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  َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَرى اللَُّه َعَمَلُكْم

 َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنون 
 

 





 إقرار املشرف

–



 إقرار جلنة املناقشة

–



 اإلهداء

 إىل أمي احلنونة أدام اهلل عمرها  

 أخوتي ... وأخواتي  

وزوجيت ... وأطفالي 

 حممد                                        



 شكر وعرفان
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 امللخص







 ثبت احملتويات

–



A - D



 ثبت اجلداول



 ثبت املالحق

–

 



 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 أهمية البحث ومشكلته . -
 هدف البحث . -
 حدود البحث . -
 حتديد املصطلحات . -



 أهمية البحث ومشكلته :



(Filter)



(Stogdill)

(Stogdill, 1974, P. 175)



(Poole, 1998, P. 124)

(Journal, 1991, P. 85)

(Whitacker, 1990, P. 104) 



(Chiselli, et al , 1981, P. 23)

(Sundberg, 1977, P. 174)

(Anastasi 1976,P. 493)

(Weiner & Stewart , 1984, P. 149)

 



 هدف البحث :

 
 حدود البحث :

 
 حتديد املصطلحات :

–Scale   

English and English

(English, 1958, P. 547)

Cronbach

(Cronbach, 1964, P. 21)

Chaplin

(Chaplin , 1971, P. 428)



Good

(Good, 1973, P. 507)

Wolman 

(Wolman, 1973, P. 333) 

Anastasi

(Anastasi, 1976, P.23)

Van Dalien

Weiner and Stewart

(Weiner and Stewart, 1984, P. 20)



–Characteristic

CharacteristicTrait

attribute(Nunally, 1967, P. 471)

Lindgren 

Lindgren, 1971 , P. 708 

William

William , 1980 , P. 537 

Trait



–
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