
           
        
 

 بغدادجامعة          
 ابن الهيثم لمعموم الصرفة ــ كمية التربية 
 

عالقتها بأنماط المراقبة الذاتية و 
 لدى طمبة الجامعة (A , Bالشخصية )

 مقّدمة إلى  ماجستير رسالة
 

 بو اهليثم ـ ـ اجملس كلية الرتبية للعلوم الصرفة 
 درجة املاجسترينيل  وهي جزء مو متطلباتجامعة بغداد 

 )علم الهفس الرتبوي( يف  
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 إشراف 
 األستاذ الدكتور
 علياسواعيل ابراهين 
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  الرمحن الرحيم اللَّه بسم

ِنَساُن َعَلٰى َنفإِسِه َبِصيرَة   )   (بَ ِل اْلإ
 

                                           العظيمإ   اللَّه َصَدقَ 

  ﴾٤١آية    ﴿ القيامة
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 اإلهداء

 

 

 

 ...إلى
 … بعد اهلل فضمهمامن  

 ي  دـوال

      

 

 هن تحولت الوشقة والعناء ألنشغالي بدراستي   

 جتيزو              

 

 برياء األنا ضحايا

 

 

 
 

  

 

 

الباحث    
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 المشرف إقرار
اط معالقتيا بأنبة الذاتية و المراق الة الموسومة بـ )ىذه الرس إعداداشيُد بأن  

( جرت ر كريم سعيدةسرو( والمقدمة من الطالب )لدى طمبة الجامعة (A , B) الشخصية
ابن الييثم / جامعة بغداد ، وىي جزء من  ـــــلمعموم الصرفة تحت إشرافي في كمية التربية 

 .(ربويعمم النفس الت)متطمبات نيل درجة الماجستير في 
 
 

 المشرف                       
 الدكتور األستاذ                      

 عمياسماعيل ابراهيم                                                          
  1035التاريخ:    /    /                                            

 

 

 
 يةوالنفسية و الترب مو عمالتوصية رئيس     

 فرة ، أرشُح ىذه الرسالة لممناقشة.ابناًء عمى التوصيات المتو   
            

 
 

الدكتور األستاذ                                                                              
 يل ابراهيم عمياسماع         

 ةيية والنفسو الترب مو عمالرئيس قسم                    

  م 1025التاريخ:     /      /                       



 

 ه 
 

 

 

 إقرار الوقوم اللغوي

 
بـــة الذاتيـــة وعالقتيـــا بأنمـــاط الشخصـــية                                     قالموســـومة بــــ ) المرا رســـالة الماجســـتيرأشـــيد بـــأن   

(A , B( والمقدمـة مـن الطالـب )لـدى طمبـة الجامعـة ) فـي قسـم العمـوم ر كرريم سرعيد  ةسررو )

متيــا جامعـة بغـداد ، قـد قو   –كميـة التربيــة لمعمـوم الصـرفة  / ابـن الييــثم  –التربويـة والنفسـية  

 لغويًا فوجدتيا سميمة من الناحية المغوية .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

 التوقيع:

  عدوية فياض عموانالمقوم المغوي: د.
 مساعد المرتبة العممية: أستاذ
 م1035التاريخ :      /    / 

 



 

 و 
 

 إقرار الخبير العممي
اط الشخصــــية                                     مــــة وعالقتيــــا بأنبــــة الذاتيــــق) المرا الموســــومة بـــــ الرســــالةأشــــيد بــــأني قــــرأت    

(A , B والمقدمـة مـن الطالـب )إلـى مجمـس كميـة  (ر كرريم سرعيد  ةسررو )( لـدى طمبـة الجامعـة

ـــثم  ـــة لمعمـــوم الصـــرفة/ أبـــن اليي وىـــي جـــزء مـــن متطمبـــات نيـــل درجـــة جامعـــة بغـــداد  -التربي

 .(عمم النفس التربوي)الماجستير في 

 

 
 
 
 
 
  
 

 التوقيع:                    
 أ. م. د.  المرتبة العممية:                                    

 ندى باقر عبدالخبير العممي:                                         
 م1035التاريخ:     /     /                                         
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 رار لجنة المناقشةـقإ
                             بـــ الموسومة رسالة الاطمعنا عمى  اعضاء لجنة المناقشة نشيد إننا     

ة من المقدم، و ( لدى طمبة الجامعة (A , Bاط الشخصية )معالقتيا بأنبة الذاتية و المراق)
وقد ناقشنا الطالب في محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا ، وقد  ، (ر كريم سعيدةسرو) الطالب

                        بتقديرول لنيل درجة ماجستير في ) عمم النفس التربوي ( ، بوجدنا انيا جديرة بالق
 .(إمتياز) 
 
 

            عضو المجنة                                 رئيس المجنة
 التوقيع :              التوقيع :
  عمي لعيبي جبارةالدكتور االسم :      اضل جبار جودة            فالدكتور  االسم :

 مساعد األستاذالمرتبة :                         مساعد المرتبة : األستاذ
                 1025 /21/21 التاريخ :                        1025 /21/21التاريخ :

  
 

 ( المشرف ) ضو المجنةع           جنة عضو الم
 التوقيع :          التوقيع :
 اسماعيل ابراىيم الونديالدكتور  االسم  :                الدكتورة عفاف زياد وادياالسم :

  المرتبة : األستاذ         مساعد             األستاذالمرتبة : 
                  1025 /21/21 :التاريخ                       1025 /21/21 التاريخ :

 
 
 صدقت من قبل مجمس كمية التربية ابن الهيثم ـ جامعة بغداد . 

 التوقيع :    
 خالد فيد عمياالسم : الدكتور                    

 المساعد المرتبة : األستاذ                     
 1035/    /          التاريخ :            



 

 ح 
 

 

 ر وامتنانشك 
الحمد هلل حمدًا كثيرًا طيبًا غير مكفي والمستغنى عنو وهلل الشكر من قبل ومن بعد عز       

وجل الذي َمن عمي  بسابغ فضمو وأنعم عمَي بأجل نعمو ، إذ ىداني إلى طريق العمم . 
والصالة والسالم عمى خير خمقو المصطفى محمد الذي عممنا أدب الشكر والعمل بو وعمى 

 المنتجبين وأصحابو الغر الميامين.. آلو
االستاذ متناني الى أستاذي الفاضل دم بجزيل شكري واعرفانا بالجميل البد لي أن اتقو      

ي فموال توجيياتو وآرائو السديدة الذي كان أخا ومرشدا ل اسماعيل ابراهيم عميالدكتور 
 عمى معروفو ... معي .ماكان ىذا البحث بصيرورتو ىذه .. فجزاه اهلل بحروفيا خيرا 

أساتذة قسم العموم التربوية  إلىبأسمى معاني الشكر والتقدير والثناء  وأتقدم   
الدكتور  األستاذابن الييثم أخص منيم بالذكر لمعموم الصرفة  كمية التربيةفي   والنفسية
مساعد ال ، واألستاذ المساعد الدكتور ناجي محمود النواب واألستاذعميوي الدليمي  إحسان

، واألستاذ  المساعد الدكتور جمال حميد قاسم واألستاذ اضل جبار جودة ،الدكتور ف
 ليث محمد عياشالمساعد الدكتور  المساعد الدكتورة منتيى مطشر عبد الصاحب واألستاذ

بعمميم وتوصياتيم ورعايتيم  أكرمونيالذين  ، واألستاذ المساعد الدكتورة عفاف زياد وادي 
 .الطيبة 

، وزمالء  بيم الباحث خبراء الذين استعانلالسادة ا إلىبالشكر والتقدير  أتقدما كم 
 كانوا خير سند في التغمب عمى الصعوبات التي واجيتني في أثناء دراستي.الدراسة الذين 

اهلل  ( أدعو، ايوب حسن ، بشارت،  بيشرووالى من كان لي سندا وعضدا زمالئي ..) 
 ليم بالتوفيق والنجاح. 

من مد لي يدا بيضاء دعمت جيودي المبذولة  متناني الىواتقدم بجزيل شكري وغزير ا     
والى كل من ساىم من قريب أو بعيد ، في أعداد ىذه الرسالة واخراجيا الى حيز الوجود 

 أن ييسرىم لمخير.   اهلل بكممة أو رأي أو نصيحو ، أسأل
 

                                      الباحث                                                             



 ي
 

المستخمص
 التعرف عمى:  الحالي يستهدف البحث      

 المراقبة الذاتية لدى طمبة الجامعة.  .1
 لدى طمبة الجامعة.  (A , B)الشخصية  أنماط .2
فالتخصرررل الدراسررري( لررردى   الجننن  الفررررفي اررري المراقبرررة الذاتيرررة عمرررى فاررري متػيرررر  ) .3

 طمبة الجامعة.
فالتخصررل   الجنن  ) ر فارري  متػيرر عمررى  (A , B)الشخصررية  أنمرراطالفرررفي  ارري  .4

 الدراسي( لدى طمبة الجامعة.
 لدى طمبة الجامعة.   (A , B)الشخصية  أنماط العالقة بين المراقبة الذاتية ف .5
 لدى طمبة الجامعة. لمراقبة الذاتيةاي ا  (A , B)الشخصية  نماطأل النسبي اإلسهام .6

 لسرميمانية  كميات جامعة ا طمبةمن  (  طالب فطالبة444تألفت عينة البحث من )
( ذات التفزير  Stratified Random Sampleتم اختيرارمم بالطريةرة العشرفا ية الطبةيرة )

 ذكفر  الرررر مررررن (144طالررررب فطالبررررة مررررن التخصررررل العممرررري  ) (244المتسرررراف  بفاقرررر  )
ر  ف ذكر (144( طالرب  فطالبرة  ) 244اإلناث[   فمن التخصرل اإلنسراني )من ( 144ف)
   .[ ثا( إن144ف)

التحةري  م  تر  قرام الباحرث ببنا ر   المراقبرة الذاتيرةمةيراس  األولى ن   داترااي البحث أُاستخدم 
   البنرررا يالصررردي ف    زيرررةيالتمي فقفتررر  مرررن خصا صررر  السرررايكفمترية مرررن الصررردي الظرررامر 

عرررادةاالختبرررار  تين:الثبرررات بطرررريةف  طريةرررة ف    (4,76) بمرررع معامرررب االرتبررراط   اربررراالخت فا 
نأف    (4,78) الفاكرفنباخ  ( اةرة.34من ) ا  صبح المةياس بصفرت  النها ية مكف 

 تررررم التحةرررري مررررن،قررررام الباحررررث ببنا رررر مطرررري الشخصررررية نمةيرررراس  :الثانيىىىى داة ألمررررا اأ    
  فالتحةررري مرررن  البنرررا يف    زيرررةيالتمي فقفتررر    الصررردي الظرررامر  خصا صررر  السرررايكفمترية  



 ك
 

عرادةالثبات بطريةرة االختبرار  صربح المةيراس فأ(   4,82الرتبراط )االختبرار ابمرع معامرب ا فا 
ن  ( اةرة.48من ) ا  بصفرت  النها ية مكف 

  االختبار التا ي  معامب ارتباط بيرسفن: اآلتية  اإلحصا يةالفسا ب  استعماب تم    
االرتباط معامب     الفاكرفنباخمعادلة    لعينتين مستةمتيناالختبار التا ي    لعينة فاحدة

  تحميب التباين الثنا ي ذ  التفاعب   تحميب  مرب  كا    اختبار   اختبار شيفي  النةطي
 .  االنحدار

 :تفصب البحث إلى النتا ج اآلتية         

 .عالية ذاتيةمراقبة ب يتمت  طمبة الجامعة .1

 .(Aنمط الشخصية )بطمبة الجامعة  غالبية يتصف .2

فجررد تبينمررا    فالتخصررل الدراسرري جررنسالمراقبررة الذاتيررة فاةررا لمتفجررد ارررفي ارري  ال .3
 فالتخصل الدراسي. الج  ارفي اي التفاعب بين 

 ي  بينمرا يتصرف الطمبرة الرذكفر بنمطر (A)يتصف الطمبة اإلناث برنمط الشخصرية  .4
   .(AB)  ف (B) الشخصية

  بينمررا يتصررف طمبررة  (A)يتصررف طمبررة التخصصررات اإلنسررانية بررنمط الشخصررية  .5
 (.AB  ف) (B)الشخصية  يالتخصصات العممية بنمط

فجررفد عالقررة ارتباطيررة مفجبررة دالررة إحصررا يا بررين المراقبررة الذاتيررة فنمررط الشخصررية  .6
(B.) 

 .)المراقبة الذاتية( ( ايA, Bنمطي الشخصية )ل سهامإ تفجد .7

 وقدمالباحثمجموع منالتوصياتوالمقترحات.

 

 
 

 



 ل
 

 بتالمحتوياتث

 الصفح  الموضوع
 كىىي المستخمل بالمػة العربية

 نىىل المحتفيات ثبت 

 سىىن ثبت الجدافب 

 س ثبت األشكاب

 س ثبت المالحي

 44ىى2 الفصلاألول:التعريفبالبحث

3ىى2 أفال : مشكمة البحث 
 41ىى4 ثانيا: أممية البحث 

 44 ثالثا  : أمداف البحث 
 44 رابعا  : حدفد البحث

 44ىى44 خامسَا: تحديد المصطمحات
 57ىى45 لثاني:اإلطارالنظريودراساتالسابق الفصلا

 48ىى46 القسماألول:اإلطارالنظري

 29ىى46 المراقب الذاتي أوال:
 21ىى49 معايير المراقبة الذاتية

 21 العفامب المؤثرة اي المراقبة الذاتية
25ىى21 عالقة المراقبة الذاتية بالمتػيرات األخرى

 29ىى25 اي المراقبة الذاتية (Snyderر )نظرية سنايد
 48ىى29 (A , Bثانيًا:أنماطالشخصي )

31 ف اثرما اي السمفك (A , Bأنماط الشخصية )



 م
 

38ىى34 (A , Bأنماط الشخصية )النظريات التي اسرت 
43ىى38 (Aخصا ل الشخصية من نمط الشخصية )
45ىى43 (Bخصا ل الشخصية من نمط الشخصية )

 46 (A , Bالفري بين نمطي الشخصية )
 48ىى46 استنتاجات عن إلطار النظر 

 57ىى49 دراساتالسابق الالقسمالثاني:
 54ىى49 المراقبة الذاتيةأفال  : دراسات تنافلت 

 56ىى52 أنماط الشخصية :دراسات تنافلتثانيا  
 57ىى56 استعراض الدراسات السابةة

جراءاته  85ىى58 الفصلالثالث:منهجي البحثوا 
 59 أفال : مجتم  البحث    

 61 ثانيا : عينة البحث األساسية
 83ى64 ثالثا : أداتا البحث

 85ىى84 رابعا : الفسا ب اإلحصا ية 
 98ىى86 الفصلالرابع:عرضالنتائجومناقشتها

 96ىى87 أفال : عرض النتا ج فمناقشتها  
 97 ثانيا : االستنتاجات  
 98ىى97 ثالثا : التفصيات  
 98 رابعا : المةترحات 

 444ىى99 ادرىىىىىىىالمص
415ىى411 أفال  : المصادر العربية

 444ىى416 ثانيا : المصادر األجنبية 
 439ىى442 المالحق      



 ن
 

 A  - C المستخمل بالمػة االنكميزية
 

 جداولبت الث

 الصفحة الموضوع ت

 61 تفزي  مجتم  البحث فاي متػير  الجنس فالمرحمة الدراسية فالتخصل الدراسي 4
64 عينة البحث األساسية 2
62 قيم مرب  كا  المحسفبة ألراء المحكمين عمى المةياس المراقبة الذاتية3
 63 لمحكمين اةرات مةياس المراقبة الذاتية التي ُعدلت بناء  عمى آراء ا 4
 67ىى66 الةفة التميزية لفةرات مةياس المراقبة الذاتية 5
 68 عالقة درجة الفةرة بالدرجة الكمية لمةياس المراقبة الذاتية  6
 71 المؤشرات اإلحصا ية لمةياس المراقبة الذاتية  7
 72 قيم مرب  كا  المحسفبة ألراء المحكمين عمى المةياس نمطي الشخصية  8
73 رات مةياس انمطي الشخصية  التي ُعدلت بناء  عمى آراء المحكميناة9
 84ىى75 نمطي الشخصية باعتماد طريةة مرب  كا ية لمةياس الةفة التميز  41
 82ىى84 عالقة الفةرة بالدرجة الكمية باعتماد معامالت ارتباط بايسيريب 44
 83 (A , Bنمطي الشخصية ) المؤشرات اإلحصا ية لمةياس42

االختبار التا ي لمفري بين المتفسط الحسابي لمعينة ف المتفسط 43
 الحسابي الفرضي لمةياس المراقبة الذاتية

87 

 88 (A, B , A -Bالتكرارات فالنسب الم فية ألنماط الشخصية )44

المتفسطات الحسابية فاالنحرااات المعيارية فاةا لمنفع فالتخصل 45
 لذاتيةالدراسي اي المراقبة ا

91 

تحميب التباين الثنا ي ذ  التفاعب لداللة الفرفي اي المراقبة الذاتية 46
 فاةا لمنفع فالتخصل الدراسي

94 

قيم الشيفية لممةارنات الثنا ية البعدية لمعراة الفرفي اي التفاعب بين 47
 فالتخصل لممراقبة الذاتية الجنس

92 

( فاةا A, B , ABخصية )التكرارات فالنسب الم فية ألنماط الش48
 )ذكفر / اناث( فالتخصل )العممي االنساني( الجنسلمتػير 

93 

94 (  لدى طمبة الجامعةA , Bالعالقة بين المراقبة الذاتية فنمط الشخصية )49
95معامب االرتباط فمعامب التحديد فالخطأ المعيار  فتحميب االنحدار لنمطي 21



 س
 

 ية( اي المراقبة الذاتA,Bالشخصية )

24
( اي المتػير A, Bإسهام المتػيرين المستةمين نمطي الشخصية )    

 )المراقبة الذاتية( التاب  
96

 ثبتاألشكال

 الصفحة الموضوع ت

 71 الشكب البياني لمةياس المراقبة الذاتية 1
 84 (Aالشكب البياني لمةياس أنماط الشخصية ) 2
84 (Bة )الشكب البياني لمةياس أنماط الشخصي 3
89 (A, B , A - Bالتكرارات فالنسب الم فية ألنماط الشخصية ) 4
( فاةا لمتػير A, B , ABالتكرارات فالنسب الم فية ألنماط الشخصية ) 5

 )ذكفر / اناث( الجنس

93

فاةا لمتػير  (A, B , ABالتكرارات فالنسب الم فية ألنماط الشخصية ) 6
 التخصل )العممي االنساني(

93 

 ثبتالمالحق
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 الفصل األول
 التعریف بالبحث

 أواًل: مشكمة البحث
 ععريد  فئد  الجاععيد  العرحةد تضد  ، و  وغايتيدا التربيد  وسدية  الجداعع  الطالد  يعد 

ش صدي  فد   السدريع  بدالتييرا  تتسد  التد عرحةد  العراىةد  العتدة ر   فد  تتعثد  عيعد 
       . الطال  ف  جوانبيا العتع   

 الطةبدد  التعةيعيددد   التربويدد  والنيسددي  التدد  تددرتبط بحيددا ىندداا الع يدد  عددغ العتييددرا و 
،  الطةبدد لدد    ي تيسددير اليثيددر عددغ العظدداىر السددةويوالش صددي  التدد  سدد  تسددي  فدد  فيدد  و 

عةى السةوا بشدي  عدا  تاثيراتيا العتوسع  ، واليشف عغ اىعيتيا و  يصع  فيعيا س  والت 
 .بالبحث وال راس ل  يت  تناوليا اغ  واأل اء األيا يع  بشي   اص ،

فد   ( إلى إغ اى  عدا تيد ف اليدو العاسسدا  التربويد 0222سعا  )ويشير الحوري و 
عنددد عا ف ،ا الصدددح  النيسدددي  والتوافددد  النيسددد  واتجتعددداع  لطةبتيدددعصدددرنا ىدددتا ىدددو تععيددد  

الددى جعةدد  عددغ  غ عرضدد الددى عسددتو  تعةيعدد  و ددر ييددو عسددتو  تعةيعدد  تةدد  الطالدد  عددغ ين
انعاطددا  ، والنضددا اليسدديولوج  ، ويواجددو لنيسددي  بسددب  عاعدد  الععددراي  و التييددرا  الش صدد

انتةالدو الدى بيئد  اجتعاعيد  ج يد   غيدر عةلوفد  نتيجد   اتجتعداع  والنيسد  عدغ الشد  عتعد   
   . (00: 0202) عحع ،  ل يو
طةبد  الدتيغ ييوندوغ عرضد  لتةدا بالنسدب  إلدى اللي  العراسب  التاتي  وسية  عيعد  ووتع       

، عدغ  العاعد  اليسديولوج نظدرا لتيييدر العحديط اتجتعداع  و  والنيسدي ، ييرا  الش صي  الت
عددرض الددتا  ألظيددار صددور  ايجابيدد  عةددى اجدد  التعاعدد  عددا العواسددف والتعبيددر السددةوي  و 

 . الش صي  ف  العجتعا
لد   طةبد  الجاععد  العتعثةد   Aفة  اظير  ال راسا  بدةغ ىنداا عظداىر سدةويي  لدنعط     
، وعد    الع واغالت  تيوغ اغةبيا سةبي  يالةة  ، والتوتر ، واليض  ، و ةف العشاعر بع ت
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  .(0: 0222، اسددعاعي  )  Bعددا الددنعط ، ال رجدد  عاليدد  عددغ الطعددوح التحةدد  بالصددبر ، و 
اسدتجاب  تشدباع الحاجد  العةحد  نعداط الش صدي  ةب  راسد  العراسبد  التاتيد  وعهستيدالتا فإغ 

 .  عغ حيا  الطةب  اليئ  الععري  عا ىته راسا ه ال إلجراء عث  ىت
 وتعدد  العراسبدد  التاتيدد  الوسددية  العناسددب  لععرفدد  الصدديا  الش صددي  السددائ   ليددته اليئدد     

 (B( و)Aفضده عدغ اغ عهستيدا بةنعداط الش صدي   ) - الععري  عغ فئ  الشبا  الجاعع 
وىددته تشددي   -سدد  عةدد  الباحددث لدد  يددت  تناوليددا فدد  ةيدد   راسدد  عةعيدد  عربيدد  و اجنبيدد  بح

عدغ جاند  فجو  ععرفي  ينبي  التصد ي ليدا وععالجتيدا عدغ  ده   راسد  عةعيد  رصدين  ، و 
 الددى يدا ي،  لعشداعر البشدري واع تةيد  ال يداعددغ نواحيفد  عراسبد  الدتا   ه التدةع ا در فدةغ

البحدث  عشدية  الدت .اإلجاب  عةييدا عدغ  ده   راسد  عةعيد  العزي  عغ التساات  الت  يج 
 :  اآلتي ف  عحاول  اإلجاب  عغ التساات   تتة صل  الحا
 تاتي  عن  طةب  الجاعع ؟لعا  رج  العراسب  ا .0
   السائ  عن  طةب  الجاعع ؟يعا نعط الش ص .0
عند  طةبد   (B ،Aوةنعداط الش صدي  ) ي عراسب  التاتالعاطبيع  )سو  واتجاه( العهس  بيغ  .2

   الجاعع ؟
 ثانیًا: أهمیة البحث

تبددددرز اىعيدددد  البحددددث فدددد   راسددددتو لعراسبدددد  الددددتا  وعدددد   ارتباطيددددا بددددنعط الش صددددي        
(A,B) يغي. ات اغ البحث ف  عراسب  التا  يحت  عياغ الص ار  ف  اىتعا  الباحثيغ والتربدو 

فةد  ارتبطد  عراسبد  الدتا   . ، وتلا ترتباطيا بعتييرا  ا ر  تا  عهس  بش صدي  اليدر 
حساسدي  فد  تةد ي  العددددةى سبي  العثا  اغ الطةب  التيغ لد يي  و ،    الطال  األيا يعة اء ب

 ائيدددد  ال دددداص ، والددددتيغ يعتةيددددوغ الةدددد ر  عةددددى عراسبدددد  ة ةنيسددددي  فدددد  العواسددددف اتجتعاعيدددد 
   .تاتي  عالي اولئا األفرا  بعراسب   يصنف
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ج يدد   فدد  ةغ اتنتةددا  عددغ العرحةدد  الثانويدد  الددى الحيددا  الإلددى  0791يشددير تزاروس و     
  فددد  نعدددط الدددى حددد وث تيييدددراالجاععدددا  يعثددد  حددد ثا عيعددداط فددد  حيدددا  الطالددد  ، إت يدددا ي 

   .(02: 0202عص را لألنزعاج )عحع ،  شي حياتو اليوعي  التي ي
، وعتابعدد     التاتيدد  تسددت    لتيسددير طريةدد  األفددرا  لرصدد  سددةويياتي يعددا اغ العراسبدد

ىندداا فئتدداغ عددغ األفددرا  ضددعغ عسددتويا  . و يدداتحيدد  ب و  سدديطرتي  عةييدداىددته السددةوييا  و 
فئدد  األفددرا  توي العراسبدد  التاتيدد  توي العراسبدد  التاتيدد  العرتيعدد  و العراسبدد  التاتيدد : فئدد  األفددرا  

، فعدغ  صدائص األفدرا  الدتيغ  لي  فئ   صائصيا الت  تعيزىا عغ األ ر ، و  العن يض 
، و ييتعددددوغ  لةعواسددددف اتجتعاعيدددد  يعتددددازوغ بعراسبدددد  التاتيدددد  عرتيعدددد  ةنيدددد  ةيثددددر حساسددددي 

يسدعوغ نحدو الظيدور بعظيدر و ،  اتجتعاعي ييتعوغ بالععايير  ، يعا ةني  ورائي و  باآل ريغ
، و يتعيددددزوغ بالةدددد ر  عةددددى التياعدددد  اتجتعدددداع  عددددا العحيطدددديغ بيدددد   تئدددد  اعددددا  اآل ددددريغ

 .(01:  0200، )صيي 
 يدد عراسبدد  التاتالةغ  (Durate & Goodson, 2012)ويددر   وراتدد  ويو سددوغ        

ىددد  حساسدددوغ جددد اط  يددد عراسبددد  التاتالتزو ندددا بعاشدددرا  ع يددد   تددد   عةدددى اغ الدددتيغ يةوعدددوغ ب
، عهئد  الجتعداع  اتلسدةوا النتيج  في  ع ريوغ بشي  ياع  عدغ البيئتي  اتجتعاعي  ، وب

غ آل ددرو   ، ونددوع السددةوا الددتي يرغدد  اوسددعاتي  الش صددي  ، وييييدد  سيددا  اآل ددريغ بددة وارى
السددةوا التدد  سددوف تولدد   نددوع يدد را الحاجدد  الددى وتاتددوبشددي   دداص اغ الددتي يراسدد  ، بددو 

، فيددددو يعتةددددا العيددددارا  اتجتعاعيدددد  الهزعدددد  لةةيددددا  بالسددددةوا فدددد  اآل ددددريغ تددددةثيراط عرغوبدددداط 
 .(Durate & Goodson, 2005 : 1)طةو  ف  عوسف عا عال
تتعة  بالوع  التات   ي   التات( اغ العراسبSnyder, 1984)سناي ر ييترض و     
العالي  يتعينوغ عغ التعبير عراسب  التاتي  ال، فاألفرا  العتعتعوغ ب النيسي  اليوي الشعور بو 

بشي  فعا  عغ تواتي  ، واظيار ىوياتي  ، ول يي  الة ر  عةى تبا   األ وار عةى نحو 
اتي  العن يض  في  يشعروغ ، ةعا العتعتعوغ بالعراسب  التعناس  ف  العواسف اتجتعاعي  
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، لتا ينسحبوغ ف  يثير عغ العواسف الت  ينبي   بالةة  عغ التعبير عغ عا يييروغ بو
ار  إ  تعن اتي  فالعراسب  الت،  (Snyder, 1984:14) العشاري  فييا لتثبي  ش صياتي 

التا  ، التعبير عغ التا  والتعبير عنيا ، إت ةغ العظاىر اتجتعاعي  تا  عهس  سوي  ب
ة   س  وتاثير ىتا التعبير ليظيا ياغا ي التنظي  التات   ورا عيعا ف   فضه عغ تلا ي

 .( Kumru & Thompson, 2003 : 3 )حرييا
اغ األفدرا  العتعتعديغ بعراسبد   (Barrick, Et..Al, 2005)  ويايد  باريدا وو دروغ

صددور  ايجابيدد  عددني  فدد   ارتظيددولدد يي  رغبدد  سويدد  جدد اط ، تاتيد  عاليدد  طعددوحيغ اجتعاعيدداط 
يبد وغ اىتعاعدا  ةت ةنيد ثير عةى اآل دريغ ، التة س رتي  ف عا  الع تةي اتجتعاعي   العواسف

عسدتعر  بديغ العراسبد  التاتيد  ال الراجعد تيتيد  الععةيد  ، عدغ  ده  نيسياط يبيدراط بتةدا الصدور  
العحدددديط اتجتعدددداع   بتةددددوي  يدددد  يةوعددددوغ وبشددددي  عسددددتعرف اتجتعاعيدددد . العواسددددفالعاليدددد  و 

 .(Barrick, et..al, 2005: 746) العواسف ىته  بشي  يتهئ  عا ويتبنوغ سةويي
تداثر عةدى اتجاىدا  وسدةوا  يد عراسبد  التاتالاغ Kjedal, 2003) )ويايد  يجيد ا  

عدددغ العراسبددد   عسدددتو  عدددا   ب يتعتعدددوغالدددتيغ ف الش صدددي  ،و   اتيا يعيددد الطةبددد  فددد  جوانبيدددا
العراسبدد   وةعددا ت، يعةعددوغ ييددف يتصددرفوغ وفدد  عاشددرا  سددةوا ةسددراني  التاتيدد  ىدد  الددتيغ 

 ي يسدددددت  عوغ ععتةددددد اتي  ال ا ةيددددد  ، وسددددديعي  وعدددددواسيي  ، وسدددددعات فيددددد التاتيددددد  العن يضددددد  
فد  وجدو  عهسدا   ي  تنبثد عراسب  التاتال لتا فةغ  ةىعي .  لةتصرف عا اآل ريغالش صي  

عدددغ األبعدددا  العيعددد  فددد  سيددداس   فيددد ،  النيسدددي  ارتباطيددد  بيندددو وبددديغ الع يددد  عدددغ العتييدددرا
 .Kjedal, 2003: 354)) ي  الععيز  لش صي  الير اليرو  الير 

وتشددير نتددائا ال راسددا  الددى اغ ىندداا عهسدد  بدديغ العراسبدد  التاتيدد  والتحصددي  ال راسدد       
( 092( التد  اجريد  عةدى )0220ةة  ل   الطةب  العراىةيغ ، ات توصة   راس  نجد  )الو 

ء الع رسدد  ، وعدد   االددتيور اغ ىندداا عهسدد  ايجابيدد  بدديغ العراسبدد  التاتيدد  وات   بددطةالعددغ 
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طةبدد  توي العراسبدد  عراسبدد  تاتيدد  عاليدد  وال ويفدد  ات اء الع رسدد  بدديغ الطةبدد  ت وجددو  فددرو 
 ض . يالتاتي  العن 

اسبدد  التاتيدد  ( الددى وجددو  فددرو  فدد  عسددتو  العر 0202اشددار   راسدد  بنددى يددونس )و 
تيددد  بددديغ طةبددد  الت صصدددا  وجدددو  فدددرو  فددد  عسدددتو  العراسبددد  التاجاععددد  ، و اللددد   طةبددد  
عددد   وجدددو  لصدددالل طةبددد  الت صصدددا  العةعيددد  ، و طةبددد  الت صصدددا  اتنسددداني  العةعيددد  و 

 فرو  ف  عستو  العراسب  التاتي  يعز  الى عتيير الجنس. 
تيدد  لدد   طةبدد  الجاععدد  الددى ةغ عسددتو  العراسبدد  التا (0200) وتوصددة   راسدد  صدديي     

بددد  التاتيددد  تبعددداط لعتييدددر وعددد   وجدددو  فدددرو   الددد  احصدددائياط فددد  عسدددتو  العراس يددداغ عتوسدددط
 التحصي  ال راس . الجنس و 

بدديغ العراسبدد  التاتيدد  واليويدد  النيسددي   عهسدد العةددى  (0202)  راسدد  ةبددو فددار  تريددز و      
ال راسدد  عددغ وجددو  فددرو  تا   نتددائاوعراىةدد  ويشددي   اط ( عراىةدد802ريدد  عةددى )التدد  اجو 

وجدو  فدرو  تا  و لعتييدر الجدنس ،   تطور سةوا العراسبد  التاتيد  تعدز   تل  إحصائي  ف 
   .العراسب  التاتي  التعثي  يةح  ةبعا  سةوا تل  احصائي  عةى بع  

هسدد  بدديغ الش صددي  عاليتريددز عةددى ( ب راسدد  Furnham, 1989لةدد  سددا  فيرنيددا  )    
اسددددت    و  ، ( ش صددددا عددددغ البددددالييغ118سدددد  عدددغ )تيوندددد  عيندددد  ال راو ،  اتيدددد والعراسبددد  الت

ةوضددح  النتددائا ةغ و ،  عةيدداس سددناي ر لعراسبدد  الددتا جينينددز لةش صددي  و س ايزنددا و عةيددا
عهسدد   جددو وو  ، حدد وث عراسبدد  الددتا  فدد  شددرا  سددو والعصددابي  ىعددا ةيثددر العا  ي اتنبسدداط

   التا . الةيا  بعراسب( و Aوثية  بيغ نعط الش صي )
( ب راس  ف  الوتيا  Lee & Mc Cormick, 2006عيا )يور عو  ل وسا  

 العتح   األعرييي  ى ف  الى اليشف عغ العهس  بيغ العراسب  التاتي  والرفاىي  اتجتعاعي 
ةظير  نتائا ال راس  ةغ الرفاىي  اتجتعاعي  و ،  فر  (122تيون  عين  ال راس  عغ )و  ،

 ف  حيغ ةغ،  جو   الحيا  لألفرا  التيغ يعتازوغ بعراسب  تاتي  عالي تاثر بشي  يبير ف  



7 
 

 

األفرا  التيغ يعتازوغ بعراسب  تاتي  عن يض  فإغ الرفاىي  اتجتعاعي  تاثر بشي  ةس  ف  
 جو   الحيا  ل يي .

( سددع  ش صددي  تشددير الددى عيدد  اليددر  لةعراسبددد  Self-Monitoringفالعراسبدد  التاتيدد  )    
عةدددى سدددةويو والععبدددر عندددو فددد  عوسدددف ععددديغ. وتتدددةثر الدددى حددد  بعيددد  بدددالظروف والسددديطر  

وبالتدال  فدإغ العراسبد  التاتيد  تداثر عةدى  ، الش صي  ، واتجتعاعي  الت  تعبر فييا السةوا
 ( .   Sasovova, 2007: 7يييي  تنظي  السةوا عغ سب  الير  نيسو )

 عحدد و  ييييدد  اسددت  ا  عدد  لددتيغ يتعةعددوغ ( اغ الطدده  اRaffertyويددر  رييرتدد  )
عغ استراتيجيا  العراسب  التاتي  يستطيعوغ فعه ةغ يتحيعوا بتنوع السةوييا  والدتي سدوف 
                    يسدددددددددداع ى  فدددددددددد  اثندددددددددداء  راسددددددددددتي  األيا يعيدددددددددد  وحتددددددددددى بعدددددددددد  ت ددددددددددرجي  عددددددددددغ الجاععدددددددددد  

(Rafferty, 2010: 52   . ) 
 ش صديا  إلدى ةفدرا  العجتعدا عغ شوغ ععويعي عغ بتصنيف الة   عنت اإلنساغ ةىت و     

 ، ش صدي ال ععيند  عدغ ةنعداط فد  عشدترييغ األفدرا  عدغ صدنف ةو ع تةيد  عرجعيدا فئد 
غ، العاعد   الطدراز الصديا  ةو بدالنعط ويةصد    رجد  فد  الدبعض عدغ بعضدي  ة تةدف وا 
 وعغ اى  التصدنييا  الش صدي  .العترابط  عغ السعا  عجعوع  ةو الصيا  بيته اتساعي 

عنيددا اتنعدداط و  ؛ ع تةيدد العةعدداء الددى انعدداط البدداحثيغ و  التدد  تدد  تصددنييييا عددغ سبدد  بعددض
 (.  B)( وAالش صي  )

البددداحثوغ  بةنعددداط الش صدددي  اىتعاعدددا يبيدددرا يتدددةتى فددد  عجعةدددو عدددغ ةىعيددد  نعدددط ييدددت  و     
 الش صي  وتةثيره التي ي ور الير  ف  فةيدو عدغ ةشديا  السدةوا وتوجياتدو التد  تصد ر عندو

فضه عغ الطرية  الت  تيوغ بيا استجاب  الير  ف  عواسف الحيا  الع تةي . األعدر الدتي  ،
عدط عةى ععرف  ندوع العهسد  التد  تدربط ن ثوغ اليثير عغ اىتعاعاتي ة   الى اغ يريز الباح

 .(2: 0229)الجابري،  الش صي  باليثير عغ العتييرا 
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ي  عسدتن اط عةدى رةيدو فدد  اغ الدى ةىعيد   راسد  نعددط الش صد Cavin ويشدير يدافغ 
او بعددددددد  ، ةو ةيددد  سدددع  ، السدددةوا يتدددةثر بدددنعط الش صدددي  ةيثدددر عدددغ تدددةثره بالددد ور الجنسددد  

 .   (Cavin, 2003 : 3)نيس  لوح ه 
( يتصددف صددداحبو بالرغبددد  Aاغ نعدددط الش صدددي  ) إلددى (0729)بيدددنا تدددانا  واشددار

ويرغبدوغ فد  ، سداعا  طويةد  لدتا نجد ى  يععةدوغ ل،  الةوي  ف  النجداح فد  جعيدا العواسدف
، ةو بعصدد ر رزسيدد   ، وت يشددعروغ بالرضددا والةناعدد  بوظددائيي ، الةيددا  بيثيددر عددغ األععددا  

ععدددا يدددا ي الدددى نشدددوء ، يعدددا لددد يي  نزعددد  سويددد  لةتندددافس الدددتي يشدددت  إلدددى  رجددد  عتطرفددد  
                                  ةو زعدددهء الععددد  ، ةو األصددد ساء  ، صدددراعا  وعددد واغ سدددواء يددداغ تلدددا فددد  عحددديط األسدددر 

 .(07 : 0228)حي ر  ، 
، طالبد   و  اط ( طالبد 202( التد  اجريد  عةدى )0229) يف   راس  سدا  بيدا الجدابر و 

توصة  الى وجدو  فدرو  تا   تلد  احصدائي  لد   طةبد  الجاععد  فد  نعدط الش صدي  )ة( 
ائي  عةددى وفددد  احصددد  تي  تلدد  و فدددر  ، ووجددو لصددالل الدددتيور  الجدددنس عةددى وفددد  عتييددر

  تي  تلدد  احصددائي  لدد   و عدد   وجددو  فددر و ، لصددالل العةعدد   الت صددص ال راسدد عتييددر 
وجددو  و  ، والت صددص  الجددنسطةبدد  الجاععدد  فدد  نعددط الش صددي  ) ( عةددى وفدد  عتييددر 

عهسدددد  ارتباطيدددد  عوجبدددد  و ، يغ الش صددددي  الشدددديوي  والددددنعط )ة( بددددعهسدددد  ارتباطيدددد  عوجبدددد  
 .  والنعط ) ( بيغ الش صي  الشيوي  عن يض 
( عغ  اصي  Yarnold, et al, 1987و روغ )وف   راس  سا  بيا يارنول  و        

( عغ طري  وصف A , Bإلحاح الوس  ل   طةب  الجاعع  عغ النعطيغ الش صي  )
( ةعةى عغ Aالتحةي  اغ العع   الوصي  لةطه  عغ نعط الش صي  ) وةظير ، األشياء

( اسرع ف  وصف األشياء ويستعع  اس  طاس  Aعط )( ات ييوغ النBنعط الش صي  )
لى ايعانو ( يعي  اAال راس  الى اغ الير  عغ نعط ) وةشار  ، ( Bاس  وس  عغ النعط )و 
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                               بطاس  يبير يثر  س  عن عا ييوغ سريعا ج اط و ةبتنظي  الوس  ، و 
Yarnold, et al:1987:3)). 

فد  جاععد  الت ريسديغ عدغ  (822) ( الت  ةجري  عةدى0200رج  )  راس   توصة و     
بعدا لعتييدر ( تA , Bالش صدي  )  و  تا   تلد  احصدائي  لنعطدر الى عد   وجدو  فد يالى 
 يغ احتدرا  الوسد رتباطيد  بدعهسد  ا و عد   وجدتوصدة  الدى ف  حيغ  ع   ال  ع .و  الجنس

 (.A ,B) نعط  الش صي و 
طالبدد  ( طالدد  و 822( الددتي طبةدد  عةددى عيندد  )0202 راسدد  العيدد اوي ) وةشددار 

باإلبدد اع واألسددةو  الععرفدد  الددوع  بدديغ الددى اغ ىندداا عهسدد  ارتباطيدد  عددغ طةبدد  الجاععدد  
 عدغ جيد  ة در   A –Bالتييي ( عغ جي  والوع  باإلب اع ونعطد  الش صدي  –ي ير )التج
                     الش صدددددي فدددددرو   الددددد  إحصدددددائياط فددددد  العهسددددد  بددددديغ الدددددوع  باإلبددددد اع ونعطددددد   ووجدددددو ، 
(A, B  ) لصالل اإلناث. وفةاط لعتيير الجنس 

ى العهسدد  بدديغ نعددط الش صددي  )ة( ( التعددرف عةدد0202 راسدد  حعددزاوي )  تي فاسددو 
وتوصددددة  ،  نعددددط الش صددددي  ) ( بالضدددديط العيندددد  لدددد   عيندددد  عددددغ الععددددا  الجزائددددرييغو 

غ نعط الش صي  )ة( والضديط العيند  عهس  ارتباطي  عوجب  سوي  بيإلى ةغ ىناا ال راس  
نعددددط الش صددددي  )ة و  ( ،  يتو   العيندددد  لدددد  عةددددى الضدددديطتددددةثير لةجددددنس عدددد   وجددددو  و 
جدد  يو تنعددط الش صددي  )ة( و بددالعيس  يتددةثير الععددر عةددى الضديط العيندد  ت ةيضدا يوجدد و 

 نعط الش صي  ) (.  يتاثير الععر عةى ضيط العين  ت
( تعددر ف Oishi & Kamimura, 1999 راسدد  اوشدد  ويدداعيعورا ) اسددتي ف و 

( 12، ولتحةيدد  ىددتا اليدد ف ة) تيددر ) (Bو Aاتسددتجاب  اليسدديولوجي  ونعطدد  )العهسدد  بدديغ 
فدددر اط وةجدددري عةددديي  اعتحددداغ تنافسددد  فددد  الرياضددديا  باعطدددائي  واجبددداط تىنيددداط يسدددتعر لعددد   

،  بشدددر  عدددس  سدددائ  وةثنددداء ىدددته العددد   تسدددج  عددد   عتييدددرا  فسددديولوجي  عنيدددا اسدددتجاب  ال
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و سا  الةة  فوج   فرو  واسع  تستجاب  ةفرا  نعدط ، ، ورعش العيوغ  واستجاب  التنيس
(A( ةيثر عغ نعط )B( )Oishi & Kamimura, 1999 :25)   . 

ش صدددي  واتبددد اع ةجدددر  سدددعيغ لبددديغ نعطددد  ا اترتباطيددد  عهسددد عدددغ اللةيشدددف و  
  يةيدد  الينددوغ غ طدده(  راسدد  عةددى عيندد  عددSameen & Burhan, 2014رىدداغ )بو 

ةظيددر  النتدددائا و ،  عددغ جاععدددا  ع تةيدد  عددغ بايسدددتاغ طالبددا( 000عددد  ى  )الجعيةدد  بةدد  
 ةغ العهسد ةظيدر  النتدائا ف  حيغ ، ( Aنعط ش صي )و اتب اع بيغ وجو  عهس  إيجابي  

 سةبي . ( Bنعط الش صي  )و  اتب اعبيغ 
 ت :البحث ف  اآل ا َا إلى عا تة   تتة ص ةىعي واستن     

ةنو يتناو  العرحة  الجاععي  والت  تع  عغ العراح  اتساسي  الت  تسي  ف  بناء   .0
 عهحظتو لتاتوش صي  الطال  ، ويتوج  عةى الةائعيغ عةى الععةي  التعةيعي  ععرف  

 وةنعاط ش صيتو.
عغ طةب  الجاعع  يع  عغ العتييرا  النيسي  الععرفي  ،  شبا ل    العراسب  التاتي ةغ  .0

لرفا  ى بناء وتطبي  براعا إرشا ي ةغ ععرف  عستواه يساع  العرش يغ النيسييغ عةو 
 والح  عغ  طورتو عةى عواصة  الععةي  التعةيعي  لةطةب . عستواىا

غ ، إت إ الطةب ل    العراسب  التاتي  وةنعاط الش صي تع  عحاول  ليي  العهس  بيغ  .2
ربي  ةو ةجنبي  تناول  العهس  بيغ  راس  ع عةى اي عيغ عغ الحصو  تيل   الباحث
 (.)عةى ح  عةعو بغالعتيير 

تعث  إضاف  ععرفي  وتش يصي  عتواضع   العراسب  التاتي  وةنعاط الش صي ةغ  راس   .8
بعا توافرىا عغ ة بيا  وا وا  سياس تسي  ف  إجراء  راسا  تحة  وصيي  وتجريبي  

رشا ي .  وا 
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 ثالثًا: أهداف البحث
 التعرف عةى:  الحال  البحث يستي ف       

 العراسب  التاتي  ل   طةب  الجاعع .  .0
 ل   طةب  الجاعع .  (A , Bالش صي  )  نعط .0
والت صددص ال راسدد ( لدد   ، جددنسوفدد  عتييددري ) الاليددرو  فدد  العراسبدد  التاتيدد  عةددى  .2

 طةب  الجاعع .
والت صددص ،  جددنسال) عةددى وفدد   عتييددري (A , B) فدد  انعدداط الش صددي  اليددرو  .8

  راس ( ل   طةب  الجاعع .ال
 ل   طةب  الجاعع .  (A , B) الش صي   راسب  التاتي  ونعطالعهس  بيغ الع .1
 ل   طةب  الجاعع . لعراسب  التاتي ف  ا  (A , Bنعاط الش صي   )أل اتسيا  النسب  .1

 رابعًا: حدود البحث
عدغ الصدباحي   وليد األ ال راسد جاععد  السدةيعاني   يةيدا  طةبد عدغ  بعين يتح   البحث      

لةعدددا  ال راسددد   (نسدددان واإل ، العةعددد ) يغ ال راسدددييغالت صصددد اإلنددداث ( وعدددغ ) الدددتيور ،
 (.   0201د  0208)

 خامسًا: تحدید المصطمحات
 (Self_Monitoring) المراقبة الذاتیة. 0

 عرفيا ي  عغ:
  (Snyder, 1987)سنایدر 
و عا اآل ريغ فد  العواسدف اتجتعاعيد  عهحظ  الير  لتاتو وعةارن  سةويو ، وتعبيرات) 

                                 .( Snyder, 1987: 65) (   وضبط سةويو الةيظ  وغير الةيظ بي ف تع ي
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 (Snyder & Gangestad, 1986كانكستاد )سنایدر و 
        (               سدددددد ر  اليددددددر  عةددددددى عوائعدددددد  سددددددةويو عددددددا العواسددددددف اتجتعاعيدددددد  العوجددددددو  فييددددددا) 

 .(29:  0202،  )بن  يونس
  (Davier & Rost, 1997) تر وروز یفدا
يطر  عةدى السدةوا ، والس ، وييسر اليرو  الير ي  ف  )التا ( ) الصي  التي يصف     

 (.  Davier & Rost, 1997: 296) التعبيري(
 (Cooper & Heward, 2007كوبر و هوارد ) 

راجعددد  الحصدددو  عةدددى تيتيددد    تعةعدددو تاتيدددا و ظدددينإجدددراء تاتددد  يسدددت  عو الطالددد  لت (
 .(02: 0200، صيي )) العستي فحو  ع   تحةيةو لسةوا التعة   عتواصة 

    Mar 2012 مــــار 
ري فددد  )الةددد ر  عةدددى إ ار  العدددرض الدددتات  عدددغ طريددد  السددديطر  عةدددى السدددةوا التعبيددد     

 .(Mar, 2012 :193) استجاب  لععةوعا  البيئي (
تعریفـًا  یـةمراقبـة الذاتمل (Snyder, 1987) بحث الحالى تعریـف سـنایدرویتبنى ال     

 نظریًا. 
 ویعرف البحث الحالي المراقبة الذاتیة إجرائیًا بأنها:

الععد  العراسبد  التاتيد  عةيداس عن  اسدتجابتو عةدى  الطال الت  يحص  عةييا  ال رج      
 .تغراض البحث الحال 

 (Personality Types)( A  ،Bأنماط الشخصیة ). 2
 عرفه كل من::  (Aنمط )أ. 

  ( Jenkins et al, 1979 )  جنكنز وآخرین 
، واإلحسدداس بنيددات الصددبر  نعددط عددغ السددةوا يعيدد  صدداحبو إلددى العنافسدد  الشدد ي  )

 .(02: 0228)حي ر ،  (، وع   الة ر  عةى يبل الجعاح والسرع  ف  اإلنجاز
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 (Friedman & Rosenmanمان )نفریدمان وروز 
يشددير إلددى ةغ صدداحبو يتصددف بةنددو تنافسدد  ، غيددر صددبور ، يعيدد  إلددى اإلحبدداط  )

والع ائي  ، عن فا ، ععتا  عةى الععد  ةفضد  عدغ اآل دريغ ، ل يدو ر و  فعد  ع ائيد  ليظيد  
       . (Feldman, 1998: 174) (وغير ليظي  إتا ياغ ىناا عغ يعوسو لةوصو  إلى ى فو

 (:  Marten 2000مارتن )
ضددعغ فتددر  زعنيدد  عحدد    اعددراط او شدديئاط  هينجددز عددا رغدد  بدداغ عةددى سددةوا شدد ص ععدديغ )   

 (.01: 0228 )ابراىي ، (يثيراط بحيث ت تسعل تةا الع   العح    بانجازه 
 (Mamonov 2001مامانوف )

يندزعا ائد  و عةدى اسدتعجا   عط الش صي  )ة( انو عتنافس سوي وطعدوح جد اط و يصنف ن )  
شددديوي  ونافدددت  طبيعددد  ات، إحساسدددو بةندددو تحددد  ضددديط الوسددد  و  ر بسددديول  ألسدددبا  صددديي
يحدداو  الةيددا  ، وىددو ندداجل فدد  عينتددو وتيشددعر بالرضددا ةبدد اط و  عيددرطالصددبر بشددي  عددزعغ و 

يتنددداو    وسددد  واحدد  يدددالتية  عبددر اليدداتف وىدددو يععدد  عةدددى الحاسددب  و بددةيثر عددغ شدددىء فدد
 (.02: 0229،  الطعا  )الجابري

 (Bسموك نمط )ب. 
 ((Aiken 1991 آیكن 

ويتصدرفوغ  يتيةعدوغعدا  ، فد  اسدتر اءط وتعيدهط  رةيثد ي بدةن ةصدحابو يعدرف نعدط) 
 .(209:  0202)اليهح  والعان ،  ( عتروي  وىا ئ  بطرية 

 (Friedman & Rosenman) ماننروز فریدمان و 
( يتصف بةنو غير تنافس  ، صدبور ، غيدر عد وان  ، Aعيس نعط الش صي  ) ) 

 (                                     بإلحددددددددددددداح الوسددددددددددددد  ونددددددددددددددا رَا عدددددددددددددا ييدددددددددددددوغ عدددددددددددددد ائ لددددددددددددديس ل يدددددددددددددو احسدددددددددددددداس 
   (Feldman, 1998: 174) .   
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 (weiten  1998 )ویتن 
تا  ، سدددية  الطبددداع و  ، ىا ئددد  ، صدددبور  ش صدددي  تصدددنف بةنيدددا عسدددتر ي  نسدددبيا )   

 .(02: 0229)الجابري، ( سةوا عسال  
   Mamonove  2001مامونوف 

عددددغ  وغ ددددارجو ، بالسددددرع   وغر ةثت يثدددد، حييددددز والصددددبر الت واسةيةدددد، )غيددددر تنافسدددد  
غ افتةدارى  الدى اليضد  ينشدة عدغ الشدعور وا  ،  وىد  عنسدجعوغ عدا بيئدتي ، السيطر  

 (.108: 0200، عب الوائةی  تي ( )ابالسه   ا   ش صي
 (Friedman & Rosenman) عدداغنروز فريدد عاغ و  تعريددفالحددال   حددثيتبندد  البو   

 تعرييا نظرياط: (A,B)ألنعاط الش صي  
 :  ااجرائیا بأنه (A,Bالشخصیة) أنماطویعرف البحث الحالى 

 (A,B)عةدى عةيداس نعدط الش صدي   عند  اسدتجابتو الطالد ال رج  الت  يحص  عةييا     
 .ألغراض البحث الحال  العع 
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 الفصل الثاني
 إطار نظري ودراسات سابقة

 إطار نظري
 : المراقبة الذاتية: أوال
 مفهوم المراقبة الذاتية 

 يمكف الكتابة في أنو  الإلى  عمماء النفس أشار في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف       
التي  كثرت الدراسات والبحوث، لذا  اإلنسانية الذاتاإلشارة إلى  عمـ النفس دوف مواضيع

                           ( Self Psychologyالذات  سيكولوجية)أدت إلى ظيور مصطمح 
 (36: 2008،  )عثماف  
فعميو نستطيع أف ،  المكوف األساسي لمشخصية والموجو لمسموؾ الفردي وتعد الذات      

،  الفرد لذاتو مف متغيرات الشخصية تتأثر وتؤثر بمفيـو ميـنقوؿ أف مراقبة الذات كمتغير 
يماف إلى حد كبير في تشكيؿ السموؾ الناتج عف الفرد بحسب نمط شخصيتو وكبلىما يس

 .(38: 1991،  المتأثر بمفيومو ونوعية مراقبتو لذاتو )الحارثي
 تفي مجاالت متنوعة ، اىتم ية تـ تناوليامراقبة الذاتال أف (1995،  )العبيديويعتقد      

الفعمي واتجاىاتيـ أو نزعاتيـ التي يعبروف عنيا ،  األفراديف سموؾ العديد منيا باالتساؽ ب
يكوف ىذا السموؾ قاببل لمتنبؤ بالخصائص الشخصية مف خبلؿ قياس سماتيـ وميوليـ و 

الواعوف بدرجة عالية لسموكيـ اقؿ اتساقا في كيفية تصرفيـ في مواقؼ  فاألفرادواتجاىاتيـ ، 
،  فعمي لمذاتالذيف لدييـ وعي  األفراد ، إذ أفسموكيـ غير الواعيف ل األفرادمختمفة مف 

كؿ تفاعؿ في المتطمبات الخاصة مع لكيفية جعؿ سموكيـ يتبلءـ  راكاإديكونوف أكثر 
 (.71: 1995االجتماعي )العبيدي، 

جيود نتيجة ،  1970عاـ ( Self-Monitoringمصطمح  المراقبة الذاتية )ظير و      
نيا الذاتية بأالذي أثار جداًل بيف الباحثيف حيف وصؼ المراقبة  ، (Snyder)نايدرالعالـ س



61 
 

  تدريب األفراد عمى استراتيجياتيايمكف و ،  أنيا تنمو نتيجة التفاعؿ مع البيئةو ،  صفة فطرية
 .(13: 2012،  يةصف)

كإشارة إلى عمميات  يير السر في مجاؿ عمـ النفس  يستخدـ مصطمح المراقبة الذاتيةو        
عمـ النفس االجتماعي والشخصية  أدبياتفي و .  ر التي تحدث أثناء التفكير في الذاتالتفكي

لى إلى أنفسيـ و  النظرفي  األفراد أساليبفي اإلشارة إلى الفروؽ الفردية في   الوقائعا 
 . ( (Leone, 2006 :2 االجتماعية والمواقؼ

ـو مراقبة الذات مفي أف (Snyder & Ickes, 1985) ويرى كؿ مف سنايدر ولوكس     
الذي يساعدنا  ىو الموقؼ ، وىذامتغيرًا وسيطًا يتفاعؿ مع متغيرات شخصية موقفية يعد 

النظرة التفاعمية تجعؿ مف الممكف تحديد نمط األفراد الذيف و ، عمى التنبؤ بالسموؾ االجتماعي 
ي لخصائص ومتطمبات الموقؼ االجتماعي الذ عي وفقاً يمكف التنبؤ بسموكيـ االجتما

 (.Snyder & Ickes, 1985: 30يواجيونو )
مراقبة المفيـو إلى أف  (Shaw & Castanzo, 1982)ويشير كؿ مف شو وكاستانزو      
مف المفاىيـ الميمة في اطار العبلقات االجتماعية والتي تتميز عف بعض بناءات  يةالذات

ـ صفة االنتيازية قيّ الشخصية التي تصؼ جوانب متعددة مف المواقؼ الشخصية كتمؾ التي ت
                  االنطواء الذاتي لحصوؿ عمى االستحساف االجتماعي و والرغبة في ا

(Shaw & Castanzo, 1982: 340.) 
الفرد عمى مبلحظة  ةقدر  دؿ الىتيرى اف المراقبة الذاتية ( Rock, 2006أما روؾ )       

 (. Rock, 2006: 392السموؾ الذي يقـو بو اثناء تفاعمو مع بيئتو )
 بيفؽ الفردية الفرو  إلى( أف المراقبة الذاتية تشير T. Ong, 2012ونؾ )ويعتقد تي       
بداعيـ ، في قيميـ األفراد  (. T. ong, 2012: 3وتصوراتيـ االجتماعية العامة )،  وا 
إلى أف عممية مراقبة الذات تتطمب مف الفرد أف يجري  (Kanfer)ويشير كانفر       
، ظات لسموكياتو والمواقؼ التي تظير فييا واألسباب التي تؤدي إلى ىذه السموكيات مبلح

خارجية التي تأخذ األحداث الو ، تائج المترتبة عمى سموكو كذلؾ تتطمب منو مبلحظة الن
أف رؤية الذات ال تتطمب وبمعنى آخر ؛ األحداث التي يتقبميا الفرد و  صورة تقبؿ ذاتي ،
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محددة  انتباه موجو مف الفرد تجاه أنواعبؿ تتطمب أيضًا وجود ؛ اث اإلدراؾ الحسي لؤلحد
 (.24: 1990مف األحداث ومدى قابميتو لضبط وتمييز ىذه األحداث )كامؿ، 

 في الذاتية المراقبة أف Hallahan & Hudsun 2002)) وىدسوف ىالياف ويذكر     
 في أكبر مسؤولية أخذ عمى الطبلب تشجع االنتباه تشتمؿ عمى اجراءات ضبط الذات التي

ىي  الذاتية المراقبة ففأ أخرى بعبارة،  بيـ الخاصة والسموكية األكاديمية التحكـ ببرامجيـ
 تجمع ، فيي سموكيـ تنظيـ عمى قدرتيـ زيادة أجؿ مف سموكيـ طتيااسبو  يراقب األفراد نيةف

 . (34: 2005،  )قزاقزة السموؾ مف نوع ألي الذاتي والتسجيؿ الذات بيف تقييـ
عالية ينبغي أف الأف األفراد ذوي المراقبة الذاتية  (  Naumann, 2004)ناوماف  ويؤكد     

 لممساعدة ىـ ، وحضوراومشاعر  ىـأفكار بأكثر وعيا و  ،مساعدة الأكثر تأثرا  بقواعد  يكونوا
مراقبة مقارنة باألفراد ذوي الالظرفية  ممنبيات االجتماعيةلوأكثر استجابة نحو زمبلءىـ ، 

 .(  Naumann, 2004 : 3) ضةالذاتية منخف
 العالية اظيرواً  ةمراقبة الذاتال( اف االفراد ذوي Pullyblank, 1987ببلنؾ )ليوجد بو و      

واعية لممعمومات االجتماعية ، وبذلؾ فيـ يمتمكوف مدخبلت غنية بالمعمومات في استجابات 
                     مف اقرانيـ ذوي مراقبة الذات المنخفضة كثرأ موقؼ لو عبلقة بالخيارات المقدمة ذاتياً 

(Pullyblank, 1987: 1155). 
 عمى بصفة عامة الناسجميع يمكف تقسيـ  أنو (Kjeldal, 2003)كجيداؿ  ويرى      

يستخدموف سموؾ اآلخريف  فيـ الذيف،  ةالعالي يةالذات المراقبةمجموعة ذوي مجموعتيف: 
ومجموعة ذوي المراقبة ، في المواقؼ المختمفة  التي ينبغي أف يتصرفوالمكيفية  ليـ كمرشد
، والقيـ والمواقؼ  )الذاتية( يستخدموف معتقداتيـ الداخمية ة ، فيـ الذيفالمنخفض يةالذات
 .(Kjeldal, 2003: 354 ) كيـصفات الشخصية األخرى كدليؿ لسمو وال

الى أف ذوي المراقبة  (Snyder & Cnator, 1980تور )ػػػػناكنايدر و سكما يشير        
ي المراقبة الذاتية يـ ذو ئصفاتيـ أكثر مف نظرايف و الذاتية المرتفعة ييتموف بخصائص اآلخر 

الذاتية ، أما األفراد صورتيـ يتجاىموف تمدوف عمى صورتيـ االجتماعية ، و يعالمنخفضة ، و 
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الذاتية أكثر مف اىتماميـ  تيـبصور منخفضة ، فإنيـ ييتموف الذاتية المراقبة الالذيف يتميزوف ب
 .( Kumru & Thompson, 2003 :3بصورتيـ االجتماعية )

ختمؼ عف يذوي المراقبة الذاتية المرتفعة  األفراد ( أف سموؾDabbsيرى دابس )و        
،  التي يعيشونيا قؼاالوعي لمتطمبات المو ي المراقبة المنخفضة في مستوى األفراد ذو  سموؾ

عة عادة ما يعبروف عف تصرفاتيـ وأفعاليـ واتجاىاتيـ اد ذوي المراقبة الذاتية المرتفإذ إف األفر 
يـ عمى أنيا ظير سموكي ومف ثـ،  تمؾ المتطمباتمشاعرىـ ، بما يتناسب مع ومعتقداتيـ و 

ف أقؿ وعيًا ، أو اىتماما المراقبة المنخفضة فيبدو  وااألفراد ذو تاثيرا في االخريف ، أما  أكثر
اقؿ عرضة لمتغير أو التعديؿ لما تأثيراتيـ في اآلخريف ، كما أنيـ ـ ومشاعرىـ و بسموكي

 . الحياتية قؼاتطمبو المو ت
قبة الذاتية األفراد ذوي المستوى المنخفض مف المرا أفإلى ( Day 2000داي )ويشير     

تماميـ يؤمنوف بو معتمديف عمى صورتيـ الذاتية ، كما أف اىيعبروف عما يفكروف ويشعروف و 
أنيـ أكثر عصبية وتوترًا فضبل عمى ذلؾ بضبط ذواتيـ في المواقؼ االجتماعية يكوف قميبل ، 

 .( 16:  2012وقمقًا )صفية ، 
 

 معايير المراقبة الذاتية
 المعايير اآلتية لممراقبة الذاتية:  Schunk, 1983حدد شانؾ 

بدال مف أف تكوف  منظـممية مبلحظة السموؾ بشكؿ مستمر و ع :(Regularityاالنتظام ) .1
المبلحظة غير المنتظمة قد تحدث ، إذ أف يتوجب استخداـ سجؿ يومي بشكؿ متقطع ، و 

 نتائج مظممة.
مبلحظة السموؾ وقت حدوثو بدال مف االنتظار وقتا أطوؿ بعد تعني : (Proximityالقرب ) .2

ى الطالب نفسو ، دير السموكي عمؽ المراقبة الذاتية تضع مسؤولية التقائطر  إذ أفحدوثو ،  
 .(Schunk, 1983: 90ؽ تقود في الغالب إلى تحسينات سموكية ىامة )ائىذه الطر و 
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سموكية تؤثر عمى المراقبة الذاتية ىي استجابات  إف استجابات :(Reactivityالتفاعمية ) .3
والتسجيؿ الذاتي ىو عبارة عف استجابة وسيطية ، تتوسط بيف ، االستجابات المستقبمية 

بمراقبة ذواتيـ  يتمتعوفالطبلب الذيف  :ثاؿ ذلؾم، و  والنتائج المستيدفةلسابؽ السموؾ ا
حد  إلىىذا يشبو ، و  المتوقعة النتائجو  الدراسةبمعززات وسيطة ، تتوسط بيف  أنفسيـيزودوف 

                        و بما ىو جدير بو ئتقدير أدابير تعزيز المعمـ لمطالب بمدحو والثناء عميو و ك
 (39: 2005قزاقزة ، )

 
 عوامل المؤثرة في المراقبة الذاتية ال
 ىناؾ بعض العوامؿ التي تؤثر في المراقبة الذاتية:    
 المستيدؼ مشاعر الطالب نحو السموؾعمى الذي يؤثر : نة السموك المستهدفمهي .1

 مدى تفاعمو معو.و 
 بو الطالب.رصد السموؾ الذي يقـو يتـ مف خبلؿ متابعة و  :اة لمتسجيلوجود أد .2
يرتبط بمدى توافر الدافع لدى الطالب نحو التغيير لمسموؾ : و الدافع لتغيير السموك .3

 المستيدؼ.
 اليدؼ مف ىذا التعزيز.ى ما يتـ استخدامو مف معززات ، و : تشير إلهداف التعزيزأ .4
 ترتبط بطبيعة المراقبة التي يتـ رصدىا لمسموؾ المستيدؼ.: توقيت المراقبة الذاتية .5
القدرة عمى المراقبة الذاتية ، : يرتبط بمدى امتبلؾ يب عمى المراقبة الذاتية الدقيقةالتدر  .6

 .(Gardner & Cole, 1988:89مكثفًا ) تدريبايتطمب ذلؾ و 
 
 يرات األخرىــذاتية بالمتغـــبة الـراقــة المــــالقـــع
 يالتنظيم الذاتو  بين المراقبة الذاتية ةعالقال 

واعد عممية أساسية في أنشاء الق  Self-regulationالذاتعممية تنظيـ  تعد        
تمؾ القواعد في ذلؾ مف ثـ تكييؼ ىذا السموؾ باتجاه يتفؽ و السموكية في أي المجتمع ، و 
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ى اعتماد بنظر االعتبار مد األخذسموكو يجب و في عبلقة بيف اتجاىات الفرد المجتمع ، و 
 سموكية ثابتة في عمميات التنظيـ الذات.  دكقواعبشكؿ الفعاؿ ػ الفرد عمى اتجاىاتو ػ و 

ة التي يتضمنيا الموقؼ الذات عمى الجوانب االنتباه والمعرف عمميات التنظيـتقوـ و     
 اإلشاراتو نتباه وعمى نوع محدد مف المعمومات االيعتمد عمى عمميات  إذ، االجتماعي 

بة الذات لسنايدر باف تدخؿ عممية مراق(.  و 17:  2001شري )نجـ ، الموجية لمسموؾ الب
كذلؾ االراء و المعتقدات الشخصية ، و  ىناؾ اختبلفات بيف االفراد في مدى االعتماد عمى

معتقداتيـ الشخصية ، و  أرائيـاالفراد سموكا يتفؽ مع  السموؾ بعض توجيواالتجاىات في 
 .(Shaw & Costanzo , 1982 : 334بينما يسمؾ افراد آخروف سموكًا آخر)

مراقبة الفرد لمنشاطات  ف ميارة تنظيـ الذات ىيأ (Facione , 1998يوف)شر فايذكو      
ألنيا تسمح لذوي التفكير الناقد أف ،  لبلىتماـ إثارة تمف أكثر الميارا،  المعرفية بشكؿ واع

                 نفسوبمعنى أف الفرد يطبؽ التفكير الناقد عمى ،  يعمموا عمى تحسيف تفكيرىـ
إحدى مكونات التعمـ المنظـ  تعدالمراقبة الذاتية فضبل عف أف ،  (31: 2013،  )بني يونس

لمنظمومة الذات موضحا  اً نموذجا أوليا( McCombs, 1986) قدـ ماكومبسو  . الذاتيا
بنية حيث يرى أف منظومة الذات يمكف تصورىا كفئة مف أ،  دورىا في التعمـ المنظـ ذاتيا

أف و ،  أو أنيا بمثابة مجموعة مف المرشحات،  المعموماتالذاكرة تعبر مف خبلليا جميع 
بونز( و  ماتنزو  يشير مف كؿ مف )زميرمافو  مراقبة الذات أىـ تمؾ المرشحاتو  الوعي الذاتي

تسجيؿ و ،  والتوجيات اليدفية،  التنظيـو ،  يتكوف مف التقييـ الذاتي أف التعمـ المنظـ الذاتي
 .(30: 2013،  )بني يونس المراقبة الذاتيةو  السموؾ
ة المراقبة ينظيـ الذاتي يؤدي دورًا ىامًا في عمم( أف التbandura1986يرى باندورا )      
المعرفة مف اجؿ اختيار السموؾ  و  البيئةو  ذلؾ مف خبلؿ عممية التفاعؿ بيف الفردو ،  الذاتية

تدفعو و ،  مصادر المعمومات قد تؤثر في المتعمـو  فالبيئة وما فييا مف نماذج ، المناسب
 اتويثـ عمؿ تقارب بيف سموك،  افكارىا ذىنياو  اتيايتيذب سموكو  لمبلحظة ىذه النماذج

مراقبة ردود فعؿ االخريف و ،  اتو اثناء حدوثيايذلؾ بمراقبة سموكو ،  ات ىذه النماذجيسموكو 
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خبلؿ  لتي يتمقاىا مفالعمؿ عمى إجراء التعديبلت البلزمة بناء عمى التغذية الراجعة او ،  نحوه
 .(17: 2012،  يةخريف )صفردود فعؿ اآل

إلى أنو مف المتوقع  (Snyder & Gangestad, 1986 سنايدر وجانستاد)يشير و        
أف تكوف الدرجة العالية مف مراقبة الذات عند األفراد مرتبطة بقدرتيـ عمى تنظيـ ذواتيـ 

عممية مراقبة الذات قد  ويضيؼ سنايدر بأف،  والتحكـ بيا مف أجؿ التعرؼ المرغوب بو 
ألفراد القدرة والميؿ لمتحكـ اذاتي مؤكدًا مف خبلؿ نظريتو بأف ال تنظيـتدخؿ ضمف مكونات ال

ظيارىا بالشكؿ المطموب                                               بسموكيـ وتقويميـ لذواتيـ وا 
(Snyder & Gangested, 1986: 125 .) 
 
 يالتقويم الذاتو  بة الذاتيةعالقة بين المراقال 

ويعتمد ،  في قياـ الفرد بالحكـ عمى سموكو يتمثؿ  Self-Evaluationالتقويـ الذاتي  أف    
ذلؾ عمى المعايير المستخدمة أو مع محكات داخمية مستنبطة مف المعايير االجتماعية  

(Kanfer & Goldsten, 1980 : 311.) 
 أنيـعمى  أنفسيـموف فراد ذوي مراقبة الذات العالية يقيّ ( اف االTurnerكما وجد تورنر )     

، فضبل عف  (71:  1995)العبيدي ،  اكثر ظرفا مف االفراد ذوي مراقبة الذات المنخفضة
"مثبل عدد  بصورة شخصية تطمب أحكاما تقويمية بسيطة نسبياتعممية مراقبة السموؾ  ذلؾ أف

 لدراسية التي تفوؽ فييا"                             التي قرأىا الطالب ، عدد المواد االصفحات 
  .(422:  1996)الشناوي ، 

 
 ةعالقة بين المراقبة الذاتية والتفكير ماوراء المعرفال 

تشكؿ المراقبة الذاتية إحدى المكونات األساسية لميارات ماوراء المعرفة ، والتي يظير       
  ي يحققو مع ذاتو والعالـ الخارجي مف حولومدى التكيؼ الذالفرد ، و تطور  دورىا في

عاء األفكار العقمية المسبقة ، ، فالمراقبة الذاتية تتطمب مف الفرد استد (17: 2012، ية )صف
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التخطيط ليا ، لذلؾ فيي توصؼ بأنيا إحدى )ميكانزمات( التغذية الراجعة التي تساعد الفرد و 
العقمية ،  ماتد بالميقياـ الفر  أثناءجاح عمى توجية انشطة تعممو ، فيي خطوة اساسية لمن

ىداؼ المرحمية انو سيعرؼ سمسمة العمميات المتتابعة ، فيعرؼ األ إلىفي ذلؾ  يعودوالسبب 
 .(29: 2013التي قد تـ تحقيقيا )بني يونس ، 

 
 يةالذات واإلدارة عالقة بين المراقبة الذاتيةال 

أو  وغالبا ما تعرؼ بأنيا فعؿ شخص،  ذاتيةالمراقبة الذاتية ىو مكوف مف اإلدارة ال      
 الشخص قدرة ( إدارة الذات تعني"2001القحطاني )ويرى  ، مراقبة أو تقييـ ثـ تسجيؿ سموكو

 استغبلليا بفعاليةو  مياراتوو  معرفتو تقديراتوو ،  عمى التعامؿ مع نفسو بما يتعامؿ بو اآلخريف
القدرة عمى و ،  مشاعره الذاتيةو  اطفوبناء شخصيتو مف خبلؿ السيطرة التامة عمى عو و ، 

                  المعنوية" و  مستوياتيا الماديةو  بمختمؼ أنواعيا والرغبات ضبط النفس
 .(23: 2010،  )اليذلي
عند استخداميا يجب التاكد بأف بعض ذاتية مف مكونات ادارة الذات ، و تعد المراقبة الو       
قًا لدى الطالب ، مثبل أف يكوف الطالب قادرًا عمى أف ات يجب أف تكوف موجودة مسبيالسموك

ستخداـ اابة بشكؿ صحيح فإف ذلؾ سيؤثر في يكتب بشكؿ صحيح ، فعندما اليستطيع الكت
، المستويات المعرفية لمطمبة  في الحسباف يجب أف تؤخذية لديو ، و المراقبة الذات إستراتيجية

اختيار السموؾ المناسب لممراقبة سموكيـ ، و مراقبة قدرتيـ عمى ، و وقابميتيـ عمى التطور 
 .(18: 2012الذاتية )صفية ، 

 
 عالقة بين المراقبة الذاتية والتفكير الناقدال 

ند الييا تسالذاتية مف خبلؿ العممية التي ي المراقبةمف العبلقة بيف التفكير الناقد و تك      
لتمحيص ، وىذا ىو الجوىر األساسي از والتقويـ و ر الناقد المعتمد عمى التحميؿ والف التفكير

يحدث حولو أف يكوف عمى وعي تاـ لما يدور و  في المراقبة الذاتية والتي تتطمب مف الفرد
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                           ـ نفسو بنفسو ذلؾ يقيّ  بعديصؿ الى تحميؿ عناصر المشكمة ، و ليستطيع أف 
 . (67:  1993)خيراهلل ،

 
 الدافعيةتية و المراقبة الذا بين عالقةال 

الطالب القادر عمى مراقبة ذاتو ىو الذي يمتمؾ توجيات داخمية ايجابية نحو العممية      
األكثر قدرة عمى تنظيـ ذاتو ، كما أنو كوف قادرًا عمى التخطيط لتعممو و التعميمية . وبالتالي ي

لصعبة ، مواجية التحديات التي تفرضيا الميمات اضاء وقت اكبر في حؿ المشكبلت ، و ق
كسابوو رصة لتنمية أساليب تعممو ، كما يمكف لممراقبة الذاتية أف تعطي الطالب ف كفايات  ا 

  .(24: 2012الدافعية )صفية، إظيار مستويات أكبر مف القدرة و  مف خبلؿ لؤلداءأفضؿ 
بعض مظاىر السموؾ مف حيث الشدة تشير المراقبة الذاتية الى االنتباه المركز لو       
بعبارة أخرى ووعييا ،  إدراكياال إذا تـ إيستطيعوف أف ينظموا أفعاليـ  د الر ، فاألفراالتكراو 

زيادة قدرتيـ عمى ىي تقنية يراقب األفراد بواسطتيا سموكيـ مف أجؿ فاف المراقبة الذاتية 
                   التسجيؿ الذاتي ألي نوع مف السموؾ تجمع بيف تقييـ الذات و  ، إذ أنياسموكيـ  ـتنظي

 .(34:  2005)قزاقزة، 
  
 أنماط الشخصيةو المراقبة الذاتية بين عالقة ال

تعني مدى  ية( اف المراقبة الذاتShaw& Costanazo,1982يشير شاو وكاستانازو )    
اىتماـ األفراد بالمبلئمة الشخصية والموقفية لسموكيـ االجتماعي ، ومدى الحساسية التي 

ة عمى المبلئمة االجتماعية لمسموؾ واستخداميا لمتنظيـ والتحكـ يظيرونيا لئلشارات الدال
 (.10: 2001، بتقديـ ذواتيـ بالطرؽ المفظية وغير المفظية )نجـ

المراقبة  أف إلى (Snyder & Gangestad, 1986كما أشار سنايدر وجانجستاد)    
ؼ التي تواجو ، مؤكدا أف يمو لذاتو في المواقيعي الفرد بيويتو النفسية خبلؿ تقالذاتية تمثؿ و 

و لتتبلءـ مع متطمبات المواقؼ التي يتفاعؿ معيا ذاتية تمكف الفرد مف تعديؿ سموكالمراقبة ال
 (.  Snyder & Gangestad, 1986:126لتحقيؽ التكيؼ )
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المتغيرات النفسية و وبناًء عمى ما تقدـ يتضح أف ىناؾ عبلقة بيف المراقبة الذاتية     
عف طبيعة  الحالية إلى التعرؼ في دراستو ، وسوؼ يسعى الباحث ةصيوالمعرفية والشخ

 ( مف حيث القوة واالتجاه. A, Bالعبلقة بيف المراقبة الذاتية ونمطي الشخصية ) 
 
  (نظرية سنايدرSnyder  ) المراقبة الذاتيةفي 

: أف  لاألويف عمى افتراضيف رئيس ( Snyderسنايدر)  لػ تقوـ نظرية المراقبة الذاتية    
مشاعرىـ  و  سة الضبط عمى سموكيـ الخارجي وعمى أنفسيـ  ،ممار عمى األفراد لدييـ القدرة 

السموؾ االجتماعي لؤلفراد عمى  ىذا الضبط لو تأثير أف إلىفيشير  :الثاني أماالوجدانية ،  
 .(Snyder, 1984 : 14الفكرية ) يـتوجياتو  ةاالجتماعي يـتفاعبلت عمى، و 

ذوي المراقبة تاف مف األفراد ضمف مستويات المراقبة الذاتية ، فئة األفراد ىناؾ فئو       
تميزىا لكؿ فئة خصائصيا ي المراقبة الذاتية المنخفضة ، و ذو  داألفرافئة الذاتية المرتفعة و 
ر حساسية مف خصائص األفراد الذيف يمتازوف بمراقبة ذاتية مرتفعة أنيـ أكثعف األخرى ، ف

عايير االجتماعية ، آرائيـ ، كما أنيـ ييتموف بالمو  باآلخريفة ، وييتموف لممواقؼ االجتماعي
يتميزوف بالقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي ير الئؽ أماـ اآلخريف ، و ظظيور بمالويسعوف نحو 

 ( Snyder & Gangestad, 2000: 532مع المحيطيف بيـ )
اكثر رغبة آلخريف ، و اأفعاؿ  إلىثر انتباىا أكأنيـ ( ( Snyder 1974يرى سنايدر       

عمى التعبير باالشارات قدرة  وأكثر،  والمعايير االجتماعية معموماتفي الحصوؿ عمى ال
 إلىالمراقبة الذاتية المنخفضة فيـ نادرًا ما يميموف  واغير المفظية . اما األفراد ذو المفظية و 

المعايير االجتماعية لكف ظاىر و ييتموف كثيرًا بالم آرائيـ ، كما أنيـ الاالىتماـ باآلخريف و 
معتمديف  ، يشعروف بويـ ، فيـ يعبروف عما يفكروف بو و اتو ينحصر جؿ اىتماميـ عمى ذ

 .(26:  2013عمى قدراتيـ الذاتية )بني يونس، 
أكثر إلى اإلشارات  اكتشؼ سنايدر اف االشخاص المراقبيف لذواتيـ بدرجة عالية يميموف      

ه اإلشارات بشكؿ أفضؿ وىـ أفضؿ في تمثيؿ األدوار الخارجية يقرؤوف ىذاالجتماعية و 
عمى ما يبدو أنيـ ا لتعبيرىـ االنفعالي ، و أدائيا ، وينظر إلييـ اآلخروف عمى أنيـ أكثر ضبط
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ؽ ائأنفسيـ بطر  يحاولوف تقديـىا مواضيع اجتماعية ، و دّ عف بِ باآلخرياكثر وعيًا بذواتيـ و 
 قاـوقد مف التقييـ االجتماعي السمبي ، ج عف خوفيـ العالي كؿ ذلؾ ناتو ، ونيا مناسبة دّ يع

انات التقرير الذاتي الخاصة بالشخصية ولـ يجد مقارنة مقياسو بمدى واسع مف استبب سنايدر
أنو أصبح سنايدر عمى أساس ىذه النتائجً  استنتج ي منيا بمقياس مراقبة الذات ، و ارتباطًا أل

ثبات اء نفسي متفرد يمكف قياسو بصدؽ و لذات موجود كبنواضحًا بشكؿ متزايد أف مراقبة ا
 .(67ػ 66:  2012بمقياس مراقبة الذات فقط )نعمة ، 

الدرجة العالية عمى مقياس مراقبة الذات الييتـ بتقديـ ذاتو لغرض التاثير في  ااف الفرد ذ    
ف مبادئو ؽ تعبر عائبطر االخريف وخمؽ انطباع جيد لدييـ ، لكنو يبحث عف تقديـ ذاتو 

                 يكوف تقديمو لذاتو محاولة منو الرضاء االخريف فقط  بذلؾ الو ، المثالية 
(Myers, 1988: 60). 

سنايدر نتائج تأثيرات مراقبة  أوضحفيما يتعمؽ بمراقبة الذات والتفاعؿ االجتماعي فقد       
التوجو االجتماعي  أفكد الذات في مجاؿ عبلقات الشخصية والتفاعؿ مع اآلخريف ، حيث أ
النظاـ المحدد لممثير  أولمفرد ذو المستوى العالي في المراقبة الذات يعتمد عمى الترتيب 

االجتماعي الذي يواجيو وىذا الفرد سيكوف مدفوعا لتكوف لو رؤية واضحة ومنظمة ليذا 
تفسيره لسموؾ السموؾ المبلئـ ، ونتيجة لذلؾ سيكوف  أوالمثير لغرض القياـ بالفعؿ المؤثر 

عاؿ  الفكري الذي يتبناه الفرد بمستو  . وىذا الموقؼ  اآلخريف وفقا لنزعاتيـ وسماتيـ وميوليـ
والتأثير فييـ في  اآلخريف وؾفي المراقبة الذات تكوف لغرض تسييؿ قدراتو عمى التنبؤ بسم

ات اقؿ اقبة الذالمستوى المنخفض في المر  افيما يكوف الفرد ذ، المواقؼ االجتماعية المختمفة 
توقع  أف إلىسنايدر  أشارنزعاتيـ وميوليـ . وقد  إطاراآلخريف في  احتمااًل بأف يدرؾ سموؾ

دراكيةفي موقؼ ما يبدأ كعمميات حسية  اآلخريفتفاعبل اجتماعيا مع  األوؿالفرد مف نمط   وا 
لصور و لمبحث عف المعمومات ذات العبلقة بالموقؼ ، وتمؾ التي تخص شكؿ وجوىر ايتوج

 (. 22: 2001المبينة عنيـ وتفسير تمؾ المعمومات )نجـ ، 
 مف خبلليا ويسيطر النطاؽ الذي يضبط ويراقب بمثابة الذاتية سنايدر المراقبة ويعد     

المراقبة  يوفيمو مف قبؿ اآلخريف . فذو  إدراكوكيفية  إلى استناد، سموكو  الفرد فيو عمى
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رة ايجابية ؿ مع آخريف ، ولدييـ الرغبة قوية في تقديـ صو متفاعلالذاتية العالية لدييـ طموح 
. يرونيايمحقوف معنى نفسي عالي لمصورة التي  إذ أنيـاآلخريف.  عف أنفسيـ بيدؼ إقناع

 فيـ ، التي يعيشونيا المراقبة الذاتية العالية والمواقؼ يالتغذية الراجعة مستمرة بيف ذو  عمميةف
لتمؾ وليـ بشكؿ مستمر ، ويتصرفوف بشكؿ  مناسب  يقوموف بمسح المناخ االجتماعي ح

تقبؿ  مساعدتيـ في مف شأنو ذيال مندفعوف لبلنخراط في السموؾ فيـبالنتيجة و المواقؼ ، 
 .(Barrick. At...al, 2005:746) معيفالحصوؿ عمى وضع  أو

 األفرادو لذات ستويات العميا في مراقبة االم يأف ىناؾ فروقًا بيف االفراد ذو كد سنايدر ويؤ      
اذ اوضح بأف االفراد الذيف يختمفوف في مستوى  ، ذوي المستويات الدنيا في مراقبة الذات

تمؾ الخاصة بالعبلقات اعتمادىـ عمى محددات الموقفية و  مراقبة الذات يختمفوف في درجة
 االتجاىاتقابؿ درجة اعتمادىـ عمى محددات واالعتبارات الشخصية والميوؿ و االجتماعية م
نموذجي الة لمراقبة الذات مف خبلؿ الوصؼ اقد اعطى سنايدر الخصائص المميز الذاتية ، و 
 ااطئ في مراقبة الذات ، فالفرد  ذو  افراد ذوو مستو  في مراقبة الذات و عاؿ  مستو   االفراد ذوو 
عبلقاتو عالي في مراقبة الذات ييتـ بمدى المبلئمة الموقفية لسموكو في اطار الالمستوى 

مى المبلئمة النتيجة يكوف ىذا الشخص حساسا لبلشارات الدالة عو  ، تماعية مع اآلخريفاالج
 اديـ الذات المفظية . أما الفرد ذطرؽ تق لتوجيو اإلشاراتيستخدـ ىذه االجتماعية لسموكو و 

تعبيري يخضع التجاىاتو الثابتة ومعتقداتو المستوى الواطئ في مراقبة الذات فإف سموكو ال
يكوف موجيا لسموكو بشكؿ يناسب الموقؼ االجتماعي  أفمف  أكثرلمزاجية الوقتية حاالتو او 

                        مما ينمذجيا أو يكفييا لتبلئـ الموقؼ  أكثر ذاتو كما يشعر بيا عفأي يعبر 
(Shaw & Costanzo, 1982: 339).  

 جانبين رئيسين: تظهر االختالفات بين هذين النمطين في مراقبة الذات فيو       
 Motivational aspect جانب الدافعيال .6
 Cognitive aspect جانب المعرفيال .0
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راقبة الذات الميارات الضرورية : يمتمؾ الفرد ذو المستوى العالي في مالجانب الدافعي .1
لؾ ذ، و الرغبة لصياغة اسموب تقديمو لذاتو حسب محتوى الموقؼ الذي يواجيو و 

ند مقارنتو مع الفرد أف ىذا الفرد عتماعي معيف ، مظير اج الحصوؿ عمىلغرض 
                   لسموؾ اآلخريف أكثر في مراقبة الذات يظير انتباىا لمنخفضمستوى االي ذ اآلخر

تكوف لديو رغبة اكبر في البحث عف المعمومات التي و ،  (المفظي وغير المفظي) 
بشكؿ مرف  ات البلزمة لمتعبيرالميار كما يمتمؾ ، االجتماعية  اتتتعمؽ بالمقارن

، لمعمومات الى فعؿ مناسب موقفيا التي تحوؿ ىذه ا غير المفظيةو  باالشارات المفظية
مف ىذا  األفرادلذا يميؿ  ،  (19:  2001ت )نجـ، اتقديـ الذ ميمةتوظيفيا في و 

 النمط الى مبلحظة االخريف بدقة والتعمؽ في معرفتيـ وتذكر المعمومات المتعمقة بيـ
 .(Wagner & Vallcher, 1980 : 264ستنتاجات وافية عنيـ )االخروج بو 
المستوى العالي في مراقبة الذات  افي ىذا الجانب ينظر الفرد ذ جانب المعرفي:ال .2

دقيقة لمتغيرات في المحتوى االجتماعي ، والفرد مف ىذا النمط نظرة بعيدة المدى و 
ي في مختمؼ المواقؼ نموذجألا كبيرة عف سموؾ االفراد اآلخريفيمتمؾ معرفة 

ختمفة ، وعمى يؼ االفراد الى انماط مغالبا ما يكوف قادرا عمى تصنو ، االجتماعية 
التي تعمؿ في السموكيات المقولبة )النمطية( ، و  ثابتة مفو  تطوير مجموعة معقدة

 الذاكرة كمخططات معرفية ليا وظيفتاف: 
كذلؾ لتحديد و ، االجتماعية الجديدة في المواقؼ ثابت لتصنيؼ االفراد  أساستشكؿ  .أ 

التعبيرية الدالة التي يتضمنيا تو عمى اساس االشارات السموكية و طبيعة الموقؼ ذا
 ذلؾ الموقؼ. 

لذات في المواقؼ االجتماعية ، تقدـ سعة في المعمومات تستخدـ في ميمة تقديـ ا  .ب 
كوف تيماذا يتألؼ و معرفة ما ىو ىذا الدور ، ومف يو عميجب  الفرد لدور معيفأداء ف

 قؼ المناسب . و ىذا الدور في الم
في تنظيـ  أطوؿ في مقابؿ فأف الفرد ذو المستوى الواطئ في مراقبة الذات يقضى وقتاو     

مقارنة تعقيدًا  أكثر Self Schemasالمعرفية عف ذاتو  تكوف مخططاتومعرفتو عف ذاتو ، و 
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في اختيار  إليياغنية عف ذاتو يرجع يقة و دق اً ، كما يمتمؾ صور  األوؿط مع الفرد مف النم
 .(Wagner & Vallcher, 1980 : 246)  سموكياتو في المواقؼ االجتماعية

                                دااألفر وتتضح العناصر األساسية لكؿ مف الفروؽ المميزة لسموؾ     
 ي:)مرتفعي مراقبة الذات ومنخفضي مراقبة الذات( في خمسة عناصر ى

 المناسبة االجتماعية. .1
 معمومات المقارنة االجتماعية. .2
 القدرة عمى ضبط عرض الذات. .3
 استعماؿ القدرة في مواقؼ محددة. .4
 (.37: 1991)الحارثي،  والتعبير لعرض الذات عبر المواقؼاالتساؽ  .5

مستوى ال أف االفراد  ذوي  ( Snyder & Gangstadيؤكد سنايدر وجػػػانجسػػػتاد )    
مستوى المنخفض مف المراقبة الذاتية ، المف المراقبة الذاتية يختمفوف عف األفػػػػراد ذوي العالي 

وذلؾ مف حيث المعمومات والخبرات ، إذ اف األفراد ذوي مستوى مرتفع مف المراقبة الذاتية 
يظيروف قدرة اكبر في التأثير عمى اآلخريف ، بسبب امتبلكيـ لعدد كبير مف المفردات التي 

إذ يتخيموف ـ مف المشاركة بفاعمية في المناقشات والحوار والنشاطات االجتماعية ، تمكني
مواقؼ قاـ بيا اآلخروف ، ثـ يبتدعوف صورًا ذىنية ليذه المواقؼ ، أنفسيـ في عػػػػػدة 

ويعمموف عمى تعديميا وضبطيا وتنظيميا ، والتصرؼ بموجبيا في المواقؼ التي 
    (.Snyder & Gangstad, 1986:125تواجييـ)

 
 (A ,B) : أنماط الشخصيةثانياً 

 ( ، A ,Bمفهوم نمطي الشخصية ) 
مف  قميمة مجموعة في تبسيطيا يمكف التي المتعارضة السمات مف معقدة أنظمة األنماط    

طريقة  إلى يشير غالبا يستخدـ كما الطراز أو النمط أف ألبورت األساسية ، ويقوؿ القوائـ
إف  الحقيقةو  بداخميا ، الصغيرة الوحدات إلى يشير كونو مف أكثر ةالكمي الشخصية تصنيؼ
ؽ ائطر ىا ِعدّ  مف أكثر مركبة كسمات دتع أف يمكف تطورت التي الرموز دراسة مف العديد
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 عمى الباحث ، والسمات أو المبلحظ عيف في موجودة األنماط أفإذ  ، الشخصية لتصنيؼ
 (32: 2013ى ، )حمزاو  داألفرا داخؿ موجودة فعبل النقيض

شخاص الى والمقصود بنظرية األنماط ىي" تمؾ اإلشكاؿ المنظمة مف تصنيؼ األ
تمايزت ، أف ىذه النظريات  إذ و ونقاط االختبلؼ بينيـ".تشابالأنماط بناء عمى نقاط 

متعددة ، معتمدة في ذلؾ عمى طبيعة المدخؿ التصنيفي المنيجي الذي  أقساـ ىلاوانقسمت 
ساسا في تصنيؼ األفراد في أنماط الشخصية ، ويمكف تصنيؼ النظريات أستخدـ بوصفو أ

 التي تناولت أنماط  الشخصية الى:
 اوال: نظريات األنماط المزاجية.    

 ثانيا: نظريات انماط الجسمية.
 ثالث: نظريات األنماط اليرمونية.  

 (5: 2013رابعا: نظريات األنماط النفسية   )عبدالرزاؽ،
مع خطة وذلؾ لما يتبلئـ ذلؾ ، النفسية  األنماطعمى نظرية  الحالي ويعتمد البحث

 . مف مواصفات متكاممة وما تحممو ىذه النظريةالبحث ، 
تاريػخ الفكػري لئلنساف ، ال في عصور عديدة عبر (Typeشاع استخداـ مفيـو النمط )

أكثر األنماط  ( Physique ) والُبنية الجسمػية( Body Type) ويعد مفيـو النمط الجسمي 
إذ اىتـ الباحثوف بتفسير السموؾ اإلنساني باإلشارة إلى خصائِص الجسـ وشكمو  ، شيوعاً 

الخارجي أو القوؿ بأف التركيب العضوي لمجسـ ُيعد محورًا أساسًا لمسموؾ . وال تعد ىذه 
ي ىذا القرف ِلدى النظرية قديمة فحسب بؿ إنيا شاعت ِلدى بعض منظري الشخصية ف

 (.62: 2004وغيرىما)حيدرة ،  مر وشيمدفكريتش
 

 وأثرها في السموك:   (A-Bأنماط الشخصية ) 
مكانية التنبؤ بسموكيا عديدة ىنالؾ محاور   :تدؿ عمى طبيعة الشخصية وا 

يختمؼ األفراد في تصورىـ لقدراتيـ عمى ضبط  : Locus of Control موقع الضبط .6
( يعتقدوف أف كؿ ما يؤثر عمييـ Bط )، فيناؾ أناس مف النم العوامؿ المحيطة بيـ
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محكوـ بعوامؿ خارجية ال قدرة ليـ عمى تغييرىا، فيـ يؤمنوف بالحظ والقدر مسؤوؿ عما 
( يعتقدوف أنيـ ىـ الذيف يقرروف مستقبميـ A)يحدث ليـ، بينما ىناؾ أناس مف النمط 

ييـ شعور رىـ ليس بأيدييـ لديلدراسات أف الذيف يعتقدوف أف مص، وبينت ا بأيدييـ
دوف أنيـ قادروف عمى التحكـ باالغتراب واالنطواء مقارنة باآلخريف مع الذيف يعتق

 رىـ ، وىذا يدؿ عمى أف الفئة األخيرة أقدر عمى العمؿ والتكيؼ .يبمص
الذيف يتصفوف بالبرجماتية ليـ  (Aأف األفراد مف النمط ) :درجة البرجماتية والميكافيمية .0

مشاعر والعمؿ ويؤمنوف بأف الغاية تبرر الوسيمة، وأف مف القدرة عمى الفصؿ بيف ال
 يتصفوف بيذه الصفة  أقدر عمى النجاح والتكيؼ واإلقناع مف غيرىـ .

بالقدرة  يحترموف أنفسيـ والقناعة بو ( مفBيتصؼ األفراد مف النمط ) :تدرجة تقدير الذا .2
 غيرىـ . ، وىـ أكثر رضا عف إعماليـ مف عمى انجاز المياـ والنجاح فييا

مف يتصؼ بيذه الصفة بالقدرة عمى ( Bيتمتع األفراد مف النمط ) القدرة عمى التكيف: .2
التكيؼ مع المؤثرات الخارجية واستشعارىا، والقدرة عمى الفصؿ بيف الحياة العممية والحياة 

 ، وىـ أكثر قدرة عمى الحركة والتنقؿ بيف األعماؿ واألماكف المختمفة . الشخصية
يتمتع مف يتصؼ بيذه الصفة بجرأة أكبر في اتخاذ القرارات : تحمل المخاطر القدرة عمى .2

عمى أساس معمومات غير مكتممة وأسرع في عممية اتخاذ القرار، وىذا ما يتصؼ بيا 
                              ( Stephen. P. Robbins, 1998: 56-64) (Aصحاب النمط )ا

 .(31: 2010)الربيعي ،  نقبل عف
 (A , Bالشخصية ) التي فسرت أنماطنظريات ال

 يستعرض( ، فريدماف وروزنماف )لػ  النظرية المتبناة يتناوؿ البحث بالتفصيؿ أف قبؿ    
 بعض النظريات التي أدت إلى ظيورىا: بإيجاز

  المعرفي نظرية التعمم االجتماعي
( عمى ضوئيا ، Aمط )تعد ىذه النظرية واحدة مف النظريات التي يمكف أف يحمؿ سموؾ ن    

 وبالنظر إلى العناصر الميمة في نظرية التعمـ االجتماعي المعرفي تتخمص فيما يمي:
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  لفظي( -السموؾ)حركي 
  الظروؼ الفيزيقية( –البيئة )الظروؼ الضاغطة 
 )...الظروؼ االجتماعية )الناس ، الجيراف ، األصدقاء ، وغيرىـ 
 وؾ الصريح ومدى التاثير في االخريف(العامؿ المعرفي )العبلقات المباشرة لمسم. 

( ينتقوف االستجابة االيجابية عمى Aضوء ىذه العناصر نجد أف ذوي النمط ) فيو    
المدى القصير ، ويستبعدوف االستجابات السمبية عمى المدى البعيد ، ومف ثـ يتعمموف 

( Aوؾ ذوي النمط )االستجابات االيجابية )المشبعة( والتي تشكؿ سموكيـ فيما بعد ، إذف فسم
والنفسية فإف أصحاب  ةنتاج تفاعؿ العوامؿ البيئية واالجتماعية والفيزيقية والعوامؿ المعرفي

 ( يتحدد كما يمي:Aىذه النظرية يروف أف سموؾ نمط )
ؾ والجانب المعرفي والعوامؿ النفسية االجتماعية في و مدى تفاعؿ البيئة والسم تعرؼ .6

 .(A)ظيور النمط 
 .(A)لعمميات التي تتضمف اكتساب سموؾ نمط تحديد بعض ا .0
( وكذلؾ العوامؿ المشجعة عمى تكراره Aفحص العوامؿ السابقة والبلحقة لسموؾ النمط ) .2

 .(54: 2007،  الدريدرو  كـرواستمراره )
 

 نظرية التحميل النفسي
ة وتعد ىذه النظري،  يتصؼ بالقمؽ العالي( Aنمط ) بأف  سموؾ أصحانظرية ال ترى ىذه    

أعراض الوسواس القيري دفاعًا يستيدؼ السيطرة عمى القمؽ ، وىو ينجح بفضؿ قدرتو عمى 
( Aمنع دخوؿ مواد مؤلمة )لؤلنا( مف البلشعور إلى الشعور ، ويفترض أف أصحاب النمط )

فكار غير المرتبطة يشبعوف حياتيـ بانشطة تشبو العمؿ بحيث اليكوف لدى المشاعر واال
 (.124: 1990في الوصوؿ إلى الوعي )لوجاف رايت ، أمؿ  يبذلؾ العمؿ أ

                        بينما تنظر النظرية التحميمية النفسية والممثمة لدى روسكي وزمبلئو 
(Roski,et ..al,1978( الى اف الفرد مف ذوي سموؾ نمط )A عمى أنو شخص نشأ في )
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ومف ثـ فيو يمجأ إلى اإلنجاز بوصفة نتيجة  أسرة يتسـ فييا األب بالسمبية ، واألـ بالعدوانية ،
إيجابية لتحقيؽ الحاجات واالشباع االنفعالي وتأكيد الذات ، فيو يبحث عف الوقت المفقود ، 
مف ثـ فيو غالبًا ميدد انفعاليا مما يجعمو يشعر أنو سوؼ يتعرض دائما لفقد مكانتو 

لديو إحباطات أماـ إشباع حاجاتو  االجتماعية التي وصؿ إلييا بصورة قيرية ، ومف ثـ يتولد
 (42: 1991،  كريـاالنفعالية فيتسـ سموكو بالعدوانية مف أجؿ البقاء )

( ينحدروف  Aوتشير نظرية التحميؿ النفسي أيضًا إلى اف األشخاص مف ذوي النمط ) 
مف اسر األب السمبي واألـ العدوانية فيمجًا ىؤالء األشخاص إلى االنجاز كوسيمة لتحقيؽ 

 ( . 31:  2004لحاجات واإلشباع االنفعالي لتأكيد الذات )ابراىيـ ، ا
أف "الشخص الذي يعطي القوة قيمة كبيرة سوؼ ينفؽ  فترى نظرية يونج التحميمية أما

قدرًا كبيرًا مف الطاقة في البحث عنيا ، والشخص الذي يعطي القوة قيمة كبيرة سوؼ يكوف 
ما قيمة تافية فإنو لف  يءكاف لش مى العكس مف ذلؾ إذامدفوعًا بقوة لمعمؿ عمى بموغيا ، وع

يرتبط إال بقدر ضئيؿ مف الطاقة". وكذلؾ ينظر يونج لمذات بأنيا ىي ىدؼ الحياة "اليدؼ 
 (126: 1969الذي يحاوؿ الناس بموغو دائما لكنيـ نادرًا ما يبمغونو )ىوؿ ولندزي ، 

خبلؿ الطاقة والذات مف ( في ضوء نظرية يونج مف Aيمكف تفسير سموؾ نمط )و 
( الطموح والتنافس مما تخمؽ لديو نوعًا مف التوتر لبموغ الحاجات ، Aخصائص سموؾ نمط )

( تقدير Aوكمما كانت الحاجة اقوى كانت الطاقة المبذولة أقوى ، ومف خصائص سموؾ نمط )
نظرية يونج ،  الذات المرتفع فيو دائما يبحث عف الكمية والكماؿ وىذا ما ترمي اليو الذات في

 (78: 2012( )رجب ، Aطتيا يمكف تفسير سموؾ نمط )اسبو والتي 
 

 نظرية روجرز
تعتمد نظرية روجرز عمى فكرة نزعة الكائف الحي لتحقيؽ ذاتو ، وىي نزعة اساسية 

                           بطاقة داخمية نحو تحقيؽ الكماؿ والوصوؿ إليو  اً تجعؿ الفرد مدفوع
 .( 541: 1986،  )عبدالحميد
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( عمى انو نزعة نحو تحقيؽ الذات ، والوصوؿ لمكماؿ ، Aيمكف تفسير سموؾ النمط )
مدفوع بقوى الداخمية اليستطيع التخمص منيا ، لكي يحقؽ  -في ضوء ىذا –( Aفذو النمط )

أعمى درجات االنجاز الشخصي ، لذلؾ يمجأ إلى العدواف ، والتنافس وغيرىا ، كي يشعر 
 . (55: 2007دردير ، الكـر و آلخريف )افرد ، وذلؾ عندما يتفوؽ عمى بقيمتو ك
 

 كيرت ليفين: ـنظرية المجال ل
ىذه النظرية تؤكد فكرة استعادة التوازف حيث يقوؿ"اف الشخص الذي يقيـ توازنو عمى 
مستوى مرتفع مف التوتر بدرجة واضحة يختمؼ عف الشخص الذي يقيـ توازنو عمى مستوى 

توتر". ومعنى ىذا أف استعادة التوازف تيدؼ الى خفض التوتر ، ذلؾ التوتر منخفض مف ال
( ، Aالذي يدعمو النشاط والحيوية وىي خاصية ذاتيا التي يتمتع بيا سموؾ نمط الشخصية )

فيـ فئة اعتادت عمى النجاح والتغمب عمى العقبات يحدث ذلؾ في إطار قدر غير قميؿ مف 
و الى حد معيف ، ولكف مدى نجاحيـ في ذلؾ ليس مؤكدًا التوتر ، وىو ما يحاولوف خفض

 (63: 2013دائمًا )حمزاوي ، 
( اف الشخص الذي يقيـ توازنو عمى  Aويعتقد ليفيف عند تفسيره لمنمط السموكي ) 

مستوى مرتفع مف التوتر يختمؼ عف الشخص الذي يقيـ توازنو عمى مستوى أشد ) سمة 
وف الضغط عمى األجيزة الحركية أشد ) سمة النشاط ( ، النشاط ( . وفي الحالة األولى يك

كما اف ىناؾ احتماؿ تسرب الطاقة باستمرار )سمة الحيوية ( إلى األجيزة الحركية . ويكشؼ 
مثؿ ىذا الشخص عف قدر كبير مف النشاط غير المستقر . واكثر الطرائؽ انتشارا في 

بيئة ، ونظرًا الف األشخاص مف ذوي استعادة حالة التوازف ىي القياـ بتحرؾ مناسب في ال
( اعتادوا النجاح والتغمب عمى العقبات ، فاف ىذا يحدث في إطار وقدر غير  Aالنمط ) 

 (.49:  2001) العتيؽ ، قميؿ مف التوتر
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 النظرية الفسيولوجية 
( في ضوء االستثارة Aنمط الشخصية )مف السموكيات التي يقوـ بيا ذو تفسر العديد 

رض ليا الجياز العصبي السمبثاوي ، وقد اجريت  بعض الدراسات المعممية لمتأكد التي يتع
( أثناء تفاعميـ مع موقؼ معممي Aمف صحة ىذه النظرية ، وتوصمت إلى أف ذوي النمط )

ربات القمب ، وارتفاع ضغط الدـ ، وزيادة مستوى ضحدد ، ظيرت عمييـ زيادة في معدؿ م
راض أثرت عمى الجياز السمبثاوي ، مقارنة بذوي النمط )ب( األدرناليف في الدـ ، وىذه أع

 (.55: 2007دردير ، الكـر و )
( يفرضوف عمى Aأف ذوي النمط ) (Friedman & Ulmer)يرى فريدماف والمار و 

أنفسيـ مستويات مرتفعة مف المياـ التي تصبح ضغوط ، ومف ثـ فإف أجسادىـ تطمؽ 
مواقؼ تحدي ، فيؤدي ذلؾ إلى زيادة إمداد القمب ىرمونات ، ألف الجسـ يستعد لمواجية 

والدماغ بالدـ ، ونقصًا في إمداد الكبد ، ونتيجة لذلؾ تنخفض كفاءة الكبد في التخمص مف 
يما ، وىذا كمو يؤدي إلى اإلصابة يلإالكولستروؿ والدىوف ، والقياـ بعممية األيض بالنسبة 

 بمرض الشرياف التاجي. 
( يحاولوف تبرير قمقيـ وغضبيـ عف طريؽ  Aلنمط ) أف األشخاص ذوي سموؾ ا

التنافس والجدية والصبلبة ، ومف ثـ يعرضوف أنفسيـ لمستويات مرتفعة مف الضغوط ، ولذا 
فأنيـ ينكروف مشاعر القمؽ والغضب ، فيؤدي ذلؾ إلى تغييرات فسيولوجية ليصبح الجياز 

مؽ والغضب والتوتر زاد النشاط العصبي السمبثاوي في حالة نشاط شديد ، وكمما زاد الق
 .(33: 2004وزادت األحماؿ عمى الجيازيف العصبي والدوري  )ابراىيـ ، 

 
 نظرية فريدمان وروزنمان

لطبية والنفسية وىما ظير ) منذ خمسة عقود تقريبًا ( نمطاف يعداف حدثيف في العمـو ا
وروزنماف   Frieman ، قدميما ) فريدماف  Type (A) & (B)( A , B) نمطا السموؾ

(Rosenman  ،واعتقدا أف النمط (A )يرتبط جوىريا بمرض الشرياف التاجي لمقمب 
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(Coronary Heart Disease )   الذي يعد مف أكبر المسببات المسؤولة عف ارتفاع نسبة
الوفيات في الواليػات المتػحدة . وقد أطمؽ الباحثاف عمى ىذا النمػط : االستيداؼ السموكي 

  ) أ ( . بمرض الشرياف التػاجي أو سموؾ نمطلئلصابة 
                         العالميف فريدماف وروزنماف إلى( Aيعود الفضؿ في اكتشاؼ النمط )

(Friedman & Rosnman( وبدأت أبحاثيما المتعمقة بالنمط )A(و )B بمبلحظاتيما )
بامراض القمب ، وتتمثؿ  لوجود مجموعة مف الخصائص السيكولوجية المميزة لدى المصابيف

في بعض السمات مثؿ: السرعة ، الحدة االندفاعية ، واإلحساس بضغط الوقت ، والتوتر ، 
 (.50: 2007دردير،الكـر و أما أفراد ذوي النمط )ب( فعكس ذلؾ تمامًا )
بمجموعة مف المبلحظات االكمينيكية   ( 1950 )وقد بدأت أبحاث فريدماف وروزنماف

والتي تتعمؽ بظيور مجموعة مف الخصائص النفسية المميزة التي رؤي تواترىا لدى معظـ 
بحة األفراد الذيف يعانوف مف أمراض القمب مثؿ الشرياف التاجي أو جمطة عضمة القمب أو الذ

مف غير المرضى بالقمب.  ًا يفرؽ بيف ىؤالء المرضى وماعداىـالصدرية إذ تبدو مممحًا رئيس
وقد أشار الباحثاف إلى تمؾ الخصائص السموكية عمى أنيا تشمؿ نمطًا خاصًا مف التحدث 
يتسـ بالسرعة والحدة واالندفاع ، مع إحساس عاـ ِلدى الفرد بضغط الوقت والتعجؿ والشعور 

برة والعدوانية بالتوتر وعدـ اإلحساس بالراحة. وزيادة في التنبية مع ارتفاع الطموح والمثا
والتوجو نحو اإلنجاز بيدؼ تحقيؽ السيطرة والتمكف حياؿ ما يدركو الفرد بأنو بيئة مناوئة أو 
معاكسة . وقد عّرؼ الباحثاف ىذه المجموعة مف الخصائص السموكية المميزة بمرض القمب 

 .(67ػ 66: 2004) أ ( )حيدرة ، باسـ نمط السموؾ
أف ىناؾ عبلقة وثيقة بيف أمراض  فضبًل عفأنو  لقد وجد كؿ مف فريدماف وروزنماف

القمب والشراييف وبعض العوامؿ المسببة مثؿ السمنة المفرطة والتدخيف والخموؿ الجسمي ، 
أف ىنالؾ أناسًا ال يعانوف ىذه المسببات وصحتيـ العامة جيدة ، إال أنيـ يصابوف بنوبات 

( ناتج سموكيـ عف عبلقة Aالشخصية )قمبية ، واكتشفا إلى أف ىؤالء األشخاص ىـ نمط مف 
 (.Weiten, 1995 :536وثيقة بيف الضغوط والشخصية )
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 Wurn, Straus, Jenkins , Brandىما )ؤ قد اجرى روزنماف وفريدماف وزمبلو 
( رجبل تراوحت أعمارىـ بيف 3524أوؿ دراسة طولية حوؿ ىذا النمط ، تناولت ) (1975

ات ونصؼ. أظيرت نتائجيا احتماال مرتفعا بمرتيف سنة ، عمى مدى ثماني سنو  59الى  39
لبلصابة بأمراض تاجية مقارنة بباقي العينة ، وذلؾ بمعزؿ عف  (A) لدى ذوي النمط

الوعائية  –التغيرات األخرى كالسف والتدخيف والوزف. وقد تـ تفسير ذلؾ باالستجابة القمبية 
 (Rosenman & et..al, 1994: 200المفرطة لدى ىؤالء األفراد إزاء المواقؼ المجيدة )

( ما ىو إال سموؾ تكيفي A( أف نمط الشخصية )Glass 1977وقد افترض جبلس )
( يشعروف Aلمواجية مواقؼ االنعصاب أو الضغط ، عمى اعتبار أف األفراد ذوي النمط )

بالتيديد وعدـ األماف في حالة فقدانيـ السيطرة والتحكـ في المواقؼ ، فمذا ىـ يعمموف 
ىديف لمحفاظ عمى التحكـ ، وقوة ىذه الحاجة لدييـ قد تؤدي الى خبرات متكررة مف جا

الشعور بالعجز واالحباط واإلكتئاب ، استجابة لمواقؼ الحياة الكثيرة التي يصعب التحكـ فييا 
)أ( الى التنافس والعدوانية ضد األشخاص الذيف  ، ولذا يمجأ األفراد مف ذوي النمط الشخصية

ي عممية التحكـ ىذه ، كما أنيـ يشعروف بقمة الصبر أماـ األشياء التي اليمكنيـ يتدخموف ف
 (.201: 2008التحكـ فييا )فتيحة ،  

و لعؿ الطريقة التي ابتكرىا كؿ مف فريدماف وروزنماف في بداية ستينات القرف الماضي 
مف أىـ أساليب  ( ، تعد واحدةB( والنمط )Aوالتي تشير الى الناس الى نمطيف ىما: النمط )

البحث في الشخصية ، فقد توصبل الى اف شخصيات الناس وسموكيـ يبرز منيما نمطاف 
( ، حيث بدأت ابحاثيما بمبلحظتيما لوجود B( مقابؿ النمط )Aمتمايزاف ىما النمط )

مجموعة مف الخصائص النفسية المميزة لدى المصابيف بأمراض الشرياف التاجي لمقمب ، 
ئص ىي الطموح العالي والتنافس الشديد والشعور بنفاذ الوقت وسيولة وأىـ ىذه الخصا

حمقة الوصؿ بيف أنماط  االستثارة ، وقد راؽ باحثاف سموؾ ىؤالء المرضى واكتشفوا
 (.325:  2013سموكيـ وبيف المشكبلت القمبية )الفبلحي والعاني ، شخصياتيـ و 

امًا في اختيار االعماؿ الرئيسة ( ىي اكثر التز Aف شخصيات النمط )أوقد وجد أيضًا ب
مثؿ المحاسبة ، والمصرفية والمالية. إذ أف ىذه الميف تتزامف مع سمات الشخصية الفردية 
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والتنافسية والعدائية التي ميزت المجاؿ السريع والتغيير الثابت في مجاؿ االعماؿ. أما 
ؿ قميؿ ، وىي ( ىي اكثر استرخاء وىي شخصية مدركة لموقت وبشكBالشخصية مف نمط )

قادرة عمى وضع األشياء في منظورىا والتفكير مف خبلؿ كيؼ سيتعامموف مع المواقؼ ومف 
ثـ أنيـ ييدفوف إلى تقميؿ الضغوط . وأنيـ غالبًا ما يكونوف مرتاحيف حوؿ األشياء ، وقميؿ 
التحفيز يتناسبوف مع العديد مف الصفات ويحاولوف انجاز األىداؼ غير الضرورية ، اف 

( لدييا قناعة كاممة بالشخصيات الرفيعة ، لتكوف قادرة عمى التفاوض Bخصية النمط )ش
معيا ، أنيا شخصيات ىادئة ومنطقية ، وقد تكوف اكثر ابداعية وتخيمية وفمسفية وأنيـ مياليف 

 (.   27: 2004لبلعماؿ الفنية كالتصميـ وتدريس الفنوف )ابراىيـ ، 
، والتي تسمى  (A)ف طريقة لتقييـ نمط الشخصية مانلقد استخدـ فريدماف وروز     

( دقيقة وتشمؿ 15-10وىي مقابمة امدىا )،   (Structured Interview)بالمقابمة المركبة
مجموعة مف االسئمة تتعمؽ بطموح الفرد واسموب عممو وطريقة حديثة وااليماءات النشطة 

الوقت وكاف الغرض الرئيسي مف  كاالشارات العدوانية وشعوره في المواقؼ التنافسية ونفاذ
ويحدد نمط الشخصية عمى وفؽ  (A, B)ىذه المقابمة ىو التصرؼ عمى نمطي الشخصية 

 (. 33: 2002ذلؾ )حسيف ، 
 

 (Aخصائص الشخصية من نمط الشخصية )
( مف أىـ المفاىيـ النفسية المستخدمة في تفسير السموؾ البشري Aيعد نمط الشخصية )     

( عاـ F. Alexanderى ذلؾ الى عالـ النفس التحميمي فرانس اليكسندر)ويرجع الفضؿ ال
 عّدهجاؿ الطب النفسي ، وقدمو ب، حيف استطاع فصؿ الطب السيكوسوماتي عف م 1940

أحد فروع العمـ الحديث ، والذي ييتـ بدراسة تفاعمية النفس والجسـ في كؿ مف حالتي السواء 
           ىما في( مف قبؿ عالمAلشخصية )والمرض ، وقد تـ اكتشاؼ مفيـو نمط ا

 (.36: 2013)فريدماف وروزنماف( )حمزاوي ، 
تشير كثير مف الدراسات الحديثة التي تناولت الجنسيف إلى دور كؿ مف الوراثة والبيئة 

 في كوف األفراد أكثر قربًا مف نمط دوف اآلخر . 
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وث إلى توقعات الوالديف ، لبيئة االجتماعية والنفسية ، تشير البحالى ابالنسبة و 
والمستويات العالية مف الجو التنافسي ، والسيما في المجتمعات الغربية ، عمى أنيا أسباب 
رئيسة وراء تكويف مثؿ ىذه الشخصية . وفى رأى أصحػاب التأثير الثقافي ، فاف سموؾ النمط 

عمى إدارة الوقت ،  االستعجالي يعد سموكا متعمما وبالتالي يمكف تعديمو مف خبلؿ التدريب
عادة التفكير بالفمسفة الشخصية عند اآلخريف                            والتخطيط الجيد لؤلمور ، وا 

 (. 98:  2004)حيدرة ،
يتميز أصحاب ىذا النمط مف الشخصية بأنيـ ميالوف إلى التنافس الشديد ، والطموح و       

ة ويشعروف دائما انيـ واقعوف تحت ضغط ، وفي عجمة مف أمرىـ دائما وينزعجوف بسيول
 الوقت شكاكوف بطبعيـ ، وغير صبوريف ، يميموف الى المبالغة واالفراط في كؿ شيء ،

االسباب ، وعمى الرغـ مف نجاحاتيـ المينية إال إنيـ  وفتأيميموف نحو الشعور بالضجر مف 
لوقت نفسو ) الحديث في اواحد ال يشعروف بالرضا دائما ، ويريدوف العمؿ اكثر مف شيء 

                                                              في الياتؼ إثناء الطعاـ أو القراءة أو إستعماؿ الحاسب(
 .( Simons & ET...al: 1994: 99) 

( يعمؿ بصفتو متغيرًا وسيطًا ، Aإلى أف سموؾ النمط ) 1987وأشار فريدماف وآخروف 
( بضغوط العمؿ واألسرة أمكف التنبؤ بحدوث Aاقترف سموؾ النمط )وذلؾ ألنو عندما 

( قد يظؿ كامنًا إلى أف يواجو الفرد Aوأضافوا أف سموؾ النمط ) ،األمراض الناشئة عف الشدة
موقفًا مشحونًا بالضغوط وعندىا يحصؿ تفاعؿ بينيما والذي يؤدي إلى حصوؿ أزمة قمبية 

(Friedman et.al ,1987:138.) 
( خصائص السموكية ينبغي اف تؤخذ بالحسباف Aؾ اصحاب نمط الشخصية )يمتمو 

وىي جوانب السمبية وااليجابية في حياتو فضبل عف الخصائص االخرى ، حيث يتصؼ 
( لمشخصية بالعدائية والعدوانية ، التكمـ بالصوت المرتفع ، التييج بسرعة Aالنمط السموكي )

تعددة في وقت واحد ، يظير تعبيرات في وجية ، االندفاع ، القدرة عمى معالجة خطط م
توحي باالنذار ، اتجاىاتو قمقة ، تنافسي بشكؿ قسري ، قمؽ في المواعيد النيائية ، مسيطر ، 
يقظ ، يستخدـ االشارات ، حذر بأفراط ، نشيط ، يطبؽ اسنانو ، يفؿ عمؿ لوحدة ، يضع 
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المتساوية في اظيار نمط الشخصية  فرصالذكور واالناث ليـ   مفالمعايير عالية ، واف كبلً 
 ( 85: 2013)محمد ، 
( واستمرارىا يعود الى Aأف األصؿ في وجود سمات النمط ) 1996يفترض فريدماف و 

شعور بالؤلمف الداخمي أو درجة غير كافية مف تقدير الذات الى القمؽ واالكتئاب مع معاناة ال
تقديـ المساعدة لآلخريف اذا كانت  األرؽ نتيجة الغضب أو االحباط ، فضبل عف الفشؿ في

ستستغرؽ وقتا طويبل ، والفشؿ في عممية التفويض لآلخريف ووضع مواعيد نيائية ال حاجة 
ليا ، والعدائة الحرة ، وعبلقات أسرية مختمفة ، وتوتر زواجي ، وتكرار فقداف الشخص 

زات اآلخريف ، فضبل ألعصابو أثناء القيادة ، وعدـ القدرة عمى الشعور بالسرور تجاه انجا
 (58: 2006 عف عدـ تحمؿ مجرد األخطاء التافية ، وعدـ االعتقاد في االيثارية )حسف ،
( يتضمف ثبلثة Aولقد أشار كؿ مف فريدماف وروزنماف إلى أف نمط الشخصية )

  عناصر أساسية ىي :
 توجو تنافسي قسري . .6
 نفاذ الصبر والشعور بأف الوقت يمضي سريعا . .0
 دائية .الغضب والع .2

( يعد مشكمة صحية تختمؼ عف غيرىا ، فيي تتضمف قيمًا Aف نمط الشخصية )إ
شخصية لصاحبيا ، فكوف الفرد تنافسيًا ، وطموحًا ، ويعمؿ بجد قد يزيد مف احتماؿ اصابتو 
بالنوبة القمبية لكنيا في الوقت نفسو َتريد أف يترقى الفرد في عممو أو أف يحصؿ عمى 

طمبو الموقؼ المتحدي مف بذؿ الفرد جيده بأقصى ما يمكف ال يؤدي إلى المكافآت. أف ما يت
إتبلؼ الشراييف التاجية فقط بؿ إنو يعػزز مف شعور الفرد بتقػديره الذاتػي وقوتو الذاتػية. إذف 
يجابيػة ، فيو إيجابػي ألنو يعػزز تقدير الذات                                فيو مزيػػج مف صفات سمبية وا 

(Self Esteem )  أي موقػؼ ال يستطيع الفرد مف . ويزيد التقدير االجتماعي ، وسمبػي ألف
( السيطرة عميو يعّده ميددًا لو. فعندما يواجو بموقؼ ضاغط يشعر بعدـ القدرة عمى A) نمط

السيطرة عميو ، فإف استجابتو األساسية ىي زيادة جيوده إلعادة السيطرة عمى الموقؼ مف 
اع ضغط الدـ أو زيادة إفراز ىرموف )النورادريناليف( الذي مف الممكف أف يعمؿ خبلؿ ارتف
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عمى عدـ انتظاـ نبضات القمب . وقد أثبتت الدراسات أف ىناؾ فروقػًا بيف نمػط الشخصيػة 
(A( ونمط الشخصية )B في كؿ ىػذه المتغيرات الفسيولوجية عندما يواجيوف بميمات )

 ( 35 -34:  1994، ضاغطة.)عمي
( مف المحتمؿ أف يكونوا في مواقع ادارية مسؤولة Aأف األفراد مف نمط الشخصية )

ويكونوا مسيطريف عمى حياتيـ وبيئتيـ وليس لدييـ عادة توجيات تفصيمية ويختاروف اإليجاز 
في التفاصيؿ اآلخريف ويتوجيوف عادًة نحو اليدؼ وىـ عمميوف في حموليـ. واليحب صاحب 

الكثيرة أو قيود المكاف ويفضؿ بداًل مف ذلؾ العمؿ بشكؿ مستقؿ ويضع  ىذه الشخصية القيود
جدولو الخاص ، ويكوف شديد الحب لمعمؿ وليس غريبًا رؤيتو يصرؼ طاقتو في أي وقت 
وصرؼ أي جيد يتطمب النجاز أىدافو ويبدو غير صبور عمى الوقت والسيما إذا كاف يعتقد 

في التفاصيؿ معو أو يعرقؿ إكماؿ النجاح ألي إف شخصا ما يصرؼ وقتًا أكثر مف البلـز 
يشغؿ ىؤالء األفراد مواقع إشرافية ومواقع إدارية وىـ و  ىدؼ أو مشروع يركز عميو في وقتيا.

مقاولوف جيدوف وقد يكونوف رجاؿ اعماؿ أو يكافحوف المتبلؾ عمميـ الخاص ، وال تثبط 
ترصديف لمثقة واذا كاف عمميـ ( بسيولة. ويكونوف عادًة مAوتعاؽ عزيمة نمط الشخصية )

روتينيًا أو تكراريا يومًا بعد يوـ فيـ يسأموف بسيولة واليتمتعوف بالعمؿ ولكنيـ يستمروف 
بالعمؿ ولكف قد يكونوف يائسيف داخميًا إذا كاف العمؿ روتينيًا جدًا. ويستاؤوف جدًا اذا اعتقدوا 

( جيد Aاليكوف نمط الشخصية )أف ىناؾ شخصا ما يحاوؿ استغبلليـ أو يقؼ في طريقيـ. و 
جدًا في تمييز مشاعر زمبلء العمؿ وحاجتيـ ليس ألنيـ الييتموف ولكنيـ يركزوف عمى 
انجاز اىدافيـ فقط فإذا كنت تبحث عف شخص ما يعمؿ جيدًا تحت الضغوط ويبدو بارعًا 

( ىو مف المحتمؿ ما أنت تبحث عنو Aفي حاالت الضغوط العالية فإف الشخص مف نمط )
 ( . 18 :2007)الجابري ، 

( وجد أف لدييـ درجة عالية مف Aومف خبلؿ التعامؿ اليومي االعتيادي لذوي النمط ) 
القمؽ والتطرؼ المستمر في حوارىـ ، وفي العمؿ ، وفي الوقت واإلنجاز وجموسيـ غير 

( تحويؿ A( ، ويحاوؿ الفرد مف نمط )151: 2000الطبيعي عمى أطراؼ المقاعد )عسكر ، 
فة الحديث بينو وبيف اآلخريف تجاه وجية نظره واىتماماتو. لديو زيادة في الجيد الذىني د
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والجسدي واليقظة المفرطة وعدـ التركيز عمى اآلخريف وصعوبة البقاء في مكاف واحد ما لـ 
 (.71: 2010يوجد ما يشغمو )الميداوي،

                         ة التعاوف الغػربي أكدت الدراسػػات التي تناولت الشػػخصية منيا دراسػػة مجموعػ
 (Western Collaborative Group Study ) (W C G S  ( عاـ)عمى عينة 1961 )

                   ( شخص مف األصحاء الذكور صنفوا مسبقا إلى نمطي الشخصية3500مكونة مف )
(A-B )أصحاب نمط حالتيـ عمى مدى ثماني سنوات اتضح عبرىا أف  وعند متابعة

،   (Bمف النمط ) إقرانيـ( كانت فرصة إصابتيـ بأمراض القمب ثبلثة إضعاؼ Aالشخصية )
وشديد   Highly Competitive( يميموف إلى التنافس الشديد Aفأصحاب نمط الشخصية )

، وينزعجوف بسيولة ويشعروف  وفي عجمة مف أمرىـ دائما  Keenly Ambitionsالطموح 
 Suspicious، شكاكوف بطبعيـ   Time Stressف تحت ضغط الوقت دائما بأنيـ واقعو 

Nature   وغير صبوريف ،Chronic Impatience  ويميموف إلى المبالغة واإلفراط ،
Excessive   ، مف  )  (26: 2010في كؿ شيء  )الربيعيSimons &others, 1994 

; 99-100) 
وكاببلف  (Taylor 1991)أمثاؿ تيمور  بعض عمماء الشخصيةكشفت دراسات و 

( Aمكونات رئيسة لنمط الشخصية ) ثبلثعف وجود  (Kaplan& al, 1993وزمبلئو )
 وىي:

 التنافس والطموح :  .6
حيث يتميز األفراد بالرغبة القوية في النجاح في جميع المواقؼ ، لذا نجدىـ يعمموف      

الدراسات المختبرية لساعات طويمة ، ويرغبوف في القياـ بكثير مف األعماؿ ، حيث اكدت 
انيـ يواظبوف ويتصرفوف كما لو انيـ يعتقدوف بانو مع الجيد الكافي فيـ يستطيعوف 
التغمب عمى مجموعة مف العوائؽ واالحباطات ، كما انيـ عندما يمارسوف نشاطا أو 

( 18:  2004مباريات فانيـ يمعبوف مف اجؿ الربح ال مف اجؿ االستجماـ )الخفاجي ، 
ـ نزعة قوية لمتنافس الذي قد يشتد إلى درجة متطرفة ، مما قد يؤدي إلى حيث اف لديي
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مبلء أو ز  األصدقاءنشوء صراعات وعداوات ، سواء أكاف ذلؾ في محيط االسرة أو 
 .(58: 1996)الناصر ،  العمؿ

 االحساس بنفاذ الصبر والسرعة في االداء:  .0
، وأف الوقت  مشدود بالوقت( بسرعة األداء والشعور الAيتميز أصحاب النمط )     

،  ، وتحت ضغط المسؤولية التي يتحمميا دائما، ويتسابقوف مع الزمف عمييـ كالسيؼ
 ،، ويتسمقوف سمـ التقدـ بسرعة  ، وال يتحمموف االنتظار ويكونوف سريعي الفيـ والنسياف

،  دوف أف يحقؽ شيئاً مف لذلؾ فيو ال يريد مروره ،  ويػدرؾ مفيـو الوقت ويعي مروره
: 2010الصبر ومستعجبًل مف أجؿ تحقيؽ طموحاتو )الربيعي ، اً ولذلؾ نراه دائمًا فاقد

19). 
 : جماح الغضبكبح  ضعف القدرة عمى .2

( يتميزوف بالضجر مف التفاصيؿ ، ويميموف الى االيجاز في Aأصحاب نمط )     
ويستثاروف الكبلـ ، يمتازوف بصوت عاؿ وبالعصبية واالنفعاؿ ، ويكونوف مندفعيف ، 

ليس  ـبسيولة ، لكني وفيغضبو . ( 228: 1999ألنفة األسباب )أبو حطب والصادؽ ، 
، إنما تظير مبلمح العداء مف خبلؿ تفاعميـ مف اآلخريف ، حيث  يفبالضرورة عدواني

يبدوف أكثر تمممبل أو يتصرفوف بأسموب فيو تحد أو فوقية ، مما قد يتسبب في إيجاد 
 .(59: 1996)الناصر ،  صراعات في بيئة العمؿ

 
 (Bخصائص الشخصية من نمط الشخصية )

ىـ االفراد الذيف يتسموف بأنيـ "أكثر تحررًا مف العدواف ،  (Bالشخصية مف نمط )
دوف الحاجة الى إثبات مف ولدييـ قدرة عمى االسترخاء والمشاركة في األنشطة الترويحية 

: 1992ف" )عبدالخالؽ وآخروف ، التفوؽ وعدـ اإلحساس بضغط الوقت ، وغير منافسي
262 .) 

( ىي اكثر استرخاء وىي شخصية مدركة لموقت وبشكؿ قميؿ ، Bالشخصية مف نمط )و     
وىي قادرة عمى وضع األشياء في منظورىا والتفكير مف خبلؿ كيؼ سيتعامموف مع المواقؼ 
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يف حوؿ األشياء ، ومف ثـ أنيـ ييدفوف إلى تقميؿ الضغوط . وأنيـ غالبًا ما يكونوف مرتاح
وقميؿ التحفيز يتناسبوف مع العديد مف الصفات ويحاولوف انجاز األىداؼ غير الضرورية ، 

( لدييا قناعة كاممة بالشخصيات الرفيعة ، لتكوف قادرة عمى التفاوض Bاف شخصية النمط )
نيـ معيا ، أنيا شخصيات ىادئة ومنطقية ، وقد تكوف اكثر ابداعية وتخيمية وفمسفية ، وأ

 (.  27: 2004مياليف لبلعماؿ الفنية كالتصميـ وتدريس الفنوف)ابراىيـ ، 
لدراسات عديدة  ( فػإنو يتصؼ تبعاً Bأما صفات الفرد مف نمط الشخصية او السموؾ )

 بالصفات اآلتية : 
قادر عمى الحب وتقديـ العاطفة وكذلؾ قبوليما ، وغالبًا ما يكوف ىذا الشخص قد تمقى  .6

مبكرة درجة مناسبة ، وغير مشروطة مف الحب والعاطفة واإلعجاب مف أحد في طفولتو ال
 والديو أو كمييما . 

 القدرة عمى التسامح .  .0
 عدـ مقاطعة اآلخريف عند تعبيرىـ عف أفكارىـ .  .2
 دوف نفاذ الصبر . مف القدرة عمى االستماع لآلخريف  .2
 تقبؿ النقد البناء واليداـ  .  .2
 خريف أو ندبيـ لمقياـ بعمؿ  ما كمما كاف ذلؾ ضروريًا . ال يجد غضاضًة في تفويض اآل .1
 سيولة الثقة باآلخريف .  .1
 محاولة تجنب التركيز الزائد عمى الذات .  .1
محاولة المحافظة"في الرشد" عمى مختمؼ األنشطة واالىتمامات التي كاف الفرد يستمتع  .1

 بيا في وقت مبكر . 
ى نفسو مع إحساس جيد وحقيقي يمكف ليذا الشخص أف يتحمؿ بسيولة الضحؾ عم .62

 بالدعابة . 
القدرة عمى أف يجد الوقت الكافي لمتأمؿ في أىداؼ حياتو وآمالو وعمى أف يتذكر  .66

 ماضيو. 
 ال يعاني مف شعور بضغط الوقت وال مف نفاذ الصبر .  .60
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 ال يعاني مف العدائية اليائمة الطميقة .  .62
ات أو مناقشة األداء الذي قاـ عدـ ظيور الحاجة الوسواسية إلى الكشؼ عف اإلنجاز  .62

 بو الفرد . 
 دوف شعور بالذنب . مف القدرة عمى االسترخاء  .62
 دوف إحباط . مف العمؿ  .61
دوف شعور بحاجة إلى مف غيرىا مف األنشطة الترويحية و المشاركة في الرياضة  .61

 ( . 486 -485:  2000إثبات التفوؽ  ) عبد الخالؽ ، 
 :اآلتية الصفاتب( Bط )( أصحاب النمHall, 2000ل )ويصف ه

 وف المناقشة ىدفا ، وال يقارنوف انفسيـ باآلخريف.ديع أقؿ تنافسية ، فيـ ال .6
أقؿ عدائية ، حيث قد تغيب لدييـ العدوانية المفظية والسموكية ، ويكوف سموكيـ تجنبيا  .0

تجاه المواقؼ المجيدة أو عمى االقؿ تكوف االستجابة العدوانية لدييـ تناسب الموقؼ 
 جيد بشكؿ منطقي.الم

الوقت ، فبل يشعروف بأنيـ في سباؽ مع الزمف ، فيـ أكثر ىدوءا  بإلحاحأقؿ شعورا  .2
 واسترخاء.

أكثر صبرا ، قبل توترىـ القضايا التي تأخذ وقتا أكثر مف المعتاد أو المطموب ، وال  .2
 يزعجيـ عدـ انجاح بعض األمور في وقتيا المحدد.

( اليشكؿ ىذا الدافع ىاجسا لدييـ ، بؿ Aف النمط )أقؿ دافعية لبلنجاز ، فمقارنة م .2
 .(98: 2003يحققوف ما يناسب قدراتيـ مف انجازات. )شريؼ ، 

( متعاونوف ومحبوف لمعمؿ الجماعي واليستعجموف األمور ، Bأصحاب نمط )أف    
ويؤدوف اعماليـ بيدوء وجودة عالية ، فيـ ممتازف في أداء األعماؿ التي تحتاج الى وقت 

كـ وتحميؿ واليميموف الى التنافس ويميموف الى التسامح والمعايشة السميمة مف أنفسيـ وح
وكذلؾ مع البيئة المحيطة بيـ كما لدييـ القدرة عمى ضبط انفعاالتيـ ، والقدرة عمى استعماؿ 

 (.44: 2012أساليب التعامؿ الجيدة مع الضغوط التي يواجيونيا )رجب،
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 (A,Bنمطي الشخصية )الفرق بين 

                  مف األعماؿ التي تؤكد ىذا االختبلؼ دراسة ليوكر ، بمومنثاؿ ، سيجبلر و 
(Hooker, Blumenthal, Siegler,1987( التي حصؿ فييا األفراد ذوي النمط )A )

( الذيف Bعمى درجات مرتفعة عمى مقياس الحاجة والقوة والعداء ، أما ذوي النمط )
ة عمى مقياس حاجة الى القوة ، فقد حصموا عمى معدؿ حصموا عمى درجات مرتفع

 (103:  2006منخفض عمى مقياس العداء )كريـ ، 
( أكثر نشاطًا Aو سموؾ نمط )و ( فذA,Bوىكذا يتضح أف ىناؾ فروقًا بيف نمطي )

وليس لدييـ القدرة عمى االسترخاء ، ومنافسوف ، ومعرضوف لئلصابة بأمراض القمب ، 
يتفاوت أداؤىـ مابيف االعتداؿ والخموؿ ، ولدييـ القدرة عمى  (Bبينما سموؾ نمط )

االسترخاء ، وليس لدييـ القدرة عمى التنافس ، وينخفض احتماؿ تعرضيـ ألمراض 
 (28: 2001القمب)الجارودي ، 

 
 استنتاجات عن اإلطار النظري 

ا باالتساؽ بيف العديد مني تفي مجاالت متنوعة ، اىتم ية تـ تناوليامراقبة الذاتال أف    
ىناؾ فئتاف مف األفراد و  ، الفعمي واتجاىاتيـ أو نزعاتيـ التي يعبروف عنيا األفرادسموؾ 

ي ذو  داألفرافئة ذوي المراقبة الذاتية المرتفعة و ضمف مستويات المراقبة الذاتية ، فئة األفراد 
خصائص األفراد  مفتميزىا عف األخرى ، فلكؿ فئة خصائصيا المراقبة الذاتية المنخفضة ، و 

ر حساسية لممواقؼ االجتماعية ، وييتموف الذيف يمتازوف بمراقبة ذاتية مرتفعة أنيـ أكث
ير ظظيور بمالعايير االجتماعية ، ويسعوف نحو آرائيـ ، كما أنيـ ييتموف بالمو  باآلخريف

ف ىذه أ،  يتميزوف بالقدرة عمى التفاعؿ االجتماعي مع المحيطيف بيـالئؽ أماـ اآلخريف ، و 
الفروؽ بيف ذوي المراقبة الذاتية العالية وذوي المراقبة الذاتية المنخفضة شكمت جوىر نظرية 

، وأف مظاىر  الفرد لذاتو تشكؿ جوىر بناءه الشخصيأف مراقبة  ، إذSnyder سنايدر
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االختبلؼ واضحة بينيما مف حيث طبيعة الجوانب الدافعية والمعرفية واالجتماعية المتمثمة 
ويرى الباحث أف ىذه الفروؽ في العديد مف الجوانب السموكية ترتقي ،  ياعؿ االجتماعبالتف

تشكبلف إلى فكرة أف صفات كؿ مف ذوي المراقبة الذاتية العالية وذوي المراقبة المنخفضة 
، ليذا ارتأى الباحث تبني ىذه النظرية لتفسير  لمفيـو نمطي الشخصية عبلقة متداخمة
  المراقبة الذاتية.

 ىذه جميع أف منو الغرض قدمت تفسيرًا لنمطي الشخصيةالنظريات التي أف استعراض 
ىو تعرؼ سموكيـ مف خبلؿ معرفة   أحادية وثنائية أنماط إلىالتصنيفات التي صنفت الناس 

كؿ نمط ، وقد اختمفت التصنيفات باختبلؼ اراء المنظريف في ىذا المجاؿ فمنيـ مف قسـ 
 فردماف  وراي روزنماف(.  ) مايرنمطيف مثؿ ، ومنيـ مف قسميا إلى إلى نمط واحد الشخصية
( ركزت عمى السموؾ A,Bنظرية التعمـ االجتماعي المعرفي بأف نمطي الشخصية  ) أما

لى التعزيزات  الظاىرة منو التي تستند بقوة إلى نظرية النمذجة االجتماعية لػ ) باندورا ( وا 
 (.  Aلسموكي ) االسرية والثقافية في حدوث النمط ا

 اإلنسافة بمكونات الشخصية لدى نظرية التحميؿ النفسي نمطي الشخصي توارتبط
دفعات )اليو( ،  الضعيفة في السيطرة عمى  ألنا(ا)، ودور تغمب عمى القمؽ النفسي الكيفية و 

، يخمؽ سيطرة ألحد أنماط  شعورالبلشعور إلى المف فضبل عف انتقاؿ الخبرات المؤلمة 
 .الشخصية
 مف خبلؿ ةالشخصينمطي لذالؾ فسر ،  بػالطاقة والذات اإلنسانيؾ ارتبط يونج السمو و 

 الذات. الطاقة و  العبلقة بيف
إذ يؤدي نحو تحقيؽ الذات ،  الشخص نزعة مف حيث روجرز نمط الشخصية فسرو    

 لكماؿ.إلى االوصوؿ االتساؽ بيف الذات والخبرة دورا في 
خفض التوتر ، ذلؾ التوتر الذي يدعمو حاوؿ استعادة التوازف و ي سافاإلن أفليفيف  ويعتقد  

 (.Aالنشاط والحيوية وىي خاصية ذاتيا التي يتمتع بيا سموؾ نمط الشخصية )
في ضوء االستثارة التي  اإلنسافلدى النظرية الفسيولوجية العديد مف السموكيات  فسرتو 

 .افراز اليرموناتض ليا الجياز العصبي السمبثاوي و يتعر 
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في أنماط الشخصية ، والتي صنفت اء النظرية مف خبلؿ ما تقدـ مف عرض ألبرز اآلر 
البيئة االجتماعية ، عضيـ صنفيا بحسب تأثير الثقافة و ما يراُه منظروىا ، فب عمى وفؽ

 األنماطشخصية عمى ال لمكوناتوبعضيـ اآلخر تفسر نمطي الشخصية عمى تأثير 
،  اإلنسافحاالت الفسيولوجية لدى اللشخصية بالذات و ط نمطي ااارتب فضبل عف ، الشخصية

 فاد كؿ مفوقد ا. (  (Aًا لمشخصية وىو النمطواحد اً وىذه النظريات معظميا تناولت نمط
لنمطي  مف أحادية النمط لدى المنظريف اآلخريف وقدما نظريتيما فريدماف وروزنماف

أكتشؼ و ، ( Bألخر يمثؿ )( واAثنائي القطب احدىما يمثؿ القطب )  (Bو (Aالشخصية 
، حيث  أنماط الشخصيةنماف عبلقة قوية بيف أمراض قمب والشراييف و روز كؿ مف فريدماف و 

بدأت ابحاثيما بمبلحظتيما لوجود مجموعة مف الخصائص النفسية المميزة لدى المصابيف 
( لدى A,Bوقد وجد أيضًا فرؽ بيف نمطي الشخصية )،  بأمراض الشرياف التاجي لمقمب

 . إلنسافا
وتشير نتائج الدراسات الحديثة أف أنماط الشخصية ليا عبلقة في تحديد مسار العبلقات 

التي تناولت الجنسيف  نتائج ىذه الدراساتتشير  ، إذ الشخصية مف حيث السمب واإليجاب
، ونظرا إلى دور كؿ مف الوراثة والبيئة في كوف األفراد أكثر قربًا مف نمط دوف اآلخر 

دفع الباحث ، فضبل عف دقة تحديدىا لنمطي الشخصية  نمافروز فريدماف و أنماط لشمولية 
 . إلى تبني ىذه النظرية لتفسير أنماط الشخصية
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 ةراسـات سابقد
 دراسات تناولت المراقبة الذاتية: . أ

 
 (0226دراسة نجم )

 ادي(.)مراقبة الذات والقمق وعالقتهما باألداء المدرسي لدى طالب صف السادس االعد
 تعرؼ عمى مراقبة الذات والقمؽ واالداء المدرسي لدى طبلب الصؼ السادس االعدادي الهدف
 ( طالبًا في الصؼ السادس االعدادي في مدينة بغداد.278تكونت مف ) العينة
 مقياس مراقبة الذات )إعداد الباحث ، ومقياس قمؽ المدرسي( األداة

 ى العينة عالية. ػ أف مستوى مراقبة الذات لد1 النتائج
 ػ وجود ارتباط بيف درجات الطمبة في مراقبة الذات ومعدالت ادائيـ في االمتحانات العامة.2

 
 (0262دراسة أبوفارة )

) تطور سموك المراقبة الذاتية وعالقته بحاالت الهوية النفسية لدى الطمبة المراهقين في 
 محافظة الخميل( .

المراقبة الذاتية وعبلقتو بحاالت اليوية النفسية )المحققة ،  تعرؼ عمى مستوى تطور سموؾ  الهدف
 والمؤجمة ، والمرتينة ، والمضطربة( لدى مراىقيف في محافظة الخميؿ . 

 ( سنة.19-18و) ( ،14 -12( مراىقا ومراىقة مف الفئات العمرية )428تالفت العينة مف )  العينة
 س المراقبة الذاتية .مقياس حاالت اليوية النفسية ومقيا  األدوات
وجود فروؽ ذات داللة في تطور سموؾ المراقبة الذاتية تعزى لمتغير العمر لصالح الفئة  .1 النتائج

 العمرية الثانية. 
 لـ تكشؼ النتائج وجود فروؽ ذات داللة في تطور سموؾ المراقبة تعزى لمجنس. .2
قبة الذاتية. تعزى وجود فروؽ ذات داللة عمى ُبعد التمثيؿ كأحد أبعاد سموؾ المرا .3

 لحاالت اليوية النفسية. 
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 (0260دراسة صفية )
 )المراقبة الذاتية وعالقتها بالدافعية الداخمية والخارجية لدى طمبة جامعة اليرموك(

الكشؼ عف مستوى المراقبة الذاتية لدى طمبة جامعة اليرموؾ وعبلقتو بالدافعية الداخمية  الهدف
 اليرموؾوالخارجية لدى طمبة جامعة 

 ( طالبا وطالبة مف طمبة الجامعة.681تألفت مف ) العينة
( ، ومقياس الدافعية االكادمية الذي اعده Snyde, 1974مقياس المراقبة الذاتية إعداد سنايدر) األداة

 (Valerandفاليراند)
توى وجود فروؽ في مستوى الدافعية الداخمية لدى طمبة جامعة اليرموؾ يعزى ألثر مس .1 النتائج

المراقبة الذاتية لصالح الطمبة ذوي مستوى المراقبة الذاتية المرتفع ، مقارنة بالطمبة ذوي 
 مستوى المراقبة الذاتية المنخفض.

عدـ وجود فروؽ في مستوى الدافعية الخارجية لدى الطمبة يعزى ألثر مستوى المراقبة  .2
 الذاتية. 

ذاتية لدى طمبة جامعة تعزى ألثر عدـ وجود فروؽ دالة احصائيا في مستوى المراقبة ال .3
 متغيري الجنس. 

 (0262دراسة بني يونس )
)التفكير الناقد وعالقته بالمراقبة الذاتية والفاعمية الذاتية لدى طالب جامعة اليرموك في 

 ضوء بعض المتغيرات(
 كشؼ عف العبلقة بيف التفكير الناقد والمراقبة الذاتية والفاعمية الذاتية.  .1 الهدف

 ة مدى امكانية التنبؤ بالتفكير الناقد مف خبلؿ المراقبة الذاتية والفاعمية الذاتية.معرف .2
 ( طالبا و طالبة.757تكونت مف )  العينة
 Chung& Fan Yangاختبار كاليفورنيا لميارات التفكير الناقد ، ومقياس الفاعمية الذاتية )  األداة

 (Snyder, 1974( ومقياس مستوى المراقبة الذاتية )  2010
أف مستوى التفكير الناقد كاف بدرجة منخفضة ، ومستوى المراقبة الذاتية. والفعالية الذاتية  .1 النتائج

 كانا بدرجة متوسطة لدى الطمبة.
 عدـ وجود فروؽ في مستوى المراقبة الذاتية يعزى إلى متغير الجنس.  .2
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 (Furnham, 1989فيرنهام ) دراسة
Personality Correlates of Self-Monitoring: the relationship between 
Extraversion, Neuroticism, Type A behavior & Snyder's Self-

Monitoring Construct.   Personality & individual differences. 
وسموؾ  Aاالرتباطات الشخصية لممراقبة الذاتية: العبلقة بيف االنبساطية والعصابية والنمط 

 الذاتية لػ سنايدر والفروؽ الفردية.المراقبة 
 ومراقبة الذات. بحث عبلقة االرتباط البينشخصيىدفت  الهدف
 ( شخصا مف البالغيف . 554تكونت مف )  العينة
 مقياس سنايدر لمراقبة الذات ومقياس ايزنؾ وجينكنز لمشخصية  األداة

 حدوث مراقبة الذات.أف االنبساط والعصابية ىما أكثر المؤشرات قوة  في  .1 النتائج
 ( وبيف القياـ بمراقبة الذات.Aعبلقة وثيقة بيف نمط الشخصية )وجود  .2

 : Carason & Mowsesian,1993سون وماوسيسين ادراسة كار 
Self-Monitoring and Private Self-Consciousness: Relations to 
Personality Types. 

 هما بأنماط الشخصية () مراقبة الذات والوعي الذاتي الخاص وعالقت
 التعرؼ عمى العبلقة بيف مراقبة الذات والوعي الذاتي الخاص بأنماط الشخصية المينية ليوالند.  الهدف
 ( طالب متخرج مف الكمية. 557( مف أصؿ )139تكونت مف )  العينة
 .مقياس مراقبة الذات ، ومقياس الوعي الذاتي ، وقائمة ىوالند ألنماط الشخصية  األداة

 وجود عبلقة بيف أنماط الشخصية )المغامرة واالجتماعية( مع مراقبة الذات لصالح الذكور. النتائج
 Noel & et .. Al, 2003   دراسة نويل وآخرون

 The Relationship of Personality traits & Self-Monitoring Behavior to 
Choose of Business Major. 

عالقته بسمات الشخصية الختيار نوع العمل سموك المراقبة الذاتية و    
 التعرؼ عمى العبلقة بيف المراقبة الذاتية والسمات الشخصية الختيار نوع العمؿ الهدف
 ( مف طمبة الجامعة.177تكونت مف ) العينة
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، ومقياس سمات الشخصية  Lennox & Wolf,  1984مقياس مراقبة الذات لينوكس وولؼ  األداة
  Cattell 16 Personality Factorكاتؿ( ل  16)العوامؿ 

( والتنميط            Perceptionفروؽ في أنماط الشخصية ، والمراقبة الذاتية عمى وفؽ المدركات ) النتائج
 (Stereotyping .) 

 (:A & Bدراسات تناولت أنماط الشخصية )   -ب
 (0222دراسة حيدرة )

 ) أ ( و )ب( )دافعية الحماية وعالقتها بنمطي الشخصية 
قياس دافعية الحماية لدى طمبة الجامعة مف نمطي الشخصية ) أ ( و)ب( والتعرؼ عمى  .1 الهدف

 الفروؽ ذا الداللة اإلحصائية لنمطي الشخصية في دافعية الحماية . 
 معرفة العبلقة بيف دافعية الحماية ونمطي الشخصية ) أ ( و)ب( . .2
بة الجامعة بيف التخصصيف                        الفروؽ في مستػوى دافعية الحماية عند طم .3

 ) العممي ، واإلنساني  ( مف نمطي الشخصية ) أ ( و )ب(
 الفروؽ بيف الذكور واإلناث في نمط الشخصية ) أ ( و )ب(. .4

 ( طالبا و طالبة743يتألؼ مف )  العينة
 ( و )ب(   ) أبناء المقياس دافعية الحماية و تبني مقياس نطي الشخصية   األداة

داللة إحصائية في دافعية الحماية بيف الذكور واإلناث مف نمطي الشخصية    تال فروؽ ذا  .1 النتائج
 . ) أ ( و )ب(

 وجود عبلقة ارتباطية بيف دافعية الحماية ونمط الشخصية )ب(. .2
 (0222دراسة ابراهيم )

 خاذ القرار( وعالقتها بالميول العصابية والقدرة عمى اتA -Bأنماط الشخصية )
 التعرؼ عمى: الهدف

 (  لدى طمبة الجامعة .A-Bمستوى أنماط الشخصية ) .6
 ( والميوؿ العصابية لدى طمبة الجامعة .A-Bطبيعة العبلقة بيف أنماط الشخصية ) .0
 ( تبعًا لمتغيري )الجنس واالختصاص( .A-Bالفروؽ في أنماط الشخصية ) .2

 . عشوائيًا مف كميات جامعة صبلح الديف( طالب وطالبة أختيروا 500تكونت مف ) العينة
(، ومقياس كراوف ػ كرسب لمميوؿ العصابية ، ومقياس A-Bبناء مقياس أنماط الشخصية ) األداة
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 القدرة عمى اتخاذ القرار.
 ( وذلؾ لحصوليـ عمى درجات عاليةAميؿ أفراد العينة الى النمط )  .1 النتائج

 ( تبعًا لمتغير التخصص الدراسي.A -B)في أنماط الشخصية  ذي داللة عدـ وجود فرؽ .2
 (.A -Bعدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف الجنسيف في أنماط الشخصية ) .3

 (0221دراسة الجابرى )
 الشخصية الشكوكة وعالقتها بالنمطين )أ( و )ب(.

 التعرؼ عمى :  الهدف
 قياس نمطي الشخصية )أ( و )ب( لدى طمبة الجامعة. .1
 الجنس الشخصية )أ( لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغيرى التعرؼ عمى الفروؽ في نمط .2

 (إنساني)ذكورػػ إناث( واالختصاص )عممي ػػ 
 الجنسالتعرؼ عمى الفروؽ في نمط الشخصية )ب( لدى طمبة الجامعة عمى وفؽ متغيرى  .3

 (إنساني)ذكورػػ إناث( و االختصاص )عممي ػػ 
 )أ( و )ب( التعرؼ عمى العبلقة بيف الشخصية الشكوكة والنمطيف .4

 ( طالبا و طالبة جامعة بغداد. 320تكونت مف )  العينة
بناء مقياس الشخصية الشكوكة ، استخدمت مقياس  نمطي الشخصية )أ ، ب( وىو أحد   األداة

 (.MMPI-2مقاييس المحتوى مف )قائمة منيسوتا المتعددة االوجو ػػػ الثانية 
 أ(يتصؼ طمبة الجامعة بنمط الشخصية ) .1 النتائج

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى طمبة الجامعة في نمط الشخصية )أ( عمى وفؽ  .2
مصالح الذكور وفرؽ ذي داللة إحصائية عمى وفؽ متغير االختصاص ولصالح النوع متغير

 االختصاص العممي. 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى طمبة الجامعة في نمط الشخصية )ب( عمى   .3

 ومتغير االختصاص.  سالجن وفؽ متغير
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 ( 0262دراسة محمد )
 ( ( . B( و)A) الخوف االجتماعي و عالقته بنمطي الشخصية )

 ( لدى طمبة الجامعة . B( و )Aقياس نمطي الشخصية ) .1 الهدف
( لدى طمبة الجامعة تبعا )الجنس ، B( و )Aالتعرؼ عمى الفروؽ في نمطي الشخصية ) .2

 التخصص ، الصؼ (.
( لدى طمبة B( و )Aمى العبلقة بيف الخوؼ االجتماعي و نمطي الشخصية )التعرؼ ع .3

 الجامعة تبعا ) لمعينة ككؿ ، الجنس ، التخصص ، الصؼ(.
 ( طالبا و طالبة.350تألفت عينة البحث مف )  العينة
 ( . B( وAبناء مقياس الخوؼ االجتماعي و تبنى مقياس نمطي الشخصية )  األداة

الوسائل 
 يةاإلحصائ

 ، تحميؿ التبايف الثنائي .ط بيرسوف ، معادلة الفاكرونباخ االختبار التائي ، معامؿ ارتبا 

 ( . Aيتصؼ طمبة الجامعة نمط الشخصية ) .1 النتائج
( لدى طمبة الجامعة تبعا لػ )الجنس ، B( وAال توجد فروؽ في نمطي الشخصية ) .2

 والتخصص ، والصؼ (. 
داللة إحصائية بيف الخوؼ االجتماعي ونمط الشخصية  وجود عبلقة ارتباطية موجبة وذات .3

(A( والعكس صحيح بالنسبة إلى نمط الشخصية ، )B.) 
 (0260الوائمي )عبددراسة 

 ( لدى طمبة جامعة بغدادA,Bالمعنى في الحياة وعالقته بنمط الشخصية )
 التعرؼ عمى :  الهدف

 ( لدى طمبة الجامعة.A,Bمستوى نمطي الشخصية ) .1
( لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيرات A, Bمى الفروؽ في مستوى نمط الشخصية )التعرؼ ع .2

 الجنس )ذكورػػ إناث( واالختصاص )عممي ػػ انساني(
 (. A, Bالتعرؼ عمى العبلقة بيف المعنى في الحياة ونمط الشخصية ) .3

 ( مف طمبة جامعة بغداد. 400تكونت مف )  العينة
(   2007المعرب والمكيؼ عمى البيئة العراقية لػ )األعرجي  مقياس المعنى في الحياة ، األداة

 ومقياس نمطا الشخصية )أ ، ب( مف إعداد )ىاورد كبلزر (.
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 (Aنمط ) إلىميؿ طمبة الجامعة  .1 النتائج
لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيرات  (A, B)نمط  في ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية .2

 نساني(.)الذكور واإلناث( والتخصص)عممي واإل
 

 
Watkins & Eisler, 1988 (ايسمردراسة واتكنس و )   

(The Type A-B Behavior Pattern Hostility and Inter Personal 
Psychology Skill) 

 ( وعالقتها بالغضب والمهارة التحدثية (A-B)أنماط الشخصية )             
 (A- Bلميارة التحدثية لدى نمطي )ىدفت الدراسة التعرؼ عمى العبلقة بيف الغضب وا  الهدف
 ( طالبا وطالبة.86تكوف مف )   العينة
 مقياس أنماط الشخصية والغضب والميارة التحدثية   األداة

( يعبروف عف الغضب بدرجة كبيرة مقارنة بنمط Aإف األفراد مف نمط الشخصية )  .1 النتائج
 ( في أوضاع التحدي .Bالشخصية )

وا اظيار ميارات اجتماعية جيدة ويؤدوف حوارات أكثر متاعا ( استطاعAأصحاب النمط ) .2
 ( .Bمع شركائيـ في الحديث مف نمط الشخصية )

 
  Sameen & Burhan, 2014دراسة سميه وبرهان 

 
 ( لذى الطلبة.A , Bاإلبذاع وعالقته بنمط الشخصية )

 اليدؼ
راسات العميا ( عبلقتو باإلبداع لدى طمبة الدA , Bالتعرؼ عمى نمط الشخصية )

 في الفنوف الجميمة.

 العينة
( طالبة مف طمبة الدراسات 66( طالبا ، و)155) بواقعوطالبة  اً ( طالب121)

 العميا مف جامعات باكستاف.

( فقرة. ومقياس نمط 30مكّوف مف ) (Gough, 1979) مقياس اإلبداع لػ األداة
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مف  مكّوف  (Upindar Dhar & Manisha, 2001) (ABBPS)لػ  الشخصية
 . B( فقرة لنمط 16، و) A( فقرة لنمط 17( فقرة . )33)

الوسائؿ 
 اإلحصائية

 تحميؿ االنحدار.تبار التائي لعينتيف مستقمتيف ، معامؿ ارتباط بيرسوف ، االخ

 النتائج

، وجود عبلقة  B، أكثر مف النمط  Aأف إفراد العينة الذيف يتصفوف بالنمط 
واإلبداع ، ووجود عبلقة ارتباطية  Aا بيف النمط ية دالة إحصائيجارتباطية مو 

 Aواإلبداع ، وجود إسياـ موجب داؿ  لمنمط  Bسالبة  دالة إحصائيا بيف النمط 
 في اإلبداع .  Bإسياـ سالب داؿ  لمنمط  في اإلبداع ، ووجود

 

 
 استعراض الدراسات السابقة :

ة  التعرؼ عمى المراقبة الذاتية  : ىدفت الدراسات التي تناولت المراقبة الذاتي األهداف .6
داء المدرسي ، حاالت اليوية النفسية ، والدافعية ألقتيا مع المتغيرات األخرى ، كاوعبل

الداخمية والخارجية ، والتفكير الناقد ، والفاعمية الذاتية ، والوعي الذاتي، وأنماط وسمات 
 والتخصص الدراسي .الجنس الشخصية ، والفروؽ وفؽ متغير 

( ىدفت إلى التعرؼ عمى نمطي A ,Bأما الدراسات التي تناولت نمطي الشخصية )     
والتخصص الدراسي فضبلً  عف  الجنس(، والفروؽ تبعًا لمتغيرات A ,Bالشخصية )

 عبلقتو بالمتغيرات األخرى .
    فتستيدؼ العبلقة بيف المراقبة الذاتية ونمطي الشخصية                 الدراسة الحاليةأما 

(A , B. لدى طمبة الجامعة ) 
: تباينت أحجاـ العينات حسب طبيعة المجتمعات والظروؼ التي أجريت فييا  العينات .2

سات التي تناولت المراقبة الذاتية كانت أصغرىا دراسة                  ار تمؾ الدراسات ، فالد
ـ العينة حج فقد بمغ (Carason & Mowsesian,1993 سوف وماوسيسيفادراسة كار )
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( حيث بمغ حجـ العينة 2013أما أكبرىا حجمًا فكانت دراسة )بني يونس ،  ( فرداً 139)
 ( فردا .757)

( فكانت أصغرىا في دراسة                 A ,B) أما الدراسات التي تناولت نمطي الشخصية     
( فردًا 86( إذ بمغ حجـ العينة ) Watkins & Eisler, 1989دراسة واتكنس وايسمر   )

 ( فردًا .743( إذ بمغ حجـ العينة فييا )0222دراسة حيدرة ، أما أكبرىا في دراسة )
وبعض الدراسات  الطمبةوفيما يتعمؽ بالعينات فقد أقتصرت بعض الدراسات عمى      

 .مف طمبة الجامعة اقتصرت عمى فئة المراىقيف
ة مف طمبة كميات جامعة ( طالب وطالب400فتتألؼ مف ) البحث الحاليأما عينة     

 السميمانية اختيروا بالطريقة العشوائية.
: تباينت األدوات المستعممة في الدراسات التي تناولت المراقبة الذاتية فمنيا تبنت  األدوات .3

 .1984، لينوكس و ولؼ 1974مقياس سنايدر 
نماف ، وتباينت األدوات المستعممة في نمطي الشخصية فمنيا مقياس )فريدماف وروز    

استعممت   Sameen & Burhan, 2014دراسة سميه وبرهان ، و (1978)ىاورد كبلزر 
                              كما في دراسة  ببنائو وف، ومنيا قاـ الباحث (Upindar Dhar & Manisha, 2001مقياس )
 . (2010، )الربيعي
. استنادا إلى نظرية سنايدر تيةالمراقبة الذا يتـ بناء مقياسفيالبحث الحالي: أما     
مف  التحقؽسيتـ نظرية فريدماف وروزنماف و  استنادا إلى (A , B)نمطي الشخصية و 

 السايكومترية . ماخصائصي
لوسائؿ اإلحصائية تبعًا : استعممت الدراسات السابقة العديد مف ا الوسائل اإلحصائية .4

ئؿ اإلحصائية المناسبة لطبيعة فسيتـ استعماؿ الوسا الدراسة الحاليةأما ،  ألىدافيا
 الدراسة وأىدافيا.

: تباينت النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة وسيتـ اإلفادة منيا في  النتائج .5
 . البحث الحاليمناقشة نتائج 

 



 

 
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهجية البحث وا 

 أواًل: مجتمع البحث  

 ثانيًا: عينة البحث 
 ثالثًا: أدوات البحث 

 رابعًا: التطبيق النهائي
 خامسًا: الوسائل اإلحصائية
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 الفصل الثالث
جراءاته    منهجية البحث وا 
 منهجية البحث :

تم اختيار المنهج  الصفن ك نصهنك رنانر المهنائ  ملدمنس لاراالنس الاللتناط ا رت ا ينس 
 نننيل المتاينننراط صالنانننو  نننل ال نننرصإ  يمنننا  يهجنننا ص ي  ي الننناب المنننهج  الصفننن ك منننل رالنننالي  

ة نمنننا ئنننك  نننك الصاتننن  ص صيجنننتم الظنننائر  ال حنننل الال منننك الننن ل يالتمنننا   نننأ اراالنننس الصاتننن  رص
  صف جا صف ًا اتيقًا صيال ر  هجا تال يرًا نميًا صني يًا .

 ننننالتال ير الني ننننك يفننننو لهننننا الظننننائرة صيصعننننا خفادفننننجا ص رمننننا التال يننننر النمننننك 
 يال يها صف ًا رتميًا ليصعا مقاار ئ ه الظائرة اص حجمجا صارجناط ارت ا جنا من  الظنصائر 

 اآلتيس : راءاطجال حل اإلص صيتعمل  (934:  6441األخرى )  يااط ص 
 أواًل : مجتمع البحث:

 ال ننننًا ص ال ننننس مننننل ن ينننناط جامالننننس الالنننن يماهيس  6(21202ياننننمت مجتمنننن  ال حننننل )
 %( ص ص 83.81(  ننننننننرًا يانننننننن صل هالننننننن س )2297الاراالنننننننس األصلينننننننس الفننننننن احيس  صاتننننننن  )

 هالنن س  (8098%( صمننل التخففننيل الال مننك  صاتنن  ) 16.18( يهاننأ  ص هالنن س )02470)
    ( .   6%( ص جاصت ) 44.15(  هال س )02195%( صاإلهالاهك )53.84)

 
 
 
 
 

                                                 
 م 9364-9365. ل الام الاراالك الال يماهيس   ياهاط مل اال س اإلحفاء  ك جامالس 1
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 (0دول )ـــــج
 ثـــــتمع البحـــــمج       

 المجمـوع إناث  ذكور  الكمية         التخصص    

 الكميات اإلنسانية

 0072 222 589 السياسة القانون و  كمية
 2028 519 0225 االساسية التربية كمية

 2218 0402 0257 كمية التجارة 
 0212 872 849 كمية االدارة وااقتصاد

 4594 5125 0229 عموم االنسانية والالمغة  كمية
 02195 2159 9124 المجموع   

 
  

 الكميات العممية
 
 

 252 484 248 طبال كمية
 245 005 051 البيطريكمية طب 

 5554 2817 0088 العموم التربوية العموم و  كمية
 0797 0204 442 عموم الزراعية ال كمية
 0955 815 224 عموم الهندسية ال كمية

 8098 9427 2252 المجموع
 21202 02470 2297 الكمي المجمــوع

 
 ثانيًا : عينة البحث األساسية

  الالنن يماهيس صن ينناط جامالنس     نسمننل   النن  ص ال نس  (533تأل نط  يهنس ال حننل منل )    
 اط التصزي    (Stratified Random Sample)الالاصاديس ال  قيس  ارئم  ال ريقستم اختي

  نصر صالنن مننل (633 النن  ص ال ننس مننل التخفنن  الال مننك  ) (933 صاتنن  ) النناصلالمت
ص  ننصر (633ص ال نس  ) (  الن    933هال  ص صمل التخفن  اإلهالناهك )اإلمل  (633ص)
 :(9  ص جاصت ) ( يهال633ص)
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 (9) جدول
 ثـــالبحينة ــع

 
 البحث:أداتا ثالثًا : 

 (  Scale  Self Monitoring ) المراقبة الذاتيةمقياس  .0
 : الخطوات اآلتيةاس وفق تم بناء المقي   

تالريو التحايا ص  المرات س ال اتيسالتك تهاصلط اإل لع   أ األا ياط صالاراالاط الالا قس  .ر 
) ملحظس ال را ل اتك صمقارهس  أهجا:  ( ص ال ل  ر جاSnyder) الهايار نلالهظرل 

يس  جاو تالايت صع   ال صنك ال صنك ص صتال يراتك م  اآلخريل  ك المصاتو ا جتما 
 (. Snyder, 1987: 65 ( )ل  ظك صغير ال  ظكا

                     نمقياسس التك تهاصلط المرات س ال اتيس يا  لع   أ ما تيالر مل المقاي .  

 Bortner1969  صSnyder 1974  يس ص ف  9336هجم  ص 6444 محماص

 .   9368 هك يصهس   ص 9369

 الكميات اإلنسانية
 الجنس

 الكميات العممية   المجموع
 الجنس

 المجموع

 
 وعـــالمجم 
 يـمـــــكــال  

 إناث ذكور إناث ذكور 
 91 29 29 عموم الزراعية كمية 91 29 29 التربية االساسية كمية

 عمومالكمية  91 29 29 كمية االدارة وااقتصاد
 الهندسية

29 29 91 

عموم الالمغة و  يةكم
 االنسانية 

العموم كمية العموم و  91 29 29
 التربوية

29 29 91 

 91 29 29 طبالكمية  91 29 29 السياسةقانون و الكمية 
 411 211 مجمــــوعال 211 وع ــــمجمال
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ا ال ص  اله اليس لارض التالرو   أ س ص مل الخ راء  ك الال صم التر صيمقا  س مجمص س  .ج 
 المهاال  لفياغس  قراط المرات س ال اتيس لاى    س الجامالس. 

(  قرة تمات  قراط المقياس 83  أ ) حلال ا حفت هاءًا   أ ماتم  نره الا قًا  .ا 
 ( .  6 فصرتك األصليس ص م حإ )

 
 صدق الفقرات :

تتصا ر  ك رااة ال حل نصهك يالنا ي البا الفاإ مل المقصماط األالااليس التك يه اك رل 
منا تقنيس منا المحاا األالاالك لالم يس القياس اللحقس  أنم جا ص  أااة ال حل تالا فنااتس حيه

صلانننننرض التحقنننننإ منننننل فنننننلحيس  ( ص84: 6436)الزص النننننك ص خنننننرصل ص  صعنننننالط لقياالنننننك
ص  (9ص م حنإ ) ك الال صم التر صيس صاله النيس  ( محنماً 65  أ ) المقياس ص تم  رض  قراتجا

مالينارًا المحالنص س ( Chi-square) كاي مربعتيمس لمالر س ماى فاإ  قراتك ص صتم ا تماا 
( لجميننن  ال قنننراط االنننس  هنننا 9تيمنننس مر ننن  ننننال )ننننا صتنننا ت نننيل رلل قننناء ال قنننرة منننل  نننامجا ص 

اصت نننننج(ص 8,35ا  ناهنط ان ننر منل الجاصلينس )ص  (6( صارجننس الحرينس )3,34مالنتصى ا لنس )
(5) :   

 (5دول )ـج
 المراقبة الذاتيةقيم مربع كاي المحسوبة ألراء المحكمين عمى مقياس 

 الفقرات
عدد 
 الفقرات

 الموافقون
قيمة مربع كاي 

 المحسوبة
0  ،2  ،5  ،4  ،9  ،7  ،8  ،5  ،01  ،00  ،02  ،05  ،04  ،09  ،
07  ،08  ،05  ،21  ،20  ،22  ،25  ،24  ،27  ،22  ،28  ،25  

27 04 04 

2  ،29  ،51  5 05 01,289   

02 0 02 2,024 

 (5)ص جاصت  (02،  2)تالايت ال قرتال تم ص هاًء   أ  راء المحنميل 
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 (4جدول )
 التي ُعدلت بناًء عمى آراء المحكمين المراقبة الذاتيةفقرات مقياس 

 بعد التعديل قبل التعديل الفقرة

 رارس ال اادت جياًا ت ت اتخا  رل ترار ممنهس ها حاجتك  تخا  القرار  أههك اارس نت ال اادت ال 2

 رتجه  المصاتو التك تال   لك ا ه الات لال القارة  ك ا  تالاا  ل المصاتو التك تال   لك ا ه الات 02

 

  رديةالمراقبة الذاتية الى المغة الك مقياس ترجـمةدق صـ
راينننس ال انننس الن ينننس النننأينننس منننل ال انننس الالر مرات نننس ال اتال مقيننناس ترجمنننس تنننام ال احنننل       

مننننل خننننلت ترجمتننننك مننننل ال اننننس الالر يننننس الننننأ ال اننننس ص  أالنننن ص  الترجمننننس صالترجمننننس الالنالننننيس 
رايس الك ال انس الالر ينس منل ت نت ص ام ي ااة الترجمس مل ال اس الن 9النصرايس مل ت ت االتا يل

 اله النيس ك الال صم التر صينس ص  5ص ام  رعط الهالختال   أ االتا يل  خريل 8االتا يل  خريل
 تام  يل الهالختيل .ال ئهاك ت ا إ ص صت يل  لتحقإ مل فاإ ترجمتكاص لارض 

 
 اعداد تعميمات المقياس :

ت الاب تال يماط المقياس  ماا س الاليت الن ل يالترانا  نك المالنتجي   نك راهناء االنتجا تك 
ل قننننراط المقينننناس ص صتننننم مرا نننناة  هنننناء  قراتننننك رل تنننننصل   اننننس  النننني س صصاعننننحس صم جصمننننس ص 

 ( ل  ايت المهاال  للالتجا س.  صعرصرة اختيار المالتجي  لصع   لمس )
 
 

                                                 
2

ة / يتقُىٌ جًجًال / جايعة انسهيًاَية / د . عدَاٌ عبدانقادر كايم  / كهية انتزبية  ـ جًجًال / جايعة انسهيًاَي أ . د . عدَاٌ أييٍ يحًد  / كهية انتزبية  ـ 

 زديةانهغتيٍ انعزبية وانك
3

/   ـ جًجًال / جايعة انسهيًاَيةشانديٍ سعدوٌ / كهية انتزبية  و.د. ساياٌ ع كهية انتزبية  ـ جًجًال / جايعة انسهيًاَية / أ . و . د . ئاساد عبدانىاحد كزيى /  

 .زديةيتقُىٌ انهغتيٍ انعزبية وانك
4

ًيع يتقُىٌ )انج/  ـ كهية انتزبية ـ جًجًال / جايعة انسهيًاَية/  كهية انتزبية ـ جًجًال / جايعة انسهيًاَية /  د.ونيد خاند عبدانكزيى  م. ا. ماجا االالا محما 

 .زديةانهغتيٍ انعزبية وانك
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 طريقة تصحيح المقياس :
تم تحايا خمالس  اادت للالتجا س المتارجس  ك القيناس صئنك ) اادمنًا ص غال نًا ص احياهنًا ص     

 (   أ التصالك.6ص 9ص 8ص 5ص  4) (  أصزالهاارًا ص ر اًا 
 

 مستغرق لإلجابة ) العينة االستطالعية(:وضوح التعميمات والوقت ال
صعننصا التال يمنناط صصعننصا ال قننراط مننل حيننل الفننياغس صالمالهننأ ص  جنناو التأنننا مننل      

إ ينننن  ت تننننم ص صمتصالنننن  الصتننننط النننن ل يالننننتارتك المالننننتجي   ننننك االننننتجا تك ل قننننراط المقينننناس
 ال نننًا  (94المقيننناس   نننأ  يهنننس  انننصاديس منننل ن ينننس التر ينننس ل ال نننصم ا هالننناهيس تأل نننط منننل )

ص ال س ص صت يل مل خلت الت  يإ رل التال يماط صال قراط ناهنط صاعنحس صرل صتنط اإلجا نس 
 ( اتيقس.68زمهك مقااره )ماى ( اتيقس  متصال  65نن  69تراصحط  يل )

 
 :المراقبة الذاتيةالخصائص السايكومترية لمقياس 

 صدق المقياس :
لتنننك يه انننك تصا رئنننا ل مقيننناس ي الننناب الفننناإ منننل الخفننناد  الالننناينصمتريس المجمنننس ا

اله النننننك ت نننننت ت  يقنننننكص ي  يهنننننك ي انننننر تنننننارة المقيننننناس   نننننأ تيننننناس منننننا يجننننن  تياالنننننك  النننننًل 
(Harison, 1997 :11) صتم التحقإ مل فاإ المقياس  ال رادإ اآلتيس : ص 

 
 ري :ـاهـــ. الصدق الظ0

 تحقإ ئ ا الهصع مل الفاإ   أ ص إ ما تم  نره الا قًا.
 اء : ــــــدق البنـــــ. ص2

ي  إ   أ ئ ا الهصع مل الفاإ رحياها  فاإ الم جصم رص فاإ التننصيل ال رعنك 
 ص ألهك يالتما   أ التحقإ تجري يًا منل مناى ت نا إ ارجناط المقيناس من  الخافنيس المقاالنس
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( ص صتالنننا رالنننالي  تح ينننت ال قنننراط منننل م انننراط ئننن ا الهنننصع منننل 868:  6436)فننن صط ص 
 مقيننناس المرات نننس ص تنننم التحقنننإ منننل فننناإ  هننناء  (58: 6436الفننناإ )الزص النننك ص خنننرصل ص

 اآلتيس : مل خلت األالالي ال اتيس 
 

 : )القوة التميزية لمفقرات(أسموب المجموعتين المتطرفتين . أ
لج ا األال ص  ات الط الخ صاط المرات س ال اتيس لحالا  القصة التمييزيس ل قراط مقياس 

 اآلتيس :
 ( .9لاليهس التح يت اإلحفادكص جاصت ) يسل اتمرات س االتفحيا االتماراط مقياس  .6
رت نط النارجاط الن ينس التنك حفنت   يجنا ر ننراا الاليهنس ترتي نًا تهازلينًا منل ر  نأ ارجننس  .9

 راهأ ارجس  ك المقياس. يلأ
%( مننننل 92%( مننننل االننننتماراط الحافنننن س   ننننأ ر  ننننأ الننننارجاط ص)92اختيننننار )  .8

النن س تالننا ر عننت الهالنن  ا الننتماراط الحافنن س   ننأ راهننأ الننارجاط ص نننصل ئنن ه اله
ا صل نناة ) ل مقارهننس  ننيل المجمص تيننننل ص صتنننننصل رتفننننأ منننا يمنننل مننل الحجننم صالتمييننز

ص ننك عننصء ئنن ه الهالنن س   اننط  نناا ا الننتماراط  ننك نننت مجمص ننس  (.998: 9334ص
(633 ). 

ننناط  ( T.Test) تح ينننت ننننت  قنننرة  االنننتالمات ا خت نننار التنننادك .5 لاليهتنننيل مالنننتق تيل ص ص  
( 6,41اديس المحالص س م انرًا منل خنلت مصازهتجنا  القيمنس التادينس الجاصلينس )القيمس الت

( صت ننننيل رل جمينننن  القننننيم التاديننننس 965( ص ارجننننس حريننننس )3,34 هنننا مالننننتصى ا لننننس )
ت رل جميننن  ال قنننراط ممينننزة ص المحالنننص س رن نننر منننل القيمنننس التادينننس الجاصلينننسص ممنننا ينننا

 (.4جاصت )
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 (9جدول )
 الذاتية ت مقياس المراقبةالقوة التمييزية لفقرا

1 
 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العميا
القيمة التائية 
 المحسوبة

 
الا لس 
 اإلحفاديس

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي

 االنننس 4,354 3,42 8,64 3,23 8,34 6

 االنننس 1,833 3,32 8,24 3,28 5,55 9

 االنننس 9,195 6,38 9,84 6,63 9,28 8

 االنننس 1,822 6,34 8,33 3,26 5,42 5

 االنننس 8,882 3,49 9,92 6,66 9,28 4

 االنننس 63,541 3,22 8,89 3,15 5,88 1

 االنننس 4,362 3,33 8,34 3,28 5,63 2

 االنننس 1,286 6,33 8,54 3,25 5,91 3

 االنننس 2,392 3,42 8,59 3,21 5,94 4

 االنننس 3,154 6,39 8,91 3,13 5,93 63

 االنننس 2,924 3,43 8,52 3,21 5,85 66

 االنننس 2,312 3,31 8,21 3,19 5,53 69

 االنننس 5,235 3,46 8,53 3,24 5,38 68

 االنننس 63,985 3,35 8,68 3,13 5,64 65

 االنننس 4,399 3,46 8,46 3,23 5,46 64

 لنننساا 66,685 3,24 8,33 3,24 5,65 61

 االنننس 4,245 6,36 8,34 3,32 8,24 62

 االنننس 1,263 6,64 9,43 6,99 8,13 63

 االنننس 66,496 3,48 9,39 3,13 5,65 64
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 االنننس 1,488 3,31 8,43 3,26 5,89 93

 االنننس 9,314 6,88 9,24 6,63 8,95 96

 االنننس 63,132 3,36 9,26 3,34 8,45 99

 االنننس 4,219 3,22 9,14 3,25 8,14 98

 االنننس 1,543 3,45 8,63 3,35 8,41 95

 االنننس 2,191 6,69 8,64 3,33 5,98 94

 االنننس 2,396 6,32 8,66 3,34 5,65 91

 االنننس 3,112 3,44 8,68 3,24 5,61 92

 االنننس 8,432 6,64 9,28 6,62 8,81 93

 االنننس 4,143 3,45 9,48 6,39 8,36 94

 االنننس 2,425 3,44 8,38 3,49 5,31 83

 
 : لمراقبة الذاتيةا لمقياس ب. أسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية

يلب ارت ا  ال قرة  محك خارجك رص ااخ ك مل م اراط فاتجا ص صحيهما   يتص ر 
                        محك خارجك  ألب الارجس الن يس ل مقياس تالا محنًا ااخ يًا لحالا  الفاإ

(Anastasi. 1976:206) ل ا تم االتالمات مالامت ارت ا   يرالصل إليجاا الاللتس  ص
ص صت يل رل جمي  مالاملط ا رت ا   صالارجس الن يس ل مقياسا رت ا يس  يل ارجس نت  قرة 

( 3,34(  ها مالتصى ا لس )3,343االس يحفاديا ص ي  ناهط ان ر مل الجاصليس ال الاس )
 :(1جاصت )ص  (843صارجس حريس )
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 ( 7جدول )
  لمراقبة الذاتيةبالدرجة الكمية لمقياس ا عالقة درجة الفقرة

 ت
معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 

 الكمية 
 ت

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 

 الكمية 
 ت

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 

 الكمية 
 ت

معامل ارتباط 
الفقرة بالدرجة 

 الكمية 
6 3,845 4 3,822 62 3,841 94 3,844 

9 3,858 63 3,439 63 3,818 91 3,582 

8 3,669 66 3,83 64 3,491 92 3,58 

5 3,884 69 3,594 93 3,824 93 3,99 

4 3,641 68 3,996 96 3,939 94 3,438 

1 3,544 65 3,523 99 3,438 83 3,819 

2 3,514 64 3,849 98 3,553  
3 3,833 61 3,548 95 3,845 
 

 المقياس:ثبات 
ياننير الا نناط يلننأ ارجننس االننتقرار المقينناس   ننر الننزمل صاتالنناتك الننااخ ك صاتتننك  يمننا 

( ص صتنم التحقنإ منل Brown . 1983: 43) رااننننيزصاهنا  نك منل مال صمناط  نل الن صك األ 
 اآلتيس:ا اط المقياس  ال رادإ 

عـ. ط0  ادة االختبار :ــــريقة االختبار وا 
يقننس مالامننت ا الننتقرار ص النن ل يت  نن  ي ننااة ت  يننإ يالننمأ مالامننت الا نناط  جنن ه ال ر 

المقياس   أ  يهس الا اط ه الجا ص  الا مرصر ماة زمهيس ص صمل ام حالنا  مالامنت ا رت نا  
 (.Morphy. 1988: 65 يل ارجاط الت  يإ ا  راا  ك األصت صالااهك )
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منل ن ينس  (  ال ًا ص ال نس43  أ  يهس م ل س مل ) المرات س ال اتيست  يإ مقياس  تم
( يصمنننًا ر يننا ت  ينننإ 64( ص ال ننس ص ص النننا منناة )94(  ال نننًا ص)94 صاتنن  )ا الاالنننيس  التر يننس

المقياس   أ الاليهس ه الجا ص تم حالنا  مالامنت ارت نا   يرالنصل  نيل ارجناط الت  ينإ األصت 
صيمنننل القننصت رل مالامننت الا نناط ص  (3,21) صارجنناط الت  يننإ الانناهك    ننا مالامننت ا رت ننا 

           قنننننننننننناار يالننننننننننننا مق ننننننننننننصً   ننننننننننننالميزال الالننننننننننننام لتقننننننننننننصيم ا  ط مالامننننننننننننت ا رت ننننننننننننا   جنننننننننننن ا الم
(Gronland. 1981: 102). 

 

 . طريقة االتساق الداخمي )ألفا كرونباخ( :2

تالتما ئ ه ال ريقس مل الا اط   أ رااء ال را مل  قرة يلأ رخرى ص ي  تاير يلأ 
هجا تزصاها  تقاير جيا ل ا اط  ك اغ     أ ر تصة ا رت ا   يل  قراط المقياس ص  علً 

صل تحقإ مل ا اط المقياس  ج ه ال ريقس  ( .644: 6449) صاة صم ناصل صاألحيال 

     ا مالامت( ص Alpha Cronbach Formulaرل انرصه اخ ) ()  قط مالاالس 
   أ ا اط المقياس مق ص ً  صيالا مالاملط ا رت ا   ج ا المقاار م اراص  (3,23ا رت ا  )

 ( .651: 6433) صاة صالخ ي ك ص 
 

 المقياس بصورته النهائية :
ل ا ( ص 8) (  قرة  م حإ83 فصرتك الهجاديس مل ) المرات س ال اتيسمقياس  يتنصل

 ( ارجس.43( ص  متصال  هظرل )83( ص صالارجس الاهيا )643) ل مقياس أل الارجس الال يا 
 : مقياس المراقبة الذاتيةلالمؤشرات اإلحصائية 

رفنن ا المقينناس  مننل الخفنناد  الالنناينصمتريس لمقينناس المرات ننس ال اتيننس  الننا التحقننإ
 ( يصعا الم اراط اإلحفاديس ل مقياس. 2 جائزًا ل ت  يإ ص صالجاصت )
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 ( 2 جدول )
 الذاتية: المؤشرات اإلحصائية لمقياس المراقبة

 القـــــيم ياإلحصاء الوصف القـــــيم اإلحصاء الوصفي
 3,69 الخ أ الماليارل لللتصاء 631,43 المتصال 

 3,91 الت ر ا 3,48 الخ أ الماليارل ل مقياس
 3,95 الخ أ الماليارل ل ت ر ا 632,5342 الصالي 
 18 الماى 634,33 المهصات

 23 اتت ارجس 6,11 ا هحراو الماليارل
 688 ر  أ ارجس 668,45 الت ايل
   3,83- ا لتصاء

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (0الشكل )

 الشكل البياني لمقياس المراقبة الذاتية 
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 ( A , B  مقياس نمطي الشخصية ). 2
 : تم بناء المقياس وفق الخطوات اآلتية

 اإل نننلع   نننأ األا يننناط صالاراالننناط الالنننا قس التنننك تهاصلنننط هم نننك الاخفنننيس (A,B )
ص ي   (Friedman & Rosenmanمنال )ه رينامال صرصز لنن هظنرل التالرينو التحاينا ص 

(  أهنك   يانير يلنأ رل فناح ك يتفنو  أهنك تها النك ص غينر فن صر A  يالر ال الهم  )
ص يميت يلأ اإلح ا  صالالااديس ص مها   ص مالتاا   أ الالمنت ر عنت منل اآلخنريل ص لاينك 

ي ا نننال ئهنناك مننل يالصتنك ل صفننصت يلننأ ئا ننك.  ص راصا  النت  ااديننس ل ظيننس صغيننر ل ظينس
( يتفنو  أهنك غينر تها النك ص فن صر ص Aص  ننس همن  الاخفنيس )(  جنBرمنا النهم  )

 غيننننر  نننناصاهك ص لننننيس لايننننك احالنننناس  ملحنننناا الصتننننط صهنننناارا  مننننا ينننننصل  نننناادك 
(Feldman, 1998: 174)  . 

 س التك تهاصلط يا  لع   أ ما تيالر مل المقاي( هم نك الاخفنيسA , B)  نمقيناس
 .( 9369  د كالصا  امقياس  ص 9332  ح ي ص  9335  الخ اجك)
  منل الخ نراء  نك الال نصم التر صينس صاله النيس لانرض التالنرو   نأ الالن صك  مقا  س مجمص نس

 لاى    س الجامالس. ال ل يمات هم ك الاخفيس لفياغس  قراط المقياس
  ً(  قنننرة تمانننت  قنننراط المقينننناس 53  نننأ مننناتم  ننننره النننا قًا حفننننت ال احنننل   نننأ )  هننناء

 ( .  5 فصرتك األصليس ص م حإ )
 ح المقياس :تصحي

 ( ل  قراط  ( ص صف ر  ها اختيار ال ايت )رتال أ ارجس صاحاة  ها اختيار ال ايت )
 94ص  91ص  98ص  99ص  96ص  93ص 63ص 61ص  69ص  4ص  3ص  2ص  5ص  9ص  6)
 ( .53ص  54ص  55ص  58ص  59ص  84ص  82ص  81ص  84ص  88ص  83ص 
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 ( ص تال أ ارجس صاحاة  ها اختيار ال ايت ) ( ل  قراط رصف ر  ها اختيار ال ايت )
 86ص  92ص  94ص  95ص  64ص  62ص  64ص  65ص  68ص  66ص 63ص  1ص  4ص  8)
 (.52ص  51ص  56ص  53ص  83ص  85ص  89ص 

  صدق الفقرات:
( 65 ننرض المقينناس  فننياتك األصليننس   ننأ مجمص ننس مننل المحنمننيل   ننا  نناائم )تننم      

    نننأ مننناى صاله النننيس ل حننننم  منننل المختفنننيل  نننك الال نننصم التر صينننس ( ص9محنمنننًا ص م حنننإ )
ص صتننم ا تمنناا تيمننس )مر نن  نننال(  (A , B)الاخفننيس  هم ننك ننك تينناس   فنناإ ال قننراط

( لجمينن  ال قننراط 9المحالننص س ماليننارًا ل قنناء ال قننرة مننل  ننامجا ص صناهننط تيمننس مر نن  نننال )نننا
 :                              (3جاصت )( ص 3,34(  ها مالتصى ا لس )6االس  ارجس حريس )

 
 (8دول )ــج

 الشخصيةنمطي ( المحسوبة آلراء المحكمين عمى مقياس 2قيم مربع كاي )كا
 مربع كاي المحسوبة الموافقون عدد الفقرات الفقرات

 2  ،5  ،4  ،9  ،7  ،2  ،8  ،5  ،01  ،00  ،
02  ،05  ،04  ،09  ،02  ،08  ،05  ،21  ،
20  ،22  ،25  ،24  ،29  ،27  ،22  ،28  ،
51  ،52  ،55  ،54  ،59  ،57  ،52  ،58  ،
55  ،41  ،40  ،42  ،45  ،44  ،47  ،42  ،
48  

45  04 04 

 0  ،07  ،25  ،50 4 05 01,289   
 49 0  02 2,024 

 . 5,84=  1,19( عند مستوى داللة 0( الجدولية بدرجة حرية )2قيمة )كا
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 .(4ص جاصت )  راء المحنميل تم تالايت ال قراط اآلتيس   أ  هاءً 
 (5جدول )

 فقرات مقياس نمطي الشخصة التي ُعدلت بناًء عمى آراء المحكمين
 بعدل التعديل قبل التعديل ط
  ااة:  مهك جايا يفاا ك مصتو يت    رااء  هاما  ااة:  مهك جايا صع  يلأ تأتك  هاما 6
 .  الهاس ال يل يخت  صل  هك.ب الهاس. مل مخت  س رهصاع مل ن يرة . ر اااب 61
 رهك: ي اص  أخ ار الجامالس ص األمر يتال إ  هاما  رهك: ي اص  األخ ار  ك المارالس ص األمر يتال إ  هاما 94
 رنار:  ئم ال يل األالات ة ر عت رها رنار: ئم ال يلالمال ميل  ر عت رها 86
  الحاجس يلأ القراءة صا الترخاء. راالر االترخك. رص نتا ا رترر  أل راالر ب.  54

 

 رديةقياس نمطي الشخصية الى المغة الكم ترجـــمةصـــدق 
رايننس  أالنن ص  الترجمننس مننل ال اننس الالر يننس الننك ال اننس الن تننام ال احننل  ترجمننس المقينناس      

 . يل الهالختيل اً تام اً  يل ال الترجمس فااتس صال ئهاك ت ا قصت 4صالترجمس الالناليس
 عداد تعميمات المقياس:أ   

صعننننننالط تال يمنننننناط اإلجا ننننننس   ننننننأ  قننننننراط المقينننننناس صالتننننننك تتعننننننمل اختيننننننار  ننننننايت      
( رمننننننام ال ننننننايت √صاحننننننا  قنننننن  مننننننل  ننننننيل ال نننننناي يل المخفنننننن  ل  قننننننرة ص  صعنننننن   لمننننننس )

 .ال ل يهاال  المالتجي 

 وضوح التعميمات والوقت المستغرق لإلجابة لدى ) العينة االستطالعية(:   
التأنا منل صعنصا تال يمناط المقيناس ص قراتنك صمناى  جنم ر نراا الاليهنس ل مقيناس ص   جاو     

(  ال نا ص ال نس اختينرط  انصاديا 94 تم ت  يإ المقياس   أ  يهس  اصاديس   اط  اائا )
صت نننيل رل جميننن  ال قنننراط صاعنننحس صم جصمنننس منننل حينننل  التر ينننس لال نننصم ا هالننناهيسمنننل ن ينننس 

                                                 
5

 سها كًا في انًزاقبة انذاتية . االجزاءات َف 
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متصالنن  صتننط اإلجا ننس   ننأ  قننراط المقينناس تراصحننط  ننيل المالهننأ صالفننياغس ص نمننا ت ننيل رل 
 ( اتيقس . 61( اتيقس ص  متصال  )62ننن  64)

 : أنماط الشخصية الخصائص القياسية لمقياس 
 (  Validity of scaleصدق المقياس : ) 

يالنننا الفننناإ منننل رئنننم الخفننناد  الالننناينصمتريس التنننك يه انننك تصا رئنننا  نننك المقيننناس                
ت نننننننت ت  يقنننننننك ص ي  رهنننننننك ي انننننننر تنننننننارة المقينننننناس   نننننننأ تيننننننناس منننننننا يجننننننن  تياالنننننننك اله الننننننك 

 ( ص صتم التحقإ مل فاإ المقياس  ال رادإ اآلتيس: Harrison.1983:11 الًل)
 Face- Validityالصدق الظاهري:  .6

صتننا تحقننإ ئنن ا الهننصع مننل الفنناإ  ننك المقينناس  هنناما  رعننط  قراتننك   ننأ مجمص ننس مننل 
 فاإ ال قراط. الخ راء نما  نر الا قًا  ك

   Construct Validityاء ـــــدق البنـــص .9
رالالي  ( مل خلت A , Bتم التحقإ مل فاإ ال هاء لمقياس رهما  الاخفيس )     
 اآلتيس:

 )القوة التميزية لمفقرات( أسموب المجموعتين المتطرفتينأ. 
 آلتيس: لحالا  القصة التمييزيس ل قراط القياس  ج ا األال ص  ات الط الخ صاط ا 

   (9ص جاصت ) (  ال ًا ص ال س533المنصهس مل )تفحيا االتماراط المقياس ل اليهس  .6
رت نط النارجاط الن ينس التنك حفنت   يجنا ر ننراا الاليهنس ترتي نا تهازلينا منل ر  نأ ارجننس  .9

   يلأ راهأ ارجس  ك المقياس.
%( مننننننل ا الننننننتماراط الحافنننننن س   ننننننأ ر  ننننننأ الننننننارجاط صالننننننميط  92اختيننننننرط ) .8

%( مننل ا الننتماراط الحافنن س   ننأ راهننأ الننارجاط صالننميط  92ينناص ص)المجمص ننس الال 
 (.  633 المجمص س الاهياص ص  لك   ا  اا ا التماراط  ك نت مجمص س )
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تح يت نت  قرة  االتالمات مالاالس مر   نال  نيل تننراراط الملحظنس  نيل ال دنس الال ينا  .5
لتميينز ننت  قنرة منل  صالاهيا لنت  قنرة  نالهم ص ص ناط تيمنس مر ن  ننال المحالنص س م انراً 

( ص ارجنننس 3,34(  هنننا مالنننتصى ا لنننس )8,356ي ا ناهنننط رن نننر منننل القيمنننس الجاصلينننس )
(ص صتننا  ت ننيل رل القننيم المحالننص س لمر نن  ننناى لجمينن  ال قننراط ان ننر مننل القيمننس 6حريننس )
 :(63ص جاصت ) الجاصليس

 (01) دول ـــــج
 ة مربع كايباعتماد طريقلمقياس نمطي الشخصية   القوة االتمييزية

 النمط الفقرة
 المجموعة

 المجموع
الداللة  قيمة مربع كاي

 الجدولية المحسوبة الدنيا العميا اإلحصائية

0 
A 16 44 613 

 B 52 4 41 دالة 8,356 85,366
 961 633 633 المجموع

2 
A 68 86 55 

 B 44 22 629 دالة 8,356 4,952
 961 633 633 المجموع

5 
A 62 83 44 

 B 46 23 616 دالة 8,356 63,242
 961 633 633 المجموع

4 
A 81 23 665 

 B 29 83 639 دالة 8,356 89,213
 961 633 633 المجموع

9 
A 84 12 631 

 B 14 53 634 دالة 8,356 64,632
 9364 632 633 المجموع
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7 
A 54 24 695 

 B 44 88 49 ةدال 8,356 69,244
 961 633 633 المجموع

2 
A 1 92 88 

 B 639 36 638 دالة 8,356 64,228
 961 633 633 المجموع

8 
A 43 23 681 

 B 43 83 33 دالة 8,356 2,456
 961 633 633 المجموع

5 
A 94 54 23 

 B 38 18 651 دالة 8,356 3,545
 961 633 633 المجموع

01 
A 62 53 42 

 B 46 13 644 دالة 8,356 69,133
 961 633 633 المجموع

00 
A 84 16 633 

 B 14 52 661 دالة 8,356 4,369
 961 633 633 المجموع

02 
A 94 16 43 

 B 24 52 691 دالة 8,356 64,434
 961 633 633 المجموع

05 
A 68 56 45 

 B 44 12 619 دالة 8,356 64,843
 961 633 633 المجموع

04 A 44 33 658 99,488 8,356 دالة 
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B 48 93 28 
 961 633 633 المجموع

09 
A 83 14 44 

 B 23 58 696 دالة 8,356 98,364
 961 633 633 المجموع

07 
A 4 84 55 

 B 44 28 629 دالة 8,356 64,945
 961 633 633 موعالمج

02 
A 59 23 669 

 B 11 83 635 دالة 8,356 65,483
 961 633 633 المجموع

08 
A 96 15 34 

 B 32 55 686 دالة 8,356 84,312
 961 633 633 المجموع

05 
A 81 15 633 

 B 29 55 661 دالة 8,356 65,444
 961 633 633 المجموع

21 
A 49 39 685 

 B 41 91 39 دالة 8,356 62,149
 961 633 633 المجموع

20 
A 51 12 668 

 B 19 56 638 دالة 8,356 3,635
 961 633 633 المجموع

22 
A 81 19 43 

 دالة 8,356 69,192
B 29 51 663 
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 961 633 633 المجموع

25 
A 64 42 29 

 B 48 46 655 دالة 8,356 81,243
 961 633 633 المجموع

24 
A 58 29 664 

 B 14 81 636 دالة 8,356 64,153
 961 633 633 المجموع

29 
A 51 35 683 

 B 19 95 31 دالة 8,356 92,343
 961 633 633 المجموع

27 
A 62 53 14 

 B 46 13 646 دالة 8,356 96,654
 961 633 633 المجموع

22 
A 81 13 41 

 B 29 53 693 دالة 8,356 63,333
 961 633 633 المجموع

28 
A 93 44 38 

 B 33 48 688 دالة 8,356 65,915
 961 633 633 المجموع

25 
A 93 44 24 

 B 33 48 656 دالة 8,356 94,396
 961 633 633 المجموع

51 
A 62 59 44 

 B 46 11 642 دالة 8,356 65,425
 961 633 633 المجموع
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50 
A 59 25 661 

 B 11 85 633 دالة 8,356 64,313
 961 633 633 المجموع

52 
A 43 38 656 

 B 43 94 24 دالة 8,356 69,211
 961 633 633 المجموع

55 
A 19 35 651 

 B 51 95 23 دالة 8,356 63,994
 961 633 633 وعالمجم

54 
A 83 44 42 

 B 23 54 664 دالة 8,356 3,949
 961 633 633 المجموع

59 
A 54 23 664 

 B 18 83 636 دالة 8,356 66,198
 961 633 633 المجموع

57 
A 94 16 43 

 B 24 52 691 دالة 8,356 64,434
 961 633 633 المجموع

52 
A 93 56 16 

 B 33 12 644 دالة 8,356 63,324
 961 633 633 المجموع

58 
A 96 56 19 

 B 32 12 645 دالة 8,356 4,354
 961 633 633 المجموع

55 A 53 28 696 66,255 8,356 دالة 
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B 13 84 44 
 961 633 633 المجموع

41 
A 52 28 693 

 B 16 84 41 دالة 8,356 69,124
 961 633 633 المجموع

40 
A 82 41 48 

 B 26 49 698 دالة 8,356 1,362
 961 633 633 المجموع

42 
A 4 94 83 

 B 638 38 631 دالة 8,356 64,535
 961 633 633 المجموع

45 
A 85 44 48 

 B 25 54 698 دالة 8,356 66,339
 961 633 633 المجموع

44 
A 99 49 25 

 B 31 41 659 دالة 8,356 63,433
 961 633 633 المجموع

49 
A 98 43 28 

 B 34 43 658 دالة 8,356 64,335
 961 633 633 المجموع

47 
A 41 35 653 

 B 49 95 21 دالة 8,356 64,461
 961 633 633 المجموع

42 
A 44 21 684 

 دالة 8,356 4,234
B 54 89 36 
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 961 633 633 المجموع

48 
A 63 85 55 

 B 43 25 629 دالة 8,356 61,553
 961 633 633 المجموع

 :الشخصية  نمطي لمقياسالدرجة الكمية عالقة درجة الفقرة ب . ب
 (Point Biserial Correlationيانير  يرنالنصل يلنأ رل ا رت نا  الاهنادك الهق نك )     

ر ال رادإ ايص ًا  نك حالنا  ا رت ا ناط  نيل  قنراط ا خت نار اهادينس الارجنس صارجنس ئص رنا
ص هننننا االننننتخاام مالامننننت ا رت ننننا  الاهننننادك ( ص 464:  6446ت ننننار ننننننت ) يرنالننننصل ص ا خ

الهق ننك لاننرض ريجنناا الاللتننس  ننيل ارجننس ال قننرة صالارجننس الن يننس ل مقينناس ص ت ننيل رل جمينن  
ا  ناهننط ان ننر مننل القيمننس  ( ص843( صارجنس حريننس )3,34س )ال قنراط االننس  هننا مالننتصى ا لنن

  :( 66جاصت )ص  3.343الجاصليس ال الاس 
 (00جدول )

 بايسيريل  عالقة الفقرة بالدرجة الكمية باعتماد معامالت ارتباط
    Bنمط A   نمط الفقرة B  نمط A  نمط الفقرة
0  3,539 3,539 29 3,982 3,982 
2 3,692 3,692 27 3,992 3,992 
5 3,693 3,693 22 3,621 3,621 
4 3,949 3,949 28 3,646 3,646 
9 3,996 3,996 25 3,952 3,952 
7 3,624 3,624 51 3,611 3,611 
2 3,611 3,611 50 3,633 3,633 
8 3,641 3,641 52 3,625 3,625 
5 3,661 3,661 55 3,933 3,933 
01 3.636 3,636 54 3,682 3,682 
00 3,654 3,654 59 3,962 3,962 
02 3,624 3,624 57 3,938 3,938 
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05 3,863 3,863 52 3,653 3,653 
04 3,938 3,938 58 3,665 3,665 
09 3,962 3,962 55 3,696 3,696 
07 3,635 3,635 41 3,633 3,633 
02 3,693 3,693 40 3,693 3,693 
08 3,864 3,864 42 3,849 3,849 
05 3,639 3,639 45 3,629 3,629 
21 3,634 3,634 44 3,654 3,654 
20 3,619 3,619 49 3,964 3,964 
22 3,643 3,643 47 3,643 3,643 
25 3,833 3,833 42 3,653 3,653 
24 3,993 3,993 48 3,619 3,619 

 
 :(Reliability Of Scale)   ثبات المقياس

"   ر الزمل  متالقس ص" "  مالتقرة " تارة رااة القياس  ك ي  اء هتاد ياير الأ      
 مالهأ ال ال را  (Objectivity)نما اهك يالهك المصعص يس  ص (959: 9335ص  )الهالمس

                        فادك ال ل ي  إ ا خت ارنادهًا مل نال ا ح ه الجا الارجس  أيحفت  
 (.933: 9333)م حمص 

 :سقيم التحقإ مل ا اط المقياس   ر ت
عادة االختبار: )االختب   Test Retest)ار وا 

يالمأ مالامت الا اط  ج ه ال ريقس  مالامت ا التقرار ص ال ل يت    ي ااة ت  يإ        
المقياس   أ  يهس الا اط ه الجا  الا مرصر ماة زمهيس ص صمل ام حالا  مالامت ا رت ا  

 . (Morphy. 1988: 65) يل ارجاط الت  يإ األصت صالااهك 
(  ال ننًا ص ال ننس مننل 43  ننأ  يهننس م ل ننس مننل ) هم ننك الاخفننيس يننإ مقينناس صتننا ت      

( يصمنننًا ر يننننا 64( ص ال نننس ص ص الننننا مننناة )94(  ال نننًا ص)94ن ينننس التر ينننس ا الاالنننيس  صاتنننن  )



85 
 

 

ت  يإ المقياس   أ الاليهس ه الجا ص تم حالا  مالامت ارت ا   يرالصل  نيل ارجناط الت  ينإ 
 ( .3.39الامت ا رت ا  )األصت صارجاط الت  يإ الااهك    ا م

 
 المقياس بصورته النهائية:

 الا التحقإ مل الخفاد  القيااليس المتما س  م اراط الفاإ صالا اط رف ا مقياس     
ارجس صاحاة  صيحفت (1م حإ) (  قرة ص53رهما  الاخفيس   فياتك الهجاديس منصها مل )

ص  3ص  2ص  5ص  9ص  6 قراط ) ها اختيار ال ايت )ر( ص صف ر  ها اختيار ال ايت ) ( ل 
ص  81ص  84ص  88ص  83ص  94ص  91ص  98ص  99ص  96ص  93ص 63ص 61ص  69ص  4

ارجس صاحاة  ها اختيار ال ايت  صيحفت  ص( 53ص  54ص  55ص  58ص  59ص  84ص  82
 64ص  65ص  68ص  66ص 63ص  1ص  4ص  8) ( ص صف ر  ها اختيار ال ايت )ر( ل  قراط )

 (.52ص  51ص  56ص  53ص  83ص  85ص  89ص  86ص  92ص  94ص  95ص  64ص  62ص 
 (69جاصت )ص ( A , Bتم تحقإ مل م اراط ا حفاديس لمقياس هم ك الاخفيس )

                  (02جدول )       
 (A , Bالشخصية ) نمطيالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 اإلحصاء 
 الوصفي

 B   نمط  Aنمط  اإلحصاء الوصفي B   نمط  Aنمط 

 نن 3,32 3,32 االلتواء 533 533 العينة 
 3,69  3,69 الخطأ المعياري لاللتواء 96,84 91,16 المتوسط

 6,89 6,89 التفمطح 3,93 3,93 الخطأ المعياري
 3,958 3,958 الخطأ المعياري لمتفمطح 99 91 الوسيط
 91 91 المدى 99 91 المنوال

 63 69 اقل درجة 5 5 االنحراف المعياري
 81 83 أعمى درجة 61,39 61,39 التباين
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 (A, Bالشخصية ) أنماطالشكل البياني لمقياس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :Statistical Meansرابعًا: الوسائل اإلحصائية 
تم االتخاام الصالادت اإلحفاديس اآلتيس لمالالجس يجراءاط ال حل مل خلت الحقي س        

 (:spssاإلحفاديس ل ال صم  ا جتما يس )
 :chi- square( 2.مربع كاي )كا0
ص رهما  الاخفيس ص ص  المرات س ال اتيسلمالر س ا لس ال رإ  ك  راء الخ راء   أ  قراط مقياس   

 صالقصة التمييزيس لمقياس رهما  الاخفيس.
 لعينتين مستقمتين:   (Two sample T-test).االختبار التائي2

 . سالمرات س ال اتي سلمالر س القصة التميزيس ل قراط مقيا    
 Person correlation coefficient.معامل ارتباط بيرسون 5
 .الن يس ل مقياس المرات س ال اتيسلمالر س مالامت ارت ا  ارجس ال قرة  الارجس  .ر

رهما  ال اتيس ص ص  المرات س ل تحقإ مل الا اط   ريقس ا خت ار صا  ااة ا خت ار لمقياس . 
 .الاخفيس

 

 

 

 
 (2الشكل )

 (Aنمط الشخصية )
 (3الشكل )

 (Bنمط الشخصية )
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 :Alpha Cronbach Coefficient فاكرونباخمعادلة ال .5
 .المرات س ال اتيسل تحقإ مل ا اط مقياس 

 :  Point Biseral Correlation Coefficient  بايسيرال( )بوينت رتباطمعامل ا. 9
ص صلمالر س مالامت (A , B) هم ك الاخفيسلمقياس تس ارجس ال قرة  الارجس الن يس لمالر س  ل

 (.A , Bات س ال اتيس ص اهما  الاخفيس )ا رت ا   يل المر 
 : (One simple T-test)االختبار التائي لعينة واحدة  .7

 . A & Bالمرات س ال اتيس ص رهما  الاخفيس ل تالرو   أ مالتصى     
 : لممقارنات المتعددةScheffe  شيفيه  اختبار .2

ل الجهس صالتخف   ك  ك الت ا ت  ي ال رصإ  يل متصال اط ارجاط الجهس لمالر س مفاار
 المرات س ال اتيس.

ص التخف  الاراالك  ك : لمالر س ال رصإ  ك الجهس  يت الت ايل الااهادك  ل الت ا ت. التح3
 المرات س ال اتيس.



 

 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها
 أواًل: عرض النتائج ومناقشتها

 ثانيًا: االستنتاجات.
 ثالثًا: التوصيات.
 رابعًا: المقترحات.
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها

 أواًل: عرض النتائج ومناقشتها
 الهدف األول: التعرف عمى المراقبة الذاتية لدى طمبة الجامعة

( طالب وطالبة , 044لمتحقق من اليدف تم تحميل إجابات عينة البحث البالغة )    
 (64,10راف معياري ), بانح (641,59ىي ) لمراقبة الذاتية وتبين أن المتوسط الحسابي

( , ولمعرفة داللة الفرق تم استعمال االختبار التائي لعينة 54, والمتوسط الفرضي )
ممراقبة الذاتية ىي ل تبين أن القيمة التائية المحسوبة  ,(One Sample T-test)  واحدة

وبدرجة  (4,49( عند مستوى داللة )6,514وىي اكبر من القيمة الجدولية )( 16,671)
,  عالية طمبة الجامعة يتمتعون بمراقبة ذاتية وىذا يعني أن , لصالح العينة( 155ة )حري

  .(61جدول )
 (31جدول )

المراقبة  االختبار التائي لمفرق بين المتوسط الحسابي لمعينة والمتوسط الحسابي الفرضي لمقياس
 الذاتية

 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

انحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

ة درج
 الحرية

القيمة 
 التائية

الداللة 
 اإلحصائية

المراقبة 
 الذاتية 

لصالح دالة  16,671 155 54 64,10 641,59 044
 العينة

التي  ( Snyderسنايدر  )ـالمراقبة الذاتية لتتفق ىذه النتيجة مع افتراضات نظرية و     
 نفسوعمى و  جيسموكيم الخار  والسيطرة عمى بطضعمى ممارسة الالفرد قدرة  إلىأشارت 

  .فكريةال توجياتوو  و االجتماعيتفاعمعمى  تأثيربط لو ان ىذا الضو  , مشاعره الوجدانيةو 
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  دراسة ( و 1461صفية)دراسة و ( , 1446نجم)تتفق ىذه النتيجة مع دراسة و 
مرتفع من  ى ان افراد العينة يتمتعون بمستوى, التي اشارت ال( 1461بني يونس )

 .المراقبة الذاتية
كون توجيات داخمية يمتمطمبة الجامعة حث ان ىذه النتيجة تشير الى أن ى الباوير 

, فضال ومواجية التحديات التي تواجييم خالل دراستيم العممية التعميمية ,  ايجابية نحو
الذي دافعيتو  , فالطالب و  تعطي لمطالب فرصة لتنمية قدراتو  عن ذلك ان المراقبة الذاتية 

 المناقشاتو  في الحوارتية عالية يتمكن من المشاركة بفاعمية المراقبة الذايمتمك 
                                                  .النشاطات العمميةو 

 
  .لدى طمبة الجامعة  (A , B)الشخصية  أنماط التعرف عمىالهدف الثاني :

ٍب وطالبة , ( طال044لمتحقق من اليدف تم تحميل اجابات عينة البحث البالغة )   
عدد الطمبة ما أ , (%70) ةنسبب ( 156) (A)عدد الطمبة من نمط الشخصية  ن انوتبي  

     الشخصية  نمطمن  عدد الطمبةو  , (%67) نسبةب (17) (Bنمط الشخصية )من 
(A & B) (19) الجامعة ىم من نمط ىذا يعني ان غالبية الطمبة و  ,( %5نسبة )ب

   :(60جدول ),  (Aالشخصية )

 (31جدول )
 (A , B, ABالشخصية )   ألنماطالتكرارات والنسب المئوية 

 النسب المئوية التكرارات نمط الشخصية
A 156 70% 
B 17 67% 

AB 19 5% 
 %644 044 المجموع

 (.1)شكلفي  (A , B, AB)  الشخصية  ألنماطوالنسب المئوية يمكن توضيح التكرارات و 
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 (1شكل )ال

 (A , B, A-Bالشخصية )   ألنماطوالنسب المئوية التكرارات 

 

 & Friedman  روزنمانو  نظرية )فرديمانمع ما وردت في  وتتفق ىذه النتيجة
Rosenman) ( التي اشارت الى ان أصحاب نمط الشخصيةA يتصفون بالتنافس )

مأنينة ولكن بدرجة غير طًا شديدًا , ويشعرون بالطيواجيون ضغانيم , و الشديد والطموح 
 .نفاذ الصبرفضاًل عن الغضب و  كافية

دراسة و  (1461دراسة )محمد و  (1440تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )ابراىيم و 
 & Sameen, S ( برهانو سميه ودراسة( 1461الوائمي عبد ) دراسةو  (1447الجابرى )

Burhan (2014)  ىم م, التي أشارت الى ان غالبية أفراد العينة( ن نمط الشخصيةA) . 
 المتان( 1461رجب )دراسة و  (1464الربيعي ) تتعارض ىذه النتيجة مع دراسةو 

 .(A , B)   أفراد العينة يتصفون بنمط الشخصيةغالبية أشارتا الى أن 
روف االجتماعية واالقتصادية التي لباحث أن ىذه النتيجة تتفق مع الظويرى ا

, لو والمعاممة الوالدية أساليب التنشئة االجتماعية ضاًل عن , ف الطالب الجامعييعيشيا 
الناشئة  والتوتر ي لمواجية مواقف الضغط( ما ىو اال سموك تكيفAن نمط الشخصية )أاذ 

 .من االستثارات الفائقة في المجال النفسي واالجتماعي واالكاديمي
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                         ري الفرروق يري المراقبرة الذاتيرة عمرى  ويرق مت يرالتعررف عمرى الهدف الثالث: 
 ,والتخصص الدراسي( لدى طمبة الجامعة جنس) ال

والتخصص الدراسي  الجنس عند حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية في       
 :(69جدول ),  واالنحرافات تبين أن ىناك فروقًا بين ىذه المتوسطات

 (31جدول )
 يةمراقبة الذاتالوالتخصص الدراسي في  جنسوفقا لم يةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 

 االنحرافات المتوسطات التخصص جنسال العينة

644 

 ذكور

 5,14 647,57 عممي

 66,94 649,11 أنساني 644

 64,07 641,19 المتوسط 144

644 

 إناث

 64,51 641,17 عممي

 64,10 646,19 أنساني 644

 64,61 647,11 المتوسط 144

144 

المتوسط 
 الكمي

 64,61 647,61 عممي

 66,69 641,75 أنساني 144

 64,10 641,51 المتوسط 044

تم استعمال تحميل التباين , التخصص الدراسي و  الجنس لمعرفة داللة الفروق في      
  ,(Two Way Analysis of variance with interaction)ذي التفاعل الثنائي

القيمة الفائية  , اذ كانت الجنس في المراقبة الذاتية في  فروقعدم وجود  أظيرت النتائج
( عند مستوى داللة 1,60القيمة الفائية الجدولية )من أقل ( وىي 4,11) المحسوبة

كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا  , (151ـــــ  6ودرجة الحرية )( 4,49)
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كانت القيمة الفائية  , إذ, إنساني(  عممي)في التخصص الدراسي لممراقبة الذاتية 
 .(1,60ة )أقل من القيمة الفائية الجدولي , (4,64المحسوبة )

في والتخصص الدراسي  الجنس بين وجود فروق في التفاعل أظيرت النتائج و       
من القيمة الفائية  كبر( أ0,70كانت القيمة الفائية المحسوبة ), إذ المراقبة الذاتية 

 .(61جدول ), ( 1,60الجدولية )
 (31جدول )

والتخصص  جنسلم اويق يةمراقبة الذاتالالتباين الثنائي ذي التفاعل لداللة الفروق يي  مصدر
 الدراسي

 تحميل التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 غير دالة 4,11 17,16 6 17,16 الجنس

 غير دالة 4,64 64,65 6 64,65 التخصص

 التفاعل بين 
 دالة 0,70 911,16 6 911,16 * التخصص لجنسا

 661,91 151 00971,06 الخطأ
  

 044 0114540 المجموع
   

 155 09699,65 التصحيح الكمي
   

 
       ودراسة (1461ودراسة )صفية  (1464مع دراسة ) ابوفارة ىذه النتيجة  تتفقو     

 عدم وجود فروق في المراقبة الذاتية وفق متغير الى  اشارت المواتي , (1461بني يونس )
سون وماوسيسين ادراسة كار  وتتعارض ىذه النتيجة مع , )ذكور , اناث( الجنس

((Carason & Mowsesian,1993 اشارت الى وجود فروق في المراقبة الذاتية  نمتيلا
  . لصالح الذكور الجنس في 

 الجنس التفاعل بين لممراقبة الذاتية في لمتحقق من مصادر الفروق في و       
يفيو , وتبين أن قيم ش والتخصص تم استعمال اختبار شيفيو لممقارنات الثنائية البعدية
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عممي , ذكور انساني ( لصالح ذكور  - )ذكور عمميمقارنات ىي لثالث دالة   الحرجة
اناث انساني(  –نساني , )اناث عممي ث اانساني( لصالح انااناث  -)ذكور انساني

 .(67جدول )لصالح اناث انساني , 
 (38جدول )

 يةمراقبة الذاتملوالتخصص  الجنس لمعرية الفروق يي التفاعل بين  قيم شيفيه لممقارنات الثنائية البعدية

المتوسط  العدد المجموعة المقارنة
 الحسابي

الفرق بين 
 الوسطين

قيمة شيفيه 
 لةالدال  الحرجة

 9,11 398,88 399 عممي ذكور 3
 

1,8181 

  

 لصالح دالة
 391,11 399 أنساني ذكور عممي الذكور

 3,89 398,88 399 عممي ذكور 9
 

9,7899 
  

 دالة غير
 391,98 399 عممي إناث

 9,97 398,88 399 عممي ذكور 1
 9,9871  

 دالة غير
 397,91 399 أنساني إناث

 9,81 391,11 399 يأنسان ذكور 1
 دالة غير 9,7711  

 391,98 399 عممي إناث
 9,89 391,11 399 أنساني ذكور 1

  7,1911 
 لصالح دالة
 397,91 399 أنساني إناث نسانيإ االناث

  1,8991 3,87 391,98 399 عممي إناث 1
 لصالح دالة
 397,91 399 إناث أنساني نسانيا االناث

 
عمى ويق   (A , B)الفروق  يي انماط الشخصية التعرف عمى ابع: الر  الهدف

 .ةوالتخصص ( لدى طمبة الجامع الجنس مت يري )
 ( طالٍب وطالبة ,044)لمتحقق من اليدف تم تحميل اجابات عينة البحث البالغة      

,  (%71) ةمئوي ةبنسب( Aمن نمط الشخصية )( 609) ذكورال تكراراتوتبين ان 
ناث اإللصالح  (%77) ةمئوي ةبنسب( Aمن نمط الشخصية )( 690) ناثاإل تكراراتو 
 تكراراتو  , (%67) ةمئوي ةبنسب( Bمن نمط الشخصية )( 10) ذكورال تكرارات أما ,

 , ذكوراللصالح  (%61) ةمئوي ةبنسب( Bمن نمط الشخصية )( 11) ناثاإل
 تكرارات, و  (%66) ةمئوي ةبنسب( ABمن نمط الشخصية )( 16) ذكورال تكراراتو 

 .ذكوراللصالح  (%7) ةمئوي ةبنسب( ABمن نمط الشخصية )( 60)ناث اإل
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 ةمئوي ةبنسب( Aمن نمط الشخصية )( 601) التخصص العممي تكراراتوتبين ان      
 ةمئوي ةبنسب( Aمن نمط الشخصية )( 697) التخصص اإلنساني تكرارات, و  (76%)
من نمط ( 15) العممي لتخصصا تكرارات اما تخصص اإلنساني ,ال, لصالح  (75%)

من نمط ( 17لتخصص اإلنساني )ا تكراراتو ,  (%65) ةمئوي ةبنسب( Bالشخصية )
لتخصص ا تكرارات اما , تخصص العممياللصالح  ( %60مئوي ) ةبنسب( Bالشخصية )

لتخصص ا تكرارات, و  (%5) ةمئوي ةبنسب( ABمن نمط الشخصية )( 65العممي )
التخصص العممي لصالح  (%6) ةمئوي ةبنسب( ABمن نمط الشخصية )( 61) اإلنساني

  .(66جدول ) ,
 (37جدول )

 )ذكور / اناث( الجنس ر ( ويقا لمت يA,B , ABنماط الشخصية )أل التكرارات والنسب المئوية 
 التخصص )العممي / االنساني(و 

 األنماط
 اإلنسانية العممية  االناث الذكور

 التكرارات
النسب 

 التكرارات ويةالمئ
النسب 
 التكرارات المئوية

النسب 
 التكرارات المئوية

النسب 
 المئوية

A 609 71% 690 77% 601 76% 697 75% 
B 10 67% 11 61% 15 65,9% 17 60% 

AB 16 66% 60 7% 65 5,9% 61 6% 
 144 المجموع

 
144 

 144  144  
والتخصص الدراسي  الجنس في ويمكن توضيح التكرارات والنسب المئوية لمفروق      

 (.1)و (1ألنماط الشخصية في شكمين )

 

 

 
  

 (9الشكل)

 , A,Bالتكرارات والنسب المئوية أنماط الشخصية )
ABذكور / اناث( الجنسير ( وفقا لمتغ( 

 

 (1الشكل)

 , A,Bالتكرارات والنسب المئوية أنماط الشخصية )
AB)( وفقا لمتغير التخصص )العممي / االنساني 
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دراسة و  (1440دراسة )حيدرة و  ( 1440ابراىيم دراسة ) عارض ىذه النتيجة معتتو       
                       دراسةو  (1461)رجب  دراسةو  (1464دراسة )الربيعي و  (1446محمد )

( , A , Bوجود فروق في انماط الشخصية )عدم  الى أشارت ( المواتي1461)الوائمي 
التي اشارت الى وجود فروق في  (1447 رض ىذه الدراسة مع دراسة )الجابريكما تتعا

 .( لصالح الذكورAنمط الشخصية )

دراسة و  (1461دراسة )محمد و  (1449تتعارض ىذه النتيجة مع دراسة )ابراىيم و        
نماط الشخصية في الالى عدم وجود فروق اشارت  المواتي (1461الوائمي عبد)

 .التخصص الدراسي

ط الشخصية انماالعالقة بين المراقبة الذاتية و التعرف عمى الهدف الخامس : 
(A , B)  لدى طمبة الجامعة.  

 Point Biseral) النقطي رتباطاالقق من اليدف تم استعمال معامل تحمل    

Correlation Coefficient) ,  نمط و  امل االرتباط بين المراقبة الذاتيةتبين أن معو
( Aنمط الشخصية )و  المراقبة الذاتية ان العالقة بين ( مما يدل4,454) (Aالشخصية )

تبين ان معامل و  ( ,4,456)غير دالة احصائيا عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة 
دل ان العالقة بين ( مما يB( )4,677نمط الشخصية )و  بين المراقبة الذاتيةاالرتباط 

كمما ارتفعت المراقبة  يأ , إحصائيادالة موجبة و  (Bنمط الشخصية )و  المراقبة الذاتية
 .(65) جدول , , والعكس صحيح (B)نمط الشخصية درجة معيا  الذاتية ارتفعت

 (38جدول )
 (  لدى طمبة الجامعةA , Bط الشخصية )انماالعالقة بين المراقبة الذاتية و 

ةنمط الشخصي  الداللة القيمة الجدولية معامل االرتباط 
A 9,989 9,987  غير دال 
B 9,388 9,987 دال 
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 دراسة كاراسونو  (Furnham, 1989فيرنيام ) دراسةمع  وتتعارض ىذه النتيجة      
اشارتا الى وجود عالقة  , المتان Carason & Mowsesian, 1993)ماوسسيس )و 
  .(Aنمط الشخصية )و  مراقبة الذاتيةرتباطية دالة احصائيا بين الا

 
  (A , B)ألنماط الشخصية  االسهام النسبي التعرف عمى الهدف السادس :

 .مراقبة الذاتية  لدى طمبة الجامعةيي ال
إن القيمة الفائية المحسوبة  (Regressions Analysisأظيرت نتائج االنحدار )    

التوالي وىما أقل من القيمة الفائية  ( عمىA, B( )9.138( , )9,318لنمطي الشخصية )
 (.14( , جدول )693 - 2)( ودرجة حرية 4,49( عند مستوى داللة )1,60الجدولية )

 (14جدول )
( يي A,Bمعامل االرتباط ومعامل التحديد والخطأ المعياري وتحميل االنحدار لنمطي الشخصية )

 المراقبة الذاتية

 الداللة اإلحصائية القيمة الفائية خطأ التقدير تحديدمعامل ال معامل االرتباط نمط الشخصية

A 9,989 9,997 39,197 9.138    غير دال 

B 9,388 9,913 39,131 9,318  غير دال 

 

( وىي 4,166( قد بمغت )A( لإلسيام النسبي لنمط )Bوتشير النتيجة إلى أن قيمة )     
غت القيمة التائية المحسوبة ( إذ بم4,49ليست بداللة إحصائية عند مستوى داللة )

( , وكان مقدار اإلسيام 6,51( وىي اصغر من القيمة التائية الجدولية )6,999)
%( تقريبًا 466( أي أن )4,4466( , وبمغ مربع قيمة بيتا )4,454المعياري لقيمة بيتا )

ر (  بمعزل عن تأثيAمن التباين المفسر في درجات المراقبة الذاتية يعود إلى النمط )
 المتغيرات األخرى .
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( وىي ليست بداللة 4,166( قد بمغت )B( لإلسيام النسبي لنمط )Bوأن قيمة )     
( وىي 6,011( إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )4,49إحصائية عند مستوى داللة )

( , وكان مقدار اإلسيام المعياري لقيمة بيتا 6,51اصغر من القيمة التائية الجدولية )
( تقريبًا من التباين المفسر في 4,071( أي أن )4,071( , وبمغ مربع قيمة بيتا )4,166)

 (  بمعزل عن تأثير المتغيرات األخرى .Bدرجات المراقبة الذاتية يعود إلى النمط )

( في A, Bوىذا يعني أن ىناك أسيامًا لممتغيرين المستقمين نمطي الشخصية )     
 ( .16ية( ولكنيا غير دالة إحصائيا  , جدول )المتغير التابع )المراقبة الذات

 (93جدول )
 ( يي المت ير التابع )المراقبة الذاتية(A, Bإسهام المت يرين المستقمين نمطي الشخصية )

 المت يرات
معامل بيتا  معامالت الالمعيارية

 المعياري
 القيمة التائية

 الداللة
B الجدولية المحسوبة الخطأ المعياري 

 67,116 --- 9,111 761, 57 ثابتالحد ال

3,81 

 دال

 غير دال A 4,166 4.144 4,454 6,999نمط 

 غير دال B 4,166 4,076 4,677 6,011نمط 
 

في  (A, B)لم يحصل الباحث عمى دراسات سابقة تناولت إسيام نمطي الشخصية      
 المراقبة الذاتية لموازنتيا بالدراسة الحالية.
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 ستنتاجاتثانيًا : اال

 في ضوء نتائج البحث يقوم الباحث االستنتاجات اآلتية :     
ذاتـــو ومقارنـــة ســـموكو , وتعبيراتـــو مـــع مالحظـــة بالقـــدرة عمـــى  يتمتـــع طمبـــة الجامعـــة .6

 .اآلخرين في المواقف االجتماعية

ميـل إلـى اإلحبـاط والعدائيـة وال تنافسـي ,ال نمطالـ أصـحاب طمبة الجامعـة مـنغالبية  .1
 . والتعاون,  واالندفاع ,

ــــأثر    .1 ــــب الجــــامعي مالحظــــةال تت ــــة ســــموكول الطال بنوعــــو وتخصصــــو  ذاتــــو ومقارن
 . الدراسي

 .تتأثر أنماط الشخصية بنوع الطالب الجامعي وتخصصو الدراسي .0

ـــو ومقارنـــة ســـموكول الطالـــب الجـــامعي مالحظـــةترتفـــع  .9  , ا, صـــبور عنـــدما يكـــون  ذات
 متميال.,  مسالما

ولكنـو  ذاتـول الطالـب الجـامعي مالحظـةفـي  (A, B) ىناك إسيام لنمطي الشخصـية .1
   .بدرجة ضعيفة 

 

 :التوصيات ثالثًا : 
بالجوانب النفسية واالجتماعية ضرورة اىتمام مؤسسات التعميم العالي والجامعات  .6

 عرفية لمطالب الجامعي. موال
مشكالت الطمبة النفسية  تتناولإقامة دورات وندوات حوارية في الجامعات  .1

ية , وفسح المجال ليم لطرح أفكارىم وآرائيم لممساىمة في وضع الحمول والشخص
 ليا.

لتأكيد ذواتيم وتحقيق  مع أقرانيم تشجيع الطمبة عمى تكوين عالقات سميمة .1
 طموحاتيم التعميمية والمينية .
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 , ألنفسيمفي تقديم استراتجيات مراقبة الطمبة  في الجامعات  اإلرشادتفعيل دور  .0
في زيادة الوعي لدى الطمبة لحل  ىماالتي تس اإلرشاديةألساليب من ا فادةواال

 وفق ميارات التحكم الذاتي. , يممشكالت
األنانية  برامج تعميمية تتضمن مفردات تشجع الطمبة عمى االبتعاد عن سموكتقديم  .9

                            (          وضرورة االىتمام بالوقت,  والتميل في اتخاذ القرارات,  ) التنافس غير المشروع
 

 رابعًا : المقترحات 
 يقترح البحث الحالي إجراء الدراسات اآلتية :     
 .الجامعيةلدى طمبة المرحمة  كبرىالعوامل الشخصية بال وعالقتيا المراقبة الذاتية .6
 .لدى طمبة الجامعة بالتمركز حول الذات وعالقتياالمراقبة الذاتية  .1
لدى طمبة المرحمة  بأساليب المعاممة الوالدية ماوعالقتي (A , Bنمطي الشخصية ) .1

 .اإلعدادية
 لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. (A , Bنمطي الشخصية )أزمة اليوية وعالقتيا ب .0

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصـــــــادر
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 المصادر العربية :
 (4002ابراىيم، ريزان عمي) : ( أنماط الشخصيةA -B وعالقتيا بالميول العصابية )

كمية التربية ابن الييثم،  )أطروحة دكتوراه غير منشورة(والقدرة عمى اتخاذ القرار
 جامعة بغداد.

 ( 9111أبو حطب، فؤاد وصادق، امال) :  نمو االنسان من مرحمة الجنين الى
 ، مكتبة االنجمو المصرية، طبعة مزيدة ومنقحة .القاىرة . لمسنينمرحمة ا

 ( 4090أبو فارة) :  ثروة محمود اسماعيل، تطور السموك المراقبة الذاتية وعالقتو
                 بحاالت اليوية النفسية  لدى طمبة المراىقين في محافظة الخميل

 ميا ، جامعة االردنية. ( كمية الدراسات الع)أطروحة دكتوراه غير منشورة
 ( 4001أبو لبدة ، سبع محمد) : دار الفكر  مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي ،

 والنشر والتوزيع ، عمان ، األردن.  لمطباعة

 ( 4002اسماعيل ، كيالس عبداهلل) :  أساليب معاممة الوالدين وعالقتيا بنمط
( ، كمية الة ماجستير غير منشورة)رس( لدى طمبة جامعة السميمانية A/Bالشخصية )

 التربية األساسية ، جامعة السميمانية.
 (4092بني يونس، عمران محمد حسن) :  التفكير الناقد وعالقتو بالمراقبة الذاتية

)أطروحة والفاعمية الذاتية لدى طالب جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات
 ية. ( جامعة اليرموك، كمية التربدكتوراه غير منشورة

 (4002الجابري، حوراء حيدر محمد) : شخصية الشكوكة وعالقتيا بالنمطينال      
 (، كمية اآلداب، جامعة بغداد.)رسالة ماجستير غير منشورة )أ وب(،

 (4099الجابري، كاظم كريم رضا) :  مناىج البحث في التربية وعمم النفس، األسس
 ، بغداد. ، مكتب النعيمي لمطباعة واالستنساخ9، طواألدوات

 (4009الجارودي، فخرية يوسف محمد) :  سموك الشخصية من نمط )أ( وعالقتو
جامعة االمارات العربية  ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طمبة وطالبات

( معيد الدراسات والبحث التربوية ، جامعة )رسالة ماجستير غير منشورة المتحدة
 القاىرة. 
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 فصمية تصدر  مجمة، مجمة عمم النفسمراقبة الذات،  : (9119)الحارثي، زايد عقير
يناير/فبراير/  –عن الييئة المصرية العامة لمكتاب ، العدد السابع عشر 

  .9119 مارس
 ( ،4002حبيب، صفاء طارق ): )البنية العاممية لمقياس نمط الشخصية )أ ، ب 

 ( ، الجامعة المستنصرية، بغداد. 2، ع )مجمة كمية التربية 
  ،مرض السكر وعالقتو ببعض العوامل النفسية  : (4002ىدى جعفر )حسن

، جامعة  9، العدد  22، المجمد مجمة العموم االجتماعية والسمات الشخصية، 
 الكويت. 

 ( 4004حسين ، حسين فالح) :  نمط الشخصية وعالقتو ببعض االضطرابات
الجامعة  شورة()رسالة ماجستير غير منالنفسجسمية لدى مراجعي مستشفيات بغداد 

 المستنصرية، كمية اآلداب.

 ( 4092حمزاوي ، سامية ) :  نمط الشخصية )أ( ونمط الشخصية )ب( وعالقتيما
( كمية العموم االنسانية واالجتماعية، رسالة ماجستير غير منشورةبالضغط الميني) 

 جامعة سطيف.
 ( 4002حيدرة، سناء محمد) : ية )أ( و)ب(دافعية الحماية وعالقتيا بنمطي الشخص 

 كمية اآلداب، جامعة بغداد.(  رسالة ماجستير غير منشورة)  ،
 ( 9112خيراهلل ، سيد) : عالم الكتب ، القاىرة.  سيكولوجية االنسان ، 
 (4002الخفاجي، نغم ىادي حسين ،)الشخصية  انمط(A, B)  لذوي قدرات اإلدراك

 .الجامعة المستنصرية ، كمية اآلداب،  ( رسالة ماجستير غير منشورة) ،فوق الحسي
 ( 9122رايت ، لوجان)  ا: العالقة بين( نموذج سموك النمطA وأمراض الشريان )

، المجمد التاسع ، العدد مجمة الثقافة العالمية  التاجي ، ترجمة : لطفي محمد فطيم ،
(24. ) 
 ، (4090)عمار محمد عمي كاظم  الربيعي : ( أنماط الشخصيةA-B وعالقتيا )

كمية   )رسالة ماجستير غير منشورة( القيادية لدى مديري المدارس الثانويةبالقدرة 
 التربية االساسية، الجامعة المستنصرية.  
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 (4094رجب ، شروق ثاير ) :( احترام الوقت وعالقتو بنمطي الشخصيةA - B )
كمية التربية لمعموم االنسانية،  )رسالة ماجستير غير منشورة(لدى تدريسي الجامعة 

 عة ديالى. جام
 ( 9129الزوبعي ، عبد الجميل والكناني ، إبراىيم وبكر ، محمد ألياس: )  االختبارات

 ، جامعة الموصل ، العراق. والمقاييس النفسية
 ( 4002شريف ، ليمى) : النفسي و عالقتيا بنمطي  أساليب مواجية الضغط

                      ( ، )أ ، ب( لدى أطباء الجراحة )القمبية والعصبية و العامة الشخصية
 (، كمية التربية، جامعة دمشق.رسالة دكتوراه غير منشورة)
 ( 9112الشناوي، محمد محروس) : دارغريب لمطباعة 9، ط العممية اإلرشادية ،

 والتوزيع.
 ( 9129صفوت ، فرج) :  وزارة التعميم العالي والبحث العممي، القياس النفسي ،

 بغداد ، العراق.
 المراقبة الذاتية وعالقتيا بالدافعية الداخمية :  ( 4094مد كمال حسن)صفية ، مح

( جامعة  رسالة ماجستير غير منشورة)  الخارجية لدى طمبة جامعة اليرموكو 
 اليرموك ، كمية التربية.

 ( 4000عبد الخالق، احمد محمود) :  ، مجمة الثقافة نمط السموك )أ( وعالقتو بالقمق
 شر، العدد األول، بيروت. ، المجمد العا النفسية

 (9122عبدالحميد ، جابر ): البناء ، الديناميات ، النمو، طرق  نظريات الشخصية ،
 البحث ، التقويم ، القاىرة، دار النيضة العربية. 

  عبدالخالق وآخرون أحمد محمد وعبدالفتاح محمد دويدار ومايسة شكري وعادل
مجمة اد الشخصية ، دراسة عاممية ، سموك النمط )أ( وعالقتو بأبع : (9114)شكري

 (. 2 - 2، عدد) عموم االجتماعية
 ( 4092عبدالرزاق ، فراس عبدالمنعم) : الشخصية نمطي (A-B) في وعالقتيما 

 .عمى انترنت رالبحث منشو األساسية بالمالكمة،  الميارات بعض تعمم
 ( 4094عبدالوائمی، جميمو رحيم ): الشخصية  بنمط وعالقتو الحياة في المعنى

((A,B  ،)(.409) العدد )مجمو االستاذ 
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 ( 9112عبيدات ، ذوقان) : دار الفكر لمنشر ،  البحث العممي وأدواتو وأساليبو ،
 عمان ، األردن.

 (4099العبيدي ، محمد جاسم ) :دار الثقافة لمنشر والتوزيع  عمم النفس الشخصية ،
 ، عمان. 

 ( 9112العبيدي، نوري جودي محمد) :  الخمقي لممراىق العراقي وعالقتو النمو
باالتجاه الديني ومراقبة الذات والعمر والجنس ) اطروحة دكتوراه غير المنشورة(  كمية 

 التربية )ابن الرشد(،  جامعة بغداد.
 ( 4009العتيق ، أحمد مصطفى حسن ) : تأثير الضغوط البيئية المختمفة عمى

 مجمة الطفولة والتنميةلدى األطفال ،  (Aاحتمالية نمو أشكال متباينة لسموك النمط )
 ( .4، العدد )

 (4002عثمان، رووناك حميد) :  االغتراب الثقافي وعالقتو بتحقيق الذات لدى
جامعة صالح  رسالة ماجستير غير منشورة(التدريسيين بجامعات أقميم كوردستان ) 

 الدين ، اربيل. 
  ( 4000عسكـر ، عمي ) : القاىرة ، دار الكتاب  يتيا،ضغوط الحياة وأساليب مواج

 الحديث.
   ( 9112عمي ، وائل فاضل ) :  نمط الشخصية والضغوط النفسية وتأثيرىا عمى

( كمية اآلداب ـ الجامعة  رسالة ماجستير غير منشـورةحدوث الجمطة القمبية ) 
 المستنصرية ، بغداد.

 باحث في اإلحصاء لم :( 9122، خميل يوسف )الخميمي  و أحمد سميمان،  عودة
 ( ، دار الفكر لمنشر والتوزيع ، عمان ، األردن .9، ط )التربية والعموم اإلنسانية 

  أساسيات البحث العممي  : (9114، فتحي حسن )وممكاوي  ، احمد سميمانعودة
 ، األردن.في التربية والعموم اإلنسانية

 توى،باإلجياد، المس وعالقتيا الشخصية أنماط  :(4002زروال ) فتيحة ، بن 
( اطروحة دكتوراه غير المنشورةالمواجية )  ، واستراتيجيات المصادر ، األعراض

 منتوري قسنطينة. جامعة كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية ،



   013 

 نمطا الشخصية: ( 4092زىراء طارق بتال ) والعاني ، حسن حمود الفالحي       
 مجمة البحوثدريس الجامعي، ، ب( ودافعية االنجاز لدى أعضاء ىيئة الت )أ

 (. 22، العدد ) التربوية والنفسية
 ( 9119فيركسون ، جورج . أي : )التحميل اإلحصائي في التربية وعمم النفس  .

 ترجمة ىناء محسن العكيمي ، دار الحكمة لمطباعة والنشر ، بغداد . 
 افع نمط الشخصية وعالقتو بتحقيق اليوية ود : (4002) قاسم ، انتصار كمال

كمية التربية  ) اطروحة دكتوراه غير منشورة (االنجاز الدراسي لدى طمبة الجامعة 
 لمبنات ، جامعة بغداد .

 ( 4002قزاقزة ، أحمد محمد يونس)  :في الذاتية المراقبة عمى التدريب فاعمية 
 )رسالة ماجستير غير منشورة( فيو. قصور لدييم الذين األطفال لدى االنتباه مستوى
 التربية لمدراسات العميا ، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ، اردن.كمية 

 ( 9110كامل ، محمد عمي) :  دراسة ألثر استخدام برنامج التحكم في الذات لعالج
 ، كمية التربية ، جامعة طنطا. رسالة ماجستير غير منشورة(االكتئاب ، )

  سي لممعميمن ذوي النمطاالحتراق النف: ( 4002، عمار ) ودريدركرم ، نشوة      
كمية  رسالة ماجستير غير منشورة())أ ، ب( وعالقتو بأساليب حل المشكالت 

 التربية، جامعة الفيوم.
 ( 9119كريم، عادل شكري) :  ، نمط )أ( لمشخصية وعالقتو ببعض المتغيرات

 ( كمية األداب ، جامعة اطروحة دكتوراه غير منشورةدراسة عاممية اكمينيكية ) 
 االسكندرية.

 ( 4002كريم، عادل شكري) : سموك نمط )أ( دراسة في عمم النفس الصحة ،
 االسكندرية ، دار المعرفة الجامعية. 

 ( 9110لوجان رايت ) : العالقة بين نموذج سموك النمط )أ( و امراض الشريان
و التاجي ، ترجمة: لطفي محمد فطيم ، الثقافة العالمية ، المجمس الوطني لمثقافة 

 الفنون و اآلداب ، الكويت.  
  ( 4092محمد ، حسين خزعل) : الخوف االجتماعي وعالقتو بنمطي الشخصية 

(A)  (وB) .دار الكتب العممية لمطباعة والنشر والتوزيع 
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  ، النمو الخمقي لممراىق العراقي وعالقتو باالتجاه  :( 9112) نوري جوديمحمد
( كمية التربية ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ) الديني ومراقبة الذات والعمر والجنس

 جامعة بغداد.

 ( 4000ممحم، سامي محمد)  :الطبعة مناىج البحث في التربية وعمم النفس .
 األولى. عمان، األردن: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

 الوعي باإلبداع وعالقتو باألسموب  (4090) الميداوي  ايناس محمد ميدي ،
             لدى طمبة الجامعة A-B التكيفي( ونمطي الشخصية  –)التجديدي المعرفي

 ( كمية التربية ، جامعة المستنصرية. أطروحة دكتوراه غير منشورة  )
 بالعصابية  وعالقتو )أ(النمط  سموك (1996) الرحمن عبد الناصر، حصة

 24)المجمد ) ، االجتماعية العموم مجمة ، البنود بين لالرتباطات واالنبساطية ، دراسة
  الكويت. (2العدد)

 ( 4009نجم ، نادية خميف ) : مراقبة الذات والقمق وعالقتيما باألداء المدرسي لدى
( كمية اآلداب ، أطروحة دكتورا غير منشورةطالب الصف السادس االعدادي ) 

 الجامعة المستنصرية.
 ( 4002النعمة، طو والعجيمي، صباح)  :منشورات المجمع لنفسمدخل إلى عمم ا :

 العممي. بغداد.
 ( 4094نعمة، منصور حمزة ) : العطف عمى الذات وعالقتو بالخوف من التقييم

كمية اآلداب ،  )رسالة ماجستير غير منشورة(االجتماعي السمبي لدى طمبة الجامعة 
 جامعة المستنصرية.

 ( 4090اليذلي، رجوه بنت سمران) : يا باالبداع االدارى إدارة الذات وعالقتيا وعالقت
لدى مديرات ومساعدات ومعممات مدارس المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة من 

 ( كمية التربية، جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورةوجية نظرىن )
 ( 9121ىول ولندزي ، ك ،ج ) : ت. دكتور فرج أحمد فرج  نظريات الشخصية ،

 وآخرون، دار الفكر العربي.
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   الشخصية الشكوكة وعالقتيا بالنمطين :(4002الجابري، حوراء حيدر محمد)في: 
(، كمية اآلداب، جامعة بغداد.تير غير منشورة)رسالة ماجس)أ وب(،   
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 ( 1ممحق )                                جامعة بغداد     
         كمية التربية/ ابن الييثم               
 (المراقبة الذاتيةمقياس)      قسم الدراسات العميا/ ماجستير        

 ) الصيغة األولية (     عمم النفس التربوي                      

 

 المحترم .......................................الدكتور األستاذ الفاضل      
( A & Bالمراقبة الذاتية وعالقتيا بأنماط الشخصية ) } يروم الباحث القيام بدراستو الموسومة         

{ ، وتقتضي متطمبات الدراسة بناء مقياس المراقبة الذاتية استنادا إلى نظرية  لدى طمبة الجامعة
مالحظة الفرد ) سنايدر المراقبة الذاتية بأنيا.  عرف اذ،  والدراسات السابقة Snyder, 1987سنايدر 

لذاتو ومقارنة سموكو ، وتعبيراتو مع اآلخرين في المواقف االجتماعية بيدف تعديل وضبط سموكو 
  ( .  Snyder, 1987: 65( ) المفظيالمفظي وغير 

 ( . دائمًا ، غالبًا ، أحياناً ، نادرًا ، أبداً ) ياس ىيعممًا أن البدائل التي سيضعيا الباحث لممق     
ونظرا لما تتمتعون بو من خبرة ومعرفة  يرجو الباحث التفضل بقراءة فقرات المقياس وبيان مدى      

بداء مالحظاتكم السديدة والتعديالت أو اإلضافات التي ترونيا مناسبة  .  صالحيتيا ، وا 
 شكر الباحث وامتنانو مع                          

                                                                         
 المشرف     

 أ.د إسماعيل إبراىيم عمي                    
 
 
 

 الباحث/ طالب الماجستيز

 ه ر كزيم سعيدسزو
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غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
التعديل 
 المقترح

    أسيطر عمى انفعاالتي عندما أختمف مع زمالئي  .1
    يم األعمال التي أقوم بياأرغب في تنظ  .2
    أتجنب االختالط مع اآلخرين في المناسبات االجتماعية  .3
    أدافع عن أفكاري التي أؤمن بيا  .4

5.  
أشارك الحديث في مواضيع مختمفة حتى أن كنت ال أممك 

 معمومات عنيا
   

    فأني أتعامل معيا بطريقة منظمة ةعندما تواجيني مشكم  .6
    اذ القرار فأنني ادرس كل البدائل الممكنةعند حاجتي التخ  .7
    أركز اىتمامي عمى أىدافي التي اخطط ليا مسبقاً   .8
    ارغب في اتخاذ طرق جديدة في عمل األشياء المفيدة لآلخرين  .9

    بإتقانأحرص عمى تنفيذ واجباتي   .11
    ابحث عن النصيحة وأستشير المختصين من أجل التغيير  .11
    ي فعالة وجيدة التزم بتطبيقياعندما أجد خطط  .12
    لدّي القدرة عمى إسعاد اآلخرين   .13
    أضع لنفسي قيم ومبادئ وأحاول االلتزام بيا  .14
    المشكالت البسيطة ال تبعدني عن مساري الصحيح  .15
    أستطيع تغيير انفعاالتي بسرعة عندما تتغير الظروف  .16
    تسبب لي االنفعاللدي القدرة في االبتعاد عن المواقف التي   .17
    أفكر بكل ما يدعو لمسرور عندما أشعر بالضيق  .18

19.  
عندما أكون قمقا من مشكمة ما فأنني أستطيع تحديد إي جانب 

 منيا يضايقني
   

21.  
أفضل المواقف التي من خالليا أقارن بين الطرق المختمفة لحل 

 المشكالت
   

    أعاني من مشكالت في التركيز والتذكر  .21

22.  
ص عمى تناول األمور بحذر حينما أكون في حالة أحر 

 الغضب.
   

    .لدّي القدرة عمى تحديد المشكالت من جميع جوانبيا  .23
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    ألتزم بتطبيق الخطط التي أرسميا لنفسي.  .24
    أعتقد أن سموكي يعبر عن ما يدور في داخمي.  .25
    استطيع مقاومة اإلغراءات التي تقدم لي  .26
    ئي أشعر بأنني في بؤرة اىتماميم.عندما أكون مع زمال  .27
    أجد صعوبة في تقميد سموكيات اآلخرين.  .28
    القيام بالسموك الذي ينال رضا اآلخرينأحرص عمى   .29
    استطيع أن أصف ما يحدث لي بدقة  .31
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 (2ممحق )

 ( A ,Bياس المراقبة الذاتية ونمطي الشخصية )أسماء السادة المحكمين عمى فقرات مق
 مرتبة بحسب الحروف اليجائية واأللقاب العممية.

 التخصص الجــامعة والكـمية اسم المحكم ت

 قياس وتقويم بغداد / التربية لمعموم الصرفة ــ ابن الييثم أ. د. احسان عميوي ناصر 1

 عمم النفس االكمينيكي ألساسيةالسميمانية / التربية ا الجاف أ. د . رشدي عمي 2

 قياس وتقويم المستنصرية/ التربية أ.م.د. أمل اسماعيل عايز 3

 عمم نفس النمو بغداد / التربية لمعموم الصرفة ــ ابن الييثم أ . م . د جمال حميد قاسم 4

 عمم النفس التربوي المستنصرية/ التربية أ. م. د. رنا عبدالمنعم العباسي 5

 عمم النفس التربوي المستنصرية/ التربية سييمة عبدالرضا أ.م. د. 6

 قياس وتقويم بغداد / التربية ابن رشد أ.م. د. عبدالحسين رزوقي 7

 قياس وتقويم بغداد / التربية لمعموم الصرفة ــ ابن الييثم عفاف زياد واديأ. م د.  8

 نفس التربويعمم ال المستنصرية/ التربية أ.م. د. لمياء ياسين الركابي 9

 عمم النفس التربوي بغداد / التربية لمعموم الصرفة ــ ابن الييثم أ.م.د. ليث محمد عياش 11

 قياس وتقويم صالح الدين / التربية اإلنسانية أ. م. د. محمد محي الدين الجباري 11

 عمم النفس التربوي بغداد / التربية لمعموم الصرفة ــ ابن الييثم أ. م. د. منتيى مطشر عبدالصاحب 12

 شخصية وصحة نفسية صالح الدين / التربية اإلنسانية أ . م. د. مؤيد إسماعيل جرجيس 13

 عمم نفس الشخصية بغداد / التربية لمعموم الصرفة ــ ابن الييثم ناجي محمود ناجي أ. م. د. 14
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 (3ممحق )                                      جامعة بغداد 

 المراقبة الذاتيةمقياس ة التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم        كمي
 )الصيغة النيائية(          الدراسات العميا / الماجستير            

 
                                 عزيزي الطالب ...... عزيزتي الطالبة       

 تحية طيبة.......
رات تعبر عن سموكك خالل مواقف الحياة اليومية ، يرجى التفضل بين يديك مجموعة من الفق      

( أمام الفقرة وتحت البديل المناسب والتي تعبر عن رأيك ، √بقراءة كل فقرة بدقة ، ثم وضع عالمة )
عمما انو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فاإلجابة الصحيحة ىي التي تعبر عن وجية نظرك 

احد ألنيا تستخدم  ادون إجابة ، وان إجابتك لن يطمع عمييمن فقرة  بدقة ، يرجى عدم ترك أي
 مع الشكر واالمتنان              ألغراض البحث العممي فقط .

 أنثى       ذكر                          الجنس
 إنساني         عممي              التخصص الدراسي 

 طالب الماجستير
 سروه ر كريم سعيد

 أبداً  نادراً    أحياناً  غالباً   دائماً   فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتال ت

      أسيطر عمى انفعاالتي عندما أختمف مع زمالئي  1
      أرغب في تنظيم األعمال التي أقوم بيا 2

3 
أتجنب االختالط مع اآلخرين في المناسبات 

      االجتماعية

      التي أؤمن بياأدافع عن أفكاري  4

أشارك الحديث في مواضيع مختمفة حتى أن كنت ال  5
 أممك معمومات عنيا

     

فأني أتعامل معيا بطريقة  ةعندما تواجيني مشكم 6
 منظمة

     

      أدرس البدائل جيدًا قبل اتخاذ أي قرار 7
      أركز اىتمامي عمى أىدافي التي اخطط ليا مسبقاً  8
     ق جديدة في عمل األشياء ائاتخاذ طر ارغب في  9

 ال داعي لذكز االسم

                 

  

 ال داعي لذكز االسم
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 المفيدة لآلخرين
      بإتقانأحرص عمى تنفيذ واجباتي  11

11 
ابحث عن النصيحة وأستشير المختصين من أجل 

 التغيير
     

      عندما أجد خططي فعالة وجيدة التزم بتطبيقيا 12
      لدّي القدرة عمى إسعاد اآلخرين  13
      يم ومبادئ وأحاول االلتزام بياأضع لنفسي ق 14
      المشكالت البسيطة ال تبعدني عن مساري الصحيح 15
      أستطيع تغيير انفعاالتي بسرعة عندما تتغير الظروف 16
      أتجنب المواقف التي تسبب لي االنفعال 17
      أفكر بكل ما يدعو لمسرور عندما أشعر بالضيق 18

19 
مقا من مشكمة ما فأنني أستطيع تحديد عندما أكون ق

      إي جانب منيا يضايقني

21 
أفضل المواقف التي من خالليا أقارن بين الطرق 

      المختمفة لحل المشكالت

      أعاني من مشكالت في التركيز والتذكر 21

أحرص عمى تناول األمور بحذر حينما أكون في  22
 حالة الغضب.

     

      .ة عمى تحديد المشكالت من جميع جوانبيالدّي القدر  23
      ألتزم بتطبيق الخطط التي أرسميا لنفسي. 24
      أعتقد أن سموكي يعبر عن ما يدور في داخمي. 25
      استطيع مقاومة اإلغراءات التي تقدم لي 26

27 
عندما أكون مع زمالئي أشعر بأنني في بؤرة 

      اىتماميم.

      بة في تقميد سموكيات اآلخرين.أجد صعو  28
      القيام بالسموك الذي ينال رضا اآلخرينأحرص عمى  29
      استطيع أن أصف ما يحدث لي بدقة 31



 

 

119 
 ( 4ممحق ) 

 بالمغة الكوردية المراقبة الذاتيةمقياس 

 صاٌـكـــؤى بـةغــــذاد                

 كؤليَزى ثةسوةسدةى ئينب ِةيظةً
  ٌى باالَ / وـاطــتةس     خويٍَذ

 
 فيَشخواصي بةسِيَض ................

ئةوةى لةبةسدةطتذاية كؤوةلَيَك بشِطةية كة ثيَشبيٍيةكاٌت طةباسةت بةِةٌذى كاسوباسي رياُ دةثيَويَت ، داواكاسً      
ؤضووٌى تـؤدا دةطـوجنيَت ، بةساوـبةس بةو ِـةلَـبزاسدةيةى كةلةطةهَ ب (√ )  ووالَوياُ بذةيتةوة بةداٌاٌى ٌيشاٌةى

بيَ ئةوةى ِيض بشِطةيةك بىَ وةالًَ بةجيَ بّيَمَيت ، لةكاتيَكذا وةالَوى سِاطت و وةالَوى ِةلَة لةبةساوبةسياُ ٌي ية ، 
 ِةسوةِا وةالَوةكاٌت تةٌّا بؤ وةبةطتى تويَزيٍةوةى صاٌظتى بةكاسدةِيٍَشيَت .

 لةطةهَ سِيَض و طوثاطى تويَزةس
 وشؤظايةتى        صاٌظتى              ثظجؤسِى : 

 تـويَــزةس                                                                وـــىَ           سِةطـةص : ٌـيَـش               
 طـةسوةس  كشيي  طـعيذ                                                                                                                         

 
 ِةسطيض بةكةوي تاسِادةيةك بةصؤسي ِةويشة بــشِطـــة ر
      كاتيَك لةطةهَ ِاوسِيَكامنذا ٌاكؤك دةمب ، كؤٌرتؤلَي ِةلَضووٌةكامن دةكةً 1

      حةص دةكةً ئةو كاساٌة سِيَكبخةً كة دةبيَت سِاياُ بجةسِيٍَي 2
      ة كؤوةالَيةتيةكاٌذا تيَكةهَ ٌامب و خؤً بةدووس دةطشً لةكةطاٌيرتلة بؤٌ 3
      داكؤكي لةو بريوباوةسِاٌة دةكةً كة باوةسًِ ثيَي ِةية 4
بةشذاسى طفتوطؤى بابةتة جؤساو جؤسةكاُ دةكةً ، ِةتا ئةطةس صاٌياسيشي  5

 ٌةبيَت لةطةسياُ 
     

ة ، بةسِيَكوثيَكي واوةلَةى لةطةهَ كاتيَك سِووبةسِووى كيَشةيةك دةمبةو 6
 دةكةً

     

      ليَكؤلَيٍةوةى بزاسدةكاُ دةكةً ثيَش دةسكشدٌي ِةس بشِياسيَك 7
      جةخت لةطةس ئةو ئاواجناٌة دةكةوةوة كة ثيَشرت ثالمن بؤ داسِيَزاوة 8
حةص لة طشتٍةبةسى شيَواصي تاصة دةكةً بؤ سِاثةسِاٌذٌي شتة بةطوودةكاُ بؤ  9

 خةلَكاٌي تش
     

      جةخت لةجيَ بةجيَ كشدٌي ئةسكةكامن دةكةوةوة بةووسدي  10
      لةثيٍَاو طؤسِاٌذا ثشت بة ئاوؤرطاسي كةطاٌي ثظجؤس دةبةطتي 11
      كاتيَك دةصامن ثالٌةكامن كاسيطةسُ ، ثابةٌذ دةمب بةجيَبةجيَ كشدٌياٌةوة  12
      ِةيةتواٌاى دلَخؤش كشدٌي كةطاٌي تشً  13
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      خؤً بةِاو و ثشةٌظيجي خؤً دادةٌيَي ، و ِةوهَ دةدةً ثيَياٌةوة  ثابةٌذمب 14
      كيَشة طادةكاُ لةسِيَطاى سِاطت الً ٌادةُ  15
      دةتوامن ِةلَضووٌةكامن بةثيَي دؤخةكاُ بطؤسًِ 16
      لةو ِةلَويَظتاٌة خؤً بةدووس دةطشً كة دةووسوريٍََ 17
      دلَتةٌط دةمب ، بري لة شتة خؤشةكاُ دةكةوةوة كة 18
كاتيَك لة كيَشةيةك ٌيطةساُ دةمب ، اليةٌةكاُ و ِؤكاسةكاٌي دةطت  19

 ٌيشاُ دةكةً
     

ئةو ِةلَويَظتاٌةً ثيَ باشة كة ضةٌذ سِيَطةيةكي جياواصً ثيَ دةبةخشَ  20
 لةضاسةطةسكشدٌي كيَشةكاٌذا

     

      يَشةى طةسجنذاُ و بريِيٍَاٌةوةدةٌالَيٍَي بةدةطت ك 21
      لةكاتي توسِةبووٌذا بة وسياييةوة واوةلَة لةطةهَ بابةتةكاُ دةكةً 22
      تواٌاً ِةية كة لةِةووو سِوويةكةوة كيَشةكاُ دةطت ٌيشاُ بكةً  23
      ثابةٌذ دةمب بة جيَ بةجيَ كشدٌي ئةو ثالٌاٌةى كة ٌةخشةً بؤ كيَشاوة 24
      ي واية ِةلَظوكةومت طوصاسشتة لةٌاخيثيَ 25
      دةتوامن خؤً بةساوبةس شتة فشيودةسةكاُ سِابطشً 26
      كاتيَك لةطةهَ ِاوسِيَكامن دةمب ِةطت دةكةً بايةخي ثيَ دةدةُ 27
      بةئةطتةً دةتوامن الطاي ِةلَظوكةوتي ئةواٌيرت بكةوةوة 28
سةفتاسيَك كة سةصاوةٌذى ئةواٌى تشى ثيذاطشى دةكةً لة ئةجناوذاٌى  29

 لةطةس بيَت. 
     

      دةتوامن بةووسدي باطي ئةوة بكةً كةبةطةسوذا ديَت 30
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 ( 5ممحق )                                     جامعة بغداد
            كمية التربية/ ابن الييثم               

 (A & Bالشخصية ) أنماطمقياس         قسم الدراسات العميا/ ماجستير  
 ) الصيغة األولية (    عمم النفس التربوي                      

 
 المحترم .......................................الدكتور األستاذ الفاضل      

 & Aلشخصية )المراقبة الذاتية وعالقتيا بأنماط ايروم الباحث القيام بدراستو الموسومة }          
Bنمطي مقياس  ببناءباحث البمتطمبات الدراسة ، يقوم  اإليفاء{ ، وألجل ( لدى طمبة الجامعة

بعد االطالع عمى والدراسات السابقة،  ، نظرية فريدمان وروزنمان وفق عمى ،  ( A & B)الشخصية 
، غير  و تنافسيصاحبو يتصف بأن أن إلى( يشير Aأن النمط ) إذ، األدبيات والدراسات السابقة 

لديو ردود فعل ، من اآلخرين  أفضلمعتاد عمى العمل ، ، مندفع  والعدائية اإلحباط إلى، يميل  صبور
 ىدفو. إلىقو لموصول و كان ىناك من يع إذاعدائية لفظية وغير لفظية 

، غير  ، صبور ( يتصف بأنو غير تنافسيA( فيو عكس نمط الشخصية )Bأما النمط )       
 الوقت ونادرَا ما يكون عدائي.  بإلحاح، ليس لديو احساس  عدواني
عمى النمط ، حيث يحصل المستجيب عمى درجة واحدة لممقياس بديمين ىما ) أ ، ب (  أنعمما       

 عند اختياره ، وصفر عمى النمط اآلخر.
كم العممية عمى ونظرا لما تتمتعون بو من خبرة عممية يود الباحث االستنارة بآرائكم ومالحظات      

 صالحية المقياس من حيث:
 . صالحية فقرات المقياس لمسموك المطموب قياسو.1
 . مالئمة البدائل المستخدمة في المقياس. 2
 

             ومع شكر الباحث وامتنان                          
                                                

 الباحث/ طالب الماجستيز      

 سزوه ر كزيم سعيد

 المشرف         
 أ.د إسماعيل إبراىيم عمي                    
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 حةصال الفقرات ت

غير 
 صالحة

التعديل 
 المقترح

1 
 عادة:  فإنك جديد وضع إلى تأتي عندما      

 العمل. من والتعمم فورا، تجربو . أ
 .الحقا وتجربو أوال ومشاىدت ترغب  . ب

   

2 
 أكثر: يكونوا أن يجب الناس أن تعتقد ىل     

 وعمميين معقولين . أ
 ومميمين خياليين  .ب

   

3 

 :تثق فإنك غامضا وضعا تواجو عندما     
 أكثر بمشاعرك . أ

 أكثر بتفكيرك  . ب

   

4 
 أنك: تقول ىل      

 ما حد إلى جاد . أ
 ما حد إلى سيل  . ب

   

5 

 وقتك: معظم تقضي ىل
 بمفردك. ونادرا أكبر مجموعات في غالبا . أ

 منفردا أو صغيرة مجموعات في  . ب

   

6 
 أن: األفضل من    

 األشياء قبول عمى قادرا تكون . أ
 األشياء تغيير تريد  . ب

   

7 
 أن: األسوأ ىل    

 ببخل. األشياء تفعل . أ
 منصفة غير أشياء تفعل  . ب

   

8 
 األمور: تكون أن تفضل ىل   
 ومنظمة. مخططة . أ

 وعشوائية عفوية  . ب
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9 
 بأنك: تشعر  ىل الناس من كثير مع قضيتو واحد يوم بعد   
 وتحفزت. ، تنشطت . أ

 وحيدا. وأصبحت استنزفت  . ب

   

11 
 أن: تفضل فأنت بو، القيام الميم من بشيء القيام تريد عندما  
 قبل. من تمت التي بالطريقة ذلك تفعل . أ

 توا. بيا فكرت جديدة بطريقة ذلك تفعل . ب

   

11 
 )إطراء( ؟ مجاممة أكبر ىي ما    

 جميل)ة( حقا ىي / ىو  . أ
 ذكي)ة( حقا ىي / ىو  . ب

   

12 
 تكون:  األرجح عمى أنت ىل ، بالوقت األمر يتعمق عندما

 حدد.الم الوقت في . أ
 ما حد إلى مرنا  . ب

   

13 
 عادة: ىل مجموعة في تكون عندما    

 ..  تتحدث كثيراأ
 قميال. وتتحدث تصغي  .ب

   

14 
 اىتماما: أكثر أنت ىل     

 الحقيقة. ىي بما   .أ
 يكون. أن يمكن بما  .ب

   

15 
 مالحظتك: ستركز فإنك ، شيئين إلى تنظر عندما     

 .متماثالن أنيما كيف   .أ
 مختمفان. أنيما كيف.  ب

   

16 
 مع: أطول فترة تقضي أن إلى تميل ىل    

 يماثمونك. ما كثيرا الذين الناس.  أ
 الناس. من مختمفة أنواع من كبيرة أعداد. ب

   

17 
 أنك: عمى الناس معظم يراك     

 ومتمرس. خجول غير  .أ
 . ومتحفظ خجول  .ب

   

    والتفصيل: الدقة غاية يف بعمل األمر يتعمق عندما    18
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 .فأنك تراه سيال ولطيفا   .أ

 بسرعة. بو االىتمام تفقد أن إلى تميل.  ب

19 
 ىو: لك أىمية األكثر فاألمر أصدقائك، مع تختمف عندما   
 مجارييا. إلى األمور وعودة االتفاق في مساعدتيم.  أ

 الصواب. إلى التوصل في مساعدتيم . ب

   

21 
 

 الصباح: في يضتن عندما   
 يومك. سيكون كيف تماما تعرف . أ

 تماما. مختمف يوم كل يبدو.  ب

   

21 
 :الياتف باستخدام األمر يتعمق عندما    

 المكالمات. معظم وتعمل بكثرة تستعممو  .أ
 اآلخرون. بك يتصل عندما بكثرة تستعممو  .ب

   

22 

 عمى: تساعد ىل ،جماعية  مشاريع عمى تعمل عندما   
 واشتغالو. المشروع إنجاز.  أ

 وخطط. أفكار عمى الحصول. ب
 
 

   

23 
 اآلخرون: يصفك ما كثيرا     

 القمب. دافئ كشخص . أ
 أبالي. ال كشخص  . ب

   

24 
 طريقتك: إلى أقرب أييما    

 ."الصحيح الشيء تفعل أن . أ
 .أي شيء تفعل أن  . ب

   

25 
 لتوك: يمب التقيت غرباء إلى تتحدث عندما    

 ومطوال. بسيولة معيم متتكم . أ
 بسرعة. قولو تريد ما تستنفذ. ب

   

26 
 :بعممك األمر يتعمق عندما    

 المستمر. المنظم الثابت العمل تفضل.  أ
 توقف. ثم عمل ، دفعات شكل عمى العمل. ب

   

    تكون: أن ىو وءاألس ىل     27
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 جدا. منتقدا.  أ

 جدا. عاطفيا. ب

28 
 ألشياء:ا تكون أن تفضل ىل    

 ومقررة. منتيية.  أ
 لمتغيير. وقابمة مفتوحة.  ب

   

29 

 أنك: يبدو ،باألخبار في المدرسة  األمر يتعمق عندما    
 بسرعة. تعرفيا.  أ

 بيا. يعمم من آخر تكون.  ب
 

   

31 
 تثق: ألن ميال أنت ىل      

 بخبرتك..  أ
 بحدسك..  ب

   

31 
 أكثر: ىم الذينالمعممين  أفضل أنا     

 لآلخرين. ودعما رعاية.  أ
 التوقع. وكثيري دراية.  ب

   

32 
 ىو: )أسموبك( طريقتك أن ىل      

 جديد. بآخر البدء قبل واحد مشروع من االنتياء.  أ
 واحد. وقت في المشاريع من الكثير لديك.  ب

   

33 
 انك: ؟ىل لك بالنسبة صحة األكثر ىو ما     

 التفكير. دونب ثوتتحد تعمل ما كثيرا.  أ
 العمل. من وقميل التفكير في الوقت من الكثير تنفق.  ب

   

34 
 األطفال: كان إذا إنصافا أكثر ستكون األلعاب    

 القواعد. يتبعون.  أ
 ."الرياضية الروح" يستخدمون.  ب

   

35 
 :عممت أن لك بالنسبة أسيل ىل      

 اآلخرون. يشعر كيف.  أ
 اآلخرون. يفكر ماذاب.  ب

   

 فائدة: األكثر القدرة ىي ما      36
 والتخطيط. التنظيم عمى قادرا تكون أن.  أ
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 والتنفيذ. التكيف عمى قادرا تكون أن.  ب

37 
 اجتماع: أو حفمة في     

 أكثر. اآلخرين بتقديم تقوم.  أ
 أكثر. يقدمونك اآلخرون.  ب

   

38 
 في كثيرا تتأمل ىل    

 آلنا يجري ما.  أ
 المستقبل في سيحدث ماذا.  ب

   

39 
 ىي: الغالب في طريقتك     

 بو. تشعر ما إظيار.  أ
 بو. تشعر ما إظيار عدم.  ب

   

41 
 الذين: األشخاص من أنت    

 معينة. بطريقة باألشياء يقومون.  أ
 .كانت طريقة بأي باألشياء يقومون.  ب

   

41 
 ميمة: تنجز عندما    

 ما. شخص عمى تعرضيا بأنك تشعر.  أ
 لنفسك. بيا تحتفظ بأن ترغب.  ب

   

42 
 الناس: كان إذا أفضل ستكون األمور    

 واقعية. أكثر.  أ
 خياال. أكثر.  ب

   

43 
 اىتماما: أكثر أنك تقول ىل    

 بو. تقوم ما اآلخرون قدري   بأن  .أ
 ميم. ىو ما تنجز أن .ب

   

44 
 الناس: أن األفضل من     

 يريدون. ما يعرفون.  أ
 العقل. منفتح يظمون.  ب

   

45 
 طويل: أسبوع بعد الجمعة يوم     

 الخروج. إلى بالحاجة أشعر.  أ
 استرخي. أو كتابا أقرأ بأن أشعر.  ب

   

    ما: فعادة ما، بعمل تؤدي عندما      46



 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوة. خطو تدريجيا وتذىب البداية، من تبدأ.  أ
 لك. يروق كما ركياوتت ، نقطة أي في تبدأ.  ب

47 
 عن: تتحدث ما فغالبا قصة، تخبر عندما     

 المعنيون. الناس يتأثر كيف.  أ
 عام. بشكل األمور تسير كيف.  ب

   

48 
 األمور: تكون عندما أكثر بالراحة تشعر     

 يحصل. أن يمكن ما وتعرف مخططو.  أ
 ومرنة. مخططة غير  .ب
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 ( 6ــــــامعـــة بغـــــــــداد                             ممحق ) جـــــــ

 (A, Bأنماط الشخصية )كمية التربية لمعموم الصرفة/ ابن الييثم        مقياس 
 الدراسات العميا / الماجستير                    )الصيغة النيائية(

 
 عزيزي الطالب ..... عزيزتي الطالبة          

 طيبة ...             تحية
بين يديك مجموعة من المواقف السموكية ، يستجيب ليا كل شخص بنمط معين . يرجى اإلجابة      

دون إجابة ، من ( أمام البديل الذي يتناسب مع رأيك ، وعدم ترك أي فقرة √عمييا بوضع عالمة )
ي التي تعبر عن وجية نظرك عمما انو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ، فاإلجابة الصحيحة ى

 بدقة ، وسوف لن تستخدم أجابتك سوى إلغراض البحث العممي.
 مع الشكر االمتنان  

 أنثى       ذكر                          :الجنس
 إنساني         عممي           التخصص الدراسي:

 طالب الماجستير
 سروه ر كريم سعيد

 الفقرات ت

1 
 عادة:  فإنك جديد دفك موقف يتطمب أداءيصا عندما      

 العمل. من والتعمم ، فورا تجربو . أ
 .الحقا وتجربو أوال بالمشاىدة ترغب  . ب

2 
 أكثر: يكونوا أن يجب الناس أن تعتقد ىل     

 وعمميين معقولين . أ
 ومميمين خياليين  .ب

3 
 :تثق فإنك غامضا وضعا تواجو عندما     

  أكثر بمشاعرك . أ
 أكثر بتفكيرك  . ب

4 
 أنك: تقول ىل      

 ما حد إلى جاد . أ
 ما حد إلى سيل  . ب

 االسم لذكز يال داع
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5 
 وقتك: معظم تقضي ىل     

 بمفردك. ونادرا أكبر مجموعات في غالبا . أ
 منفردا أو صغيرة مجموعات في  . ب

6 
 أن: األفضل من    

 األشياء قبول عمى قادرا تكون . أ
 األشياء تغيير تريد  . ب

7 
 أن: ءاألسو  ىل    

 ببخل. األشياء تفعل . أ
 منصفة غير أشياء تفعل  . ب

8 
 األمور: تكون أن تفضل ىل   
 ومنظمة. مخططة . أ

 وعشوائية عفوية  . ب

9 
 بأنك: تشعر ىل  الناس من كثير مع قضيتو واحد يوم بعد    
 وتحفزت. تنشطت ، . أ

 وحيدا. أصبحت وكأنك استنزفت  . ب

11 
 أن: تفضل فأنت بو، القيام الميم من بشيء القيام تريد عندما  
 قبل. من تمت التي قةبالطري ذلك تفعل . أ

 توا. بيا فكرت جديدة بطريقة ذلك تفعل . ب

11 
 مجاممة )إطراء( ؟ أكبر ىي ما    

 جميل)ة( حقا ىي / ىو  . أ
 ذكي)ة( حقا ىي / ىو  . ب

12 
 األرجح  تكون: عمى أنت ىل بالوقت ، األمر يتعمق عندما   
 المحدد. الوقت في . أ

 ما حد إلى مرنا  . ب

13 
 عادة: ىل مجموعة في تكون عندما    

 أ.  تتحدث كثيرا.
 قميال. وتتحدث تصغي  .ب

 اىتماما: أكثر أنت ىل      14
 الحقيقة. ىي بما   .أ
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 يكون. أن يمكن بما  .ب

15 
 مالحظتك: ستركز فإنك شيئين ، إلى تنظر عندما     

 متماثالن. أنيما كيف   .أ
 مختمفان. أنيما كيف.  ب

16 
 مع: لأطو فترة تقضي أن إلى تميل ىل    

 يماثمونك. ما كثيرا الذين أ.  الناس
 .الناس الذين يختمفون عنك ب. 

17 
 أنك: عمى الناس معظم يراك     

 ومتمرس. خجول غير  .أ
 ومتحفظ . خجول  .ب

18 
 والتفصيل: الدقة غاية في بعمل األمر يتعمق عندما    
 فأنك تراه سيال ولطيفا.   .أ

 بسرعة. بو االىتمام تفقد أن إلى ب.  تميل

19 
 ىو: لك أىمية األكثر فاألمر أصدقائك، مع تختمف عندما   

 مجارييا. إلى األمور وعودة االتفاق في أ.  مساعدتيم
 الصواب. إلى التوصل في مساعدتيم ب. 

21 
 

 الصباح: في تنيض عندما   
 يومك. سيكون كيف تماما تعرف أ. 

 تماما. مختمف يوم كل ب.  يبدو

21 
 :الياتف باستخدام األمر يتعمق عندما    
 المكالمات. معظم وتعمل بكثرة تستعممو  أ.
 اآلخرون. بك يتصل عندما بكثرة تستعممو  .ب

22 
 عمى: تساعد ىل جماعية ، مشاريع عمى تعمل عندما   

 واشتغالو. المشروع أ.  إنجاز
 وخطط. أفكار عمى ب. الحصول

23 
 اآلخرون: يصفك ما كثيرا     

 القمب. فئدا كشخص . أ
 أبالي. ال كشخص  . ب



 

 

131 

24 
 طريقتك: إلى أقرب أييما    

 ."الصحيح الشيء تفعل أن . أ
 تفعل أي شيء. أن  . ب

25 
 لتوك: التقيت بيم غرباء إلى تتحدث عندما    
 ومطوال. بسيولة معيم تتكمم أ. 

 بسرعة. قولو تريد ما ب. تستنفذ

26 
 :بعممك األمر يتعمق عندما    

 المستمر. المنظم بتالثا العمل أ.  تفضل
 توقف. ثم عمل دفعات ، شكل عمى ب. العمل

27 
 تكون: أن ىو ءاألسو  ىل    

 جدا. أ.  منتقدا
 جدا. ب. عاطفيا

28 
 األشياء: تكون أن تفضل ىل    

 ومقررة. أ.  منتيية
 لمتغيير. وقابمة ب.  مفتوحة

29 
 أنك: يبدو بأخبار الجامعة ، األمر يتعمق عندما    

 بسرعة. رفياأ.  تع
 بيا. يعمم من آخر ب.  تكون

31 
 تثق: ألن ميال أنت ىل      

 أ.  بخبرتك.
 ب.  بحدسك.

31 
 أكثر: ىم الذين األساتذة أفضل أنا     

 لآلخرين. ودعما أ.  رعاية
 التوقع. وكثيري ب.  دراية

32 

 ىو: طريقتك )أسموبك( أن ىل      
 جديد. بآخر البدء قبل واحد مشروع من أ.  االنتياء
 واحد. وقت في المشاريع من الكثير ب.  لديك
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33 
 انك: ؟ىل لك بالنسبة صحة األكثر ىو ما     

 التفكير. بدون وتتحدث تعمل ما أ.  كثيرا
 العمل. من وقميل التفكير في الوقت من الكثير ب.  تنفق

34 
 األطفال: كان إذا إنصافا أكثر ستكون األلعاب    

 واعد.الق أ.  يتبعون
 ."الرياضية الروح" ب.  يستخدمون

35 
 تعمم: أن لك بالنسبة أسيل ىل      

 اآلخرون. يشعر ىو أ.  كيف
 اآلخرون. يفكر ماذابب.  

36 
 فائدة: األكثر القدرة ىي ما     
 والتخطيط. التنظيم عمى قادرا تكون أ.  أن

 والتنفيذ. التكيف عمى قادرا تكون ب.  أن

37 
 اجتماع: أو حفمة في     

 أكثر. اآلخرين بتقديم أ.  تقوم
 أكثر. يقدمونك اآلخرون.  ب

38 
 في كثيرا تتأمل ىل    

 اآلن يجري أ.  ما
 المستقبل في سيحدث ب.  ماذا

39 
 ىي: الغالب في طريقتك     

 بو. تشعر ما أ.  إظيار
 بو. تشعر ما إظيار ب.  عدم

41 

 الذين: األشخاص من أنت    
 معينة. بطريقة باألشياء أ.  يقومون

 كانت. طريقة بأي باألشياء ب.  يقومون
 

41 
 ميمة: تنجز عندما    

 ما. شخص عمى تعرضيا بأنك أ.  تشعر
 لنفسك. بيا تحتفظ بأن ب.  ترغب
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42 
 الناس: كان إذا أفضل ستكون األمور    

 واقعية. أ.  أكثر
 خياال. ب.  أكثر

43 
 اىتماما: أكثر أنك تقول ىل    

 بو. تقوم ما اآلخرون ي قدر بأن  .أ
 ميم. ىو ما تنجز أن .ب

44 
 الناس: أن األفضل من     

 يريدون. ما أ.  يعرفون
 العقل. منفتح ب.  يظمون

45 
 طويل: أسبوع بعد الجمعة يوم     

 الخروج. إلى بالحاجة أ.  أشعر
 .بالحاجة إلى القراءة واالسترخاء ب.  أشعر

46 
 ما: فعادة ما، بعمل تؤدي عندما     

 خطوة. خطو تدريجيا وتذىب البداية، من أ.  تبدأ
 لك. يروق كما وتتركيا نقطة ، أي في ب.  تبدأ

47 
 عن: تتحدث ما فغالبا قصة، تخبر عندما     

 المعنيون. الناس يتأثر أ.  كيف
 عام. بشكل األمور تسير ب.  كيف

48 
 :األمور تكون عندما أكثر بالراحة تشعر     

 يحصل. أن يمكن ما وتعرف أ.  مخططو
 ومرنة. مخططة غير  ب.
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 ( 7ممحق ) 

 بالمغة الكوردية (A , Bأنماط الشخصية )مقياس 

 صاٌـكـــؤى بـةغــــذاد                

 كؤليَزى ثةسوةسدةى ئينب ِةيظةً
  خويٍَذٌى باالَ / وـاطــتةس     

 
 .فيَشخواصي بةسِيَض ...............

ئةوةى لةبةسدةطتذاية كؤوةلَيَك بشِطةية كة ثيَشبيٍيةكاٌت طةباسةت بةِةٌذى كاسوباسي رياُ دةثيَويَت ، داواكاسً      
لةطةهَ بؤضووٌى تـؤدا دةطـوجنيَت ،  بةساوـبةس بةو ِـةلَـبزاسدةيةى كة (√ )  ووالَوياُ بذةيتةوة بةداٌاٌى ٌيشاٌةى
بةجيَ بّيَمَيت ، لةكاتيَكذا وةالَوى سِاطت و وةالَوى ِةلَة لةبةساوبةسياُ ٌي ية ، بيَ ئةوةى ِيض بشِطةيةك بىَ وةالًَ 

 ِةسوةِا وةالَوةكاٌت تةٌّا بؤ وةبةطتى تويَزيٍةوةى صاٌظتى بةكاسدةِيٍَشيَت .
 لةطةهَ سِيَض و طوثاطى تويَزةس

  وشؤظايةتى     ثظجؤسِى : صاٌظتى               
 تـويَــزةس                                                                    وـــىَ                     سِةطـةص : ٌـيَـش     

 طـةسوةس  كشيي  طـعيذ                                                                                                                                 
 
 

ــةــــبــشِطـ ر  

 ؤ  :ـتئاطاي تةوة كة داواى ئةدايةكي ٌويَت ليَ دةكات يكاتيَك سِووبةسِووى ِةلَويَظتيَك دةب  1
 ـاسةكو لةيةكظةس تاقي دةكةيتةوة ، فيَشدةبي    أ

 يةكةجماس تةواشا دةكةً ، ثاشاُ تاقي دةكةوةوة   ب

 ش :ـاتــةلَكي صيـة كة دةبيَت خـثيَت واي 2

 اسابَـــوهَ و كــاقــو أ

 الَي و سِيَ ٌيشاٌذةسبَـــةيــخ ب

 :، تؤ وتىاٌة بة تةوةى بــاسيَكي تةووووزاوى دةبيةسِووـاتيَك سِووبــك 3
 ةكـاٌت دةكـةيت  صيــاتـشتـةطـِبة   أ

 صيــاتـشكاٌت دةكــةيت بة بريكشدٌةوة ب

 : كــة تــؤ يـَيـدةلَ ـــا ايـــئ 4
 ةكــا سِادةيــت ــذيتج أ
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 ةكـا سِادةيــت ـاطاٌكاسيتئ ب

 : بةطـةس دةبـةي  اٌتــةكـاتـةى كـا صؤسبــايــئ 5
 ا دةبيتــةٌيـو بة دةطىةُ تلة ٌاو كؤوةهَ بةصؤسي  أ

 ايـةٌيـاُ بةتـةً يـاٌي كـةهَ كةطـةطـل ب
 :كــة ـة ــــرت  وايـــاشـبـ 6

 اٌذاـتةكـٌي ششدـبوهَ كـا بيت لة قــبةتواٌ أ

 ؤسِيتـاُ بطـتةكــش ب
 اٌت :ــاسةكـة كة كــاشـثيَت ب 7

 ك بيَتـَوثيـكـالُ و سِيَــــبة ث أ

 ةسوا بيَتــةسِةوةكي و ِــبة ِ ب
 :كــة  ةـــــشاثـخـئــايــا  8

 ةيتـبك اٌتــاسةكـك بةسِةصيميةوة أ

 بكةيت ثةسوةساٌة ادادـــٌ بة اٌتــاسةكـك ب
 : كـة تــؤ ت دةكةيتـةطـِكةبةطةست بشد ةهَ خةلَكيذا ـاش سِؤريَك لةطــث 9

 وسج بويتــاالك  و طــض  أ

 ـة بةتةٌّا بووبيتةوةى كـو ئـويت وةكـةت بـبيَتاق ب
 كة : ئـةوا تـؤ  بةباشرتي دةصاٌيت بكةيت ، ِةطتيت كة ثيَويظتة كاسيَكبةكاتيَك دةتةويَت   10 

 وو وا بيكةيتـؤُ بـوو ضــو ثيَشـةكة وــاسةكــك أ

 بةشيَواصيَكي ٌوىَ بيكةيت كة بريت ليَ كشدؤتةوة ب
 : ةـشدووتــك كة ية ضي ( ةــاملــجم ) ييةساــــو باشرتيَ 11

 جواٌة بةسِاطيت(  كوسِة ـ كضة)  ئةو أ

 صيشةكة بةسِاطيت(  كوسِة ـ كضة)  ئةو ب
 :تــؤ  دةبيَت  بيَتِة بةكاتةوة ثةيوةٌذي شتيَك كة 12

  ئـةو كــاسة بكـةيت ويذاــخ اتيكــةـل أ

 (ئاطايية بكةويت دوا ياُ ثيَش كةويَ)  بيَت وٌياُـةسوـٌ اسِادةيةكــت ب
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 :عــادةتى ) ئاطايي (   بيت اٌيَكـةطـك ةـةلَـؤوـك ةهَــلةط كة 13

 تـةيــدةك ةـــظـق صؤس أ

 ةيتـدةك ةـــظـق ةًــك و  شيتـــدةط وىَــط ب
 : دةدةى ةخ ـــايـــؤ صؤس بــت 14

 ـــتني ) حقيقي(سِاطبةواٌةى كة  أ

 بةواٌــةى كـة دةكــشيَت بنب ب
 : ةــك بؤ ئةوة دةضيَت ئةوا طةسجنت  دةكةيت تـــش دوو تةواشاي اتيَك ك 15

 َــيةك وــوةكِةسدووكياُ   ؤُــض أ

 ُاواصــيـجِةسدووكياُ   ؤُــــض ب
 : ببةيت ةســبةط صؤس اتيَكيــك دةكةيت ةصـــح اـــايــئ 16

 ؤتَـــخ وـــوةك كةطاٌةى  ةوــئ ةهَـــلةط أ

 جياواصتشُ ؤـــت لة كةطاٌةى ةوــئ ةهَــلةط ب
 :  ؤـــت  كة دةبيٍَ ؤــت وا ةلَكيـــخ ةيــصؤسب 17

 اساوةىـــك و ٌيت ةسوَـــش أ

 ضطاسيتـاسيَـــث و ةسوَـــش ب
 : ووسدةوة كاسيَكي بة دةبيت تــةيوةطـث اتيَكـــك 18

 اٌةــاطـئ صؤسكاسةكة  ةــواي ثيَت أ

 بّيٍَيت ليَ واصي صوو دةكةيت ةصــح ب
 : ةـك ةالتةوةـب شٌطةـط دةبيت ؤكـاكــٌ اوسِيَكاٌتـِ ةهَـلةط اتيَكـك 19

 ئاشتبووٌةوة و لةسِيَكةوتَ بذةيت ياسوةتياُ أ

 بةسِاطيت طةيشنت بؤ دةدةيت اسوةتياُي ب
 : يتــذةطـةلَــِ ةوـــلةخ اُــاٌيـبةي اتيَكــك 20

 دةبيَت ؤُــض سِؤرة ةوــئ دةصاٌيت أ

 دةبيَت اواصـيـجبةتةواوى   يَكسِؤرووو ةــِ ب
 : ةوةةفوٌــةلـت اتيَك كاسيَك ثةيوةطت بيَت بة بةكاسِيٍَاٌى ك 21

  يةكاٌتذـوةٌـثةي بةىصؤس بؤ  ، تديٍَي اسيــةكـب صؤس أ
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 دةكةُ ثيَوة ثةيوةٌذيت تش خةلَكي كاتيَك ، ديٍَيت بةكاسي صؤس ب

 :، ئـايــا ياسوةتيذةس دةبيت لةطـةس ةُــدةك ةشـاوبــِ شِؤرةيةكيــث  اتيَكــك 22
 ةسِخظتينـوةط ، و ى كاسةكةكشدٌ بةجيَ جيَ  أ

 دةدةيت شـت الٌيـــث و،   بريؤكة وةسطشتين ةولَيــِ ب
 :ةُــدةك بـاطــت وا تش كةطـاٌي  اســـج صؤس 23

 دلٍَةسويت ةطيَكيــك كة أ
 و طويَ ثيَ ٌةدةسيت اكـــب بىَ يَكيـةطـك ب

 : ةـكــضيـٌ ؤوةـــت يَواصىـــش ةـل ياُـاوـك 24
 ةيتــدةك تــسِاط  اسيــــك أ

 ةيتــدةك تيَكــش ووــــِةو ب
 : ةوةدةبيت ؤـاوــٌ ييَككةط سِووبةسِووى يةكةجماس كاتيَك 25

 دةكةيت لةطةهَ قظةى دسيَزي و دووس و اٌيــاطـبةئ أ
 لةطةلَيذا دةيمَيَيت يَشايـبةخ ةيةـِ ةسضيتـِ ب

 : اسةكةتةوةــك بة طت بيَت وةـثةي شتيَك كة 26
 بكةيت بةسدةواً و سِيَك كاسي ةــاشـب ثيَت أ

 جاس جاسيش بيَكاس بيت  و بكةيت اســـكو ثضشِ ثضشِ   اوــاوبةٌــٌ ب
 : ةــك شاثةــــخ ئـايــا 27

 شيتــطـب ةـٍـــسِةخ صؤس أ
 تـبي ؤصــــةطـب صؤس ب

 : كة باشة ثيَت 28 
 بيَت لةطةسدساو بشِياس و ، بيَت ثيَ ايــكؤت صوو كاسةكاٌت أ

 ِةبيَت يَذات طؤسِاٌكاسى ىتواٌا ، بيَت كشاوة كاسةكاٌت ب
 : وة  صاٌكؤ ةب بيَت تـثةيوةط كاتيَك دةٌطوباطيَك  29

 دةصاٌيت اُــصاٌياسيةك ةســيةكظ أ
 ةكاُ دةصاٌيتاسيـصاٌي كة كةطيت دواتــؤ    ب

 : بة وتىاٌة كة ِةية وةيمت تؤ 30
 بكةيت( خربة) و ئةصووٌةكاٌت  شاسةصاي أ

 بةِةطتةكاٌت ب
 :صياتش  ةـك ةــــاشـب ثيَ  اٌةًـايـؤطتـاوـو ةوــئ اتشـصي َـو 31

 ضاوديَش و ياسوةتيذةسُ بؤ كةطاٌي تش أ
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 ةُـدةك ثيَشبيين صؤووسيا و  ب

 : كــة  ةـــواي يَواصتــش اــايــئ 32
 دةكةيت تةواو كؤٌةكة ثشؤرة ، ٌويَ ثشؤرةيةكي طةس ضووٌة ثيَش أ

 ِةية يةكتثشؤرةضةٌذ   كاتذا لةيةك ب
33 

 
 : ؤـت  اـــايــئ دسوطترتة ثيَ ضيت اتشـــصي
 بريكشدٌةوة بيَ  دةكةيت قظة و،  دةكةيت اســك صؤس أ

 كاسدةكةيت كةً و دةبةيت بةطةس بةبريكشدٌةوة اتةكاُــك صؤسبةى ب
 : رتةــاشـب ، دةيكات ٍذاهَـو اٌةىــاسيـي ئةو 34 

 بيَت اُـسِيٍَىاييةك بةثيَي كة أ
 اسبّيٍَشيَتـبةك تيَذا يـسصشوة اٌيـيـط ب

 : تـفيَشبي ةكالى   تـــؤ   اٌرتةــاطـئ ئـايــا  35
 دةكةُ يـةضـب ِةطت تش كةطاٌي أ

 ةٌةوةــبريدةك ؤُــض تش اٌيــةطـك ب
 : كــاً تـواٌظـيت وشؤظـ  بةطــوودتـشيٍة 36

 ثالٌذٌاُ و سِيَكخظنتئةو تواٌايةى كة دةبيَتة ِؤي  أ
 طةجناُ و جيَ بةجيَ كشدُ اٌايةى كة دةبيَتة ِؤيئةو تو ب

 : اٌذاـــؤبووٌةوةكـك و اِةٌطــئ لة 37
 ِةلَذةطيت بةثيَشخظتين كةطاٌي تش أ

 كةطاٌى تش ِةلَذةطَ بة ثيَشخظتين تــؤ ب
 : وةىةلـ سِادةويَين  اتشــصي اــايــئ 38

  دةدات سِوو يـض اـتـظـئيَ أ
 دةدات سِوو لة داِاتوودا ضــي ب

 : ؤــت يَواصىــش اتشــصي 39
 اٌتةــةطتةكـِ سِووى ةـٍـتـظـخ أ

 ةِةطتةكاٌت ةكشدٌيـٌ ئاشكشا ب
 : ةــك اٌةيتــكةط ةوـل ؤــت 40

 ةكاُ ِةلَذةطيتاسـكبة دياسيكشاو كييَواصيَــبةش أ
 ةكاُ ِةلَذةطيتاسـكبة بيَت يَواصيَكــش ةســبةِ ب

 : سِادةثةسِيٍَيت كاسيَـــك اتيَكـك 41
  دةدةيت يةكيَك لةقةسةى خؤت دةكةيت ِةطت أ

 بيت خؤت بؤ سةــِ ةويَتـدةت ب
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 : كةطةكاُ ةسـةطـئ دةبيَت رتـباش اسةكاُــك 42

  َـب يـعـواق صؤس أ
 َـب الَيــةيـخ صؤس ب

 : بةوةى دةدةيت ةخــايـب صؤس تؤ بمَيَيت ةويَتـدةت اــايـئ 43
 بطشُ اسةكاٌتـلةك ضــسِيَ يـكـلَةـخ ةـك أ

 ةيتـبيك ةــطـشٌــط   ب
 : ةلَكيـخ ةـواي رتــاشـب 44

  دةويَت اُـيـض ضاٌَــب أ
 كشاوةبَ عةقنَ/   مبيٍََ اوةصكشاوةىــئ بة ب

 : زــدسيَ ةفتةيةكيـِ اشـث ةيينـِ سِؤري 45
  دةكةيت ووُـدةسض بةثيَويظيت تــةطـِ أ

 دةكةيت ووداُــثش و ويٍَذٌةوةـخ يَويظيتبةث تــةطـِ ب

 : عادةتةُ بةشيَوةيةك دةبيَت كة ةيتــدةك اسيَكــك كة 46
 دةسِؤيت ِةٌطاو بة طاوـةٌـِ ئيٍجا دةكةيت ثيَ تـدةط ةسةتاوةـلةط أ

 ديٍَيت ليَ واصى بتةويَت ِةسكاتيش ، دةكةيت ثيَ تـدةط بيَت اليَكةوةـخ ةسـلةِ ب
 : كة ئةوةى ةسـلةط دةكةى ةـظـق بةصؤسى دةطيَشِيتةوة ؤكيَكضري اتيَكــك 47

 يتةوةاسيطةسـكدةكةوٌة ريَش  وةٌذيذاسـةيـث اٌيكةط ؤُــض أ

 َضدة بةسِيَوة طشيت يَوةيةكيـبةش اُــاسةكـك ؤُـــض ب
 : اُــاسةكـك كة كاتيَك دةكةيت بةدلٍَياي ِةطت 48

 بضاٌيت كةىطةسئةجناوة و َبداسِيَزساو بؤ الُــث أ

 ، و لةتواٌادا ِةبيَ طؤسِاٌي تيَذا بكةى بيَت  الُـــث بيَ ب
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Abstract 

             The study aims to identify:  

1. Self-monitoring of university students. 

2. Personality type(A,B) of university students. 

3. The difference in self-monitoring accordance to variable of (type, 

education specialization) of university students. 

4.  The difference in personality type (A,B) accordance to variable of 

(type, education specialization) of university students. 

5. The relationship between self-monitoring and personality type (A, 

B) of university students. 

6. The contribution level of  self-monitoring in personality type(A, 

B) of university students. 

   The research sample consisted of (400) student (male and 

female) of sulaimania university colleges, which selected 

randomly (Stratified Random Sample) in equally distribution for 

each specialization, (200) students in scientific colleges, and (100) 

students male and (100) students female. and (200) were from 

humanity colleges, and (100) students male and (100) students 

female.  

   The researcher used two tools in this research, The first 

measurement of self-monitoring was prepared by the researcher 

The researcher investigated the psychometric features (Face 

Validity , Construct Validity , Discriminative Power ), and   

reliability  through using (Test- Retest Method) the correlation 

coefficients (0,76) and Alpha Cronbach to  (0,78) respectively  , 

and  the final measurement  consisted (30) items.  

   The second tool: Measure of tow type of personality was 

prepared by the researcher The researcher investigated the 

psychometric features (Face Validity, Construct Validity, 

Discriminative Power), and   reliability  through using (Test- 
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Retest Method) the correlation coefficients (0, 82), and the final 

measurement consisted (48) items.  

The Statistical means were used as the following: Pearson 

Correlation Coefficient, One simple T-test , Two simple T-test , 

analysis of Variance with interaction, chi-square test, Alpha 

Cronbach Coefficient , Point Biseral Correlation Coefficient , 

Scheffe , Regression Analysis.  

       The research found the following results: 

1. University Student have a high level of self-monitoring. 

2.  The majority of students have personality type (A). 

3. There is no difference in self monitoring according to type 

and education specialization, while there is difference in 

interaction.  

4. Female students have personality type (A), while the males 

have (B) and (AB). 

5.  There is positive joining relationship statistically cursor 

between self-monitory and personality type (B). 

6. There's no contribution to personality type (A, B) in self-

monitory. 

The researcher presented a set of recommendations and 

suggestions. 
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