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ذاملدتخلص

 ما يأتي : البحث إلىييدف 
 التعرف عمى نمط الشخصية ) االنبساط واالنطواء ( لدى مدرسي الثانوية. -ٔ
   الجنس.  حسب متغير التعرف عمى نمط الشخصية االنبساطي لدى مدرسي الثانوية -ٕ
  الجنس.  حسب متغير التعرف عمى نمط الشخصية االنطوائي لدى مدرسي الثانوية -ٖ
    .لدى مدرسي الثانوية التعرف عمى إدارة االنفعاالت -ٗ
 حسب متغير الجنس. االنفعاالت لد ى مدرسي الثانوية إدارةالتعرف عمى مستوى  -٘
 االنفعاالت .   بإدارةالتعرف عمى نمط الشخصية االنبساط واالنطواء وعبلقتو  -ٙ
دارةالتعرف عمى العبلقة بين نمط الشخصية االنبساطي  -ٚ       .االنفعاالت  وا 
دارةبين نمط الشخصية االنطوائي التعرف عمى العبلقة  -ٛ  .االنفعاالت وا 

( مدرس ٖٗٔ( مدرس ومدرسة بواقع )ٕٛٔوقد تكونت عينة البحث الحالي من )
( مدرسة وقد قام الباحث بإعداد أداتا البحث باالعتماد عمى األدبيات من النظريات ٗٛو)

 إعدادتم استكمال  أنوبعض الدراسات السابقة وقد تم استخراج الصدق والثبات ليما وبعد 
( مدرس ٕٛٔالبالغ عددىا ) األساسيةالبحث، تم التطبيق النيائي عمى عينة البحث  أداتا

البحث منيا  أىدافعن  لئلجابة اإلحصائيةومدرسة، وقد تم استعمال عدد من المعالجات 
النتائج التي  أىملعينة ولعينتين، ومن  (t-test)معامل ارتباط بيرسون، واالختبار التائي 

من االنطوائية وان  أعمىمستوى االنبساطية لدى مدرسي الثانوية  أنتوصل إلييا الباحث ىو 
االنفعاالت لدى مدرسي  إدارةانبساطًا من المدرسات وكذلك كان مستوى  أكثرالمدرسين 

بين  إحصائيةوجود عبلقة ارتباطية موجبة ذات داللة  أيضاالنتائج  أىمالثانوية مرتفعًا ومن 
دارة)االنبساط(  نمط الشخصية  االنفعاالت وبينما كانت العبلقة بين نمط الشخصية وا 

دارة)االنطواء(   االنفعاالت سالبة وضعيفة وغير ذات داللة. وا 
 واستنادا ليذه النتائج طرح الباحث بعض التوصيات والمقترحات . 
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Mode of personality(extroversion and introversion) and  emotions 
management for secondary teachers 

Abstract 

The research aims to the following: 
1 - Identifying personal style (extroversion and introversion) among secondary 
school teachers. 
2 - Identify your personal style with diastolic secondary teachers by variable sex. 
3 - Get personal style introvert at secondary school by sex variable. 
4 - Get agitation management at secondary school. 
5 - Get level of agitation LED management Z secondary teachers by variable 
sex. 
6 - Get personal style extroversion and introversion and its relation to the 
management of emotions. 
7 - Get on the relationship between diastolic personal style and emotion 
management. 
8 - Get on the relationship between personal style introvert and managing 
emotions. 

The sample of current research from (218) teacher and a school at (134) 
teachers and (84) School The researcher prepare Adata search based on the 
literature of theories and some previous studies has been extracted honesty and 
firmness to them and after it was complete preparation Adata research, has 
beenthe final application on a sample basic research shares of (218) Instructor 
School, has been using a number of statistical treatments to answer the research 
objectives, including Pearson correlation coefficient, and testing Altaúa (t-test) for 
a sample and two samples, and the most important findings of the researcher is 
that the level ofextraversion the teachers secondary higher than the inwardness 
and teachers flatter of teachers as well as the level of management of agitation in 
a school high up is the most important results are also having a positive 
correlation with statistical significance between personal style (diastole) and 
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management of emotions, while the relationship between personal style 
(convergence) and manage negative emotions, weak and non-significant. 

Based on these findings researcher put some of the recommendations and 
proposals. 

ذمشكلةذالبحثذ:

ن تكون المدخل األساس في فيم السموك اإلنساني، إذ أإن دراسة الشخصية يمكن 
من عدد من العناصر المتفاعمة  ناً مكو  ديناميكياً  ينظر إلى الشخصية اإلنسانية كونيا تنظيماً 

، بل مظاىر وتفسيرات تمحق بالسموك يا البعض، وىي عناصر غير ممموسةمع بعض
 (ٖٚ، ٜٛٛٔ)ىاشم ، .اإلنساني

، وأحد ىذه وبيا كثير من التعقيد واإلشكاالتفالدراسات العممية لمشخصية يش
شخصية ووصفيا، ومن ثم اإلشكاالت ىو صعوبة توفير األسموب المنيجي المناسب لدراسة ال

محاولة التنبؤ بالسموك والتحكم فيو، بحيث يعد القياس الدقيق لمشخصية من األمور الصعبة 
إذ ال توجد ىناك وسيمة الختراق مشاعر الفرد وأعماقو لتظير آمالو وآالمو وعواطفو، ويعتقد 

ت واألنماط ن أفضل طريقة لفيم شخصية الفرد ىي دراسة تنظيم السماأبعض عمماء النفس 
الموجودة فيو إذ إن لكل فرد أنماط شخصية ثابتة نسبيا يمكن أن نبلحظيا فيو كما يمكن عمى 

 اني،ر )الدي .ن نميز بين األشخاصأأساسيا أيضا نستطيع أن نفرق بين شخص وآخر و 
ٜٜٖٔ ،ٔٙٗ) 

ن لسمات شخصية المدرسين تأثيرًا كبيرًا في التدريس فقد ركز بعض الباحثين عمى  وا 
فمينة  (ٕٔٓٓ، مدرس فعااًل ومنيا دراسة )المولىمميزات الشخصية والسموك التي تجعل ال

التدريس مينة قيادية تعتمد عمى السمات الشخصية والقدرات العقمية ومنيا قوة الشخصية 
والذكاء والقدرة عمى الحكم وصنع قرارات صائبة وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والعبلقات 

 يمة.الشخصية السم
إذ إن لمتصنيف أىمية قصوى في دراسة الشخصية، ذلك أن التعامل مع أنماط 
لمشخصية واضحة ومحددة يوفر الكثير من الجيد والوقت إذا ما تناولنا الشخصية وفق 
متصبلت النيائية األبعاد والعوامل والسمات والصفات المتناثرة ىنا وىناك ومن دون أن تقدم 

 .م الظاىرة السموكيةيالسببية المتكاممة في ف
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وتنبع مشكمة البحث الحالي من حقيقة تممسيا الباحث من خبلل معايشتو لمواقع من 
أن الشخص الفاعل والمميز في المجتمع ىو المحور األساسي الذي تدور حولو الضغوط 
 واالنفعاالت النفسية واالجتماعية. ومدرسي الثانوية شريحة تحتل مواقع مؤثرة اجتماعيًا وميمة
عمى صعيد الحمقات اإلدارية والعممية والفنية وىم الركيزة األساسية في المجتمع لما يمتمكوه من 

، لعقول وتصعيد اإلبداع عند الطمبةاقتدار وتمايز وتنوع وقدرة عمى التأثير باآلخرين وتنمية ا
  .ائمة والمتوقعة ووضع الحمول لياكذلك قدرتيم في التصدي لممشكبلت الق

ذا البحث محاولة لمتعرف عمى نمط الشخصية )االنبساط واالنطواء( لذلك جاء ى
دارة االنفعاالت لدى مدرسي الثانوية وأية من ىذه األنماط يرتبط طرديا ب إدارة االنفعاالت وا 

دارة . وذلك ألعندىم ن طبيعة عمل مدرسي الثانوية يحتاج إلى مستوى من االتزان االنفعالي وا 
، ومن يخفق في ذلك يكون أمام التعبير عن محتوى المعرفة لدييم فياالنفعاالت وكذلك القدرة 

( من أن األداء األكاديمي  H.Keawaمشكمة حقيقية وىذا ما أكدتو دراسة ىاي كيوا ) 
 ( ٜٔ، ٕٗٓٓ، ) عمي .لتدريسي الجامعة يتأثر بالتوافق النفسي واالتزان االنفعالي لدييم

ذ:ذأهموةذالبحثذ

ن يريد تناول دراستيا، أىم موضوعات عمم النفس، ألن مَ يعد موضوع الشخصية من 
فيو في الحقيقة يتناول دراسة الشخص بكل جوانبو الجسمية واالنفعالية والعقمية واالجتماعية، 
وما يتعمق بيذه الجوانب من أنشطة ذىنية وحركية واتجاىات نفسية واجتماعية تتعمق بتفاعل 

، ٜٛٛٔوالعوامل المؤثرة في نموه )السامرائي،  الشخص مع بيئتو كما أنو يتناول الشخص
ٜٔٓ.) 

فقد أولى الباحثـون والدارسون لعمـم النفس أنمـاط الشخصيــة اىتمامًا كبيرًا لمعرفة تأثير 
نمط الشخصية الذي يميز الفرد في أشكال السموك التي تصدر منو وتوجياتو، فضبًل عن 

 في مواقف الحياة المختمفة. األمر الذي أدى إلى أنْ الطريقة أو الكيفية التي يستجيب بيا الفرد 
يركز الباحثون الكثير من اىتماميم عمى معرفة نوع العبلقة التي تربط أنماط الشخصية 

الشمول لدراسة الشخصية ، ىادفين من وراء ذلك إلى وضع دراسة تأخذ صفة عّدة بمتغيرات
 .اإلنسانية

لى نمطي االنبساط واالنطواء فقد أكد " أول من وجو االىتمام إكويعد "كارل يون
" عمى أن االنبساطي ىو إنسان يميل إلى التفاعل مع اآلخرين غير منغمق عمى نفسو ك"يون
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ييتم بإقامة العبلقات مع اآلخرين ويكون منطمقًا عندما يكون في جمع من الناس ويفضل 
كسو نجد الشخص التحدث معيم ويكون اىتمامو كبيرًا جدًا باألشياء الخارجية وعمى ع

 (ٕٖٔ، ٕٓٔٓاالنطوائي قميل االىتمام باآلخرين وغير متفتح ويميل إلى العزلة.)الن،
كما إن الكثير من الدراسات بينت أن نمط الشخصية والقمق العالي تعد عوامل 
مساعدة تؤثر في الحالة النفسية واالجتماعية لمفرد من خبلل عبلقتيما بأسموب الحياة 

 (ٖ، ٕٕٓٓجاوي، وضغوطيا.) االزير 
( في دراستو عمى دور نمط الشخصية حتى في  Harbal 2002ىربل)  فقد أكد

، ية كبيرة في مجال المين والوظائفمجال العمل فقد أشار إلى أن نمط الشخصية لو أىم
فدراسات الشخصية وأنماطيا وميوليا وقدراتيا ومدى مبلئمتيا لمينة معينة وأبعاد مين أخرى 

م في تطوير الشخصية وقياسيا واختباراتيا وفي ظيور تخصصين ومراكز ال تبلئميا يسي
 (Hurbal, 2002 , 15لمتوجيو .)

( عمى أىمية نمط الشخصية في التحصيل األكاديمي ٜٛٛٔوأكدت دراسة نشواني )
، ٜٛٛٔ، كثر قابمية عمى مواصمة الدراسة. ) نشوانيحين تبين أن االنطوائيين المتزنين ىم األ

ٕٙٔ) 
( إلى أن نمط الشخصية الذي نمتمكو يؤثر في أسموب التواصل Bull) أشار بالوقد 

الذي تنتيجو مع اآلخرين ويشير بال من خبلل دراستو إلى أن األشخاص من نمط الشخصية 
االنطوائية يميمون إلى استعمال وسائل االتصال االلكتروني مثل البريد االلكتروني والفاكس 

 , Bullبساطية المذين يفضمون االتصال المباشر وجيًا لوجو. )أكثر من ذوي الشخصية االن
1997 , 18 ) 

ن مينة التدريس الثانوي ليا مكانتيا في المجتمع قياسا بالمين األخرى، وقد حظيت و  ا 
بتقدير كبير، وبذلك فان الخبرة في أي مجال من المجاالت المعرفية ال تكون كافية لنجاح 

االتزان االنفعالي، ألداء مياميم بنجاح وبقدر من التفكير يؤىميم  المدرسين ما لم يتوافر لدييم
 CormachK)ألداء مينة التدريس بنجاح، وىذا يتفق مع ما توصمت إليو دراسة كورماك 

، ٕٗٓٓعن العبلقة الطردية بين االتزان االنفعالي والتذكر وحل المشكبلت )ادول ،  (1996
ٔٗ . ) 
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أن البناء النفسي الرصين ىو دالة اإلدارة  ( mayere 1995)كذلك يرى مايرز 
المتوازنة لبلنفعاالت وأخذ المبادرة والمثابرة الذي يعتمد عمى أحكام الفرد وتوقعاتو المتعمقة 
بميارتو السموكية ومدى كفايتيا لمتعامل بنجاح مع تحديات البيئة لتكتسب الشخصية رفعة 

 (. ٕٚٔ، ٕٔٓٓواألفكار بريقا )العموي، 
ن إدو  في البناء النفسي لئلنسان وىي التي  وأساسياً  ميماً  اً ارة االنفعاالت تشكل جزءا 

تحدد معالم شخصيتو وقدرتو عمى التفكير والتوجو نحو ىدف ما، وتحديد مستوى قدراتو 
من أن  (Tueker 2000)وطاقاتو واألسموب الذي يسير عميو في حياتو وىذا ما أكده توكر 

 Tuekerتحدد قدرات الفرد في التعامل مع المحيط وحل المشكبلت إدارة االنفعاالت ىي التي 
,2000, 197)) 
إلدارة االنفعاالت، فقد أوصى عمماء النفس بتنميتيا من  لتمك األىمية البالغة ونظراً 

تدريبية، وورش عمل بيدف الوصول إلى درجات عالية من  خبلل دروس تعميمية، ودورات
 ( .ٖٜ، ٕٔٓٓإدارة االنفعاالت )العموي ، 

ضعف إدارة االنفعاالت تزيد من حدة  ( أنّ Heir 1996كدت دراسة ىير )أفقد 
تعرض الفرد لممخاطر النفسية كالقمق، واالكتئاب، والوحدة النفسية، واالغتراب، ومن الناحية 

يم أقل شعبية ومكروىين بين أقرانيم االجتماعية  يتصف ذوى إدارة االنفعاالت المنخفضة بأنّ 
ن في سن الشباب يتورطون في لممشاكل النفسية والسموكية وعندما يكونو  تعرضاً  وىم أكثر
 (.                                                                    ٜٚٔ، ٕٔٓٓ)راضي،  مع القانون ويرتكبون جرائم أكثر عنفا مشاكل

 االرأفة وىما أساسالعصر الحالي يستمزم ضبط النفس، و  ( أنّ ٕٓٓٓويرى جولمان )
قمل المخاطر النفسية من اإلصابة تإدارة االنفعاالت التي تحقق لئلنسان الصحة الجسدية و 

 (ٚ٘-ٗ٘، ٕٓٓٓباالكتئاب والعنف. )جولمان، 
إذ تبدو أىمية معرفة الفرد لعواطفو واستبصاره ووعيو بيا وفيميا بشكل جيد ثم إدارتيا 

لى تقدير عواطف تعماليا لخدمة أىداف الفرد ليصل إوالحفاظ عمييا بشكل متوازن ومن ثم اس
ومشاركتيم فييا جزء مكمل لوعي الفرد بذاتو واألساس في قدرتو عمى  اآلخرين ومشاعرىم

قامة عبلقات معيم يسودىا الود والحنان والتبلؤم، وتعد العواطف أبقى  التعامل مع اآلخرين وا 
فإذا أراد الفرد أن يكون شخصية بارزة قوية وأقوى من غيرىا تأثيرًا في تكوين شخصية الفرد 

 (ٖٙ،  ٕ٘ٓٓ. ) الرحو ، وينظمياثابتة فعمية أن يكون عواطف حسنة 
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يجعل  ، مامأنينة واألمان، فيو من الطيستطيع جعل الجو المدرسي مبلئماً فالمدرس 
في  ، ألن قسمًا من الطمبة وخصوصاً مسيطر عمى انفعاالتو وأزماتو، الطالب واثقًا من نفسو

عمر المراىقة يتقمصون شخصية مدرسيم فإذا كان محبوبًا عندىم قمدوه وليذا فشخصية 
المدرس ليا أثر كبير عمى شخصية طبلبو وىناك بعض الدراسات تشير إلى أن الطبلب 
الذين أحبو مدرسييم الذين كانت عبلقاتيم طيبة معيم كانوا أكثر تكيفًا من زمبلئيم الذين 

 ( ٕٕ، ٖٜٛٔقات رسمية فقط .)ىندي، عبل تربطيم بمدرسييم
ذ:ذأهدافذالبحث

 التعرف عمى نمط الشخصية ) االنبساط واالنطواء ( لدى مدرسي الثانوية. -ٔ
 التعرف عمى نمط الشخصية االنبساطي لدى مدرسي الثانوية حسب متغير الجنس. -ٕ
 الجنس. حسب متغير التعرف عمى نمط الشخصية االنطوائي لدى مدرسي الثانوية -ٖ
 التعرف عمى إدارة االنفعاالت لدى مدرسي الثانوية.   -ٗ
 حسب متغير الجنس.  التعرف عمى مستوى إدارة االنفعاالت لد ى مدرسي الثانوية -٘
 التعرف عمى نمط الشخصية االنبساط واالنطواء وعبلقتو بإدارة االنفعاالت .  -ٙ
دارة االنفعاالت  -ٚ  .   التعرف عمى العبلقة بين نمط الشخصية االنبساطي وا 
دارة االنفعاالت. -ٛ  التعرف عمى العبلقة بين نمط الشخصية االنطوائي وا 

 :ذحدودذالبحث

 أجريت ىذه الدراسة في محافظة األنبار في مدينة ىيت .  البعد المكاني :
 .  ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓأجريت ىذه الدراسة خبلل العام الجامعي  البعد ألزماني :
والمتوسطة في  رسي المدارس الثانوية واإلعداديةأجريت ىذه الدراسة عمى مد البعد البشري :
 قضاء ىيت . 

 :ذحتدودذاملصطلحات

ذ-:  Type أوالـــذالنمط

 وقد عرفو كل من :
 : Yung(   1954يونك )  -ٔ

ىـــو صنف أو أنمـــوذج من الناس يعبرون بشكل خصــــائص عن شخصية الصنف أو 
 (. ٜٕ،  ٕٜٛٔالطبقة التي ينتمون إلييا ) عباس ، 
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 : ٕٓٔٓربيع  -ٕ
ىو فئة أو صنف من األفراد يشتركون في نفس الصفات العامة وان اختمف بعضيم 

 (ٙٗٗ، ٕٓٔٓعن بعض في درجة اتساميم بيذه الصفات . )ربيع ،
ذ:ذذpersonalityثانواذـــذالشخصوةذ

 عرفيا كل من:
 :  Allport 1961البورت  -ٔ

األجيزة النفسية الجسمية التي بأنيا ذلك التنظيم الديناميكي داخل الفرد الذي ينظم 
 (. ٚ٘ٗ، ٕٔٔٓتحدد سموك الفرد وأسموبو الفريد في تكيفو مع بيئتو )البادري،

 :ٕٓٔٓربيع  -ٕ
وحدة متكاممة من الصفات والمميزات الجسمية والعقمية واالجتماعية والمزاجية التي 

عنى أن الشخصية تبدو في التعامل االجتماعي لمفرد التي تميزه عن غيره تمييزًا واضحا، بم
، ٕٓٔٓتشمل دوافع الفرد وانفعاالتو وميولو واىتماماتو وسماتو الخمقية وآراءه ومعتقداتو )ربيع،

ٖٗٗ .) 
 :ذExtraversionثالثاـــذاإلنبداطذ

 عرفو كل من:
 (: Yung,1933يونك ، ) -ٔ

وىو النمط الذي يتجو الشخص فيو نحو اآلخرين والعالم الخارجي، ويتميز الشخص 
يقع ضمن ىذا النمط بأنو اجتماعي ويجد في اختبلطو مع اآلخرين متعة نفسية خاصة، الذي 

ويحاول ان يبحث عن العمل الذي ينتج لو االختبلط باآلخرين، فضبل عن انو يمتاز بالمرح 
 ، ويعطي اىتماماً وكثرة الحديث وسيولة التعبير، وحب الظيور ويكون في حاالت معينة تقميدياً 

)بني  عمى التكيف بيسر مع الظروف المحيطة ومظيره الخارجي، وىو اقدرلمبلبسو  خاصاً 
 (.ٖٕٓ،  ٕٕٓٓجابر، وعبد العزيز

 :                                 ٕٓٔٓالقيسي  -ٕ
تتجو نحو الذات وفيو تتجو اىتمامات الفرد إلى ما ىو خارج عن الذات بأكثر مما 

وبالنزوع إلى االختبلط  ة بالدينامية المنتجة،، وتتميز الشخصية االنبساطيوالخبرات الذاتية
 (. ٕٕٙ ،ٕٓٔٓ ،) القيسي بالناس والمشاركة في النشاطات االجتماعية
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ىي الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الُمستجيب من خبلل  :أما التعريف اإلجرائي
( الُمعد ألغراض ىذا البحث واالنطواء االنبساط) إجابتو عمى فقرات مقياس نمط الشخصية

 التي تكون اعمى من الوسط الفرضي لممقياس .  
 :ذintroversionرابعاـــذاإلنطواءذ

 عرفو كل من:
 (: Yung,1933يونك ) -ٔ

وىو النمط الذي يكون الشخص فيو أكثر اىتماما بنفسو وبعالمو الذاتي ويميل إلى 
وليس مع اآلخرين، ويتميز  االنكماش عمى نفسو، ويتميز بالخجل وحب العمل منفردا

بالحساسية والحذر والتأمل الذاتي والميل إلى العزلة وقمة الحديث، وىو اقل عمى التكيف 
 ( .  ٖٕٓ،  ٕٕٓٓ)بني جابر، وعبد العزيز، ويغمب عميو القمق والوسواس المتسمط

 :ٕٓٔٓالقيسي  -ٕ
واالنكماش بعيدا عنيا ىو ذلك الفرد الذي يميل إلى النفور من العبلقات االجتماعية 

ليصبح مستغرقا منيمكا في ذاتو أو مع نفسو بل قد يستغرق أحيانا في أحبلم اليقظة أي 
توجيو اىتمامو إلى داخمو بدال من توجييو إلى الخارج أو العالم الخارجي من الناس أو 

  ( ٓٓٔ، ٕٓٔٓ)القيسي،  األشياء
صل عمييا الُمستجيب من خبلل ىي الدرجة الكمية التي يح أما التعريف اإلجرائي:

( الُمعد ألغراض ىذا البحث واالنطواء االنبساط) إجابتو عمى فقرات مقياس نمط الشخصية
 .   لممقياسالتي تكون اقل من الوسط الفرضي 

ذ:ذmanagement of Emotionsخامداـــذإدارةذاالنفعاالتذ

 وقد عرفيا كل من:
ٔ- Mayer & Saloveyuv, 2001):بأنيا ) 

عمى فيم المشاعر واالنفعاالت الذاتية، واالنفتاح بالمشاعر نحو اآلخرين  القدرة
 ,Mayer & salovey , 2001 )ومشاركتيم بيذه المشاعر مما يؤدي إلى التوازن االنفعالي

433). 
 بأنيا: ٕ٘ٓٓ، معمريو -ٕ
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قدرة الفرد عمى ضبط عواطفو وأفكاره بطريقة متوافقة ومرنة عبر مواقف وبيئات 
، ويتحمل العواطف والمشاعر العاطفية التي تأتي بيا ةء كانت اجتماعية أو ماديمختمفة سوا

، تيا وأىميتيا في الحياة ) معمريوالحياة من خبلل تقبميا وليس قمعيا فكل العواطف ليا قيم
ٕٓٓ٘  ،ٗٙ  . ) 

ىي الدرجة الكمية التي يحصل عمييا الُمستجيب من خبلل إجابتو  :التعريف اإلجرائي
 عمى فقرات مقياس إدارة االنفعاالت الُمعد ألغراض ىذا البحث .  

 الفصلذالثانيذ

 اإلطارذالنظريذ:

 أوالذمفهومذونظروةذمنطذالشخصوة:

ذـــذمفهومذالنمطذيفذعلمذالنفسذ:

اإلنسانية إلى أنواع متعددة وأنماط حاول عمماء النفس منذ القدم أن يقسموا الشخصية 
، وقد الذين يدخمون في ضمنيافي مجموعة صفات وسمات موحدة تنطبق عمى كل األفراد 

ظير ىذا االىتمام لدى فبلسفة اإلغريق إذ ربطوا بين األمزجة الجسمية واألخبلقية والنفسية 
 (.ٛٙ، ٜٕٓٓ لكل فرد بيدف االستدالل منيا عمى طباعو وصفاتو الشخصية )مصطفى،

في عصور عديدة عبر التاريخ الفكري  (Type)مفيوم النمط  استعماللقد شاع 
، أو زمل من السمات Typeأن مفيوم النمط  (Wagner,2003)لئلنسان ويذكر واجنر 

دراكية وأنماط لمشخصية مستوى أرقى تنتظم فيو السمات، وىناك أنماط ، واألخيرة ىي معرفية وا 
 (.Wagner,2003,5) اىتمامناموضوع 

( أن السمات واألنماط تتشابو من حيث أنيا مستمدة من  (Eysenk,1960إذ يؤكد
لعاممي تتطابق ا، مضيفًا أنو في التحميل لكنيما تختمفان في درجة العمومية، و االتساقاتتحميل 
ات مع العوامل ذات الرتبة ، في حين تتطابق السمط مع العوامل ذات الرتبة الثانيةاألنما
، فضبل عن أن النمط مجموعة من السمات المرتبطة معا تماما بالطريقة نفسيا التي األولى

، فالفرق بين مفيومي السمة والنمط صفيا مجموعة من األفعال السموكيةنعرف بيا السمة بو 
 .(ٓٛٔ، ٜٜٛٔ، فيوم النمط ذو شمول أوسع )العنزيىو أن م

ىو فئة أو مجموعة من   (Type)ويجدر بنا أن نميز السمات من األنماط فالنمط
األشخاص تجمع بينيم الصفات العامة مع وجود فروق بينيم تكمن في درجة تمثميم لمصفة 
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( Traitأما السمة ) (ٜٖ، ٕٗٓٓفالنمط قد يكون سمة عالية أو مجموعة سمات )سفيان ،
إلى أن السمة  فيي صفة ثابتة نسبيا" لمفرد نفسو وتميزه عن غيره من األفراد، ويشير ايزنك

تجمع ممحوظ من النزعات الفردية لمفعل وىي اتساق ممحوظ في عادات الفرد وأفكاره المتكررة 
 (.ٛٙٗ، ٕٔٔٓ)البادري،

 ـــذمفهومذالشخصوةذ:

بالفرنسية مشتقٌة  (Personalite)باالنكميزيِة و (Personality)أنَّ لفَظ الشخصيِة 
ع الذي كان يمبسو الممثل في العصور القديمة ( وىو ذلك القناPersonaمن لفٍظ التينٍي )

خاص،  لُيسبغ عمى نفسو ثوب الدور الذي يمثمُو وليظير أمام األعين بمظير معيـن ومعنـى
أو األثر الذي يتركو الشخص  :" القدرة عمى التأثير في الغير،وُتعريف الشخصيـة عمى أنيا

ووقار وكبرياء أو تواضع وخضوع فيمن حولو وما يرتبط بذلك مما قد يكون لديو من ىيبة 
 ( ٖٔ ،ٕٙٓٓ واستسبلم" )الميبلدي،

ويرتبط معنى الشخصية في االصطبلح الفمسفي بوضعية الفرد أو اإلنسان بصورة 
، ( مثبلً  يميز بين مفيوم الشخصkant 1979عامة في فمسفة معينة، فنجد )كانت( )

، فالشخص عنده ىو الفرد المباشر الذي تنسب إليو مسؤولية أفعالو ومفيوم الشخصية
والشخصية ىي الكينونة العاقمة التي ينبغي أن تدرك نفسيا في حريتيا، وحدود الواجب 

 ( ٓٔ، ٕٔٔٓاألخبلقي )صالح،
وان الشخصية يمكن النظر إلييا عمى أنيا طريقة سموك الفرد في المواقف المختمفة، 

و ذلك الشخص أو يفتقده، وعند دراسة شخصية الفرد نكون معنيين بوجو يممك وليس شيئاً 
ن أ، و رر طريقتو في التعامل مع اآلخرينخاص بمجموعة السمات التي توجو السموك وتق

مصطمح الشخصية يضم أية سمة أو صفة ليا صمة بشكل أو بأخر بقدرة الفرد عمى التكيف 
 (.                                                                        ٜٙ، ٕٛٓٓ جوم،وفي محاولتو الحفاظ عمى احترامو لذاتو )جم

ويعد ميدان الشخصية من الميادين الميمة التي استأثرت باىتمام العديد من المنظرين 
وعمماء النفس واالجتماع والطب النفسي من الذين حاولوا تصنيف الشخصية اإلنسانية إلى 

ماط متعددة ومتباينة وذلك بغية الوصول إلى فيم أكثر لطبيعة اإلنسان ولسموكو سمات أو أن
ومن ثّم التمكن من السيطرة عمى السموك باالتجاه الذي يخدم اإلنسان نفسو والمجتمع، ولقد 
حاول العديد من العمماء والباحثين في مجاالت شتى تكييف ىذه النظم الخاصة بتصنيف 
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أو سمات واستعماليا لتطوير العمميات التربوية واإلدارية التي تكون  الشخصية سواء إلى أنماط
 -ٕٖٔ، ٜٕٓٓ )مصطفى، فييا شخصية اإلنسان المحور الفاعل والحيوي في ىذه العمميات

ٖٔٗ.) 
ذ((Carl Gostav Yung(:ذذ0690-0781)ذـــذنظروةذكارلذوونـك

، فقد القرن العشرين ن السيكولوجيين في( واحدا من أىم المفكري  Yungيعد يونك )
كرس ما يزيد عن ستون عاما من الجيد المتواصل في كشف أغوار النفس البشرية وأسفر ذلك 

واعتمد بونك في دراسة  عن عشرين مجمدا استفاد منيا العديد من الباحثين واألطباء،
الشخصية اإلنسانية عمى تاريخ اإلنسان والتعرف عمى الحضارات الشرقية وأكد األصول 

، ىذه التي يتركيا أسبلفوبكثير من االستعدادات  ن اإلنسان يولد مزوداً عنصرية لمشخصية ألال
، وما يستجيب لو في عالم حدد جزئياً ما يصبح شعورياً لديواالستعدادات توجو سموكو وت

 (.ٕٕ، ٕٔٓٓ)عثمان،  خبراتو الخاصة
ميل النفسي بسبب ن نظرية يونك ىي بالدرجة األولى نظرية في التحأوعمى الرغم من 

، إال أنيا تختمف عن نظرية فرويد في اىتماميا ريةتأكيدىا الواضح عمى العمميات البلشعو 
بالجمع بين السببية والغائية فالسموك اإلنساني ال يحكم فقط من خبلل الفرد وتاريخو الجنسي 

ر يونك إلى . وتميل وجية نظل األىداف والطموحات ) الغائية (( ولكن أيضا من خبلالسببية)
، فإنسان اليوم قد جنبا إلى جنب مع البلشعور الشخصيالتأممية واالىتمام بالبلشعور الجمعي 

، والناس تجارب المتراكمة لؤلجيال الماضيةتشكل وتقولب في شكمو الحالي من خبلل ال
 ,Wood Worthيولدون ومعيم نزعات كثيرة خمفيا ليم أسبلفيم وىذه النزعات تيدي سموكيم 

1964,30-31) .) 
ذبناءذالشخصوةذعندذوونكذ:ذ

، األنا األعمى ( األنا، ليوافيما يرى فرويد إن بناء الشخصية األساسي يتكون من ) 
إال أن فكرتو عند مستويات الوعي أخذت صورة بنائية ) باإلضافة إلى الديناميكية ( إذ يقسميا 

قة بين البناءات األساسية وبناءات ، البلشعور ( إال أن العبلما قبل الشعورإلى )الشعور، 
، فقد حاول يونك أن ينطمق من ومتداخمة وعمى ىذا األساس، ات الوعي عبلقة مركبةمستوي

التي  الفكرتين إلى تحديد بناءات الشخصية بشكل أكثر بساطة فيو يرى أن األنظمة الرئيسية
 : تبنى من خبلليا الشخصية ىي
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تقابل األنا عند فرويد إال أنيا شعورية تماما ) األنا  :Conscious Ego األنا الشعوري -ٔ
ميكاتزمات األنا البلشعورية (  –عند فرويد تحتوي عمى جوانب شعورية وأخرى الشعورية 

. الشعور يشتمل تحديدا ة واالنطباعات والعمميات العقميةوتشتمل عمى كل الخبرات الواعي
 ا يحدد أنماط الشخصية )الطائي،، وىي مإلحساس والتفكير والمشاعر والحدسعمى ا
ٕٓٓٔ ،ٗ٘.) 

بل ما قبل ، ال يقابل البلشعور :Personal Consciousnessالالشعور الشخصي  -ٕ
، إذ يحتوي عمى الخبرات الماضية والتوقعات المستقبمية التي ال تكون الشعور عند فرويد

يمكن ظيور  في حيز الوعي في حينيا إال أن باإلمكان استرجاعيا بشيء من الجيد كما
 (.ٔٗٗ، ٕٓٔٓ)ربيع، التوقعات المستقبمية من خبلل األحبلم

لم يتحدث  ىذا العنصر جديداً  :Collective Consciousnessالالشعور الجمعي  -ٖ
ن البلشعور الجمعي عام بين كل الناس إذ يعتمد عمى أ. يرى يونك عنو فرويد

الشخصية المكبوتة ) كما يقول االستعدادات المتوارثة، فيي ليست الذاكرة أو الخبرات 
فرويد ( بل تنتج عن التأثير االنفعالي التراكمي لمخبرات اإلنسانية أي ردود األفعال 

، إنيا االستعداد المسبق لبلستجابة بطريقة لمكررة ألفكار قد ال تكون واقعيةاالنفعالية ا
أساسية من  محددة عبر األجيال ولكل ذلك فأن محتويات البلشعور الجمعي ىي مجموعة

النماذج البدائية المحددة لردود األفعال االنفعالية ونمط االستجابة التي تقوم بيا حيال 
، ٕٔٓٓ)عباس، األحداث المختمفة، وان محتويات البلشعور الجمعي تسمى انماطا اولية

ٜٖ.) 
وىي صور وجدت في وقت سالف وىي فطرية أو تمثل استعدادات أولية  األنماط األولية: -ٗ

لمعالم بطرق معينة،  واالستجابةة، من شأنيا أن تؤدي بالناس إلى الفيم والخبرة نفسي
ويعتقد يونك أن وجود األنماط األولية يعود إلى الوراثة، وتمثل الطبقة العميقة والمتعذر 
الوصول إلييا من الشخصية وتحتوي القناع والظل، وىي تشكل البنى التحتية لمنفس، 

ثتو ليس أفكارا أو صورا معينة أو نوعية، ولكن استعدادات أولية ويرى يونك أن ما تم وار 
 لمتعرف عمى أفكار وصور عامة بعينيا وتقديرىا وفيميا.  

ىو المفيوم الذي يمثل المرأة داخل  فاألنيما : Animusواألنيموس  Animaاألنيما -٘
الرجل، وانو تراكم خبرات الرجل السبللية المتصمة بالمرأة، ويشير يونك إلى أن الجنس 
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يتحدد بأغمبية جينات الرجل أو المرأة، ولكن األقمية من الجينات التي تنتمي إلى الجنس 
أنثوي الشعوري وىو اآلخر ال تختفي ببساطة، فالرجل حينئذ يكون لديو وفي جانبو شكل 

جزء أو جانب بعيد عن الشعور تماما، أما األنيموس فيو المناظر لبلنيما، أي الرجل في 
داخل المرأة، فانو مجموعة من الخبرات السبللية عند النساء عندما يتعاممن مع الرجال، 
ذا كانت األنيما من الدافع الجنسي أو الجاذبية الجنسية فإن األنيموس من المنطق  وا 
)التفكير العقبلني( وفي النساء ربما ينكشف األنيموس في المناقشات والحجج المنطقية 
بداء الرأي وفي الرجال ربما يظير األنيما في صورة انعدام الثقة والخداع والعاطفية  وا 
واالحتقار، ومن الجانب االيجابي فاألنيما يعطي الرجال اإلحساس بالصمة مع اآلخرين، 

في أن يتفاعموا بشكل أكثر نعومة، بينما االنيموس يوفر لمنساء القدرة الذي قد يساعدىم 
ن وجود ا  عمى التفكير والتأمل والترو، الذي قد يساعدىن في فيم البيئة المحيطة بين، و 

 المرأة في الرجل والرجل في المرأة يسمح لكل منيما أن يفيم اآلخر عمى نحو أفضل
 (.ٖٕٔ، ٕٓٔٓ)ألن،

ىو الوجو الخارجي من الشخصية وضع ليقابل حاجات المجتمع بينما يخفي  القناع: -ٙ
خصائصيا الطبيعية الداخمية، وىو المظير الذي نبديو العالم ومن خبللو نتصل 
باآلخرين، ويشتمل القناع عمى أدوارنا االجتماعية وأساليبنا الفردية في التعبير عن أنفسنا، 

فالقناع المسيطر يمكن أن يكتم أنفاس الفرد، ويرى يونك ولمقناع جوانبو الموجبة والسالبة، 
أن القناع ضروري الن من خبللو نتصل بعالمنا وىو يبسط تفاعبلتنا ألنو يبين ما الذي 

 يمكن أن نتوقعو من اآلخرين.
يتكون منذ الميبلد ويحوي المواد البدائية والواخزة لمضمير وغير المرغوبة من  الظل: -ٚ

لى أية خصائص ايجابية تكون متعارضة مع القناع، وقد اعتقد الشخصية، باإلضافة إ
يونك أن الظل مشكمة أخبلقية لبلنا ألنيا قد تقاوم الضبط األخبلقي وتؤثر عمى العالم 

 (ٕٗ، ٕٔٔٓ)أبو اسعد، الداخمي لئلنسان.
ىو الجانب المنظم أو مجموعة من المبادئ التنظيمية في الشخصية، التي  الذات: -ٛ

تستقطب حوليا مجمل النشاطات المختمفة الموجية من اجل تحقيق كمال اإلنسان، وىذه 
المبادئ تزود الشخصية بالوحدة واالستقرار، المذان يعتبران ىدف الفرد في حياتو، فالذات 
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ميا، وليس االنا الواعية وحدىا، الذي تتركز حولو عند يونك ىي ذات لمنفس البشرية ك
 جميع صفات اإلنسان النفسية.

صية اإلنسانية وتوصل يونك في بداية القرن العشرين إلى وجود اتجاىين لمشخ
( لكل منيما صفاتو الخاصة التي يندرج تحتيا معظم أفراد البشر من حيث )المنبسط والمنطوي

مامات والميول الخاصة فيو يرى أنو في حالة حصول توحد األسموب العام في الحياة واالىت
التي تمثل النزعات الحقيقية  Egoواندماج بين الشخصية االجتماعية )القناع( وبين األنا 

لئلنسان فإن القناع سيفرض سيطرتو عمى نظام األنا. وسيحول دون إشباع الفرد كل الرغبات 
حقيقية وال تيتم بحاجات الفرد، وستكون  والدوافع السموكية. حينئذ تصبح الشخصية غير

عن شخصية إنسانية تتمتع بكيانيا الخاص ومنطمقاتيا  انعكاسًا لممجتمع أكثر منيا تعبيراً 
الذاتية الرامية إلى إشباع الحاجات والدوافع المنطمقة بحيوية من النفس، عندئذ تتخذ اتجاىين 

داخل النفس أحدىما يكون قويًا في  االنبساط( يوجد كبلىما في-متعارضين ىما )االنطواء
األنا وشعوريًا في حين يكون اآلخر ضعيفًا وفي البلشعور الشخصي، تقوم التفرقة بينيما عمى 

رد نحو أساس الدرجة تبعًا لميل الفرد وتوجيو نحو االتجاىين اتجاه االنبساط الذي يوجو الف
لشخص فيو نحو العالم الداخمي ، أو االنطواء الذي يكون توجو االعالم الخارجي الموضوعي

 (.ٜٓ، ٕٔٓٓ)عباس، الذاتي
ذمنطذالشخصوةذاالنبداطوة:

إن اإلنبساط ىو النقيض التام إلنطواء وكبلىما من أنماط الشخصية اإلنسانية، ومن 
انو اجتماعي االتجاه واقعي التفكير، يميل إلى المرح، ينظر  أىم سمات الشخص اإلنبساطي

إلى األشياء في محيطو كما ىي من حيث قيمتيا المادية الواقعية، ال ألىميتيا ودالالتيا 
المثالية، وىو بذلك يتعامل مع الواقع الذي يعيشو بدون خياالت أو تأمبلت، ويعالج أمور 

عمية، وينجح اغمب األحيان في إيجاد الحمول التي يتوافق حياتو بالممكن والمتاح من الطاقة الف
 (.ٕٚ، ٕٔٔٓمن خبلليا مع البيئة االجتماعية )صالح،

والشخصية االنبساطية ىي التي يتميز صاحبيا بحب االختبلط باآلخرين والمرح 
والتبسط في الحديث كما انو يتميز بحب خدمة اآلخرين والتحدث معيم ومشاركتيم أفراحيم 

نيم ،فمعظم وقتو يكون خارج المنزل فيو اجتماعي بطبعو وتفكيره إلى حد كبير واقعي وأحزا
(. واالنبساطية تتضمن السمات ٙٙ، ٕٚٓٓ)عبد العال، ويميل إلى تقديم المساعدة لمغير
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الشخصية التي تركز عمى كمية وقوة العبلقات والتفاعبلت الشخصية والمخالطة االجتماعية، 
 إلثارة وترتبط بالوجدان االيجابيومستوى الطاقة، والبحث عن ا ة االيجابية،والسيطرة واالنفعالي

 (ٕٛ٘، ٕٔٔٓ)الختاتنة،
ذمنطذالشخصوةذاالنطوائوة:

لة الشخصية االنطوائية ويتميز صاحب ىذا النوع من الشخصية بأنو يميل إلى العز 
ىذه الشخصية ، ويفضل الوحدة عن االختبلط كما أن صاحب االجتماعية والبعد عن اآلخرين

)عبد  يكثر من أحبلم اليقظة واالستغراق في الخيال فيو بعيد عن الواقع في اغمب األحيان
(. وتتسم ىذه الشخصية أيضا بأنيا تفضل األنشطة الفردية وتجد صعوبة ٙٙ، ٕٚٓٓالعال،

 (.ٕٙٙ، ٕٔٔٓالتعبير عن المشاعر لدرجة البرود والبلمباالة. )الختاتنة،
 ومن ابرز سماتيا :

 عدم القدرة عمى إيجاد العبلقات الناجحة مع من حوليا. -ٔ
 عدم القدرة عمى المخالطة االيجابية واالستمرار في العبلقات االجتماعية. -ٕ
عدم القدرة عمى االنسجام واالقتراب أو االنتماء مع مجاميع إنسانية ضرورية كالعائمة  -ٖ

 الكبيرة. 
 (.ٜٕٙ، ٕٛٓٓعنيم. )سعيد،يعد في تصور اآلخرين شخصا غريب األطوار وبعيدا  -ٗ

ويشير يونك إلى وجود أربعة وظائف لمشخصية التي يدرك الفرد بيا األحداث وىي 
والحدس ويرى يونك أن كل فرد يمتمك كبل من االتجاىات  -الحس –المشاعر  -التفكير

( وقد صنف يونك الوظائف األربع إلى اثنتين عقبلنية ٖٖٔ، ٕٓٔٓوالوظائف األربع )ألن،
واثنتين غير عقبلنية، فالتفكير، والمشاعر، وظيفتان عقبلنيتان تتصفان بإصدار األحكام، 
وتقويم التجارب واألحداث، فحين يتم التوصل بالحكم عمى الشيء عن طريق االستدالل 
المنطقي، فيذا يعني انتفاع الفرد من وظيفة التفكير أما الوظيفة المضادة ليا في المشاعر إذ 

 (.ٙٙ، ٕٓٓٓألشياء عمى أساس الشعور بالسرور بيا أو عدمو )العناني، يتم تقويم ا
أما الزوج اآلخر فيما الوظيفتان غير العقبلنيتين بسبب أن تقويم األحداث يتم من 
خبلليما بالخبرة البسيطة غير المستذكرة إلى عممية التفكير، ىاتان الوظيفتان ىما الحسي 

فرد يستمم عن طريق حواسو مثيرات تنتج عنيا خبرة والحدس، وما يحدث في الحس ىو أن ال
واقعية شبيية بما يحدث في الصورة الفوتوغرافية لمشيء، وما يحدث في وظيفة الحدس ىو 
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ينتج ذلك عن خبرة مباشرة من مثير في العالم  استفيام لممعنى الخفي لمحدث أو الشيء، وال
 (ٚٗ-ٙٗ، ٜٜٛٔالخارجي، بل من رؤية إدراكية داخمية )العاني، 

إن االتجاىات والوظائف األربع قد مكنت يونك من تأسيس نظام متكون من ثمانية 
 أنماط نفسية تكون أربعة منيا منبسطة وأربعة منطوية:

النمط المنبسط المفكر: يكون عمميًا واقعيًا ويميل أصحابو إلى الحقائق الموضوعية  -ٔ
 لحياة..واالعتماد عمى التجارب واخذ النتائج وتطبيقيا في ا

النمط المنبسط الشعوري )الوجداني(: يمتزم بالقيم التي تم تعميمو إياىا، ويحترم التقاليد  -ٕ
 االجتماعية، ويميل إلى تنمية العبلقات الودية مع اآلخرين والمشاركة الوجدانية مع الغير.

النمط المنبسط الحسي: محب لممتعة، حسن المعشر، ويكيف نفسو بسيولة مع الناس  -ٖ
 والظروف ويشعر بالممل إذا قمت المؤثرات المحيطة بو.

: يظير استبصارًا بمواقف الحياة، ويضع خططا النمط المنبسط الحدسي )المميم( -ٗ
 لممشروعات الجديدة، ويكون موىوبا في العمل.

النمط المنطوي المفكر: ويتميز أصحاب ىذا النمط بان أفكارىم تتسم بالطابع النظري  -٘
مبالين بالناس وينشغل تفكيرىم بالواقع الذاتي ويكون الشخص فيو قميل والتأمل وىم غير 

 اإلدراك لمعبلقات والمشاعر اإلنسانية.
: ىو فرد متواضع ىادئ ذو حساسية مفرطة  أي جداني(النمط المنطوي الشعوري )الو  -ٙ

يغمب عميو تقمب االنفعاالت مما يصعب عمى زمبلئو فيمو، وفي حالة كونو امرأة فإن ليا 
 أثيرًا وقدرة غامضتين عمى الرجال االنبساطيين.ت

النمط المنطوي الحسي: شخص ىادئ ىو األخر وينظر إلى العالم بمزيج من حب الخير  -ٚ
 والميو، ويكون حساسا بشكل خاص لمصفات الجمالية في األشياء.

النمط المنطوي الحدسي )المميم(: شخص حالم )يقضي وقتو في أحبلم اليقظة(، يعطي  -ٛ
ىتمامو لنزعتو الداخمية نحو األفكار التي يعدىا اآلخرون وبسيولة شاذة أو غريبة اكبر ا

 (.ٚٓٔ، ٕٓٔٓ()أبو اسعد،ٜٛٔ،  ٕٛٓٓاألطوار)الداىري ، 
ذثانواـــذإدارةذاالنفعاالت

 :ذEmotionsاالنفعاالتذ
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( أما في المغة Emovineيشار إلى مفيوم االنفعاالت في المغة البلتينية بكممة )
( وفي المغة العربية، فان مفيوم االنفعاالت مأخوذ من Emotionاالنكميزية يشار إلييا بكممة )

 (.ٕٕٚ، ٕٕٔٓ)يونس، ( أي تأثر متأثرانفعاالت، منفعل، انفعل) الفعل
ورغم أن مفيوم االنفعال من المفاىيم الشائعة في مجال عمم النفس إال أنو ال يوجد 

تصين في مجال عمم النفس، إذ يورد قاموس المعاني تعريف واحد يعترف بو جميع المخ
(Thesaurus أكثر من تعريف واحد لبلنفعال منيا أن االنفعال تحرك العقل أو الروح، أو )

ىو إثارة المشاعر سواء أكانت سارة أم مؤلمة، وىو أيضا اضطراب أو تأجيج العقل بسبب 
 (. ٕٕ٘، ٕٛٓٓ)الريماوي، ممثيرات خاصة تترافق مع بعض اآلثار المبلحظة عمى الجس

( بان االنفعال ىو جانب أساسي من الحياة النفسية اإلنسانية ٕ٘ٓٓ) وترى الرحو
التي بدونو تكون الحياة كئيبة، باردة،آلية، ال حراك فييا وىو حالة وجدانية قوية مصحوبة 

لغدي، فيو اباضطرابات فسيولوجية حشوية بارزة تغشى أجيزة التنفس والدورة الدموية والجياز 
أزمة عابرة طارئة ال تبقى وقتا طويبل وتظير فجأة وال تتيح لمفرد الفرصة أو القدرة عمى 

 (.ٜ٘، ٕ٘ٓٓ)الرحو، التكيف
( إلى أن االنفعال يعد عممية عقمية عميا غير معرفية، وىو ٕٕٔٓويشير )يونس،

ركية مختمفة، تنتاب حالة وجدانية عنيفة تصحبيا تغيرات فسيولوجية حشوية، وتعبيرات ح أيضاً 
 (.   ٕٕٚ، ٕٕٔٓالفرد بصورة مفاجئة وتأخذ أزمة عابرة )مؤقتة( ال تدوم طويبل )يونس،

 :Emotional managementإدارةذاالنفعاالتذ

ظير االىتمام بمصطمح إدارة االنفعاالت في الواليات المتحدة في التسعينيات إذ 
الحظ الباحثون ىناك من خبلل أبحاث ودراسات اشتممت عشرات اآلالف من األشخاص أن 
نجاح اإلنسان وسعادتو في الحياة ال يتوقفان فقط عمى شياداتو وتحصيمو العممي التي تعبر 

نما يحتاجان إلى نوع آخر من الذكاء سموه الذكاء الوجداني ، و IQ )عن ذكائو العقمي)   )ا 
EQ) بيتر سالوفي وجون ماير (  .قدم ((Peter salovey & John mayer)  ًأنموذجا 

وكان احد  ة(الخيال ، والمعرفة ، والشخصي)لمذكاء العاطفي أو الذكاء االنفعالي في كتابيما 
 ( .ٜٛ، ٕٚٓٓي ىو إدارة االنفعاالت )السعدوني،مكونات الذكاء العاطفي أو الذكاء الوجدان

 طبوعةذإدارةذاالنفعاالت:
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قدرة عمى تصريف انفعاالتنا بطريقة بناءه بحيث ال تؤدي الإن إدارة االنفعاالت ىي 
إلى إيذاء الذات أو اآلخرين، وعند استثارة انفعاالتنا في المواقف المختمفة فمن الواجب تحديد 

مقاومة األفكار  كإظيار الغضب عندما نشعر بالظمم، ومن ذلك أيضاً موقفنا النفسي تجاىيا، 
بمشاعره  السمبية التي من الممكن أن تشعل الموقف أكثر، فيجب أن يكون اإلنسان واعياً 

المتشائمة والسمبية بحيث يكون قادر عمى تحديدىا وتغييرىا، يقول بنجامين فرانكمن " ال 
افو" فمن السيل أن تغضب، ولكن لسبب مناسب، غضب دون سبب، ولكن في الغالب سبب ت

ومن الشخص المناسب، وفي الوقت المناسب، وبالقدر المناسب، ولفترة زمنية مناسبة، فيذا 
 (.  ٕٙٚ، ٕٔٔٓحماد، أبوىو األمر الصعب )

دارة االنفعاالت تتطمب أن يكون اإلنسان عمى معرفة واتصال بنفسو بحيث يعرف  وا 
بو ويعرف أيضا ما تعنيو ىذه المشاعر، إذ إن ىذه الميارة ال  ماىية شعوره عندما يشعر

يجاد طرق ايجابية لمتخمص  تمكنو فقط من وضع استجاباتو االنفعالية في وضعيا الصحيح وا 
من المشاعر السيئة، بل إنيا أيضا تمكنو من تفجير ينابيع العواطف العميقة التي توفر الوقود 

، ٜٕٓٓ)حسين، مى المراحل الصعبة عندما يشتد الخطبالتحفيزي الذي يمكنو من التغمب ع
ٜٖٔ.) 

ذكوفوةذالتحكمذيفذاالنفعاالتذ:

 التحكم بإدارة االنفعاالت يتم من خبلل :                                          إن 
التعبير عن الطاقة االنفعالية في األعمال المفيدة، فاالنفعال يولد طاقة زائدة في الجسم إذ  -ٔ

 يمكن التدرب عمى القيام ببعض األعمال المفيدة  لمتخمص من ىذه الطاقة.  
تقديم المعمومات والمعارف عن المنبيات المثيرة لبلنفعال إذ إن ذلك يساعد عمى إنقاص  -ٕ

 يتغمب الشخص عمى االضطراب الذي يحدث. شدة االنفعال ومن ثمّ 
محاولة البحث عن استجابات تتعارض من االنفعال فإذا شعرت نحو شخص ما بشيء  -ٖ

من الكراىية ألسباب معينة فان عميك أن تبحث عن أسباب أخرى ايجابية يمكن أن تثير 
 وتغيير نظرتك إليو. بيذا الشخص  إعجابك

مواقف المثيرة لبلنفعاالت فإذا لم تستطع التحكم في عدم تركيز االنتباه عمى األشياء وال -ٗ
انفعاالتك عن طريق البحث عن الجوانب االيجابية أو السارة في الشيء مصدر االنفعال، 
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فانو يمكنك أن تغير اىتمامك عن ىذا الشيء إلى أشياء وموضوعات يمكن أن تساعدك 
 عمى اليدوء والتخمص من االنفعال وتوتراتو. 

حدث االنفعال عادة حالة من التوتر في الجسم وفي مثل ىذه الحالة يحسن االسترخاء، ي -٘
 بك القيام بشيء من االسترخاء العام لتيدئة االنفعال وتناقصو تدريجيا.  

صدار األحكام في الموضوعات واألمور الميمة في أثناء  االنفعال، إذ إن  -ٙ عدم الحسم وا 
لك قد يفشل الفرد في رؤية األمور بشكميا فترة االنفعال تمثل حالة من عدم التوازن ولذ
 (.ٗٔٗ، ٕٓٔٓ)ممحم، الصحيح ومن ثّم تكون أحكامو غير صحيحة

ذذذ Mayer & salovey نظروةذماورذوذدالويفذإلدارةذاالنفعاالت

بدأ االىتمام بدرجة كبيرة بالجوانب غير المعرفية لمذكاء من قبل ىؤالء الباحثين منذ 
نظريتيما عن إدارة االنفعاالت التي ىي احد مكونات الذكاء (، والدافع لوضع ٜٜٓٔعام )

عداد أدوات قياسيا، والتعامل معيا عمى أنيا قدرة  الوجداني لمعرفة مكوناتيا وا 
وقد أتت تمك النظرة عمى قياس الفروق  الفردية، إذ يرى  ،( (BarOn,1998,209عقمية

( أن المقاييس التقميدية لمذكاء فشمت في دراسة فروق الوعي و اإلدارة ٜٜٓٔ) سالوفي وماير
 ( . ٜٜ، ٖٕٓٓالفعالة لبلنفعاالت والمعمومات االنفعالية )ماير،

( لتحميل إدارة االنفعاالت قد اتخذ ٜٜٓٔإن األنموذج الذي أعّده ماير و سالوفي )
ثين أو االشتراك مع باحثين قبل الباح منحى القدرة، و أجريت عميو عّدة بحوث سواء أكان من

( إلدارة ٜٜٚٔ، وقد ظيرت تمك النظرية بعد التحقق التجريبي من أنموذجيا عام )آخرين
االنفعاالت كقدرات عقمية، وىي النظرية المثمى لماير وسالوفي إذ تّم تعريفيا نظريا بطريقة 

، ومن نمو الشخصي من ناحيةتجعميا أكثر تميزًا، إذ تتضمن المشاعر الداخمية الخاصة بال
 ،النفعالية ) العاطفية ( لممشكبلتناحية أخرى فإن إدارة االنفعاالت تركز عمى الجوانب ا

 .(ٜٓٔ، ٕ٘ٓٓب االجتماعية )العيتي،مقارنة بالذكاء االجتماعي الذي يركز عمى الجوان
نظومة ن االنفعاالت تحوي معمومات تتعمق بالعبلقات الداخمية لمأتنص النظرية عمى 

، وحينما شخاص اآلخرين والمثيرات الخارجيةالفرد النفسية والعبلقات الخارجية المتعمقة باأل
تتغير عبلقة الشخص مع شخص آخر أو مع شيء ما فإن انفعاالتيم مع بعضيم بعضا أو 

. أما ن الشخص الذي ُيعتبر ميددا لمغيرنحو الشيء تتغير أيضًا ويتم اإلحساس بالخوف م
، وتصحب ىذه تيديد فيناك عمى األقل ميل تجاىوال يتوقع منو إصدار  الشخص الذي
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. وان بيرات تطرأ عمييا وىي االنفعاالتالعبلقات سواء أكان حقيقية أو متخيمة إشارات وتع
تعّرف معاني االنفعاالت وعبلقتيا وضبطيا تساعد الفرد عمى حل المشكبلت كمنيجية عقمية 

 & Salovey)واقعية وتعزيز النشاطات المعرفية سميمة ومنظمة وفي نطاق مسممات 
mayeres, 2002, 261-263) . 

أن ضبط الفرد النفعاالتو وتقيميا بدقة والسيطرة عمى  (Mayeres)وأوضح مايرز 
، وأكد سالوفي ومايرز (Kim,1999,45)مشاعره تسيل عممية التفكير الفّعال والنمو المعرفي 

(Salovey&mayeres  إلى أن ضبط االنفعال وتقيمو يتمثل في القدرة عمى تحديد )
االنفعال في الحاالت الجسمية لمفرد وفي أفكاره كذلك تحديد االنفعاالت لدى اآلخرين من 

، كذلك تؤثر االنفعاالت في تفكير الفرد من خبلل عمل وميارات الفرد وسموكو ومظيرهخبلل ال
صدار األحكام الدقيقة والتذكر، كذلك تساعد عمى حل  إلياموتوجيو االنتباه إلى المعمومات  وا 

المشكبلت وتسييل قدرة التفكير العممي، وفيم المشاعر المعقدة وخميط المشاعر مثل الرىبة 
 . (Hein,2001,57)وىي الخوف المفاجئ 

أن الحالة االنفعالية لمفرد تؤثر في تحديد أىدافو، إذ إن  (Salovey) وأوضح سالوفي
، وعندما يكون الفرد مكتئبا يحدد ينما يحدد األىداف رفيعة المستوىرد يستثار انفعاليا حالف

األىداف متدنية المستوى ، وىكذا فان نشاط الفرد بمختمف جوانبو يتأثر بالحالة االنفعالية فيي 
 .(Folkerts,1999,13)ذات صمة في أداء الفرد العقمي واالجتماعي 

أفضل من غيره في التعّرف عمى  االنفعاالتيو إدارة وبذلك يكون الشخص الذي لد
انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين ولديو القدرة عمى التعبير عن انفعاالتو بصورة دقيقة تمنع سوء 
فيم اآلخرين لو، فعندما يكون غاضبا فان لديو القدرة عمى عكس انفعال الغضب عمى مبلمح 

درة عمى إظيار االنفعاالت التي يريدىا عمى وجيو وصوتو وليس الحزن أو الضيق ولديو الق
لديو القدرة عمى استثارة االنفعال بصورة تساعده عمى و الرغم من انو ال يحس بيا فعبل، 

ت التفكير أو االنتباه لمثير ما بصورة أفضل إلى جانب قدرتو عمى فيم وتحميل االنفعاال
حياء والغضب والقدرة عمى السيطرة الغيرة والشعور بالذنب والكالتمييز بين الشعور بالحسد و 

الوجدانية كتأجيل إشباع حاجاتو وكبح جماح تو بطريقة تنمي قدراتو العقمية و عمى انفعاال
 (. ٜٓ،  ٕٙٓٓغضبو )الخضر، 
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ويؤكد سالوفي وماير بأن الشخص الذي يتمتع بمستوى عالي من إدارة االنفعاالت 
المشاعر  خاذ القرارات، وقدرة التعبير عنبالحسم في ات :ع بمستوى عاطفي مرتفع ويتصفيتمت

اجتماعيون غير متحفظين،  بصورة مباشرة، والثقة بالمشاعر، والحياة عندىم ليا معنى، وىم
ويتكيفون مع الضغوط النفسية، لدييم توازنًا اجتماعيًا، يشعرون بالراحة عندما يمزحون 

، وال يستغرقون في التأمل أو عاليةاالنفعالي والمشاركة االنف ويتحدثون، ويتمتعون باالنفتاح
، يمتزمون بقضايا الناس، عبلقاتيم قوية قدرة عمى فيم انفعاالتيم الذاتيةالقمق، لدييم ال

 بالثراء، راضون عن أنفسيم وعن اآلخرين باآلخرين، وأخبلقيون، تتسم حياتيم العاطفية
(mayer & salovey. 2003,324) . 

ذالدراداتذالدابقة:

 الدراداتذاليتذتناولتذمنطذالشخصوةذاالنبداطذواالنطواءأوالـــذ

ذـــذالدراداتذالعربوةذ:

 (ٕٙٓٓدراسة )قاسم  -ٔ
 )نمط الشخصية وعبلقتو بتحقيق اليوية ودافع االنجاز الدراسي لدى طمبة الجامعة(

من بين األىداف التي استيدفتيا ىذه الدراسة قياس نمط الشخصية )االنبساط في  إنّ 
مقابل االنطواء( والتعرف عمى العبلقة بين درجات نمطي الشخصية )االنبساط في مقابل 
االنطواء( ودرجات تحقيق اليوية ودافع االنجاز لدى طمبة الجامعة، تألفت عينة الدراسة من 

( كميات في ٘( كميات في جامعة بغداد، )ٓٔعين عمى )( طالب وطالبة موز ٓٓ٘)
ة فقد أعدت ( كميات في االختصاص اإلنساني، أما أدوات الدراس٘االختصاص العممي، و)

األول لقياس نمط الشخصية )االنبساط في مقابل االنطواء( والثاني  الباحثة ثبلثة مقاييس
راسي، تم استعمال عدد من المعالجات لقياس تحقيق اليوية والثالث لقياس دافع االنجاز الد

اإلحصائية لئلجابة عن أىداف الدراسة وفرضياتيا منيا معامل ارتباط بيرسون، واالختبار 
أظيرت  لعينة ولعينتين، وتحميل التباين الثنائي وتحميل االنحدار المتعدد، (t-test)التائي 

س ومتوسط درجات عينة الدراسة بين المتوسط النظري لممقيا النتائج وجود فرق دال إحصائياً 
( بين الوسط ٘ٓ.ٓعند مستوى ) ولصالح متوسط العينة، وعدم وجود فرق دال إحصائياً 

ات االناث عمى الحسابي لدرجات عينة الطمبة الذكور والوسط الحسابي لدرجات عينة الطالب
دالة توجد فروق  )االنبساط في مقابل االنطواء(، واتضح بأنو ال مقياس نمط الشخصية
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بينما كان ىناك فرق عند مستوى  (.٘ٓ.ٓإحصائيا بين نمط الشخصية والجنس عند مستوى )
( في متغير التخصص، اتضح كذلك وجود عبلقة موجبة بين نمط الشخصية ٘ٓ.ٓ)

)االنبساط( وتحقيق اليوية، وفقد كانت العبلقة موجبة بين نمط الشخصية )االنبساط( ودافع 
( ٘ٓ,ٓعند مستوى ) النتائج أيضا عدم وجود عبلقة دالة إحصائياً االنجاز الدراسي وأظيرت 

بين درجات نمط الشخصية )االنطواء( ودرجات تحقيق اليوية، أما عن العبلقة بين نمط 
 (ٕٙٓٓالشخصية )االنطواء( ودافع االنجاز فيي دالة إحصائيا ولكن بدرجة ضعيفة. )قاسم،

 ـــذالدراداتذاألجنبوة:

 ( Kelly , 2006 دراسة )كيمي -ٔ
 )العبلقة بين العوامل الخمسة لمشخصية ومقياس الصفات اإلبداعية والسموك(

خصية والصفات ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العبلقة بين العوامل الخمسة لمش 
( طالبة من طمبة عمم النفس أدوات الدراسة ٔٙ، تكونت عينة الدراسة من )والسموك اإلبداعيين

وجود ارتباط دال  المختصرة وأشارت نتائج الدراسة إلى NEOFFIالخمسة قائمة العوامل 
( بين األسموب المعرفي اإلبداعي واالنبساطية، ووجود ارتباط ٘ٓ.ٓإحصائياً عند مستوى )

( بين األسموب المعرفي اإلبداعي واالنفتاح عمى الخبرات ٔٓ.ٓدال إحصائياً عند مستوى )
(Kelly , 2006.) 
ذ:راداتذاليتذتناولتذإدارةذاالنفعاالتذـــذالدذثانواذ

 الدراداتذالعربوةذ: -

 ( ٕٛٓٓدراسة )المعموري،  -ٔ
)إدارة االنفعاالت واستقطاب التعبير وعبلقتيما بأنماط التفكير لدى تدريسيي  

 الجامعة(
لتعرف عمى إدارة االنفعاالت لدى امن األىداف التي سعت ىذه الدراسة إلى تحقيقيا 

والتعرف عمى العبلقة بين إدارة االنفعاالت وأنماط التفكير لدى تدريسيي تدريسيي الجامعة، 
الجامعة وكذلك التعرف عمى داللة الفرق في العبلقة بين إدارة االنفعاالت وأنماط التفكير تبعا 

معة محافظة بابل والكوفة ( أستاذا جامعيًا من جإٓٓلمجنس، وقد بمغت عينة الدراسة )
، الباحث ثبلثة مقاييس ىي: مقياس ) إدارة االنفعاالتاف الدراسة اعد ، ولتحقيق أىدوكرببلء

استقطاب التعبير، أنماط التفكير ( وتّم استعمال الوسائل اإلحصائية االختبار التائي لعينتين 
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، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الفا كرونباج، ومعادلة الخطأ مستقمتين ولعينو واحدة
وسط الحسابي واالنحراف المعياري، وأظيرت نتائج الدراسة أن مستوى المعياري ومربع كاي وال

إدارة االنفعاالت لدى تدريسي الجامعة أعمى من الصورة المتوقعة لدييم وىي الصورة 
االعتدالية، أما بخصوص العبلقة بين إدارة االنفعاالت وأنماط التفكير فقد أظيرت النتائج أن 

باطا من سائر األنماط األخرى مع إدارة االنفعاالت أما بشأن نمط التفكير العممي ىو أعمى ارت
داللة الفرق في العبلقة بين إدارة االنفعاالت وأنماط التفكير عمى وفق متغير الجنس فمم تظير 

دارة االنفعاالت  ( . ٕٛٓٓ)المعموري ،  النتائج فروقا ذات داللة بين سائر األنماط وا 
 الدراداتذاألجنبوة

 ( Maccalupo  2009ماكالبودراسة ) -1
 )دور إدارة االنفعاالت في القيادة المتميزة(

استيدفت ىذه الدراسة تعّرف العبلقة االرتباطية بين القيادة وكل من االتزان االنفعالي، 
وقوة االستراتيجيات، والقيادة الموقفية، وقد استعمل الباحث مقياس االتزان االنفعالي واختبار 

ذات داللة إحصائية بين  ارتباطية، وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة الميارات الشخصية
، كما أشارت إلى وجود عبلقة ة اتخاذ القرار لدى قادة المدارساالتزان االنفعالي، وعممي

دالة إحصائيًا بين االتزان االنفعالي وقوة االستراتيجيات والقيادة الموقفية، وبيذا يعّد  ارتباطية
عامل ميم ومساعد في إنجاح الدور القيادي، ودلت النتائج بان االتزان  االتزان االنفعالي

 ( .ٜٕٓٓاالنفعالي مكتسب ، ويمكن تعممو )ماكالبو ، 
ذالفصلذالثالث

ذإجراءاتذالبحثذذ

ذأوالـــذجمتمعذالبحثذ:

 )عباس وآخرون، وىو جميع األفراد أو األشخاص الذين يشكمون موضوع المشكمة
مجتمع البحث الحالي من مدرسين ومدرسات المرحمة الثانوية ( ويتألف ٕٚٔ، ٕٔٔٓ

واإلعدادية والمتوسطة في المدارس التابعة لمديرية تربية قضاء ىيت في محافظة األنبار 
( ُمدرس وُمدرسة بواقع ٜٓٓٔ) وقد بمغ حجم مجتمع البحث ( َمدرسة،ٛ٘والبالغ عددىا )

 (ٖٕٔٓ-ٕٕٔٓ)ُمدرسة  لمعام الدراسي  ( ٕٓٗ( ُمدرس و) ٓٚٙ)
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 ثانواذـــذعونةذالبحثذ:

العينة ىي جزء من المجتمع الذي تجري عميو الدراسة يختارىا الباحث إلجراء دراستو 
، ويتم االختيار بسبب صعوبة  صحيحاً  عمى وفق قواعد خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيبلً 

()عباس ٛٙ , ٜٜٓٔإجرائو عمى جميع أفراد المجتمع الختصار الجيد والوقت والمال)داود،
 ( .ٕٛٔ، ٕٔٔٓوآخرون،

( ٗٛ)( ُمدرس و ٖٗٔ( ُمدرس وُمدرسة منيم )  ٕٛٔوقد تكونت عينة البحث من ) 
 لبحث، إذ أشار% من مجتمع إٓالعشوائي وبنسبة  باألسموبُمدرسة تم اختيارىم 

% من أفراد المجتمع ٕٓ( إلى إن اختيار العينة في الدراسات الوصفية يتم اخذ  ٕٔٔٓ)ممحم
 ( ٗ٘ٔ، ٕٔٔٓ)ممحم، إذا كان اقل من بضعة آالف

ذأداتاذالبحثذ:ذذ-ثالثا

 األداة األولى ـــ مقياس نمط الشخصية االنبساط واالنطواء
اء قام الباحث بالخطوات واالنطو من اجل إعداد مقياس نمط الشخصية االنبساط 

 اآلتية :
( وايزنك عن نمط الشخصية  Yungبعد اطبلع الباحث إلى ما أشار إليو يونك ) -ٔ

االنبساط واالنطواء وما تم عرضو في فصل اإلطار النظري والدراسات السابقة وكذلك 
 بعد االطبلع عمى بعض المقاييس السابقة التي حصل عمييا الباحث تمت صياغة عدد

، فضبل عن لنمط الشخصية االنبساط واالنطواءمن الفقرات عمى وفق تعريف يونك 
إذ بمغ عدد  االستفادة من بعض فقرات المقاييس السابقة بعد إجراء التعديبلت عمييا،

 ( فقرة .  ٜٙفقرات المقياس ) 
توزيع فقرات المقياس الحالي إلى مجالين األول نمط الشخصية االنبساطي إذ تكون من  -ٕ

، إذ قام ( فقرة ٖٙ) ( فقرة  والمجال الثاني نمط الشخصية االنطوائي وقد تكون من ٖٖ)
الباحث بصياغة فقرات تناسب كل مجال، وىذا يتفق مع االتجاه العممي في القياس 

( ولغرض إعداد فقرات ٜٙ، ٕٚٓٓ)ناصر، ن المفاىيم النفسية متعدد المجاالتأالنفسي ب
واالنطواء عمى وفق مجاليو وباالعتماد عمى اإلطار  مقياس نمط الشخصية االنبساط

 : د روعي في صياغتيا قواعد عامة ىيالنظري والدراسات السابقة فق
 سيولة القراءة ووضوح التعبير لفقرات المقياس . -
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 االبتعاد عن نفي النفي المزدوج ألنيا تربك المفحوص.  -
 وضوح الفقرة وعدم االختبلف عمى مضمونيا . -
 فقرة عمى التطرف مثل غالبا ،ودائما .ال تحتوي ال -
 صياغة عدد الفقرات عمى وفق النظرية يونك وتعريف االنبساط واالنطواء. -
 روعي في صياغة الفقرات أن تكون بصيغة المتكمم. -
أن يكون عدد فقرات المقياس بصيغتو األولية أكثر من العدد المقرر لو بصيغتو النيائية  -

 (. ٗٚ، ٜٕٓٓي أثناء  التحميل اإلحصائي)الشايب،وذلك الحتمال استبعاد بعضيا ف
االبتعاد عن وضع فكرتين في فقرة واحدة ألنيا قد تؤدي إلى عدم إمكان المفحوص  -

 ( .ٕٔٓ، ٜٜٚٔاختيار اإلجابة الممكنة)فرج،
 ( :  Validityـــ الصدق) 

من أكثر المفاىيم األساسية في مجال القياس النفسي إن لم  يعد مفيوم الصدق واحداً 
، ٕٔٔٓ)ربيع، يكن أىميا عمى اإلطبلق، ويعني الصدق أن المقياس يقيس ما ُأعّد لقياسو

ن يكون ىذا االختبار أ(. بمعنى أن يكون االختبار ذا صمة وثيقة بالقدرة التي يقيسيا، و ٖٔٔ
يسيا والقدرات األخرى التي يحتمل أن تختمط بيا أو عمى أن يميز بين القدرة التي يق قادراً 

 (. ٕٙ، ٕٔٔٓ)الخطيب، تتداخل معيا
 American Psychological)وقد وضعت رابطة السيكولوجيين األمريكيين

Association)  ًحددت بموجبو ثبلثة أنواع لمصدق ىي :  تصنيفا 
 صدق المحتوى ومنو الصدق الظاىري -ٔ
 الصدق المرتبط بمحك -ٕ
 (ٕ٘ٔ، ٜٜٓٔناء )االمام واخرون،صدق الب -ٖ

 واستعمل الباحث نوعين من الصدق ىما الصدق الظاىري، ومؤشرات صدق البناء.
   Face Validityالصدق الظاهري  -1

وقد تحقق ىذا النوع من الصدق من خبلل عرض المقياس والفقرات التي تمثميا عمى 
م في مدى صبلحية الفقرات ، وتم األخذ بآرائية من الخبراء في االختصاص النفسيمجموع

 .وكذلك مدى تغطية الفقرات لممقياس
 تصحيح المقياس:  -
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تنطبق عمي –) تنطبق عمَي دائما  لتصحيح فقرات المقياس أعطى الباحث لمبديل
ال تنطبق عمي أبدا( في حالة إذا كانت  –تنطبق عمي نادرا  –تنطبق عمي أحيانا  –غالباً 

( وفي حالة الفقرات االنطوائية ٔ-ٕ-ٖ-ٗ-٘الفقرة انبساطية الدرجات اآلتية عمى التوالي )
 ( . ٘-ٗ-ٖ-ٕ-ٔ) فيكون العكس 

 Construct Validityصدق البناء :  -2
 م الباحث باستخراج ىذا النوع من الصدق عن طريق تحميل فقرات المقياس إحصائياً قا

ل فقرة ، وارتباط درجة كستخراج القوة التمييزية لكل فقرة، وابطريقة المجموعتين المتطرفتين
 (. ٙ٘ٔ، ٕٓٔٓ)المنيزل والعتوم، بالدرجة الكمية لممقياس.

 لتحميل الفقرات اإلحصائية اإلجراءات -
 بطريقة العينتين المتطرفتين:  -أ 

وقد قام الباحث بالتحقق من قدرة الفقرة عمى التمييز باستعمال المجموعتين المتطرفتين 
وبعد استعمال مدرس ومدرسة، ( ٕٓ٘وذلك من خبلل عينة التحميل اإلحصائي البالغ عددىا )

متطرفتين في لعينتين مستقمتين ولمعرفة داللة الفروق بين المجموعتين ال االختبار التائي
( فقرات لم تكن مميزة عند مستوى داللة ٓٔ، اتضح أن ىناك )درجات فقرات المقياس

( ٜٙ.ٔ( الن قيمتيا التائية المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ) ٕٖٔ) ( ودرجة حرية٘ٓ,ٓ)
 .مما تم إبعادىا من المقياس

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية: -ب 
في تحميل فقرات االختبارات والمقاييس  الطرائق استعماالً  أكثرتعد ىذه الطريقة من 

كانت كل فقرة من فقرات المقياس تسير في  إذابمعرفة فيما  باألساسوذلك ألنيا تيتم  النفسية،
المناسب حساب صدق وقد وجد الباحث من ، المسار نفسو الذي يسير فيو المقياس كمو

الفقرات لممقياس باستعمال المحك الداخمي وىو الدرجة الكمية لممقياس، عن طريق حساب 
 .     ة الفقرة والدرجة الكمية لممقياسمعامل االرتباط بين درج

كان بداللة  نمط الشخصيةوقد اتضح أن ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لمقياس 
( فقرات ضعيفة االرتباط بالدرجة الكمية وىذه ٚوكانت ىناك )( ٘ٓ,ٓإحصائية عند مستوى )

لتحميل التي تم استبعادىا لضعف قدرتيا التمييزية في ا العشرةالفقرات من ضمن الفقرات 
 ( فقرةٓٗالمقياس بصيغتو النيائية مكونا من ) أصبح. وبيذا اإلحصائي لمقوة التمييزية
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 :  (Reliability)الثبات  -
وقد ، ى اتساق المقياس فيما يزودنا من معمومات عن سموك األفراديقصد بالثبات مد

 تحقق الباحث من ثبات مقياس إدارة االنفعاالت بطريقتين وىما : 
 :  (Internal Consistency Coefficient)معامل ألفا) االتساق الداخمي(  -1

يعد االتساق الداخمي أساسا لمعرفة فيما إذا كانت كل فقرة من فقرات المقياس تسير 
في المسار نفسو الذي يسير فيو المقياس كمو أي إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد لمثبات في 
اغمب المواقف، وقد وجَد كرنباخ أن ىذا المعامل يعد مؤشرا لبلتساق الداخمي وتدل قيمة 

 ل ألفا العالية عمى مدى تجانس الفقرات، ومن ثّم فان المقياس يتمتع بثبات عاليالثبات بمعام
(  وتعتمد ىذه الطرائق عمى اتساق أداء األفراد من فقرة إلى ٖٚٔ، ٕٓٔٓ)المنيزل والعتوم،

( مدرس ٓ٘أخرى، وألجل استخراج الثبات لمقياس إدارة االنفعاالت بيذه الطريقة تم اختيار )
( ُمدرسة ثم استعممت ٕ٘( مدرس و)ٕ٘شوائية من مجتمع البحث بواقع )ومدرسة بصورة ع

( وىي قيمة ثبات عالية يمكن االعتماد ٛٛ.ٓمعادلة )ألفا( وقد بمغ معامل الثبات ) ألفا( )
 عمييا .

   Split – Half Methodطريقة التجزئة النصفية  -2
يم االختبار إلى تعد من الطرائق الميمة الستخراج قيمة الثبات بالمجوء إلى تقس

نصفين نصف ذو األرقام الفردية والنصف اآلخر ذو األرقام الزوجية  وحساب معامل االرتباط 
 (.ٖٕ٘، ٕٔٔٓ)عبلم، بين النصفين

ولمتحقق من ثبات المقياس اعتمد الباحث طريقة التجزئة النصفية ، وتّم تطبيق معامل 
( مما يشير إلى انسجام الفقرات ٜٛ,ٓ) ارتباط )بيرسون( بين نصفي االختبار فكان يساوي

 فيما بينيا، وتعتبر ىذه قيمة ثبات عالية يعتمد عمييا . 
 ـــذالودائلذاإلحصائوةذ:ذرابعاذ

لتحميل البيانات سواء أكان في إعداد  (SPSS)تم االستعانة بالحقيبة اإلحصائية 
 ، وقد استعممت الوسائل اإلحصائية اآلتية : قياسين وتحميل البيانات النيائيةالم
( لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العميا (t-testاالختبار التائي  -ٔ

ومقياس إدارة االنفعاالت  نمط الشخصية االنبساط واالنطواء والدنيا لتحميل فقرات مقياس
 ولممقارنة بين درجات نمط الشخصية إدارة االنفعاالت العميا والدنيا 
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وجدول داللة معامل  Pearson Correlation Coefficient)معامل ارتباط بيرسون ) -ٕ
 االرتباط إليجاد العبلقة بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية لممقياسين. 

( Alpha Coefficient For Internal) Consistency معامل ألفا لبلتساق الداخمي -ٖ
 الستخراج الثبات لفقرات المقياسين، فضبل عن استخراج التجزئة النصفية

، استعمل الختبار داللة الفرق المتوسط الحسابي لعينة واحدة t-testاالختبار التائي  -ٗ
 لمعينة.

 .توسط الحسابي واالنحراف المعياريالم -٘
ذالنتائجذوتفدريهاالفصلذالرابعذعرضذ

يتضمن ىذا الفصل عرضا لمنتائج التي تّم التوصل إلييا استنادا إلى ما تّم جمعو من 
 بيانات عمى وفق تسمسل األىداف وكما يأتي : 

 عرض النتائج وتفسيرها أوال:
 الهدف األول: التعرف عمى نمط الشخصية ) االنبساط واالنطواء ( لدى مدرسي الثانوية.

ولمتحقق من ىذا اليدف استعمل الباحث االختبار التائي لعينة واحدة وتشير نتائج ىذا 
( ُمدرس وُمدرسة ٕٛٔاالختبار بان الوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددىم )

( وعند مقارنة ٕٓٔ( ووسط فرضي بمغ )ٔ,ٙٔ( وبانحراف معياري قدره )ٛٛ,ٖٔٔبمغ ) 
س مع الوسط الحسابي لدرجات عينة البحث ظير أن الوسط الحسابي الوسط الفرضي لممقيا

لعينة البحث أعمى من الوسط الفرضي، وعند اختبار داللة ىذا الفرق وجد بأنو دال إحصائيا 
( اكبر من القيمة التائية ٛٛ,ٔٔ) ( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة٘ٓ,ٓ) عند مستوى
 :( يوضح ذلكٔوالجدول )( ٕٚٔ( بدرجة حرية ) ٜٙ,ٔالجدولية ) 

االختبار التائي لمفرق بين الوسط الحسابي لدرجات عينة البحث والوسط الفرضي : (ٔجدول )
 لمقياس نمط الشخصية )االنبساط واالنطواء(.

 عدد أفراد
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

 مستوى القيمة التائية
 النتيجة الداللة

 الجدولية المحسوبة

 دال 1115 1196 11188 217 121 1611 131188 218
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ذ
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 (ٕ٘ٓ ( 
 

دالة إحصائيا بين الوسط الحسابي لمعينة ككل  ( أن ىناك فروقاً ٔ) يوضح جدول
والوسط الفرضي لمقياس نمط الشخصية )االنبساط واالنطواء( وذلك بتفوق الوسط الحسابي 
لمعينة عمى الوسط الفرضي، وىذا يشير إلى أن مدرسي الثانوية تتسم شخصياتيم باالنبساطية 

اآلخرين ولدييم ثقة عالية بأنفسيم أي أنيم أكثر قدرة في إقامة عبلقات اجتماعية ومشاركة 
وذلك بسبب طبيعة عمميم. وبحسب نظرية يونك ال يوجد انبساط مطمق أو انطواء مطمق لذا 

القيام باألنشطة والفعاليات التي تسيم في  عمى يجب أن تعمل الجامعة وكذلك مديريات التربية
منيا وذلك من خبلل تنشيط  معالجة النزعات االنطوائية عند بعض الطمبة والمدرسين أو الحد

الميل لبلندماج مع زمبلئيم وتنمية ثقتيم بأنفسيم، وان يعمل المدرسون عمى تحفيز طمبتيم 
عطائيم الفرص التي يعبرون فييا عن أنفسيم من  ودفعيم إلى المواقف واألنشطة الجماعية وا 

  ( ٕٙٓٓ) قاسم ،مع دراسة دون خجل أو حساسية، وىذه النتيجة جاءت متفقة 
التعرف عمى نمط الشخصية االنبساطي لدى مدرسي الثانوية حسب متغير  الهدف الثاني:

 الجنس.
ولمتحقق من ىذا اليدف استعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقمتين  ) ذكور، 

لوسط إناث( لدى أفراد العينة، إذ قام الباحث باختيار درجات المدرسين التي كانت أعمى من ا
 ( مدرسة إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكورٓٙ( مدرس و)ٜٓٔمقياس وبواقع )الفرضي لم

( بينما بمغ المتوسط الحسابي لئلناث ٜٓٔ,ٔٔ) ( وبانحراف معياريٚٛ٘,ٖٛٔ(
( وبعد استعمال االختبار التائي ظير أن القيمة ٖٕٜ,ٛ( وبانحراف معياري )ٚٔٚ,ٖٗٔ)

( عند مستوى ٜٙ,ٔالقيمة الجدولية البالغة ) ( وىي اكبر منٖٛٔ,ٕالتائية المحسوبة تساوي )
( مما يدل عمى أن ىناك فرق دال إحصائيا ولصالح الذكور ٚٙٔ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓداللة )

 . ( يوضح ذلكٕفي مجال االنبساطية  والجدول )
 ( نمط الشخصية االنبساطي وفق متغير الجنس ) ذكور، إناث(ٕ) جدول

 العدد الجنس
 الوسط

 الحسابي 
 نحرافاال
 المعياري 

 مستوى القيمة التائية
 الداللة  
 الجدولية المحسوبة 0,0, 

 9909,1 9830031 9,1 ذكور
 دال 9011 80893

 30188 9870191 ,1 إناث
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ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذاألول

ذ
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( أن ىناك فرق دال إحصائيا لصالح الذكور في مجال االنبساطية ٕيوضح جدول )
المدرس الذي يتميز بمشاركتو اآلخرين والتعاون معيم في  ويفسر الباحث ىذه النتيجة إلى أن

في الجماعة التي يتوحد معيا ويكون محققا  تحقيق ميام اجتماعية، يكون عضوا بناًء فعاالً 
عن  لذاتو ،وان االنفتاح عمى اآلخرين والقدرة عمى التحمل، والتأثر والتأثير باآلخرين، فضبلً 

شيا المدرس، وتكيفو لممواقف البيئية ليا األثر الكبير في طبيعة الحياة االجتماعية التي يعي
تكوين شخصيتو. فمن صفات األفراد االنبساطيين، اآللفة، المشاركة، التعاون فالشخص الذي 
يميل لمسموك االنبساطي يتصف بالحيوية، والفعالية، والثقة بالنفس.. وغيرىا، إذ يميل 

لوقت مع اآلخرين و االبتعاد عن العالم الداخمي المدرسين إلى التفاعل االجتماعي و قضاء ا
أكثر من المدرسات وان قضاءىم أوقات طويمة بعيدًا عن اآلخرين يشعرىم بالتعب والممل، 
ولما كانت عوامل الشخصية ىذه تتأثر بالعوامل االجتماعية فيمكننا القول أن المدرسين 

 احد أنماط الشخصية. يتسمون بتحقيق االنبساطية، إذ إن تحقيق االنبساطية ىو
الهدف الثالث: التعرف عمى نمط الشخصية االنطوائي لدى مدرسي الثانوية حسب متغير 

 الجنس .
، ر) ذكو  ختبار التائي لعينتين مستقمتينولمتحقق من ىذا اليدف استعمل الباحث اال

الوسط اناث ( لدى أفراد العينة إذ قام الباحث باختيار درجات المدرسين التي كانت اقل من 
( مدرسة إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور ٕٗ( مدرس و)ٕ٘الفرضي لممقياس وبواقع )

( بينما بمغ المتوسط الحسابي لبلناث ٖٕٛ,ٓٔ) ( وبانحراف معياريٕٜٚ,ٚٓٔ)
، وبعد استعمال االختبار التائي ظير أن القيمة (ٕٛٙ,ٙري )( وبانحراف معيآٛٗ,ٔٔٔ)

( عند مستوى ٔٓ,ٕالقيمة الجدولية البالغة ) ( وىي اصغر منٜٗ,ٔالتائية المحسوبة تساوي )
ال إحصائيا لدى أفراد ( مما يدل عمى انو ليس ىناك فرق دٚٗ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓداللة )

 .ذلك ( يوضحٖمجال االنطوائية  والجدول )العينة في 
 نمط نمط الشخصية االنطوائي وفق متغير الجنس ) ذكور، اناث ( (ٖجدول )

 الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الداللة مستوى القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 1115

 111283 1171792 25 ذكور
 غير دال 2111 1149

 61628 1111481 24 اناث
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( عدم وجود فرق معنوي دال بين متوسطات الذكور واالناث لنمط ٖ) يوضح جدول
الشخصية االنطوائي ويمكن تفسير ذلك بان من مميزات الفرد الذي يميل لبلنطوائية، 
االنكماش واالبتعاد عن الفعاليات االجتماعية، والخوف من كل ما ىو مقبل نتيجة التقدير 

لعمل االنفرادي والتأمل الباطني الذي وصفو الخاطئ، فضبل عن العزلة والخجل والتردد وا
وايت بقولو "االنطوائية عودة إلى الفردية في مواجية الواقع". إن ضعف قدرة الفرد عمى 
التكيف النفسي االجتماعي عند سعيو نحو االستقبللية واختيار األفكار والعبلقات تسبب لو 

رباك الدور، وال وي إال عندما تحل ىذه االزمة تنمو شخصيتو بشكل س حالة من الصراع وا 
 (ٙ٘، ٜٜٙٔ،ايزنك) بطريقة ايجابية

 التعرف عمى إدارة االنفعاالت لدى مدرسي الثانوية . :الهدف الرابع 
لعينة واحدة وتشير نتائج ىذا  ولمتحقق من ىذا اليدف استعمل الباحث االختبار التائي

( مدرس ومدرسة ٕٛٔاالختبار بان الوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددىم )
( وعند مقارنة ٕٓٔ( ووسط فرضي بمغ )٘ٙ,ٚٔ( وبانحراف معياري قدره )ٕٗ,٘٘ٔبمغ )

حسابي الوسط الفرضي لممقياس مع الوسط الحسابي لدرجات عينة البحث ظير أن الوسط ال
لعينة البحث أعمى من الوسط الفرضي وعند اختبار داللة ىذا الفرق وجد بأنو دال إحصائيا 

( اكبر من القيمة التائية ٜ,ٚٔ( إذ كانت القيمة التائية المحسوبة )٘ٓ,ٓ)  عند مستوى
 .( يوضح لذلكٗ( وجدول )ٕٚٔ( بدرجة حرية )ٜٙ,ٔالجدولية )

لمفرق بين الوسط الحسابي والوسط الفرضي لمقياس إدارة  االختبار التائي (ٗجدول )
 االنفعاالت

 عدد أفراد
 العينة 

 الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط 
 الفرضي

 درجة 
 الحرية

 مستوى القيمة التائية
 الداللة  
 الجدولية المحسوبة 1115 

 دال 1196 1719 217 121 17165 155124 218

          
( أن المتوسط الحسابي لعينة البحث أعمى من الوسط الفرضي مما ٗيوضح جدول )

يدل عمى أن مستوى إدارة االنفعاالت لدى مدرسي الثانوية كان مرتفعا عمى المقياس ككل، 
ويمكن تفسير ىذه النتيجة إلى أن المدرسين تكون إدارتيم االنفعالية لممواقف وخاصة 
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ية ويتحكمون بالجوانب االنفعالية بشكل عالي، التدريسية في داخل صفوفيم ىي بدرجة ايجاب
وقد يعود ىذا إلى اإلجراءات المختمفة التي تتبعيا مديريات التربية في انتقاء المدرسين 
المؤىمين القادرين عمى التعامل والتفاعل مع الطمبة، كما يمكن أن تعود ىذه النتيجة إلى 

ون في أثناء  خدمتيم، إذ تركز عمى تنمية البرامج واألنشطة المختمفة التي يمتحق بيا المدرس
النواحي االنفعالية واالجتماعية لممدرسين، إضافة إلى الخبرات المتنوعة التي اكتسبيا 

، جعمتيم قادرين عمى التفاعل ع بيئات ثقافية واجتماعية متنوعةالمدرسون من خبلل تفاعميم م
وكبح  والتعاون، والتعاطف، لمرونة،: كاين، واكتسابيم العديد من السماتوالتواصل مع اآلخر 

، ودفع الشعور بالقمق والتخمص من حدة التعرض ر السمبية كالغضب والشك في الذاتالمشاع
 لممخاطر السمبية. 

االنفعاالت لدى مدرسي الثانوية حسب متغير  إدارةدف الخامس : التعرف عمى مستوى اله
 الجنس .

ولمتحقق من ىذا اليدف استعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقمتين ) ذكور، 
( ٗٛ( مدرس و )ٖٗٔ( مدرس ومدرسة  وبواقع )ٕٛٔاناث ( لدى أفراد العينة البالغ عددىم )

( بينما بمغ ٛٙ,٘ٔ( وبانحراف معياري)ٕٗ,٘٘ٔمدرسة إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور )
( وبعد استعمال االختبار ٕ٘,ٕٓ( وبانحراف معياري )ٜٛ,ٗ٘ٔث )المتوسط الحسابي لئلنا

( وىي اصغر من القيمة الجدولية ٜٓٔ,ٓالتائي ظير أن القيمة التائية المحسوبة تساوي)
( مما يدل عمى انو ليس ىناك ٕٙٔ( ودرجة حرية )٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٙ,ٔالبالغة )

( ٘ة االنفعاالت حسب متغير الجنس والجدول )فرق دال إحصائيا لدى أفراد العينة في إدار 
 يوضح ذلك

 إدارة االنفعاالت وفق متغير الجنس ) ذكور، إناث ( (٘جدول )

 الوسط العدد الجنس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 1115الداللة 

 15168 155142 134 ذكور
 غير دال 1196 11191

 21152 154198 84 اناث
         

متوسطات اإلناث والذكور إلدارة  عدم وجود فروق معنوية بين (٘يوضح جدول )
االنفعاالت، ويمكن أن يعزى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين إلى أن ميارة 
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، وال تقتصر عمى جنس دون اآلخر، فكبل الجنسين ة االنفعاالت موجودة لدى الجنسينإدار 
يمتمكون القدرة عمى إدارة االنفعاالت بالرغم من الصعوبات أو المشكبلت التي تواجييم في 

الضغوطات ، ولدييم الميارات الكافية التي تمكنيم من التكيف مع الصراعات و العمل أثناء 
يعيشيا كل من المدرسين برات التي ، وكذلك تشابو الظروف والخالتي تواجييم في حياتيم

، باإلضافة إلى تشابو األنظمة والتعميمات التي تحكم عمل كل منيم. وكذلك تعزى والمدرسات
، في أثناء تدريسيمىذه النتيجة إلى قمة عدد المشكبلت التي يمكن أن يواجييا مدرسو الثانوية 

 .ى المواقف التعميمية بسيولة ويسرإضافة إلى سيطرتيم عم
 .وعالقته بإدارة االنفعاالت : التعرف عمى نمط الشخصية االنبساط واالنطواءالهدف السادس

طواء وعبلقتيا من أجل التعرف عمى طبيعة العبلقة بين نمط الشخصية االنبساط واالن
لدى مدرسي الثانوية، حسب معامل ارتباط )بيرسون( بين الدرجات الكمية  بإدارة االنفعاالت

، عمى مقياس نمط الشخصية ) االنبساط ( مدرس ومدرسةٕٛٔالبالغ عددىم ) لممدرسين
( وقد تبين أن ٚٔ,ٓ) واالنطواء ( ودرجاتيم عمى مقياس إدارة االنفعاالت بصورة عامة وىو

دارة االنفعاالت وبمغ حوالي  % ٚٔىناك ارتباط معنوي طردي مرتفع بين نمط الشخصية وا 
 : ( يوضح ذلكٙ( والجدول )٘ٓ,ٓ) لةوىو ارتباط معنوية عند مستوى دال

دارة االنفعاالت (ٙجدول )  العبلقة بين نمط الشخصية وا 
 0,0,مستوى الداللة  إدارة االنفعاالت نمط الشخصية عدد أفراد العينة

 دال 091, االنبساط واالنطواء 893

             
يتمتعون بقدرة عالية ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما يميز المدرسين الذين 

، واتصافيم مام باآلخرين واالستماع لمشاكميم، واالىتوين عبلقات اجتماعية جيدةعمى تك
، وقدرتيم عمى مقاومة الضغوط والتوتر، إذ يشير كل يدوء وتحكميم بمشاعرىم وتصرفاتيمبال

يذيبيا االنفعاالت يمكن اكتسابيا وت إدارة أن إلىمن بيتر سالوفي وجون مايرز وكولمان 
فقد كشفت بحوث العمماء في ىذا الصدد أن إدارة  ،ضمن الوسط البيئي الذي يعيش فيو الفرد

كثير من األساليب التي تساعد عمى تنميتيا   االنفعاالت يمكن تدريبيا وتنميتيا من خبلل
 وتقويتيا في الشخصية. 

د  ارة االنفعاالت .الهدف السابع : التعرف عمى العالقة بين نمط الشخصية االنبساطي وا 
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( أن معامل االرتباط يبين نمط الشخصية ٚأشارت النتائج كما موضح في جدول )
دارة االنفعاالت ىو ) ( وبيذا يتبين أن العبلقة ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٜٖٛ,ٓاالنبساطي وا 

دارة االنفعاالت ىي عبلقة طردية أي إن إدارة االنفعاالت تزداد بزيادة  بين االنبساط وا 
 االنبساطية لدى الفرد .
دارة االنفعاالت (ٚجدول )  العبلقة بين نمط الشخصية االنبساطي وا 
 0,0,مستوى الداللة  إدارة االنفعاالت نمط الشخصية عدد أفراد العينة

 دال 0831, االنبساط 893

  
( وجود عبلقة موجبة ودالة إحصائيا بين نمط الشخصية االنبساطية ٚ) يوضح جدول

دارة االنفعاالت ويمكن تفسير ىذه النتيجة باالستناد إلى العبلقة المنطقية بين مظاىر  وا 
، إذ إن المدرس ذو الشخصية وصفاتيا ومفيوم إدارة االنفعاالتالشخصية االنبساطية 

، المبادرة إلى تقديم المساعدة ليموتعاونو معيم ،و  االنبساطية يتميز بحبو لآلخرين وتعاطفو
دارتيا، إضافة إلى القدر ر األفراد والتفاعل معيموتقدير مشاع ، ة عمى تنظيم االنفعاالت وا 

ذا رجعنا إلى مفيوم إدارة  والتواصل مع اآلخرين واالنفتاح عمييم، واحترام وجيات نظرىم ،وا 
 مات.       االنفعاالت نجده يتطمب ىذه المظاىر والس

دارة االنفعاالت .  الهدف الثامن : التعرف عمى العالقة بين نمط الشخصية االنطوائي وا 
( إلى أن معامل االرتباط بين نمط الشخصية ٛتشير النتائج الموضحة في جدول )

دارة االنفعاالت ىو ) ( ومن ىنا يتبين أن ٘ٓ,ٓ( عند مستوى داللة )ٕٓٓ,ٓ-االنطوائي وا 
دارة االنفعاالت. العبلقة عكسية  بين االنطواء وا 

دارة االنفعاالت (ٛجدول )  العبلقة بين نمط الشخصية االنطوائي وا 
 0,0,مستوى الداللة  إدارة االنفعاالت نمط الشخصية عدد أفراد العينة

 غير دال -,0,8, االنطواء 893

       
دارة ٛيوضح جدول ) ( وجود عبلقة ارتباط ضعيفة بين نمط الشخصية االنطوائي وا 

% تقريبا وىو ارتباط غير دال، ويعزو الباحث ىذه ٕاالنفعاالت إذ بمغ معامل االرتباط سالب 
انو النتيجة إلى كون الفرد المنطوي غير قادر عمى المشاركة مع اآلخرين في انفعاالتيم كما 

 ( أن الفرد االنطوائي يتحاشىٜٛٛٔ، ويرى كمال )يفضل أن يكون لو عالمو الخاص
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ذا ارتفعت درجة االنطواء لديو فانو قد االتصال االجتماعي ويفضل العزلة ، ويميل لمتأمل، وا 
 (.ٗٛ، ٜٛٛٔ)كمال ،  يفقد المقدرة البلزمة لمتكيف

ذ:ذConclusionsثانواذ:ذاالدتنتاجاتذ

وتفسيرىا يمكن التوصل إلى من خبلل نتائج البحث الحالي التي تّم عرضيا 
 االستنتاجات اآلتية:

 يتميز مدرسي الثانوية بشكل عام باالنبساطية أكثر من االنطوائية.           -ٔ
 إن المدرسين يتميزون باالنبساطية أكثر من المدرسات. -ٕ
 إن مدرسي الثانوية لدييم القدرة عمى إدارة االنفعاالت . -ٖ
دارة االنفعاالت لدى مدرسي الثانوية ىناك عبلقة بين نمط الشخصية االنبساط -ٗ  ي وا 
دار  -٘  .                                                                                 ة االنفعاالت لدى مدرسي الثانويةـميس ىناك عبلقة بين نمط الشخصية االنطوائي وا 

ذRecommendationsثالثاذ:ذالتوصواتذ

 الباحث من نتائج فإنو يوصي بما يأتي :من خبلل ما توصل إليو 
 االىتمام بترسيخ مفيوم المناقشة والحوار بين أعضاء ىيئة التدريس .             -ٔ
دارة  -ٕ تنمية خصائص المشاركة الوجدانية وتفيم الفروق الفردية بما ينمي الشخصية وا 

            االنفعاالت في الوسط التدريسي .                                     
تدعيم األنشطة الثقافية والترفييية  لممدرسين )كالسفرات والزيارات العممية( مما يقمل من  -ٖ

 حالة االنطواء واالنفعال لدييم .                        
 Suggestions رابعا:ذاملقرتحاتذ

 وبناءًا عمى ما تقدم من نتائج واستنتاجات يقترح الباحث ما يأتي :
رشادي من أجل خفض أو عبلج مشكمة االنطوائية.  -ٔ  بناء برنامج تعميمي وا 
استعمال مقياس نمط الشخصية الذي تّم إعداده في البحث الحالي ، في دراسات أخرى  -ٕ

 وبحوث أخرى مستقبمية.     
استعمال مقياس إدارة االنفعاالت الذي تّم إعداده في البحث الحالي ، في دراسات أخرى  -ٖ

 مستقبمية.        وبحوث أخرى
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ذذذ:ذاملصادرالعربوةذواالجنبوة

 :ذاملصادرذالعربوةأوال

 ، اربد،األردن.                                                                         ٔ(عمم نفس الشخصية،عالم الكتب الحديث، طٕٓٔٓـــ أبو اسعد، احمد عبد المطيف)ٔ
( اتجاىات عمم النفس النظرية وتطبيقاتو، ٕٔٔٓـــ ابو اسعد، احمد عبد المطيف، والختاتنة، سامي محسن)ٕ

 ، اربد،األردن.                                                                          ٔعالم الكتب الحديث، ط
، ٔالدليل والمرجع الميداني"  عالم الكتب الحديث، ط ( اختبارات الذكاء "ٕٔٔٓأبو حماد، ناصر الدين ) ـــٖ

 اربد، األردن.                                                    
 (  التفكير، الطباعة لمنشر والتوزيع ، القاىرة .ٕٗٓٓأدول ، حجاج حسن ) ـــٗ
( قمق الموت وعبلقتو بنمط الشخصية لدى طمبة الجامعة، ٕٕٓٓ، احمد عطيو عبد الحسين ) االزيرجاوي ـــ٘

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد، كمية التربية) ابن رشد( .
التنوع، ترجمة عبلء الدين كفافي واخرون ، دار  -النمو -االرتقاء-( نظريات الشخصيةٕٓٔٓألن، بيمب) ـــٙ

 ن، االردن.، عمأالفكر، ط
 ( التقويم والقياس، دار الحكمة لمطباعة والنشر، بغداد، العراق. ٜٜٓٔاالمام، مصطفى محمود، واخرون) ـــٚ
( الحقيقة والوىم في عمم النفس ، ترجمة قدري حنفي وروف نظمي ، دار  ٜٜٙٔك، ىانز ) نآيز  ـــ ٛ

 المعارف ، مصر العربية . 
، دار الكتاب الجامعي، العين، ٔ( تطبيقات عمم النفس مينة وتربية، طٕٔٔٓـــ البادري، سعود بن مبارك) ٜ

 االمارات العربية المتحدة.
( المدخل الى عمم النفس ، مكتبة دار  الثقافة لمنشر ٕٕٓٓبني جابر ، جودت وعبد العزيز السعيد )  ٕٚ

 .ٔوالتوزيع والدار العممية الدولية ، عمان ، ط
 ( سيكولوجية االدارة، دار الشروق، بيروت، لبنان.ٕٛٓٓ)جمجوم، ىشام محمد نور ـــٓٔ
( الذكاء العاطفي، ترجمة: ليمى الجبالي ، سمسمة عالم المعرفة، المجمس ٕٓٓٓجولمان، دانييل. ) ـــٔٔ

 الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، الكويت.
االجتماعي، مراجعة فواز بن ( الذكاء العاطفي وديناميات قوة التعمم ٜٕٓٓحسين، محمد عبد اليادي) ـــٕٔ

 ، العين، االمارات العربية المتحدة.ٕفتح اهلل الراميني، دار الكتاب الجامعي، ط
، عمان، ٕ( مبادئ عمم النفس، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، طٕٔٔٓالختاتنة، سامي محمد، واخرون) ـــٖٔ

 االردن.
،  ٕٓدراسة نفسية ،االمارات ،مجمة الجامعة، مجمد ( : ادارة االنفعاالت ٕٙٓٓالخضر، عثمان حمود )  ـــٗٔ
 ، دبي .ٕالعدد
( االختبارات والمقاييس النفسية، دار حامد لمنشر ٕٔٔٓالخطيب، محمد احمد، والخطيب، احمد حامد) ـــ٘ٔ

 ، عمان، األردن.ٔوالتوزيع، ط



ذذذأ.د.ذطارقذعبدذامحدذالدلومي

ذ

منطذالشخصوةذ)االنبداطذواالنطواء(ذ

ذالثانووةلدىذمدرديذذوإدارةذاالنفعاالت ذزودذذاكرذحممودذالشمري

 

 (ٕ٘ٛ ( 
 

موكية واالنفعالية )األسس ( . أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السٕٛٓٓالداىري ، صالح حسن ) ـــٙٔ
 ، عمان ، األردن . ٔوالنظريات( ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، ط

( : مناىج البحث التربوي ، بغداد،  وزارة التعميم ٜٜٓٔـــ داود ، عزيز حنا ، وعبد الرحمن أنور حسين )ٚٔ
 العالي والبحث العممي ، جامعة بغداد.

لسمات الشخصية لممشرفين التربويين في األردن وعبلقتيا ببعض ( : أٖٜٜديراني ، محمد عبد )ال ـــٛٔ
 . ٕٗٓ - ٓٙٔ( ، ص ٖ( ، العدد )ٕٓالمتغيرات الديموغرافية ، مجمة دراسات العموم اإلنسانية ، المجمد )

( : الذكاء االنفعالي وعبلقتو بالتحصيل الدراسي و القدرة عمى ٕٔٓٓ) راضى، فوقية محمد محمد ـــٜٔ
، )اطروحة دكتوراه ٘ٗالتفكير االبتكار لدى طبلب الجامعة، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، العدد 

 منشورة( .
 الردن.، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، أ( اصول عمم النفس، طٕٓٔٓربيع، محمد شحاتو ) ـــٕٓ
 ، عمان، االردن.ٔ( عمم النفس االجتماعي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، طٕٔٔٓربيع، محمد شحاتو) ـــٕٔ
 ، دار العربية لمعموم ، بيروت ، لبنان . ٔ( اساسيات في عمم النفس ، طٕ٘ٓٓالرحو ، جنان سعيد ، ) ـــٕٕ
، ٕالمراىقة، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، طالطفولة و -( عمم نفس النموٕٛٓٓالريماوي، محمد عوده) ـــٖٕ

 عمان، االردن.
 ( المدخل في عمم النفس ، بغداد : مطبعة منير.ٜٛٛٔالسامرائي ، ىاشم جاسم ) ـــٕٗ
، دار الفكر لمنشر ٔ( : الذكاء الوجداني )اسسو ، تطبيقاتو ، تنميتو(، طٕٚٓٓالسعدوني ، ابراىيم ) ـــٕ٘

 والتوزيع ، بيروت . 
 ، اربد، االردن.ٔ( عمم النفس المقارن، عالم الكتب الحديث،طٕٛٓٓسعيد، سعاد جبر) ـــٕٙ
  ، دار أتراك لمنشر والتوزيع .                                                                                  ٔ(  المختصر في الشخصية واإلرشاد النفسي ، طٕٗٓٓسفيان ، نبيل ) ـــ ــٕٚ
 ، عمان، االردن.ٔ( اسس البحث التربوي، دار وائل لمنشر، طٜٕٓٓالشايب، عبد الحافظ) ـــٖٓ 

( الشخصية، بناؤىا، تكوينيا، انماطيا، اضطرابيا، دار اسامة لمنشر والتوزيع، ٕٔٔٓصالح، مأمون) ـــٖٔ
 عمان، االردن.

باتخاذ القرار  لدى طمبة كمية القانون في (، سمات الشخصية وعبلقتيا ٕٔٓٓالطائي، ايمان عبد الكريم) ـــٕٖ
 جامعة بغداد، ) رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة بغداد/ كمية التربية /ابن رشد.

، دار الشؤون الثقافية العامة ٔ(. اضواء عمى الشخصية االنسانية، طٜٜٛٔالعاني، نزار محمد سعيد، ) ـــٖٖ
 )افاق عربية(، بغداد.

 ( : الشخصية في ضوء التحميل النفسي ، دار الميسرة ، بيروت . ٕٜٛٔعباس ، فيصل ) ـــٖٗ
، بيروت، ٔ( مدخل الى عمم النفس، دار المنيل المبناني، طٕٔٓٓالعنبكي، مالك)و عباس، فيصل،  ـــٖ٘

 لبنان.
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ار المسيرة ( مدخل الى مناىج البحث في التربية وعمم النفس، دٕٔٔٓعباس، محمد خميل، واخرون) ـــٖٙ
 ، عمان، األردن.ٖلمنشر والتوزيع، ط

( السموك االنساني في االسبلم، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ٕٚٓٓعبد العال، السيد محمد عبد المجيد) ـــٖٚ
 ، عمان، االردن. ٔط

مجمة ( : الذكاء االنفعالي مفيومة و قياسيو، ٕٔٓٓعثمان ، فاروق السيد ، محمد عبد السميع رزق ) ـــٖٛ
 ، القاىره.٘ٔ، السنة ٛ٘عمم النفس، العدد 

( القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية، دار المسيرة لمنشر ٕٔٔٓعبلم، صبلح الدين محمود) ـــٜٖ
 ، عمان، االردن.ٗوالتوزيع، ط

 ت . (: قراءات في الذكاء االنفعالي ، دار النيضة العربية ، بيرو ٕٔٓٓالعموي ، مجتبى )  ـــٓٗ
 ، دار الفكر العربي ،  القاىرة. ٔ(: التعميم بين الواقع والطموح ، طٕٗٓٓعمي ، احمد سامي ) ـــٔٗ
، دار الفكر لمطباعة والنشر، ٔ(. الصحة النفسية، عمان، طٕٓٓٓالعناني، حنان عبد المجيد، ) ـــٕٗ

 االردن.
 فبلح لمنشر والتوزيع ، دولة الكويت (. عمم نفس الشخصية . مكتبة الٜٜٛٔالعنزي ، فريح عويد ) ـــٖٗ
 ( مافوق الذكاء العاطفي حبلوة االيمان، دار الفكر ، دمشق.ٕ٘ٓٓالعيتي ، ياسر ) ـــٗٗ
 ، مكتبة االنجمو المصرية ، القاىره. ٖ(: القياس النفسي ، طٜٜٚٔفرج ،صفوت ) ـــ٘ٗ
( نمط الشخصية وعبلقتيا بتحقيق اليوية ودافع االنجاز الدراسي لدى ٕٙٓٓقاسم ، انتصار كمال ) ــٙٗ

 طمبة الجامعة ، اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية بنات ، جامعة بغداد .
 ردن.( المعجم التربوي وعمم النفس، دار اسامة لمنشر والتوزيع، عمان، االٕٓٔٓالقيسي، نايف نزار) ـــٚٗ
 ، دار واسط لمطباعة والنشر . ٔ( النفس انفعالتيا ، اعراضيا ، وعبلجيا ، جٜٛٛٔكمال ، عمي ) ـــٛٗ
( القيادة وعبلقتيا باالتزان االنفعالي، وقوة االستراتيجيات ، والقيادة الموقفية ، ٜٕٓٓماكالبو ، روبنز )ـــ ٜٗ

 يكا .ترجمة ليمى الجبالى،  جامعة ييل، والية اوىايو ، امر 
، ترجمة صفاء االعسر،دار المسيرة لمطباعة والنشر ،  ٔ( الذكاء االنفعالي، طٖٕٓٓماير ، جون ) ـــٓ٘

 عمان . 
( ادارة االنفعاالت واستقطاب التعبير وعبلقتيما بانماط التفكير لدى ٕٛٓٓالمعموري،عمي حسين مظموم) ـــٔ٘

 ة ، بغداد،) اطروحة دكتوراه غير منشورة( .تدريسيي  الجامعة، الجامعة المستنصرية، كمية التربي
، دار دجمة لمنشر ،  ٔ( بحوث معاصرة في عمم النفس ، طٜٕٓٓمصطفى، يوسف حمو صالح ) ـــٕ٘

 عمان ، األردن .
الذكاء الوجداني مفيوم جديد في عمم النفس ، مجمة شبكة العموم النفسية  ( ٕ٘ٓٓ )معمريو ، بشير ـــٖ٘

 تنو ، الجزائر . ، با ٙالعربية ، العدد
 ، عمان، االردن.ٖ( صعوبات التعمم، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، طٕٓٔٓممحم، سامي محمد) ـــٗ٘



ذذذأ.د.ذطارقذعبدذامحدذالدلومي

ذ

منطذالشخصوةذ)االنبداطذواالنطواء(ذ

ذالثانووةلدىذمدرديذذوإدارةذاالنفعاالت ذزودذذاكرذحممودذالشمري

 

 (ٖ٘ٓ ( 
 

، ٘( القياس والتقويم في التربية وعمم النفس، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، طٕٔٔٓممحم، سامي محمد) ــ٘٘ 
 عمان، األردن.

( مناىج البحث في العموم التربوية والنفسية، دار ٕٓٔٓ، عدنان يوسف)المنيزل، عبد اهلل فبلح، والعتوم ـــٙ٘
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 نمط الشخصية مقياس     المالحق:                  
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

                                                                             جامعة االنبار                                                                           
                  كمية التربية لمعموم اإلنسانية                                                                                                

                                                                                                            قسم العموم التربوية والنفسية        
 الماجستير    –الدراسات العميا 

 ةم/ استبان
  عزيزي المدرس...عزيزتي المدرسة

 تحية طيبة :
في الصفحات اآلتية مجموعة من الفقرات يرجى التفضل بقراءتيا بدقة واإلجابة عمييا بصدق 

( أمام كل فقرة وتحت البديل المناسب الذي تعتقدونو يمثل موقفِكم من   وصراحة، وذلك بوضع عبلمة ) 
 تي :  الفقرة عمى سمم متدرج بين تنطبق عمّي دائما وال تنطبق عمّي أبدا، وكما في المثال اآل

 الفقرات ت
تنطبق عمّي    

 دائما
تنطبق عمّي            

 غالبا
تنطبق عمّي  

 أحيانا
تنطبق عمّي 

 نادرا
تنطبق  ال

 عمّي أبدا

ٔ 
انسحب من المواقف التي 

      تتطمب المناقشة
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أرجو تعاونكم معنا واإلجابة عمى جميع الفقرات وعدم ترك أية فقرة من دون إجابة عمما إن 
 المعمومات تستعمل ألغراض البحث العممي فقط.

 ( في المربع المناسب :  يرجى ممئ  الحقول التالية من خبلل وضع عبلمة ) 
   الجنس :  

                                                                              

 وتقديري لتعاونكم شكري
 طالب الماجستير                                                                      

 زيد ذاكر محمود                                                              

 الفقرات ت
تنطبق 
عمّي 
 دائما

تنطبق عمّي 
 غالبا

تنطبق عمّي 
 أحيانا

تنطبق عمّي 
 نادرا

ال تنطبق 
 عميّ 
 أبدا

      أشعر بالراحة عندما أكون مع اآلخرين .  -ٔ

ٕ-  
أجد صعوبة في التواصل مع اآلخرين في 

 المواقف اإلجتماعية
     

      تشعرني المناقشات مع اآلخرين بالحيوية .  -ٖ
      أجد متعة في التنزه لوحدي .  -ٗ

٘-  
أستمتع عندما أقضي أوقات فراغي مشاركا 

 اآلخرين نشاطاتيم
     

      يكون إصغائي لآلخرين أكثر من كبلمي معيم .  -ٙ

ٚ-  
أميل إلى الجموس بمفردي في المناسبات 

 واإلحتفاالت .
     

      أجد متعة في زيارة األقارب واألصدقاء .  -ٛ
      مزاجي في الغالب سيئ .  -ٜ

      أحب الخروج من البيت بكثرة .  -ٓٔ
      من السيل عمي أن أصاب باإلرتباك .  -ٔٔ
      ألبي دعوات األقارب واألصدقاء .  -ٕٔ

أشعر باإلنزعاج عندما أكون في موقف يتطمب   -ٖٔ
 المحادثة.

     

      أقيم نفسي عمى أنني شخص إجتماعي .  -ٗٔ
     أفضل اإلحتفاظ بمشاعري وأحاسيسي داخل   -٘ٔ

   أنثى  ذكر 
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 الفقرات ت
تنطبق 
عمّي 
 دائما

تنطبق عمّي 
 غالبا

تنطبق عمّي 
 أحيانا

تنطبق عمّي 
 نادرا

ال تنطبق 
 عميّ 
 أبدا

 نفسي

ٔٙ-  
أرغب في تكوين عبلقات إجتماعية متعددة مع 

 اآلخرين .
     

ٔٚ-  
إدخال الحيوية عمى مجمس من السيل عمّي 

      ممل .

غالبا ما ألجأ إلى أحبلم اليقظة لمعالجة   -ٛٔ
 مشكبلتي .

     

      أنا بطيء الحركة .  -ٜٔ
      أفضل أن أكون البادئ بالحديث مع اآلخرين .  -ٕٓ

ٕٔ-  
أنا حساس لدرجة أن الناس يجرحون مشاعري 

      بسيولة .

أناسًا ال أميل إلى الحذر والتحفظ عندما أقابل   -ٕٕ
 أعرفيم .

     

      أشعر بالحزن أحيانا دون أن أعرف سبب ذلك .  -ٖٕ

أعتقد أن الحياة تنقصيا البيجة ألنيا ممموءة   -ٕٗ
 بالمآسي واألحزان

     

      أفرح عندما يزورني أصدقائي .  -ٕ٘
      .مشاركة اآلخرين في حياتي الخاصة أنزعج من  -ٕٙ
      .المشاركة الجماعيةأفضل األعمال التي تتطمب   -ٕٚ
      أفضل عدم البوح بأسراري لآلخرين .  -ٕٛ
      أرغب بسرد مواقف وقصصا مسمية لزمبلئي .  -ٜٕ
      أعتقد أن الحظ يمعب دورًا في حياة اإلنسان .  -ٖٓ
      يراني اآلخرون شخصا مميئا بالحيوية والنشاط .  -ٖٔ
      غالبًأ ما أجد نفسي بحاجة إلى البكاء .  -ٕٖ

أفضل أن أقضي عطمتي في مكان ىادئ وليس   -ٖٖ
 مزدحم .
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 الفقرات ت
تنطبق 
عمّي 
 دائما

تنطبق عمّي 
 غالبا

تنطبق عمّي 
 أحيانا

تنطبق عمّي 
 نادرا

ال تنطبق 
 عميّ 
 أبدا

ٖٗ-  
أشعر أن التكمم بالياتف أسيل من مواجية 

 اآلخرين .
     

      أرغب تناول طعامي منفردًا .  -ٖ٘
      ال يستثار غضبي بسيولة .  -ٖٙ

أتحدث بصوت منخفض في المواقف   -ٖٚ
 اإلجتماعية .

     

      تفكيري .أجد صعوبة في التعبير عما يجول في   -ٖٛ
      أتمكن من إيجاد حمول مبلئمة لممواقف الطارئة.  -ٜٖ

ٗٓ-  
اليشرد ذىني عندما أحاول التركيز في موضوع 

      محدد .

 

 
 

 مقياس إدارة االنفعاالت
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة االنبار      
 كمية التربية لمعموم اإلنسانية
 قسم العموم التربوية والنفسية 

                      الماجستير –العميا  الدراسات
 م/ استبانة 

  عزيزي المدرس...عزيزتي المدرسة
 تحية طيبة :

في الصفحات اآلتية مجموعة من الفقرات يرجى التفضل بقراءتيا بدقة واإلجابة عمييا بصدق 
( أمام كل فقرة وتحت البديل المناسب الذي تعتقدونو يمثل موقفِكم من   وصراحة، وذلك بوضع عبلمة ) 

 الفقرة عمى سمم متدرج بين تنطبق عمّي دائما وال تنطبق عمّي أبدا، وكما في المثال اآلتي : 
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 الفقرات ت
تنطبق 
عمّي 
 دائما

تنطبق 
عمّي 
 غالبا

تنطبق 
عمّي 
 أحيانا

تنط
بق 
عمّي 
 نادرا

ال 
تنطبق 
عمّي 
 أبدا

      انسحب من المواقف التي تتطمب المناقشة ٔ
 

أرجو تعاونكم معنا واإلجابة عمى جميع الفقرات وعدم ترك أية فقرة من دون إجابة عمما إن 
 المعمومات تستعمل ألغراض البحث العممي فقط .

 ( في المربع المناسب :  يرجى ممئ  الحقول التالية من خبلل وضع عبلمة ) 
   الجنس :  

     

 شكري وتقديري لتعاونكم
 طالب الماجستير                                                          
 زيد ذاكر محمود                                                           

 
 ت

 
 الفقرات

تنطبق 
 عمّي دائما

تنطبق عمّي 
 غالبا

تنطبق عمّي 
 أحيانا

تنطبق عمّي 
 نادرا

 ال تنطبق عميّ 
 أبدا

      أتعامل مع المواقف المحرجة بيدوء . ٔ

استطيع أن أفكر واعمل حتى عندما  ٕ
 تتممكني لحظات غضب

     

      أميل إلى العفو قدر المستطاع . ٖ

استطيع كبح مشاعر الغضب ميما  ٗ
 تكن شديدة .

     

السمبية أتمكن من تمييز انفعاالتي  ٘
 وااليجابية .

     

سرعان ما أتخمص من حاالت الحزن  ٙ
 التي تنتابني .

     

      .ستطيع حل المشكبلت اليومية بيدوءا ٚ
      افقد أعصابي بسرعة . ٛ
      انزعج من األصوات العالية . ٜ
أتمكن من إخفاء انفعاالتي عندما يكون  ٓٔ

 ٓإظيارىا غير مناسب 
     

  أنثى   ذكر 
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 ت

 
 الفقرات

تنطبق 
 عمّي دائما

تنطبق عمّي 
 غالبا

تنطبق عمّي 
 أحيانا

تنطبق عمّي 
 نادرا

 ال تنطبق عميّ 
 أبدا

اعتمد عمى نفسي في تخطي مشاعر  ٔٔ
 الحزن .

     

لدّي القدرة عمى إيقاف األفكار المثيرة  ٕٔ
 لمقمق .

     

استطيع التعبير عما يدور بداخمي  ٖٔ
 بيدوء .

     

السعادة الغامرة ال تفقدني السيطرة عمى  ٗٔ
 أفكاري .

     

الجأ إلى االسترخاء لمتخمص من  ٘ٔ
 حاالت الغضب .

     

اتامل مشاعري لتكون أكثر وضوحا  ٙٔ
 أمامي .

     

أتمكن من توجيو طاقاتي لتحقيق  ٚٔ
 أىدافي .

     

ال أتسرع في االستجابة كي ال اخطيء   ٛٔ
 في التصرف .

     

استطيع تقميل الزمن الذي استغرقو في  ٜٔ
الحزن عمى ما يصادفني من أحداث 

 مؤلمة .

     

طبيعة  استعمل المنطق لمحكم عمى ٕٓ
 انفعاالتي .

     

      أتحاشى الجدال أمام اآلخرين . ٕٔ
احترم مشاعر اآلخرين حتى في حاالت  ٕٕ

 الغضب الشديد
     

أتعامل باسموب ودي مع من يحاول  ٖٕ
 استفزازي .

     

أدرك طبيعة انفعاالتي وسبل التحكم   ٕٗ
 فييا .

     

      اعبر عما يدور بداخمي بسيولة . ٕ٘
     أتمكن من تحديد قوة تحممي لممواقف   ٕٙ
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 ت

 
 الفقرات

تنطبق 
 عمّي دائما

تنطبق عمّي 
 غالبا

تنطبق عمّي 
 أحيانا

تنطبق عمّي 
 نادرا

 ال تنطبق عميّ 
 أبدا

 الصعبة .
استعمل بعض األساليب في تيدئة  ٕٚ

 الغضب مثل الرياضة والقراءة .
     

أتمكن من السيطرة عمى المواقف التي  ٕٛ
 تثير غضبي .

     

اشعر أن في الحياة أشياء كثيرة تستحق  ٜٕ
 أن نعيش من اجميا .

     

الحياة بتفاؤل وأتوقع الخير انظر إلى  ٖٓ
 دائما .

     

      اشعر أن أفكاري متوازنة . ٖٔ
      أتعامل بحكمة مع المواقف المستفزة . ٕٖ
ال أتفوه بكممات بذيئة أو اضرب عمى  ٖٖ

األشياء حتى في حاالت الغضب 
 الشديد .

     

      االبتياج الشديد ال يفقدني توازني . ٖٗ
انفعاالت اآلخرين لزيادة استفيد من  ٖ٘

 فيمي لنفسي .
     

استطيع تأجيل رغباتي اآلنية من اجل  ٖٙ
 أىداف بعيدة المدى .

     

اشعر بالراحة لنوع العبلقة التي تربطني  ٖٚ
 بزمبلئي بالعمل .

     

أتقبل مبلحظات زمبلئي وأصدقائي  ٖٛ
 دون حرج .

     

استعيد توازني عندما اخطأ واعترف  ٜٖ
بأخطائي بسيولة وأتحمل كافة 

 مسؤولياتي عن ارتكابيا .

     

عندما تتعارض أفكاري مع اآلخرين ،  ٓٗ
اعبر عن ذلك بأسموب ايجابي في 
 إطار االختبلف وليس الخبلف .

     

 


