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/ كلیة التربیة االساسیةالموصلجامعة 

٢٢/١٠/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٩/٩/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
االنسـجام ، الضـمیر الحـي ،االنفتـاح ، (خصیة اآلتیة: هدف البحث الى قیاس سمات الش

عنـــد طلبــة كلیـــة التربیــة األساســیة ،والتعـــرف الــى اتجاهـــاتهم نحــو مهنـــة )العصــابیه ، االنبســاطیة

اقتصــر التعلـیم ،والتعـرف الـى العالقـة بـین السـمات الشخصــیة واالتجـاه نحـو مهنـة التعلـیم لـدیهم .

) ٩٥یة التربیة األساسیة ولجمیع األقسام،وقد بلغ عددهم (البحث على طلبة الصف الثالث في  كل

Goldbergالــذي قــام ببنائــه كولــدبیرك )OCEANتــم االعتمــاد علــى نمــوذج (طالبـا وطالبــة .

Costaوالمعتمــد أصــال علــى مقیــاس معــد مــن قبــل كوســتا ومــاك كــراي 1999 &McCrae

منهــا ســمة مــن ســمات الشخصــیة ) فقــرة تقــیس كــل عشــرة ٥٠وتتــألف قائمــة كــولبیرك مــن (1992

(االنســجام و الضــمیر الحــي واالنفتــاح و العصــابیة واالنبســاطیة)  ،كمــا تــم إعــداد اســتبیان لقیــاس 

فقـرة وتـم التأكـد مـن صـدق وثبـات  )٣٠(اتجاهات الطلبـة نحـو مهنـة التعلـیم،  وقـد ضـم االسـتبیان 

ات هـي النسـبة المؤیـة والوسـط تم استخدام عدة وسائل إحصائیة فـي معالجـة البیانـأداتي البحث .

الحســابي ومعامــل ارتبــاط بیرســون واختبــار الفرضــیات الخــاص بمعامــل ارتبــاط بیرســون واالختبــار 

التائي لعینة واحدة وكذلك االختبار التائي لعینتین مستقلتین  .

ـــائج الســـمات الشخصـــیة انهـــا ترتبـــت كـــاألتي : االنســـجام ، الضـــمیر الحـــي ،  أظهـــرت نت

نبساطیة وجاءت بالمرتبـة األخیـرة سـمة العصـابیه . كمـا اظهـرت النتـائج أن اتجاهـات االنفتاح ،اال

الطالبــات أعلــى مــن اتجاهــات الطــالب نحــو مهنــة التعلــیم اال ان كالهمــا یعتبــران ایجــابي  واخیــرا 

النسـجام ، االنفتـاح ، االنبسـاطیة، اد عالقة دالة بـین سـمات الشخصـیة (اظهرت النتائج عدم وجو 

ووجود عالقة دالة بین سمة الضمیر الحي واتجاهات الطلبة نحو مهنة التعلیم .)العصابیة

وقد توصل البحث الى بعض التوصیات والمقترحات منها التاكید على الدعم المتواصل 

للطلبة للمحافظة على مستوى جید من الصحة النفسیة ، واجراء دراسات اخرى تتناول السمات 

تغیرات اخرى .الخمس االساسیة وعالقتها بم
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Personal Traits of the Student of Basic Education college
at the University of Mosul and its Relation with their

Attitudes towards Teaching Occupation

Assist. Lect. Eman Mohammad sharif
University of Mosul/ College of Basic Education

Abstract:
The aim of this research is to measure the five basic traits

of(Agreeableness, Consciousness, Openness, Neuroticism, Extroversion)

of students of Basic Education college and to know their attitudes

towards teaching occupation and to recognize the relation between

personal traits and students attitudes towards teaching occupation .

The research was limited to the 3rd year students of all

departments at the Basic Education college . Their number was (95)of

both male and female .

The research depends on(OCEAN) model which was built by

(Gold Berg 1999) which was originally depended on the measure

prepared by (Costa & McCrae 1992). The menu of (Gold Berg) is formed

out of (50) items , each (10) items measures one of the personal traits

(Agreeableness,Conscientiousness, Openness, Neuroticism, Extraversion)

. Moreover a test is prepared to measure students attitudes towards

teaching occupation . the test concluded (30) items . The validity &

stability of the tool have been proven for both research instruments .

Several statistical means had been used for the treatment of the

data , these are (percentage , mean , person connection coefficient , and

the specific test for the assumptions of person connection coefficient .

The results showed that the traits of the students of Basic

Education college are arranged as follows (Agreeableness,

Conscientiousness, Openness, Extroversion) , and (Neuroticism) The

results showed also that the attitudes of female students toward teaching
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occupation are higher than that of male students . However, these

attitudes are positive for both male & female students . Finally the results

showed that there were no suggestive relation between the personal traits

of (Agreeableness, Openness, Neuroticism, Extraversion) and the

attitudes ,and existence of a suggestive relation between the trait

of(Consciousness) and the attitudes of the students .

The attainments in this research , are some recommendations ,

such as the confirmation on the continual support of the students to keep

a good level of psychological health , and conducting other studies

dealing with the five basic traits and their relation with other variables .

:لیھإھمیة البحث والحاجة أ
التــي هــي مــن أهــم أن تقــدم المجتمعــات اإلنســانیة رهــین بمقــدار االهتمــام بالتنمیــة البشــریة 

  ).٤٥، ١٩٩٠ركائز التنمیة العامة (سلمان ،

ــــي النمــــو  ــــة ف ــــل عــــن العوامــــل الخارجی ــــوم هــــم قــــادة المســــتقبل ومهمــــا قی وان الشــــباب الی

االجتمــاعي یبقــى الحــدیث عــن العوامــل الذاتیــة هــو الحــدیث الجــوهري وتبقــى المراهنــة علــى صــحة 

راهنـــة محســـوبة تصـــب فـــي مصـــلحة المجتمـــع الشـــباب النفســـیة ومشـــاعر القـــوة والطمأنینـــة لـــدیهم م

  ) .١٤، ١٩٩٩سعد، (

ولكل فرد شخصیته المتمیزة وفي الوقت نفسه یشترك مع اآلخرین فـي الكثیـر مـن مظـاهر 

تلك الشخصیة وان في الشخصیة نوعا من الثبات یبدو في أسالیبها واتجاهاتها وشعورها باستمرار 

  . )٢،  ١٩٩٠ماعیل ، إس(هویتها ولكن فیها كذلك نوعا من التغییر 

وان معرفـــة القـــوى النفســـیة المـــؤثرة فـــي ســـلوك أو اســـتجابات االفـــراد كالســـمات مـــثال أمـــر 

یســاعد علــى إمكانیــة التعامــل الســلیم معهــم مــن اجــل دفعهــم لالنجــاز فــي عملیــة البنــاء والتطــویر 

  ).٨٧، ٢٠٠١(یوسف وسعید ،

الشخصـیة ، وتنطـوي وان لدى كل شـخص عـددا مـن السـمات ومجموعهـا هـو الـذي یمیـز

كــل ســمة علــى عــدد مــن العناصــر او الصــفات وهــذه الســمات لیســت أمــورا محسوســة وال نســتطیع 

قیاسها بشكل مباشر ولكن تظهر من السلوك الذي یدل علیها ولكل سمة جانبین یقابـل كـل منهمـا 

د االیجـابي األخر أما األول فیتمثل بمجموعة الصفات التي تكون نحو القوة والشـدة او نحـو الوجـو 
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وأما الثـاني فیتمثـل بتلـك الصـفات المقابلـة لألولـى وهـي صـفات تمیـل باتجـاه الطـرف الثـاني او مـا 

  ). ٣، ١٩٩٠إسماعیل ، (كان سلبي الوجود 

وقد قسـم اولبـورت السـمات علـى عامـة وخاصـة والعامـة هـي التـي یشـترك فیهـا جمـع مـن 

اســــتعدادات (فقــــد أطلــــق علیهــــا مصــــطلح الفردیــــة) (النــــاس فــــي أیــــة ثقافــــة أمــــا الســــمات الخاصــــة 

وتقسم هذه السمات الى ثالث مستویات : المستوى األول وبه سمة واحدة خاصة بالفرد )شخصیة

)وتسـمى بالسـمات ١٠ــ٥تسمى سمة قلبیة ، المستوى الثاني وبه مجموعة من السمات القلیلة من (

نویــــة ال یســــهل مالحظتهــــا إال المركزیـــة ، والمســــتوى الثالــــث بـــه مجموعــــة كبیــــرة مــــن الســـمات الثا

).١٣٢-١٣١، ١٩٩٠بالمعایشة مدة طویلة (داؤد وناظم ، 

وقد أعطى اولبورت قیمة متمیزة لكـل مـن السـمات واالتجاهـات حیـث یـرى أنهمـا ینطویـان 

الفرد یكتسـب االتجاهـات مـن محیطـه وهـي تـؤثر علـى سـلوكه سـلبا على العوامل الوراثیة والبیئیـة فـ

او إیجابــا ، وكــذلك الســمات فإنهــا تــؤثر فــي ســلوك الفــرد فیتصــرف وفــق مــا لدیــه مــن اســتعدادات 

  )٥٧، ١٩٧٤نفسیه وعقلیه وجسمیه . (لبیب ،

وقــــد زاد االهتمــــام بدراســــة االتجاهــــات باعتبارهــــا مــــن ابــــرز مظــــاهر الشخصــــیة والســــلوك 

ني ، اذ أن العالقـــة واضـــحة بـــین ســـلوك اإلنســـان واتجاهـــه نحـــو المواقـــف واإلحـــداث التـــي اإلنســـا

  )٩٧، ١٩٩٧یتفاعل معها في إطار البیئة التي یعیش فیها .(محمد وابراهیم ،

والفــرد قــد یعبــر عــن اتجاهــه بــاللفظ الصــریح او ضــمنا فــي حدیثــه ویســمى ذلــك باالتجــاه 

  ).٢٧٨ ،١٩٨٥ویشار إلى ذلك باالتجاه العملي (یونس ، اللفظي وقد یطبقه بشكل عملي في سلوكه

واالتجاهـــات یمكـــن تغییرهـــا وتعـــدیلها وذلـــك بـــالتخلص مـــن بعضـــها واســـتبدالها باتجاهـــات 

جدیدة تتماشى مع االنماط السلوكیة والتغییر االجتماعي ،ذلك ان الفرد ینمو وتنمو طاقاته العقلیة 

ـــه االجتماعیـــة ویكتســـب ا ـــد یعـــدل بعـــض مـــن ویتســـع نطـــاق عالقات ـــة جدیـــدة وق تجاهـــات اجتماعی

اتجاهاتــه القدیمــة او یــتخلص منهــا  وان عملیــة تغییــر االتجاهــات تتطلــب زیــادة المــؤثرات المؤیــدة 

  )١٠٧،   ١٩٨٨لالتجاه الجدید وخفض المؤثرات المضادة له او االمرین معا .(امیر خان ،

كثیــر مــن الخبــرات والمواقــف وتمثــل الدراســة الجامعیــة للطالــب تجربــة جدیــدة تنطــوي علــى

التي تتطلب منه مواجهتها والتوافق معها كاألنظمة الجامعیة وتعلیماتها واالختصاصات واختیارهـا 

حسین وعبد (واالستعداد لمهنة المستقبل وما یرتبط بها من قرارات ینبغي على الطالب ان یتخذها 

  .)٢٤٣، ٢٠٠٠الجبار ، 

لمعرفـة السـمات االساسـیة التـي یتمتـع بهـا طلبـة كلیـة ومن هنا تأتي أهمیة البحث الحالي 

التربیة االساسیة وما هي اتجاهاتهم نحو مهنة التعلیم وهل سماتهم هي التي تحدد اتجاهاتهم نحو 

مهنة التعلیم .
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أھداف البحث  :
یهدف البحث إلى :

، االنســــــجام ، الضــــــمیر الحــــــي ،االنفتــــــاح ، العصــــــابیه(قیــــــاس ســــــمات الشخصــــــیة التالیــــــة: .١

عند طلبة كلیة التربیة وهل هناك فروقات تبعا لمتغیر الجنس.)االنبساطیة

التعرف على اتجاهات طلبة كلیة التربیة األساسیة نحو مهنة التعلـیم وهـل هنـاك فروقـات تبعـا .٢

لمتغیر الجنس.

التعرف على العالقة بین سمات الشخصیة واالتجاه نحو مهنة التعلـیم لـدى طلبـة كلیـة التربیـة .٣

ساسیة .األ

حدود البحث : 
یقتصـر البحـث الحـالي علــى طلبـة كلیـة التربیـة األساســیة ولجمیـع األقسـام وذلـك الن هــذه 

الكلیة تضم اختصاصات علمیة وانسانیة متعددة.

تحدید المصطلحات :
سمات الشخصیة : 

بأنهـــا فعالیـــات نفســـیة توصـــف بعبـــارات معینـــة كاالنفعالیـــة  ١٩٨١عرفهـــا فرایـــر وآخـــرون 

المـزاج والوجـدان والسـلوك االجتمــاعي واالكتفـاء الـذاتي واالســتعداد والسـیطرة والخضـوع واالنطــواء و 

  ).٣٠٧،  ١٩٨١فرایر وآخرون ، (واالنبساط 

ـــة ،  ١٩٨٥وعرفهـــا زهـــران  ـــة او االنفعالیـــة او االجتماعی بأنهـــا الصـــفة الجســـمیة او العقلی

عـــن اســـتعداد ثابـــت نســـبیا مـــن الســـلوك الفطریـــة او المكتســـبة ، التـــي یتمیـــز بهـــا الشـــخص وتعبـــر 

   )١٠٦،  ١٩٨٥زهران ، (

بأنهـــا مجموعـــة الخصـــائص الذاتیـــة الممیـــزة للفـــرد او الجماعـــة  ٢٠٠١وعرفهـــا الشـــربیني 

وتضم الصفات او السمات والنزعات السلوكیة واالنفعالیة للشخص في حیاتنا الیومیة في االحـوال 

  ).٢٧١، ٢٠٠١، الشربیني (المعتادة بصورة مستقرة ومتوقعة 

:وقد عرفها كوستا وماك كراي   Costa & McCrae 1992

هي عناصر أساسیة تكون شخصیة اإلنسان ،وممكن ان تصنف هذه السمات الى خمس 

ســمات كبیــرة هــي :االنفتــاح ، االنبســاطیة ، االنســجام ، الضــمیر الحــي و العصــابیة .وقــد عرفهــا 

تي :كاأل )العالمان (كوستا وماك كراي
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Opennessاالنفتاح    -١ (O)

ـــداخلي والخـــارجي ولـــه رغبـــة فـــي  ســـمة تبـــین صـــاحبها محـــب لالطـــالع علـــى العـــالمین ال

التفكیر في أشیاء غیر مألوفة وله انفعاالت ایجابیة وسلبیة بنسبة أعلى من الشخص المنغلق.

Extraversionاالنبساطیة -٢ (E)

وكثیر الكالم ویرغب )یحب االختالط بالناس(اعي سمة تبین أن صاحبها شخص اجتم

في االستثارة إضافة الى انه میال إلى الفرح واالبتهاج والنشاط .

Agreeableness(A)االنسجام  -٣

ــــى ان صــــاحبها حســــن المعشــــر وهــــو محــــب لآلخــــرین ومتعــــاطف معهــــم  ســــمة تشــــیر ال

ویساعدهم لما یتوقع مساعدتهم مثلما یفعل .

Conscientiousness(C)الضمیرالحي  -٤

سمة تشیر الى ان صاحبها فرد واعٍ  وجاُد وله إرادة قویة وتصمیم لالنجاز ویحاول إتقان 

األشیاء أقصى ما أمكنه .

Neuroticism(N)العصابیة   -٥

تشیر الى ان صاحبها یمیل الى القلق والتوتر وعدم االسـتقرار االنفعـالي وسـرعة الغضـب 

Costa)(16-14واالندفاع .    & McCrae,1992,

ویعتمــد البحــث الحــالي علــى مقیــاس كــولبیرك للســمات الخمــس الكبــرى الــذي اعتمــد علــى 

تصنیف كوستا وماك كراي وبذلك سیتم االعتماد على هذه التعریفات للسمات .

ب امـا التعریـف االجرائـي للسـمات الخمـس الكبیـرة فهـو الدرجـة التـي سیحصـل علیهـا الطالــ

عند اجابته على مقیاس كولبیرك للسمات الخمس الكبیرة .

االتجاھات : 
عرف بوجاردس االتجاه بانه میـل الفـرد الـذي ینحـو سـلوكه تجـاه بعـض عناصـر البیئـة او 

، هبـه(بعیدا عنها متأثرا في ذلك بالمعـاییر الموجبـة او السـالبة تبعـا لقربـه مـن هـذه او بعـده عنهـا .

)انترنیت

بأنه نسق نفسي ینظم العالقـة بـین الفـرد والبیئـة  ١٩٧٠عرفه العالم الفرنسي موسكوفیسي 

  )٧٣، ١٩٩٣الزغل ، (المحیطة به
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بأنه تعمیم السـتجابات الفـرد تعمیمـا یـدفع بسـلوكه بعیـدا او قریبـا  ١٩٧٢وعرفه ثیرستون  

  ).٢٥٢، ١٩٩٩السید وعبد الرحمن ، (من مدرك معین.

Morganموركان وعرفه  بأنه االستعداد او القابلیة التي تم تعلمها مسبقا للتعـرف 1979

على سلوك متماسك وقیم تجاه شخص او مجموعة من الناس . 

(Morgan, 1979,450)

بأنه حالـة اسـتعداد عصـبي او عقلـي یـتم تنظیمـه مـن خـالل التجربـة  ٢٠٠٠عرفه عیسى 

  ).٦١، ٢٠٠٠عیسى ، (.ویؤدي الى استجابة الشخص 

بأنـه عبـارة عـن مجموعـة منسـقة مـن السـلوك االیجـابي او السـلبي   ٢٠٠٣عرفه الـدغیش 

الصادر عن الفرد إزاء موضوع ما تنشأ عن تركیب معقد مـن المشـاعر والمعلومـات المكتسـبة مـن 

ع االتجـاه خالل تفاعل الفرد مع البیئة االجتماعیة للفرد  او من خالل التعامل المباشر مع موضـو 

  ). ١٥٩، ٢٠٠٣الدغیش ، (.

تعریف البحث لالتجاهات بأنها عبارة عن حالة مـن االسـتعداد او القابلیـة تنشـا لـدى الفـرد 

من خالل تفاعله مع البیئة وقد تكون ایجابیة او سلبیة .

امــا التعریــف اإلجرائــي لالتجاهــات فهــو الدرجــة التــي سیحصــل علیهــا الطالــب عنــد اجابتــه 

ن االتجاهات نحو مهنة التعلیم المعد في هذا البحث .على استبیا

اإلطار النظري :
اوال :ســـمات الشخصــــیة : هنــــاك الكثیــــر مــــن النظریـــات التــــي تناولــــت شخصــــیة اإلنســــان 

وسماته ویمكن تصنیفها الى : 

النظریات التحلیلیة مثل نظریة موراي ونظریة یونج ..١

نظریة كارن هورناي ونظریة مورینو .النظریات الفردیة النفسیة مثل نظریة ادلر و .٢

نظریات تكامل الذات مثل نظریة اولبورت ونظریة كارل روجرز ونظریة جاردنر مورفي ..٣

النظریات النفسبیولوجیة مثل نظریة شلدون ..٤

-٢٠٩،  ١٩٨٥النظریات النفس احصائیة مثل نظریة ریموند كاتل ونظریـة ایزنـك (جـالل ، .٥

٢٣١  (  

مـــد علیهــــا هـــذا البحـــث فهـــي نظریــــة العوامـــل الخمـــس الكبـــرى فــــي امـــا النظریـــة التـــي یعت

ـــان  ـــاول (الشخصـــیة او الســـمات الخمـــس األساســـیة فـــي الشخصـــیة والتـــي اكتشـــفها حـــدیثا الباحث ب

كاتل) في التحلیل العاملي للسمات (وذلك باالعتماد على منهجیة )روبرت ماك كراي(و   )كوستا

خصیة تنتظم حول خمـس عوامـل اوسـمات اساسـیة فـي ان الش)كوستا وماك كراي(وبین الباحثان 
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الشخصـــــیة وهـــــي : االنفتـــــاح ، االنبســـــاطیة ، االنســــــجام ، الضـــــمیر الحـــــي وأخیـــــرا العصــــــابیة .

(Wiggins & Tranpnell,1997, 737-765)

وكل عامل من هذه العوامل او السمات یعبر عنها عدد من الفقرات ذات القطبین السـلبي 

التـي یبـین اوصـاف االبعـاد الخمسـة مـن حیـث شـمولیتها ومـدى تأثیرهـا فـي واالیجابي ، والجـدول ا

الشخصیة :

  )١الجدول (

یبین األبعاد الخمسة وتأثیرها

The big –five-factor of personality

ادنى الدرجات المسجلة لالبعاداالوصاف الشاملة لالبعاداعلى الدرجات المسجلة لالبعاد

متعاون، ذو مشاعر رقیقة ، واثق ، 

كریم ، واضح المعالم 

االنسجام : حسن المعشر ،   

یتصف بنوع من التوجهات غیر 

الشخصیة على طول سلسلة من 

الرحمة والعطف والمشاعر واالفعال 

.

ساخر ، بذئ ، غیر متعاون ، 

حاقد، انتقامي، عصبي المزاج 

، دقیق،منظم، ثابت، منضبط ذاتیا

كثیر الشك ، طموح ،  مثابر .

الضمیر الحي : تتصف بدرجة  

من التنظیم الفردي ویتمیز اصحابها 

باالصرار والثبات والدافعیة في 

السلوك الموجه  نحو الهدف  .

بال هدف ، غیر مكترث ، كسول ،

غیر دقیق ، ضعیف االرادة .

محب لالستطالع ،ذو اهتمامات 

واسعة ، مبدع ، متخیل .

االنفتاح : یتصف بفاعلیة    مسبقة

للبحث ، لدیه القدرة على التحمل 

الستكشاف االشیاء غیر المالوفة . 

تقلیدي ، عملي ، ذو اهتمامات 

ضیقة ، غیر واقعي ،  غیر تحلیلي 

.

اجتماعي ، فعال ، ثرثار ، ذو 

توجه شخصي ، متفائل ،    عاشق 

للمتعة ، وجداني .

االنبساطیة : تتصف بكمیة    

وشدة التفاعل الشخصي في 

قات وبمستوى من الفعالیة ،    العال

اصحابها بحاجة الى التحفیز .

متحفظ . جدي ، رزین ، منعزل ، 

هادئ .

منزعج ، متوتر ، انفعالي ،    غیر 

مطمئن . غیر متكیف .

العصابیة : تتصف بالتوافق  مقابل 

عدم االستقرار االنفعالي ویمیل 

اصحابها  نحو الضغوط      

الواقعیة النفسیة واالفكار غیر 

واالفراط في الرغبات .

هادئ ، مسترخ ، انفعالي ،   جرئ 

، مطمئن.

)Costa&McCrae,1992,14-16()459Albert,1999,458-Morris&(

ــــى ان صــــاحبها شــــخص یحــــب  ویتبــــین مــــن الجــــدول الســــابق ان العامــــل االول یشــــیر ال

نشــطا ومتفــائال وواثقــا مــن االخــتالط بــاالخرین ویحــب النــاس ویمیــل الــى ان یكــون فرحــا مبتهجــا و 
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امـا سـمة الضـمیر الحـي فهـو معیـار للسـلوك الهـادف والسـیطرة علـى الـدوافع ویمكـن ربطــه نفسـه .

باالنجاز الثقافي وخصوصا االرادة على االنجاز والشـخص یركـز علـى عـدد محـدود مـن األهـداف 

Howard(لكنه یكافح بشدة لتحقیقهـا  &Howard, معیـار العمـق المتفـتح فهـو امـا.)1995,23

واإلمكانیــات الواســعة والتنــوع فــي خیــال االنســان منــدفع نحــو الخیــر وهــؤالء النــاس لهــم اهتمامــات 

واســعة ومتحــررین ویحبــون كــل مــا هــو جدیــد امــا المحــافظون الــذین یكونــون ذوي انفتــاح مــنخفض  

ة والعطـــف تجـــاه التجربـــة یكونـــون عـــادة تقلیـــدین واالفـــراد النـــزاعیین للموافقـــة یمكـــن وصـــفهم بالرقـــ

Heinstrom(والتعاطف مع االخرین  , 2003,5-30(.

االنبســـاطي ینـــاقض صـــفة المنســـجم أو المنطلـــق بســـبب صـــفة -كمـــا ان البعـــد االنطـــوائي

االنسحاب . ان االنبساطي یمیل الى ان یكون اكثر نشاطا جسدیا بینما االنطوائي مستقل متحفظ 

ان یمــــزج بــــین المواقــــف االجتماعیــــة ویمیــــل الــــى الوحــــدة والشــــخص فــــي وســــط هــــذا البعــــد یحــــب

,Howard&Howard(واالنفرادیة 1995, 13(.

واالنبساطیون عادة مغـامرون متاكـدون مـن ذواتهـم  صـریحون اجتمـاعیون وكثیـرو الكـالم  

.أما االنطوائیون فیمكن وصفهم بالهدوء والتحفظ والخجل 

)Costa&McCrae,1992,311(

یــار للعاطفـــة و الســـیطرة علــى العواطـــف والمســـتویات واخیــرا فـــان ســمة العصـــابیة هـــي مع

الــدنیا للعصــابیة تظهــر االســتقرار العــاطفي  بینمــا المســتوى العــالي للعصــابیة تزیــد احتمالیــة خبــرة 

,Howard&Howard)العواطف السلبیة  1995, 13)

االتجاھات :.ثانیا
العوامل المؤثرة في تكوین االتجاھات :

امل الحضاریة ، األسرة ، اإلنسان نفسه ، الخبرة االنفعالیـة الناتجـة عـن موقـف معـین العو 

  )١٥٨ -١٥٧، ٢٠٠٢ابو مغلي وآخرون ، (.سلطات العلیا ، ورضا وحب اآلخرین، ال

وظائف االتجاھات النفسیة :
ان تضفي على ادراك الفرد ونشاطه الیومي معنى وداللة ومغزى ..١

وام اتصالها بمؤثراتها    البیئیة .ان تكسب شخصیة الفرد د.٢

)انترنیت–هبه (ان تساعد الفرد في محاولته لتحقیق أهدافه . .٣
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مراحل تكوین االتجاهات :

مرحلة التأمل واالختبار ..١

مرحلة االختیار والتفضیل ..٢

مرحلة التأیید و المشاركة ..٣

مرحلة االهتداء والدعوة العملیة ..٤

 )١٨٢-١٨١، ٢٠٠١(الشناوي وآخرون ،مرحلة التضحیة.             .٥

نظریات تفسر تكوین االتجاھات :
المنحي السلوكي :.أوال

تؤكد نظریة االشراط السلوكي على دور كل من المثیر الشرطي والمثیر الطبیعي في 

إمكانیة إحداث السلوكیات االیجابیة بدال من السلوكیات السلبیة وذلك عن طریق تعزیز وتدعیم 

واقف االیجابیة كلما ظهرت لدى الفرد اما نظریة االشراط اإلجرائي فیقوم تعلم االتجاهات على الم

أساس مبدأ التعزیز اذ یرى إن سلوك الكائن الحي أو استجابته التي یتم تعزیزها یزید احتمال 

حدوثها أكثر من االتجاهات التي ألیتم تعزیزها .

المنحي المعرفي :.ثانیا
منحي على مساعدة الفرد على اعادة تنظیم معلوماته حول موضوع االتجاه ویقوم هذا ال

وٕاعادة تنظیم البنى المعرفیة المرتبطة به في ضوء المعلومات والبیانات المستجدة حول موضوع 

االتجاه ویسیر هذا المنحي ضمن المراحل اآلتیة : 

تحدید االتجاهات المراد تكوینها أو تعدیلها .. ١

فراد بالتغذیة الراجعة حول االتجاه المستهدف .تزوید األ .٢

ابراز التناقض حول محاسن االتجاه المرغوب فیه ومساوئ االتجاه غیر المرغوب فیه . .٣

تعزیز االتجاه المرغوب فیه . .٤

المنحي االجتماعي :  .ثالثا
ندما نالحظ فسر البرت باندورا عملیة تكوین االتجاهات وفقا لعملیة التعلم بالمالحظة فع

شخصاً  بطریقة معینة ویلقى إثابة عن سلوكه فمن المحتمل جدًا ان یقوم بتكرار هذا السلوك اما 

.بتقلیدهإذا اتبع سلوك ما بعقبات فاالحتمال األكبر أن الیقوم الفرد بتكراره أو
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من ویركز هذا المنحي على دور األسرة وجماعة اللعب ووسائل االعالم في تكوین االتجاهات 

خالل المواقف االجتماعیة أو عن طریق القدوة والمحاكاة والتقلید من أهم االستراتیجیات المستخدمة في 

  )٢٢٩ - ٢٢٨، ص ١٩٩٨(أبو جادو، تكوین وتغییر وتعدیل االتجاهات 

انواع االتجاھات :
، االتجــاه القــوي ،االتجــاه الضــعیف ، االتجــاه الموجــب ، االتجــاه الســالب ،االتجــاه العلنــي 

االتجـــاه الســـري ،االتجـــاه الجمـــاعي، االتجـــاه الفـــردي ، االتجـــاه العـــام، االتجـــاه النـــوعي . (هبـــه ، 

)انترنیت

طرق قیاس االتجاھات :
.)مقیاس البعد االجتماعي(طریقة بوجاردس  .١

.)المسافات المتساویة(یقة ثرستون طر . ٢

طریقة جتمان . .٣

.)التقدیرات التراكمیة(طریقة لیكرت  .٤

وأصبحت طریقة لیكـرت والمتبعـة فـي البحـث الحـالي أوسـع الطرائـق انتشـارا لبنـاء مقـاییس 

ي او موقــــف كمــــا یتمیـــز بثبــــات عــــالاالتجاهـــات لســــهولة بنائــــه وٕامكـــان إعــــداده لقیــــاس أي اتجـــاه

)٤٩، ١٩٩٥الیاس ، (.

الدراسات السابقة :
) وقد هدفت الدراسة التعرف الى اتجاهات طلبة كلیـة التربیـة بجامعـة ١٩٨٧دراسة (هرمز

الموصـــل نحــــو مهنــــة التـــدریس ومعرفــــة الفــــروق فـــي اتجاهــــات الطلبــــة نحـــو مهنــــة التــــدریس وفقــــا 

) طالبــا وطالبــة مــن ٦٩٠(لمتغیــرات المســتوى والجــنس واالختصــاص ، تكونــت عینــة الدراســة مــن 

مستوى السنة االولى والرابعة وقد اظهرت النتائج ان اتجاهات الطلبة نحومهنـة التـدر یـس ایجابیـة 

كمــا ان اتجــاه الطالبــات نحــو مهنــة التــدریس اكثــر ایجابیــة مــن اتجــاه الطــالب كمــا ان اتجــاه طلبــة 

العمـــایرة (.المســـتوى االولبیـــة مـــن اتجـــاه طلبـــة المســـتوى الرابـــع نحـــو مهنـــة التـــدریس اكثـــر ایجا

،١١٤، ٢٠٠٤(  

) وهـــــدفت الدراســـــة الـــــى معرفـــــة العالقـــــة بـــــین اتجاهـــــات مدرســـــي ١٩٨٦علـــــي ،(دراســـــة 

ومدرسات محافظة نینوى نحو مهنة التدریس وبین سماتهم الشخصـیة . اسـتخدمت الدراسـة اداتـین 

مات . بلغـــت عینـــة االولـــى لقیـــاس االتجاهـــات والثانیـــة البروفیـــل الشخصـــي لجـــوردون  لقیـــاس الســـ

) مدرسـا ومدرسـة . تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون إلیجـاد العالقـة بـین االتجـاه ١٥٠الدراسة (

والســمة .اظهــرت النتــائج وجــود عالقــة ایجابیــة ودالــة بــین اتجــاه المدرســین والمدرســات وبــین ســمة 
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لمدرســات وســمتي االجتمــاعي عــدم وجــود عالقــة بــین اتجاهــات المدرســین وا–االتــزان االنفعــالي 

  )٥٢، ١٩٨٦السیطرة والمسؤولیة .  (علي ،

) هدفت الدراسة الى معرفـة السـمات الشخصـیة لطلبـة كلیـة التربیـة ١٩٩٤(دراسة الصراف

بجامعــة الكویــت وعالقتهــا بــبعض المتغیــرات االكادیمیــة مثــل التخصــص والفرقــة الدراســیة والمعــدل 

) ٣٨٢شخصـیة العـاملي وبلغـت عینـة الدراسـة (العام ومعدل التخصص ، وقد تم تطبیق اختبـار ال

طالبـا وطالبـة وتوصــلت النتـائج الـى ان ابــرز السـمات هــي متوسـط الـذكاء واالعتــدال فـي االنفعــال 

، ١٩٩٤الصــراف ،(والســیطرة علــى الــذات والتمســك بــالقیم االجتماعیــة واالعتمــاد علــى االخــرین . 

١٧٥          (  

ة الــى معرفــة الفــروق بــین الجنســین فــي ســمات هــدفت الدراســ )١٩٩٧دراســة (األنصــاري 

) مــن طلبــة الجامعــة واعتمــد البحــث علــى قائمــة الصــفات ٣١٣الشخصــیة وقــد كــان اعــداد العینــة (

، ئج وجــود فــروق جوهریــة بــین الجنســینالشخصــیة بعــد اجــراء الصــدق والثبــات لهــا ،أوضــحت النتــا

امــا الصــفات التــي )خــداع ،الســخریةالمراوغــة ،الغــش ،القســوة ،ال(ومــن الصــفات التــي تمیــز الــذكور 

ـــــت  ـــــد كان ـــــاث فق ـــــزت االن ـــــذنب ، شـــــدة الحساســـــیة ، النـــــدم(می ـــــق ، الخجـــــل ، الشـــــعور بال .)القل

  )٨٨ -٥٣،  ١٩٩٧األنصاري ، (

وهدفت هذه الدراسة الى التعرف الى اتجاهـات طلبـة كلیـة العلـوم  )٢٠٠٤العمایرة (دراسة 

التعلــیم ومعرفــة فیمــا اذا كــان هنــاك اثــر لمتغیــري الجــنس التربویــة الجامعیــة فــي االردن نحــو مهنــة 

والمســتوى الدراســى علــى اتجاهــات الطلبــة .تــم االعتمــاد علــى اســتبیان معــد لهــذا الغــرض وقــد تــم 

استخدام االختبار التائي في معالجة البیانات وقد بینت النتـائج ان اتجاهـات الطلبـة كانـت ایجابیـة 

ود فــروق دالــة فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو مهنــة التعلــیم تعــود نوعــا مــا كمــا بینــت النتــائج عــدم وجــ

  ) ١٠٧،  ٢٠٠٤العمایرة ،(لمتغیري الجنس والمستوى الدراسي . 

) ومـن بـین اهـداف هـذه الدراسـة معرفـة بعـض سـمات الشخصـیة ٢٠٠٥دراسة (السبعاوي 

بــا ) طال٩٨٦لــدى طلبــة الجامعــة بشــكل عــام اضــافة الــى اهــداف اخــرى ، تضــمنت عینــة البحــث (

وطالبة وتم استخدام مقیاس كاتـل لقیـاس سـمات الشخصـیة واظهـرت النتـائج ان سـمات الشخصـیة 

المیل للشعور باالثم ، سمة الواقعیـة ، التكـوین العـاطفي نحـو –ترتبت كاالتي : سمة الثقة بالنفس 

ـــــان  ـــــة –الـــــذات ، االطمئن ـــــرا ســـــمة االنطوائی ـــــة –الشـــــك ، الســـــیطرة ، االســـــتقالل واخی االجتماعی

    )٢٠٠٥السبعاوي ، (.

ویتبـین مـن الدراســات السـابقة ان بعـض هــذه الدراسـات تناولـت الســمات الشخصـیة للطلبــة 

معتمــدة علــى مقــاییس اخــرى امــا البحــث الحــالي فقــد اعتمــد علــى مقیــاس الســمات الخمــس الكبــرى 

م اال ان للشخصیة ، كما یالحظ ان الدراسات السابقة قد تناولت اتجاهات الطلبة نحو مهنـة التعلـی

الدراسة الحالیة ربطت بـین السـمات الشخصـیة واتجاهـات الطلبـة نحـو مهنـة التعلـیم .كمـا یـال حـظ 

) ٩٥) اال ان البحث الحالي كانت عینته (٩٨٦ -١٥٠ان عینة البحوث السابقة قد تراوحت بین (

جـة بیانـات ، وقد تمت االستفادة من الوسائل االحصائیة التي استخدمتها البحوث السابقة في معال

البحث الحالي .
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إجراءات البحث :
مجتمع البحث وعینتھ :

امـــا ولكافـــة األقســـام .٢٠٠٧ضــم مجتمـــع البحـــث كلیـــة التربیـــة األساســـیة للســـنة الدراســـیة 

% مـن طلبـة الصـف الثالـث فـي كلیـة التربیـة األساسـیة ولكافـة ٣٠عینة البحـث فقـد اشـتملت علـى 

طالبـــة .وقـــد اختیـــرت  )٤٨(طالـــب ،  و  )٤٧(،     )٩٥(ة األقســـام وبالتـــالي فقـــد بلـــغ عـــدد العینـــ

% مــن كــل قســم مــن األقســام العشــرة مــع مراعــاة عــدد الــذكور ٣٠العینــة بشــكل عشــوائي وبنســبة 

  ) .٢(واالناث وكما هو مبین في جدول 

  )٢جدول (ال

یبین مجتمع البحث والعینة

المجتمعالقسمت
العینة

االناثالذكور

٢٣٥٢الجغرافیة١

١٩٣٣التربیة الخاصة٢

٣١٥٤التربیة االسالمیة٣

٢٧٦٢اللغة العربیة٤

٣١٥٤التاریخ٥

٥-١٦ریاض االطفال٦

٤٢٤٩العلوم٧

-٢٨٨التربیة الریاضیة٨

٤٥٣١٠الریاضیات٩

٥٦٨٩اللغة االنكلیزیة١٠

٣١٨٤٧٤٨المجموع

م وصف أداتي البحث كل على حدة وكاالتي : سیتأداتي البحث : 

مقیاس السمات الخمس الكبیرة :
Goldbergالـذي قـام ببنـاءه كولـدبیرك )OCEANتـم االعتمـاد علـى نمـوذج ( 1999

Costaوالمعتمــد أصــال علــى مقیــاس معــد مــن قبــل كوســتا ومــاك كــراي  &McCrae 1992

ة منها سمة من سـمات الشخصـیة (االنسـجام ) فقرة تقیس كل عشر ٥٠وتتألف قائمة كولبیرك من (

بترجمتهـــا الـــى  )٢٠٠٣الضـــمیر الحـــي  واالنفتـــاح واالنبســـاطیة و العصـــابیة) وقـــد قـــام (مصـــطفى 
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العربیة والتأكد من سالمة مضمونها وصدقها الظـاهري والثبـات بطریقـة اعـادة االختبـار. وقـد كـان 

خمـس فقــرات سـلبیة وخمـس فقــرات لكـل فقـرة مــن فقـرات المقیـاس خمســة بـدائل وتتضـمن كــل سـمة 

) كاوطــا درجــة ١٠) مقابــل (٥٠ایجابیــة وبهــذا فــان كــل ســمة ستحصــل علــى اعلــى درجــة وهــي (

) یوضـــح  فقـــرات ١) فـــي ملحـــق (٩) درجـــة ، وجـــدول (٣٠وبهـــذا فـــان الوســـط الفرضـــي ســـیبلغ (

المقیاس بصیغته النهائیة .

استبیان اتجاھات الطلبة نحو مھنة التعلیم :
)و (علـي ١٩٩٧محمـد و ابـراهیم ،(االستبیان باالعتماد علـى االدبیـات السـابقة  تم اعداد 

  )١٠(منهــا ایجابیــة  ، و )٢٠(فقــرة  )٣٠()الخاصــة فــي هــذا المجــال وقــد ضــم االســتبیان ٢٠٠١

ســـلبیة وامـــام كـــل فقـــرة ســـلم خماســـي وبالتـــالي فـــان اعلـــى درجـــة سیحصـــل علیهـــا الطالـــب ســـتكون 

) یبـین فقـرات ٢) ملحـق (١٠) درجـة ،وجـدول (٣٠یهـا سـتكون () اما اقـل درجـة یحصـل عل١٥٠(

االستبیان بصیغته النهائیة .

وقد كانت االستجابة على كل فقرة من فقرات اداتـي البحـث مـن خـالل سـلم خماسـي وكمـا 

  . )٣(هو بین في جدول 

  )٣جدول (ال

یبین توزیع الدرجات على سلم االستجابة الداتي البحث

درجة الموافقة
مة العددیة على الفقراتالقی

االیجابیة

القیمة العددیة على الفقرات

السلبیة

٥١موافق جدا

٤٢موافق

٣٣متردد

٢٤غیر موافق

١٥غیر موافق اطالقا
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��ϕΩѧѧλ ϟ ویعنــي الصــدق ان االختبــار یقــیس مــا وضــع لقیاســه فاالختبــار الصــادق یقــیس

)، وقــد تــم ٢٧٣، ٢٠٠٠ملحــم ، (شــیئا آخــر بــدال منهــا الوظیفــة التــي یــزعم انــه یقیســها وال یقــیس 

التحقق من صدق مقیاس السمات الخمس الكبرى في الشخصیة وكذلك استبیان اتجاه الطلبة نحو 

وقـد اتفـق الخبـراء جمـیعهم علـى )*(مهنة التعلیم وذلك بعرضهما على عدد مـن المحكمـین والخبـراء

ان االتجاهــات فقــد اقتــرح الخبــراء تغییــر بعــض صــالحیة مقیــاس الســمات بكــل فقراتــه ، امــا اســتبی

  ) فقرة . ٣٠فقراته إضافة الى حذف فقرات أخرى فأصبح االستبیان بصیغته النهائیة یضم (

اعادة االختبار وتتضـمن -وتم الحصول على ثبات اداتي البحث بطریقة االختبارالثبات :

م اعــادة تطبیــق االختبــار علیهــا بعــد هــذه الطریقــة تطبیــق االختبــار علــى عینــة ممثلــة مــن االفــراد ثــ

مــرور فتــرة مناســبة مــن الوقــت ثــم یحســب معامــل االرتبــاط بــین الــدرجات التــي حصــل علیهــا افــراد 

ـــى والثانیـــة (الزوبعـــي واخـــرون ،  ـــاط ٣٣، ١٩٨١العینـــة فـــي المـــرة االول ـــد كـــان معامـــل االرتب ) وق

، وهـو معامـل ارتبـاط جیـد فـي ) ٠,٨٠) اما استبیان االتجاهات فقد كان (٠,٨٦لمقیاس السمات (

كلتا الحالتین . 

الوسائل اإلحصائیة :
النسبة المؤیة لمعرفة مدى اتفاق الخبراء والمحكمین و لمعرفة مدى وجود السمات .-

الوسط الحسابي لمعرفة اتجاهات الطلبة نحو مهنة التعلیم  .-

ع الوسط الفرضي .االختبار التائي لعینة واحدة لمقارنة االوساط الحسابیة م-

االختبار التائي لمقارنة االوساط الحسابیة للذكور واالناث .-

معامل ارتباط بیرسون في ایجاد الثبات ومعرفة العالقة بین السمات واالتجاهات .-

  )١٩٧٧البیاتي وزكریا ، (اختبار الفرضیات الخاصة بمعامل ارتباط بیرسون  . -

د. خشمان حسن                                    د. انور علي )*(

د. ثابت محمد                                       د. ذكرى یوسف
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عرض النتائج ومناقشتھا :
االنسجام ، (رت نتائج الهدف االول والذي هو قیاس السمات الشخصیة االتیة : أظه

عند طلبة كلیة التربیة االساسیة ان هذه )الضمیر الحي ،االنفتاح ، العصابیه ، االنبساطیه

السمات ترتبت كاألتي : االنسجام ، الضمیر الحي ، االنفتاح ،االنبساطیه وجاءت بالمرتبة 

  ) ٤(جدول البیه وكما موضح في االخیرة سمة العصا

  )٤جدول (ال

المتوسطات واالنحرافات المعیاریة  للسمات الشخصیة لدى الطلبة

السمة
عدد 

الطلبة

الوسط

الحسابي

االنحراف

المعیاري

الوسط

الفرضي

القیمة 

التائیة

المحسوبة

مستوى 

  الداللة

٠,٠٥

دال٥٣٣٩,٦٢,٦٥٣٠٢٦,٣٧االنسجام

دال٢٠٣٩,١٢,٧٥٣٠١٤,٨٢الضمیر الحي

دال١٣٣٩,٤٢,٨٦٣٠١١,٨٢االنفتاح

دال٥٣٩,٦٣,٢٣٠٦,٧٠االنبساطیة

دال٤٣٦,٧٣,٨٩٣٠٣,٤٧العصابیة

)ان هذه السـمات قـد كانـت جمیعهـا اعلـى مـن الوسـط الفرضـي وبعـد ٤ویتبین من جدول (

)وهذا یدل ٠,٠٥داللة معنویة عند مستوى (استخراج القیم التائیة لها تبین بانها جمیعا كانت ذات 

علـــى ان طلبتنـــا یتمتعـــون بالصـــحة النفســـیة وخاصـــة ســـمة االنســـجام التـــي تـــدل علـــى حـــب وتقبـــل 

االخرین والتعاطف معهم وابداء المساعدة لهم .

واذا حاولنــا معرفــة الفروقــات فــي هــذه الســمات تبعــا لمتغیــر الجــنس ومــن خــالل مالحظــة 

  ي : ) یتبین ما یات٥جدول (
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  )٥جدول (ال

الفروقات في سمات الشخصیة تبعا لمتغیر الجنس

السمة
جنس 

الطلبة

الوسط  العدد

الحسابي

االنحراف

المعیاري

القیمة التائیة

المحسوبة

مستوى

٠,٠٥الداللة

االنسجام
١٧٤٠١٠,٦٤طالب

غیر دال٠,٢٣
٣٦٣٩,٣٨٨,١٠طالبات

الحيالضمیر
١٤٣٨,٥٢٤,٧٥طالب

غیر دال٠,١٩- 
٦٤٠,٥٢,٢٥طالبات

االنفتاح
١١٣٩,٩٧,٥٣طالب

غیر دال٠,٣٦
٢٣٦,٥٦,٢٥طالبات

االنبساطیة
٣٤٢٢طالب

دال٣,٧٩
٢٣٦١طالبات

العصابیة
٢٣٦,٥٣٠,٢٥طالب

غیر دال٠,٠٢- 
٢٣٧٠طالبات

تبعــــا لمتغیــــر الجــــنس للســــمات ) انــــه لــــیس هنــــاك فــــروق ذات داللــــة٥یتبــــین مــــن جــــدول(

) ، وكــان هنــاك ٠,٠٥االنســجام  و االنفتــاح و الضــمیر الحــي و العصــابیة) عنــد مســتوى داللــة ((

ولصـالح الطـالب، ویمكـن تفسـیر ذلـك بـالرجوع الـى عـدة عوامـل )فروق دالـة فـي سـمة (االنبسـاطیة

حریة اكثـر للـذكور اكثـر من اهمها عوامل التنشئة االسریة واالجتماعیة التي تعطي مساحة اكبر و 

من االناث .

اظهرت نتائج الهدف الثاني والذي هو التعرف على اتجاهات طلبة كلیة التربیة االساسـیة 

والذي یبین :  )٦(نحو مهنة التعلیم جدول رقم 

ان اتجاهـــات طلبـــة كلیـــة التربیـــة االساســـیة كانـــت ایجابیـــة بشـــكل عـــام حیـــث بلـــغ الوســـط 

) وعنـد ایجـاد القیمـة ٩٠وهـو اعلـى مـن الوسـط الفرضـي والـذي هـو () ١١٢,٨١الحسابي للطلبة (

) وهــذه نتــائج تتفــق مــع دراســة (هرمــز ٠,٠٥التائیــة یالحــظ انهــا ذات داللــة معنویةعنــد مســتوى (

  ).٢٠٠١) و دراسة(على ،١٩٨٧

  ) ٦جدول (ال

اتجاهات طلبة كلیة التربیة االساسیة نحو مهنة التعلیم

اتجاهات 

الطلبة

العدد
الوسط

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة

المحسوبة

مستوى الداللة

٠,٠٥

دال٩٥١١٢,٨١١٠,٠٩٢٢,٠٣٨
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وعند محاولة معرفة الفروقات في اتجاهات الطلبـة نحـو مهنـة التعلـیم تبعـا لمتغیـر الجـنس 

)  نالحظ  ما یاتي : ٧و ایجاد القیمة التائیة لعینتین مستقلتین جدول (

  )٧جدول (ال

الفروقات في اتجاهات الطلبة تبعا لمتغیر الجنس

العدداالتجاهات
الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة

المحسوبة

مستوى الداللة

٠,٠٥

٤٧١٠٨,١٩١٤,٠٤الطالب
دال١,٦٦٧

٤٨١١٤,٠٤١٩,٩٦الطالبات

البات وهذه النتائج تتفـق ) ولصالح الط٠,٠٥وجود فروق ذات داللة معنویة عند مستوى (

ــــق مــــع بحــــث ٢٠٠٤العمــــایرة () و دراســــة ١٩٨٧مــــع دراســــة (هرمــــز ) اال ان هــــذه النتیجــــة التتف

، ١٩٨٥والــــذي بینــــت نتائجــــه تــــدني اتجاهــــات الطالبــــات بالنســــبة للطلبــــة (الشــــوابكة ،)(الشــــوابكة

النثـى علـى ان ).ویمكن تفسیر ذلك الـى ان المجتمـع واالسـرة  قـد یكـون اكثـر تقـبال وتشـجیعا ل٥٣

تمــتهن هــذه المهنــة اكثــر مــن الــذكرعلى اعتبــار ان مهنــة التعلــیم تكــون اكثــر مالئمــة لطبیعــة الفتــاة 

الجسمیة والعاطفیة والنفسیة .

اظهــرت نتــائج الهــدف الثالــث و الــذي هــو التعــرف علــى العالقــة بــین الســمات الشخصــیة 

بین :والذي ی )٨(واتجاهات الطلبة نحو مهنة التعلیم جدول رقم 

  )٨جدول (ال

یبین العالقة بین السمات الشخصیة واتجاهات الطلبة نحو مهنة التعلیم

السمات
الوسط

الحسابي

معامل

االرتباط

اختبار

الفرضیة
مستوى الداللة

غیر دال٣٩,٦٠,١٣٩١,٠٠٢٧االنسجام

٠.٠٥دال في مستوى٣٩,١٠,٤٨٣٢,٣٢٨الضمیر الحي

غیر دال٣٩,٣٨٠,٠١٣٠,٠٤٥االنفتاح

غیر دال٠,٣٢٢٠,١٦٨-٣٩,٦االنبساطیة

غیر دال٣٦,٧٥٠,٠٩٦٠,٧٢٥العصابیة

، النسـجام ، االنفتـاح ، االنبسـاطیةا() عدم وجود عالقة بین السـمات ٨یتبین من جدول (

) ووجــود عالقــة دالــة بــین ســمة الضــمیر الحــي واتجاهــات ٠,٠٥عنــد مســتوى الداللــة ()العصــابیة
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حو مهنة التعلیم ، أي ان االتجاهات نحو مهنة  التعلیم ال تتحدد بسـمات الشخصـیة لـدى الطلبة ن

الطالـــب وقـــد تكـــون ناتجـــة عـــن مـــؤثرات اخـــرى ، امـــا العالقـــة الدالـــة بـــین ســـمة الضـــمیر الحـــي و 

اتجاهــات الطلبــة نحــو مهنــة التعلــیم فــیمكن تفســیرها علــى ان المعلــم غالبــا یجــب ان یكــون واعیــا 

وارادة قویتین و یتمیز بالتصمیم علـى الفعـل واالنجـاز ویتصـف كـذلك بدرجـة كبیـرة وجادا وذا عزم

ـــة العالیـــة الموجهـــة نحـــو الهـــدف وهـــذه جمیعـــا هـــي صـــفات  ـــات والدافعی مـــن التنظـــیم الفـــردي والثب

Carlson)الشخص الذي تكون لدیه سمة  الضمیر الحي  ,el at , 2000 , 482).

التوصیات 
لســلوكیة االیجابیــة لــدى طلبــة كلیــة التربیــة االساســیة علــى اعتبــار انهــم التاكیــد علــى الســمات ا.١

قادة المجتمع من خالل الندوات واللقاءات الهادفة .

التاكید على التدریسیین على دعم الطلبة وبث روح الثقة بانفسهم للمحافظة على مسـتوى جیـد .٢

من الصحة النفسیة لدیهم .

تربیـــة االساســـیة نظریـــا وعملیـــا بمـــا یـــتالءم مـــع مســـتقبلهم زیـــادة االهتمـــام باعـــداد طلبـــة كلیـــة ال.٣

كمعلمین.  

المقترحات 
اجراء دراسه تتناول اسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالسمات الخمس االساسیة..١

الرضـــى (اجـــراء دراســـة تتنـــاول الســـمات الخمـــس االساســـیة وعالقتهـــا بـــبعض المتغیـــرات مثـــل .٢

)الوظیفي ، التخصص ، موقع الضبط

نحـو )التربیة ، التربیة االساسیة ، تربیـة بنـات(اجراء دراسة مقارنة بین اتجاهات طلبة كلیات .٣

مهنة التعلیم .   
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المصادر :
، دار الیازوري ١، التنشئة االجتماعیة للطفل ،ط ٢٠٠٢ابو مغلي ، سمیح  واخرون ، .١

العلمیة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان االردن.

، اسس علم النفس ، دار المریخ للنشر ، الریاض . ١٩٨٧الستار ، ابراهیم ، عبد.٢

، الفروق بین الجنسین في سمات الشخصیة في الثقافة  ١٩٩٧االنصاري ، بدر محمد ، .٣

)، جامعة الكویت .١٥) ، السنة (٥٩الكویتیة ، المجلة العربیة للعلوم االنسانیة ، عدد (

لسمات الشخصیة التي تمیز الطلبة المتفوقین ، ا١٩٩٠اسماعیل ، محمد علي احمد علي ، .٤

عن غیر المتفوقین في نهایة المرحلة الثانویة عند طلبة مدارس حوض البقعة في محافظة 

البلقاء ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة االردنیة

، اتجاه طالب ومعلمي المرحلة الثانویة بسلطنة عمان ازاء نظام  ١٩٩٥الیاس ، فوزي ،.٥

لین الدراسیین ، وزارة التربیة والتعلیم ، لجنةالتالیف والنشر ، سلطنة عمان .الفص

، اتجاهات طالب وطالبات معاهد التمریض الثانویة نحو ١٩٨٨امیر خان ،محمد حمزة ، .٦

  ).٢٧مهنة التمریض في المملكة العربیة السعودیة ، مجلة رسالة الخلیج العربي ، العدد (

، االحصاء الوصفي واالستداللي في ١٩٧٧زكریا زكي اثناسیوس ، البیاتي ، عبد الجبار و .٧

التربیة وعلم النفس ،دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة البصرة .

، القیاس النفسي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .١٩٨٥جالل ،سعد ، .٨

، اسالیب الرعایة النفسیة ٢٠٠٠حسین ، قبیل كوردي وعبد الجبار ناصر محمد  ،.٩

جتماعیة والدراسیة لطلبة الصفوف االولى في الجامعة المستنصریة ، مجلة االداب واال

) ، لیبیا .٤) ، عدد (٤والعلوم ، جامعة مرج ، السنة (

،علم نفس الشخصیة ،وزارة التعلیم العالي  ١٩٩٠داود عزیز حنا وناظم هاشم العبیدي ، .١٠

والبحث العلمي ، جامعة بغداد . 

، االتجاهات نحو المعوقین عند طلبة التربیة الخاصة ٢٠٠٣ناشر ، الدغیش ، طارق مكرد .١١

) ، ٣جامعة اب ، مجلة بحوث جامعة تعز سلسلة االداب والعلوم االنسانیة ، عدد (-

  . ١٩٢ – ١٤٥جامعة عدن للطباعة والنشر ،ص 

ع ،االختبارات والمقاییس النفسیة ، مطاب ١٩٨١الزوبعي ، عبد الجلیل ابراهیم واخرون ، .١٢

مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .

، عي والسلوك التنظیمي ، دار قتیبه، مقدمة في علم النفس االجتما١٩٩٣، ریاض ، الزغل.١٣

بیروت 

، التوجیه واالرشاد النفسي ، عالم الكتب ، القاهرة .١٩٨٥زهران ، حامد عبد السالم ، .١٤
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٥٩

جتماعي وعالقته باسالیب المعاملة الوالدیة ،الخجل اال ٢٠٠٥السبعاوي ،فضیلة عرفات ، .١٥

وبعض سمات الشخصیة لدى طلبة جامعة الموصل ،رسالة دكتوراة غیر منشورة .

،علم النفس االجتماعي رؤیة معاصرة ، دار  ١٩٩٩السید ،فؤاد البهي وعبد الرحمن سعد  ،.١٦

الفكر العربي ، القاهرة .

ئدة في شخصیة طلبة الجامعة ، مجلة ،الخصائص السا ١٩٩٠سلمان ،عبد العال محمد ،.١٧

  ).١٥العلوم التربویة والنفسیة ، عدد (

، مستویات االمن النفسي لدى الشباب الجامعي بحث میداني عبر ١٩٩٩سعد ، علي ، .١٨

  ).١) ، عدد (١٥حضاري مقارن ، مجلة دمشق لالداب والعلوم االنسانیة والتربویة ، مجلد (

شرح المصطلحات النفسیة ، دار النهضة العربیة ، موسوعة ٢٠٠١الشربیني ، لطفي ، .١٩

للطباعة والنشر ، بیروت .

، اتجاهات طلبة الجامعة االردنیة نحو عدد من المتغیرات المتعلقة ١٩٩٩الشوابكة ،محمد ،.٢٠

  )١) ،عدد (٢بالحیاة الجامعیة ، مجلة دراسات ،  مجلد (

، دار الصفاء ١للطفل ، ط،التنشئة االجتماعیة ٢٠٠١الشناوي ، محمد حسن  واخرون ، .٢١

للنشر والتوزیع ، عمان ، االردن .

، السمات الشخصیة لطلبة كلیة التربیة بجامعة الكویت ١٩٩٤الصراف ، قاسم علي ،.٢٢

) جامعة ٣) ، السنة (٥وعالقتها ببعض المتغیرات ، مجلة مركز البحوث التربویة ، العدد(

  قطر . 

-ة كلیة العلوم التربویة الجامعیة /االونروا، اتجاهات طلب٢٠٠٤العمایرة ،محمد حسن ، .٢٣

 عدد ، )١٣( سنةاالردن نحو مهنة التعلیم ،مجلة مركز البحوث التربویة ، جامعة قطر ،

)٢٥( .  

، اتجاهات طلبة كلیة المعلمین نحو مهنة التعلیم ، مجلة ٢٠٠١علي ، خشمان حسن ، .٢٤

  ).٢٨التربیة والعلم ، جامعة الموصل ،عدد (

،اتجاهات المدرسین نحو مهنة التدریس وعالقتها ببعض ١٩٨٦ون عبد ، علي ، عبد ع.٢٥

  ) .٣) ، مجلد (٩سماتهم الشخصیة ، المجلة التربویة ، جامعة الكویت ،عدد(

، دراسة االتجاهات نحو دراسة اللغة العربیة ومتابعتها على ٢٠٠٠عیسى ، محمد رفقي ، .٢٦

) ، تونس ١) ، عدد (٢٠للتربیة ، المجلد (المستوى الجامعي بدولة الكویت ، المجلة العربیة 

   ٨٦ - ٥٥، ص  

، مطبعة  ٣، علم النفس العام ، ترجمة ابراهیم یوسف المنصور ، ط ١٩٨١فرایر واخرون ، .٢٧

بغداد ، بغداد .

، معلم العلوم ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصریة . ١٩٧٤لبیب ، رشدي ،.٢٨
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،االتجاه نحو مهنة التدریس من وجهة  ١٩٩٧،محمد ،عواد جاسم وابراهیم عبد الخالق رؤوف.٢٩

  ).٨نظر المشاركات في الدورة التاهیلیة للمدرسین ، مجلة كلیة المعلمین ، العدد (

، السمات الخمس الكبرى في الشخصیة لدى  ٢٠٠٤مصطفى ، یوسف حمه صالح ،.٣٠

  ).٩تدریسي الجامعة وعالقتها ببعض المتغیرات ، مجلة العلوم التربویة ، العدد (

علم النفس االتجاهات النفسیة االجتماعیة وعالقتها العضویة بالسلوك ، علم النفس ، هبه .٣١

موقع من االنترنیت تم استضافته من قبل سیناو .،البشري 

، دار المعارف ، القاهرة . ٤، السلوك االنساني ، ط١٩٨٥یونس ، انتصار ، .٣٢
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  )١ملحق (ال

مقیاس السمات الخمس االساسیة للشخصیة

العبارات  ت
موافق 

بشدة

موافق 

قلیال
متردد

غیر 

موافق

موافق غیر 

  اطالقا

أمیل الى العالقات مع الناس المحافظین.١

ارغب في سماع افكار جدیدة.٢

أؤمن بأهمیة الفن.٣

امتلك خیاال خصبا.٤

ال اهتم باالفكار المجردة٥

أمیل الى العالقات مع الناس المتفتحین.٦

ة .انقل النقاش الى مستویات متشعب٧

أتجنب المناقشات الفلسفیة .٨

ال ارغب في الذهاب الى متاحف الفنون .٩

ال احب الفنون .١٠

انا ذو مزاج متقلب .١١

ال أتضایق من االشیاء بسهولة .١٢

اشعر ال احب نفسي .١٣

نادرا ما اشعر بتعكر المزاج ١٤

رتاح جدا مع نفسي .انا م١٥

ارتعب بسهولة.١٦

اشعر بالطمانینة مع نفسي .١٧

غالبا ما اشعر بانني واهن القوى .١٨

غالبا ما اشعر بتعكر المزاج ١٩

نادرا ما اصاب بالغضب الشدید ٢٠

أتوقع وجود دوافع خفیة لدىاالخرین ٢١

االخرین .انا احترم ٢٢

لدي المیل في سب الناس واهانتهم .٢٣

لدي لسان سلیط .٢٤

اعتقد ان لدى االخرین نیات حسنة.٢٥

أتقبل الناس كما هم علیه .٢٦

استشیر االخرین في امور الحیاة .٢٧

أمیل الى التقلیل من شان االخرین .٢٨

مع كل شخص .أتكلم بلطف٢٩
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العبارات  ت
موافق 

بشدة

موافق 

قلیال
متردد

غیر 

موافق

موافق غیر 

  اطالقا

اجعل االخرین یشعرون بالراحة .٣٠

اسخر حیاتي من اجل االخرین.٣١

أتعامل بمهارة مع المواقف االجتماعیة .٣٢

لصف خبراتي بانها ساذجة نوعا ما .٣٣

ال ارغب في جلب انتباه االخرین نحوي .٣٤

قات بسهولة لدي القدرة على تكوین صدا٣٥

اعرف كیف اؤثر في الناس .٣٦

انا متمسك بجذوري االجتماعیة .٣٧

ال اتكلم كثیرا .٣٨

اشعر بالراحة بین الناس .٣٩

لدي القلیل كي اتحدث به .٤٠

انا دائما جاهز .٤١

أضع الخطط واطبقها .٤٢

للحصول على ما ارید .اعمل ما بوسعي٤٣

أجد صعوبة في الذهاب الى العمل.٤٤

اهتم بتفاصیل االمور .٤٥

أقوم بتنفیذ مشاریعي .٤٦

أضیع وقتي هباءًا.٤٧

أنجز اعمالي باالسلوب الصحیح .٤٨

أتهرب من واجباتي .٤٩

ال ارى االشیاء بشكل كامل .٥٠
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  )٢ملحق (ال

استبیان اتجاهات الطالب نحو مهنة التعلیم

العبارات  ت
موافق 

بشدة

موافق 

قلیال
متردد

غیر 

موافق

غیر موافق 

  اطالقا

اشعر ان مهنة التعلیم مهنة تربویة واخالقیة وعلمیة.١

اعتقد ان المستقبل في هذه المهنة غیر محدود.٢

مربون وقادة تربویون في المجتمع اعتقد ان المعلمون ٣

.

اشعر ان مهنة التعلیم ستوسع من عالقاتي ٤

االجتماعیة.

اعتقد ان عمل المعلم الیساعده في تطویر قدراته ٥

وقابلیاته الشخصیة .

احب مهنة التعلیم بالرغم من النظرة القاصرة من ٦

بعض الناس .

اد والقابلیة التي تتطلبها مهنة اشعر ان لدي االستعد٧

التعلیم 

اشعر ان تدریسي للتالمیذ سیخلق لي كثیرا من ٨

االزعاج.

اشعر بالسعادة عندما اكون معلما الني سأخدم ٩

المجتمع .

اعتقد ان نظرة التالمیذ للمعلم هي نظرة تقدیر ١٠

واحترام .

نة قلیل.اعتقد ان الراتب لهذه المه١١

اشعر ان مهنة التعلیم ستنمي لدي القدرة على حل ١٢

المشكالت 

اعتقد ان مستقبل مهنة التعلیم ال یقل شانا عن ١٣

مستقبل المهن االخرى.

اشعر بانني لم الق أي تشجیع المتهاني هذه المهنة.١٤

ها افضل مهنة التعلیم على سائر المهن االخرى الن١٥

اكثر راحة 

اشجع من یرغب العمل كمعلم .١٦

اشعر ان مهنة التعلیم تتطلب جهودا تفوق طاقاتي .١٧

اشعر ان مهنة التعلیم تجعل المعلم اكثر عطاء في ١٨

الحیاة العامة.
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العبارات  ت
موافق 

بشدة

موافق 

قلیال
متردد

غیر 

موافق

غیر موافق 

  اطالقا

افتخر عندما یعرف اآلخرون انني ساكون معلما.١٩

السلوكیة لبعض التالمیذ اعتقد ان المشاكسات ٢٠

ستزعجني.

اعتقد ان نظرة المجتمع لمهنة التعلیم نظرة تقدیر ٢١

واحترام .

اعتقد ان المجتمع یحتاج الى المعلم اشد من حاجته ٢٢

لباقي المهن .

لو توفرت لي فرصة االختیار الخترت مهنة اخرى ٢٣

غیر التعلیم.

التعلیم تجعلني استمر في الدراسة اعتقد ان مهنة ٢٤

والبحث عن المعلومات.

اشعر انني افضل حاال النني اخترت مهنة التعلیم.٢٥

اعتقد ان مهنة التعلیم ال تلبي طموحاتي.٢٦

افضل مهنة التعلیم الن فیها العطلة والصیفیة.٢٧

هنة اعتقد ان الذي یفشل في ایة مهنة یختار م٢٨

التعلیم.

اعتقد ان مهنة التعلیم مهنة خالیة من التعقید ٢٩

والصعاب.

اعتقد ان مهنة التعلیم مهنة شاقة.٣٠


