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 طلبة كلية التربية األساسية الوعي الجمالي وعالقته بسمات الشخصية لدى 

 
 ذكرى يوسف جميل

  كلية التربية األساسية  

 (9/6/2022قبل للنشر    20/4/2022قدم للنشر  )
 الملخص

التربية   كلية  لدى طلبة  الشخصية  والسمات  الجمالي  الوعي  بين  الباحثة   األساسيةالعالقة  واستخدمت   ،

المنهج الوصفي ذو العالقات االرتباطية لمالئمته طبيعة البحث الحالي ، واشتملت عينة البحث الحالي على 

( عددها  واالناث والبلغ  الذكور  التربية األساسية  كلية  اقسام  االستبيان 1620طلبة  الباحثة  واستخدمت   )
الباحثة وقامت   ، المعلومات  لجمع  الشخصية    كأداة  السمات  مقياس  وتقنين  الجمالي  الوعي  مقياس  ببناء 

التطبيق   عينة  على  المقياسين  الباحثة  إجراءات  وطبقت  اكمال  )الصدق  بعد  السيكومترية  الخصائص 

)والثبات(   الباحثة الحقيبة اإلحصائية  المقاييس ، واستخدمت  وتوصلت    لتحليل البيانات   (spss25لبناء 

أهمها:مجموعة من  الى     االستنتاجات 

الشخصية لدى طلبة كلية التربية   - وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين الوعي الجمالي وسمات 

 االساسية.

المفتاحية  السمات الشخصية    –: الوعي الجمالي   الكلمات 

 

Aesthetic awareness and its relationship to personality 

traits among students of the College of Basic Education 

 
Thekra Youssef Jameel 

college of Basic Education 

ABSTRACT 
The current research aims to identify: 

The relationship between aesthetic awareness and personality traits among the 
students of the College of Basic Education, and the researcher used the descriptive 

approach with correlative relations to suit the nature of the current research, and 

the current research sample included male and female students of the departments 

of the College of Basic Education, which numbered (1620) and the researcher 

used the questionnaire as a tool for collecting information, and the researcher By 

building the aesthetic awareness scale and standardizing the personality traits 
scale, the researcher applied the two scales to the application sample after  

completing the psychometric procedures (honesty and stability) to build the 

scales. 

-  There is a direct positive correlation between the aesthetic awareness and 

personality traits among the students of the College of Basic Education. 
Keywords: aesthetic awareness - personality traits 
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 الفصل االول
 التعريف بالبحث

 مشكلة البحث:  -الا أو 
إن العالقة الجمالية هي أهم ما يميز نمط الوجود اإلنساني والنشاط الجمالي هو أساس كل النشاطات  

الجمال   اإلنسان ينتج وفق مقياس  إذ يوجد اختالف    وال شكاإلنسانية فأن  للتجربة الجمالية إشكاالتها  بأن 
الفلسفية في تفسير طبيعة هذه التجربة.  نظر المذاهب   واضح في وجهات 

االطالع على و  وبعد  الجامعة  الطلبة في  لحياة  ومواكبتها  الجامعي  التدريس  الباحثة في  عمل  من خالل 
سمات الشخصية التي  ال  الوعي الجمالي وألدب    االمصادر العلمية والدراسات السابقة ذات العالقة ومراجعته

الدافعية للتعلم   تستثير  الذي  قد  الدراسة    الباحثة  دفع  االمر  على مستوىألجراء هذه  من خاللها   للتعرف 
التعلمية    ذات العالقة بالعملية  كلية التربية االساسية    بعض السمات الشخصية لطلبة الوعي الجمالي ومستوى

في    التعليمية، ومعرفة دالة إحصائيا  فروقاً  إذا كان  الجمالي وبعض  فيما  لدى الوعي  الشخصية  السمات 
التخصص  الجنس،  )  تبعاً للمتغيرات لجمالي والسمات الشخصية  الطلبة ومدى عالقة االرتباط بين الوعي ا

مشكلة البحث الحالي في التساؤالت االتية :  المرحلة الدراسية (.،    وتركزت 
 االساسية؟ما هو مستوى الوعي الجمالي لدى طلبة كلية التربية   -1
الداللة ) -2 عند مستوى  دالة إحصائيا  فروقاً  هناك  في  0.05هل  الوعي(  لدى طلبة كلية الجما  مستوى  لي 

  الدراسية؟المرحلة   التخصص،  الجنس،التربية االساسية تبعاً لمتغيرات )
الشخصية لدى طلبة كلية التربية   -3  االساسية؟ما هو مستوى السمات 
الداللة ) -4 مستوى  عند  دالة إحصائيا  فروقاً  هناك  في  0.05هل  السمات(  التربية    مستوى  كلية  لدى طلبة 

 الدراسية؟المرحلة   التخصص،  الجنس،االساسية تبعاً لمتغيرات )
بين الوعي الجمالي والسمات الشخصية لدى 0.05هل هناك عالقة ارتباط احصائية عند مستوى داللة )  -5  )

 االساسية؟طلبة كلية التربية  
 اهمية البحث  -ثانياا 
  ،  التربويةطلبة الجامعة وخاصةةةةةةةةةةةةةةة طلبة ال ليات مرحلة عمرية مهمة في حياة    الجامعية ُتعُد المرحلةُ      

 وتمثل  ،ل ي يكون مؤهالً ل ي يكون معلماً و قائداً تربوياً   الطلبةميداناً لتطوير شةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةية  تمثل ألنها  
  طالق إوتنمية مواهبهم و   ،وتأهيلهم علمياً  هموذلك من خالل إعداد الطريق الذي سةةةةةةةةةةةةةيتبع، في المسةةةةةةةةةةةةةتقبل،
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على شةةكل التي تمثُل مرحلًة من مراحل البناء المعرفي بكل جوانب، سةةواء كان   و  بداعية الخالقة،االقدراتهم 
الطةالةب، تغيرات تربويةة العقليةة التي تت ون من الخبرات لل اً تطوير   أم  واجتمةاعيةة وف ريةة يعيشةةةةةةةةةةةةةةهةا  عمليةات 

ث م    والمواقف الحياتية التي يمر بها،  ميةعل  الت التي تواجه،،  فيدهُ  تسةةةةاع وِمن  ومن ثم تعميم   حل المشةةةةكالت 
 (.  10:  2012  ية أخرى )الدهان،عليما في مواقف تالحلول التي يتوصل إليه

لها  أمامة اال تعقدهم عليمن أهم شةةةةرائح المجتمع ل ونهم قادة المسةةةةتقبل و  شةةةةريحة  الطلبة الجامعةويمثل      
نة العمل الوطني وعلى قدر ما ينجح في إعداد هذه  أماؤول حمل  ها وهم ورثة الغد ورجال، وإليهم يومسةةةةةتقبل

 .(9:  2010،  )ال عبي  في مرآة الشباب دائماً الشريحة ينجح في غده ويرى المجتمع نفس،  
تعمل على التي من أهم المراحل التي تسةةةةةةةةةةةةةةهم في تأسةةةةةةةةةةةةةةيس ثقافة المجتمع و   الجامعيةتعد مرحلة   كما     

المعبر التربوي الذي يسةةةةةةةهم في تنشةةةةةةة ة    ، جيال الجديدة وتطبيعهم اجتماعياً االتطويره واسةةةةةةةتمراره بوصةةةةةةةفها 
لت ون أسةةاسةةًا  وتوجي  ،متباينةاجتماعية  بي ات صةةفهم منحدرين من  و بوتنظيم اسةةتعدادات الطلبة وميولهم   هها 

لز م الموج،عليتلل لخدمتهمأهدافأن تنظم   الجامعاتعلى  أما، لذلك صةةةةار  تمثل ألنها  ها ومناهجها ووسةةةةائلها 
 مة.الوسائل العلمية للتربية المستدا إحدى

تسهم في  علم وللفن فلسفة  للجمال  يكون  أن  فنية قبل  وأبدع أعماالً  بالجمال  اإلنسان  ولقد أحس 
بالجمال والميل نحوه مسألة فطرية متجذرة فيتطوير عالقة اإلنسان   أعماق    الجمالية بالواقع  فاإلحساس 

البشري  والنفس المجتمع  منذ ظهور  اإلنسان ونشاط،  لوجود  مالزمة  صفة  البشرية  فهو  البشرية   النفس 
ل ما هو  إلى ك  السوية تميل إلى الجمال وتشتاق إلي، وتنفر من القبح وتبتعد عن،  فالطبيعة البشرية تنجذب

بالجمال   تلقائياً   ء ب، واقتنان األشيا  واالعتناء جميل  واإلحساس  بها اإلنسان  بفعل ذلك الميل   الجميلة يقوم 
 .الفطري المتجذر في أعماق النفس

القدرة على للوجود وقد اصطفى هللا سبحان، وتعالى االنسان وأعطاه  تذوق الجمال    إذ يعتبر الجمال اساسا 
ب،  والتمييز بين الجميل والقبيح بدءاً من مرحلة الطفولة، ومروراً بالمراحل العمرية المتعاقبة إذ واالحساس 

  ان االفراد بفطرتهم ينجذبون الى كل ما يبدو لهم جميال وجذابا من حيث الشكل واللون، اذ قدم  الدراسات 
 ب النفسية،نشأة سليمة من كل الجوان الفردالحديثة مناهج وطرق عديدة تساعد في تنش ة 

الجمالية والوعي بالتربية  في االهتمام  أن، نالحظ نقص  الثقافية والعلمية، إال  لدي،،   االجتماعية،  الجمالي 
أن وإنما يجب  نفسها  تلقاء  تأتي من  الجميلة ال  باألشياء  على االحساس  لدى    فالقدرة   الطلبةيتم تطويرها 

 .لأفض وكلما كان ذلك التطوير مبكرا كلما كان  النتائج 
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البناء والدعم الحقيقي لتطور   ان عملية التعليم في مراحلها المختلفة ال سيما المرحلة الجامعية تمثل محور 
المختلفة وعملية التعلم  بين الشخصية وسمات،  االيجابية فهناك عالقة ارتباطية تبادلية ما  الطالب  شخصية 

أدائ، األكادي على  تؤثر  للطالب  الشخصية  فالسمات  فأن  والتعليم ،  جهة أخرى  ومن  أو سلبياً  ايجابياً  مي 
أثبت   المختلفة وقد  تطور من سمات،  الشخصية وقد  في بناء  المختلفة تؤثر أيضاً  عملية التعليم ومجاالت، 
المعتاد،   سلوك،  أنماط  نسبياً تتمثل في  ثابتة  تت ون من خصائص  الفرد  بأن شخصية  الشخصية  نظريات 

الفر  المميزة لشخصية  الخصائص  تنشأ من عوامل وراثية تتطور  وهذه  لعوامل مشتركة  اآل نتاجاً  د ما هي 
العوامل  هذه  اتساق  وعلى قدر  بعضاً،  بعضها  يكمل  العوامل والمقومات  بي ية، هذه  عوامل  مع  وتتفاعل 
اجتماعية متفاعلة   نفسية جسمية  وحدة  وشخصيت،  فاإلنسان  للفرد،  الشخصية  تت امل  بقدر ما  والمقومات 

 دد من مراحل النمو.مت املة تمر بع
 -يأتي:   في ماتبرز أهمية البحث  وبناءاا على ما تقدم  

 نظرية  همية الاأل -أوالا:  
والوسةط النفسةي والتربوي    الشةخصةية عموماالوعي الجمالي والسةمات  فاق النظرية لمفهومي  اآلالتعرف على  -

ئدة  عن البنية العالئقية الخاصةةةةةة بثقافة المجتمع المتمثلة بالعادات والتقاليد والقيم السةةةةةا  فضةةةةةالً   خصةةةةةوصةةةةةاً 
بي ة غير مسةةةةةتقرة مثل بي ة الطالب العراقي عموماً   عموماً  في ضةةةةةوء  المرحلة   والطالب خصةةةةةوصةةةةةا  وطالب 

د من  والتي تضةةم العدي  جامعة الموصةةل كلية التربية األسةةاسةةية على الخصةةو وفي    ،خصةةوصةةا  الجامعية
   بعادها.  لمتغيرات البي ة المحيطة بمختلف أ  سرة وامتداداً األالنفسية ابتداء ب  رمصادال

النظريةةة التي يقوم  األهم  التعرف على أ  - يتم   نظريةةاً   علميةةاً   اً سةةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةة هةةا متغيرا البحةةث والتي تمثةةل أعليطر 
 .  بحث، مستقبالً  أو، في دراست، عليعتماد االستفادة من، و اال

 التطبيقية:  االهمية -ثانيا:  
في جامعة  ، من قبل المسةةؤولين  عليعتماد االيمكن    يمثل مؤشةةراً   والذيال شةةف عن واقع متغيري البحث    -

مسةةةةتوى    رفعتسةةةةاعد في  التي توعوية  الشةةةةادية و ر اإلالتربوية و برامج ال عتمادالالموصةةةةل وغيرها من الجهات  
الشخصية  الموصل.كلية التربية األساسية في جامعة  لدى طلبة   الوعي الجمالي والسمات 
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من قبل العديد من الباحثين في  الوعي الجمالي والسةةةةةةةمات الشةةةةةةةخصةةةةةةةيةمن الممكن اسةةةةةةةتخدام مقياسةةةةةةةي    -
القياسةةةةةية المناسةةةةةبة   نظراً خرى فيما بعد األجامعة الموصةةةةةل وغيرها من الجهات   التصةةةةةافهما بالخصةةةةةائص 

 المتمثلة بالصدق والثبات. 
إليهاالنتائُج التي   - سةةةةةاليب التربوية وتوجي، االفي اعتماد أفضةةةةةل    إدارات ال لياتقد تفيد  الباحثة توصةةةةةل  

الحياة ومواجهة ضةةةةغوطاتها   المناسةةةةبة والتعامل بفعالية مع ظروف   ث م  وِمن  الطلبة نحو كيفية انتقاء الطرق 
لدراسةةةةةةةةات وبحوي أخرى فيما يتعلق بموضةةةةةةةةوع  االتسةةةةةةةةاعد على فتح أفاق ومج الوعي الجمالي وعالقت، ت 

الشخصية لدى طلبة كلية التربية    األساسية.بسمات 

 البحث:  أهدافثالثا:  
 -مستوى:   علىالتعرف    إلىهدف البحث الحالي  ي

 .الوعي الجمالي لدى طلبة كلية التربية االساسية -1
 -لمتغيرات:  تبعاً   الوعي الجماليالفروق في مستوى  -2
 (.الرابعة، الثانية)  المرحلة الدراسية -أ

 (.إناي،  )ذكورجنس  ال  - ب
 .(االنساني، التخصص )العلمي  -جة 
الشخصية لدى طلبة كلية التربية األساسية. -3  السمات 
الشخصيةالفروق في مستوى  -4  لمتغيرات: تبعاً   السمات 
 )الثانية، الرابعة(.المرحلة الدراسية   -أ

 الجنس )ذكور، إناي(.  - ب
 التخصص )العلمي، االنساني(. -ج
 األساسية.والسمات الشخصية لدى طلبة كلية التربية  الجمالي   الوعيالعالقة بين  -5

 حدود البحث:  -رابعاا 
الدراسةةات الصةةباحية   الموصةةل فيكلية التربية األسةةاسةةية في جامعة  يقتصةةر البحث الحالي على طلبة      

 .(2022-2021للعام الدراسي )

 تحديد المصطلحات:  -خامساا 
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الجمالي  -الا أو   :الوعي 
 -:من   يعرفه كل     

يقصةةةةةةد ب، أن يكون اإلنسةةةةةةان قادرا على التذوق والشةةةةةةعور واالنتباه إلى القيمة وال يفية  (:  1997)إبراهيم ، -1
الجمالية التي تتواجد في األشياء سواء كان  طبيعية أو عادية، أو في أي عمل فني دون أن يهتم بصلتها  

ت أو قيم بالنفع المادي او تحقيق اي مكسةةةةةةةةةةب، والوعي الجمالي عند الفرد يتجسةةةةةةةةةةد من خالل إدراك كيفيا
 االشياء.

الحس   (:2009فتحي،) -2 الوجود المادي والروحي يتجلى لنا في كل شةيء، إذ يشةعر  وهو صةفة من صةفات 
أخرى تشةةةةةةةعر بها   السةةةةةةةليم بالجمال للوهلة األولى، وهو نوع من التوازن والتناسةةةةةةةق والنظام والترابط ومظاهر 

 النفس البشرية.
هو البهاء، وكثرة الحسةةةةن و رقت،، و يقع على الصةةةةور والمعاني، ويترك في النفس (:  2013)عبد الغفور، -3

بالبهجة والسرور والدهشة.  البشرية احساسا 
هم على هةا الطلبةة بعةد اجةابتعليالةدرجةة ال ليةة التي يحصةةةةةةةةةةةةةةةل    يااا:ئجراإ  البااحثاة الوعي الجمااليعرف  تكماا  

 .(175-35)الوعي الجمالي والتي ت ون محصورة بين  فقرات مقياس  
 :السمات الشخصية  -ثانياا 

كاتل    السمة: -1 نوع من  Cattel) :)يعرف  يربطها  التي  واالستجابات  األفعال  ردود  مجموعة  بأنها  السمة 
معظم   في  نفسها  بالطريقة  ومعالجتها  واحد،  اسم  تح   توضع  أن  االستجابات  لهذه  تسمح  التي  الوحدة، 

ألبورت   ب،   نظامنها  بأاألحوال، بينما يعرفها  عام يتميز  المثيرات   الفرد،عصبي مركزي  ويعمل على جعل 
الت يفي  المتعددة م السلوك  وتوجي، أشكال متساوية من  يعمل على إصدار  كما    والتعبيري.تساوية وظيفياً، 

 (29:  2006  طافش،)
،عرفها)  الشخصية: -2 التي تحدد 2008جبارة  النفسية والجسمية  الفرد لألجهزة  تنظيم ديناميكي داخل  ( هي 

ازاء المواقف المختلفة.  (42:  2008)جبارة ،  خصائص سلوك، وف ره 
ها الطلبة بعد اجابتهم على علي"الدرجة ال لية التي يحصةةل    جرائياا:إ الباحثة السامات الشاخصايةعرف  ت  كما

الشخصيةفقرات مقياس    ".  السمات 
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الثاني    الفصل 
 والمشابهةالدراسات السابقة  

: العالقة لم تجد بعد االطالع على الدراسةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةابقة والمصةةةةةةةةةةةادر العلمية ذات  اوالا : الوعي الجمالي 
تطرق  على الوعي الجمالي حسةةةةةب علم الباحثة ، وانما توصةةةةةل  الى  او مشةةةةةابهة   الباحثة دراسةةةةةة سةةةةةابقة

 دراسات ذات عالقة بمتغير الوعي الجمالي وهي :
اإلحسةةةةةةةةةةةاس بالجمال وعالقت، بدافع االنتماء الوطني لطفل ما قبل   :(1992دراساااااااة بدير )   -1

الدراسةةةة التعرف على اإلحسةةةاس بالجمال لدى طفل ما قبل المدرسةةةة وكيفية   المدرسةةةة ، اسةةةتهدف  
الطفل بالجمال وانتمائ، الوطني . وت ون  عينة الدراسةةة   (  60من )قياسةة، ، والعالقة بين إحسةةاس 

االنتماء طفالً وطفلة بأعمار خمس سةةةةةةةنوا ت و نصةةةةةةةف وتم إعداد مقياس الحس الجمالي ومقياس 
الوطني لطفل الروضةة من لدن الباحثة ، وحددت الباحثة مكونات اإلحسةاس بالجمال بأربعة إبعاد 
المقياس في  وهي التعبير اللوني والتعبير الصةةةةةةةوتي والتعبير الحركي والتعبير الشةةةةةةةكلي ، وصةةةةةةةمم 

مصورة بلغ عددها  )   (  بطاقة ل ل األبعاد األربعة ، توصل الدراسة إلى وجود  28صورة بطاقات 
الجمالي والمرتفع ودافع االنتماء الوطني لطفل الروضة .  عالقة ايجابية بين اإلحساس 

تأثير برنامج تعليمي في تنمية الحس الجمالي البي ي    (:2010)دراسااااة المساااالماو    -1
الدراسةةةةةةةةةةةة التعرف على  ،    ألطفال الرياض تأثير برنامج تعليمي في تنمية  اسةةةةةةةةةةةتهدف  

طفال وطفلة  (  40)وت ون  عينة الدراسةةةةةةةةة من  الرياض،  الحس الجمالي البي ي ألطفال
بحس جمال بي ي في روضةةةةةةة االعظمية   من أطفال مرحلة التمهيدي ممن ال يتمتعون 

الباحثة التصةةميم التجريبي ذا   واسةةتخدم    تجريبية وضةةابطة   قسةةموا إلى مجموعتين  
(  72)البي ي تضمن   لقبلي و ألبعدي ، أعدت الباحثة اختبار الحس الجمالياالختبار ا

 - بي ة الطبيعية –بي ة الروضةةةةةةةةةةة   –بي ة المنزل   صةةةةةةةةةةورة وزع  على أربع مجاالت  
، وتم بناء برنامج تعليمي لتنمية الحس الجمالي البي ي . وتوصل    البي ة االجتماعية 

ة في درجات الحس الجمالي البي ي بين إلى وجود فروق ذات داللة إحصةةةةةائي الدراسةةةةةة
وال توجد فروق ذات  التجريبية،المجموعة    والضةةةةابطة لصةةةةالح التجريبية   المجموعتين 

الذكور واإلناي للمجموعة   داللة إحصائية في االختبار البعدي    التجريبية.بين درجات 
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السمات الشخصية :  ثانياا: 
هاشم)  -1 إلى التعرف على األنشطة الطالبية وعالقتها    :(2003دراسة مصطفي  والتي هدف  

بكل من التف ير االبت اري وسمات الشخصية والتحصيل الدراسي لدي طالب جامعة أسيوط، وعينة  
العملية   720قوامها ال ليات  العشوائية من  بالطريقة  الدراسية األربعة  للفرق  مثلين  وطالبة  طالب 

اله العلوم،  الرياضية،  استخدم )التربية  وقد  الحقوق،(  التجارة،  التربية،  النظرية)  وال ليات  ندسة،( 
التف ير  علي  القدرة  مقياس  الباحث  واستخدم  البحث،  لطبيعة  لمالئمت،  الوصفي  المنهج  الباحث 
االبت اري لطالب األنشطة الطالبية من إعداد الباحث، اختبار التحليل اإلكلينيكي لسمات الشخصية  

نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين الطالب    من إعداد عبد الرقيب البحيري. وتوصل  
الممارسين،   الطالب  االبت ارية لصالح  الطالبية في القدرات  لألنشطة  وغي الممارسين  الممارسين 
في عوامل سمات   لألنشطة  وغي الممارسين  الممارسين  الطالب  بين  دالة إحصائيا  فروق  ووجود 

فروق  ووجود  في   الشخصية،  لألنشطة  الممارسين  وغي  الممارسين  الطالب  بين  إحصائيا  دالة 
الممارسين .  التحصيل الدراسي لصالح الطالب 

والتي هدف  إلي التعرف علي بعض سمات الشخصية   :(2007دراسة هاني أحمد سمي محمد يونس ) -1
وعينة قوامها )   الجامعة،  الطالبية من طالب  لألنشطة  وغي الممارسين  ( من    214لدي الممارسين 

الطالب، مثلين للفرقة الدراسية األولي بالطريقة العمدية من كليتي التجارة والعلوم بجامعة جنوب الوادي  
نات الشخصية واالجتماعية، ومقياس سمات الشخصية من  اتمارة البيفرع سوهاج، واستخدم الباحث اس

عبد المجيد.  إعداد فايزة  الطالب   يوسف  بين  دالة إحصائيا  فروق  الدراسة إلي وجود  نتائج    وتوصل  
لألنشطة الممارسين  وغي  اتجاه    الممارسين  الدراسة في  محل  الشخصية  سمات  جميع  الطالبية في 

اإليجا  الممارسين في السمات السلبية ر  بية وفي اتجاه غيالممارسين في السمات 
 
 
 
 

الثالث   الفصل 
 منهجية البحث وإجراءاته
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بناء ادتي البحث        يتضةمن الفصةل وصةفاً إلجراءات البحث والمتضةمنة مجتمع البحث وعينت،، وخطوات 
ها تحليل البيانات كما  توإجراءات اسةةتخراج الصةةدق والثبات، وعرض الوسةةائل االحصةةائية التي تم  بواسةةط

فيما   -يأتي:  موضح 

 منهجية البحث  -أوالا 
الظاهرة        تم اعتماد المنهج الوصةةةةةفي العةةةةةالئقةةةةةي لتحقيق أهداف البحث، ويهدف هذا المنهج إلى وصف 

العالقة بينها وبين ظاهرة   بالتعبير ال مي والنوعي ويوضةةةةةةةةةةح  أخرى.  كما هي في الواقع، اذ يهتم بوصةةةةةةةةةةفها 
 (.  74:  2007ون،  عباس وآخر )

المسةةةةةةةةةحي ل ون، أكثر المناهج مالءمة لطبيعة       الباحة المنهج الوصةةةةةةةةةفي باألسةةةةةةةةةلوب  ولهذا اسةةةةةةةةةتعمل  
( "إلى أن البحث الوصفي يهدف إلى تحديد الظروف والعالقات  1999الةةةةةةةةبحث، إذ يشير )عالوي وراتب،  

ال واألسةةةةةلوب المسةةةةةحي يسةةةةةعى إلى جمع  بيانات من جميع أفراد المجتمع  التي توجد بين الوقائع والمظاهر، 
 لمحاولة تحديد الحالة الراهنة للمجتمع في متغير معين أو متغيرات معينة".
 (.140:  1999)عالوي وراتب،  

 تحديد مجتمع البحث  -ثانيا
العناصةةةةر        يقصةةةةد بمجتمع البحث " جميع األفراد الذين يشةةةةكلون موضةةةةوع مشةةةةكلة البحث، أو هو جميع 

 ".ة البحث والذي يسعى الباحث إلى أن يعمم الباحث نتائج البحثذات العالقة بمشكل
 .(47:  2012)الياسري،  

للدراسةةة  2022-2021الدراسةةةية ) األسةةةاسةةةية للسةةةنةويتحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة كلية التربية         )
البحث )الصباحية    ال لية.( طالب وطالبة موزعين على اقسام  6506إذ بلغ مجتمع 

 البحث    ةعين  -ثالثا
البحث، تختار بطريقة معينة وتجري الدراسة عليها، ثم   "مةةةةةةةةةةةةجموعةبالةةةةةةةةةةةةعينة:يقصد       جزئية من مجتمع 

الدراسةةة األصةةلي" )العباسةةي،   ( ، وبعد تحديد 129:  2018تسةةتعمل تلك النتائج وتعم م على كامل مجتمع 
باختيار عينات عشةةوائية طبقية متسةةاوية، ونسةةبية بالنسةةبة لةةةةةةةةةةةةةةةةة )عينة البحث   ةالباحث   مجتمع البحث قام

من  من الذكور واالناي ومن األقسةةةةام العلمية واإلنسةةةةانية    (  الثانية والرابعة) المرحلتينة( من طلبة االسةةةةاسةةةةي
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وبنسبة   ( طالبة وطالبة1620إذ بلغ  عينة البحث )في كلية التربية األساسية  المجتمع للدراسة الصباحية  
فيما يأتي :   (%24.90م وية من المجتمع )  وكما موضح 

 البناء:  أ: عينة
أدتي البحث(التجربة  عيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنة  -1 التعليمات وفقرات  ( طالب  20وبلغ  ) االسةةةةةةةتطالعية )عينة وضةةةةةةةوق 

 وطالبة.
بفقرات أداتي البحث(  -2 البناء الخا   (  900وبلغ  )  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةينة التحليل اإلحصةةةةائي )للتحقق من صةةةةدق 

 وطالبة.طالب  
 ( طالب وطالبة.100وبلغ  )  عينة الثبات )الستخراج ثبات أداتي البحث(  -3

طةالةب  600وبلغة  )  عينةة التطبيق النهةائي )السةةةةةةةةةةةةةةتخراج نتةائج البحةث(ب:   ( يبين 1والجةدول )  وطةالبةة.( 
 تقسيم عينة البحث .

 (1الجدول )
الخاصة بمجتمع البحث  أنواع وأحجام العينات 

 العدد االختصاص الجنس المرحلة العينة العينة ت
النسبة  
 %المئوية

 البناء 1

عينة التجربة  
االستطالعية ألداتي  

 البحث

 الثانية
 العلمي

 0.123 2 الذكور
 0.185 3 اإلناث

 االنساني
 0.185 3 الذكور
 0.123 2 اإلناث

 الرابعة
 العلمي

 0.185 3 الذكور
 0.123 2 اإلناث

 االنساني
 0.185 3 الذكور
 0.123 2 اإلناث

 %1.234 20 المجموع
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 )التمييز واالتساق(

 الثانية
 العلمي

 6.790 110 الذكور
 7.099 115 اإلناث

 االنساني
 7.099 115 الذكور
 6.790 110 اإلناث

 الرابعة
 

 العلمي
 7.099 115 الذكور
 6.790 110 اإلناث

 االنساني
 6.790 110 الذكور
 7.099 115 اإلناث

 %55.555 900 المجموع

 
 الثبات

 الثانية
 العلمي

 0.741 12 الذكور
 0.802 13 اإلناث

 االنساني
 0.802 13 الذكور
 0.741 12 اإلناث

 ابعةالر 
 العلمي

 0.741 12 الذكور
 0.802 13 اإلناث

 االنساني
 0.741 12 الذكور
 0.802 13 اإلناث

 %6.172 100 المجموع 

 عينة التطبيق 2
 الثانية

 العلمي
 4.630 75 الذكور
 4.630 75 اإلناث

 االنساني
 4.630 75 الذكور
 4.630 75 اإلناث

 العلمي الرابعة
 4.630 75 الذكور
 4.630 75 اإلناث
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 أداتي البحث  -رابعاا  
يقصةد بها الوسةيلة والطريقة التي يسةتطيع الباحث بها حل مشةكلة ما، مهما كان  تلك األدوات: بيانات       

االسةةةةةةةةةةةةةةتبيةان   ةالبةاحثة   اعتمةدتونظراً لطبيعةة البحةث فقةد  ،  (163:  2002أو عينةات أو أجهزة. )محجوب،  
أداةً لقياس متغير البحث    .بشكل اساسي 

 اداتي البحث    اعدادخطوات   -
أهةةداف البحةةث الثةةانيةةة  لقيةةاس    أداة   بنةةاء  ةتطلةةب من البةةاحثةة   لتحقيق  الوعي الجمةةالي و تبني األداة 
وذلك باعتماده على منهج الخبرة الذي يعتمد أساساً على الحقائق    البحث ،لقياس السمات الشخصية لعينة 

إذ والبيانات المسةةةةةتمدة من خبرة واضةةةةةع المقياس أو من خبرة المتخصةةةةةصةةةةةين في مجال تصةةةةةميم المقياس،  
تتم بخطوات أساسية هي التخطيط، وإجراء Allen & Yenتشير كل من ) ( إلى أن عملية بناء أي مقياس 

البحةةث )تحليةةل لفقرات المقيةةا الفقرات على عينةةة ممثلةةة لمجتمع   :Allen & Yen, 1979س، وتطبيق 
37  .) 

 
 الجمالي:الوعي  خطوات بناء مقياس   -أوال:  

  -اآلتية:  وقد تضمنت الخطوات اإلجراءات  
 الجمالي:الوعي  فقرات مقياس    صياغة  -1

إذ تم  صةةةةةةةةةةياغة عدد من   ةلتحقيق أهداف البحث تطلب من الباحث      إعداد الصةةةةةةةةةةيغة األولية للمقياس، 
الفقرات بما يتالءم وطبيعة مجتمع البحث، من خالل االعتماد على األسةةس الواردة في البحوي والدراسةةات 

بحوي والدراسةةةةةةةةةةةات العلمية حول أسةةةةةةةةةةةاليب بناء المقاييس، من خالل االطالع على المصةةةةةةةةةةةادر العلمية وال
وبعض المقاييس السةةابقة ذات العالقة بمجال البحث، وامتداداً لذلك تم التوصةةل إلى إعداد وصةةياغة فقرات  

 االنساني
 4.630 75 الذكور
 4.630 75 اإلناث

 %37.037 600 المجموع 

 %100 1620 المجموع الكلي
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دائمًا  ( فقرة فضةةةةةةةةالً عن تحديد البدائل الخاصةةةةةةةةة بها وهي )40المقياس بصةةةةةةةةيغتها األولية والبالغ عددها )
وقد روعي في إعداد وصياغة فقرات المقياس ما  1( )الملحق،نادراً، ابداً   احياناً،  ،باً غال  يأتي:(، 

 ت ون الفقرة طويلة تؤدي إلى الملل.  ان ال -
 (.134:  1989أن ت ون الفقرة قابلة لتفسير واحد )أبو عالم وشريف،   -
 أن تقيس الفقرة أحد أبعاد المقياس ومرتبطة مع،. -
 (.97:  1990أن ت ون الفقرة بصيغة المت لم )كاظم،   -

 ياس:صدق المق -
إن الصةةةةدق هو أحد الخصةةةةائص )السةةةةايكومترية( في بناء المقاييس، والمقياس الذي يتصةةةةف بالصةةةةدق       

 ةالباحث   (، وقد تحقق350:  2006هو "المقياس الذي يحقق الوظيفة التي وضةةةةةةةع من أجلها، )رضةةةةةةةوان،  
 -اآلتية: من صدق المقياس من خالل التحقق من انواع الصدق المذكورة في 

 الصدق ألظاهر : -أ
 " يعرف الصدق الظاهر  "

( فقرة تم عرضةةةةةها على عدد من السةةةةةادة ذوي 40بعد إعداد فقرات المقياس بصةةةةةيغتها األولية والبالغة )     
تقويمها والحكم على  •س والتقويم،الخبرة واالختصةةةةةةةةةةةا  في مجال العلوم التربوية والنفسةةةةةةةةةةةية والقيا لغرض 

أو  مدى صةةةةالحيتها ومالءمتها في قياس ما وضةةةةع  ألجل،، وإجراء التعديالت المناسةةةةبة من خالل )حذف 
البحث، فضةةةةةةةةةةالً عن التحقق من    أو إضةةةةةةةةةةافة عدد من الفقرات(، وبما يتالءم مع متطلبات  إعادة صةةةةةةةةةةياغة 

للمقياس، إذ صةةالحية بدائل اإلجابة المقترحة، أو إضةةافة وتحديد السةةلم ال بديل لإلجابة الذي يرون، مناسةةبا 
المقياس، ويمكن اعتماد صةةةةةةةةةدق المحكمين نوعا من   يعد هذا اإلجراء وسةةةةةةةةةيلة مناسةةةةةةةةةبة للتأكد من صةةةةةةةةةدق 

وهذا اإلجراء يمثل وسيلة من وسائل إيجاد الصدق في Ferguson,  1981: 104الصدق الظاهري" )  ،)
الظاه (، وبعد تحليل اسةةةةةةةةتجابات  54:  1985ري )عيسةةةةةةةةوي،  بناء المقاييس النفسةةةةةةةةية ويسةةةةةةةةمى بالصةةةةةةةةدق 

 
 ا.د خشمان حسن علي اختصا  علم النفس التربوي استاذ متمرس في كلية التربية األساسية جامعة الموصل   -1 •
 أ.د. اسامة حامد السبعاوي اختصا  علم النفس التربوي جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية  -2
 ربية للعلوم اإلنسانية أ.د.حميد سالم اختصا  علم النفس التربوي جامعة ت ري  كلية الت -3
 أ.د. صباق مرشود منوخ اختصا  علم نفس تربوي جامعة ت ري  كلية التربية للعلوم اإلنسانية  -4
 أ.م.د.انور قاسم يحيى اختصا  علم نفس تربوي جامعة الموصل كلية التربية االساسية  -5
 لية التربية االساسيةأ.م.د.ايمان محمد شريف اختصا  علم النفس التربوي جامعة الموصل ك -6
 جامعة الموصل كلية التربية االساسيةأ.م.د احمد مؤيد حسين اختصا  قياس وتقويم   -7
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الظاهري من خالل اسةةةةةتخراج النسةةةةةبة الم وية  السةةةةةادة الخبراء المحكمين تم اسةةةةةتخراج الصةةةةةدق  ومالحظات 
إذ تم قبول الفقرات التي اتفق عليها بما نسةةةبت، ) %( فأكثر من أراء 75الخاصةةةة بصةةةالحية فقرات المقياس، 

فضةةةةةال عن إجراء  (  %75د جميع الفقرات لحصةةةةةولها على نسةةةةةبة أكثر من )اعتماالخبراء المحكمين، وقد تم 
بعض التعديالت الطفيفة على بعض الفقرات، إذ يشةةةةةير )بلوم وآخرون( إلى أن،" على الباحث أن يحصةةةةةل  

الفقرات وإمكانية إجراء التعديالت بنسةةةةبة ال تقل عن ) %( فأكثر  75على نسةةةةبة أتفاق للخبراء في صةةةةالحية 
 (.  126:  1983خبراء في هذا النوع من الصدق " )بلوم وآخرون،  من تقديرات ال

 األولى:التجربة االستطالعية  
تعد التجربة أالسةةةةةةةةةتطالعية تدريباً علميا للباحث للوقوف على السةةةةةةةةةلبيات وااليجابيات التي تقابل، أثناء      

بإجراء التطبيق االسةةةةةةةةةةتطالعي   ةالباحث   (. وقد قام107:  1990إجراء االختبارات لتفاديها " )المندالوي، 
( ومن الفرعين الثانية والرابعة) المرحلتينعلى عينة اسةةتطالعية عشةةوائية طبقية متسةةاوية سةةحب  من طلبة 

الغرض  ( طالبا وطالبة  20مكونة من )  واالناي(العلمي واإلنسةةةةةةاني ومن الجنسةةةةةةين الذكور  )العلمي،   وكان 
 من إجراء التجربة االستطالعية ما يأتي:

الفقرات ودرجة استجابتهم لها.مدى  -  وضوق 
تعليمات المقياس. -  التأكد من مدى وضوق 
 اإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات. -
 أعداد الصورة النهائية للفقرات. -
بدائل اإلجابة للمقياس. -  مدى مالءمة 
 احتساب زمن اإلجابة والوق  الذي يستغرق، المختبر في اإلجابة على المقياس. -

ن      تيجة التجربة االسةةةةةةةتطالعية عدم وجود أي غموض حول فقرات المقياس، وقد بلغ معدل وقد أظهرت 
دقيقة28–26الوق  المحدد لإلجابة على فقرات المقياس بين )  دقيقة.(  27بمعدل ) ( 

 البناء صدق –ب  
المجموعتين  الوعي الجماليتم إيجاد صةةةةةةةةدق البناء لمقياس        باعتماد أسةةةةةةةةلوبي القوة التمييزية بأسةةةةةةةةلوب 

   -يأتي: المتطرفتين واالتساق الداخلي وكما  
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المتطرفتين-أ التمييزية للفقرات بأسلوب المجموعتين   القوة 
المجموعتين المتطرفتين وقد        تم إيجاد خاصةةةةةية التمييز ل ل فقرة من فقرات المقياس باسةةةةةتخدام اسةةةةةلوب 

اآلتية:اتبع الباحث في   القوة التمييزية الخطوات   حساب 
(  1120على عينة عشةةةةةةةةةةوائية طبقية متسةةةةةةةةةةاوية )عينة البناء( والبالغة ) الوعي الجماليتطبيق مقياس    -1

 البحث.عينة سحب  من  
ترتيب االسةةةةةةتمارات تنازلياً من اعلى درجة إلى أدنى درجة بعد إيجاد المجموع ال لي ل ل اسةةةةةةتمارة من    -2

 (.900استمارات عينة التمييز البالغة )
ل ةل منهةا والتي بلغة  )%27تحةديةد حجم المجموعتين المتطرفتين العليةا والةدنيةا وبواقع )  -3 ( طةالبةًا  243( 

للمجموعتين العليا %27وطالبة في كل مجموعة، إذ يشةةةار إلى أن أسةةةلوب اسةةةتخدام نسةةةبة ) ( من الدرجات 
الحجم والتباين.   أفضللمجموعتان من خاللهما على نسبة تحصل ا  أفضلوالدنيا، اذ يقدم  صورة من حيث 

إلى ان  1976إذ يشةةير نسةةتازي ) من    %27العليا ومن االسةةتمارات الحاصةةلة على الدرجات    %27تحديد ( 
 االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا يعطي تمثيالً للمجموعتين بأكبر حجم واقصى تمايز.  

(Anstasi, 1976: 283). 
تم إيجاد القيم التائية المحسةةةةةةةةةوبة بين المجموعتين المتطرفتين العليا والدنيا باسةةةةةةةةةتخدام االختبار التائي    -4

القوة التمييزية هو اإلبقاء على  الغرض من حسةةةةةةةةةةةةةةاب  لعينتين مسةةةةةةةةةةةةةةتقلتين ول ل فقرة من الفقرات، فقد كان 
عة الدنيا في المتغير المراد دراست،، الفقرات التي تتصف بقدرتها على التمييز بين المجموعة العليا والمجمو 

  واسةةةةةةتبعًاد الفقرات التي ال تميز بين المجموعتين المذكورتين، إذ تراوح  قيمها التائية المحسةةةةةةوبة ما بين ) 
( ودرجةةة حريةةة 0,05( عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوى داللةةة )1.965((، وعنةةد مقةةارنتهةةا بةةالقيمةةة التةةائيةةة الجةةدوليةةة البةةالغةةة  

النتائج ان هناك484) أظهرت  - 34-25-14)  ذات التسةةةةةةةةلسةةةةةةةةل   ( فقرات غير مميزة وهي الفقرات5)  (، 
إذ36-40 قيمها التائية المحسةةةةةةةوبة أصةةةةةةةغر من القيمة التائية الجدولية مما تطلب حذفها والجدول   كان  ( 
يبين ذلك.2)  ) 

 (2الجدول )
التمييزية لفقرات مقياس    الوعي الجمالي  القوة 
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  المجموعة الدنيا (243المجموعة العليا ) ت
(243) 

قيمة)ت(  
 المحسوبة

مستوى  
 الداللة

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعيار  

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعيار  

 معنو   8.805 0.345 3.44 0.497 4.215 1
 معنو   5.361 0.441 2.552 0.889 3.312 2
 معنو   4.266 0.444 3.143 0.95 3.782 3
 معنو   6.074 0.612 3.227 0.44 3.881 4
 معنو   6.685 0.811 3.308 0.512 4.224 5
 معنو   6.556 0.572 2.784 0.461 3.472 6
 معنو   15.808 0.598 3.069 0.285 4.565 7
 معنو   4.608 0.538 2.989 0.661 3.55 8
 معنو   5.534 0.89 3.22 0.92 4.232 9
 معنو   7.657 0.798 4.069 0.185 4.965 10
 معنو   6.656 0.508 4.517 0.000 5.00 11
 معنو   6.977 0.900 4.103 0.000 5.00 12
 معنو   4.364 0.857 4.071 0.591 4.72 13
 غير معنو   1.527- 0.633 3.482 0.470 3.310 14
 معنو   7.226 0.501 4.413 0.187 4.965 15
 معنو   10.311 0.890 3.689 0.000 5.000 16
 معنو   4.270 0.956 4.241 0.350 4.862 17
 معنو   4.495 0.977 3.206 0.923 4.069 18
 معنو   7.685 0.817 4.103 0.000 5.00 19
 معنو   7.912 1.264 3.206 0.454 4.724 20
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  المجموعة الدنيا (243المجموعة العليا ) ت
(243) 

قيمة)ت(  
 المحسوبة

مستوى  
 الداللة

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعيار  

الوسط  
 الحسابي

االنحراف  
 المعيار  

 معنو   4.585 0.944 2.965 0.990 3.861 21
 معنو   5.960 0.830 4.241 0.185 4.965 22
 معنو   8.956 0.781 2.811 0.445 3.96 23
 معنو   6.656 0.508 4.517 0.000 5.00 24
 غير معنو   1.527- 0.633 3.482 0.470 3.310 25
 معنو   8.199 0.827 2.625 0.548 3.787 26
 معنو   6.051 0.855 3.278 0.616 4.189 27
 معنو   7.269 0.87 3 0.776 4.22 28
 معنو   9.135 0.449 2.471 0.897 3.78 29
 معنو   5.118 0.434 3.387 0.532 3.889 30
 معنو   8.308 0.841 2.245 0.641 3.5 31
 معنو   9.569 0.911 2.117 0.520 3.551 32
 معنو   10.972 0.735 2.746 0.234 3.955 33
 غير معنو   0.548- 0.676 2.128 0.643 2.055 34
 معنو   7.196 0.835 2.241 0.155 3.114 35
 غير معنو   0.118 0.434 3.387 0.432 3,389 36
 معنو    8.308 0.841 2.245 0.641 3.5 37
 معنو   9.569 0.911 2.117 0.520 3.551 38
 معنو   10.972 0.735 2.746 0.234 3.955 39
 غير معنو   0.548- 0.676 2.128 0.643 2.055 40
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 أسلوب معامل االتساق الداخلي:  -ب
الداخلي "ةةةةةةةةةةةةةةةة مدى ارتباط كل فقرة مع المقياس        والتحقق من مدى االتسةاق    ككل،تعني طريقة االتسةاق 

  بين الفقرات والدرجة ال لية للمقياس ل ون االتسةةةاق يتأثر بخطأ محتوى الفقرات وخطأ عدم تجانس الفقرات"
الداخلي للمقياس، أو معامل تجا(131:  2006)رضةةوان،   نسةة، إلى الحصةةول  . " إذ يؤدي فحص االتسةةاق 

 (.  35:  1999على تقدير لصدق، الت ويني" )باهي،  
بالدرجة ال لية للمقياس لعينة البناء نفسةةةةها البالغة ) (  900.وقد تم إيجاد قيمة معامل ارتباط درجة كل فقرة 

ت  وللتحقق من مستوى داللة قيم معامال ، طالبا وطالبة، وقد تم استخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون(  
أكبر  النتائج ان القيم التائية المحسةةوبة  االرتباط باسةةتخدام االختبار التائي لداللة معامل االرتباط، واظهرت 

ودرجة حرية )0,05عند مسةةتوى داللة )  (1,963من القيمة التائية الجدولية البالغة ) فقد تراوح   898(   ،)
النتائج ان 27.34-7.87القيم التائية المحسةةةةوبة بين ) وبذلك أظهرت  الفقرات تتصةةةةف باالتسةةةةاق  جميع  (، 

( فقرة ليمثل المقياس بصةيغت، النهائية  35الداخلي وبذلك بلغ عدد الفقرات المميزة بعد التحليل االحصةائي )
على شةةةةةرط توفر صةةةةةفة التمي ز واالتسةةةةةاق باألسةةةةةلوبين المذكورين لقبول الفقرات  ةعلى اسةةةةةاس اعتماد الباحث

 يوضح ذلك.  (3والجدول )
 (3الجدول )

التائية المحسوبة لفقرات مقياس   بين الدرجة الكلية ودرجة    الوعي الجماليقيم معامالت االرتباط والقيم 
 الفقرة

معامل   الفقرات
 االرتباط

القيمة  
 التائية

معامل   الفقرات
 االرتباط

 القيمة التائية

1 0.632 24.438 19 0.416 13.709 
2 0.467 15.826 20 0.504 17.487 
3 0.558 20.150 21 0.426 14.110 
4 0.305 9.597 22 0.425 14.070 
5 0.541 19.276 23 0.551 19.786 
6 0.359 11.526 24 0.331 10.511 
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معامل   الفقرات
 االرتباط

القيمة  
 التائية

معامل   الفقرات
 االرتباط

 القيمة التائية

7 0.499 17.255 25 0.511 17.814 
8 0.442 14.766 26 0.474 16.132 
9 0.277 8.639 27 0.674 27.341 
10 0.436 14.518 28 0.254 7.870 
11 0.554 19.941 29 0.465 15.740 
12 0.495 17.072 30 0.283 8.842 
13 0.519 18.195 31 0.502 17.394 
14 0.531 18.778 32 0.472 16.044 
15 0.327 10.369 33 0.633 24.503 
16 0.543 19.377 34 0.436 14.518 
17 0.545 19.479 35 0.512 17.862 

 18 0.622 23.804 

 ثبات المقياس: -

يقصةةةد ب، "إعطاء االختبار نتائج متماثلة أو متقاربة في قياسةةة،، إذا ما اسةةةتخدم ذلك المقياس أكثر من       
المقياس اعتمد   (.33:  2006مرة أو اسةةةةةةةةةةةةةةتخدم بطرق اخرى )الروسةةةةةةةةةةةةةةان،   التحقق من ثبات    ت ولغرض 

 الباحثة:

 كرونباخ: –معادلة الفا   -أ
بين             الطريقة التي تمتاز بتناسةقها وإمكانية الوثوق بنتائجها على حسةاب االرتباطات  تقوم ف رة هذه 

الثبات   اعتبار اندرجات جميع فقرات المقياس على   الفقرة عبارة عن مقياس قائم بذات،، ويؤشةةةةةةةةةةةةةةر معامل 
(، والسةةةةةةةتخراج الثبات بهذه  354:  2000اتسةةةةةةةاق على أداء الفرد أي التجانس بين فقرات المقياس )عودة،  
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أفراد عينة الثبات البالغ عددهم ) ( طالب وطالبة،  100الطريقة، طبق  معادلة )الفاكرونباخ( على درجات 
ثبات المقياس جيد  (0,872)ثبات المقياس    وبلغ  قيمة معامل يدل على أن معامل   .وهو مؤشر 

الجماليوصف مقياس   -  بصيغته النهائية وتصحيحه:  الوعي 
وتتم اإلجةابةة على فقراتة، من خالل   فقرة،  (35)  بصةةةةةةةةةةةةةةيغتة، النهةائيةة من الوعي الجمةالييت ون مقيةاس       

الفق (،احياناً، نادراُ، ابداً ،  دائماً، غالباً مرتبة تنازلياً هي ) خمسةةة بدائل - 5رة )وت ون االوزان تبعاً لمضةةمون 
درجة بالنسةةةةةةةةةبة للفقرات 4-3-2-1 درجة، أما    (175)  وتبلغ الدرجة ال لية العليا للمقياس هي االيجابية،( 

 فقرة.(  105قدره )  فرضيوبمتوسط    ( درجة35)  الدرجة ال لية الدنيا للمقياس فهي

 الشخصية:  مقياس السمات    وتقنينتبني  خطوات   -ثانيا:  
الذي  الشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةية  ول ون 2012هاللي،)  أعده تبن  الباحثة مقياس السةةةةةةةةةةمات  معد على البي ة    المقياس  ( 

تقنين المقياس ل ي   من خمسةةةة سةةةنوات على اعداده   أكثرولمرور    (المصةةةرية)  يتالءمسةةةتقوم الباحثة بأعاده 
  االتية:عينة البحث الحالي ووفق الخطوات  التي تنتمي لها    العراقية  مع البي ة

 صدق المقياس: -
القياسةةية للمقياس، مثل       بالمقاييس النفسةةية على أهمية التحقق من بعض الخصةةائص  يؤكد المختصةةون 

من صةةةةدق   ةالباحث   ، وقد تحقق(209:  2000الصةةةةدق والثبات مهما كان الغرض من اسةةةةتعمال، )عالم،  
المذكورة فيما يأتي :  المقياس من خالل استخراج أنواع الصدق 

 الصدق الظاهر :  -أ
قصةد ب، "مدى تمثيل االختبار أو المقياس للمحتوى المراد قياسة،، والصةدق الظاهري هو اإلشةارة إلى وي     

مدى ما يبدو أن االختبار يقيسةةةةةةةةة،، أي ِإن االختبار يتضةةةةةةةةةمن فقرات يبدو أنها على صةةةةةةةةةلة بالمتغير الذي 
منةة،" )األمةةام وآخرون،   الغرض  االختبةةار متفق مع  وقةة 120:  1990يُقةةاس، وأن مضةةةةةةةةةةةةةةمون  تحققةة (.      د 

لفقرات مقياس   ةالباحث من خالل عرض    فقرة   (29البالغة )  السةةةةةةةةمات الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةيةمن الصةةةةةةةةدق الظاهري 
الخبراء والمحكمين في العلوم التربويةةة والنفسةةةةةةةةةةةةةةيةةة )الملحق،  المقيةةاس، وبعةةد تحليةل  1على مجموعةةة من   .)

احتسةةةةةةاب   الخاصةةةةةةة بهم تم اسةةةةةةتخراج الصةةةةةةدق الظاهري  النسةةةةةةبة الم وية التفاق  االسةةةةةةتجابات والمالحظات 
التي أتفق عليها بما  المقياس و   جميع فقرات  الخبراء المحكمين حول صةةةةةةةةةةالحية فقرات المقياس، إذ تم قبول

( إلى أن،" على الباحث أن يحصةةةةةةل على نسةةةةةةبة وآخرون إذ يشةةةةةةير )بلوم   آرائهم،%( فأكثر من  75نسةةةةةةبت، )
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%( فأكثر من تقديرات 75يالت بنسةةبة ال تقل عن )اتفاق للخبراء في صةةالحية الفقرات وإمكانية إجراء التعد
(. ونتيجة لهذا اإلجراء يكون عدد فقرات  126:  1983الخبراء في هذا النوع من الصةةدق " )بلوم وآخرون،  

 .( فقرة  29المقياس )
 

 ثبات المقياس: -
الفرد ت ون  يقصةةد بثبات االختبار درجة التوافق أو التجانس بين قياسةةين لشةةيء واحد، أي إن درجات       

التحقق من ثبات المقياس  .  (335:  2003)أرفن ،    متشابهة تح  ظروف قياس قليلة االختالف ولغرض 
 :ةالباحث  استخدم 

 كرونباخ   –معادلة الفا    -أ
أفراد عينة الثبات البالغ عددهم   السةةةةةةةةتخراج الثبات بهذه الطريقة، طبق  معادلة )الفاكرونباخ( على درجات 

يدل على أن معامل ثبات  0,881وطالبة، وبلغ  قيمة معامل ثبات المقياس )( طالبا  100) ( وهو مؤشةةةر 
 .(77:  2010)ال بيسي،   المقياس جيد

الشخصيةالتجربة االستطالعية   -  :لمقياس السمات 

تعد التجربة أالسةةةةةةةةةةةتطالعية تدريباً علميا للباحث للوقوف على السةةةةةةةةةةةلبيات وااليجابيات التي تقابل،   
لتفةةةةاديهةةةةا " )المنةةةةدالوي،  أثنةةةةاء   التطبيق 107:  1990إجراء االختبةةةةارات  البةةةةاحثةةةةة بةةةةإجراء  قةةةةامةةةة   وقةةةةد   .)

االسةتطالعي على عينة اسةتطالعية عشةوائية طبقية متسةاوية سةحب  من طلبة المرحلتين )الثانية والرابعة(  
( طالبا وطالبة  20مكونة من )  واالناي(ومن الفرعين )العلمي، العلمي واإلنسةةةةةةةةاني ومن الجنسةةةةةةةةين الذكور  

 دقيقة.(  20)وبلغ متوسط االجابة على فقرات المقياس  

النهائية وتصحيحه  السمات الشخصيةوصف مقياس   -  بصيغته 

الشةةخصةةيةت ون مقياس        خالل   فقرات، من( فقرة، وتتم اإلجابة على 29بصةةيغت، النهائية من )  السةةمات 
- 5(، وت ون االوزان تبعاً لمضةةةةةمون الفقرة )نادراً، ابداً بدائل مرتبة تنازليا هي )دائماً، غالباً، أحياناً،    خمس

بالنسةةبة للفقرات االيجابية، وتبلغ الدرجة ال لية العليا 4-3-2-1 درجة بالنسةةبة للفقرات السةةلبية وبالعكس   )
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(  87قدره )  فرضةةةي( درجة وبوسةةةط  29اس فهي )( درجة، أما الدرجة ال لية الدنيا للمقي145للمقياس هي )
 فقرة.

 -البحث:  : تطبيق اداتي  خامساا 
(  600االساسية البالغة )  األداتين على عينة البحث  ةالباحث   أداتي البحث طبق اعدادبعد االنتهاء من       

الباحثة    طالبا وطالبة , مستندات (       Google driveاستبيان ال تروني بواسطة برنامج ) بإعدادإذ قام  
باالستبيان الخا   الرابط  بأرسال  أفراد العينة  االداتان على  الباحثة  بواسطة  و طبق   البحث  على عينة 

بالطلبة للمدة )   الى )  2022\2\  1الجي ميل الخا   تأتي ال ترونيا 2022\2\  3(  اإلجابات  (  وكان  
 االل تروني الخا  بالباحثة ليتم بعد ذلك جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها احصائياُ.على الحساب  

 : الوسائل اإلحصائيةسادساا 
البيانات إحصائياً باالعتماد على الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )      (، واستخرج   Spssعولج  

 ادناه:  نتائج البحث باستخدام الوسائل االحصائية  
التائي لعينتين    .1  مستقلتين.االختبار 

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت = ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   

 2(2( )ع1-2+ )ن2(1( )ع1-1)ن                       
   +           2_  2+ ن  1ن                                 

 
 : الوسط الحسابي للمجموعة األولى  1س
 : الوسط الحسابي للمجموعة الثانية  2س

 : عدد أفراد المجموعة األولى  1ن        
 : عدد أفراد المجموعة الثانية  2ن        
 تباين المجموعة األولى  :  2(1)ع        
 : تباين المجموعة الثانية  2(2)ع        

 (  202:  2010)عالم ،        

 2س  - 1س       

 

X      

1 1 

 2ن 1ن
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 _  ر  1

 2ن _ 

 معامل ارتباط بيرسون . .2
 

           
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر=   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    
 
 

 ر : معامل ارتباط بيرسون .   
 ن : عدد األفراد .   
 س،  : قيم المتغيرات .              

 (183:  1977)البياتي واثناسيوس،       
لداللة معامل االرتباط   .3 التائي   االختبار 

 
 ت = 

 
 
 القيمة التائية المحسوبة ت= 

 حجم العينةن=  
 قيمة معامل االرتباطر=  

 (154:  2010)عالم،   
 

 معادلة ألفا _ كرونباخ   .4
ɑ                 هة   2مج ع    -   1= ن 

 ك 2ع                1-ن          
 ن= عدد مفردات االختبار   
ة.2ع     هة= تباين  درجات كل مفردة 

2 

 ر

 )مج س( )مج   ( –ن مج س    

ة )مج  (2)ن مج    [ ]  2( ة )مج س( 2)ن مج س  [  )2  [ 
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 ك= تباين الدرجات ال لية لالختبار.    2ع  
 (249:  2004)النبهان،   

لعينة واحدة . .5 التائي   االختبار 
6.  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ت =                    
 
 س : الوسط الحسابي المتحقق . 

الفرضي .     أ : الوسط 
 ع : االنحراف المعياري .   
 ن : حجم العينة .     

 (254:  1977)البياتي وأثناسيوس،          
الرابع  الفصل 

 نتائج البحث ومناقشتهاعرض  
النتائج التي تم التوصل اليها وكما موضح في ادناه:       سيتم عرض ومناقشة 

الجماليالهدف األول )التعرف على مستوى  -1  (.كلية التربية االساسيةلدى طلبة    الوعي 
وبعد تطبيق المقياس  مسةةةةةةتوى الوعي الجمالي لدى طلبة كلية التربية االسةةةةةةاسةةةةةةية  لغرض التعرف على      

( يوضةةةةح  4( طالباً وطالبة، ، والجدول )600بصةةةيغ، النهائية على عينة البحث األسةةةاسةةةية والبالغ عددها )
 ذلك.

 (4الجدول )
التائي لعينة واحدة لقياس مستوى  يبين     لعينة البحث االساسية  الوعي الجمالينتائج االختبار 

المتوسط   العدد
 الحسابي المحقق

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  
 الفرضي

الداللة   القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية

600   124.4 18.89 105 109.335 1,963 
(0,05()599) 

يوجد فرق  
 دال

   1.963(=  0.05ومستوى داللة )  599*ت معنوية عند درجة حرية     

 أ -س  

 ن      ع   
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الحسةةةةةةةةةةةةةةابي المحقق قد بلغ )4من خالل نتائج الجدول ) تبين ان المتوسةةةةةةةةةةةةةةط  بانحراف معياري  124.4(   )
الفرضةةةةةي البالغ )18.89) وعند مقارنت، بالمتوسةةةةةط  باسةةةةةتخدام االختبار التائي لعينة واحدة  105(   )One 

sample T-test  ( أكبر  109.335اتضةةةةةةةةةةةةةح أن القيمة التائية المحسةةةةةةةةةةةةةوبة من القيمة التائية الجدولية ( 
عند مسةةةةةةةةةةةةةتوى داللة )1,963) دال إحصةةةةةةةةةةةةةائياً بين 599( وبدرجة حرية )0,05(  وهذا يعني وجود فرق   ،)

المتوسط الحسابي المحقق  .المتوسطين ولصالح 

الحاضنة األخرى واألقوى للطلبة نظرا لتأثيرها ال بير والمباشر فيترى الباحثة إن   صقل   الجامعة 
بالقبول أو الجمالية  سلوكهم واصدار األحكام  أف ارهم وضبط  وصياغة  والتفريق بين   شخصيتهم،  الرفض، 

يقدم، التدريسي من تعين الطلبة على   الجميل واألقل جماال ويتجلى ذلك من خالل ما  ومهارات  معلومات 
أهمية الجامعة  اكتسب   هنا  أبعاد    إدراك الجمال وابداع، ومن  في تدعيم  وباعتبار    الجمالي،   رالفخاصة 

أساسية من ركائز الوعي الجمالي لتحقيق األهداف العامة   معظم  ركيزة  ، للتعليمالشخصية فإنها تعد مو جها 
 الوعيفإن العبء األكبر يقع عليها في توعيتهم بمفهوم  بالتعليم والتعلم  سنوات عمرهم   يقضون  الطلبةوألن 

 الطلبةالعتقاد  وخارجها، ونظرا ال ليةية والفنية المتنوعة داخل ويتم ذلك من خالل األنشطة الجمال الجمالي
المثل األعلى، ويمكن    الجامعةبأن   التدريسي،   أن  للجماعةهي  التعليم الجمالي من خالل  وظائف  توضح 

الجامعي، باعتباره العضو األكثر احت اكا وتفاعال بالطلبة ومن    نظرا للمكانة البارزة التي يحتلها في العمل
الشخصية سلبا أو إيجابا ألن شخصيت، تترك بصمة وطابع على شخصية الطلبة،   خالل هذا يتم التأثير في

 .الجمالية في البي ة الجامعية يقع جزء كبير منها على التدريسي  فالتربية
الثاني :  -2 في مستوى  الهدف   -تبعاا لمتغيرات:  الوعي الجمالي  الفروق 
 (.الرابعة  ،الثانية)  المرحلة الدراسية-أ
 )ذكور، إناث(.  الجنس  -ب
 (.االنسانيالتخصص الدراسي )العلمي،    -جا 

 (.الرابعة،  الثانية)  المرحلة الدراسية-أ
  اسةةةةةةةةةةةتخدمالمرحلة الدراسةةةةةةةةةةةية )الثانية، الرابعة(.وفقاً لمتغير    الوعي الجماليللتعرف على الفروق في      
يوضح ذلك.5لعينتين مستقلتين، والجدول ) االختبار التائي ةالباحث  ) 

 (5الجدول )
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لداللة الفرق في مستوى   التائي   المرحلة الدراسيةتبعاا لمتغير    الوعي الجمالينتائج االختبار 
 (الرابعة،  الثانية) 

 الصف
 الدراسي 

حجم    
 العينة

المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

القيمة التائية  
 المحسوبة

التائية  القيمة 
 الجدولية

 الداللة اإلحصائية

 16.655 120.200 300 الثانية
5.665 

1,96 

(0,05()598) 

الفرق دال إحصائياً  
المرحلة  ولصالح 

 19.550 128.600 300 الرابعة الرابعة

   1.96(=  0.05ومستوى داللة )  598*ت معنوية عند درجة حرية  

(  120.200المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المرحلة الثانية  )  (  بلغ5من خالل نتائج الجدول )  
أما المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المرحلة الرابعة فقد بلغ )  (16.655بانحراف معياري )  ،128.600  )
( اكبر من القيمة التائية  5.665(، وأظهرت النتائج ان القيمة التائية المحسوبة )19.550بانحراف معياري )

مستوى )(  1,96)الجدولية   حرية )0,05عند  درجة  فرق  598(  يدل على وجود  مما  داللة    وذمعنوي  (، 
 .  الرابعة المرحلةولصالح طلبة   إحصائية

  لدي، مفهوم ويمكن أن تعزو الباحثة السبب الى أن الطالب كلما كان يملك خبرات دراسية كلما ارتفع          
الجمالي   يدور    لدي، أيالف ر  االيجابية لما  نظرت،  االسترخاء والتخيل والتدفق   حول، وامتالك،أن  لمهارات 

لدي واالنسجام والتوافقالشعوري   بي ت، التي ينتمي اليها بما  إمكانات وقدرات واستعدادات وشعوره  مع  ، من 
إضافة الى مهارات التحليل   والبي ي والصحي  االجتماعيالمختلفة   الوعيبالقدرة على اإلحساس وتنمية أنواع  

 .المختلفة
إناث(.جنسال  -ب  )ذكور، 

إناي( استخدم الجنسلمتغير   الجمالي وفقاً الوعي  للتعرف على الفروق في        االختبار  ةالباحث   )ذكور، 
يوضح ذلك.6التائي لعينتين مستقلتين والجدول )  ) 

 
 (6الجدول )

لداللة الفرق في   التائي   )ذكور، إناث(  الجنستبعاا لمتغير    الوعي الجمالينتائج االختبار 
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 الجنس
 حجم
 العينة

المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

القيمة التائية  
 المحسوبة

القيمة التائية  
 الجدولية

الداللة  
 االحصائية

 17.271 125.70 300 الذكور
1.858 1,96 

(0,05()598) 
غير دال 
 16.998 123.10 300 اإلناي احصائياً 

 1.96(=  0.05ومستوى داللة )  598*ت معنوية عند درجة حرية  

نتةةائج الجةةدول ) الةةذكور)  (6من خالل  لةةدرجةةات  الحسةةةةةةةةةةةةةةةةابي  المتوسةةةةةةةةةةةةةةط  بةةانحراف معيةةاري  125.7بلغ   )
أما المتوسةةةةةط الحسةةةةةابي لدرجات الطالبات فقد بلغ )(17.271) بانحراف معياري )123.1،   )16.998  ،)

النتائج ان القيمة التائية المحسةةةةةةوبة ) عند (  1,960من القيمة التائية الجدولية )  اصةةةةةةغر(  1.858وأظهرت 
يدل على598درجة حرية )(  0,05مسةةةةةةةةةةةةةةتوى ) بين داللة احصةةةةةةةةةةةةةةائية    وذ معنوي  وجود فرق    عدم (، مما 

   الذكور واالناي في متغير الوعي الجمالي.

المتقاربة نسةةةةةةةةبيا بين الطلبة فُهم   الجامعيةوتعزى النتيجة إلى طبيعة الحياة الدراسةةةةةةةةية السةةةةةةةةائدة في المرحلة 
ويتلقون نفس القدر االعداد المهارات  نفسةةها   واالقتصةةادية واالجتماعية النفسةةية ويتأثرون بالظروف يعيشةةون 

 .والمعارف  

 (االنسانيالتخصص الدراسي )العلمي،    -جا 
 ةالباحث   ( استخدماالنسانيوفقاً لمتغير التخصص )العلمي،   الوعي الجماليللتعرف على الفروق في      

يوضح ذلك.7والجدول )  ،لعينتين مستقلتين االختبار التائي  ) 
 (7الجدول )
لداللة الفرق في مستوى   التائي    -)العلميالتخصص    تبعاا لمتغير  الوعي الجمالينتائج االختبار 

 (.االنساني

 التخصص
 حجم
 العينة

المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

القيمة التائية  
 المحسوبة

القيمة التائية  
 الجدولية

الداللة  
 اإلحصائية

 1,96 2.757 17.112 122.43 300 العلمي
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 17.887 126.37 300 االنساني

الفرق دال  (598()0,05)
  إحصائياً 
لصالح  
 اإلنسانية  

 1.96(=  0.05ومستوى داللة )  598*ت معنوية عند درجة حرية     

العلمي 7من خالل نتائج الجدول ) الحسابي لدرجات طلبة التخصص  بانحراف   (122.43)( بلغ المتوسط 
أما المتوسةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةابي لدرجات طلبة التخصةةةةةةةةص االنسةةةةةةةةاني فقد بلغ )(17.112)معياري    ،126.37  )

النتةائج أن القيمةة التةائيةة المحسةةةةةةةةةةةةةةوبةة  (17.887)بةانحراف معيةاري   وأظهرت  من القيمةة   اكبر  (2.757)، 
معنوية ذات  وجود فرق    (، مما يدل على598( درجة حرية )0,05عند مستوى )(  1,960التائية الجدولية )

التخصص اإلنساني.    داللة إحصائية تبعاً للتخصص ولصالح 
يعود الى خصوصية  طلبة االقسام  االنسانية في كلية التربية قد   أن معنوية النتيجة لصالح وترى الباحثة       

مثالً قسم الجغرافيا الذي يدرس الظواهر الطبيعية والبشرية الدراسة    مراحلالمناهج الدراسية التي يتعلمونها في  
السابقة .... كل ذلك يؤدي التاريخ الذي يدرس تاريخ األمم والحضارات  الوعي الجمالي و  إلى وقسم  زيادة 

الطلبة  توج، أن الباحثة إلىأن تعزو   يمكن كما  ، المنطقي التف ير   يكون  العلمي، التخصص إلى بعض 
 أن ظناً منهم  العلمي، التخصص في أبناؤهم يدرس أن في يرغبون  األولياء  فمعظم أوليائهم طلب إلرضاء 

 .لألقسام العلمية تعطى المستقبل في العمل مناصب كل

 لدى طلبة كلية التربية االساسية(.  السمات الشخصية)التعرف على مستوى    الثالث:الهدف   -2
الشةخصةية لغرض التعرف على مسةتوى       لدى طلبة كلية التربية االسةاسةية وبعد تطبيق المقياس  السةمات 

يوضةةةةةح  8( طالباً وطالبة، والجدول )600بصةةةةةيغ، النهائية على عينة البحث األسةةةةةاسةةةةةية والبالغ عددها )  )
 ذلك.

 (8الجدول )
لعينة واحدة لقياس مستوى    يبين التائي   لعينة البحث االساسية  السمات الشخصيةنتائج االختبار 

المتوسط   العدد
 الحسابي المحقق

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  
 الفرضي

الداللة   القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة االحصائية
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600   96.60 16.22 87 58.387 1,963 
(0,05()599) 

فرق  يوجد  
 دال

   1.963(=  0.05ومستوى داللة )  599*ت معنوية عند درجة حرية        

الطلبة، فقد تبين ان المتوسةةةةةةةط الحسةةةةةةةابي المحقق قد بلغ )  (  8من خالل الجدول ) وبعد تحليل اسةةةةةةةتجابات 
بانحراف معياري )  96.6 البالغ )16.22(  الفرضةةةةةةةي  وعند مقارنت، بالمتوسةةةةةةةط  باسةةةةةةةتخدام االختبار 87(   )

أكبر من  58.387اتضةةةةةةح أن القيمة التائية المحسةةةةةةوبة )   One sample T-testالتائي لعينة واحدة    )
عند مسةةةةةتوى داللة )1,963القيمة التائية الجدولية ) وبدرجة حرية )0,05(  (، وهذا يعني وجود فرق  599( 

المتوسط الحسابي المحقق.دال إحصائياً ب  ين المتوسطين ولصالح 

الشخصية  عنةةةةةةةةةةةةةةد الطلبة  قد  وترى الباحثة أن السبب في الحصول على درجة جيدة في مستوى  السمات 
الجهات المختصة قد يكون منصباً على الطريقة التةةةةةي يتبعها الطلبة في مرحل الدراسة  ،   يعود إلى اهتمام 

... ، وليس على اسةةةةةتخدام المحفزات المعنوية بشةةةةةكل مسةةةةةتمر    التقاريروعلى االنضةةةةةباط في الدوام وكتابة  
الشةةةةخصةةةةية    مما يجعل الطلبة وفاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ،   الى إن السةةةةمات  ايجابية ، اضةةةةافة  يمتل ون سةةةةمات شةةةةخصةةةةية 

يكتسب الفةةةةةةةةةرد قةةةةةةةةةيم   يكتسبها الفرد من خالل عمليةةةةةةةةةة التنش ة االجتماعية وخاصة في مجال األسرة ،حيث 
يتمثل الفرد قيم الجماعة المحيطة ب، ، وهةةةةةةذا  الوالةةةةةةدين وأسةةةةةةاليبهم وعادات هم ، ثم العالقة مع اآلخرين حيث 

التي تحتم على الفةةةةةةةةةةرد أن  والزمالء  يعنةةةةةةةةةةي أن الفرد يتأثر باآلخرين المؤثرين علي، مثل الوالدين واالساتذة  
المنظور االجتماعي أن السةةةةةمة الشةةةةةخصةةةةةية  هي نتاج اجتم اعي،  يتعامل وفق معاييرها ، ويرى أصةةةةةحاب 

وأنها تتشةةةةةةةة ل نتيجةةةةةةةةة تفاعل، مع المحيطين ب، الذين يكون سلوكهم وتفاعلهم مع، هو الذي يحدد اتجاهات  
الشخصية  شكل من أشكال نمو  ت وين الةةذات لدى الفرد، وتصقل شخصيت،، وبةةذلك يشةة ل مفهوم السمات 

عاون والتضامن، وبذلك يكون  الذات وتتحقق هذه عندما يكون الفرد عضةةةةةةةةواً فةةةةةةةةي جماعة معينة يسودها الت
 .للفرد عدة ذوات تباعاً النضةمام، إلةى جماعات متعددة  

 -لمتغيرات:  تبعاا  السمات الشخصية  الفروق في مستوى    -4
الرابعة(.-أ  المرحلة الدراسية )الثانية، 
 الجنس )ذكور، إناث(.  -ب
االنساني(.  -جا   التخصص الدراسي )العلمي، 
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الرابعة(.المرحلة  -أ  الدراسية )الثانية، 
الشةخصةية للتعرف على الفروق في       لمتغير المرحلة الدراسةية )الثانية، الرابعة(.السةمات  اسةتخدم    وفقاً 

يوضح ذلك.9الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين، والجدول )  ) 

 (9الجدول )
التائي  تبعاا لمتغير المرحلة الدراسيةالسمات الشخصية  لداللة الفرق في مستوى    نتائج االختبار 

الرابعة(   )الثانية، 

 الصف
 الدراسي 

حجم    
 العينة

المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

القيمة التائية  
 المحسوبة

القيمة التائية  
 الجدولية

 الداللة اإلحصائية

 15.388 94.40 300 الثانية
3.402 

1,96 
(0,05()598) 

الفرق دال إحصائياً  
المرحلة  ولصالح 

 16.277 98.80 300 الرابعة الرابعة

   1.96(=  0.05ومستوى داللة )  598*ت معنوية عند درجة حرية  

الحسةةةابي لدرجات طلبة المرحلة 9من خالل نتائج الجدول )    بانحراف 94.4الثانية )( فقد بلغ المتوسةةةط   )
الحسةةةةةةةةةةةةةةابي لدرجات طلبة المرحلة الرابعة فقد بلغ )(15.388)معياري   أما المتوسةةةةةةةةةةةةةةط  بانحراف   (98.8، 

النتةةائج ان القيمةةة التةةائيةةة المحسةةةةةةةةةةةةةةوبةةة  (16.277معيةةاري ) وأظهرت  القيمةةة التةةائيةة    (3.402)،  اكبر من 
درجةةة حريةةة )  0,05عنةةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوى )(    3.402الجةةدوليةةة ) يةةدل على وجود فرق ذي داللةة  598(  ممةةا   ،)

 .  الرابعة المرحلةاحصائية بين المتوسطين الحسابيين ولصالح طلبة  

السمات    خبرات دراسية كلما ارتفع ون يمل   كانواويمكن أن تعزو الباحثة السبب الى أن الطلبة كلما          
اإليجابية لديهم االيجابية لذاتهم وامتالكه الشخصية  لمفهوم ذات منسجم ومتوافق يمكن،   م، أي أن نظرتهم 

من الثقة بما لدي، من إمكانات وقدرات واستعدادات وشعوره بالقدرة على النجاق وتخطي العقبات ويؤدي هذا 
يع أبعاده  بالضرورة أن يعزز مفهوم السمة الشخصية لديهم و يمكنهم من االنسجام مع المحيط المدرسي بجم

األساتذة، الزمالء، المبنى الدراسي ويزيد من حبهم ل، وتالؤم، مع، والمحافظة على محيط، الدراسي وإحساس،  
تجاه،،   الخبرات 79:  2009)الغامدي،    ويذكربالمسؤولية  الفرد  لدى  في  تؤثر  التي  العوامل  من  ان،   )
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فال ذلك،  في  الدراسية دورا هاما  الخبرات  تلعب  دور الدراسية، حيث  لها  التدريس  التربوية وأساليب  طرق 
االفرادالتدريسي ل، الدور ال بير في تشكيل   النجاق  شخصية  لما ل، من تأثير على االفراد، وكذلك خبرات 

الشخصيةوالفشل تؤثر في   يمكن أن ينعكس ذلك على أن    السمات  لدى الفرد، فالطلبة المرتفع تحصيلهم 
 صحيح.  ينظروا لذاتهم بشكل ايجابي والعكس

إناث(.  -ب  الجنس)ذكور، 
الشةةةةةةةخصةةةةةةةية للتعرف على الفروق في       إناي( اسةةةةةةةتخدم  الباحثة السةةةةةةةمات  لمتغير الجنس )ذكور،  وفقاً 

يوضح ذلك.10االختبار التائي لعينتين مستقلتين، والجدول )  ) 
 (10الجدول )

لداللة الفرق في   التائي   الجنس )ذكور، إناث(تبعاا لمتغير  السمات الشخصية  نتائج االختبار 

 الجنس
 حجم
 العينة

المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

القيمة التائية  
 المحسوبة

القيمة التائية  
 الجدولية

الداللة  
 االحصائية

 16.266 97.77 300 الذكور
1.770 1,96 

(0,05()598) 
غير دال 
 16.112 95.43 300 اإلناي احصائياً 

 1.96(=  0.05ومستوى داللة )  598معنوية عند درجة حرية  *ت  

الحسةةابي لدرجات الذكور)10من خالل الجدول )    بلغ المتوسةةط  بانحراف معياري )97.77(   )16.266  
بانحراف معياري )95.43، أما المتوسةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةابي لدرجات الطالبات فقد بلغ )( وأظهرت  16.112(   ،)

عند مسةةةةةةةتوى (  1,960من القيمة التائية الجدولية )  اصةةةةةةةغر(  1.770وبة )النتائج ان القيمة التائية المحسةةةةةةة 
مما يدل على 598( درجة حرية )0,05) الذكور واالناي تبعاً وجود فرق ذي داللة احصةةةةةةةةائية بين عدم (، 

 لمتغير الجنس؟

ويواجهون  وقد تعزى هذه النتيجة ل ون طلبة كلية التربية األساسية ينتمون لبي ة تعليمية متشابهة    
 نفس العوامل اليومية وأيضا يعود ذلك للتشاب، االعداد االكاديمي والعملي لهؤالء الطلبة الذكور واإلناي على

  الموصلي  بشكل عام   حد السواء، وال ننسى إن التنش ة االجتماعية وصياغة الشخصية في مجتمعنا العراقي
في المواضيع التي نبحث عنها لتشاب، التنش ة،   تتشاب، للذكور واالناي، ولهذا قلة في الفروق   بشكل خا 
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وتتفق   البي ة الخارجية،  وتشاب،  وال لية بشكل خا ،  بشكل عام  الجامعة  العمل داخل  واالعداد، وبي ات 
)الفرماوي، دراسة  مع  الدراسة  )المخالفي،1990نتائج  ودراسة  )النفيعي 2010(  دراسة  مع  وتختلف   ،  )

،2009.) 
 

االنساني(التخصص    -جا   الدراسي )العلمي، 
الشةةةةخصةةةةية  للتعرف على الفروق في       وفقاً لمتغير التخصةةةةص )العلمي، االنسةةةةاني( اسةةةةتخدم   السةةةةمات 

يوضح ذلك.11الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين، والجدول )  ) 
 (11)الجدول  

التائي   -)العلميالتخصص    تبعاا لمتغيرالسمات الشخصية  لداللة الفرق في مستوى    نتائج االختبار 
 االنساني(.

 التخصص
 حجم
 العينة

المتوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

القيمة التائية  
 المحسوبة

القيمة التائية  
 الجدولية

الداللة  
 اإلحصائية

 15.761 92.95 300 العلمي

5.239 
1,96 

(0,05  )
(598) 

  إحصائياً دال 
لصالح  

التخصص  
 اإلنساني 

 18.276 100.25 300 االنساني

 1.96  ( =0.05ومستوى داللة )  598*ت معنوية عند درجة حرية  

بانحراف 92.95)( بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طلبة التخصص العلمي 11من خالل نتائج الجدول )  )
أما المتوسةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةابي  (15.761)معياري   (  100.25لدرجات طلبة التخصةةةةةةةةص االنسةةةةةةةةاني فقد بلغ )، 

النتةائج أن القيمةة التةائيةة المحسةةةةةةةةةةةةةةوبةة )18.276)بةانحراف معيةاري   وأظهرت  من القيمةة   أكبر  (5.239(، 
مما يدل على وجود  598( درجة حرية )0,05عند مسةةةةةةةةةةةةةةتوى )(  1,960التائية الجدولية ) فروق معنوية (، 

التخصص    اإلنساني.ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير التخصص ولصالح 

والوسائل المتبعة في الجامعة واالطالع والوقوف على أحدي   ويمكن أن يعزى ذلك الى طبيعة الدراسة
قةد أنعكةس وقةد  االنسانيالتخةصص    ولةةصالح  الفروق علةةى طبيعةةة  االصدارات ومن مختلةف التخصةصات 
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التفاصيل  التةي تتطلةب التعامةل مةع المواقةف االنسانيةيرجةع ذلةك الةى طبيعةة الدراسةة فةي االقةسام  وبحث 
   والتي هي اساس العمليات االبداعية.  والتقويموالتركيز والتحليل والتركيب  

لدى طلبة كلية    الشااااخصااااية  والسااااماتالوعي الجمالي  االحصااااائية بين  االرتباط  التعرف على عالقة    -5
 .التربية االساسية

 (12)الجدول  
الجماليمعامل االرتباط ومعامل التحديد للعالقة بين   وسمات الشخصية لدى طلبة كلية التربية    الوعي 

 االساسية  

 المتغير
الوسط  
 الحسابي

 معامل االرتباط االنحراف المعياري
قيمة ت  
لمعامل  
 االرتباط

 مستوى الداللة

 18.89 124.4 الوعي الجمالي
 دال احصائياً  13.783 0.491

الشخصية  16.22 96.60 سمات 

 
ان قيمة  12يتضةةةةةح من الجدول ) الشةةةةةخصةةةةةية لدى معامل االرتباط  ت ل(  الوعي الجمالي وسةةةةةمات 
وعند الرجوع الى13.783)  بلغ  طلبة كلية التربية االسةةاسةةية معامل االرتباط عند درجة لقيمة ت  داللة   ( 

والتي تسةاوي )0.05( ومسةتوى معنوية )598حرية ) نجد ان قيمة )1.96(  المحتسةبة ت(  من قيمة  أكبر( 
الجدولية وذلك يدل على وجود معامل ارتباط عال بين ت) الشةةةةخصةةةةية لدى (  بين الوعي الجمالي وسةةةةمات 

 .ةوالتي تحدد طبيعة هذه العالقطلبة كلية التربية االساسية  
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 الفصل الخامس
والتوصيات  االستنتاجات 

 اوالا االستنتاجات  
 .يمتلك طلبة كلية التربية االساسية في جامعة الموصل  مستوى جيد من الوعي الجمالي   -1
تبعاً لمتغير المرحلة  -2 معنوية ذات داللة احصائية في مستوى الوعي الجمالي  وجود فروق 

المرحلة الرابعة.-الدراسية )الثانية   الرابعة( ولصالح 
لمتغير  -3 تبعاً  الجمالي  الوعي  مستوى  في  داللة احصائية  ذات  معنوية  فروق  وجود  عدم 

 اناي(.-الجنس )ذكور  
وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية في مستوى الوعي الجمالي تبعاً لمتغير التخصص   -4

االنساني.-)علمي    انساني( ولصالح المرحلة التخصص 
تلك طلبة كلية التربية االساسية في جامعة الموصل مستوى جيد من السمات الشخصية  يم -5

 االيجابية.
وجود فروق معنوية ذات داللة احصائية في مستوى السمات الشخصية تبعاً لمتغير المرحلة  -6

المرحلة الرابعة.-الدراسية )الثانية   الرابعة( ولصالح 
معنوية ذات داللة احصائية -7 تبعاً لمتغير   عدم وجود فروق  الشخصية  السمات  في مستوى 

 اناي(.-الجنس )ذكور  
مستوى   -8 في  احصائية  داللة  ذات  معنوية  فروق  الشخصيةوجود  لمتغير   السمات  تبعاً 

المرحلة التخصص االنساني.-التخصص )علمي    انساني( ولصالح 
الشخصية لدى طلبة  -9 كلية وجود عالقة ارتباط معنوية طردية بين الوعي الجمالي وسمات 

 التربية االساسية.
التوصيات  ثانياا: 

ل، التعبير عن   -1 يتسنى  الطلبة وتنمية خبراتهم حتى  خيال  استثارة  التدريسي على  ال ادر  قيام 
 انفسهم والتعبير عما في داخلهم .

للطلبة لممارسة األنشطة الفنية لتنمية الوعي ال -2  جمالي لديهم.اتاحة الفر  
العامة و نظافتها. -3  تعويد الطلبة على االعتناء بالمؤسسات 
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الجمال والتخطيط الهادف لدى الطلبة . -4  غرس حب 
اشراك الطلبة في الدورات والمؤتمرات والندوات التي تهتم بالوعي الصحي والبي ي والفني الجمالي  -5

 لتطوير وتحسين قابلياتهم وامكاناتهم .
 اجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية ولعينات مختلفة . -6
 عن الوعي الصحي والبي ي وغيرها من المتغيرات ذات العالقة .دراسات اخرى    اجراء  -7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر  
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