
 اجلودة الشخصية وعالقتها بصورة الذات الواقعية واملثالية لدى طلبة اجلامعة 
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

356 

استهدف البحث التعرف    ملخص البحث:

الذات   وصورة  الشخصية  الجودة  على 

والمثالية) الجامعة    ( الواقعية  طلبة  لدى 

وفقاً   االحصائية  الداللة  ذات  والفروق 

تلك   ولتحقيق  وتخصصهم  الطلبة  لجنس 

االهداف قام الباحث بتبني مقياس للجودة  

الذات  صورة  ومقياس   ، الشخصية 

من    (المثالية  –الواقعية  ) التحقق  وبعد 

عينة   على  طبقا  وثباتهما  االداتين  صدق 

( طلبة  100بلغت  من  وطالبة  طالب   )

جامعة القادسية, وقد اشارت نتائج البحث  

بالجودة   الجامعة  طلبة  تمتع  الى 

ان طلبة    ،الشخصية النتائج  بينت  وكذلك 

نحو   ذاتهم  صور  في  يتجهون  الجامعة 

عالقة  المثالية ، ووجود  الواقعية اكثر من 

موجبة  احصائي  ارتباطية  بين    ا داللة 

الذات   وصورة  الشخصية  الجودة 

زادت    –)الواقعية   كلما  حيث  المثالية( 

نحو   الطالب  توجه  الشخصية  الجودة 

صورة الذات الواقعية وكلما قلت الجودة  

صورة   نحو  الطلبة  يتوجهون  الشخصية 

 .   الذات المثالية  

المفتاحية:  ،    الكلمات  الشخصية  الجودة 

طلبة    ، والمثالية  الواقعية  الذات  صورة 

 الجامعة.  

 الفصل االول : التعريف بالبحث

   مشكلة البحث: 

المجتمع   شرائح  من  الجامعة  طلبة  يعد 

شوهدت   إذ   ، البلدان  كل  في  المهمة 

تزايد موجات العنف في  باألونة االخيرة  

والمؤسسات   عامة  بصورة  المجتمعات 

بصور خاصة  التعليمية  تردي  ة  وبسبب 

الوضع الصحي وكثرة االوبئة والتقلبات  

مما    ، واالقتصادية  والثقافية  السياسية 

سبب تشوه في صورة الذات ورسم جودة  

ضعف   ثم  ومن   ، الفردية  الشخصية 

العالقات المتوازنة مما دعت الحاجة إلى  

في   السلبية  الجوانب  بعض  معالجة 

 ( 25, ص 2007الشخصية  . )جابر, 

ه الذات  وأّن  تقدير  بانخفاض  الشعور  ذا 

لدى   الجودة  وجود  اسباب  مع  يتنافى 

الطلبة   أن  الدراسات  اثبتت  إذ   , الفرد 
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الشخصية   بالجودة  يمتازون  الذين 

ذاتهم   تقبل  في  غيرهم  من  اكثر  يكونون 

صفات   بعض  النتائج  وبينت   , الواقعية 

اجتماعياً   متوافقين  يكونون  الذين  الطلبة 

جام وتقبل االخرين  مثل ) التعاون واالنس

الالصفية   االنشطة  في  يشاركون  وهم   )

المواد   في  نجاحهم  مع  كبير  بشكل 

والمقررات الدراسية األخرى . )االشول  

 ( 109:ص 1988,

مشكلة        الباحث  تحسس  هنا  ومن 

البحث من خالل تفاعله مع هذه الشريحة  

التغيرات   مواكبة  وكذلك  الطلبة  من 

والتكنو والسياسية  اذ  االجتماعية   ، لوجية 

عالقة   هناك  يكون  قد  انه  الباحث  يرى 

ذواتهم   لصورة  الطلبة  يدركه  ما  بين 

)الواقعية او المثالية ( والجودة الشخصية  

لذلك أهتم الباحث بدراسة هذا الموضوع  

طلبة   يمتلكه  وما  أبعاده  على  والتعرف 

الشخصية   للجودة  مستويات  من  الجامعة 

ية (،  وصورة ذواتهم ) الواقعية او المثال

التي   الفروق  جميع  على  والتعرف 

تحصل بينهما في هذا المجال، من خالل  

 -االجابة على السؤال اآلتي : 

ما قوة واتجاه العالقة بين الجودة   -

الذات  وصورة  الشخصية 

لدى طلبة    )الواقعية او المثالية ( 

 الجامعة؟ 

 

   اهمية البحث: 

والتربية   النفس  في علم  المختصون  اهتم 

الجودة كونه من المفاهيم الحديثة  بمفهوم  

  , )بولونسكي  واكد  (  Polanskiنسبياً 

باعتبارها   الشخصية  الجودة  اهمية  على 

االنسان   لتجارب  الواسع  المدى  تمثل 

من   به  يحيط  وما  الشخصي  وعمله 

الشخصية   والعالقات  البيئية  النواحي 

العوامل   هذه  فكل   , الثقافية  والجوانب 

لبعض االخر  مجتمعة يتفاعل بعضها مع ا 

فتؤثر بشكل عام بما يتعلق بحياة االنسان  

 ,Polanski, 2000)وجودته.  

P.36)  الفرد لسمات  انعكاس  هي   ,

االيجابية التي تتمثل في تقدير الفرد لذاته  

  , الشخصية  للمسؤولية  ممارسته  والى   ,

في   رسالته  وواجبات   , لذاته  ونظرته 

الحياة , وتحديد اهدافه واالنضباط الذاتي  

و المثابرة , والتطبيق العملي مع التمتع  , 

و   والصداقة  القيم  من  عالي  بمقدار 

الذات   تقدير  ان  الى  يشير  وهذا  االمانة 

يمثل اساس الجودة الشخصية.)المعشني,  

 ( 21, ص 2006

كانت        كلما  انه  )روجرز(  ويرى 

ومتوافقة   ايجابية  الواقعية  الذات  صورة 

الفرد  يكون  المثالية  الذات  صورة    مع 

انجازا ألعماله واكثر   اكثر سعادة واكثر 

كانت   وكلما   , االخرين  مع  اهتماما 

صورة الذات سلبية ادت الى عدم التوافق  

الرضا   وعدم  السعادة  عدم  الى  وتؤدي 
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مع   واالهتمام  التفاعل  وقلة  واالنزعاج 

)صالح,   ,  360,  1987االخرين.   )

المحور   الذات  صورة  تعتبر  ولهذا 

ت  في  والمؤثر  مع  الرئيسي  الفرد  وافق 

نفسه , وان صورة الذات بشكل عام لها  

توافق   من  النفسية  الصحة  على  تأثيرا 

نفسي وتوافقه مع االخرين واحد العوامل  

عندما   واالنجاز  النجاح  نحو  تدفع  التي 

وعندما    , ايجابية  الصورة  هذه  تكون 

تفاعل   على  تأثير  لها  يكون  سلبية  تكون 

فيه  يعيش  الذي  المحيط  في    الشخصية 

وعليه تعتبر صورة الذات من المتغيرات  

باالهتمام   تأثير  لها  يكون  قد  التي 

كائن   هو  االنسان  الن  وذلك  االجتماعي 

الجماعة   حجر  في  يولد  اجتماعي 

شخصيته   ليكتسب  استرته  مع  ويتفاعل 

تمثل   اولية  كجماعة  فاألسرة  االجتماعية 

حياته   بداية  في  الطفل  بين  الوصل  حلقة 

االجت الثقافة  في  وبين  السائدة  ماعية 

من   بتحويله  تقوم  التي  وهي  المجتمع 

وهي   اجتماعي  كائن  الى  بيولوجي  كائن 

التي تمنحه جواز المرور الى المجتمع ,  

اال   هي  ما  االجتماعي  التطبيع  وعملية 

عمليات تفاعل بين افراد االسرة والطفل  

يحتاجه   ما  كل  الطفل  يستمد  خاللها  من 

اته  من خبرات وتجارب ويكون صورة ذ 

 ( 19,  1985التي ترسم له. )بهجت,  

دراسته        في  )زهران(  عزز  وقد 

الذات   بين  التقارب  بان  القائل  الراي 

في   اساسا  يعد  المثالية  والذات  الواقعية 

واشارت   االجتماعي  التوافق  عملية 

ايجابي   ارتباط  وجود  الى  ايضا  الدراسة 

شخصيه   ومتغيرات  الذات  صورة  بين 

اال  الثبات  منها  والثقة  عديده  نفعالي, 

والقيم   االجتماعي,  والنضج  بالنفس, 

والتفاعل   والتسامح  االجتماعية, 

وسري,   )زهران  االجتماعي. 

187:2002 ) 

في   تبحث  الحالية  الدراسة  ان  وبما 

)الواقعية  الذات  المثالية(   - صورة 

طلبة   لدى  الشخصية  بالجودة  وعالقتها 

الجامعة, فان اهمية الدراسة في الجوانب  

 : االتية

 اوال: االهمية النظرية: 

الموضوعات   • الحد  تناولها 

علم   مجال  في  المهمة  البحثية 

الذات  صورة  وهي  النفس, 

والتي   والمثالي  الواقعي  بشكليها 

طلبة   لدى  مهما  متغيرا  تعد 

لدية   تشكيلها  حيث  من  الجامعة 

وذلك   الصحيح  بالشكل  ونموها 

الشخصية   بالجودة  عالقتها  في 

وما   الجامعة,  طلبة  من  لدى  لها 

ناجحة   شخصيات  نمو  في  اثر 

المجتمع   مع  ومتفاعلة  وفاعلة 

 الذي تعيش فيه. 

نتائج   • تكون  أن  الممكن  من 

علمية   اضافة  الحالي  البحث 
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جديدة الى ميدان المعرفة الحديثة  

المكتبة   اغناء  في  وتشارك 

من    النفسية  المهمة  بالمعلومات 

المفهومين   هذين  دراسة  خالل 

 والكشف عن العالقة بينهما. 

عن   • المعلومات  بعض  توافر 

والمؤسسات   االسرة  دور  طبيعة 

رسم   في  والتربوية  االجتماعية 

بحسب   جيدة  ذاتية  صورة 

اجل   من  الطلبة  امكانيات هؤالء 

طموحة   ذات  لديهم  تكون  ان 

الطالب   واقع  مع  متوافقة 

 . الجامعي

 ثانيا: االهمية التطبيقية: 

المرحلة   • تتناول  الدراسة  هذه  أن 

احدى   تمثل  والتي  الجامعية 

المراحل المهمة والحساسة في حياة  

اثر واضح   لها  االفراد والتي يكون 

 في بناء شخصية الطالب الجامعي. 

البحث   • نتائج  من  االستفادة  يمكن 

مراكز   في  وتوظيفها  الحالي 

ع  للكشف  والتوجيه  ن  االرشاد 

المتغيرين   هذين  مستويات 

 المدروسين.  

المتصلة   • التوصيات  تقديم جملة من 

وواقعهم   الجامعيين  الطلبة  بحياة 

االجتماعي واالكاديمي وعلى اسس  

شأنها   من  والتي   ، ونفسية  تربوية 

نحو   لديهم  الدافعية  تزيد  أن 

واالكاديمي   العلمي  تحصيلهم 

 وشعورهم بجودتهم الشخصية. 

البحث: الحالي  يهدف    اهداف  البحث 

 التعرف الى: 

الشخصية  -1 طلبة    الجودة  لدى 

 الجامعة. 

)الواقعية   -2 الذات  صورة 

 والمثالية( لدى طلبة الجامعة. 

الجودة    -3 بين  االرتباطية  العالقة 

الذات والشخصية   صورة 

طلبة   لدى  والمثالية(  )الواقعية 

 الجامعة. 

يتحدد البحث الحالي بطلبة    حدود البحث:

)العلمي   وللتخصصيين  القادسية  جامعة 

)ذكور    – الجنسين  ولكال    –االنساني( 

(  2022  –  2021اناث( للعام الدراسي )

 وللدراسة الصباحية فقط. 

 تحديد المصطلحات : 

 Personal)اوال : الجودة الشخصية  

Quality) ا عرفه:- 

 ( "  Malhi, 2006) مالهي  بانها 

الدرجة التي يعبر عنها الفرد عن سمات  

عالقات   ويمارس   , ايجابية  شخصية 

انسانية جيدة , ويظهر اداًء علمياً متميزاً  

هي   الشخصية  الجودة  سمات  واهم   ,
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االكبر   الجانب  يصنع  الذي  الذات  تقدير 

عن   نقالً   . وقدراته"  الفرد  شخصية  من 

 (. 8, ص 2018)النجار,  

بحثه الحالي تعريف  وقد تبنى الباحث في  

( (Malhi, 2006  الشخصية للجودة 

 تعريفا نظريا. 

ويعرف الباحث الجودة الشخصية تعريفاً  

بانها الدرجة الكلية التي يحصل   اجرائياً :

على   استجابته  عند  المستجيب  عليها 

مقياس الجدوة الشخصية المعد في البحث  

 الحالي. 

ثانيا : صورة الذات )الواقعية والمثالية(  

    -:عرفها  

 (  2009)الكعبي ،  

على   المحافظة  جهد  في  معرفي  عامل 

وحدة الشخصية بالطريقة التي يدرك بها  

عل نفسه  ،  الفرد  وواقعيتها  حقيقتها  ى 

وتشكل مدركات الفرد هذه من تفاعله مع  

يكون   ان  يتمنى  التي  والصورة  بيئته 

المدركات  حسب  وعلى  بالمستقبل  عليها 

  ، )الكعبي   . ايضاً  يمتلكها  :  2009التي 

14 ) 

وقد تبنى الباحث في بحثه الحالي تعريف  

 تعريفا نظريا. (  2009الكعبي ،    )

 االجرائي : التعريف 

هي الدرجة التي يحصل عليها المستجيب  

الذات   مقياس صورة  استجابته على  عند 

قبل    –)الواقعية   من  المعد  المثالية( 

 الباحث. 

 الفصل الثاني : االطار النظري

 اوالً : الجودة الشخصية  

يعتبر مفهوم الجودة الشخصية عند          

االنسان من الموضوعات المهمة ويرجع  

الى   الفعال  ذلك  العنصر  هو  االنسان  ان 

في هذه الحياة, وان جودة الشخصية لديه  

هي اساس جودة اداءه بالحياة. وقد ظهر  

مفهوم الجودة الشخصية باللغة االنجليزية  

(Personal Quality)    هذا ويشير 

عندها   يعبر  التي  الدرجة  الى  المفهوم 

ايجابية   شخصية  سمات  عن  الفرد 

جي انسانية  عالقات  ,  ويمارس  دة 

ويعرض إداءاً متفوقا. وان السمة االكثر  

)تقدير   هي  الشخصية  للجودة  اهمية 

عالمات   اهم  من  باعتبارها  الذات( 

هذا   ان  الدالئل  وتشير  الشخصية  الجودة 

عند   العربية  باللغة  ظهر  قد  المفهوم 

الشخصية(   الجودة  )تعزيز  صدور كتاب 

( , ومنذ  (Malhi, 2006للكاتب مالهي  

  , التاريخ  في  ذلك  المفهوم  هذا  شاع 

من   الكثير  وفي  الذاتية,  التنمية  ادبيات 

في   يظهر  اخذ  ثم   , التدريبية  البرامج 

واوراق   االكاديمية  االبحاث  من  الكثير 

)المخامرة,   دراسة  مثل  العلمية  العمل 

( و  2010( و دراسة ) اليحيوي,  2015
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)العيسى,   في  2007دراسة  ورد  ثم   .)

والمقاالت  الدراسات  من  اشارة    الكثير 

هي   تعتبر  الشخصية  الجودة  ان  الى 

السمات   الفرد  بها  يبين  التي  الدرجة 

االيجابية والتواصل مع االخرين بطريقة  

عن   فضال  متميزا.,  عمله  ليكون  فعالة 

ذلك هي مؤشر للداللة على التوازن بين  

والعقل   )الروح  وهي  الثالثة  الذات  قوى 

القوى   تلك  الجسم(, ومن خالل  وقابليات 

الذي  الثال االنسان  جوهر  منها  يتكون  ثة 

الشخصية.          الجودة  لتحقيق  التوازن  ينمي 

 ( 286: ص 2017)المعشني : 

الشخصية:   الجودة  للجودة  ابعاد 

 -الشخصية ابعاد تتمثل في ما يأتي : 

االيجابية -1 الشخصية  :  سمات 

العقلية   الصفات  الى  تشير 

يتميز   التي  والوجدانية  والبدنية 

في   وتظهر  الكفء،  االنسان  بها 

الذات  تقدير  وتتضمن,  سلوكه، 

  , المسؤولية  ,تحمل  المرتفع 

النقد   وتقبل   , الذاتي  واالنضباط 

  , والتكيف  والمرونة   , البناء 

والتواصل الفعال، وادارة الوقت  

 ( 10:    2018بنجاح )النجار , 

الجيدةال -2 االنسانية  :    عالقات 

االيجابية   التفاعالت  الى  وتشير 

مختلفة   بيئات  في  وتحدث 

واالحترام   التواضع   , وتتضمن 

والصدق    , وتقبلهم  األخرين 

  , الناس  وتقدير  واالمانة 

وحفظ   بالخطأ,  واالعتراف 

االسرار ,والكالم بطريقة ايجابية  

في   االخرين  مع  واالشتراك   ,

 االفكار والمهارات ,  

: ويقصد به  االداء بطريقة فائقة   -3

من   عالية  وفاعلية  بكفاءة  االداء 

من   الخالي  االنتاج  خالل 

لتحقيق   االداء  وتوجيه  االخطاء 

من   ويتحقق   , التنافسية  الميزة 

  ، للتطبيق  قابلة  معايير  طريق 

الوقت   ادارة  بأساليب  والمعرفة 

الى   إضافة  عليه،  والمحافظة 

ة  استخدام طرائق التفكير االيجابي 

المشكالت  السليم مع  والتعامل   ،

التركيز   قوة  وامتالك   ، وحلها 

حل   عند  واالنتباه  والمالحظة 

مع   التطابق  وتجنب  المشالت، 

واالنفتاح   واألفكار،  األخرين 

على األفكار الجديدة . )مصطفى  

 ،2019  :289 ) 

الشخصية  للجودة  المفسرة    النظريات 

 :   )المتبناة(

 ( ماسلو  (  1970  -1908نظرية 

Maslowأ ان  :  هرمه  في  ماسلو  كد 

ومنها   الحاجات  من  مجموعة  هناك 

الى:  قسمها  وقد  الذات  تقدير    حاجات 

بمعنى   ذاته  تقدير  الى  الفرد  حاجات 

والكفاية,   واالنجاز  القوة  في  الرغبة 
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أي   له  االخرين  تقدير  الى  الفرد  وحاجة 

  , الحسنة  السمعة  في  الرغبة  بمعنى 

ا او  واالعتراف   , الجيدة  لتقدير  والمكانة 

دون   والحيلولة   , له  االخرين  قبل  من 

  ، الحاجات  هذه  إلشباع  الفرص  اتاحة 

ويمكن ان تؤدي الى الشعور بالنقص او  

)جبره,   ص 1988الدونية  وبين  43,   .)

الدوافع  Maslow)ماسلو   ان   )

بشكل   تنمو  االنسان  لدى  والحاجات 

االفراد   دافعية  وتتوقف   , متدرج  هرمي 

في المستوى    للسعي نحو تحقيق الحاجات 

في   الحاجات  اشباع  مدى  على  االعلى 

الى   صنفها  وقد   . االدنى  المستوى 

االساسية   الحاجات  هما:  مجموعتين 

ضرورية   وهي  الفسيولوجية  وتسمى 

والحاجات   واستمراره  الحي  الكائن  لبقاء 

بالحاجات   وتسمى  واالجتماعية  النفسية 

)الزق,   الذات.  تحقيق  ومنها  النمائية 

عد من اهم المفاهيم  ( وي 232, ص 2009

في نظرية )ماسلو( هو ذلك المفهوم الذي  

والذي   الذات(  )تحقيق  اسم  عليه  اطلق 

اقصى   حتى  امكانياتنا  استخدام  يعني 

  , واخرون  )غباري  ,  2008الدرجات 

 ( 228ص 

)الواقعية   الذات  صورة   :   –ثانياً 

 المثالية(  

الذات        مفهوم  او  مصطلح  ويشكل 

معمل   في  االهتمام  نظريات  مركز 

تغيرت   قد  معانيها  فان  كذلك  الشخصية. 

ذلك   ناقش  فقد  طويلة.  رحلة  خالل 

في   الذات  وكانت   , والعلماء  الفالسفة 

  , الروح  بمعنى  تناقش  االحيان  بعض 

واحيانا بمعنى الذات واخرى بمعنى االنا  

مفهوم   من  الذات  مفهوم  تحول  كذلك   ,

ديني الى فلسفي ثم الى مفهوم نفسي في  

الحا ان  الوقت  القول  ويمكن  ضر. 

الى   تعود  بدايات  له  الذات  موضوع 

الفلسفة اليونانية القديمة , اذ كانت احدى  

الذي   الالمادي  للوجود  الرئيسة  المفاهيم 

الروح.          انه  على  سقراط  وضعه 

 (   5,  2005)الزوبعي ،  

 انواع لصورة الذات هي : 

 صورة الذات االيجابية :  -1

وتتمثل في تقبل الفرد لذاته ورضاه عنها  

ذات  بمفهوم  يتمتع  لمن  تظهر  حيث 

للذات   ومتبلورة  واضحة  صورا  ايجابي 

او   الفرد  مع  يتعامل  من  كل  يستطيع 

الفرد   يظهر  والذي  يلمسها  ان  به  يحتك 

الذات  احترام  في  الرغبة  دائما  فيه 

مكانتها   على  والمحافظة  وتقديرها 

واهميت ودورها  والثقة  االجتماعية  ها 

بالكرامة   والتمسك  بالنفس  الواضحة 

تقبل   عن  يعبر  مما  الذاتي  واالستقالل 

قبول   ويعود  عنها  ورضاه  لذاته  الفرد 

ذاته   عن  ايجابيا  مفهوما  لديه  من  الذات 

عنها.   والتبصر  الذات  معرفة  الى 

 ( 23:   2003)الشيخ,  
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 صورة الذات السلبية :   -2

يظهر   السلبي  الذات  بمفهوم  يتعلق  فيما 

 ن هناك نمطين هما : ا

نفسه غير   الرد عن  فكرة  تكون   : االول 

منتظمة حيث ال يكون لدى الفرد احساس  

يعرف   ال  اذ  وتكاملها  الذات  بثبات 

هنا   واالمر  لديه  والقوة  الضعف  مواطن 

يشير الى سوء التكيف لدى االفراد ومما  

 يشكل صورة ذات سلبية عنده.

والتنظيم   بالثبات  يتصف  حيث   : الثاني 

اي  وي فان  النمطين  وفي  التغيير  قاوم 

القلق والشعور   الذات تسبب  معلومة عن 

من   العديد  اشارت  وقد  الذات  بتهديد 

بين   الوثيق  االرتباط  عن  الدراسات 

النفسية   والصحة  االيجابية  الذات  صورة 

السلبية   الذات  وصورة  جهة  من 

  , اخرى  جهة  من  النفسي  واالضطراب 

كانوا   االسوياء  االفراد  ان  اكثر  حيث 

وكانت   االخرين  مع  تعاملهم  في  ايجابية 

الفكرة التي يحملونها عن انفسهم ايجابية  

اما   بهم  مرغوب  اشخاص  انهم  اي 

فاظهروا مفهوما سلبيا عن   المضطربون 

ذواتهم وانهم اشخاص غير مرغوب بهم  

عن   سلبيا  مفهوما  يمتلك  من  ان  والواقع 

ذاته كثير ما يكشف عن هذا المفهوم من  

ه او تصرفاته الخاصة او من  خالل حديث

نفسه   تجاه  مشاعره  عن  تعبيره  خالل 

الذكاء   بعدم  نصفه  يجعلنا  مما  واالخرين 

 االجتماعي او عدم احترام الذات.

وعادة ما يعاني هؤالء االفراد من نوعين  

 من السلبية : 

على   -أ القدرة  ضعف  يظهرون 

الخارجي   العالم  التوافق مع  عدم 

ا  الذي يعيشون فيه حيث تسمع اي

ليس   بانه  ذلك  عن  يعبر  منهم 

انه   او  االخرين  مستوى  على 

انه   او  والهموم  بالمشاكل  محمل 

يشعر بعدم االستقرار النفسي في  

 حياته. 

منهم   -ب  البغض  شعور  يظهر 

حيث   االخرين  من  بالكراهية 

بانه يشعر   تسمعه يعبر عن ذلك 

انه   او  اهمية  او عدم  قيمته  بعدم 

مهما   االخرين  من  مقدر  غير 

:  1992اجلهم. )مخول,  فعل من  

26 ) 

 صورة الذات الخاصة :  -3

كما هي عليه من   الذات  فهم  الى  ويشير 

مخاوفه   وتتضمن  الشخص  نظر  وجهة 

ونقاط   االمن  بعدم  المتصلة  ومشاعره 

الضعف التي ال يعترف بها االنسان الحد  

الجوانب   الى  باإلضافة  تتضمن  وهذه 

:  2003السلبية جوانب ايجابية. )الشيخ,  

26 ) 

ألبورت    اشكال كما حددها  الذات  صورة 

: 
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 صورة الذات االجتماعية :  -1

التي   الصورة  الى  المفهوم  هذا  ويشير 

يرسمها االفراد لتقويم االخرين له معتمدا  

في ذلك على تصرفاتهم واقوالهم ويتكون  

تحدد   التي  والتصورات  المدركات  من 

االخرين   ان  يعتقد  التي  الصورة 

الفرد من ويتمثلها  خالل    يتصورنها عنه 

 التفاعل االجتماعي مع االخرين. 

 صورة الذات االكاديمية :  -2

نحو   ومشاعره  الفرد  اتجاهات  هي 

الدراسة   متعلقات  وكل  التحصيل 

او    , الفرد  ذلك  يتعلمها  التي  والمواضيع 

وعالماته   درجاته  عن  الفرد  تقرير  هي 

المرتفعة   التحصيلية  االختبارات  في 

مع   عالقاته  على  تشمل  كذلك  والواطئة 

وكذلك   الدراسي  الفصل  داخل  زمالئه 

المؤسسة   بتلك  يعمل  من  وجميع  اساتذته 

 التعليمية التي يدرس فيها. 

 صورة الذات المدركة :  -3

وتتكون من المدركات والتصورات التي  

تنعكس   كما  الذات  خصائص  تحدد 

وهو   لذاته  الفرد  وصف  في  اجرائيا 

على   لنفسه  المرء  ادراك  عن  عبارة 

ولي  وواقعها  يرغبها  حقيقتها  كما  س 

وجسمه   مظهره  االدراك  هذا  ويشمل 

في   ودوره  واالنفعالية  العقلية  وقدراته 

 الحياة. 

 صورة الذات المثالية :  -4

وهي   الطموحة  بالذات  ايضا  وتسمى 

يكون   ان  يتمنى  التي  الحالة  عن  عبارة 

عليها الفرد سواء كان ما يتعلق بالجانب  

الجسمي او النفسي او االجتماعي معتمدا  

الواقعية  على   الذات  مفهوم  سيطرة  مدى 

تحدد   التي  وتصورات  مدركات  من 

الصورة المثالية التي يود ان يكون عليها  

 او يتمنى الوصول اليها. 

 صورة الذات المؤقتة :  -5

لفترة   الفرد  يملكه  ثابت  غير  مفهوم  هي 

وقد   بعدها  تتالشى  ثم  جيزة  او  مؤقتة 

فيه   مرغوب  غير  او  فيه  مرغوبا  يكون 

المواقف  يجد    حسب  التي  والتغيرات 

جادو,   )ابو  ازاءها.  نفسه  :  1998الفرد 

139 ) 

البحث   منهجية   : الثالث  الفصل 

 واجراءاته 

 :منهج البحث-اوالً 

إن منهج البحث المتبع في هذا البحث هو  

جمع   عملية  في  الوصفي  المنهج 

المنهج   هذا  لمالئمة  وتحليلها  المعلومات 

 موضوع البحث الحالي 

 :مجتمع البحث-ثانياً 

بالمجتمع    الخاصة  المعلومات  جمع  تم 

طلبة   جميع  يتضمن  والذي  االصلي 
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الدراسة   في  المستمرين  القادسية  جامعة 

( الدراسي  للعام    –  2021الصباحية 

2022( عددهم  والبالغ   )18546  )

الذكور   عدد  يبلغ  اذ  وطالبة,  طالب 

االناث  8327) وعدد  طالب   )

بلغ  10219) فيما  طالبة،  طلبة  (  عدد 

 ( العلمي  طالب  10254التخصص   )

( بواقع  و)   4614وطالبة  طالباً   )

طلبة  5640 عدد  بلغ  حين  في  طالبة,   )

( االنساني  بواقع  8292التخصص   )

 ( طالبة. 4579( طالباً و)3713)

 ً  عينة البحث  -ثالثا

و تم اختيار عينة البحث الحالي بالطريقة  

  المتساوي الطبقية العشوائية ذات التوزيع  

في جامعة  م الموجودة  الكليات  ن مجتمع 

 ( البحث  عينة  بلغت  اذ  (  100القادسية, 

 ( الذكور  عدد  وطالبة  بواقع  50طالب   )

و)25) علمي  عدد  25(  اما  انساني   )

(  25( علمي و) 25( بواقع )50االناث ) 

 انساني . 

 ً البحث  -رابعا  :اداة 

مقياس   تبني  تم  البحث  ألهداف  تحقيقاً 

ومقياس   الشخصية(  )صورة  )الجودة 

الواقعية   يلي    –الذات  وفيما   ، المثالية 

 وصف لإلجراءات التي اتبعت:

 مقياس الجودة الشخصية  (1)

 : المقياس  الباحث    وصف  اطالع  بعد 

الميدان   هذا  في  األدبيات  تم  ،  على  فقد 

،  تبنى   )عبودي    ( 2019مقياس 

تضمنها   التي  المجاالت  على  واالعتماد 

 :وهيتثمل ثالث مجاالت   والتي  المقياس

)سمات الشخصية االيجابية ، العالقات    

    االنسانية الجيدة ، االداء العلمي المتميز(

االجابة  بآراء   :بدائل  الباحث  اخذ  بعد 

بدائل   مالئمة  مدى  في  المحكمين  السادة 

لتقدير   بدائل  خمس  استخدم  االجابة 

هي   المقياس  فقرات  على  االستجابة 

( ً غالبا علي  تنطبق  تماماً,  علي  ,  تنطبق 

تنطبق علي احياناً, تنطبق علي نادراً, ال  

 ( تنطبق علي ابداً 

 الخصائص السايكومترية 

  : الصدق تم  الصدق  مؤشر  من    التحقق 

على   المقياس  فقرات  عرض  خالل  من 

من   في    المحكمين مجموعة  المختصين  

(  30التربية وعلم النفس والبالغ عددهم )

اعتمد الباحث قيمة مربع كاي    خبيراً وقد 

او   قبول  على  المحكمين  اراء  التفاق 

دالة   جميعها  وكانت  الفقرات  رفض 

كاي   مربع  قيمة  كانت  حيث  احصائيا 

( بين  ما  و    30المحسوبة  قيمة  اعلى 

اقل قيمة ( وهي اكبر من القيمة    19.20

)الجد  البالغة  درجة  3.841ولية  عند   )

 . (0.05( ومستوى داللة ) 1حرية )

بطريقتين    :  الثبات الثبات  استخراج  تم 

االختبار  -االختبار  )طريقة   (  اعادة 

من   مكونة  عينة  على  المقياس  بتطبيق 
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االختبار  20) اعادة  وتم  وطالبة  طالب   )

قيمته   وكانت  اسابيع  ثالثة  مضي  بعد 

(0.89 .) 

ا االتساق  باستعمال  لداخلي  وطريقة 

نباخ كرو  الفا   Cronbach)معادلة 

Alpha)     الكلية البحث  عينة  على 

بلغ معامل الثبات  ( طالب وطالبة و 100)

 . (  0.91للمقياس )

)المثالية   الذات  صورة  مقياس 

 والواقعية(  

  ، )الكعبي  مقياس  الباحث  (  2009تبنى 

المكيف  على طلبة   الذات  لقياس صورة 

من   المكون   ، ،  60) الجامعة  فقرة    )

الخبراء   حيث عرض على مجموعة من 

استخدام   الجل  النفس  وعلم  التربية  في 

اراء   البحث وفي ضوء  المقياس في هذا 

معهم   اجريت  التي  والمناقشات  الخبراء 

( اتفاق  نسبة  على  100حصلت   %  )

بعض   اجراء  مع  المقياس  استخدام 

 التعديالت الطفيفة على بعض الفقرات . 

كون مقياس )الكعبي  : يت  وصف المقياس

  ،2009 ( من  بدائل    60(  اما   ، فقرة( 

لكل   بديلين  الباحث  وضع  فقد  االجابة 

)الجانب   االول  البديل  يمثل  اذ  فقرة 

الواقعي( لالجابة والمتمثل ب)اتقبلها كما  

)الجانب   يمثل  الثاني  البديل  اما  هي( 

)اتمنى   في  والمتمثل  لالجابة  المثالي( 

ا اما  وضع  وقد  ذلك(  من  لبديلين  افضل 

بديل   لكل  يكون  بحيث  سداسي  تدرج 

تدرج ثالثي حيث البديل الواقعي يبدأ من  

كبيرة   متوسطة  –)بدرجة    -بدرجة 

 ( وبأوزان  قليلة(  اما  4-5-6بدرجة   )

كبيرة   )بدرجة  يبدأ  المثالي    –البديل 

متوسطة   قليلة(    –بدرجة  بدرجة 

 ( .  3-2-1وباوزان ) 

  : مؤشر  تم  الصدق  من    الصدق التحقق 

على  المقياس  فقرات  عرض  خالل    من 

  المحكمين للمقياس السابق مجموعة    نفس 

( عددهم  وقد 30والبالغ  خبيراً  اعتمد    ( 

اراء   التفاق  كاي  مربع  قيمة  الباحث 

الفقرات   رفض  او  قبول  على  المحكمين 

وكانت جميعها دالة احصائيا حيث كانت  

 ( بين  ما  المحسوبة  كاي  مربع    30قيمة 

اقل قيمة ( وهي     22.53اعلى قيمة و  

البالغة   الجدولية  القيمة  من  اكبر 

(3.841 ( حرية  درجة  عند   )1   )

   . (0.05ومستوى داللة ) 

: بطريقتين    الثبات  الثبات  استخراج  تم 

االختبار  -االختبار  )طريقة   (  اعادة 

من   مكونة  عينة  على  المقياس  بتطبيق 

االختبار  20) اعادة  وتم  وطالبة  طالب   )

اس ثالثة  مضي  قيمته  بعد  وكانت  ابيع 

(0.76 .) 

الداخلي   االتساق  باستعمال  وطريقة 

نباخ كرو  الفا   Cronbach)معادلة 

Alpha)     الكلية البحث  عينة  على 
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بلغ معامل الثبات  ( طالب وطالبة و 100)

 . (  0.80للمقياس )

النهائي   : التطبيق 

على    البحث  اداتا  بتوزيع  الباحث  قام 

لبة  ( طالب وطا100المكونة من )   العينة  

 ليتسنى لهم االجابة عليها. 

االحصائية:   معالجة    الوسائل  حصلت 

الحقيبة   برنامج  في  احصائياً  البيانات 

 .    SPSSاالحصائية للعلوم االجتماعية 

 عرض  النتائج وتفسيرها 

التي   للنتائج  عرضاً  الفصل  هذا  يتضمن 

االهداف   وفق  على  الباحث  اليها  توصل 

وتفسيرها   ومناقشتها  المحددة 

والمقترحات.  والتوصيات    واالستنتاجات 

   -وكما يلي :

لدى  ا الشخصية  الجودة  على  لتعرف 

 طلبة الجامعة 

مقياس        ُطبق  الهدف  هذا  لتحقيق 

البحث   عينة  على  الشخصية  الجودة 

( وطالبة, 100البالغة  طالب  بعد    ( 

التحليل   وإجراء  المقياس  تصحيح 

المتوسط   أن  تبين  للبيانات  اإلحصائي 

( للدرجات  درجة  235.99الحسابي   )

( قدره  معياري  (  23.606وانحراف 

( الفرضي  المتوسط  درجة،  162وبلغ   )

المتوسط   بين  الفرق  داللة  ولمعرفة 

الحسابي   والمتوسط  المتحقق  الحسابي 

التائي  االختبار  استُعَمل  لعينة    الفرضي، 

التائية   القيمة  أن  النتائج  وبينت  واحدة. 

(  وهي أكبر  31.344المحسوبة بلغت )

البالغة   الجدولية  التائية  القيمة  من 

(. ولذلك تكون دالة إحصائياً عند  1.98)

( داللة  ودرجة  0.05مستوى   )

) 99حرية) والجدول   يوضح  1(،    )

 ذلك.

 ( 1جدول ) 

الحسابي والفرضي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة   المتوسطان

 والجدولية للجودة الشخصية 

 العينة المتغير 
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي 

القيمة 

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية 

 درجة 

 الحرية 

الداللة  

 االحصائية

0.05 

الجودة  

 الشخصية 
 دالة  99 1.96 31.344 162 23.606 235.99 100
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( ان طلبة الجامعة  10تبين من الجدول )

شخصية  جودة  التائية    لديهم  القيمة  الن 

الجدولية   القيمة  من  اكبر  المحسوبة 

االطار   ضوء  في  ذلك  تفسير  ويمكن 

فالجودة   السابقة,  والدراسات  النظري 

الشخصية تتضمن مجموعة من الصفات  

التي تتمتع بها الشخصية االيجابية , فهي  

ممارسة   على  القدرة  في  تتضح 

ما   وتنفيذ  والمثابرة  الشخصية  المسؤولية 

للفرد من اعمال , إضافة الى قبول  يوكل  

على   والقدرة  والمرونة   , البناء  النقد 

الوقت   وادارة   , التغير  مع  التكييف 

)العيسي,   ص 2007بنجاح.   ,12  )

مع   به  يقتنع  لما  العملي  التطبيق  وايضاً 

الصداقة   قيم  من  عال  بقدر  التمتع 

( ,  21, ص 2006واالمانة". )المعشني,  

متميز علمياً  اداًء  )النجار,  واظهار  اً 

ص 2018 من  8,  تعد  الصفات  وهذه   )

طلبة   لدى  توافرها  الواجب  السمات 

الجامعة من اجل تحقيق اهدافهم التعليمية  

متطلبات   وتحقيق  ممكن  شكل  بأفضل 

 النجاح. 

)الواقعية    الذات  صورة    –)تعرف 

 المثالية( لدى طلبة الجامعة : 

االختبار   استعمال  تم  الهدف  لهذا  تحقيقا 

نة ومجتمع للمقارنة بين متوسط  التائي لعي 

العينة والمتوسط الفرضي لمتغير صورة  

)الواقعية   بينت    –الذات   , المثالية( 

من   العينة  درجات  متوسط  ان  النتائج 

هو   الحالي  بالبحث  المشمولين  الطلبة 

( , وعند مقارنة هذا المتوسط  221,31)

هو   الذي  للمقياس  الفرضي  بالمتوسط 

فرق  210) هناك  ان  اتضح  دال  ( 

 ( مستوى  عند  حيث  0,05احصائيا   )

 ( المحسوبة  التائية  القيمة  (  2,667بلغت 

الجدولية   التائية  القيمة  بلغت  حين  في 

(1,98 ( حرية  وبدرجة  والجدول  99(   )

(2: ذلك  يوضح   )                                                                                 
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 ( 2جدول )                                         

لمعرفة داللة الفرق بين الوسط الحسابي لعين البحث والوسط   االختبار التائي

 المثالية(  –الحسابي لعينة البحث والوسط الفرضي لمقياس صورة الذات )الواقعية 

 

 العينة 
المتوسط  

 الحسابي

المتوسط  

 الفرضي 

االنحراف  

 المعياري

ت   قيمة 

 المحسوبة 

ت   قيمة 

 الجدولية
 الداللة

 دالة 1,98 2,667 42,406 210 221,31 100

 

وهذا يشير الى ان طلبة الجامعة يتجهون  

في صورة ذواتهم نحو الواقعية اكثر من  

 , طلبة    المثالية  ان  الى  ذلك  ويؤشر 

من   لديهم  بما  مقتنعون  هم  الجامعة 

امكانيات وقدرات الى حد ما , وقد يعني  

 هذا الى انهم يتقبلون ذواتهم كما هي. 

العالقة االرتباطية بين الجودة الشخصية  

الواقعي الذات  لدى  ة  وصورة  والمثالية 

 افراد عينة البحث  

مقياس   بين  بيرسون  ارتباط  معامل  بلغ 

الذات  ومقياس صورة  الشخصية  الجودة 

الواقعية والمثالية لدى افراد عينة البحث  

لداللته  0.433) التائية  القيمة  وكانت   )

القيمة  4.755) من  اعلى  وهي   )

 ( البالغة  مستوى  1.98الجدولية  عند   )

 ( ) 0.05داللة  حرية  ودرجة  مما  98(   )

عالق وجود  الى  موجبة  يشير  ارتباطية  ة 

وصورة   الشخصية  الجودة  متغير  بين 

زادت  كلما  اي  والمثالية  الواقعية  الذات 

الدرجة  ازدادت  الشخصية  الجودة  درجة 

انتقلت   اي  الذات  صورة  مقياس  على 

الواقعية   الى  المثالية  من  الذات  صورة 

قلت   الشخصية  الجودة  درجة  قلت  وكلما 

اي   الذات  صورة  مقياس  على  الدرجة 

الى  انتق الواقعية  من  الذات  صورة  لت 

 المثالية .  

 ً  االستنتاجات:  -ثانيا

يتمتعون   -1 الجامعة  طلبة 

والشخصية   االيجابية  بالشخصية 

تحمل   على  وقادرين  الفعالة 

ما  في  من    المسؤولية  لهم  يوكل 

 اعمال. 
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طلبة الجامعة يتجهون في صور   -2

من   اكثر  الواقعية  نحو  ذاتهم 

 . المثالية 

 ً  التوصيات:  -ثالثا

لدى   -1 الشخصية  الجودة  تعزيز 

 طلبة الجامعة. 

تشجيع الطلبة على االنفتاح على   -2

 االفكار الجديدة والنقد البناء. 

االبداع   -3 على  الطلبة  حث 

الثقة   لديهم  يعزز  مما  واالبتكار 

تقديرهم لذاتهم  بالنفس ويرفع من 

الجودة   تعزيز  في  ويسهم 

 الشخصية لديهم. 

 ً  المقترحات:  -رابعا

اجراء دراسة مماثلة على اساتذة   -1

 الجامعات. 

على   -2 للتعرف  دراسة  اجراء 

الشخصية   الجودة  بين  العالقة 

 والتحكم المدرك. 

 المصادر:

عبد الجليل ابراهيم,    الزوبعي, -1

محمد الياس بكر, ابراهيم عبد  

الكناني)   :  1987المحسن   )

والمقاييس   االختبارات 

الموصل,   النفسية جامعة   ,

 العراق.  –الموصل 

:  1983دوان)    –شلتز   -2  )

الشخصية  ترجمة  نظريات   ,

وعبد   الكربولي  دلي  صمد 

 الرحمن القيسي, جامعة بغداد.

توفيق,   -3 الجبار  عبد  البياتي, 

اثناسيوس)  ز :  1977كريا   )

الوصفي   االحصاء 

الجامعة  واالستداللي   ,

بغداد     –المستنصرية, 

 العراق.

ابراهيم)   -4 :  1988جبرة,    )

ببعض  االنجاز  دافعية  عالقة 

الشخصية,   رسالة  متغيرات 

جامعة  دكتوراه غير منشورة,  

 الزقازيق , مصر. 

جواد  -5 خليل,  الشيخ 

السلوك 2006محمد)  :  )

وعالقته   بتقدير  العدواني 

الذات وتوكيد الذات لدى طلبة  

بمحافظة   الثانوية  المرحلة 

غير  غزة,   دكتوراه  رسالة 

الدول  منشورة جامعة   ,

 العربية , القاهرة. 

داوود)   -6 :  (  2007العيسي, 

تحفيز   الشخصية  الجودة 

ممارسة   على  المواظفة 

الوقت   وادارة  المسؤولية 



 الشخصية وعالقتها بصورة الذات الواقعية واملثالية لدى طلبة اجلامعة اجلودة   
 

   2022اجلزء الثاني( لسنة  -جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون )العدد األول 

371 

, الصحيفة االقتصادية,    بنجاح

 .  59العدد 

ث -7 شعيرة,  غباري,  ابو  ائر, 

الجبالي, صفية  (  2008)خالد, 

العام:   النفس  ط علم   ,1  ,

للنشر   العربي  المجتمع  مكتبة 

 والتوزيع, عمان. 

عباس    -8 عوض, 

:  1998محمود) القياس  ( 

النظرية   بين  النفسي 

المعرفة  والتطبيق  دار   ,

االسكندرية     –الجامعية, 

 مصر. 

عماد  -9 مصطفى, 

بعض 2019رمضان)    :  )

وع الذكاء   القتها  انماط 

الشخصية   الجودة  بمكونات 

لدى طلبة الجامعة في المملكة  

السعودية,   مجلة  العربية 

المفتوحة    القدس  جامعة 

التربوية   والدراسات  لألبحاث 

 . 10, المجلد  والنفسية 

بن   -10 احمد  المعشني, 

:  2017علي)  البرمجة  ( 

العصبية     NLPاللغوية 

الشخصية,   الجودة  وتعزيز 

استطالعية,  كلية    دراسة 

التطبيقية,   والعلوم  اآلداب 

 جامعة ظفار, سلطنة عمان. 

(  2006المعشني, احمد علي)   -11

الشخصية   الجودة  حاجات   :

 والمهنية للشباب العماني 

المنتفعين من برنامج سند في    -12

ظفار,   ندوة  محافظة  وقائع 

الحياة  وجودة  النفس  ,    علم 

التربية  السلطان    كلية  جامعة 

 قابوس. 

يونس    النجار, -13 محمد 

درجة  2018اسماعيل)    :  )

المدارس   مديري  ممارسة 

الخليل   محافظة  في  الحكومية 

من   الشخصية  الجودة  لمعايير 

المعلمين,   نظر  رسالة  جهة 

منشورة   غير  ,    ماجستير 

 جامعة القدس, فلسطين. 

صبرية)  يحيى -14  ,2011  :  )

الشخصية   الجودة  اداء  معايير 

واساليب  االقسام  رؤساء  لدى 

الجامعات السعودية,  تعزيزها ب 

العلوم   في  االردنية  المجلة 

 . 1, عدد 7, مجلد التربوية

 


