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 ياجلامعبناء مقياس السمات الشخصية للطالب 
 

 ()عمرو حممد رضا عبد الغين هاليل 
  

  مقدمة ومشكلة البحث:١/١

تولون ين سيإعداد القادة الذ يهتم في يمبثابة املعمل الذ يهالعلم فقط؛ بل  يمل تعد اجلامعة مكاًنا لتلق
ن م ية الطالب اجلامعيشخص ريتمام بتطو هذا أصبح االجماالت العمل املختلفة، هل شيت ة يفياملسئول
عاتق  يسة امللقاة عليام الرئهمن امل يأو النفس ياالجتماع يأو العقل ا املختلفة سواءا اجلانب البدينهجوانب

ة داخل ياديا من الوظائف القتولون حبق عددا يا يهأصبح الطالب ف ذه اآلونة اليته اجلماعة خاصةا يف
  اجملتمع.

م أمل  هللمستقبل، ف هة وعدتيالبشر  هتي بل وذخسة للمجتمع؛ يم املوارد الرئهعد طالب اجلامعة من أيو 
 متزًنا ا متكامالا و م إعدادا هبعد إعداد اهدافهق أيحتق لة الدولة يفيم وسهة و يكل دولة وخاصةا الدول النام

  ق اجلامعة.يعن طر 

 يابلتعرف عل كوني ة الطالبيشخص  يعل  أن احلكم  م(، إيل١٩٩١) يذكر حممد حسن عالو يو  
ذه السمات هالطالب من مسات ، وإذا كانت  ية تتكون من جمموع ما لديفالشخص ة،يالشخص مساته

 يندساهل كالشكل ةيالشخص تكونلذلك  اة ، وتبعا يللشخص كأبعاد اهاسيكن قمي هموجودة من قبل فإن
ا من أبعاد رفنا ذكاء الطالب فقد عرفنا بعدا ع ا ، فإذاهخصائص ملعرفة اهاسيق كنميأبعاد  هل يالذ

ا آخر من أبعاد هس يقيابختبار  االنفعايل هاتزان ي، وإذا عرفنا مدهتيشخص ذه السمة فقد عرفنا بعدا
  (.٤٩١: ١١) ا بدقةهاسيكن قمي أبعاد بعدد السمات اليت ةيكون للشخصي، وكذا هتيشخص

ة يالسمات اجلسم مجلة من ية الطالب اجلامعيم( أن شخص٤٢١٢عمرو حسن أمحد بدران) ير يو 
ة عبارة عن وحدة يأن الشخص ياملواقف، أ خمتلف ه يفي ز الطالب عن غيمت ة اليتية واإلراديزاجة وامليوالعقل

زات يه تعد جزءاا من مي ز الطالب عن غيا، وأن كل مسة متهنيب مايزة املتفاعلة فيمتكاملة من السمات املم
  (.١١: ٩) ةيالشخص

 همن زمالئ ةي ا عن غنفرد هبينة ية معيتمتع أبوصاف نفسيخاصة و  يهز كل طالب بشخصيتمي
ذه هن، و ياآلخر  هبواسط هوصف بي يالذ يان النفسيالك يهو  يعنوان الطالب اجلامع يهة يوالشخص

                                              

() جامعة املنصورة -كلية الرتبية الرايضية بدمياط   -معيد بقسم الرتويح الرايضي 
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ا ها خصائصموجودة وهل يةالنفس يةالناحن م يه، و هاتيطوال ح هة تستمر مع الطالب وتالزميصالشخ
  ا.هصاحب ةياهإال بن يهكن أن تنعدم أو تنتميا، وال هوأبعاد

ة يالنفس الدراسات مة يفها، مكانة مهنيتكو  ة والعوامل املؤثرة يفية اإلنسانياحتلت الشخص
طة؛ يئة احمليا مع البها وتفاعلهفية، وطرق تكيذه الشخصهمكوًنت  ي، بغرض التعرف عليةواالجتماع

كن الوصول مي الدة يره العدهم مبظايهف توثر لسلوك الطالب والعوامل املختلفة اليت يقيم احلقهث إن الفيح
 ، وابلتايليهذا السلوك واحلكم عله يع تفسينستط ذا السلوك، حيتل هليولة إال من خالل التحلها بسيهإل

ة الطالب من خالل مارسة يبشخص االرتقاءدف ، وذلك هبيهتؤثر ف ذه العوامل اليته يالتعرف عل
 يضايعلم النفس العام وعلم النفس الر  ابرزة يف هة مكاني، ولذا حتتل الشخصيةضايالر  ةيحياألنشطة الرتو 

  حد سواء. يعل

املواقف املختلفة  نة يفيقة معيالتصرف بطر  م إيلهة تدعو يتمتع طالب اجلامعة بسمات شخصي
، تتسم يني مرحي أو غيني ،مرحينيابجي أو إيني، وإما نكون سلبيواآلخر انطوائ يم انبساطهفالبعض من

ة، ية والعقليذه السمات عن قدراتنا اجلسمهوختتلف  ك من مسات متعددةذل بة أو القسوة أو ما إيليابلط
ما يها موروثة أو مكتسبة وأوكوهن تماماتهواالة ي مسات الشخصيأتث ية ومديفيناك آراء خمتلفة حول كهو 

 ١١٤). : ٥) ايا أكثر أتث

صورة  يف هة الطالب وسلوكين شخصيتكو  حتث يف ة اليتيعد علم النفس أحد العلوم اإلنسانيو 
  .مشكالته وحل هاتيد أسلوب حيحتد يعل هوقدرت هدوافع سلوك ياملختلفة للتعرف عل

املواقف املختلفة  ة وتعدد بواعث السلوك ودوافع تصرفات الطالب يفيد النفس البشر ونظراا لتعق
  لكل طالبايأصبحت دراسة علم النفس أمرا ضرور 

  أهمية البحث واحلاجة إلية: ١/٤ 

  ية النررية األمه ١/٤/١

 ة اليتيالسمات الشخص بعض يو التعرف علهة، و يمهة من األيدرجة عال يا علتناول البحث موضوعا ي
  .ية للطالب اجلامعين الشخصيتكو  م يفهتسا

  :األمهية التطبيقية ١/٤/٤

  .ية للطالب اجلامعياس السمات الشخصية املكونة ملقية العامليالبن يالتعرف عل

  : هدف البحث ١/١

  .ية للطالب اجلامعياس السمات الشخصيلق ياس نفسيبناء مق
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  : تساؤل البحث ١/١

  ؟.ية للطالب اجلامعيما العوامل املكونة للسمات الشخص

  :مصطلحات البحث ١/٥

  :السمات الشخصية ١/٥/١

ة يحيلرتو لألنشطة ا هز الطالب خالل مارستيمت ا: جمموعة اخلصائص اليتأبهنا، يا الباحث إجرائهعرفي
  التسامح. -ةياالجتماع -ضبط النفس  -الرضا  –ر الذات يتقد –ة يادي: القة واملتمثلة يفية اجلامعيضايالر 

  مسة القيادية  ١/٥/٤

  .يةسو ن بطرق ياآلخر  لوكس  يفيأثوالت يهالتوج يعل يالطالب اجلامع هتمتع بي يذز املنفرد اليالتم

  :مسة تقدير الذات ١/٥/١

بعد  هنيبي، وعادة ما  هل ة خاصة ابلنسبةيمهعد ذا أيو  هعن نفس يالطالب اجلامع هكوني ياجتاه شخص
  ة.يالذات ه، وإمكاًنتوحمدداته، ه، واستعدادات هالتامة بقدرات همعرفت

  :مسة الرضا ١/٥/١

 حلاجاته هإلشباع ةجينت هتعامل معين كل م  ة جتاهنياؤل والطمأناح، التفيشعور ابالرتحالة من ال
  ة.يالشخص

  مسة ضبط النفس  ١/٥/٥

 النفس يف يعل طرةيدوء والساهل يواحلفاظ عل هانفعاالت التحكم يف يعل ية الطالب اجلامعيإمكان
  ع الظروف.يمج

  مسة االجتماعية  ١/٥/٦

  .ه زمالئنية بية سو يالتفاعل وإقامة عالقات إنسان يعل يقدرة الطالب اجلامع

  مسة التسامح  ١/٥/١

  ن.يعن أخطاء اآلخر  يالتغاض يعل يطالب اجلامعقدرة ال
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 : القراءات النظرية ٤/١  

  ماهية الشخصية  ٤/١/١

ة، يكانت ابللغة األملان ة سواءيأن كلمة شخص GORDEN .ALLPORTجوردون ألبورت ير يو 
  يار الذاملستع هالقناع، أو الوج وكانت تعين PERSONAةميالقد يةنيالالتة مشتقة من الكلمة يز يواإلجنل
 يساعد عليو  هلعبي يذناا عن الدور اليا معانطباعا  يعطيل ههوج ية علميالعصور القد املمثل يف هضعيكان 

  .نياملتفرج نع هتيصإخفاء شخ

 -كقناع  -ةيوم الشخصهمع مف هتشابيكاد ي -كاستجابة  -أو -يكمث  –ة يوم الشخصهفكان مف
، ١٧: ١١) هقتيحق يعلـ بدويس كما يـن ولير لآلخــر هظي أو كما يبدو للغيالطالب كما  ياحلكم عل رتكي

١٩.)  

 ية علي، وعرف الشخصهد من نوعيسان ككائن فر زة اإلنيم يهة يورت إن الشخصجوردون ألب اعترب
السلوك  د للشخص يفيتقرر الطابع الفر  ة اليتيجسم -زة النفسهداخل الطالب لألج يناميم الديا التنظأهن

  (.٤٩١: ١١)يوالتفك

 ةياالنفعالة، يميالتعل ة،يا التفاعل املتكامل للخصائص اجلسمأهن ية عليكن النظر للشخصميما ك
  (.١١: ١٤) ةيالنفس هومكوًنت هسلوك د يفيمنط فر  هل منوجتع يز الطالب اجلامعيمت ة اليتيواالجتماع

حد   م إيلمركب، واثبت ودائ يا: منط سلوكهنأب ةيم( الشخص٤٢٢٢عرف أمحد حممد عبد اخلالق )يو 
زة هد جملموعة من الوظائف والسمات واألجيم فر يتكون من تنظي، و  هه من زمالئي ز الطالب عن غيمي يكب

 ب البدينية، والوجدان أو االنفعال والنزوع واالرادة، والرتكيتضم القدرات العقل ا، واليتاملتفاعلة معا 
: ١) ئةيالتوافق للب د يفيالفر  هاالستجابة وأسلوب قة الطالب اخلاصة يفيحتدد طر  ة واليتيولوجيوالوظائف الفس

٤٤، ٤١)  

 ة اليتية والروحيالبدن ا: جمموعة من السماتة أبهنيم( الشخص٤٢١٢عرف عمرو حسن أمحد بدران )ي
 (٩: ١٤).  ةي زه عن غيومت هنية لطالب بعياتيارات احلهامل ر يفهتظ

  :اخلصائص العامة للشخصية ٤/١/٤

ذه ه وحدة متكاملة، من خالل آتزر مسات ة تنمو وتتطور يفيشخصوالتكامل: فالالنمو  -
  املختلفة. اةيومتفاعلة مع مواقف احل مستمرةا بصوره ها، وعملة وقدراهتيالشخص

 ةيات جسمي تغ ها ، وإن حدثت لذاهت يه ية تبقياألساس هتيو هشعور الطالب أبن  : وتعينالذاتية -
ة ية كافة، من بدايشمل جوانب الشخصي يقانون التطور، والذة، عرب مراحل النمو املختلفة حبكم يونفس

 ا. هتياهن اة وحيتياحل
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د يق يعل ة مستمرة مادام الطالبية اإلنسانيالشخص ة الثبات يفيأن خاص ي : أييالثبات والتغ -
 يواخلارج يالبناء الداخل ن، ويفي: األعمال وأسلوب التعامل مع اآلخر يف يتجلىذا الثبات هاة، و ياحل

 ابلتنبؤ اًنا يسمح أحي يو الذهواخلربات، و  اتهتمامات، االجتاهذلك الدوافع، اال لطالب، مبا يفل
 حتدث بفعل  والتطور، اليتية التغية اتبعة خلاصيذه الشخصهاملقابل ف ة، ويفيذه الشخصهل ياملستقبل

  (.١١، ١٢: ١ة)يتطور ات الي ا إلحداث التغهتيفاعلشدة  تتفاوت يف طة ابلطالب ، واليتياملؤثرات احمل

 
 (  اخلصائص العامة للشخصية0شكل )

  ماهية السمات الشخصية  ٤/١/١

 م يفهتايونظر  مرهتنظالختالف فات علماء النفس للسمات وفقاا يرض لبعض تعر ع يليما يوف
  ة:يالشخص

أو  ة،يالطالب، خلق از هبيتمية يا: خاصأهن يم( السمة عل١٩٩١) تعرف موسوعة علم النفس للحفين
، ةيحأو سطة ية، داخليأو متنح ة سائدةية، جسمية، أو حركية، أو مزاجية، أو شخصية، أو ثقافيفكر 

 (٧: ٩١٧).  ةيضيتعو  ة، أوية، شعور يمكتسبة أو موروثة أو خلق

الطالب  يا لدينسب ل أو نزعة مستقرة اثبتةية: ميم( السمة الشخص٤٢٢٩) هفرج عبد القادر ط ير يو 
 يهخمتلف املواقف، و  يف يواالجتماع يواملزاج االنفعايلسلوك الطالب  التساق يفة وايتعكس االستمرار 

الرغم من أن السمة تعرب عن  يات، وعلي م، رغم املثهسلوك  الطالب يفنيصفة تعرب عن االختالف ب
ا سلوك الطالب هعكسي، كاستجابة اثبتة يالكم رياس والتقديللق ا قابلةة للطالب إال أهنيفيصفات ك

  املختلفة. املواقف يف يمعاجلا
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 ير سلوكهومظ ا،هديحتد ة يفيام العوامل الوراثهإس  إيليشي ين؛ عضو ير همظ هأن للسم يأ
الرغـم  يعل استنتاجهكن ميا يفرض انا ياس معاا، ومن مث فإن السمة تعترب تكو يقابل للمالحظة والق يوإحصائ

: ٦٤٥: ١٢) تسمح لنا بدرجة مـن التنبؤ ابلسلوك يها فيا اثبتة نسبمباشرة، وألهن معهنتعامل  من أننا ال
٦٤٦.)  

ما يترتبط ف النشاط اليت بيجمموع أسال يها: أهن يالسمة عل م( إيل٤٢١٢صاحل ) يزك أمحد يشيو 
 نيللطالب ب ةاملكونالسمات  أن نفرق يف عيا، ومن مث نستطفا يا ارتباطاا ضعهي ة وترتبط بغيا بعالقة قو هنيب

  (.١١ :١) نيتي أصلنيفئت

  نررية السمات  ٤/١/١

ا، وتعرب السمة حادا ا زا يمت هز طالب عن زمالئية أو مكتسبة، متية ، فطر ية أو نفسيالسمة صفة جسم
  ا لنوع من السلوك.يعن استعداد اثبت نسب

 همن شأن يكيناميد الطالب، ومسات مؤقتة، والسمة استعداد يوجد مسات غالبة أو سائدة لديو 
ة من ي  جمموعة كبنيكن أن تكون شائعة بمينة، والسمات يمواقف مع ابة الطالب يفة استجيفي كينيتع

ة أو يم، كمــا قد تكون مسة أساسهنيطالب بع يدة لديابلسمات املشرتكة، أو مسات فر  يالطالب وتسم
  (.٦٤٥: ٦٤١: ١٢) ا خاصااتماما هموضوع السمات ا و أول من أويلهعد ألبورت ية، و يسطح

 يأن احلكم عل رونين يوجد بعض العلماء الذي هفإن انتقاداتة األمناط من يلنظر  هجو يونظراا ملا 
 يعبارة عن جمموع ما لد مهنظر  ة يفيذلك فإن الشخص يا، وعلع مساهتيكون بدراسة مجية يالشخص

 نا ميا عدداا كب يهق علما فإننا نطب ة طالبيشخص يكن التعرف علميذلك  يالطالب من مسات، وعل
فكرة ثبات  ية عليذه النظر ه، وتعتمد تهيشخص ة أو أبعاديصالشخ هاتس مسيتق ات اليتار االختب

 ية عـليذه النظر هة كذا تعتمد املواقف املتشاهب ا يفمتشاهب اسلك سلوكا ية، فالشخص الواحد يالشخص
  (.٤٥١، ٤٥١: ١) ةيمن مسات شخص لكونميما ياختالف الطالب ف

السمات كما حدد  تايجمال نظر  ودات الرائدة يفهك من اجملزنيألبورت، وكاتل، وأ وداتهجموتعد 
  :يـهد السمة، و يحتد  جلوردون ألبورت يفيية معايم مثانيغن

  ا(.دا يأكثر تعق يمستو  يا عادات علأهن )مبعين يللسمة أكثر من وجود أمس -

 مسة(. ن يا لتكو قااا معا يا وتنسما يأكثر تنظ ة من العادة )عاداتن أويالسمة أكثر عموم -

  كل السلوك(.  يف يا تقوم بدور واقعأهن ة )مبعينيناميالسمة د -

املتكررة  االستجاابتتضح من يذا ما ها، و يا أو إحصائيتحدد علميكن أن ميوجود السمة  -
زنك، يالدراسات عند كالا من أ حنو ما جند يف ية علياملعاجلة اإلحصائ املواقف املختلفة أو يف للطالب يف

  وكاتل.
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 ا. هنيما بيا ترتبط عادة فها عن بعض، ولكنهست مستقلة بعضيل السمات -

 ال تتفق أو قد يهة للسمة، فيا الداللة اخللفا قد ال تكون هليا نفسيهة إذا نظرًن إليمسات الشخص -
  ذه السمة.هل يهاملتعارف عل يوم االجتماعهتتفق مع املف

السمة، فقد  ذههعدم وجود  ي علالا يست دلية ما، لمس  املتسقة معيد األفعال والعادات غتع   -
 ال. مهالنظافة واإل مسيت حنو ما جند يف يالطالب عل ياًنا لدير مسات متناقضة أحهتظ

ا ابلنسبة للمجموع العام هعيضوء توز  ا أويفيهحتتو  ة اليتيضوء الشخص ا يفيهنظر إليالسمة ما قد  -
ة، يالشخص االستعداداتن ألبورت ابسم ا جوردهما مسا ة أويأن السمات إما أن تكون فرد يمن الناس أ

   الطالب.نيأوقد تكون عامة ومشرتكة ب

  ومييز ألبورت بني نوعني من السمات، ومها  السمات الفردية، واملشرتكة 

كن ميمتفاوتة، و  درجات من الطالب بيا كثيهشرتك في أو السمات العامة اليت االستعدادات يهو 
كن ميطرة مثالا مسة عامة يفسمة الس نة،يثقافة مع شون يفيعين يطالب الذ معظم النيا املقارنة بهأساس يعل

طرة، والسمة العامة، عادة ياس السيمق نة يفيدرجة مع مها الطالب، وحتدد لكل منهأساس يأن تقارن عل
  .اياعتدالا عا يتوز   الطالبنيمسة متصلة، وتتوزع ب

  ة يالسمات الفرد -

ع الطالب يمج يتوجد لد ال ة اليتية أو اخلصائص السلوكيأو السمات الشخص االستعدادات يهو 
  (.١٢١، ١٢٤: ١١)تهيشخص دة يفيفر  يتعرب عن نواح  ، واليتنيوإمنا تكون خاصة بطالب مع

  :يه ثالثة أنواع من السمات نية عامة بهز كاتل من وجيمينما يب

  للمواقف. االستجابةقة ية: القدرات وطر يالسمات املعرف -

ة أو يالعقلابالجتاهات ختتص  اليت يهة، و يدار األفعال السلوكة: وتتصل إبصيامنيالسمات الد -
  ضد السلطة. اجتاه هضة أو لايشغوف ابلر  ول، كقولنا شخص طموح أوية أو امليابلدافع

ابلبطء أو املرح  ايتسم الطالب مزاجيقاع ، والشكل واملثابرة، فقد ية: وختتص ابإلياملزاج السمات -
  (.١٢١، ١٢١: ١١) جلرأةج أو اهيأو الت

  :الدراسات املرجعية ٢/٢ 

  الدراسات املرجعية ابللغة العربية  ٤/٤/١

  الدراسات املرجعية ابللغة العربية اخلاصة ابلسمات الشخصية  ٤/٤/١/١

ا بكل من هوعالقت ةياألنشطة الطالب يالتعرف عل دفت إيله م(، واليت٤٢٢١اشم)هدراسة مصطفي 
 ١٤٢اهنة قواميوط، وعيجامعة أس طالب يدل يل الدراسية والتحصيومسات الشخص اري االبتكيالتفك
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ة، يضاية الر ية )الرتبيات العملية من الكليالعشوائ قةية األربعة ابلطر ي للفرق الدراسنيطالب وطالبة مثل
 يالوصف جهة، التجارة، احلقوق(، وقد استخدم الباحث املنية) الرتبيات النظر يندسة(، والكلالعلوم، اهل

ة يلطالب األنشطة الطالب ي االبتكار يالتفك ياس القدرة عليواستخدم الباحث مق عة البحث،يلطب هملالئمت
  .يي ب البحية من إعداد عبد الرقيلسمات الشخص يكينيل اإلكليالباحث، اختبار التحل من إعداد

شطة  لألنني املمارسي وغنيس الطالب املمار نيا بيوجود فروق دالة إحصائ وتوصلت نتائج الدراسة إيل
 الطالب نيا بي، ووجود فروق دالة إحصائنيلصاحل الطالب املمارس يةاالبتكار درات الق ة يفيالطالب

 الطالب نيا بية، ووجود فروق دالة إحصائيالشخصمسات  عوامل  لألنشطة يفني املمارسي وغنياملمارس
  (.١٦) نيلصاحل الطالب املمارس ياسل الدر يالتحص لألنشطة يف ني املمارسي وغنياملمارس

ة يبعض مسات الشخص يالتعرف عل دفت إيله م( واليت٤٢٢١) ونسيد  حمميد مسأمح اينهدراسة 
من الطالب،  ٤١١ا هنة قوامياجلامعة، وع ة من طالبي لألنشطة الطالبني املمارسي وغنياملمارس يلد
اج، هفرع سو  يالتجارة والعلوم جبامعة جنوب الواد يتيلة من كيالعمد قةيابلطر  األويل يةالدراس للفرقة نيمثل

 زةية من إعداد فاياس مسات الشخصي، ومقةيواالجتماعة ياًنت الشخصيالب استمارة واستخدم الباحث
  د.يوسف عبد اجملي

 لألنشطة ني املمارسيوغ ني الطالب املمارسنيا بيوجود فروق دالة إحصائ وتوصلت نتائج الدراسة إيل
 يغ اجتاه ة ويفيابجيالسمات اإل  يفنياملمارس اجتاه ة حمل الدراسة يفيع مسات الشخصيمج ة يفيالطالب

  (.١١) ةيالسمات السلب  يفنياملمارس

 يضايالنشاط الر   مارسةنيالعالقة ب يالتعرف عل دفت إيله م( واليت٤٢٢٢) لة فاحليدراسة أبو رج
ة من طالب املرحلة ينة عشوائيمبحافظة جدة، وعة يطالب املرحلة الثانو  ية لديوبعض السمات الشخص

  اًنت.ية مبحافظة جدة، واستخدم الباحث االستبيالثانو 
 ني املمارسيوغ ني الطالب املمارسنية بيناك فروق ذات داللة إحصائه وتوصلت نتائج الدراسة إيل

  (.٤) نيد الذات لصاحل املمارسية وأبعاد توكية، العصبيمسة االنبساط يف

زة ية املميالشخص سماتال يالتعرف عل دفت إيله م( واليت٤٢٢٢ة )ل طلبياعحممود إمسدراسة 
( طالب وطالبة من ٤٥٢ا )هة قوامينة عشوائية ابجلامعة.، عيحي لألنشطة الرتو نيا املمارسيلطالب جامعة املن

  ة.يبورج للشخصيا، واستخدم الباحث قائمة فرايجبامعة املن ة املختلفةيحي لألنشطة الرتو ني املمارسنيب

املختلفة جبامعة  ةيحي لألنشطة الرتو نياختالف درجات الطالب املمارس وتوصلت نتائج الدراسة إيل
ة يحي لألنشطة الرتو نياملمارس ن الطالبيذه السمات، وتباهب يترت ة وكذلك يفيمسات الشخص ا يفياملن

ز طالب اجلوالة واخلدمة العامة يشاط، ومتكل ن  عةيلطب ة طبقاايبعض مسات الشخص ا يفياملختلفة جبامعة املن
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ز طالب ية، وكذلك متيدوء(، ومسة الضبط السلبة( و)اهلية )االجتماعيابجياال ةيارتفاع مسات الشخص يف
  (.١٥) ىاألخر ة عن طالب األنشطة يمسة االجتماع يف يو االجتماع يضايالر  النشاط

بعض  يالتعرف عل دفت إيله اليتم(، و ٤٢٢١دراسة شجاع بن حسن ش داد، عبد الرمحن عارف)
نة املنورة، يبة ابملديلطالب جامعة ط ةيحية والرتو ية التنافسيضايا ابملمارسة الر هة وعالقتيالسمات الشخص

بة، واستخدم يات جامعة طية من كليحية والرتو يالتنافس ةيضاي( طالب مارسون لألنشطة الر ٥١٢نة )يع
 نية بيناك فروق ذات داللة إحصائه نتائج الدراسة إيل وتوصلت ة.يبورج للشخصيالباحث قائمة فرا

ناك فروق ه، نيدوء( لصاحل املمارسة واهلية )االجتماعيابجياألبعاد اال  يفني املمارسيوغ نيالطالب املمارس
ست ي، ولني مارسيلصاحل الغ ةيد العدوانبع  يفني املمارسي وغنيالب املمارس الطنية بيصائذات داللة إح

ة ية، القابليأبعاد االكتئاب  يفني املمارسيوغ ني الطالب املمارسنية بيإحصائ هروق ذات داللناك فه
  (.٦) لالستثارة، الكف والضبط

  الدراسات املرجعية باللغة األجنبية: ٢/٢/٢

  الدراسات املرجعية ابللغة االجنليزية اخلاصة ابلسمات الشخصية  ٤/٤/٤/١

ة يضاياألنشطة الر  ل مارسةهمعرفة  دفت إيله (، واليتRess Roger، ١٩٩٢س روجر )يدراسة ر 
ات (، واشتملت هاالجتا - يهالتوج -ة مثل) السمات الفعالة يات الشخصي بعض متغ ابملدرسة تؤثر يف

عة يلطب هملالئمت يفج الوصهوقد استخدم الباحث املن ا،ياملدرسة العل  يفنيقهمن املرا ١٦٤٧ ينة عليالع
   اًنت.ي( كأداة جلمع البAquasi يلباحث اختبار )أكواز البحث، واستخدم ا

ة )السمات يالشخص اتي متغ ة ال تؤثر يفيضايأن مارسة األنشطة الر  وتوصلت نتائج الدراسة إيل
  (.١١) ات(هاالجتا - يهالتوج -الفعالة 

 بعض يأتث حيتوض دفت إيله (، واليتJohnson Scott، ٤٢٢٢دراسة جونسون سكوت )
نوع  - ياإلدراك النفس -طرة ي عن السيالتعب - ياالجتماع ياالقتصاد ياملستو  -ت )اجلنس اي املتغ

 ٦٦٩٧ ينة عليا، واشتملت العيالعل ة لطالب املدرسةيمارسة األنشطة الطالب ينة( علايالد -املدرسة 
اس املرتد يقعة البحث، واستخدم الباحث اليلطب هملالئمت يج الوصفهطالباا، وقد استخدم الباحث املن

   اًنت.ين( كأداة جلمع البيدل )املعادلة ذات احلينومايأب

ة ما عدا يالطالب مارسة األنشطة يات ذات داللة علي ع املتغيأن مج وتوصلت نتائج الدراسة إيل
  (.١٦ة)ياألنشطة الطالب مارسة يا علهي أتث  دالة يفيكانت غ  طرة( اليتي عن السي)التعب
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  حثإجراءات الب ١/١

   :منهج البحث ١/١/١

ة يضاية الر يحيالرتو  ا عن مارسة األنشطةما هوفر في يوالذ ياالرتباط يج الوصفهالباحث املن استخدم
 يهالبحث كما  اتي متغ ج بدراسةهذا املنهقوم يث ي؛ حية للطالب اجلامعيا ابلسمات الشخصهوعالقت

  اس.يات موضوع القي غاملت ضبط كون للباحث دور يفينة دون أن يالع أفراد يلد

  جمتمع وعينة البحث ١/١/٤

ة ) التجارة، ينظر  اتيات اجلامعة بواقع مخسة كلية من كليتألف جمتمع البحث من ستة عشر كلي
ة يندسة، الرتبة) العلوم، الزراعة، اهلية عمليعشر كل يواحدض األطفال(، اية، اآلداب، ر ياحلقوق، الرتب

 احةي، حاسبات ومعلومات، وسيطر ياألسنان، الطب الب دلة، الطب، طبيصة، اليضايالر ة ية، الرتبيالنوع
  ة.يقة عشوائيا بطر هار يطالبة، ومت اخت ٧٢طالب ، ١٢٢البحث نةيوفنادق(، وقوام ع

 (0جدول )
 لعينة البحث ونسيب يبيان عدد

 طالبة طالب الكليات م
١ 

ظرية
ت الن

كليا
ال

 
 ١١ ٧ التجارة

 ٥ ١ احلقوق ٤
 ٥ ٥ الرتبية ١
 ٥ ٥ اآلداب ١
 ٦ - رايض األطفال ٥

 ١٧ ٤٥ اجملموع من الكليات النظرية
٦ 

مية
العل

ت 
كليا

ال
 

 ٧ ٢ العلوم
 ٥ ٥ الزراعة ١
 ٥ ٧ اهلندسة ٧
 ٢ ١٢ الرتبية النوعية ٩

 ٦ ٧ الرتبية الرايضية ١٢
 ١ ٥ الصيدلة ١١
 ٢ ١١ الطب ١٤
 ٥ ٥ طب االسنان ١١
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 طالبة طالب الكليات م
 ١ ٥ الطب البيطري ١١
 ٤ ٦ حاسبات ومعلومات ١٥
 ٢ ٦ سياحة وفنادق ١٦

 ١٤ ١٥ اجملموع من الكليات العملية
 ١٧٢ اجملموع عينة البحث

  أدوات مجع البياانت  ١/١/١

  ة:يذه الدراسة ابألدوات التالهاًنت يمجع ب استعان الباحث يف

  املقابلة الشخصية  ١/١/١/١

ة للطالب يالشخص اس السماتيم مقيصمفس لتم النعلجمال   يفنيصوذلك مع عدد من املتخص
  .ياجلامع

  بناء املقياس  ١/١/١/٤

  خطوات تصميم مقياس السمات الشخصية  ١/١/١/٤/١

جمال علم النفس  يف ايا خب ١١واستطالع آراء عدد  -ةية والدراسات املرجعيمن خالل القراءات النظر 
  .ية للطالب اجلامعيالشخص اس للسماتيأعد الباحث مق يضاي، وعلم النفس الر يالرتبو 

 ٤١ توصلت إيل الباحث من دراسات ومراجع متخصصة يهوما اطلع عل يمن خالل املسح املرجع
 –ةياالنبساط –ةياالستقالل –ةياالجتماع-زان االنفعايلاالت –ةياالبتكار  –ذات: احرتام اليهد، و بع

 –الشجاعة -طرة يالس –الرضا  –الثقة ابلنفس -سامحالت –يهليالتأم –ةياالنفعال –ةياالنطوائ –ةياالندفاع
  ضبط النفس. -ةيحتمل املسئول -ةياديالق -القلق -القرار اختاذ يالقدرة عل -يهالعصاب –العدوان  –الصرب

اس السمات ياألبعاد لق اخلرباء للتأكد من مناسبة ياس املقرتحة علية ألبعاد املقيمت عرض الصورة املبدئ
ضبط  –الثقة ابلنفس –ةي: االجتماعيهعاد، و أب ١٢ ل إيل، وتـم التوصيامعاجلالب ة للطيصالشخ
احرتام  –طرةيالس –اختاذ القرار يالقدرة عل –التسامح  –الرضا –ةياديالق –ةيحتمل املسئول –النفس

 الذات. 

ن مت حذف جمموعة م اخلرباء يعبارة عل١٦٥ع عدد يلألبعاد املستخلصة مت توز  ضوء الوزن النسيب يف
اس يبلغ عدد العبارات اخلاصة ابملق ا لألبعاد، وبذلك فقدهعدم مالءمت يعل ياستقر الرآ العبارات اليت

  ة لكٍل بعد.ية النسبيمهاأل عد من األبعاد حسبكل ب    يعبارة موزعة عل ١٥
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متثل  ل )األبعاد( املستخلصة اليتدف التوصل ألقل عدد من العوامهب ياملل العيتخدام التحلمت اس
 خصائص مشرتكة.  سا تعكفرتض أهني لعبارات ذات االرتباطات املرتفعة اليتا

  ملقياس السمات الشخصية قيد البحث  يخطوات التحليل العامل ١/١/١/٤/٤

 ث تعدياملستخلصة؛ ح ن العواملدف التوصل ألقل عدد مكن مهب ياملل العيث التحلالباح ير أج
ا فرتض أهني ات من العبارات ذات االرتباطات املرتفعة واليتجمموع ية تطلق عليذه العوامل أمساء وصفه

  تعكس خصائص مشرتكة.

 Hotteling Princpal Components وتلنجة هليقة املكوًنت األساسيوقد استخدم الباحث طر 
 ىاألخر ا عن الطرق هز يقة لتميالطر  ذههار يات البحث، وقد مت اختي ة ملتغيل املصفوفة العامليحتل يف

املكوًنت  يا تسمح ابحلصول علة، كما أهنياالرتباط ن للمصفوفةيتبا ياستخالص أقص يف يالعامل ليللتحل
  ة.ياألساس

  ملقياس السمات الشخصية للطالب  يصدق التحليل العامل ١/١/١/٤/١

ل املكوًنت يلتحل ية للطالب اجلامعياس السمات الشخصي مبقنيخضع اخلمس وسبعون عبارة اخلاص
  .SPSSمن جمموعة برامج  ١٦( ابستخدام اإلصدار PCAة )ياألساس

استخالص سبعة  ر إيلي(: اخلاص مبصفوفة ارتباطات العوامل مع العبارات قبل التدو ٤) جدول يشيو 
  العامل السابع. األول وحيت ا من العاملجيا ن لكل عامل تدر يتناقص اجلذر الكامن ونسبة التبايعوامل 

 (2) جدول

 يالسمات الشخصية للطالب اجلامع قبل التدوير املتعامد لعبارات مقياس مصفوفة ارتباط العوامل

قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

 .يطيبة مع زمالئ عالقيت ٢1١١١ -٢1٢١٥ ٢1٢٧١ ٢1٤٩١ ٢1٢٦١ ٢1٢٦٢ ٢1٢١٢ ٢1٤١١

٢1٢ ٤٥١1٢ -١٧٦1٢ ١١٩1٢ -١٢٧1٢ ٢٧٢1٢ -٢٦٦1٢ -١١١1٤٧٢ 
البوح  يعل يأشجع زمالئ

 مبشاعرهم. يل

 قبوال حسناا. يأتقبل زمالئ ٢1١٥٢ ٢1١١٧ ٢1١١٩ ٢1٢١١ ٢1١٦٤ ٢1١١٢ ٢1٤٢٦ ٢1٤١٩

٢1٢ ٤١٧1٢ -١١١1٢ -٢٦١1٢ ١١٦1٢ -٤٥٦1٢ -٢١٢1٢ ٢١٩1١١٥ 
إقامة  مهارة يف يلد

 جديدة. صداقات

٢1٢ ٤١٥1٢ ٢٢٤1٢ -٢٧١1٢ ٢١٧1٢ ٤٢١1٢ ٢١٧1٢ ٤١١1١٧١ 
آداب احلديث مع  يأراع

 .يزمالئ
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

٢1٢ ١١٤1٢ -٢٩٦1٢ ٤١٤1٢ ٢٢٤1٢ ١١٩1٢ -١٦١1٢ ٤١٤1١١٤ 
عدد كبي من  يلد

 واملعارف. األصدقاء

٢1٢ ١٧٢1٢ ٢٤١1٢ -٢٢١1٢ -٤١١1٢ ٢١١1٢ ٤٩٧1٢ -١١٢1٢٥٦ 
اشعر ابلضيق عندما 

 .يمبفرد أتواجد

٢1٢ ١١١1٢ ٢١١1٢ ١٦٧1٢ -١٢١1٢ ٢١٤1٢ -١١٢1٢ ١١٥1١٧٥ 
 أفراحهم يارك زمالئأش

 وأحزاهنم.

٢1٢ ١٢١1٢ ١١٩1٢ ١٩٢1٢ -١١١1٢ ١١١1٢ -١١٩1٢ ١٤٤1٤٤١ 

استمتع عندما أقوم 
مشرتكه مع  أبعمال

 .يزمالئ

٢1٢ ١٧١1٢ ٢٦٧1٢ -٢٩١1٢ ١١٢1٢ -١١١1٢ -١٢١1٢ ١٦١1٢١٧- 
التعرف  أجد صعوبة يف

 أصدقاء جدد. يعل

٢1٢ ٥١١1٢ ١٥٧1٢ ٤١١1٢ -٢١١1٢ ٢١٩1٢ -١٦١1٢ ٦١١1٢٤٧- 

 عندما يانزعج من زمالئ
بعض  يطلبون مين

 اخلدمات.

٢1٢ ١٦١1٢ ١١١1٢ -١١١1٢ ١١٦1٢ ٢١٢1٢ -١٤٦1٢ -٢٧١1١٢٢ 
 يفال هداأخطط 

 املستقبلية.

٢1٢ ١١٤1٢ ٢٥١1٢ -١٥١1٢ ٤٢١1٢ -١١١1٢ ١١٤1٢ -٢١٧1١١١ 
 القدرة عندما تسوء يلد

 األمور أن أتناوهلا بنجاح.

٢1٢ ٤٥٦1٢ ٤٦١1٢ -٤٢٤1٢ ٤١٢1٢ -٢١٥1٢ -٢٤١1٢ ٢٩١1١٢١ 
 األعمال الصعبة تعطيين

 معنوية قوية. دفعه

٢1٢ ١٩٢1٢ -٤٤٢1٢ ٤٥١1٢ ٢٥١1٢ ١١١1٢ ١١٤1٢ ٤٢١1١١٥ 
 اعتذر عما أقع فيه من

 أخطاء.

٢1٢ ٤١٥1٢ ١١١1٢ ١١١1٢ -٤٦٧1٢ -١١٢1٢ -٤٤٧1٢ -٢٤١1١٤١ 
إسعاد  يالقدرة عل يلد

 .منحويل

 عالية ومهارايت قدرايت ٢1٤٧١ -٢1١٥١ ٢1٢١٦ -٢1١١١ -٢1١١٦ -٢1٢١٥ ٢1٤٢١ ٢1١٩١
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

 .يابملقارنة بزمالئ

٢1٢ ١٤١1٢ ٤٧١1٢ ٢١٧1٢ ٤٤٦1٢ -.٢١٧٢ -٤٦٦1٢ ١١٥1٢١٤ 

أشعر ابخلجل عند 
أمام جمموعه من  التحدث

 .يزمالئ

٢1٢ ٤١٧1٢ ٢١٤1٢ ٤١٢1٢ ٤٦٤1٢ ١١٧1٢ -٢٢٦1٢ -٢٩١1٤٤٦ 
أكون هادًئا قبل بدء 

 النشاط.

٢1٢ ١٦١1٢ -١٩٦1٢ ٢٦٦1٢ ١٢٢1٢ -٢١٧1٢ ١١٢1٢ -٤١٢1١٢١ 
 عندما اغضب أو أتضايق

 أهدأ بسرعة. فإنين

٢1٢ ١١١1٢ -١٤٧1٢ ١١٥1٢ ١١٢1٢ ٢١٩1٢ ١١٤1٢ -٤٢٧1١٦٧ 

أثناء النشاط  إصابيت عند
 أغضب. ال

 

٢1٢ ١١٦1٢ ٢٤٧1٢ ٢٧٦1٢ ١٧٥1٢ -١٢١1٢ ٤١١1٢ -٢١٥1١١١ 
 أحتفظ ابهلدوء عند حماولة

 .أحد الزمالء إاثريت

٢1٢ ١١١1٢ ٤١١1٢ -١٢٩1٢ -٢١٧1٢ ١١٤1٢ ٢١١1٢ -٢٩٧1١٧١ 
 حاليت أستطيع العودة إيل

 .الطبيعية بعد هزمييت

٢1٢ ١١٩1٢ ١٥٦1٢ ٢١٩1٢ -١٦٤1٢ ٢٧١1٢ -١٦٩1٢ -١٦٢1١٢١ 

 أبنين ييعتقد بعض زمالئ
الذين يتميزون بشدة  من

 االنفعال.

٢1٢ ١٥١1٢ -١٦٢1٢ ١٢٩1٢ ٤١٩1٢ -١١٦1٢ ١٩٩1٢ ٥١١1٢١٧- 
أنفعل بشدة عند حماولة 

 .الزمالء إاثريت أحد

٢1٢ ٤١٧1٢ ٤٤٧1٢ -٢١٦1٢ ١٧١1٢ -١٤١1٢ -٢١١1٢ -٢١١1١٦٢ 

عندما تكون كل األمور 
ال أفقد  فإنين يضد

 .شجاعيت

٢1٢ ١٥١1٢ ١١٤1٢ -٢١٢1٢ -١٤٩1٢ ١١٦1٢ -٤١١1٢ ١١٩1١٧٥ 
 مهما كلفين ابلتزامايت أويف

 األمر.
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

٢1٢ ١١١1٢ -١١٥1٢ -٢١٥1٢ -١٤١1٢ ٢١١1٢ -٢١٦1٢ -١٩١1١١٤ 
مسئوليه جناح  يألق

 .يعاتق ياجلماعة عل

 .يأحتمل نتيجة أخطائ ٢1١٧١ ٢1٢٦٢ -٢1١٩٩ ٢1٤٥٦ ٢1٢٩٥ ٢1٢١٧ -٢1٢٦٤ ٢1٤١١

٢1٢ ٥٢٦1٢ -١١٥1٢ -٢٢١1٢ ٢١٩1٢ ٢٧١1٢ -١١٩1٢ ٢٥١1١٥٧ 
 مسئول عن أشعر أنين

 .يمساعدة زمالئ

٢1٢ ١٥١1٢ -٤٧١1٢ ٤١١1٢ -١١٤1٢ -.٢١٦١ -٢١٥1٢ ١١٥1١٧٧ 

 أبنين يصفوين يزمالئ
شخص ميكن االعتماد 

 عليه.

٢1٢ ١١١1٢ -١١٤1٢ -٢١٥1٢ -١١١1٢ -٢٧١1٢ -٤٧١1٢ ١٢١1١٦٥ 
 يف إيل يلجأون يزمالئ

 مشاكلهم. حل

٢1٢ ١٩٩1٢ ٤٧٦1٢ ١١١1٢ -١٢١1٢ -١٥٥1٢ -١٥٥1٢ -١١٤1٥١٤ 
 أستطيع حتقيق أهداف

 اجلماعة.

٢1٢ ١١١1٢ ١٤١1٢ -٢١٥1٢ ٢١١1٢ -١١٥1٢ -١١٥1٢ -٢١١1٥٦٤ 
 حل يالقدرة عل يلد

 .تواجهين املشكالت اليت

٢1٢ ١١٢1٢ -٢٧٤1٢ -١٥٥1٢ ١٤٢1٢ -٤٢١1٢ -٤٢١1٢ -١١٢1١٤٧ 
 يشخص مؤثر عل أنين
 .يمن زمالئ حويل من

٢1٢ ٤١١1٢ ١١١1٢ ١٩٢1٢ ٢٦٩1٢ -٢١٦1٢ -٢١٦1٢ ١٢٤1١٥٩ 

أقدم النصيحة واملشورة 
مظاهر  يأن أبد دون

 .التكرب

٢1٢ ٤٢٧1٢ ٢١١1٢ ٢١١1٢ ٢١٩1٢ -١٥٧1٢ -١٥٧1٢ ١١٩1٤٤٤ 
 األمانة واحليدة يف يأ راع

 التعامل مع اآلخرين.

٢1٢ ٦٢١1٢ ٢٢٢1٢ -٤١٥1٢ -٥٩1٢ -١٢٧1٢ -١٢٧1٢ ١٧٧1١١١- 
 حماولة أجد صعوبة يف

 أو إقناعهم. يتوجيه زمالئ

٢1٢ ٤١١1٢ -٢٤٢1٢ -٢١١1٢ -١١٥1٢ -١٤١1٢ ١١١1٢ ٢٥٩1٤٩٥ 
ابلتفاؤل إزاء اشعر 

 .املهين يمستقبل
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

٢1٢ ١١٧1٢ ٤٦١1٢ ١١١1٢ -١١٢1٢ ١٢٦1٢ ٢٦٧1٢ ١٤١1١١٢ 
أشعر ابلسعادة عند 

 .يالنشاط الرتوحي مارسه

٢1٢ ١١١1٢ ٢٩١1٢ -١٦٧1٢ -٤٩١1٢ -٢٧١1٢ ٤١٥1٢ ٢١٩1١٤٩ 
 موفق يف أشعر أنين

 .حيايت

٢1٢ ١٢١1٢ ١٩٧1٢ -٢١٤1٢ -١١٥1٢ ٢٩١1٢ ١٥٦1٢ ١١٧1١٧٧ 
 يف يعل من   هللان أشعر أ

 جوانب كثية.

٢1٢ ١١٩1٢ ١١٤1٢ ٢٢٧1٢ -١٤٢1٢ ٢٤١1٢ ١١٥1٢ ٢١٤1١١٥ 
مشرقة ومليئة  حيايت

 ابألمل.

٢1٢ ١١٤1٢ -١٥٧1٢ -٤١١1٢ -٤٢٩1٢ -٢١١1٢ ١٥١1٢ ١٩١1٢٢١ 
 أفعلها معظم األشياء اليت

 وتية واحده. يملة وعل

٢1٢ ١١١1٢ -١٢٢1٢ ٢١١1٢ ١٥٩1٢ ٤٩٥1٢ -١٩١1٢ ١٤٧1١٤٤ 
مشاعر  يأحافظ عل
 .يزمالئ

٢1٢ ١٩١1٢ -١٦٥1٢ -٢١٥1٢ ١١٤1٢ ١٧٥1٢ ١٦٦1٢ ٢٢١1٤٩١ 
أابدر ابلصلح مع 

 اآلخرين.

٢1٢ ١٥١1٢ ١١٤1٢ -١٥١1٢ ٤١٥1٢ ٤٦٧1٢ ١١٤1٢ -٤٥٩1١٤٧ 

عندما حياول البعض 
أحاول أن  فإنين اهانيت

 أجتاهل ذلك.

٢1٢ ١١٤1٢ -٢٤١1٢ -١١٥1٢ -٢٧١1٢ ١٧٥1٢ -٢٤٩1٢ -١١١1١٧١ 
 مع لطي ف وجمامل حيت

 أشخاص ال أحبهم.

٢1٢ ١٦١1٢ -١١١1٢ -١٧٩1٢ ٢٧١1٢ ١٢٩1٢ -١١٥1٢ ١١٦1١٥١ 
 يال أجرح مشاعر زمالئ

 حدث. مهما

٢1٢ ١٦٧1٢ -٢٩١1٢ -٢٦١1٢ -٢١١1٢ ١١١1٢ ١٢١1٢ -٢١٦1٤١١ 
أعفو عن من أخطأ 

 .يحبق

٢1٢ ١٧٩1٢ ٢٦٥1٢ -٢٩٦1٢ ١٤٤1٢ ١١٤1٢ ٢١٦1٢ ٦٦١1٢٥١- 
 أمتين يؤذيين يالذ الزميل

 الضرر. له
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

٢1٢ ٤١٤1٢ ١٢١1٢ ٢٢٢1٢ -١٤٧1٢ ١٢٤1٢ ١١٩1٢ -٢١٧1١٥١ 
ابلسعادة حنو   أش عر 

 املختلفة. حيايت أمور

٢1٢ ١٩٦1٢ ١٧١1٢ -١١٩1٢ -١٧٧1٢ -٢٧٧1٢ -٢٩١1٢ -٤١١1١٩٩ 
طالباا  ينفس يف يأر 

 مثاليا.

٢1٢ ٤٩٧1٢ ١١١1٢ ١٤٥1٢ ٤١٦1٢ -١٧١1٢ -١٤١1٢ -٢١٢1١٩٦ 
 وقدرايت عرف مهارايتأ

 الشخصية.

٢1٢ ١٧٤1٢ ١٤٧1٢ -١٤٥1٢ ٢١٦1٢ ٢٥٧1٢ ٢٤٩1٢ -٤٦١1١١٢ 
 احلياة يف يأن مبادئ يأر 

 النجاح. إيل تقودين

٢1٢ ١١٤1٢ -٢١٤1٢ -١١٥1٢ ٢٧١1٢ -٢٢١1٢ -٤٢١1٢ ٢٥١1١٧٩ 
جدير  أش عر ب أنين

 .يل يزمالئ ابحرتام

٢1٢ ١١١1٢ ١١٤1٢ ٢١٢1٢ ٢١٥1٢ -١٥١1٢ -٤١٥1٢ -٤١١1١١١ 
شخصاا  يأعترب نفس
 ا.ما مه

٢1٢ ١١١1٢ -٢٢١1٢ -١٦١1٢ -١١٥1٢ -١١١1٢ ٢١٩1٢ ٦١٢1٢٩٩ 
قيمه  ليس يل أشعر أنين

 اجملتمع. فائدة يف أو

٢1٢ ١٥٩1٢ -٤٤٥1٢ -١١١1٢ ١٢١1٢ -١٥٧1٢ -١١٢1٢ ٢١٧1١٩٥ 
 وضع يأملك القدرة عل

 .احللول ملا يعرتض حيايت

٢1٢ ١١٢1٢ -٤١٤1٢ -٤٤١1٢ ٢٤٧1٢ -١٥٦1٢ ١١٧1٢ -٢٥٥1٥١٦ 
ني ار بأحسن االختي

 البدائل هبدوء. أفضل

٢1٢ ١١٩1٢ ٢١١1٢ -٢١١1٢ ٢٦٤1٢ -٤٦٥1٢ ٤٢٧1٢ -٢١٧1٥١١ 

اختيار  يامتلك القدرة عل
املناسب حلل  الوقت

 املشكالت.

٢1٢ ١٤٢1٢ -١١١1٢ -٢١٢1٢ -٢٥٤1٢ ٢٥٧1٢ -٢٤١1٢ ١١٢1٥١٦ 
سابقة هلا دور ال خربايت
 .ارايتاختاذ قر  يف هام

٢1٢ ١١٢1٢ -٢١٤1٢ ٢٥٦1٢ -٢٥٦1٢ ١٤١1٢ ٢٩٧1٢ ٢٩٢1٥١١ 
بعد تفكي  أختذ قرارايت

 وختطيط دقيق. عميق
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

٢1٢ ١١٥1٢ ١١١1٢ ١٥٤1٢ -١١٩1٢ -٤١٩1٢ ٢٤٩1٢ -١١٧1١٥٩ 
 يحلول سريعة أل يلد

 .تواجهين مشكلة

٢1٢ ٥٢١1٢ -١١١1٢ -١٢٦1٢ -٤٦٦1٢ -١١١1٢ ٤٩١1٢ ١١٤1٢٩٦ 

 لح مته ور ومندفع يف
املشكالت عندما أكون 

 ضغط. حتت

٢1٢ ١٧١1٢ -٤٢٢1٢ ١١١1٢ ١٤٩1٢ -٤١١1٢ -١٥٩1٢ ١١٥1١٦٦ 
بقدر كبي من  أمتتع

 واحليوية. النشاط

٢1٢ ٤١١1٢ ١٢١1٢ ١٦٩1٢ ٢٢١1٢ ٢١١1٢ -٢٩١1٢ ٢١١1١١٢ 
 أصاحب زمالء يتمتعون
 ابالسرتخاء والسعادة.

٢1٢ ١٤١1٢ ٤٤١1٢ -١٢٩1٢ -٢١٧1٢ ١٥١1٢ -٢١٥1٢ ١٦٥1١١١ 

 أحبث عن الطرق اليت
 وأتفوق يف يارتق جتعلين

 .دراسيت

٢1٢ ١٤٤1٢ -٢٤١1٢ -١٤٤1٢ ٢٤٥1٢ -١٩١1٢ ١٦١1٢ ٢٥٧1١٩٤ 
 يمشاعر  ييطر علأس

 .وانفعااليت

٢1٢ ٤٩٢1٢ -٢٤١1٢ ٤٦٥1٢ -٢١٦1٢ -٤٢١1٢ ٤٦٧1٢ ٢١١1١١١ 
 أمارس اهلواايت احملببه

 .يلد

٢1٢ ١١١1٢ -٢١١1٢ ١١١1٢ ٢١١1٢ -١١٥1٢ ٤١٤1٢ -٤٢١1٤١٧ 
أترك مشكالت الدراسة 

 املنزل. يعند رجوع اجانبا 

٢1٢ ١٢٤1٢ ٢٩١1٢ ١١٢1٢ ١٥١1٢ -٢٧٩1٢ ١٧١1٢ -١٦٦1٤٥٧ 
 أستطيع جتنب األشخاص

 .تثيين واألمور اليت

٢1٢ ١٢١1٢ -٢٧١1٢ ١٩١1٢ -٤٢٦1٢ -١١١1٢ ٤٦١1٢ ١٥١1٢٦١ 
جة الضغوط انفعل نتي
 .يعل ةالواقع

٢1٢ ١٦٤1٢ -٤١١1٢ -٤٢١1٢ ٢١٩1٢ -١٢٥1٢ -١٩٤1٢ -١١٢1١١١ 

عندما أكلف بعمل 
عادة ما  صعب فإنين

 أؤديه بنجاح.
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قيم 
 الشيوع

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع
 العوامل 

 العبارات

 املناصب القيادية. أتويل ٢1١١٥ -٢1١٢١ ٢1٢٥١ ٢1٤٦٧ ٢1٤٤١ -٢1٢١١ -٢1٢١١ ٢1٤١٩

 اجلذر الكامن ٩1١٦٥ ١1١٦٤ ٤1٩١١ ٤1٦٧١ ٤1١٥١ ٤1٤٦٦ ٤1٢٩٥ 

 نسبة التباين ١١1٢٤ ٦1١٥ ١1٧٧٥ ١1٥١٩ ١1٤١٤ ١1٢٤١ ٤1١٩١ ١٥1٩٤

 Orthogonal Rotation: التدوير املتعامد  

ل هسياملستخلصة؛ ما  الوصول لشكل أكثر بساطة وانتظاماا للعوامل ر األبعاد إيلية تدو يعمل يتؤد
ر العوامل املستخلصة يط، ومت تدو يالبس يأفضل احللول للبناء العامل ي العوامل واحلصول علية تفسيعمل
ا ابستخدام طر ا متعامرا يتدو  ذا األسلوب هعتمد يث ي؛ حVarimux Rotationكس ميالفار  ريقة التدو يدا

ة القائمة يب متام الزاو يكون جيث ين؛ حبي احملور نيدرجة ب ٩٢ا هة قدر يبزاو  االحتفاظ ير عليمن التدو 
أو  تقلةأننا أمام عوامل مس ية، أين عالقة صفر ي متعامدنيعامل ي أنيللصفر، لتكون العالقة ب ايمساو 

   متداخلة.ية غيفيفئات تصن

   ويهدف التدوير املتعامد إيل

لتقارب  يؤدي العوامل؛ ما يابق يأْن تتوزع تشبعان العامل عل ن العوامل مبعينيم تبايتقارب ق -
  موجبة. همعظم تشبعات الحظ أنيو  هتية للعوامل وحترر العامل األول من عمومية النسبيمهاأل

بعض  ذلك استبعاد يرتتب عليالعوامل؛ ما  ية والسالبة عليت الصفر اإلقالل من التشبعا -
   الصفر. ا ابلعامل إيلهبط تشبعيهات كما ي املتغ

  وموحدة. جة اثبتةيضمن ذلك الوصول لنتيث يط؛ حيب البسيالرتك ل منط التشبعات إيليحتو  -
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 (٣جدول )

 مصفوفة ارتباط العوامل بعد التدوير املتعامد لعبارات مقياس
 يالسمات الشخصية للطالب اجلامع 

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع قيم الشيوع
 العوامل

 العبارات

 .يبة مع زمالئيط عالقيت ٢٫٢٧٦ -٢٫٢١٤ ٢٫١١١ ٢٫٢١١ ٢٫٢٩١ ٢٫١٧٧ ٢٫١٧٢ ٢1٤١١

 يعل يأشجع زمالئ ٢٫٤٦٢ -٢٫٤٦٩ -٢٫١٢٩ ٢٫٤١١ -٢٫٢١١ ٢٫٤٢٧ ٢٫٢١٦ ٢1٤٥٧
 م.همبشاعر  البوح يل

قبوال  يأتقبل زمالئ -٢٫٢٢٩ ٢٫١٦٦ ٢٫٤٤١ ٢٫٢٥١ ٢٫٤١١ ٢٫١٢٢ ٢٫١٧١ ٢1٤١٩
 ا.حسنا 

٢1٢٫١١٢ ٢٫٢٩٥ ٢٫١٦٢ ٢٫٢٢٥ ٢٫٤١٦ -٢٫٢١٩ -٢٫٢١١ ٤١٧ 
 هاقام ارة يفهم يلد

 دة.يجد صداقات

٢1٢٫١٩٧ ٢٫٤١٥ ٢٫١٦٤ ٢٫١١١ -٢٫٢٢٤ ٢٫١٧٥ ٢٫١١٥ ٤١١ 
 ث معيآداب احلد ياٌراع

 .يزمالئ

 من يعدد كب يلد ٢٫١٧١ ٢٫١٤٦ ٢٫٢١٩ ٢٫٢١٦ ٢٫١٥١ ٢٫١١٤ -٢٫٢٥٥ ٢1١١١
 واملعارف. األصدقاء

ق عندما ياشعر ابلض -٢٫١١١ -٢٫١١٩ -٢٫٢٥١ ٢٫١١٢ ٢٫٢٧٥ -٢٫٢٥٤ ٢٫٩٥ ١1٢١١
 .يمبفرد أتواجد

 مهأفراح يأشارك زمالئ ٢٫٤١١ -٢٫٢٦٦ -٢٫٢٢١ ٢٫٢٦٢ ٢٫١٥٤ ٢٫٥١٧ -٢٫٢٢٩ ٢1١١٤
 م.وأحزاهن

٢1٢٫٢١٩ -٢٫٢٥٦ ٢٫٢٢١ ٢٫٢١٥ -٢٫٢٢٥ ٢٫٥١٢ ٢٫٢١٩ ١٢١ 
استمتع عندما أقوم 

مع  همشرتك أبعمال
 .يزمالئ

التعرف  أجد صعوبة يف ٢٫٢١٦ ٢٫٥١١ ٢٫١١٦ -٢٫٤١٢ ٢٫٢٥١ ٢٫٢٢١ -٢٫١٤١ ٢1١٧١
 أصدقاء جدد. يعل

٢1٢٫٢١٥ ٢٫٥١١ -٢٫٢٥١ -٢٫٢١٤ -٢٫١٥٥ ٢٫١٥١ -٢٫١٢١ ٥١١- 
 عندما ين زمالئانزعج م

بعض  مينطلبون ي
 اخلدمات.

٢1٢٫٢١٢ ٢٫٢٥١ ٢٫٥١١ -٢٫٢٢١ ٢٫٢١١ ٢٫١٤٤ ٢٫١٢٩ ١٦١ 
 ال هدايفأخطط 

 ة.ياملستقبل

 القدرة عندما تسوء يلد ٢٫٤١٥ ٢٫٢١٧ ٢٫١٧٧ ٢٫١١١ ٢٫١٧٧ -٢٫١٤٢ -٢٫٢١٤ ٢1١١٤
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع قيم الشيوع
 العوامل

 العبارات

ا األمور أن أتناوهل
 بنجاح.

٢1٢٫٢١٦ ٢٫١١١ ٢٫١٥٥ -٢٫٢٢٦ ٢٫٢١١ ٢٫٢٢٩ ٢٫٢٧٩ ٤٥١ 
 ينيتعط األعمال الصعبة

 ة.ية قو يمعنو  هدفع

 من يهاعتذر عما أقع ف -٢٫٢١١ ٢٫١١٢ -٢٫٤٩٧ ٢٫٢٦١ ٢٫٤٢٥ ٢٫٤٤٩ ٢٫١٤٩ ٢1١٩١
 أخطاء.

إسعاد  يالقدرة عل يلد ٢٫٤١٦ -٢٫١١١ ٢٫١٩٧ ٢٫٤٢١ -٢٫٢٦١ ٢٫١٢٢ -٢٫١٧٢ ٢1٤١٦
 .منحويل

 ةيعال ارايتهوم قدرايت ٢٫٢٥٤ -٢٫١١٩ ٢٫١٢١ ٢٫٤٥٩ ٢٫٢١١ ٢٫٢١١ -٢٫٢٦٩ ٢1١٩١
 .يابملقارنة بزمالئ

٢1٢٫٢١٩ ٢٫١١٧ ٢٫٤١١ -٢٫١٩٦ ٢٫٢١٥ ٢٫١١٦ -٢٫١٢٦ ١٥٥- 
أشعر ابخلجل عند 

 هأمام جمموع التحدث
 .يمن زمالئ

٢1٢٫٢٤١ -٢٫١٢٧ ٢٫١٤٦ -٢٫١٩٩ ٢٫٤٤١ ٢٫٤٤٩ ٢٫٤١٩ ٤١١ 
ادًئا قبل بدء هأكون 

 النشاط.

٢1٢٫١٢١ -٢٫٢٩٢ -٢٫٢٢١ ٢٫٢٥١ ٢٫٥٧١ -٢٫١٥١ ٢٫٤٧١ ١٦١ 
اغضب أو  عندما
دأ هأ فإنين قيأتضا

 بسرعة.

أثناء النشاط  عند اصابيت ٢٫١١٢ -٢٫٤١٩ -٢٫٢٤٥ ٢٫٢١١ ٢٫١٢٦ ٢٫٤٤١ ٢٫١٧٩ ٢1١١٤
 أغضب. ال

٢1٢٫٢٩٧ ٢٫٢٦٧ ٢٫٤١١ -٢٫٢٦١ ٢٫٥٢١ ٢٫٢١١ ٢٫١٦١ ١١٦ 
دوء عند أحتفظ ابهل

أحد الزمالء  حماولة
 .إاثريت

 حاليت ع العودة إيليأستط ٢٫٢٩٦ -٢٫١١١ ٢٫١٥١ ٢٫٤١٦ ٢٫٢١١ ٢٫١٥٦ ٢٫٤١٤ ٢1١١١
 .يتميز هة بعد يعيالطب

٢1٢٫٢٤٦ -٢٫٥٦١ ٢٫١٤١ ٢٫١١١ -٢٫١٧١ ٢٫١٤٩ -٢٫٢٥٧ ١٤٢ 
 يعتقد بعض زمالئي

زون يتمين يالذ من أبنين
 بشدة االنفعال.

أنفعل بشدة عند حماولة  ٢٫٢١١ ٢٫٥٧٤ -٢٫٤٤٧ -٢٫٢٧٥ ٢٫٤١١ ٢٫٢١٩ -٢٫٢٢٧ ٢1١٥١
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع قيم الشيوع
 العوامل

 العبارات

 .الزمالء إاثريت أحد

٢1٢٫١١٩ ٢٫٢٢٧ ٢٫١٤٤ -٢٫٢١٩ ٢٫١١٥ ٢٫٢٩١ -٢٫٢١١ ٤١١ 
عندما تكون كل األمور 

ال أفقد  فإنين يضد
 .شجاعيت

ما  هم ايتابلتزام أويف ٢٫٤١٧ ٢٫٢٤١ ٢٫١٢١ ٢٫١٥٥ -٢٫١٤٥ ٢٫١١٩ ٢٫١٥١ ٢1١٥٦
 األمر. كلفين

جناح  يهمسئول يألق ٢٫٤٩١ -٢٫٥٤٢ ٢٫٢٧١ ٢٫١١٥ ٢٫٢٧١ -٢٫٢٥١ ٢٫١١٤ ٢1١١١
 .يعاتق يعل اجلماعة

 .يجة أخطائيأحتمل نت ٢٫٤٩٥ -٢٫٢٤٢ ٢٫١١٥ -٢٫٢٩١ -٢٫٢٤١ ٢٫٤٧١ ٢٫٤٧١ ٢1٤١١

 مسئول عن أشعر أنين ٢٫٦٥٩ -٢٫٢١٢ ٢٫٢٤١ -٢٫٢٩٥ -٢٫٢٦٩ ٢٫١١٤ ٢٫١٦٤ ٢1٥٢٦
 .يمساعدة زمالئ

٢1٢٫١٦٤ ٢٫٢١٦ -٢٫١١٢ ٢٫١١١ ٢٫٢٥٤ ٢٫١٥٥ ٢٫٢٢٤ ١٧١ 
 أبنين صفويني يزمالئ

 كن االعتمادميشخص 
 .يهعل

٢1٢٫٦٦١ ٢٫٢١٦ ٢٫٢١٢ ٢٫١٤١ -٢٫٢٦٤ ٢٫١٢٤ ٢٫٢١٥ ١١١٦ 
 يف لجأون ايلي  يزمالئ

 م.همشاكل حل

 دافهق أيع حتقياستط ٢٫٥٩١ -٢٫٤٤٦ ٢٫٢٦١ ٢٫١١١ ٢٫١٧١ ٢٫١٦٧ ٢٫٢٢٩ ٢1١٩٩
 اجلماعة.

 حل يالقدرة عل يلد ٢٫١٢١ -٢٫٢٤٩ ٢٫١١٧ ٢٫١٥٩ ٢٫٤١١ ٢٫١١٤ -٢٫٤٢١ ٢1١٩١
 .ينهجتوا املشكالت اليت

 يشخص مؤثر عل أنين ٢٫١٩٦ -٢٫١١٢ ٢٫٤٧٥ -٢٫٢١١ ٢٫٢١٢ ٢٫٢٢٥ ٢٫١٧٩ ٢1٤٩٤
 .يمن زمالئ منحويل

٢1٢٫٢٧٩ ٢٫٤٢٥ ٢٫١١١ ٢٫٢١٧ ٢٫٢٥٩ ٢٫١١١ ٢٫٤٧٤ ١١١ 
 أقدم النصيحة واملشورة
 دون أن أبدي مظاهر

 التكرب.

يف  واحليدة األمانةراعي أ   ٢٫١١٦ ٢٫٤٤١ ٢٫٢١٤ -٢٫٢١٩ -٢٫١٤٩ ٢٫١١٥ ٢٫٤٢١ ٢1٤١١
 التعامل مع اآلخرين.

 يف حماولة صعوبةأجد  ٢٫٢١٩ ٢٫١٩١ -٢٫٢١١ ٢٫٢٤٤ -٢٫٤٩١ -٢٫٢٦١ -٢٫٢٥١ ٢1٤١٥
 توجيه زمالئي أو
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع قيم الشيوع
 العوامل

 العبارات

 إقناعهم.

 اشعر ابلتفاؤل إزاء ٢٫١٥١ ٢٫٢٢٥ ٢٫٢٥٤ ٢٫١٦١ ٢٫٢١١ ٢٫٢٥١ -٢٫٢١٧ ٢1٤١١
 مستقبلي املهين.

٢1٢٫٢٢١ ٢٫٤١١ ٢٫١٩١ ٢٫٤٥٧ ٢٫٢٥١ ٢٫١٦٢ ٢٫١١١ ١١٧- 
 عند ابلسعادةأشعر 

 الرتوحيي. مارسه النشاط

٢1٢٫١٤٦ ٢٫٢٤١ ٢٫٤٤١ ٢٫٥١١ ٢٫٢٧٧ ٢٫٢٤١ ٢٫٢٩٦ ١١٥ 
 أشعر أنين موفق يف

 حيايت.

من  علي  هللاأشعر أن  -٢٫٢١٤ ٢٫١٦٧ ٢٫١١٧ ٢٫٤٧٢ -٢٫٢١٦ ٢٫٤١٢ ٢٫١٤٢ ٢1١٢١
 يف جوانب كثية.

 حيايت مشرقة ومليئة ٢٫٢٢٥ -٢٫٢١٩ ٢٫١١١ ٢٫٦٤٧ ٢٫١٢٧ ٢٫١٧٧ ٢٫١١٥ ٢1١١٧
 ابألمل.

معظم األشياء اليت أفعلها  ٢٫١٢١ ٢٫١٧٧ -٢٫١١٩ ٢٫١٤١ -٢٫١٦٤ -٢٫١٢٢ ٢٫٢١١ ٢1١١١
 ملة وعلي وتية واحده.

٢1٢٫٤٩١ ٢٫٤١٩ ٢٫٢٦٩ -٢٫١١١ -٢٫٢١١ ٢٫١٢٦ ٢٫١١٩ ١١٤ 
 أحافظ علي مشاعر

 زمالئي.

٢1٢٫٢٢١ ٢٫٢٥٢ -٢٫٢٥١ ٢٫١٦٦ ٢٫٤٦٧ -٢٫٢١٤ ٢٫٦٤٦ ١٩٧ 
 أابدر ابلصلح مع

 اآلخرين.

٢1٢٫٢٢٤ -٢٫١١٩ ٢٫١١٧ -٢٫٢١٢ ٢٫١١٥ -٢٫٢٦٤ ٢٫١٤٥ ١٥٧- 
 عندما حياول البعض

اهانيت فإنين أحاول أن 
 اجتاهل ذلك.

 لطيف وجمامل حيت مع ٢٫١١٩ -٢٫١٩٢ ٢٫١١١ ٢٫١٤١ -٢٫١١١ ٢٫١١١ ٢٫١١٢ ٢1١١٤
 أشخاص ال أحبهم.

 ال أجرح مشاعر زمالئي ٢٫١٥١ ٢٫١٢١ ٢٫١١٦ ٢٫٢١١ -٢٫١١٥ ٢٫١١١ ٢٫٥١١ ٢1١٦١١
 مهما حدث.

٢1٢٫٢٤٢ -٢٫٢١١ -٢٫٢٤٧ ٢٫٤٩٦ ٢٫١١١ -٢٫٢٢٦ ٢٫٥٢١ ١٦٧- 
 ن أخطأأعفو عن م

 حبقي.

٢1٢٫٢١١ ٢٫٦٦١ -٢٫٢٤١ -٢٫٢١٥ -٢٫٢٩٧ ٢٫١١٩ ٢٫١١٩ ١٧٧- 
امتين  الزميل الذي يؤذيين

 له الضرر.

أشعر ابلسعادة حنو أمور  ٢٫٢٥٤ -٢٫١٢٦ ٢٫١١٢ ٢٫١٤١ -٢٫٢٢٧ ٢٫١٩١ ٢٫١٥١ ٢1٤١١
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع قيم الشيوع
 العوامل

 العبارات

 حيايت املختلفة.

 اطالبا  أري يف نفسي ٢٫٤١٧ -٢٫٤١٧ ٢٫١٤٦ ٢٫٤٩١ ٢٫٢١٧ ٢٫٢٩٧ ٢٫٢٢٦ ٢1١٩٦
 مثاليا.

٢1٢٫٤٤١ ٢٫٢٢١ ٢٫١١١ -٢٫٢٩٥ ٢٫٤١٦ ٢٫٤٢٢ -٢٫٢٦٧ ٤٩١ 
 أعرف مهارايت وقدرايت

 الشخصية.

٢1٢٫١٧٢ -٢٫١٧١ ٢٫١٥٥ ٢٫١٦٢ ٢٫٢١١ -٢٫١١٩ ٢٫٤١١ ١٧٤ 
احلياة  ن مبادئي يفأري أ

 النجاح. تقودين إيل

أشعر أبنين جدير ابحرتام  ٢٫١١٦ ٢٫٢١١ ٢٫١١١ ٢٫٢١١ ٢٫٢٢١ ٢٫١٢٤ ٢٫١٤٤ ٢1١١٤
 زمالئي يل.

 أعترب نفسي شخصاا ٢٫٤٩٢ -٢٫٤٥١ ٢٫١٧٩ ٢٫٢١١ ٢٫١٢٧ ٢٫١٤٧ -٢٫٢٧٤ ٢1١١١
ا.  مهما

  ليس يل قيمهأشعر أنين ٢٫١٤٦ ٢٫٦٢١ ٢٫٢٢١ ٢٫٤٦١ -٢٫١٢١ ٢٫٢٧٥ -٢٫٢٧١ ٢1١١١
 أو فائدة يف اجملتمع.

٢1٢٫٥٧٩ ٢٫٢٩٦ ٢٫٤٦١ ٢٫٢١٥ ٢٫٢١٩ -٢٫١١٤ ٢٫٢٧١ ١٥٩ 
 أملك القدرة علي وضع

 حيايت. احللول ملا يعرتض

٢1٢٫١٥٢ ٢٫٢٢٦ ٢٫١٩٧ ٢٫٤١٦ ٢٫٤٥١ -٢٫١٥٢ ٢٫١٦١ ١١٢ 
 حسن االختيار بنيا  

 أفضل البدائل هبدوء.

٢1٢٫٤١٩ ٢٫٢١٤ ٢٫١٤٥ ٢٫٤٧١ ٢٫١١٩ ٢٫٢١٦ ٢٫٢١١ ١١٩ 
امتلك القدرة علي 

الوقت املناسب  اختيار
 املشكالت. حلل

 هلا دور السابقةخربايت  ٢٫١٢٢ ٢٫١٢٧ ٢٫١٤٧ ٢٫٤٢١ ٢٫٢١٥ ٢٫١٩١ ٢٫٤١٥ ٢1١١٩
 هام يف اختاذ قرارايت.

 أختذ قرارايت بعد تفكي ٢٫٤٩٦ ٢٫٢٤١ ٢٫١١٢ ٢٫٤١٩ ٢٫١٦٧ ٢٫٤١١ ٢٫٤٩١ ٢1١١٢
 عميق وختطيط دقيق.

٢1٢٫٤٢٧ -٢٫١٩٦ ٢٫٤١١ ٢٫٤١٧ ٢٫٤٦١ ٢٫٤٢٧ ٢٫١٤٢ ١١٥ 
لدي حلول سريعة ألي 

 مشكلة تواجهين.

٢1٢٫١٢١ ٢٫١٦٥ -٢٫٢٧٦ ٢٫١٩٤ -٢٫٢١١ ٢٫١٦٥ ٢٫٢٢١  ٥٢٥ 
 متهور ومندفع يف حل

 املشكالت عندما أكون
 حتت ضغط.
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 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس السادس السابع قيم الشيوع
 العوامل

 العبارات

٢1٢٫٥٢٧ ٢٫١٢٤ ٢٫٢٧٧ -٢٫٢١١ ٢٫٤٥٢ ٢٫٤١١ -٢٫٢٥٥ ١٧١ 
 أمتتع بقدر كبي من

 يوية.النشاط واحل

٢1٢٫٢٢٥ -٢٫٢٥١ ٢٫١٢٦ ٢٫٢١١ ٢٫٢٦٢ ٢٫١٥٧ ٢٫٢١١ ٤١١ 
 أصاحب زمالء يتمتعون

 لسعادة.ابالسرتخاء وا

٢1٢٫١٦١ ٢٫١٦٩ ٢٫١٦١ ٢٫٤١١ -٢٫١٢١ ٢٫٢٧٩ ٢٫٤١١ ١٤٤٦ 
 أحبث عن الطرق اليت

يف  جتعلين ارتقي وأتفوق
 دراسيت.

 ي مشاعريأسيطر عل ٢٫١٢١ ٢٫١١٩ ٢٫١١١ ٢٫١٩١ ٢٫١٤٥ -٢٫١١١ ٢٫١١١ ٢1١٤٢
 وانفعااليت.

٢1٢٫٢٩١ ٢٫٢١٥ -٢٫٢١٥ ٢٫٤٥٤ ٢٫١١٦ ٢٫٤٢١ -٢٫٢١١ ٤٩٢ 
أمارس اهلواايت احملببه 

 لدي.

٢1٢٫٢١٢ -٢٫١٩١ -٢٫٢٤٩ ٢٫١١٤ ٢٫٥١٢ ٢٫١٢١ -٢٫١٥٤ ١١١ 
 أترك مشكالت الدراسة

 جانباا عند رجوعي
 املنزل.

٢1٢٫٢١١ -٢٫٢١٦ ٢٫١١٥ -٢٫٢١٦ ٢٫٥١٩ -٢٫٢٤٩ ٢٫١٦٥ ١٢٤- 
جتنب  أستطيع
واألمور اليت  األشخاص

 تثيين.

٢1٢٫٢١١ ٢٫١٢٦ -٢٫٤١٥ ٢٫١١٩ ٢٫٤١٥ ٢٫١١١ -٢٫٤٥١ ١٢١ 
انفعل نتيجة الضغوط 

 الواقعة علي.

٢1٢٫٥١١ -٢٫١١١ ٢٫٤٢١ ٢٫٢٤٤ ٢٫٢٥١ -٢٫١١١ ٢٫٢٧٤ ١٦١ 

عندما أكلف بعمل 
 صعب

 فإنين عادة ما أؤديه
 بنجاح.

 أتويل املناصب القيادية. ٢٫٢٤٤ -٢٫٤٥١ ٢٫١٢٦ -٢٫١٥٦ ٢٫١٢٩ -٢٫٢١٤ ٢٫١٥٢ ٢1٤١٩

 اجلذر الكامن ٥1٢٢١ ١1١٦١ ٥1٤٩٢ ٥1٥١٩ ١1١٩٩ ١1١١١ ١1١١٦ 

 نسبة التباين ٦٫٦١٦ ٥٫٩١١ ٥٫٤٩٢ ٥٫٥١٩ ١٫١٩٩ ١٫١٩٧ ١٫١٦٤ ١٦٫٩٤١

ت عما كانت ي تغ دالعوامل املستخلصة ق يم تشبعات العبارات علي أن قنيتبي(: ١) دولبدراسة ج 
ة يث تتضح التجمعات الطائفيحب ة للتشبعات؛يم الرقميع القيإعادة توز  يدل عليذا ه(، و ٤) ابجلدول يهعل

 للعوامل. 
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  تفسري العوامل وحتديد عبارات كل عامل 

الشروط  ياملستخدمة عل ر املتعامديقة التدو ي العوامل املستخلصة من طر يتفس استند الباحث يف
  ة:يالتال

مع إبراز  يالوصف العامل تتضمن االقتصاد يف ، واليت Thurstoneمات ثرستونيإتباع تعل -
  .ا معينهل العوامل اليت يز علياجلوانب املتفردة واختالف تشبعات العوامل مع الرتك

عروفة والعوامل امل تتفق مع احلقائق تتضمن تقبل العوامل اليت ، واليت Cattelمات كاتليمراعاة تعل -
  .ا معينهل العوامل اليت يز عليامل مع الرتكا واختالف تشبعات العو املستخلصة سابقا 

  األقل. يثالثة اختبارات دالة عل يهتشبع علي يتم قبول العامل الذي -

  عامل واحد فقط. يا إال علا ومرتفعا يا ا كبا تشبعا  االعبارةيتشبع املتغيأال  -

 ( ٤جدول) 

 العوامل بعد التدوير املتعامد يالعبارات املتشبعة عل
 عدد العبارات

 العامل مسمي العامل العبارات
 اجيابية سلبية اجملموع

١٢ ٢ ١٢ 
١٥-١١-١٤-١٢-١-

١١-٦٦-٦٤-٦٢-٥٩ 
 األول ةياديالق

١ ٥ ٧ 
١٧-٤٧-٤٥-٤١-١٢-

٥٧-٥١-١٤ 
 الثاين ةياالنفعال

١٢ ٢ ١٢ 
٤٦-٤١-١١-١١-١٤-

٦٧-٥١-٥٥-٥١-٥١ 
 الثالث ر الذاتيتقد

 الرابع الرضا ٥٤-١١-١١-١٩-١ ٥ ٢ ٥

٦ ٢ ٦ 
١١-١٢-٤٤-٤١-٤٢-

١٤ 
 اخلامس ضبط النفس

 السادس ةياالجتماع ١٢-١١-١٦-٩-٧-١ ٦ ٢ ٦

١ ٢ ١ 
١٧-١٦-١٥-٥-١-

١٥-٥٢ 
 السابع التسامح

  اسياملق ١١ ٥ ٥٤



 جملة كلية الرتبية الرايضية

222 

وعشرون عبارات فقط،  عبارة، ومت إلغاء ثالثة ٥٤اس بلغ ي(: أن عدد عبارات املق١دول)وضح جي
-22-23-22-22-22-22-22-١١-١١-٤٩-٤١-١٩-١٧-١٦-١١-١١-٦-٤أرقام: ) يهو 

22-22-22-22-22) 

   يثبات قياس السمات الشخصية للطالب اجلامع ١/١

ة يالسمات الشخص اسيمان براون للتأكد من ثبات مقي ة لسبيقة التجزئة النصفياستخدم الباحث طر  
 و موضح جبدولهة كما يوالزوج ةي العبارات الفردنيث مت حساب معامل االرتباط بي؛ حيللطالب اجلامع

(٥.)  

 (٥جدول)

 يثبات مقياس السمات الشخصية للطالب اجلامع

  (0٨1)ن =                

 ألفا

 كرونباخ
 جتمان

معامل 
 ثبات

مان ري سب
 براون

 معامل
 االرتباط

 النصف األول النصف الثاين

 م العامل
 املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف

 ١ ةياديالق ١٩1٤٧١ ١1١٢٩ ١٩1٤٥٢ ١1١١٧ ٢1٥٧١ ٢1١١٢ ٢1١١٢ ٢1١٧٥

 ٤ ةياالنفعال ١١1١٥٢ ١1٤١١ ١١1١١١ ١1٤١٦ ٢1٢٧٥ ٢1١٥١ ٢1١١١ ٢1١١١

٢1٢ ١٢١1٢ ٦٧٧1٢ ٦٧٧1١ ٥٤١1١١ ١١٢1١ ٢٩١1١٧ ١٩٧1٧١١ 
ر يتقد

 الذات
١ 

 ١ الرضا ١١1١١١ ٤1١١١ ١1٥٧١ ١1١٩٢ ٢1١١٤ ٢1٦١١ ٢1٥٩١ ٢1٥٦١

٢1٢ ٦٤٤1٢ ٥٦١1٢ ٥٦١1٦ ١٩٢1١٢ ٥١٤1٦ ٧٤٤1١٢ ٩٦٤1١٤٤ 
ضبط 
 النفس

٥ 

 ٦ ةياالجتماع ١١1٢٧١ ١1٤٧١ ١٤1١٧١ ١1٤١٩ ٢1١٧٢ ٢1٥٥١ ٢1٥١٧ ٢1٥٧٦

 ١ التسامح ١٦1١٧٧ ٤1١٩٦ ١٢1٩٤٤ ٤1٦٢٩ ٢1١٦١ ٢1٥١٢ ٢1٥١٢ ٢1٥٧٦

 اس ككلياملق ٩٦1١١١ ١٢1١١١ ١٢٢1٢١١ ١١1٢٢٥ ٢1١٢١ ٢1٥١٤ ٢1١٢٤ ٢1٧٤١

  ٢1١٦١=  ٢1٢٥ة عند يمة ر اجلدوليق

اس ية ملقي العوامل والدرجة الكلنيا بية دالة إحصائي وجود عالقة ارتباطنيتبي(: ٥) دراسة جدولب

  يوالذ ٤ع العوامل عدا العامل رقم يمج يف ٢1٢٥ة يمعنو  يعند مستو  ية للطالب اجلامعيالسمات الشخص
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تصل عدد عوامل اس املستخدم، وبذلك ياستبعاده من املق الباحث إيل يا؛ ما عز ي دالة إحصائيكان غ

  .١عوامل بدالا من  ٦ اس إيلياملق

  خطة املعاجلات اإلحصائية  ١/٥

 . Scree testة يابلقائمة الركام يواملسم Cattell: حمك كاتل يل العامليالتحل -

  مان براوان.ي ة لسبيقة التجزئة النصفيطر  -

  قة جتمان العامة.يطر  -

  معامل ألفا كرونباخ. -

  Pearsonسون ي معامل ارتباط ب -
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  استنتاجات وتوصيات البحث ١/٢

  :توصل الباحث إيل نة، واإلجراءات، والنتائج املستخلصة،يح دود الع داف البحث، ويفهضوء أ يف

  استنتاجات البحث  ١/١

 تتمثل يف واليت ية للطالب اجلامعياس السمات الشخصية املكونة ملقية العامليالبن مت التوصل إيل -

  التسامح(. -ة ياالجتماع –ضبط النفس  -الرضا  –ر الذات يتقد -ة يداية )القيالعوامل التال

  توصيات البحث  ١/٤

  :يليضوء نتائج البحث مبا  الباحث يف يوصي

 يللتعرف عل ن أن تستخدمكمية يصيأداة تشخد البحث كية قيصاس السمات الشخيتخدام مقاس -

  زة للطالب اجلامعة.ية املميم السمات الشخصهأ

م مساهت يعل للتعرف هكن طالب اجلامعة من االستعانة بمي اس الكرتوينيمق اس إيليقل امليحتو  -

  ة.يالشخص

 اجملتمع.  نفئات خمتلفة م ية عليصاول السمات الشختتن ات اليتد من الدراسيإجراء مز  -
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  املراجع ٥/٢ 

  املراجع ابللغة العربية  ٥/١

  م٤٢٢٩، رة، دار الفكر العريبهالقا ،يضايفة وآخرون: علم النفس الر يخل هم عبد ربهيإبرا  .١

 ية لديوبعض مسات الشخص يضاي مارسة النشاط الر نيلة بن مسعود بن جربان: العالقة بيأبو رج .٤

، مكة املكرمة، ي منشورة، جامعة أم القر ي، غية مبحافظة جدة، رسالة ماجستيطالب املرحلة الثانو 

  م.٤٢٢٢ة ية السعودياململكة العرب

  م٤٢١٢ة، يضة املصر هرة مكتبة النه(، القا١١ –، )ط ياحل: علم النفس الرتبو ص يأمحد ذك .١

ة، ية، دار املعارف اجلامعي(، اإلسكندر ١-ة، )طيأمحد حممد عبد اخلالق: استخبارات الشخص .١

  م.٤٢٢١

  م١٩٩١، دار املعارف، اإلسكندريةة، يحية الرتو يح والرتبيعبد السالم حممد: أسس الرتو  اينهت .٥

ا هة وعالقتيحسن شداد، عبد الرمحن عارف عبد اجلواد: بعض السمات الشخصشجاع بن  .٦

ة ينة املنورة، جامعة حلوان، كليابملد هبية لطالب جامعة طيحية والرتو ية والتنافسيضايابملمارسة الر 

 م.٤٢٢١ل يابر  ٥٢العدد -ةيضاية والر ية البدنية للرتبي، اجمللة العلمنية للبنيضاية الر يالرتب

، دار املعرفة اإلسكندرية، االجتماعيعلم النفس  : دراسات يفيسو ين ععبد الرمح .١

  م١٩٩٢ة،ياجلامع

، املدبويل هرة، مكتبه(، القا١-ل النفسي، )طي: موسوعة علم النفس والتحلعبد املنعم احلفين .٧

  م.١٩٩١

 م. ٤٢١٢ان، مي(، املنصورة، مكتبة اإل١-، )طيضايعمرو حسن أمحد بدران: علم النفس الر  .٩
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رة، مكتبة االجنلو ه، القايل النفسيموسوعة علم النفس والتحل وآخرون: هج عبد القادر طفر  .١٢

  م.٤٢٢٩ة، ياملصر 

ة، ي، املكتبة اجلامعاإلسكندريةة، ية الشخصيكولوجية وسيحممد أبو جبل: الصحة النفس يفوز   .١١

 م. ٤٢٢٢

 م.١٩٩٧النشر، رة، دار قباء للطباعة و هة، القايت الشخصايد عبد الرمحن: نظر يحممد الس .١٤

 م. ١٩٩١رة، دار املعارف ،ه(، القا٩–، )طيضاي: علم النفس الر يحممد حسن عالو  .١١

رة، مركز الكتاب للنشر ه(، القا٥–، )ط يضاي: مدخل علم النفس الر يحممد حسن عالو  .١١

  م.٤٢٢٦،

 نتاجا ، إيجامعة املن ة لطالبيحينوع املمارسة الرتو  ة يفية: أثر مسات الشخصل طلبيحممود إمساع  .١٥

 م. ٤٢٢٢وط، ية، جامعة أسيضايالر  ةيوط لعلوم وفنون الرتبية أس، جمليعلم

ومسات  ي االبتكار يا بكل من التفكهة وعالقتياشم أمحد عمر: األنشطة الطالبه يمصطف .١٦

 منشورة، جامعة يوط، رسالة دكتوراه، غيلدي طالب جامعة أس ل الدراسيية والتحصيالشخص

  م.٤٢٢١ة ،يضاية الر ية الرتبيوط، كليأس

 لألنشطة ني املمارسي وغنياملمارس يلد الشخصيةونس: بعض مسات ي حممد يأمحد مس اينه .١١

ا للطفولة، يد الدراسات العله سمس، معنيع ه، جامعيماجست ه، رسالاجلامعةمن طالب  الطالبية

 م. ٤٢٢١
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  املراجع ابللغة اإلجنليزية  ٥/٤

١٧. Johnson,Scott: The Effectson Extracurricular Participation of 

Academic Achievement Self Concept, and Locus of Control Amony 

High School Students(ED) west Virginia  univertsity. Dissertation 

Abstract international,v ٢١– ٦١,P.١١١١,٤٢٢٢.  

١٩. Ress,Roger: Do High School Sports Builed Character? Aquasi – 

Experiment on a National Sample, soial , science - jornal, vol (١)٤١ 

p.p.١١٥,١٩٩٢ -١٢١.  
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 املستخلص
 "ي"بناء مقياس السمات الشخصية للطالب اجلامع

  

ة يسمات الشخصال اسيم(، بدراسة بعنوان ابناء مق٤٢١٤)اليله قام عمرو حممد رضا عبد الغين

،واستخدم الباحث  يللطالب اجلامع زةية املميصالسمات الشخ يعرف عل دف التا، هبيب اجلامعللطال

ة، يات العمليطالب، وطالبة من الكل ١٧٢نة الدراسةية(، وبلغت عي)الدراسات املسح يفج الوصهاملن

 ي، وذلك للتعرف علية للطالب اجلامعياس السمات الشخصية جبامعة املنصورة، واعد الباحث مقيوالنظر 

  م النتائج:ه، وكانت أيزة للطالب اجلامعية املميشخصال م السماتهأ

 ة. ية والنظر يات العمليزة لطالب الكلية املميم السمات الشخصهأ يالتعرف عل -

  .ية للطالب اجلامعياس السمات الشخصية املكونة ملقية العامليالبن التوصل إيل -



 جملة كلية الرتبية الرايضية

222 

Abstract 

"Building A Measure Personality Traits  

of the Student- University" 
  

by Amr Mohammad Reza Abdul Gani Hilaly (٤٢١٤ m), a study entitled 

"Building a measure personality traits of the student- university", in order 

to identify the personality traits distinctive to the student-university, the 

researcher used the descriptive method (surveys), and total study sample 

total ١٧٢, and a student of the college process, and theory at the University 

of Mansoura, a promising researcher measure the personal characteristics 

of university students, and to identify the most important features of 

personal characteristics of the university student, and was the most 

important results:  

- Identify the most important personality traits characteristic of college 

students the practical and theoretical.  

- A structure consisting of the global measure of personality traits of 

the student university.  
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