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مستوى التحصيل الدراسي و عالقته ببعض سمات الشخصية لدى
طالبات كلية التربية للبنات بجامعة بغداد
أ.م.د .سفيان صائب املعاضيدي /مركز البحوث الرتبوية و النفشية
ممخص البحث:
تعد الشخصية احدى أىـ األسس التي نبني بيا الطالب الجامعي ،لذا مف الواجب عمينا بناء السمات
االيجابية بطمبتنا و طالباتنا ،و تحييد السمات السمبية ،كما عمينا االىتماـ بمستوى تحصيؿ الطمبة في الوقت
نفسو  ،قاـ الباحث ببناء اداة لقياس السمات  ،و أخذ مستوى التحصيؿ مف سجالت درجات الطالبات و خرج
بنتائج بحثو الموجودة في متف البحث.
وكما خرج بعدد مف التوصيات و المقترحات ،كاف أىميا:
تعزيز السمات االيجابية لدى طمبة الجامعة بيدؼ الوصوؿ بيـ الى مستوى الشخصية الناضجة المتمتعةبالصحة النفسية.
تعزيز الدور االيجابي لمستوى التحصيؿ العالي مف خالؿ تحفيز الطمبة بالثواب المستمر و بكافة الطرائؽالقادريف عمييا ضمف التعميـ الجامعي.
اجراء دراسة مماثمة تشمؿ عددا مف الجامعات العراقية لمقارنة النتائج المتحصمة و الوصوؿ الى المقترباتالعراقية التي تعزز الجوانب االيجابية في شخصية الطمبة الجامعييف .

الكممات المفتاحية مستوى التحصيؿ الدراسي  ،سمات الشخصية ،طالبات الجامعة
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Abstract
Personality is one of the most important elements that should be developed in
university student. Thus, we have to develop the positive traits and neutralize
the negative traits of students as well as we have to pay attention to the level of
student achievement at the same time, the researcher designed a scale to
measure the traits of study sample. The research come out with a number of
recommendations and proposals, the most important of which Enhancing the
positive characteristics of university students in order to reach them to the level
of mature personality with mental health. Enhancing the positive role of the high
level of achievement by motivating the students with continuous reward and in
all the ways they are capable of in university education. Additionally, the
researcher recommended conducting a similar study involving a number of Iraqi
universities to compare the results achieved and access to Iraqi approaches that
enhance the positive aspects of the personality of university students.
Keywords: Standard Of Academic Achievement, Personality Traits,
University Students
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مشكمة البحث :
مف خالؿ عمؿ الباحث تدريسيا بجامعة بغداد  ،و عممو مسؤوال لإلرشاد التربوي في احدى الكميات لثالث
سنوات  ،و مف خالؿ تجولو بجامعات العراؽ محاض ار و باحثا وجد اف االىتماـ بالتحصيؿ الدراسي يشكؿ السمة
الغالبة لعمؿ التدريسييف حاليا دوف االىتماـ ببناء شخصية الطالب  ،بؿ أف بعض الكميات تحاوؿ تحديد
شخصية الطالب الجامعي مف خالؿ الحدود التي يراىا األستاذ بالكمية أو يصمميا عميد الكمية مقياسا عاما قد ال
يرضي الطمبة بمراحميـ المختمفة ..خاصة أف الطمبة جاءوا مف بيئات اجتماعية متفرقة فييـ مف تعمـ عمى
االستقالؿ في حياتو و منيـ المعتمد عمى ابويو أو أخوتو .
و تعد السمات احدى اىـ موضوعات عمـ النفس و خاصة عمـ نفس الشخصية  ،وقد كانت بدايات الدراسة
عمى يد العالـ  WoodWorthالذي وضع قائمة لسمات الشخصية  ،و قد قسـ العمماء السمات وفقا لنوعيا
عمى قسميف )( WoodWorth,1950,p331
. 1المقاييس ذات البعد الواحد و التي تقيس سمة مف سمات الشخصية كاالنطواء و االنبساط .
 .2مقاييس متعددة االوجو تقيس اكثر مف سمة و ىذه تكشؼ عف أىـ السمات الشخصية التي تميز كؿ فرد
مف غيره( .شاىيف،2114،ص)165
لذا يرى الباحث أف ىناؾ مشكمة في بناء السمات االيجابية لمشخصية مترافقا مع الجانب العممي التحصيمي  ،و
تحييد السمات غير المرغوب بيا  ،و ىذا مف الواجبات الرئيسة لألستاذ الجامعي قبؿ الواجب العممي المنوط بو

أىمية البحث و الحاجة اليو :

يعد الطمبة أحد أىـ مقومات العممية التعميمية اذ أننا في الجامعات العراقية منذ البواكير األولى لتأسيسيا نيتـ
بالطمبة و مستوياتيـ العممية و بنائيـ السموكي الصحيح .كما نيتـ ببناء شخصيتيـ بناء يتالءـ مع متطمبات
العصر لذا نجد لزاما عمينا التنبو الى البناء النفسي متماشيا مع البناء المعرفي.
و اذ تعد الجامعة محور البناء الحقيقي لشخصية الطالب و تطورىا لذا بات لزاما عمينا أف نطور الجوانب
االيجابية في سموكيـ و عممية تطوير الجانب االيجابي يتطمب منا النظر الى الفروؽ الفردية في الجوانب كافة
الشخصية و االجتماعية و العقمية فضال عف الجانب العممي الذي يجب مراعاتو اذ أنو السبيؿ الى التحصيؿ
الدراسي .يقبؿ الطالب الجامعي في أحياف كثيرة دوف مراعاة لحاجتو الشخصية لمتخصص اذ يفرض عميو معدلو
العالي أو الواطئ نوع التخصص و نوع الكمية و القسـ الذي يقبؿ بو  ..و ىذا ما يؤثر أحيانا في بنائو النفسي
و يؤثر عمى سماتو الشخصية التي ىي في مرحمة البناء .
اف مراحؿ التعميـ المختمفة ىي مراحؿ بناء شخصية الطالب مف خالؿ تحقيؽ الفمسفة التربوية المتمثمة بأىداؼ
التربية بشقييا (األىداؼ العامة و األىداؼ الخاصة) المتعمقة بكؿ ما مف شأنو االرتقاء بشخصية الطالب أو
التمميذ في مراحؿ الدراسة المختمفة( .جاسـ،2112،ص)221
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أما عف سمات الشخصية فإنيا تؤثر في أداء الطالب التحصيمي سواء بالسمب أو اإليجاب  .و قد أكدت
الدراسات التي سنأتي عمييا الحقا أىمية سمات الشخصية في أداء الطالب  ،و لمدارس عمـ النفس المختمفة
آراء كثيرة في تأثر سمات الشخصية بالجانبيف الوراثي و البيئي  ،اذ تؤثر الوراثة تأثي ار كبي ار في بناء الشخصية
(ابراىيـ ،1985،ص .)55كما تقوـ البيئة بالتأثير في تنحية و زيادة بعض المؤثرات في شخصية الفرد  ،و
الطالب عمى وجو التحديد .و أظيرت الدراسات اف ىناؾ عالقة بيف التحصيؿ الدراسي و بعض سمات الشخصية
( .زياف،2118،ص)154
تكمف أىمية البحث الحالي في اىمية مرحمة التعميـ الجامعي في بناء الشخصية و توصيؼ و تحديد سماتيا و
أىمية التحصيؿ الدراسي في بناء المستقبؿ العممي لمطالب الجامعي بوصفو مف مخرجات العممية التعميمية .

أىداؼ البحث :

 .1التعرؼ عمى سمات الشخصية لطالبات كمية التربية لمبنات .
 .2التعرؼ عمى المستوى التحصيمي لمطالبات.
 .3معرفة العالقة بيف مستوى التحصيؿ و سمات الشخصية.

حدود البحث :

طالبات كمية التربية لمبنات بجامعة بغداد لمعاـ الدراسي  / 2118-2117قسـ الحاسبات  .المرحمة الثالثة.
تحديد المصطمحات :
السمات
اف الشخصية مف الكممات الشائعة االستعماؿ بيف الناس في حياتيـ اليومية ولكنيا مع ذلؾ كممة
يصعب تعريفيا بدقة  .ويستخدـ عامة الناس كممة الشخصية بمعاف مختمفة .وقد قاـ البورت بمراجعة األبحاث
المختمفة لمشخصية واستطاع اف يستخمص منيا حوالي خمسيف تعريفاً مختمفاً  .وقد عرؼ البورت السمات
بالقوؿ " إف السمة ىي التنظيـ الدينامي في الفرد لتمؾ االجيزة الجسمية النفسية التي تحدد طابعو الفريد في

التوافؽ مع بيئتو)(Heward,2002,P45
وىذا التعريؼ يؤكد الجوانب اآلتية -:
 -1السمات تنظيـ لجميع المكونات المختمفة لمشخصية ويربط بينيا .
 -2كممة دينامي تعني إف السمات في حالة تغير .
 -3يدؿ التعريؼ إف الشخصية ليست بناء نفسياً او عصبياً فحسب بؿ اف ىذا التنظيـ يستمزـ عمؿ كؿ مف
الجسـ والعقؿ وتشابكيما معاً في بناء سمات الشخصية .
(شاىيف،2114،ص)37
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عرؼ كاتؿ ( )Catell 1967الشخصية بأنيا ما يسمح لنا بالتنبؤ بما سيقوـ بو شخص ما في موقؼ
ما  .اما ىدؼ البحث النفسي لمشخصية فيو سف قوانيف تتعمؽ برد فعؿ االنساف في ظروؼ حياتو المختمفة
وعالقاتو االجتماعية  .وتشمؿ ىذه القوانيف سموؾ االنساف الخارجي والداخمي الذي تتشكؿ منو السمات .
وقد استقطبت دراسة السمات العدي د مف عمماء النفس فدرست مف حيث تركيبيا وابعادىا االساسية
ونموىا وتطورىا وطرائؽ قياسيا بنظريات متعددة قد تكوف متباينة إال إف اليدؼ منيا ىو التنبؤ بما سيكوف
عميو السموؾ (.غنيـ،2119،ص)294
ويرى كاتؿ)(Catellإف دراسة السمات مرت بمراحؿ انتقالية بدءاً مف المعرفة الحدسية التي ظيرت قبؿ

اف يصبح عمـ النفس عمماً بالمعنى الدقيؽ  ،مرو ارً بالمعالجات التجريبية بصورتيا التقميدية التي بدأت في

معمؿ (فونت  ) Wandtفي المانيا إلى عاـ  1879حيف ظيور االتجاه االكمينيكي آواخر القرف التاسع عشر

(.عبدالحكيـ،1999،ص.)225
و يعرؼ الباحث السم ات  :عدد مف الصفات الخاصة التي تحتوي الشخصية لتكوف تمؾ الشخصية عمى ما ىي
عميو .
يعد مفيوـ التحصيؿ واحدا مف أكثر المفاىيـ تناوال و تداوال في األوساط اإلنتاجية و المعرفية و
الصػناعية و الزراعية ،ولعؿ أىـ الدوائر العممية و العممية األكثر استخداما ليذا المفيوـ ىي الدائرة التربوية
التعميمية ،فيػو مادة لمحوار و النقاش وميدانا لمبحث و الدراسات المعمقة ،وىو ما يعكس بالتأكيد األىمية الػتي
يحتمػيا في نشاط المسؤوليف التربوييف و اإلدارييف و المعمميف و األىؿ ،و التي تممييا الحاجة الممحة إلى إعداد
األجياؿ الناشئة لتكوف قادرة عمى العطاء و اإلسياـ وتحقيؽ األىداؼ االجتماعية  .تعريؼ التحصيؿ لغويا
:يعرفو بأنو حصؿ الشيء ،يحصؿ حصوال ،وقد حصمت الشيء تحصيال أي تجمع و ثبت -وتربويا يعرؼ
التحصيؿ الدراسي بأنو انجاز تعميمي أو تحصيؿ دراسي لممادة ،ويعني بموغ مستوى معيف مف الكفاية في
الدراسة سواء أكاف في المدرسة أـ الجامعة ،ويحدد ذلؾ اختبارات مقننة أـ تقارير المعمميف أـ االثنيف معا. -
ويعرؼ )عاقؿ) كممة التحصيؿ أنو "اكتساب و ىو الحصوؿ عمى المعارؼ و الميارات  ،أف "التحصيؿ الدراسي
ىو مجموعة الخبرات المعرفية و الميارات التي يستطيع التمميذ أف يستوعبيا و يحفظيا و يتذكرىا عند الضرورة
،مستخدما في ذلؾ عوامؿ متعددة كالفيـ و االنتباه و التكرار الموزع عمى مدد زمنية معينة ،و القدرة عمى فيـ
الدروس و استيعاب ما يربطونو أيضا بالنتائج المحصؿ عميو (عدس،2115،ص ، )265في حيف يرى بعض
الباحثيف اآل خريف فضال عف أف التحصيؿ ىو القدرة عمى فيـ الػدروس و اسػتيعاب ما يربطونو أيضا بالنتائج
المتحصؿ عمييا  -ويعرفو (عبد الدائـ) عمى أنو "مستوى محدد مف اآلراء و الكفاءة في العمؿ المدرسي ،كما
يقيـ مػف قبػؿ المعمميف أو عف طريؽ االختبارات المقننة أو كمييما " ومف ىنا نستنتج أف التحصيؿ الدراسي ىو
مقدار ما يستوعبو الطالب مف المادة الدراسية و مستواه التعميمي في ىذه المادة الذي يسمح لو إما باالنتقاؿ
إلى القسـ األعمى أو الرسوب و ىذا بعد إجراء "االختبارات التحصيمية التي تجري في األقساـ في آخر السنة وىو
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ما يعبر عنو بالوعي العاـ لدرجات التمميذ في جميع المواد الدراسػية "في جميع المراحؿ التعميمية مف المدرسة
إلى الجامعة ،فيو إذف مقياس يمكف مف خاللو قياس مستوى التمميذ أو الطالب( .عبد الدائـ،1977،ص)255
حصؿ أي حصؿ عميو أو جمعو ،أما اصطالحا ،فيو يدؿ عمى كؿ ما يكتسبو
التحصيؿ لغة ،مشتؽ مف الفعؿ ّ
الشخص مف ميارات فكرية أو غيرىا و غالبا ما يقترف التحصيؿ بالدراسة ،فنقوؿ تحصيؿ دراسي.
وقد وردت عدة تعاريؼ لو ،نذكر منيا مايأتي :
يعرفو دسوقي  " :1988بأنو مستوى محدد مف اإلنجاز أو الكفاءة أو األداء في العمؿ المدرسي أو األكاديمي،
ُيجرى مف قبؿ المدرسيف أو بواسطة اإلختبارات المقننة(" .دسوقي،1988،ص)157
و يعرفو(وبستنر )1992عمى أنو "أداء الطالب لعمؿ ما مف ناحية الكـ أو الكيؼ(".جاسـ،2112،ص)96
يعرفو ( الدمنيوري  " : ))1994المعدؿ التراكمي الذي يحصؿ عميو الطالب في مرحمة دراسية
ما( ".عدس،2115،ص)89
و يعرفو (عالـ  )2115أنو مدى استيعاب التالميذ لما تعمموه مف خبرات معينة في مادة دراسية مقررة و تقاس
بالدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في اإلختبارات التحصيمية".
كما يرى باحثوف أخروف عمى أنو" النتائج المحصؿ عمييا بعد القياـ بنشاط معيف سواء كاف فكريا أو غير فكري،
و غالبا ما يكوف عمى معنى أخر  :لمنجاح و التفوؽ".

و يرى( روبير الفوف  " : )2111التحصيؿ الدراسي يعني المعرفة التي يتحصؿ عمييا الفرد مف خالؿ برنامج
مدرسي قصد تكيفو مع الوسط و العمؿ المدرسي(".سعد اهلل،2111،ص)76

و عميو ،فإف التحصيؿ الدراسي لـ يقتصر مفيومو عمى معنى واحد حيث أف ىناؾ مف يرى أنو كؿ ما يتحصؿ
عميو الفرد مف معرفة في المدرسة و ىناؾ مف يرى أنو القدير الكمي
( العالمات ) التي يجب أف يحصميا المتمدرس خالؿ تعميمو.

و يعرؼ الباحث التحصيؿ الدراسي  :ىو تقييـ كمي لمنشاط المبذوؿ مف طرؼ التمميذ أو الطالب ،سواء كاف

ىذا النشاط ذىنيا فكريا أو يدويا أي عمميا بدنيا.

األطر النظرية:

و في التنظير العممي لمسمات  ،يرى عمماء النفس وجود اتجاىيف لدراسة السمات -:
اوليما  .االتجاه الذي يضـ بعض عمماء النفس الميتميف باألفعاؿ السموكية أي بطريقة المالحظة
الخارجية فيظير تعريؼ واطسف الذي يعد الشخصية (( ىي كمية النشاط التي يمكف اكتشافيا بالمالحظة الدقيقة
مدة طويمة حتى يتمكف المالحظ مف اعطاء معمومات دقيقة وثابتة )) ويمثؿ ىذا االتجاه النظريات السموكية
( المثير واالستجابة )) ( واطسف  ،ثورندايؾ  ،بافموؼ  ،جاثري  ،ميممر  ،ىؿ  ،سكتر )
ثانييما  .بعض العمماء الميتميف بالمدركات او المفاىيـ الديناميكية او القوة المركزية الداخمية التي
توجو الفرد  .فيظير تعريؼ مورتف برنس الذي يعد الشخصية (( ىي الكمية الكمية
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مف االستعدادات والميوؿ والغرائز والدوافع والقوى البايموجية الفطرية والموروثة  ،وكذلؾ الصفات
واالستعدادات والميوؿ المكتسبة مف الخبرة (.داود،2115،ص)65
ويتبع ىذا االتجاه مجموعة مف النظريات التي تستخدـ ليا مفاىيـ خاصة كالسمات واالنماط مثؿ
(البورت  ،كاتؿ  ،جيمفورد  ،ايزنؾ  ،يونج  ،كرتشمر ،شمدوف …الخ)(غنيـ، 2119،ص) 249
وىناؾ مجموعة ثالثة مف النظريات تجمع بيف االتجاىيف السابقيف  ،فتصؼ التفاعؿ بيف المحددات
الب ايولوجية والمحددات البيئية واالجتماعية والثقافية وتضـ مجموعة كبيرة مف النظريات كنظرية الحاجات
الفرويدية الجديدة  ،نظرية المجاؿ (الداىري،2117،ص.)11
إذ أف البحث الحالي يتطرؽ إلى بعض خصائص الشخصية وسيتبنى االتجاه الثاني الذي يضـ مجموعة
النظريات التي تستخدـ مف اىيـ مثؿ السمات او االنماط وييتـ بالمدركات أو المفاىيـ الديناميكية او القوة
المركزية الداخمية التي توجو الفرد.
الدراسات السابقة  :لـ يجد الباحث دراسة عراقية أو عربية أو أجنبية تناولت المتغيريف  ،و وجدت دراسات
متفرقة تتناوؿ أحد المتغيريف أما السمات أو التحصيؿ الدراسي و عالقتو بمتغير آخر ال ربط بينو و بيف البحث
الحالي  .لذا ارتأى عدـ وضع دراسات سابقة .

مجتمع البحث :

مجتمع البحث طالبات كمية التربية لمبنات بجامعة بغداد  ،و قد أختار الباحث العينة قصدية مف المرحمة الثالثة
بقسـ الحاسبات تكونت مف ( )42طالبة لمعاـ الدراسي  ، 2118-2117و تـ تطبيؽ مقياس سمات الشخصية
عمى عينة البحث  .بعد استخراج الصدؽ و الثبات و التمييز لو و بحسب اآلتي :
اداة البحث  :تحقيقا ألىداؼ البحث فقد تـ بناء أداة لقياس سمات الشخصية و قد اتبع الباحث الخطوات اآلتية
في اعداد ىذه األداة .
أ .جمع و صياغة الفقرات  :اذ تـ تطبيؽ استبياف استطالعي مفتوح عمى عدد مف طالبات كمية التربية
لمبنات لمعرفة سمات الشخصية لدييـ  ، ،و بعد تحميؿ البيانات تـ صياغة عدد مف الفقرات التي
تقيس السمات و التي بمغت ( 38فقرة) ،و بعد اجراء التحميؿ االحصائي لمفقرات بمغت ( 34فقرة)
ب .طريقة بناء المقياس و بدائؿ االجابة  :تـ اعتماد طريقة ليكرت  Likertفي بناء مقياس سمات
الشخصية و البدائؿ التي يستجيب عمييا المستجيب و ذلؾ لألسباب اآلتية:
-

سيولة البناء و التصحيح.

-

السماح بأكبر تبايف بيف األفراد.

-

تسمح لممستجيب بأف يؤشر درجة شعوره و شدة ذلؾ الشعور.
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ج .صالحية الفقرات :
يشير ايبؿ  Ebileاف افضؿ الوسائؿ لمتأكد مف صالحية الفقرات ىو قياـ عدد مف المختصيف في ميداف
دراستيا باالطالع عمييا و اعطاء وجيات نظرىـ بيا و ىنا يتـ تقدير صالحيتيا مف عدمو .
)(Ebel.1972.p69
و قد قاـ الباحث بعرض فقرات المقياس عمى عدد مف المختصيف*(المالحؽ) لمعرفة حكميـ عمى صالحية
الفقرات مف عدميا و االستئناس بآرائيـ العممية في ىذا الصدد و طمب منيـ تحديد مدى صالحية البدائؿ و
مناسبتيا لقياس ما تروـ قياسو  ،و قد تـ اعتماد نسبة ( )%81معيا ار لصالحية الفقرة لقياس ما وضعت
ألجمو.
تصحيح المقياس  :يقصد بتصحيح المقياس وضع درجة االستجابة عمى الفقرات لكؿ مستجيب  ،بيدؼ
استخراج الدرجة الكمية لكؿ فرد مف افراد العينة  ،و قد تـ تصحيح المقياس وفقا لمبدائؿ و اوزانيا التي
تراوحت بيف (  )5-1وفقا لمبدائؿ االربعة (اوافؽ بدرجة كبيرة  ،اوافؽ بدرجة متوسطة  ،اوافؽ ،اوافؽ
بدرجة قميمة ،ال اوافؽ)
و ألجؿ الحصوؿ عمى الدرجة الكمية لكؿ مستجيب و البالغ عددىـ ( )42طالبة  ،تـ جمع الدرجات التي
تحصؿ عمييا الطالبة في استجابتيا عمى المقياس بيذا فاف اعمى درجة ستكوف ( )171يمكف اف يحصؿ
عمييا المستجيب  ،و أدنى درجة ستكوف (. )34

صدؽ التمييز :

ىناؾ عالقة كبيرة بيف صدؽ المقياس و قوة تمييز الفقرات ،يرى (انستازي)اف حساب عالقة درجة الفقرة
بالدرجة الكمية لممقياس اجراء ضروري في عممية تحميؿ الفقرات و ذلؾ باستخداـ اسموب المجموعتيف
المتطرفتيف ( )Anastasi,1976,P169لذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس عمى عينة التحميؿ االحصائي
البالغة ( )81بصورة تنازلية مف اعمى درجة الى اوطا درجة ثـ اختار نسبة ( )%27مف الدرجات العميا و
نسبة ( )%27مف الدرجات الدنيا و التي تمثؿ ( )22فردا في المجموعة العميا و ( )22فردا في المجموعة
الدنيا.و استخداـ االختبار التائي ( )T-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف المجموعتيف
المتطرفتيف في درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس عف طريؽ مقارنتيا بالقيمة الجدولية
(العكيمي،1991،ص )356و قد اظيرت النتائج اف ( )28فقرة مميزة و بداللة  ،لذلؾ تـ الغاء ( 6فقرات)
مف المقياس لعدـ داللتيا عند مستوى داللة (. )1.15
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جدوؿ ()1
رقـ الفقرة

المجموعة العميا
المتوسط

المجموعة الدنيا

االنحراؼ

المتوسط االنحراؼ

المعياري

المعياري

القيمة التائية

المحسوبة عند

مستوى داللة 1.15

1

4.49

1.719

2.91

1.848

13.521

2

4.57

1.689

3.113

1.919

11.811

3

4.25

1.945

2.52

1.841

12.916

4

4.42

1.819

2.82

1.984

11.818

5

3.79

1.812

2.12

1.965

11.481

6

3.97

1.994

2.31

1.982

11.231

7

4.42

1.688

2.91

13.755 1.1.182

8

4.21

1.982

2.27

1.926

17.548

9

4.35

1.943

2.29

1.944

13.314

11

4.46

1.549

2.62

1.171

11.439

11

4.31

1.847

2.62

1.819

19.356

12

4.71

1.588

2.81

1.941

11.223

13

4.56

1.673

3.22

11.986 1.1.119

14

4.38

1.761

3.11

1.984

12.279

15

4.21

1.776

2.49

1.854

15.516

16

4.42

1.781

2.53

1.881

13.553

17

4.27

1.822

2.56

1.111

13.695

18

4.31

1.816

2.57

1.987

12.456

19

4.31

1.777

2.54

1.989

13.124

21

3.38

1.318

2.58

1.153

12.471

21

4.49

1.719

2.12

1.331

8.639

22

4.51

1.642

2.62

1.211

12.689

23

4.81

1.474

3.21

1.182

9.163

24

4.21

1.885

3.83

1.171

7.316

25

4.61

1.556

3.18

1.131

7.457

26

4.14

1.865

2.75

1.925

16.199

27

4.11

1.832

2.44

1.953

11.799

28

4.19

1.556

2.35

1.893

13.636
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فيما بمغت قيمة T-testلمفقرات الستة الممغاة ()1.174،1.429 ،1.249 ،1.957 ،1.1611.491
و ىي غير مميزة عند مستوى داللة (.)1.15

صدؽ البناء :

و ىنا تتـ معرفة عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية ،و بضوء ىذا المؤشر يتـ االبقاء عمى الفقرات التي
تكوف معامالت ارتباطيا بالدرجة الكمية لممقياس دالة معنويا،و قد تـ اجراء الالزـ الستخراج العالقة
االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة و الدرجة الكمية لممقياس و قد اتضح اف جميع معامالت االرتباط دالة عند
مستوى ()1.15

الثبات :

تـ حساب الثبات بطريقتي معامؿ الفا لالتساؽ الداخمي و طريقة التجزئة النصفية  ،و تعتمد طريقة الفا
اتساؽ اداء الفرد مف فقرة ألخرى (ثورندايؾ،1989،ص)79و لحساب الثبات فقد اخضعت جميع االستمارات
لمتحميؿ ثـ استخدـ الباحث معادلة الفا لالتساؽ الداخمي و قد بمغ معامؿ الفا لممقياس ( )1.93و ىو ذو
داللة عند مستوى (.)1.15
كما اف طريقة التجزئة النصفية ليا فائدة في االختبارات و المقاييس ذات العبارات المتناسقة ،أي أنيا تقيس
خاصية نفسية واحدة  ،و بيدؼ استخراج الثبات تـ اخضاع االستمارات لمتحميؿ بقسمة فقرات المقياس الى
نصفيف (الزوجية و الفردية) و لمتحقؽ مف تجانس نصفي المقياس استخرجت النسبة الفائية (F.Ratio
)الختبار داللة الفرؽ بيف نصفي المقياس و تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف الذي بمغ بيف درجات
النصفيف ( )1.81و باستخداـ معادلة سبيرماف براوف التصحيحية بمغ معامؿ الثبات (.)1.89

الوسائؿ االحصائية:

 .1قانوف مربع كاي:لمعرفة الصدؽ الظاىري لممقياس
 .2النسبة المئوية .

 .3اختبار التائي لمعرفة داللة الفروؽ بيف العينتيف.
 .4معادلة سبيرماف براوف .
 .5معامؿ ارتباط بيرسوف

عرض النتائج و مناقشتيا :

بعد اكماؿ االجراءات االحصائية توصؿ البحث الحالي الى النتائج اآلتية :
.1

التعرؼ عمى سمات الشخصية لطالبات كمية التربية لمبنات .
وقد تـ تطبيؽ األستبياف الخاص بيذا الغرض بعد اكماؿ اجراءاتو االحصائية عمى طالبات قسـ
الحاسبات بكمية التربية لمبنات  ،و اتضح اف الطالبات يتمتعف بالسمات اآلتية :
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أ .التقييـ الذاتي .
ب .االرادة.
ت .العزـ
ث .عقمية الضحية
ج .الخجؿ
ح .التواضع
خ .القمؽ
د .الفضيمة
ذ .التوافؽ
ر .االجتماعية
و قد اظيرت نتائج التحميؿ االحصائي اف متوسط درجات افراد العينة بمغت ( )64و بانحراؼ
معياري ( ،)5.64بينما المتوسط الفرضي لممقياس ( )85و باستخداـ االختبار التائي لعينة
واحدة ظير اف القيمة التائية المحسوبة كانت ( )18.4و بمقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة
( )1.96اتضح انيا دالة عند مستوى ( )1.15و بدرجة حرية ( )41و ىذا يعني مؤشر عمى
وجود سمات الشخصية المؤشرة لدى الطالبات .
.2

التعرؼ عمى المستوى التحصيمي لمطالبات.
تـ الحصوؿ عمى بيانات التحصيؿ مف قسـ التسجيؿ في الكمية لدرجات الطالبات و حسب مستواىـ
الدراسي في الدوريف األوؿ و الثاني دوف تتبع أسماء الطالبات اذ ال يخص البحث معرفة ذلؾ ..

.3

معرفة العالقة بيف مستوى التحصيؿ و سمات الشخصية.
و بيدؼ معرفة العالقة بيف المتغيريف قاـ الباحث بحساب االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف
و قد وجد اف قيـ معامالت ارتباط بيرسوف كاآلتي بيف متغيري البحث .
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جدوؿ()2
ت

سمة الشخصية

قيمة معامؿ االرتباط

القيمة التائية

مع متغير مستوى
التحصيؿ
1

التقييـ الذاتي

1.52

14.89

2

االرادة

1.54

15.69

3

عقمية الضحية

1.47

13.12

4

العزـ

1.46

12.74

5

الخجؿ

1.37

9.74

6

التواضع

1.51

14.51

7

التوافؽ

1.48

13.3

8

الفضيمة

1.52

14.89

9

القمؽ

148

13.3

11

االجتماعية

1.37

9.74

مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف ىناؾ عالقات ايجابية بيف سمات التقييـ الذاتي  ،االرادة  ،عقمية الضحية  ،العزـ
 ،الخجؿ  ،التواضع،التوافؽ،الفضيمة،القمؽ و االجتماعية مع مستوى التحصيؿ الدراسي و ىذا يدلؿ أف السمات
االيجابية تتوافؽ مع التحصيؿ الدراسي بشكؿ أو بآخر  ...و حتى بعض السمات التي تعد سمبية كالقمؽ مثال
فيي تكوف ايجابية لما يتـ البحث في القمؽ االيجابي الذي يحتاجو الطالب دائما ألنو سبب نجاحو .

االستنتاجات :

 .1أظيرت النتائج وجود عدد مف السمات االيجابية لدى الطالبات  ،و قمة السمات السمبية  ،و حتى ما
تحسب مف السمات السمبية ليا لدى االناث صفة االيجابية مثؿ القمؽ المشروع و الخجؿ و عقمية
الضحية اذا أنيا تجنب األنثى كثي ار مف السمبيات التي تترافؽ مع عدـ وجودىا و تؤدي بيف الى الحذر
و الحيطة في حياتيف الدراسية و العممية و االجتماعية وفقا لمعايير مجتمعاتنا االخالقية .
 .2أظيرت النتائج مستوى تحصيميا عاليا لدى الطالبات و ىذا ما تؤكده كافة الدراسات النفسية و
االجتماعية و التربوية نابعا مف حرص الطالبات عمى التعمـ و التحصيؿ و النجاح .
 .3ىناؾ عالقة ايجابية دالة بيف السمات الشخصية و مستوى التحصيؿ الدراسي لمطالبات  .و ىذا ما
يتفؽ مع الدراسات السابقة التي اطمع عمييا الباحث و االطر النظرية التي تناولت ىذا الموضوع بشكؿ
خاص .
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التوصيات :
 .1تعزيز السمات االيجابية لدى طمبة الجامعة بيدؼ الوصوؿ بيـ الى مستوى الشخصية الناضجة
المتمتعة بالصحة النفسية.
 .2تعزيز الدور االيجابي لمستوى التحصيؿ العالي مف خالؿ تحفيز الطمبة بالثواب المستمر و بكافة
الطرائمؽ القادريف عمييا ضمف التعميـ الجامعي.
 .3محاولة دراسة ا ألسباب المؤدية الى تجنيب الطمبة لمسمات السمبية بما يحقؽ الصحة النفسية ليـ بكافة
التخصصات االنسانية و العممية.

المقترحات :

 .1اجراء دراسة مماثمة تشمؿ عددا مف الجامعات العراقية لمقارنة النتائج المتحصمة و الوصوؿ الى
المقتربات العراقية التي تعزز الجوانب االيجابية في شخصية الطمبة الجامعييف .
 .2اجراء دراسة مقارنة لمذكور مف الطمبة و الخروج بنتائجيا و محاولة مقارنة النتائج.
يعرؼ الطالب
 .3تعزيز التعميـ الجامعي بكافة التخصصات بمواد دراسية عف سمات الشخصية  ،بما ّ
الجامعي ماىية السمات و دورىا في بناء الشخصية بأبسط صوره العممية.
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المصادر:
 .1ابراىيـ ،عبد الستار(،)1985أسس عمـ النفس ،دار المريخ ،الرياض.
.2

ثورندايؾ،روبرت و ىيجف اليزابيث()1989القياس و التقويـ في عمـ النفس  ،ترجمة :زيد الكيالني و

عبد الرحمف عدس ،مركز الكتب  ،المممكة االردنية الياشمية.
.3

جاسـ  ،جماؿ مثقاؿ ( )2112عمـ النفس التربوي ،دار صفاء  ،المممكة األردنية الياشمية.

.4

الداىري ،صالح( )2117الشخصية و الصحة النفسية ،دار صفاء  ،المممكة االردنية الياشمية.

.5

الدمنيوري ،عبد الحافظ()1994التحصيؿ في تعميـ المتفوقيف و المضطربيف ،مطبعة األسكندرية،

جميورية مصر العربية.
.6
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