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و اهِتيتَرضي15األحقاف، ".  (صِلح ِلي ِفي ذُر(  
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم، والحمد اهللا علـى               
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  الفصل األول
 

تقدمة منها والنامية  إيمانا بأهميتـه       استقطب التعليم المهني والتقني اهتمام مختلف بلدان العالم الم        
في ميادين التنمية البشرية واالقتصادية ومواكبة الركب الحضاري والتقدم العلمي والتكنولوجي ،            
ويتمثل هذا االهتمام بما تحقق من تطور نوعي وكمي في المجتمعات المتقدمة الصناعية وكـذلك             

  . في العديد من المجتمعات النامية 
 ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية والحاجة الملحة           أما في فلسطين  

للخبرات الفنية والمهنية في المجاالت المختلفة والتي بدت واضحة للجميع ، فإن موضوع التعليم              
حيث أن التنميـة الفلـسطينية       ) 43 : 1998شخشير ،   ( المهني يطرح نفسه وبشدة مرة أخرى       

 يمكن مواجهتها دون مواجهة التأخر الموروث ، وإحداث تجديد حـضاري متكامـل              المنشودة ال 
للمجتمع الفلسطيني ، وتفاعل موارده الطبيعية والمادية والبشرية ، ألن محور التجديد الحضاري             
هو التنمية البشرية باعتبارها السواعد التنفيذية مهنيا وتقنيا وتربويا فضال عـن أهميـة تأهيـل                

   ) . 25: 1999المسودي ، ( باحثين والمخترعين في المهارات التكنولوجية المتقدمة العلماء وال
هذا وقد برزت الكثير من االتجاهات العالمية المعاصرة ، نحو توثيق الصلة بين التربية والعمـل               

ـ                ل والعناية بالتربية التكنولوجية في مدارس التعليم العام ، وحاجة هذا التعليم إلى بنى جديدة تزي
الحواجز القائمة بين التعليم وعالم العمل واإلنتاج ، والقضاء على الثنائية القائمـة المتمثلـة فـي       
التعليم األكاديمي والتعليم المهني والتقني ، وإحداث التوازن في هذا التعليم ، حيـث أن أهـداف                 

 ، وتلبيـة حاجاتـه    وفلسفة التعليم المهني والتقني تقوم على اإلسهام في تنمية المجتمع الفلسطيني          
ومتطلباته ، ومده بالكفاءات والمهارات القادرة على اإلنتاج والعطاء ، وذلك من خـالل العمـل                
على توفير البيئة الدراسية التعليمية ، ووضع أفضل الخطط والبـرامج والمنـاهج الدراسـية ،                

لعلمية المتخصـصة  وتطوير هذه البرامج وتجديدها باستمرار مع توفير األطر والكوادر البشرية ا     
بعمليات التدريب والتدريس ، كما تسعى إلى توفير الخبرات التعلمية التطبيقية التكنولوجية للطلبه             
، وتهيئة فرص التدريب والتعليم أمام األجيال المتالحقة ، وإعدادها إعدادا علميا وعمليـا وفـق                

   ) 58: 1998األغا ، .( أحدث األساليب العلمية المعاصرة مهنيا وأكاديميا 
ومن هذا المنطلق كان البد من النظر إلى طلبة التعليم المهني في قطاع غزة ، والوقـوف علـى       
الجوانب التي تعمل على تعزيز قدرتهم على التعليم المهني ، وقـدرتهم علـى العطـاء وفهـم                  

  شخصيتهم ، وتحليل العوامل التي تؤثر على أبعاد هذه الشخصية لدى هؤالء الطلبة والظروف 
   السرعة والتغير ، النفسية التي تؤثر على سماتهم أيضا ، وخصوصا ونحن نعيش في عصر
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وهذا ما ينعكس عليهم سواء كان باإليجاب أوالسلب ، وذلك من أجـل إتقـان العمـل وزيـادة                   
اإلنتاجية االقتصادية للمجتمع الفلسطيني ، لهذا كانت هذه الدراسة التـي ركـزت علـى أبعـاد                 

لدبلوم في ضوء عدد من المتغيرات ، والتي يعتقد الباحث أنها ذات تأثير علـى              الشخصية لطلبة ا  
هو مفهوم رياضي يعني االمتداد الـذي يمكـن قياسـه            : فالبعدأبعاد الشخصية لهؤالء الطلبة ،      

ويشير إلى الطول والعرض أو العمر، ولقد اتسع معناه ليشمل أبعاد سيكولوجية ، فأي امتـداد أو              
 فهو بعد  وكثير من سمات الشخصية توصف بمركزها على بعد ثنائي القطـب            حجم يمكن قياسه  

، كالسيطرة والخضوع ، ويجب أن تكون األبعاد مستقلة ، ومعظم الوظائف ذات تنـوع متـصل      
  )201 :1987عبد الخالق ،( على طول البعد 

تتـضمن  كل سمة من سمات الشخصية  " أبعاد الشخصية بأنها    ) Guilford  (دوقد عرف جيلفور  
اتجـاه صـفة الكـسل أو    : وأمثلتها " فروقا بين األفراد ، ويعني كل فرق من هذه الفروق اتجاها    

بعيدا عنها االندفاع ، أو اتجاه الدقة إزاء عدم الدقة ، وكل سمة سلوكية تقريبا لها ضد مـا عـدا          
ن الخـط  القدرات يمكن أن ننظر إلى الضدين على أنهما يقعان عند نهايتين خط مستقيم ويتـضم              

  المستقيم مسافة مع مراكز وسط وهذه المسافة يمكن أن تقاس بأدوات القياس العديدة
  ) . 202: 1987نقال عن عبد الخالق ،  (

وفي هذه الدراسة سوف يركز الباحث على أبعاد الشخصية عند آيزنك والذي أكد على األنمـاط                
 بعـض أعمالـه علـى وصـف     ولقد هدف من أعماله العملية التعرف على األنماط وأن ركزت  

السمات وهو يرى أن هناك عدة أبعاد رئيسة للشخصية ثنائية القطب وهي بعد االنطواء ويقابلهـا         
بعد االنبساط وبعد العصابية ويقابلها بعد االتزان االنفعالي وبعد الذهانية ويقابلها بعـد الواقعيـة               

سويف بعد اخـر  .ثم اكتشف د   ) 330 : 1990جابر ،   " ( الجاذبية االجتماعية "وكذلك بعد الكذب    
   ).45:1975سويف،(هو بعد التطرف ويقابله بعد االعتدال عند 

ويرى الباحث أن هذه األبعاد ذات صلة وثيقة بشخصية طلبة الدبلوم المهني ، حيث أن الشخصية                
 وتتم  اإلنسانية بجوانبها المختلفة ما هي إال استعدادات وراثية تظهرها وتنميها وتحتضنها البيئة ،            

تنمية هذه الجوانب عن طريق التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية ، هذا ويدخل ضمن               
جوانب البيئة ذات التأثير على الشخصية وأبعادها وتشكيلها مناهج وأساليب الرعايـة والتربيـة              

  . والتدريب والثقافة السائدة والتخصص والجنس  والمستوى االقتصادي لألسرة 
  ذا المنطلق اراد الباحث معرفة تأثير بعض المتغيرات على ابعاد شخصية طلبة الدبلوم ومن ه

المهنى والمتمثلة فى متغير الجنس  ومتغير التخصص والمستوى االقتصادى والمستوى التعليمى            
لوالدى الطلبة وما هو البعد التى تبرزة هذة المغيرات فى شخصية هؤالء الطلبة والى اى مـدى                 
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 المتغيرات فى تحديد شخصية الطلبة وكذلك الفروق فى االستجابة بين الذكور واالنـاث  تؤثر هذة 
لهذة المتغيرات كذلك معرفة درجة التطرف اواالعتدال عند الطلبة من خـالل تطبيـق اختبـار                

ايضا من خالل هذة المتغيرات ذات التأثير على االنـسان          ) 1975سويف ،   (الصداقة الشخصية   
عرفة وتصنيف شخصية طلبة التعليم المهنى ،هل هى شخصية انبـساطية ام            بشكل عام نسطيع م   

  . انطوائية ام شخصية ذهانية او عصابية وكذلك هل هى شخصية معتدلة ام شخصية متطرفة 
وهكذا يمكن القول بأن جانب كبير من الشخصية يعتبر مكتسبا عن طريق ما يتعرض له اإلنسان                

ة القائمين على تربيته وتوجيهه من الخبرات والتجـارب فـي           من تربية وتنشئه اجتماعية ومعامل    
حياته عن طريق الجو النفسي والروحي الذي يعيش فيه ، ومما ال شك فيه أن شخـصية طلبـة                   
الدبلوم المهني إن تركت لعوامل التكوين العادية التي تؤثر على الشخصية بـشكل عـام سـوف              

كان ال بد  أن توفر لها عناية خاصـة ، ورعايـة             تتعثر ولن تؤتي الثمار المرجوة منها ، ولهذا         
شاملة من كل الجهات التي تقف على أمرها ، ابتداء من األسرة وانتهاء بأعلى جهـة مـن تلـك     
الجهات حتى نستطيع أن نأتي بخير ثمار ، وعلى هذا فنجاح طلبة الدبلوم المهني فـي مهمـتهم                  

 ،كما أنه مما ال شك فيه أن دراسـة أبعـاد     يعتمد إلى حد كبير على فهمنا ألبعاد الشخصية لديهم        
الشخصية على قدر كبير من األهمية وخاصة لوزارة التربية والتعليم العالي ، ووزارة العمـل ،                
وإدارة الكليات لمعرفة كيفية توفير وتهيئة الظروف المناسبة ذات التأثير على أبعـاد الشخـصية               

 ذلك على تحصيلهم ونشاطهم من أجـل خدمـة          لهؤالء الطلبة كي تنمو نموا سليما ، وما ينعكس        
  . دينهم ووطنهم 

دراسـه  (هذا وقد تم إجراء العديد من الدراسات التي تناولت الشخصية من عدة جوانـب مثـل                 
وقد اتضح للباحث من خالل مراجعتـه       ) الشربينى ، دراسة كاتيجا وباسكار، ودراسة روبرت لو       

 –لشخصية محورا لها مفقودة على المستوى المحلي        للبحوث النفسية والتجريبية التي اتخذت من ا      
 وتحديدا شخصية طلبة الدبلوم المهني ، ومن هنا جاءت األهمية والحاجة            –على حد علم الباحث     

إلى مثل هذه الدراسة ، ومن هذا المنطلق سيحاول الباحث دراسة أبعاد الشخـصية لـدى طلبـة           
  ذه الدراسة فيها إضافة جديدة في هذا المجال الدبلوم المهني في محافظات غزة ويأمل أن تكون ه
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  :مشكلة الدراسة 
  : تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي

  ما أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة ؟ •
  -:ويتفرع عن هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التاليه 

  0)الذكور ، اإلناث (
 الدبلوم المهنى في قطاع غزة بـاختالف متغيـر النـوع      هل تختلف أبعاد شخصية طلبة     -1
  ؟) ذكور ، إناث(
 المـستوي   ف المهنى في قطـاع غـزة بـاختال        م هل تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلو      -2

  االقتصادي ألسر الطالب؟
   التخصص؟ف المهنى في قطاع غزة باختالم هل تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلو-3
  لبة الدبلوم المهنى باختالف المستوي التعليمي للوالدين؟ هل تختلف أبعاد شخصية ط-4
  االعتدال لدى طلبه الدبلوم المهنى باختالف الجنس / هل يختلف بعد التطرف-5
  

  أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة إلي 

  التعرف علي أبعاد الشخصية لطلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة  -1
ية طلبة الدبلوم المهني والنوع والمـستوي       التعرف علي الفروق الجوهرية ألبعاد شخص      -2

 .الثقافي والمستوي االقتصادي والتخصص

 التعرف علي تأثيرات المستوي الثقافي في تشكيل الشخصية  -3

 التعرف علي دور المستوي االقتصادي فى التأثيرعلى شخصيات الطلبه -4

 االعتدال/التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث بالنسبه لبعد االتطرف  -5
  

  -:أهمية الدراسة
  تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الجانب التي تتصدي لدراسته ، إذ أنهـا محاولـة لدراسـة                  
شخصية طلبة الدبلوم المهني باعتبارهم العنصر الفعال في بناء المستقبل ، وحجر الزاويـة فـى                

فهمنا ألبعاد شخصية طلبـة     الحياة التقنية والعملية والتربوية والتعليمية ، إذ يرتبط نجاحها بمدي           
الدبلوم المهني ، والعوامل التي تؤثر علي تكوينها ، ويعتبر هذة الدراسه من الدراسـات القليلـة                 
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التى تناولت تكوين الشخصية الفلسطينية ويعتبر هذا الجانب هذا الجانب ذا أهمية كبيرة سواء من               
  الناحية النظرية أو من الناحية التطبيقية

  
  نظريةمن الناحية ال

 تمثل هذه الدراسة جانب من جوانب الدراسة التي اهتمت بالشخصية إال أنهـا تناولـت                -1
 في المجتمع الفلـسطيني ،      - حد علم الباحث     -موضوعا جديدا لم يدرس من قبل علي        

  ومن المتوقع أن تفتح هذه الدراسة آفاق جديدة للبحث في هذا الميدان 
قافية وتهيئ الظروف المالئمة التي تساعد فـي         تساهم في رسم سياسة تربوية وتقنية وث       -2

 .تكوين شخصية طلبة كلية الدبلوم تكوين سليما

 تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها ستتناول أبعاد شخصية طلبة الـدبلوم المهنـي فـي             -3
ضوء عدد من المتغيرات ، مما يقدم لنا رؤية متكاملة وفهماً لشخصية الطلبة ويعد ذلـك               

 دة إلي التراث النفسي و التعليمي والمهني بمثابة إضافة جدي

 إن الكشف عن أبعاد شخصية طلبة الدبلوم قد يفيد في تحديد المتطلبات النفسية الـالزم                -4
 توافرها في زيادة تحصيلهم وقدرتهم علي العطاء

  الكشف عن العوامل التي تؤثر في أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني بصورة سلبية  -5

  
  طبيقيةمن الناحية الت

من خالل نتائج هذه الدراسة سوف يتم تقديم توجيهات للمعنيين باألمر والمـسئولين بـوزارة       
التربية والتعليم العالي والتي قد  تأخذ في عين االعتبار تـأثير متغيـرات النـوع والثقافـة                  

 علي مستوي شخصية الطلبة وتوفر الظروف المناسبة كي         صوالمستوي االقتصادي والتخص  
  .خصية الطلبة تبلورا سليما تؤدي إلي زيادة تحصيلهم وقدرتهم علي العطاءتتبلور ش

من المتوقع أن تلفت هذه الدراسة نظر الباحثين التربويين والتقنيين والمهنيين في هذا المجال              
إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع وخصوصا وزارة التربية التعلـيم وعمـداء         

 األمور والمحاضرين في الكليات وشـئون الطلبـة ووزارة الـصحة         الكليات المهنية وأولياء  
  .ونقابات الحرف والمهن
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  مصطلحات الدراسة
  -: الدراسة التي اعتمدها وهي كالتالي تقام الباحث بتحديد مصطلحا

 ـ الشخصية 1
بأنها التنظيم ) Allport(لقد تعددت تعريفات علماء النفس للشخصية فقد عرفها البورت 

 التي تحدد للفرد طابعه المميز في السلوك  ة النفسيه والجسميةامي داخل الفرد لألجهزالدين
  )7:2004،نقالعن حرب ( والتفكير 

بأنها ما يمكننا من التنبؤ بما سيفعله الشخص عندما يوضع في موقف  بينما عرفها كاتل* 
  )12:1988نقالعن األشول ، .(معين 

فهوم أو ذلك المصطلح الذي يصف الفرد من حيث هو بأنها ذلك الم  ويعرفها إسماعيل* 
كل موحد من األساليب السلوكية واإلدراكية المعقدة التنظيم الذي تميزه عن غيره من الناس 

                                     ).13:1959 ،إسماعيل( .وبخاصة في المواقف االجتماعية 
الفطرية والمكتسبة  ودوافع واالستعدادات النفسيهبانها نظام متكامل من ال ويعرفها بيرت   * 

 والتي تميز شخص معين عن غيره والتي تحدد طرق تكيفه مع البيئة المادية ،الثابتة ثبوتاً نسبياً 
  )300:1999نقال عن العيسوى ،. (واالجتماعية التي تعيش فيها 

 ذاتية ومطالب البيئة التعودي الذي تتخذه بين دوافعه الاألسلوببأنها kff ويعرفها كف* 
                                                               )44:1975 ،غنيم نقالعن (

دائم إلي حد كبير يميز الفرد  و نمط سلوكي مركب ، ثابت ،ابأنه  ويعرفها عبد الخالق* 
األجهزة  لمجموعة من الوظائف والسمات وفريدعن غيره من الناس ، ويتكون من تنظيم 

 العقلية والوجدان أو االنفعال والنزوع أو اإلرادة ، القدراتالمتفاعلة معاً والتي تضم 
  )64:20عبد الخالق ، (  .لبيئة ا  معوتركيب الجسم الفريد في التوافق

بأنها تنظيم دائم وثابت نسبيا شامل لطباع ومزاج الفرد وتكوينة ويعرف آيزنك الشخصية . 
دد طرق واساليب توافقة مع البيئة بشكل مميز من الناحية التنظيمية الجسمى والعقلى ويح

  ) 25: 2004نقال عن شعت ،(للفرد 
  

 القائل هى تنظيم دائم وثابت نسبيا شامل لطباع آيزنك للشخصيةويتبني الباحث تعريف 
ومزاج الفرد وتكوينة الجسمى والعقلى ويحدد طرق واسليب توافقة مع البيئة بشكل مميز من 

  )2004،25:نقال عن شعت (الناحية التنظيمية للفرد 
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  : ـ التعريف اإلجرائي ألبعاد الشخصية 2

  وهى eysneck لقد تبنى الباحث أبعاد الشخصية التى حددها آ يزنك 
   :  االنطواء–بعد االنبساط 

 ويقصد بهذا البعد األشخاص المبنسطون الذين يتميزون بأنهم اجتماعيين ويحبون الناس ولهم
أصدقاء كثر وكذلك األشخاص المنطويين الذين يتميزون بالعزلة االجتماعية ويحبون الوحدة 

  : بعد العصابية 
ويقصد بهذا البعد أيضا األشخاص الذين يتميزون بالقلق واالكتئاب واإلحباط والذين 

  . يتصرفون بطرق غير عقالنية
  : بعد الذهانية  •

تبلدين الشعور واإلحساس ويسلكون سلوكا عدوانيا ويقصد بهذا البعد األشخاص المنعزلين وم
  .حتى مع من يحبونهم ولديهم ولع باألشياء الغريبة 

   ): الجاذبية االجتماعية(  بعد الكذب •
ويقصد بهذا البعد األشخاص الذين يحاولون إظهار أنفسهم في أجمل صورة اجتماعية ممكنة 

  )34:1997عن الطهراوى ،نقال. (وال يقصد بهذا الكذب إيقاع الضرر باآلخرين 
ويقصد بهذا البعد ميل الشخص التخاذ مواقف متطرفه فى حياته  :  االعتدال–بعد التطرف  •

بجامعة القاهرة وأصبح )  سويف (االجتماعيه وأثبت هذا البعد من خالل دراسات قام بها 
  )43: 1975سويف، . (البعد الخامس للشخصية باإلضافة لألبعاد األربعة السابقة

 
  : ـ طلبة الدبلوم المهني 3

سنة والذين يتلقون تعليم متضمن إعداداً تربوياً ) 22-18(وهم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم 
 المهنية المعتمدة علي دراسات ت سلوكياً والمصمم إلكساب الفرد المهارات والقدرااًوتوجيه

وبة من سنتين إلي ثالث نظرية عامة متعلقة بها ، وتدريبات عملية لتنمية المهارات المطل
  )23:1999محمد،(سنوات بعد الدراسة الثانوية ، ودون مستوي الدراسة الجامعية 

  
  
  
  



 9 
 

  :حدود الدراسة
 eysneekكما يحددها استخبار آيزنك (اقتصرت حدود الدراسة على تناول أبعاد الشخصية 

 للعام الدراسي لدى طلبه الدبلوم التقني في قطاع غزة المنتظمين في دراستهم) للشخصية
2005/2006.  

  . تقتصر هذه الدراسة على طلبة الدبلوم المهني المقيمين في قطاع غزة  : الحد المكاني •
ستجرى هذه الدراسة على طلبة الدبلوم المهني في محافظات غزة المسجلين            : الحد الزماني  •

  2005/2006للعام الدراسي 

نية والمسجلين لدى وزارة التربية والتعلـيم       وهم طالب وطالبات الكليات المه     : الحد البشري  •
  . العالي في محافظات غزة 
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  . أوالً الشخصية -
  . ثانياً التعليم المهني-

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  



 11 
 

  الفصل الثانى
  اإلطار النظري

  الشخصية / أوال 
  - :األصل اللغوي لمصطلح الشخصية

  - :ة العربيةفي اللغ
الشخصية في اللغة العربية هو الذات المخصوصة ، وتشاخص القوم اختلفوا وتفاوتوا ، أما كلمة               
الشخصية فإنها تعني حسن الحديث عن صفات الشخص التي تميزه عن غيره واسـتعمالها بـدل         

                   )                                          76:2001عبد اهللا ،.( التفاوت والتمايز
و اشتقت كلمة الشخصية في اللغة العربية من شخص ، جماعة شخص اإلنسان وغيره وكـذلك                
سواء اإلنسان تراه من بعيد ، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه وانتقل المصطلح مـن                 

ت المستوي المادي إلي المستوي المعنوي ، وهو كل جسم له ارتفاع وظهور ، والمراد بـه إثبـا          
الذات فاستعير لها لفظ الشخص ، وقد ورد أن للشخصية صفات تميز الشخص عن غيـره وقـد           

   )23:2004حجازي،. ( ورد أن للشخصية صفات متميزة وإرادة وكيان مستقل 
                                         

  - :أما في اللغات األوروبية
فـي  ) personality( ر أن كلمـة     قد قام البورت ببحث مستفيض في أصـل المـصطلح فـذك           

باأللمانيـة  ) personlichkeil( بالفرنـسية ، ولفـظ      ) (personnaliteاالنجليزية ، ومصطلح      
 التي كانت متداولة في العصور      ةفي اللغة الالتيني  ) personalit(تشبه كل منه إلي حد كبير كلمة        

ـ      هي وحدها ال  ) (persona ةالوسطي ، فيما كانت الكلمة الالتيني       ةمستخدمة فـي اللغـة الالتيني
في األصل لتشير إلي القناع المسرحي الذي اسـتخدم ألول  ) البيرسونا ( القديمة ، وقد استخدمت     

مرة في المسرحيات اإلغريقية وتقبله الممثلون الرومان قبل ميالد المسيح بحوالي مائـة عـام ،                
ألنـه  ) بيرسـونا   (  قناع يدعى    إن الممثل اليوناني كان يضع عادة على وجهه       ) جيلفورد(ويذكر  

كان يتحدث من خالله ، وذلك ليخلع علي نفسه ثوب الدور الذي يمثله أو ليظهر أمـام األعـين                   
بمظهر معين ومعنى خاص ، فالشخصية ينظر إليها من حيث ما يعطيـه قنـاع الممثـل مـن                    

  .انطباعات أو من ناحية كونها غطاء يختفي وراءه الشخص الحقيقي 
  )36:1987،عبد الخالق(
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  -:تعريف الشخصية اصطالحا 
 الشخصية هي ما يمكننا أن نتنبأ بما يكون عليه سلوك الفرد في موقف ما               أن:  يعرفها  كاتل   -

  : ويري كاتل أن العناصر التي تتكون منها الشخصية ثالثة أنواع
واء كانت فطرية    السمات أو العناصر الديناميكية وهي الدوافع المختلفة للسلوك وأهدافه س          -)أ  ( 

  .أو مكتسبة 
 السمات المزاجية وهي التي تتعلق بالسمات الشاملة غير المتغيرة وهي السمات التي تميز              -)ب(

استجابات الفرد بصرف النظر عن المثيرات التي تؤدي إليها مثل سرعة االستجابة أو قوتهـا أو               
  .مستوي النشاط 

رة الفرد علي القيام بعمل ما وتتمثـل فـي الـذكاء     القدرات والكفايات العقلية التي تحدد قد -)ج(
  )268:1999نقال عن شاذلي،.(والقدرات الخاصة والمهارات 

  .ان الشخصية تفسير نظري مستمد من سلوك الفرد كله :وعرفها ماك كليالند -
  )13:2005مورتنس، شمولر،                                                (

الجسمية  هي التنظيم الدينامي داخل الفرد لتلك األجهزة النفسية         :ألبورتوقدعرفها جوردون    -
 )39:1987عبدالخالق، نقال عن(الخاص في توافقه لبيئته التي تحدد طابعه

 أنها التنظيم الفريد الستعدادات الشخص للسلوك في المواقف المختلفة           :وقدعرفت الشخصية  -
  )46:2001عيسوي،.(
بأنه التنظيم النفسي اإلنساني المحدد الفريد الذي يتضمن مجموعـة مـا    : وقدعرفها الهاشمي  -

بذاته من استعدادات وقدرات جسمية وانفعالية وإدراكية واجتماعية بأسـلوب          يتملكه ذلك اإلنسان  
سلوكي في المواقف المختلفة في مجال حياته العملية بحيث نستطيع التنبؤ بأنماط سلوكية ثابتـة                

  )280:1984الهاشمي ،( لمواقف المتشابهة نسبيا في معالجة ا
 ويقول هى تنظيم دائم وثابت نسبيا شامل لطباع ومزاج الفرد وتكوينة يعرف آيزنك الشخصية

الجسمى والعقلى ويحدد طرق واسليب توافقة مع البيئة بشكل مميز من الناحية التنظيمية للفرد 
  )2004،25:نقال عن شعت (

لدينامي المنظم لخصائص اإلنسان وصفاته المعرفية واالنفعاليـة        أنها المجموع ا    :وتعرف أيضا 
   .والجسمية واالجتماعية التي تميزه عن غيره وتحدد درجة تكيفه مع البيئة 

  )77:2001عبد اهللا ،                                                                (
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ك المصطلح الذي يصف الفرد من حيـث هـو   ذلك المفهوم أو ذل   :  وقدعرفها إسماعيل بأنها     -
كل موحد من األساليب السلوكية واإلدراكية المعقدة التنظيم الذي تميزه عن غيـره مـن النـاس      

  )13:1959إسماعيل، .( وبخاصة في المواقف االجتماعية 
 .بأنها األسلوب التعودي الذي تتخذه بين دوافعه الذاتية ومطالب البيئة         : كف) Cuff( ويعرفها   -
  )44:1975نقالعن غنيم ،(

أنها نظام متكامل من الدوافع واالستعدادات النفسية والجسمية :  وقدعرفها بيرت -
والفطرية والمكتسبة الثابتة ثبوت نسبيا والتي تميز شخصا معينا عن غيره والتي تحدد طرق 

  . تكيفه مع البيئة المادية واالجتماعية التي يعيش فيها
  )300:1999نقال عن العيسوي،(

  :         تعقيب علي التعريفات السابقة 
نالحظ أن هناك تعريفات كثيرة ومتعددة لمفهوم الشخصية ، وهذه التعريفات مختلفه بعـضها            
البعض ، وال نجد تعريف واحد شامل لمفهوم الشخصية ، وذلك ألن الشخـصية اإلنـسانية                

ذه الظـاهرة عـن الظـواهر       تعتبر من اعقد الظواهر الموجودة علي األرض ، إذ تختلف ه          
الطبيعية أو المادية األخرى إذ أن البحث وإجراء التجارب عليها أشياء مـصيرية مـوت أو                
حياة علي خالف البحث أو إجراء التجارب علي الظواهر الطبيعية األخرى ، كذلك المـتمعن   

ريفـات  في هذه التعريفات يالحظ أن هناك نقاط التقاء في هذه التعريفات فمعظـم هـذة التع               
تحدثت علي أنها نظام متكامل ، أو أنها مجموعة ، أو أنها كل او نمط ، كذلك تحدثت علـي                   
أنها شيء مركب ، وأنها شيء ثابت ثبوتا نسبيا بمعني شيء من الديمومة أو االسـتمرارية ،           
كذلك نالحظ من خالل التعريفات انه يمكن التنبؤ بسلوك اإلنسان وأخيرا نالحظ من خـالل               

  .عريفات أنها مستقلة بذاتها أي أنها تختلف شخصية كل فرد عن األخر هذه الت
  نظريات الشخصيه

  :مفهوم نظرية الشخصية 
                                                                                      لتفسيرهانسعىهي نسق متكامل من الفروض المتجانسة والمرتبطة بموضوع ظاهرة 

                                                                                                        )272:1999شاذلي ،(                                                           
  -:خصائص النظرية الجيدة 

  : تتصف ببعض الخصائص منهاأنالنظرية الجيدة يجب 
   تشمل مجموعة من المسلمات أو االفتراضات وهذه تمثل المعطيات المقبولة  أن-

  . تكون متسقة دائماأن وهذه المسلمات يجب إثبات إلي والتي ال تحتاج 
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 .ل عليها النظريةم المفاهيم التي تشأوعريفات للمصطلحات  يكون هناك مجموعة من الت  أن-

 المفاهيم عالقات معينة مع بعضها البعض وهذه العالقـات تـشتق         أو تحمل المصطلحات      أن  -
 .من مجموعة من القواعد وعادة تكون قواعد المنطق

ما يمكـن   تستنتج وهي تعني توقعات أوومن هذه المسلمات والتعريفات والعالقات تبني الفروض    
شـاذلي  .( كانت الفرضيات والتعريفات الداخلة في االسـتدالالت صـحيحة         إذا يكون صحيحا    أن
،272:1999(  

  :األنماطنظرية : أوال          
 نظريـات  أقـدم  كأسلوب لدراسة الشخصية قديمة العهد جـدا فهـي مـن            األنماطتعتبر نظرية   

 الذين ينـدرجون    األشخاص بين    أنماط تجمع  إليحاولت تصنيف شخصيات الناس      ، و  الشخصية
 التصنيفات التي صنفت ذلك التصنيف      أقدمومن  ،   ولكل نمط خصائص متميزة       ، تحت نمط واحد  
  ) وهوائي– ومائي – وترابي –ناري  ( إليالذي قسم الناس 

 . مثل طاليوس وانكسمندريس األوائل الفالسفة الطبيعيين إلي التصنيفو يرجع هذا 

  )39:2004سفيان،(
 –الـدموي  ( هي   أمزجة أربع والذي افترض وجود     األنماطعتبر هبوقراط في نظريته عن      قد ا و

 أنمـاط  أربعـة  الناس يصنفون في    أن إليالتي تذهب   و)  والبلغمي   – والصفراوي   –والسوداوي  
والنـار والهـواء والتـراب وقـد     ء  وهي الما ، للعالماألساسيةتعتمد في تكوينها علي المكونات     

 أنمـاط  وجود ثالثـة     إلي) شلدون( وصل هذا التطور علي يدي       أن إلي نماطاألتطورت نظرية   
مـن  ) درجات3( ولكل نمط منها له مفردات بحيث يمكن بعملية الجمع والخلط لمفردات              ، عامة

ي بـصورة مـا     تم درجات تن  أومفردات  امتالكه لجملة    علي حسب    إنسانكل نمط تصنيف كل     
  . الدرجة المقنعة إليتراض شلدون لم يصل  وعموما فان صدق اف ،لألنماط الثالثة

 الشخصية تتحرك في اتجـاهين مختلفـين        أن إلي السيكولوجية   األنماط في نظرية    يذهب يونج و
 موقف  األمر أولانطواء وانبساط ، وهناك نوع من الناس لحظة االستجابة لمثير معين يتخذ في              

 وجد في هـذه     إذا أخراالستجابة بينما نوع     ثم بعد ذلك فقط يمكنه القيام ب       األحجام  ،   أواالنسجام  
 النوع  إما سلوكه سليم بشكل واضح ،       أن االستجابة وهو علي ثقة      ذاتخاالمواقف نفسها يقدم علي     

 فيتميز بعالقة سلبية معينة للموضوع بينما يتميز النوع الثاني بعالقة ايجابية للموضـوع ،               األول
    ، نـوع الثـاني يطـابق االتجـاه المنبـسط          يطـابق النـوع المنطـوي بينمـا ال         األولالنوع  

  . للشخصية المنطوي والمنبسط أساسين نمطين إلي يونج قد قسم الناس أنوهنا تري 
  )5:1990، عبد اهللا( 
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 خبراته السابقة فـي هـذه   إلي حين يتعرض الفرد لمواقف مختلفة فانه يلجأ         األنماطو في نظرية    
كثيرا من الركـاب   ، فمثال مضيفة الطائرة تواجه   وعلي سلوكهم    األفراد علي   لكى يحكم المواقف  
لة بنـوع الحكـم الـذي    م تتعامل مع كل فرد معاملة خاصة تناسبه ، وتتحدد هذه المعا أنوعليها  

و قد ،  تحدد نوع معاملتها له    ثم  وهلة أي معرفة نمط شخصيته ، ومن       أولتصدره علي الفرد من     
  ونفسية واجتماعية مزاجية وجسمانية أنماط إليصنف العلماء الناس 

  :  المزاجيةاألنماط :أوال
 الدموي والـصفراوي والـسوداوي      ( مزاجية وهي  أنماط أربعة إليوقد صنف هيبوقراط  الناس      

 ما يوجد في الدم من هذه العناصر ومـؤدي هـذه            أساسهذه النظرية قسمت علي     و)  اللمفاويو
   . يتميز بسلوك معيناألنماط كل نمط من هذه إنالنظرية 

  :ه  الجسمانياألنماط: ياثان
 حسب شكل الوجـه ومـنهم   األشخاص عديدة في هذه النظرية فمن العلماء من يقسم         أراءوهناك  

 المميزات الجسمية من ضـخامة      أومن يقسمها حسب جغرافية جمجمة الرأس والسمات الجسمية         
  .الخ... .قصروسمنة و

  : النفسية األنماط: ثالثا
 انطـوائيين   إلـي الذي وضعه يونج والذي قـسم النـاس فيـه            التصنيف   األنماط هذه   أشهرمن  

 هـي التفكيـر     أربعـة  عقليـة    فوظائ هناك   أن ى فانه رأ  األساس جانب هذا    وإليوانبساطيين  
فالشخص قد  ،  الشخصية   ن م أنماط والوجدان وعلي ذلك يصبح هناك ثمانية        اإللهام و اإلحساسو

  .ائف العقلية عندهيكون انطوائيا ومفكرا وحدسيا وذلك بحسب تغلب الوظ
   :األنماط االجتماعية: رابعا

 االجتماعيـة فـي محاولـة        األنماط زنانكي عندما درس  و توماس   إلييرجع هذه التقسيم    
 المزاج يرجـع    أن كانا يريان    أنهماللتفريق بين السمات المزاجية والسمات الخلقية حيث        

اس ينقسمون إلـي أنمـاط       عوامل اجتماعية والن   إلي عوامل وراثية بينا الخلق يرجع       إلي
  )115:2002عيسوي،.( اجتماعية معينة تتجه للتفاعل االجتماعي بينهم

  
  :األنماط نقد نظرية 

ق عليـه   ب جميع الصفات المكونة لهذا النمط تنط      أنعندما نضع فردا ما في نمط فإننا نفترض          -
   ال نصب فإننا وعلي ذلك  ، بعضها فقط هو الذي يتوفر عندهأنعلي حين 

   في قوالب جامدة ونتجاهل ما بينهم من فروق فردية في كم ما يملكون من هذه السمات فراداأل
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 علي قلة متطرفة من النـاس       إال ال تنطبق    أنها حيث فكرة مسرفة في التعليم      األنماط فكرة    أن -
 .ولكننا نطلقها علي الجميع 

 عـداها مـن    ناحية واحـدة مـن نـواحي الشخـصية وتهمـل مـا      إلي األنماطتنظر فكرة    -
  )117:2002عيسوي،(.عناصر

   :نظرية التحليل النفسي: انيثا
   .على األاألنا واألنا الشخصية تتكون من ثالثة أجهزة الهو وأنيري سجموند فرويد 

 تعديالت نتيجـة    أو تحويرات   أية تحدث عليها    أنالهي تمثل الشخصية عند والدتها قبل        أو   فالهو
مبدأ اللـذة وطلـب    ها والهي مستودع الطاقة والغرائز وتعمل وفقاحتكاكها بالبيئة ولتراكم خبرات  

 وبعد والدة الطفل يتعدل جـزء مـن     ، وسيلة   بأي تفكير في العواقب و    أواللذة دون اعتبار لواقع     
 وفقا لمبـدأ الواقـع   األنا ويعمل  ،بالواقع  الذي يبدأ في النمو مع زيادة االحتكاك       األناالهي مكونا   

 األساسـية  وتكـون مهمتـه    ،القيود التي يفرضها عليه العـالم الخـارجي     واالمتثال للظروف و  
 األنـا  فهو جانب من     األعلى األنا أما  ،  علي الشخصية ضد ما تتعرض له من أخطار        المحافظة

 التعديل نتيجة اعتناق الشخص وامتصاصه األوامر والنواهي والمثل والمعايير التي تأتيـه             أصابه
  . في أفعالها األخالقياتاألنا األعلى الشخصية بااللتزام بالمثل ومثلهم ويطالب و  ،من أبويه
 التأكيد علـي    إلي باإلضافة المشتركة بين أصحاب هذا االتجاه هي فكرة التكامل          األساسيةالفكرة  

 خصائصها بالتدريج كذلك فقد أكد هذا االتجاه علي         وغزوب  ، البعد االنتقائي في تكوين الشخصية    
ما يتبناه من أفكـار     أوبدونه ال يمكن تفسير ما يصدر عن الشخص من أفعال           دور الدافعية الذي    

 )5:1998نورة ، ح.( 

 والهو والتي تعتبر من مكونـات       على األ األنا و األناهذا وباإلضافة إلي المفاهيم الذي ذكرت مثل        
ة  الشخـصي  أنالالشعور وما قبل الشعور كمـا       والجهاز النفسي ذكر العقل والمتمثل في الشعور        

  . والقضيبية نتنمو عبر مراحل نمو نفسية جنسية وهي المرحلة الفمية والشرجية والكمو
  )81:2004سفيان ،  ( 

  :م نظرية التحليل النفسي ينقد وتقي
  يؤخذ علي فرويد انه اعتمد في تحليله علي حاالت شاذة مرضية وقام بتعميمها  -
وامل البيئية واالجتماعية كمحاور رئيـسية   علي فرويد عدم اهتمامه بالع أخذتمن المآخذ التي     -

 .في تكوين الشخصية ووظائفها 

 علي فرويد تركيزه علي الغرائز الجنسية وجعلها السبب الرئيسي          أخذت من المآخذ التي      أيضا -
  )77،2004سفيان ،( دوافع السلوك واالنحراف أهمل و ،في كل شيء
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  ) :كاتل(نظرية السمات : لثاثا
 الحكم علـي    أنرية األنماط من انتقادات فان هناك بعض العلماء الذين يرون           نظرا لما يوجه لنظ   

 وعلي ذلك فان الشخصية في نظرهم عبارة عن مجموع           ، الشخصية يكون بدراسة جميع سماتها    
 نطبـق عليـه     فإننا لكي نتعرف علي شخصية فرد ما        فإننا وعلي ذلك     ، ما لدي الفرد من سمات    

 وتعتمد هـذه     ،  الشخصية أبعاد تقيس   أوس سمات الشخصية    يتي تق عددا كبيرا من االختبارات ال    
النظرية علي فكرة ثبات الشخصية فالشخص الواحد يسلك سلوكا متشابها في المواقف المختلفـة              

   وفيما يملكون من سمات األفرادكذلك تعتمد علي اختالف 
  )122:2002عيسوى ،(

 الـسلوك  أشـكال المتعددة التي وضعت بها و قد تطورت هذه النظرية انطالقا من قوائم الصفات    
  اإلحصاء غيرهما ولكن مع تقدم      أو الوجدانية   أوالشخصي سواء كانت متعلقة بالجوانب المعرفية       

 التحليل العاملي تم اختزال هذه الصفات في قوائم لها منطقهـا ومـصداقيتها              أسلوبواستخدام  ،  
 أربـع ون من ك تتاإلنسانية الشخصية أن  التصنيفات العاملية تصنيف هانزمك الذي يري     أهمومن  

 ، ورغم بساطة هذه     الصغرىعديد من الخصائص    ال ستوعب عوامل وكل محور منها ي     أومحاور  
 الكـشف عـن   أمكـن  كل عامل او سـمة  أن هذا لم يمنع من   أن إالالنظرية العاملية االختزالية    

لمالمح المتنوعة للشخصية    وهو ما يساعد علي ثراء البروفيل الذي يرسم ا         ا ، مكونات صغري له  
  )4:1998نورة،ح(.

و تستند هذه النظرية علي تحديد سمات الشخصية وتحليـل عواملهـا سـعيا لتـصنيف النـاس             
 مميـزات  أهـم والتعرف علي السمات التي تحدد سلوكهم والتي يمكن قياسها والتنبؤ بها ومـن              

 أصحابلبشري حيث يفترض    نظرية السمات تركيزها علي العوامل المحددة التي تفسر السلوك ا         
 الناس يختلفون في عدد من الخصال بحيث يمثل كل منها سـمة كاالسـتقرار               أننظرية السمات   

  )256:2004سفيان ،.( االنفعالي ، االندفاعي ، العدوان
  

  :م نظرية السمات يتقي
 سمات متفرقة يجعل من الصعوبة ترتيب السمات بشكل معمـم يمكـن   إلي تجزئة السلوك   إن -

  . خالله وصف الفرد والتغير من شخصيتهمن
 وجودها يعتمد علـي  إن السلوكية تحت ظروف المثيرات البيئية وأساليبه سمات الفرد هي       إن  -

نوعية التفاعل بين الفرد وبيئته مما يضعف القول بثبات السمة ، فالفرد يخجل تحـت ظـروف                 
  .أخريمعينة ويكون جريئا تحت ظروف 
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 أن التجارب عليه غير     إجراء تمدنا بكل شيء يمكن قياسه ويمكن        بأنها تتميز نظرية السمات    -
 .الشخصيةالدرجات التي تغطيها هذه االختبارات لعدد من السمات ليست كافية لوصف 

 يعد العدد الكبير من السمات فضال عن تداخل السمات وتكرارها مشكلة تواجهها النظرية   -
  ).70:2004سفیان ،(

  :سلوكية النظرية ال:رابعا
 تكـوين   إلـي نظـر   تهذه النظرية   يه ، و  تركز هذه النظرية علي دور التعليم في تكوين الشخص        

 فانـه ال   ، الـسمات الديناميـة    أو األنماط الشخص تمضي في اتجاه      إليالشخصية سواء النظرة    
   )5:1998نورة ،ح.( دور التعليم والتدعيمإهماليمكن 

  ،  نسبيا تميز الفرد عن غيـره      ثابتةة متعلمة مكتسبة       سلوكي أساليبالشخصية لديهم عبارة عن     و
أن  وبمـا     ، ذلك سلوك ثابت نسبيا هو نتيجة لعملية تعلم من البيئة         ،  هأي ليست سلوكيات عارض   

 والتعليم هو تغير في السلوك فان التركيز فـي         الثابتةالشخص مجموعة من السلوكيات المتعلمة و     
تـصونه   وتفسير كيفية حدوثه والقوانين التـي         ، لتعلمهذه النظرية بصورة رئيسية علي شروط ا      

  استجابة شرطية وفالتعلم لديهم بصورة عامة عبارة عن ارتباط بين مثير شرطي 
   )94:2004سفيان ، (

  :نقد النظرية السلوكية 
 . صغيرة مما أخل بتكاملها أجزاء إلي الشخصية جزأتفتتت و  -

  . السلوكيات المعقدة انصبت دراستهم علي سلوكيات بسيطة دون  -
 .األحوال وهذا ليس دقيقا في كل اإلنساناعتمدت في تجاربها علي الحيوان وعممته علي   -

 . وخاصة التحليل النفسي ىخرتعصب السلوكيون لنظريتهم فقط ورفضوا النظريات األ  -

  )100:2004سفيان ،(.الوراثةاعتبروا البيئة هي كل شيء ولم يعترفوا بدور   -
  

 :     نظرية الذات : سا خام
وضع كارل روجرز نظريته في الشخصية بوجود دافع رئيسي واحد يسمي النزعة إلي تحقيـق               
الذات ، ومفهوم الذات يعني تكوين معرفي منظم ومـتعلم للمـدركات الـشعورية والتـصورات       

لـذات  الخاصة بالذات ، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد لذاته كما يتصورها هو وتـسمي ا               
  )2004: 25مراد،.(المدركة 

فإذا هي تصور مؤلف من ادراكات تستند إلي األنا وإلي عالقتها باألخر ومع الوسـط والحيـاة                 
  .بشكل عام كما وتتألف من قيم يربطها الفرد بشتى االدراكات 
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و هذا التصور المنظم ولكن المرن هو آلية تنظيم سلوك الفرد الذي يصطفي التجـارب ينظمهـا                
  )107:1990فاالدون،.(يها معني ويعط

أيضا المدركات والتصورات التي تحدد الصورة التي يعتقد أن اآلخرين يتصورونها والتي تنـتج              
من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ، وتـسمي الـذات االجتماعيـة أمـا المـدركات أو                  

  .لذات المثالية التصورات التي تحدد الصورة المثالية للشخص الذي يود أن يكون فتسمي ا
  )25:2004مراد،(  

ومن القضايا المهمة في هذه النظرية أن الفرد يحيا في عالم دائم التغير ، وانه هو مركـز ، وأن                
الفرد يستجيب للمجال المحيط به كما يخبره ويدركه بحيث يصبح هذا المجال هو نفـسه الواقـع                 

د من االستجابات ألنماط السلوك ابتداء مـن        بالنسبة للفرد وأن الفرد أثناء تحقيق ذاته يقوم بالعدي        
تناول الطعام إلي االبتكار ، ومع النمو يميز الفرد بين ذاته والبيئة الخارجية المحيطة بـه ممـا                  
يؤدي إلي أن يصبح علي وعي بذلك الجزء من خبرته الذي يسمي األنا ، ويكون هـذا الـوعي                   

شعوره المباشر وإحساسه ، أوال يتم بناء علي        مستمدا من تقسيم الفرد لخبرته تقسيما معتمدا علي         
تأثير اآلخرين ، ثانيا ويكون بتقسيم الخبرة إيجابا إذا اتفق مع ميل اإلنسان ذاته ، أما إذا لم يتفـق      

  )25:2004مراد، (.يكون التقييم سلبيا
   : Eysenck theoryنظرية أيزنك : سادسا

  :طبيعة الشخصية عند آيزنك
قول هى تنظيم دائم وثابت نسبيا شامل لطباع ومزاج الفرد وتكوينة يعرف آيزنك الشخصية وي

الجسمى والعقلى ويحدد طرق واسليب توافقة مع البيئة بشكل مميز من الناحية التنظيمية للفرد 
ويرى آيزنك أهميه دراسة الشخصية على نطاق واسع ، وقد جمع ) 2004،25:نقال عن شعت (

 في استخدام األساليب الكمية وبين االهتمام نماء النفس البريطانييأيزنك بين االمتياز التقليدي لعل
بدراسة ظاهرة الشخصية في موقف طبي نفسي ، وتعد تلك المحاولة في التوفيق بين التدفق 

واإلجرائي للمتخصص في القياس العقلي وبين استبصار االكليكنيين ، تأكيدا قيما ومتميزا ، ولقد 
         لمفاهيم السلوك البسيطة واإلجرائية نسبيا  تفصيالEysneckأبدى آيزنك 

         )495: 1978دهول زليندزى، (
ويعتقد انه في المدى البعيد يجب أن تسير النظرية جنيا إلى جنب مع التجربـة كمـا يجـب أن                    

  . تختفي في النهاية تلك النظريات التي تحمل أكثر مما يجب من االصطالحات غير المحددة
بان اغلب نظريات الشخصية متعلقة بمتغيـرات متـشابهة    Eysneck قاد آيزنك وقد أدى اعت

وغير محدودة إلي جانب استخدامه للتحليل العاملي إلي نظام للشخصية يتميز بعدد صغير جـداً               
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من األبعاد الرئيسية التي تتم تحديدها بدقة فائقة ، حيث أنه نظر إلي الشخصية على أنها تنظـيم                  
ي قاعدة هذا الهرم السلوكيات التـي نـستطيع مالحظتهـا واقعيـاً وهـي               هرمي ، حيث نجد ف    

فتظهر فيه االستجابات المعتادة ، فـي قمـة         ) األوسط(االستجابات المحددة ، أما المستوى التالي       
 مكاناً مركزيـاً    type والطراز triatالهرم أبعاد واسعة أو أنواع رئيسية هذا ويحتل مفهوم السمة           

هو يعرف السمة ببساطة شديدة على أنها تجمع ملحوظ في عادات الفرد أو             في نظرية آيزنك ، و    
أفعاله المتكررة ، أما الطراز فيعرفة بأنه تجمع من السمات ، وهكذا فإن الطراز نوع من التنظيم                 

   .أكثر عمومية وشموالً ويضم السمة بوصفها جزء مكوناً
  )33:1997الطهراوي، (

  الوراثة عند آيزنك
بالناحية الوراثية النها تشير بقوة الى ضرورة وجود بعض الجذور البيولوجية تكمـن       اهتم آيزنك   

خلف الشخصية والسلوك ، ومن الواضح انه ال يمكن تصور سمات الشخصية مثل االنبـساطية               
واالنطوائية يمكن ان تورث دون التسليم بوجود بعـض االسـس الفـسيولوجية والبيوكميائيـة               

لفعل او تعمل على تشكيلها  يعنى بأن السلوك نفسة هو المـورث ولكـن   والعصبية التى تنتجها با  
تركيبات اخرى معينة فى الجهاز العصبيى المركزى او الجهاز العصبى المستقل هى التى تورث              

داود )(صفراوى ،سـوداوى ،دمـوى ،بلغمـى        (، وقد مزج آيزنك العناصر واالمزجة االربعة        
عصابية بأنها تلك المتعلقات الموروثة فـى الجهـاز         وقد عرف آيزنك ال   ) 138:1991،الطيب ، 

العصبى التلقائى ، وكانت نقطة البداية فى نظريتة عن العصابية حينما وجد نمطين من االفـراد                
يعانون من نوعين من االضطرابات العصابية وهما المخاوف والوساوس مقابـل االضـطرابات             

  )49:1999النيال ،(السيكوماتية وهنا ظهرت نظرية آيزنك فى العصابية 
ومن المفاهيم التى تعد اساسية جدا فى بحوث الوراثة الحديثة عند آيزنك همـا الـنمط الـوراثى         
والنمط الظاهرى ، ويعرف النمط الوراثى بأنة الجبلة الوراثية بينما النمط الظاهرى هـو انتـاج                

ة تتكون من عدة طبقات     النمط الوراثى والبيئة التى نشأ فيها الفرد ، ويفترض آيزنك ان الشخصي           
او مستويات منظمة بطريقة طبيعية ويعتبر ان التوازن بـين االثـارة والكـف بمثابـة مـصدر        
االختالفات الدائم للفروق الفردية ويتمثل مستوى ظاهر التشريط وهى ظواهر تجريبيـة يمكـن              

وكية او الـسمات    مالحظتها وال يعتمد على الوراثة كلية ، اما المستوى الثالث توجد العادات السل            
مثل االندفاع واالنطالق والسيطرة وغيرة وفى هذا يتم التفاعل بين النمط الـوراثى والتـأثيرات               

ويركز آيزنك على المؤثرات الوراثية مؤيدا      ) 30:2001باظة ، (البيئية حيث تؤدى فروق فردية      
  دة او لتأثير الوراثة حيث وجد ان التوائم العينة وهى التوائم ذات الوراثة الواح
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عيـسوى  (المتشابهة ،هذة التوائم تتشابه بما يتعلق باالنبساط والعصابية مقارنـة مـع االسـوياء             
ونخلص من ذلك ان بعد االنبساط االنطواء مثلة مثل كل ابعاد الشخصية محصلة             ) 73 ، 2002:

عـة  لتفاعل العوامل الوراثة والعوامل البيئية ، فالتفاعل محدود وواضح بين هذة العوامـل مجتم             
ودور كل منها معروف حدودة حيث اثبت من خالل الدراسات على التوائم المتماثلـة باسـتخدام                

  )67: عبد اهللا ، ب،ت (قياس المحددات الوراثية البيولوجية 
  

  أبعاد الشخصية لدى آيزنك
لقد أعتمد آيزنك على األنماط ولقد كان هدف كثير من أعماله العلمية التعرف على األنمـاط وأن       

ت بعض أعماله على وصف السمات ، وهو يرى أن هناك ثالثة أبعاد رئيـسية للشخـصية                 ركز
ثنائية القطب ، وهي بعد االنطواء ويقابلها بعد االنبساط وبعد العصابية ويقابلهـا بعـد االتـزان                 

                                              )330:1990جابر، (   االنفعالي وبعد الذهان ويقابلها بعد الالذهانية
ثم توالت بحوثه في هذا المنحني حتى حدد عدة عوامل تقنية عريـضة ذات أهميـة فـي فهـم                    

  -:الشخصية وهي
   :extraversion/ introversionاالنطواء / أوالً بعد االنبساط 

بسط الخالص في طرف والمنطوي النموذجي فـي القطـب          فهو بعد ثنائي القطب يجمع بين المن      
   .المقابل مع درجات بينيه متصلة ومستمرة دون تغيرات أو تقطع

  )203:1987عبد الخالق، (                                                                     
رد هو أما غبي أو ذكـي فـنحن   فنحن مثالً نتكلم مع األذكياء واألغبياء دون أن يعني ذلك أن الف        

نعرف جيداً أن هناك متصالً كماً يتعين على طول الطريق من أدني ضعاف العقول إلـي أعلـي         
  . ) 110-90(العباقرة ، وأن أغلب الناس يقعون فيما بينها بمعامل ذكاء يتراوح ما بين 

  )12:1990عبد اهللا، (
االنطـوائي  " العـرض الوصـفي التـالي       وقد تمكن أيزنك في نهاية سلسلة دراساته من أن يقدم         

  " .واالنبساطي
نجد أن المنطويين هم أناس مشغولين بعالمهم الداخلي من خيال ونشاط بدني ، وهم غير قـادرين   
نسبياً على المشاركة االجتماعية ، ونالحظ أن العوامل الذاتية هي التي تؤدي أهم دور في سلوكه                

  )5:1990عبد اهللا، ( .ويجسد فيها أشباعا 
  كما أنهم يبدون ميالً إلي إظهار الحصر واالكتئـاب، ويتميـزون بعـدم االسـتقرار والـبالدة،                 
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ويعانون من عدم ثبات جهازهم العصبي المستقبل ، ويسهل ايذاء مشاعرهم واستثارة إحـساسهم              
  .ويستسلمون لمشاعر النقص ، ذكاؤهم مرتفع نسبياً قدرتهم اللفظية ممتازة 

  )38:1995عبد اهللا، (                                           
ويخضع مشاعره للضبط الدقيق ، ويندر أن يتصرف بطريقة عدوانية وال ينفعل بسهولة  وهـو                

  .شخص يعتمد عليه ويميل إلي التشاؤم ويعطي قيمة كبيرة للقيم األخالقية 
  )11:1986أبو ناهية،                                        (

 هم أشخاص اجتماعين ، يحبون الحفالت ، ولهم أصدقاء كثيرون ويحتاجون إلـي              ن المنبسطي أما
أناس حولهم يتحدثون معهم ، وال يحبون القراءة أو الدراسة متفردون يسعون وراء االسـتثارة ،                
ويتطلعون لعمل أشياء ليس من المفروض أن يقومون بها يتصرفون بسرعة ، وهـم أشـخاص                

ضحك والمرح ويأخذون األمور ببساطة وهم متفائلون ويميلون إلي العـدوان           مندفعون يحبون ال  
  )333:1990جابر، . (وينفعلون بسرعة دائمين النشاط ال يسطرون على انفعاالتهم 

  
   :neuroticismبعد العصابية : ثانياً

 العصابية بعد أساس من أبعاد الشخصية أساسه التحليل العاملي أحد طرفيه العـصابية وطرفـة              
  )96:1990عبد اهللا، . (الثاني االتزان االنفعالي 

فالعصابية ليست هي االضطرابات وال المرض النفسى ، بل هي االستعداد لإلصابة بالعـصاب ،       
فالعصابية واالتزان االنفعالي مصطلحات يشيران إلى النقط المتطرفة للمتـصل أو البعـد الـذي     

عالي أو قوة األنا في طرف إلـي سـوء التوافـق            يتدرج من السواء وحسن التوافق والثبات االنف      
وعدم الثبات االنفعالي في الطرف المقابل ، إذا انعصب األمر وشتد على الشخص ذي الدرجـة                
المرتفعة على القطب األخير أصبح عصبياً أي مضطربا نفسيا ، ويترتب على ذلك أن لكل فـرد                 

عن العصابية فإنما نتحدث بالدرجة ذاتهـا      درجة ومركزاً على هذا المحور أو البعد ، فإذا تحدثنا           
  )35:1997نقال عن الطهراوى،. (على السواء عن طريق مقلوبة

التحديد اإلجرائـي   (وقد ناقش أيزنك األدلة الشكلية على وجود عامل عام للعصابية تحت عنوان             
  :وهي) للبعد العصابي

  التقديرات والتشخيص السيكاتري -1
 االستخبارات  -2

 لموضوعيةاختبارات السلوك ا -3

 الفروق الوراثية -4
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وقد أورد عدد كبيراً من الدراسات واالختبارات التي تبرهن على عامل العصابية من خالل هذه               
  )297:1992عبد الخالق، .( األدلة األربعة 

  :ويوصف الشخص العصابي النمطي الذي يحصل علي درجات عالية على بعد العصابية بالتالي
ق اجتماعياً مع البيئة المحيطة به يعاني من صراعات بينـة وبـين            غير متزن انفعاليا غير متواف    

البيئة المحيطة به ، كما انه يميل للقلق ويسهل استثارته ، وعلى الرغم من أنه يـزداد احتمـال                   
تعرضهم لالضطرابات العصابية في ظل الظروف الضاغطة المتكررة إال أن معظم األفـراد ال              

ن عملهم على نحو سليم ويقومون بدورهم األسرى والمجتمعي         يواجهون إال مشكالت قليلة ويؤدو    
على نحو مناسب ، والعصابية بيئة أولية وليست مجرد جملة من األعراض وهي منـشقة مـن                 
استثارة الجهاز العصبي ، وسلوك العصابي ليست واضحاً ، وهم أقل قدرة علـى الرؤيـة فـي                  

  )334:1990جابر، ( .الظالم من األسوياء 
خص متلهف قلق كئيب محبط من حين ألخر ، وقد يكون نومـه متقلبـا يعـاني مـن            كما أنه ش  

اضطرابات سيكوماتية متنوعة ، وان وجد في جو من االنبساط والمرح فمن المرجح أن يكـون                
  .شديد الحساسية متملمالً وقد يصبح هائجاً ويتصرف بأسلوب عدواني 

  )12:1989ية، أبو ناه                                       (
وفي المقابل الطرف الثاني حيث االتزان االنفعالي أو قوة األنا نجد طرازا من األشخاص متزنـا             
انفعاليا ناجحا اجتماعيا ال يعاني من صراعا سواء كانت بينه وبين نفسه أو بينه وبـين بيئتـه ،                   

   .ويمر هذان الطرفان أو هذا المحور من خالل متوسط األشخاص األسوياء 
  )96:1990بد اهللا ، ع(

   :psychoticismبعد الذهانية : ثالثا
الذهانية ليست درجة متطورة من العصابية ، ولكن الذهانية بعد مستقل عن بعد العصابية متعامد               

  )30:1990ريتشاردلن،( .معه وغير مرتبط به 
 والسواء على   فكما يوجد بعد يربط العصابية باالتزان ، يوجد بعد آخر مستقل يربط بين الذهانية             

شكل متصل آخر، وعلى الرغم من أن الذهانية ليست المـرض العـصبي أو الـذهانى ، إال أن            
)                                                            13:1994حسين، .  (المرضى العقليين يكشفون عن درجة مرتفعة على هذا البعد

على هذا البعد يتميزون بالخصائص اآلتية، الـذهانيون        فاألفراد الحاصلين على درجات مرتفعة      
أقل طالقة من الناحية اللغوية ، وأداؤهم منخفض في اختبار الجمع المستمر لديهم بطء شديد في                
األعمال العقلية واإلدراكية ، قليلو الحركة وقد يبلغون حالة االضطراب التخـشبي وهـم غيـر                

  )335:1990جابر،  (. قادرين على التكيف مع التغير في البيئة
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   :lie social destrability) الجاذبية االجتماعية(الكذب  : رابعا
أوضحت الدراسات العاملية والتجريبة التي أجريت لفحص طبيعة هذا المقياس ، أنه يقيس عامالً              

 وهو يقيس ميل المفحـوص      lieمستقراً وثابتاً في الشخصية وهو الجاذبية االجتماعية أو الكذب          
                                 (Edward, etal, 1970,336) .زييف نحو األحسن للت

وهذا المفهوم يشير إلي مدي تزييف المفحوص لدرجتـه علـى اختبـار الشخـصية باختيـار                 
االستجابات المستحسنة اجتماعياً التي تضعه في أفضل صـورة اجتماعيـة ممكنـة ، وارتفـاع        

لي سمه شخصية جديرة باالهتمام والدراسة في حد ذاتها ، كمـا      الدرجة على هذا المقياس يشير إ     
  .أنها تختلف من مجتمع إلي آخر 

ولقد اتضح رسوخ عوامل آيزنك من خالل بحوث ودراسات كثيرة لعينات من جميـع القـارات                
  )37:1997نقال عن الطهراوي، . (مما يؤكد القول المعروف عنها بعالميتها 

  
  :تعقيب علي النظريات 

حظ أن هناك اختالف كبير في وجهة نظر أصحاب هذه النظريات في تفسير الشخـصية مـع            نال
عدم وجود نظرية تكون قريبة للواقعية ، فمثال نظرية األنماط جعلت األشـخاص وكـأنهم فـي                 
قوالب جامدة وتجاهلت ما بينهم من فروق فردية ، وكذلك نظرية السمات جعلـت النظـرة إلـي      

يث أنها جزأت السلوك إلي سمات متفرقة جعلت من الصعوبة ترتيب           الشخصية نظرة جزئية ، ح    
السمات بشكل مهم يمكن من خالله وصف الفرد والتعبير عن شخـصيته ، ونظريـة التحليـل                 
النفسي التي تجاهلت اهتمامها بالعوامل البيئية واالجتماعية في الشخصية ، أما النظرية الـسلوكية   

جزاء صغيرة فقـد ركـزت علـي سـلوكيات بـسيطة دون             باإلضافة أنها فتت الشخصية إلي أ     
السلوكيات المعقدة وكذلك اعتمادها في تجاربها علي الحيوان باإلضافة إلي تجاهلهم دور الوراثة             

، ألنه يرى ان الشخصية تتألف من عـدة  يتبني الباحث نظرية آيزنكفي تفسير الشخصية ، هذا و    
لقطب بحيث يكون هناك خط متصال بين االبعاد وبين         ابعاد وكل بعد من هذة االبعاد تكون ثنائية ا        

القطبين حيث ان االنتقال من القطب االول للقطب الثانى يكون تدريجيا ويأخذ درجـات مختلفـة                
  .ومتمايزة 

  
  :محددات الشخصية 

المقصود بالمحددات هنا مجموعة المتغيرات أو المنظومات األكثر حـسما فـي تحديـد مفهـوم      
  ال انه يمكننا عد المنظومة البنائية والمنظومة االجتماعية أساسان هامان الشخصية ونموها ، إ
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فــي معظــم التــراث الــسيكولوجي الخــاص بالشخــصية ، وهمــا متفــاعالن        
  )15:1991داود،آخرون،.(عفويا

 : المنظومة البنائية -1

الجهـاز  يقصد بها بنية الفرد من ناحية األجهزة المختلفة كالجهاز العصبي ، والجهاز الغـددي و             
  .الخ... الدموي

وكذلك األنسجة المختلفة والخاليا في تلك األنسجة ، وفي الدم والعظام ويشترك أفراد الجنس 
 زوج من الكروموزمات إحداها خاص بتحديد 22البشري تشريحا وتحتوي خاليا الجسم علي 

   . وهذا البناء يمثل الجانب البيولوجيxx)(واألنثى ) xy(جنس الذكر 
  )16:1991آخرون،داوود، (

  : المنظومة االجتماعية -ب
 المحدد األخر من محددات الشخصية والمقصود بهذه المنظومة الثقافـة التـي      ةتعد هذه المنظوم  

يعيشها الفرد أو ينخرط فيها ، وكذلك التراث التاريخي والحضاري لـه ويـشكل هـذا التـراث           
خصية التي تراها متباينة من مجتمـع      التاريخي والحضاري والثقافة المعاصرة للفرد نوع من الش       

ألخر ، ومن ثقافة ألخرى ، ومن التاريخ الحضاري لشخص من آخر ، وعليه ال يمكن دراسـة                  
الشخصية بطريقة مجردة في المجتمعات المختلفة ألنها بالضرورة تعكس هذا التراث الحضاري            

جتماعية التي تحيط بالفرد ،     ، وهذه الثقافة المعاصرة وكذالك تعكس الظروف البيئية المادية واال         
فمثال ال يمكن توحد شخصية األمريكي مع الهندوكي ، أو شخصية رجـل العـصر الحجـري                 
ــافي     ــد الثقــ ــر إذ أن البعــ ــالي معاصــ ــيقي ايطــ ــصية موســ   بشخــ

  . التاريخي مختلف في كل حالة مما يطبع الشخصية في كل حالة بطابع خاص مميز
  )198:1991داوود،آخرون،(

  :ثرة في تكوين الشخصية العوامل المؤ
  .تنقسم العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية إلي نوعين، عوامل داخلية وعوامل خارجية 

  :العوامل الداخلية : أوال 
 :عامل الوراثة  -1

العوامل الداخلية المؤثرة في تكون الشخصية نوعان ، نوع ال يمكن لإلنسان أن يتدخل فيه بأي 
ارج عن مقدور البشر وليس من اختصاصه اللهم إال من قبيل نوع من أنواع التأثير ألنه خ

دراستة دون المساس بتعديله أو إلغائه ، وإن حاول بعض العلماء االقتراب من ذلك ولكنهم حتى 
 اآلن يقفون عنه بمعزل ، ذلك هو العامل الوراثي وهو ذو تأثير بالغ في تكوين 
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نة للشخصية سواء كان ذلـك األثـر مـن     الشخصية ، حيث يشتمل أثره علي كل الصفات المكو        
ناحية الصفات الخلقية والنفسية والعقلية ويشمل األول كل الصفات الجسدية والعضوية الداخليـة             
والخارجية والتكوين الوراثي، وال يمكن دفع خطره وتجاوز ضرره إال باالجتناب من األسـاس              

يمكن أن يؤثر علي نسله من بعـده  إذا عرف باال يرتبط المرء بمن يعرف بان فيهم شيئا ، حيث            
، ولعل لهذا السبب نهي اإلسالم عن زواج االقارب ، وحث على زواج االباعد الن فـى  زواج                

   )146:1995الهادى ،(االقارب انتقال المورثات التى فى سالله األسرة 
بة ، ونقصد بالعامل الوراثي جميع العوامل الداخلية التكوين الموجودة في الفـرد لحظـة أخـصا      

وينتقل التكوين الوراثي للفرد من والديه وأجداده وساللته عن طريق الموروثات أو الجينات التي              
 التي تحتويهـا البويـضة األنثويـة بعـد          chromosomesتحملها الصبغات أو الكروموزمات     

  :إخصابها بالحيوان المنوي الذكري وتعتبر الوراثة مسئولة عن األمور التالية 
  ت الجسمية مثل لون العينين ولون البشرة  توريث الصفا-
   توريث فصيلة الدم ، طول القامة ، هيئة الجسم ، الوجه-
توريث بعض األمراض وتعتبر الوراثة عامال هاما يؤثر في النمو من حيث صفاته ومظـاهره               - 

  )49:2002الشافعي ،.( 
  

  :  الجهاز العصبي والغدد الصماء ـ2
د الصماء ذات تأثير بالغ في تكوين الشخـصية ، حيـث لـوحظ              يعتبر الجهاز العصبي ، والغد    

 الحيوية له ويختلف الناس في      ءارتباط بين اختالف كل من الشخصية وفسيولوجيا الجسم والكيميا        
عدد من المقاييس الفسيولوجية مثل حجم الغدد الصماء واستجابة الجهاز العـصبي الـالإرادي ،            

 الفسيولوجية والبيولوجية ، وال شك أن مستوي الطاقـة          وترتبط الفروق بين الشخصيات بالفروق    
 حيوية معقدة ، ولكن ليس من الـسهل أن تحـدد            ةوالمزاج يتأثران بعمليات فسيولوجية وكيميائي    

السبب وتفصله عن النتيجة في هذا الصدد لنحدد أي هذه الفروق مورثة وأيها ترجع إلي خبرات                
 جميع الوظائف العضوية ويؤلف بينه ، وله عالقة         الحياة والجهاز العصبي هو الذي يشرف علي      

وثيقة في إنتاج السلوك السوي والالسوي أي أن له عالقة بالصحة النفسية لألفراد 
  )50:2002الشافعي ،( 

و كذلك للغدد عامة والغدد الصماء خاصة لها فعالية قصوى في تحديد الشخصية وتماثلها ، وكما                
د الصماء عبارة عن أعضاء أو نسيج خالياه مواد كيماويـة           هو معلوم لدي المتخصصين أن الغد     

عضوية ولها اثر كبير علي الحالة المزاجية للفـرد وعلـي ذكائـه             ) فسيولوجية(وتؤدي وظيفة   
  )146:1995الهادي ،( وكذلك علي الصحة الجسمية عامة 
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  : العوامل الخارجية: ثانيا 
ثقافية والحضارية التي تسهم في تشكيل شخـصية        تمثل البيئة كل العوامل المادية واالجتماعية وال      

الفرد ، وفي تعيين أنماط سلوكه أو أساليبه في مواجهة مواقف الحياة أن البيئة االجتماعية التـي                 
يعيش فيها الفرد تشكله اجتماعيا وتحوله إلي شخصية اجتماعية متميزة ، ويكتسب الفرد أنمـاط               

عل االجتماعي مع غيره من الناس خالل التنـشئة         ونماذج سلوكه ، وسمات شخصيته نتيجة التفا      
  )51:2002الشافعي ،( . االجتماعية

و تبدأ المورثات البيئية منذ حمل الطفل في رحم أمه واألحوال العقلية والجسمية واالنفعالية لـالم       
تؤثر في تطور الجنين في الرحم ، وتبدأ البيئة الخارجية من وقت مـيالده فاإلنـسان اجتمـاعي        

 ، يولد في نظام اجتماعي وجميع الناس يولدون متساويين من حيث حاجاتهم البيولوجيـة ،      بطبعه
وتتولد الفروق بين البيئة االجتماعية التي تلبي فيهـا الحاجـات ، وتلعـب األحـوال الطبيعيـة                  
والجغرافية دورا مهما في تشكيل شخصيات الكائنات اإلنسانية ، فالبيئة االجتماعية للبيـت مـن               

 النفسية والمعنوية للعائلة إلي العامل االقتصادي تؤثر في الشخصية سلبا أو إيجابا وكـذلك               الحالة
فان دور المدرسة والذي يشمل دور المعلم ، والجو العام الذي يسود المدرسة له أثـره الـذي ال               
ينكر في تطور النشئ عبر مراحل عمره المختلفة ، كما أن التراث الحضاري والثقـافي الـذي                 

  .ل من جيل إلي جيل له أهميته في تشكيل شخصية الفرد تدريجيا انتق
  )29:2004حجازي،(

  -:والعوامل الخارجية يمكن إجمالها فيما يلي
   األسرة -
  )الجيران ، األصدقاء ، المدرسة (  المحيط الثقافي الواسع في البيئة وتشمل -
  )ما ، الكتب ، المجالت ، الجرائد التلفاز ، اإلذاعة ، السين(  الثقافة المعرفية األخرى مثل -
  -:العوامل المناخية وتشمل * 
   طبيعة البيئة من حيث التضاريس من سهول ، هضاب ، صحراء -
  .الخ ...  طبيعة البيئة من حيث الطقس ، حار، بارد ، ممطر ، جاف -
  : البيئة المهنية وتشمل -
   البيئة الصناعية وأثرها علي الشخصية والنفس والسلوك -
   البيئة الزراعية وأثرها علي الشخصية والنفس والسلوك -
  )146:1995الهادي،.(  البيئة الرعوية وأثرها علي الشخصية والنفس والسلوك-
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  : مكونات الشخصية 
  -:مقدمة

تتميز الشخصية بتداخل مكوناتها واستمرار تفاعل عناصرها مع بعضها الـبعض ممـا يـشكل               
العناصر ، أو تصنيف هذه المكونات ويالحظ كثـرة الـصفات           صعوبة عند محاولة إحصاء هذه      

والقوائم الطويلة التي يلجأ إليها العلماء في دراسة الشخصية ، ونالحظ اختالف البـاحثون فـي                
الشخصية في نظرتهم لألهمية النسبية لهذه المكونات ، فنجد علماء النفس التربوي مـثال يولـون    

 أو القدرات الشخصية ، بينما نجد علماء الـنفس          ءفية كالذكا اهتمام خاص للمكونات العقلية المعر    
الطبي يهتمون بالمكونات الجسمية واالنفعالية اهتمام أكثر إما علماء النفس الجنائي والباحثون في             

  .االجرام فيؤكدون أهمية النواحي الخلقية واالجتماعية وغيرها 
  

 والتفاصيل فإنها تتفق علي األبعـاد        وان اختلفت في ظاهرها من حيث العدد       فمكونات الشخصية 
  -:الرئيسية التالية

  :  المكونات الجسمية -
 كثير من جوانب شخصية اإلنسان يعتمد علي كيانه الجسمي المورث بل لعل الجوانب الجسمية  

هي التي تحدد الشخصية تحديدا دقيقا ، إن ضعف البنية الجسمية أو االبتالء بالعاهات مع ما 
ناء أو الم خليق بان يحدث انحراف في الشخصية ، ومن أهم النواحي يصحب ذلك من ع

 -:الجسمية التي يظهر لها اثر واضح في تكوين الشخصية هي 

   المظهر الجسمي العام الطول أو العرض -
  الصحة العامة أو المرض-

  سالمة الحواس أو العاهات -

  سالمة الجهاز العصبي أو الغددي-

   الخمول والكسل الحيوية والنشاط أو-
 
  :  المكونات المعرفية العقلية -

النواحي العقلية المعرفية أهم نواحي مكونات الشخصية ، وتشمل العمليات العقلية لكل ما يتـصل             
باإلدراك والتصور والتخيل والقدرة علي التذكر والتفكير والتعليم أي جميع العمليات العقلية التي             

ت المعرفية ، والذكاء يعتمد على القدرة العقلية المعرفية العامة ،           يقوم بها العقل في تكوين الخبرا     
ويعتبر دعامة من دعامات الشخصية من حيث التصرف والتحكم والنزاعات والدوافع الفطريـة             

  والتوافق بينها وبين تقاليد البيئة 
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    المكونات االنفعالية -
الحي المصحوب بتغيرات فـسيولوجية     المقصود باالنفعال بصفة عامة هو حالة التوتر في الكائن          

داخلية وتغيرات حركية أو لفظية خارجية تزداد بشدة التوتر أو االنفعال كلمـا تعـرض الفـرد                 
لمنبهات مفاجئة لم يستعد لها بنمط معين من االستجابة وكـذلك المواقـف الـذي يـزداد فيهـا                  

  .أوعند إثارة الدوافع الخطرعلي ذاته الجسمية أوالنفسية أوعند تحقيق األهداف الجوهرية 
   المكونات الخلقية-

الخلق هو جانب الشخصية المتصل بالمظهر االجتماعي والتوافق في المواقف المتعلقـة بـالقيم              
الدينية والمثل العليا والعرف والقانون والمعاير السائدة في البيئة التي يعيش فيها الفـرد ، أوهـو           

من التصرف بصورة ثابتـة نـسبيا حيـال المواقـف           نظام من االستعدادات النفسية التي تمكنا       
  .األخالقية والدينية واالجتماعية برغم العقبات وضروب اإلغراء

    المكونات البيئية -
و يقصد بالبيئة جميع  العوامل الخارجية التي تؤثر في الشخص من بدء نموه ، سواء كان ذلـك                   

قافية ، ويمكن أن تدرس تأثير البيئة في        متصال بعوامل طبيعية أواجتماعية أو متصل بالعوامل الث       
  )259:1999شاذلي ، (.تكوين الشخصية بممارسة البيئة المنزلية وبيئة المجتمع العام

  الشخصية اإلنسانية تتكون من عدة أشياء هي الدوافع والعادات والميول هذا ويري عيسوي
اهات واالستعدادات والقدرات واالهتمامات والعقل والعواطف واآلراء والعقائد واألفكار واالتج

والمشاعر واألحاسيس والسمات وقد تكون هذه العناصر أو المكونات إما وراثية أي منقولة للفرد 
من اآلباء واألجداد عن طريق الجينات أو ناقالت الوراثة وقد تكون متعلمة أو مكتسبة من خالل 

  )51،2001عيسوي، (.يش في كنفه تفاعل الفرد أو احتكاكه بالوسط االجتماعي والمادي الذي يع
 تتركب من بنية موحدة متماسكة متناسقة ذات أما مكونات الشخصية عند عثمان فيرى انها

صيغة متماسكة وصياغة متفردة ، واألصل في هذا أنها تقوم علي نواة صلبة وقلب ثابت ونبع  
تكون منه جوهر أصلب ، نواة صلبة فطرت وقدرت تقديرا من لدن حكيم عليم ومن أكرم ما ي

اإلنسان ، العبودية هللا والتقوى واإلحسان نواة وان تعددت عناصرها فهي وحدة يفيض بعضها 
علي بعض فالعبودية الحق فياضة علي العبودية مفضيه إلي اإلحسان ، واإلحسان من عبودية 

 النبع الذي التقوى ألن اإلحسان عبادة اهللا سبحانه كأنك تراه ، والعبودية واإلحسان والتقوى هي
تستمد الشخصية المسلمة الحياة منها ، ومن هذه النواة الصلبة أوالنبع األصل تكتب الشخصية 
المسلمة وحدتها وتوازنها وتماسكها ، ومن هذه النواة الصلبة تتشعب كافة جوانب الشخصية 

  المسلمة وترتوي ، سواء كانت معرفية في إدراكها للعالـــم والكـــون وذاتها ، أو 
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انفعالية في إيمانها وعقيدتها وقيمها ، وفيما تحب وفيما تكره ، أو عبادية خاصة بإقامة الفرائض 
والشعائر ، أواجتماعية خاصة بالتعامل مع اآلخرين أفراد وجماعات وأقرب ما ينشأ من هذه 
منها النواة األصل ويظل تاما في استقامته وسمو، وفي الشخصية المسلمة ثالثة معالم وكل معلم 

يمكن رده إلي عنصر من عناصر النواة الصلبة وهي الحرية واالستقالل والكرامة ، فالحرية 
نتاج العبودية هللا ألن تحرر القلب ، واالستقالل نتاج التقوى ، ألن التقوى توجيه الرغبة ، 

  )3:1986عثمان، (.والكرامة نتاج اإلحسان ألن اإلحسان تنفيذ السنه
 :العناصر التي تتكون منها الشخصية ثالثة أنواع أن ) Cattleديري كاتل (ويرى

 القدرات والكفاءات العقلية وهي التي تحدد قدرة الفرد علي القيام بعمل ما ، وتتمثل في الـذكاء   -
والقدرات الخاصة والمهارات ، ويقيس اغلب علماء القياس السيكولوجي الشخصية علي السمات            

، فمن سمات الشخصية قدرة الفرد علي معاملة النـاس وقدرتـه            االجتماعية والخلقية والمزاجية    
علي مسايرة المعايير االجتماعية والخلقية وقدرته علي ضبط نفسه ومنها أسـلوبه فـي الحيـاة                
ومستوي طموحه ونضجه االنفعالي ومنها ما يتصف به من مرح أواكتئاب أوانطواء أوانبساط ،              

صدق اوكذب ، كذلك فان مزاج الفـرد مـن المقومـات    مثابرة أو تخاذل ، سيطرة أو استكانة ،    
الهامة لشخصيته ، ويقصد به مجموع الصفات االنفعالية المميزة للفرد عمق انفعاالته أو نضجها              

  .، ثباتها أو تقلبها ، تناسبها أو عدم تناسبها مع مثيراتها
  )196:فهمى ،ب ،ت (

خصية جهاز كبير يتضمن ثالثـة       تتمثل في كون الش    )Freud(ومكونات الشخصية عند فرويد     
  .أجهزة فرعية وهي الهو واألنا واألنا االعلي 

) األنـا (جهاز فرعي يحتوي علي كل ما هو غريزي ويتطلب اإلشباع وفقا لمبدأ اللذة              ) فالهو  ( 
وهـي  ) األنا االعلي (وتنبثق من الهو لكي يواجه مطالب الواقع والمجتمع وتخضع لمبدأ الواقعية            

  )19:1999نقال عن الداهري ،(   المثل والقوانين والدين واألخالقتختص بالقيم و
فهو يري أن الشخصية تتكـون   ) Attorank(أما مكونات الشخصيات من وجهة نظر اتورانك     

   counter will ومضاد اإلرادة  willمن مكونيين أساسيين هما اإلرادة  
صراع داخلي بـين االسـتقاللية      و هما في حالة صراع دائم فالشخصية تخشي العزلة في حالة            

  .) تحقق االنتماء المغايرة( والتبعية ) المغايرة ( والتبعية ، أما االستقاللية تحقق اإلرادة 
  )20:1999الداهري ،( 
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فيري أن المكون األساسي للشخصية هو مجموعة من السمات قـسمها  Allport ) (أما ألبورت  
 centralيرة من السمات األساسية أو المركزيـة        ومجموعة صغ  centralإلي سمات كبري قلبية     

 إن جميع هذه السمات من وجهة نظر البـورت   secondaryومجموعة ثالثة من السمات الثانوية      
  )20:1999الداهري،( .لها وجود حقيقي

  :تكوين الشخصية كما تصوغها الحضارة 
ا الناس منا، فنحن نأخذ     إن طرق النمو تتضمن تعلمنا كيف يكون سلوكنا في الصورة التي يتوقعه           

قيم الجماعة التي ننشأ منها دون تأمل ودون وعي بان الشعوب التـي لهـا حـضارات أخـري                
تشاركنا هذه القيم وتؤثر الحضارة على الفرد تأثيرات مختلفة ، فمنها أنها تعين للفرد الدور الذي                

ألنثى ، كما تحـدد مهنـة     يوافق جنسه في المستقبل ، فيأخذ الولد دور الرجل وتأخذ البنت دور ا            
الفرد طريقة تعلمه وتدربه الكتساب المهارات المرتبطة بهذه المهنـة وفقـا لألسـاليب الفنيـة                 
الموضوعة لها ، هذا عن اثر الحضارة عامة وهناك تأثيرات حضارية ثانوية تتمثل فـي تنميـة                 

ى والـسلوك   اتجاهات خاصة مثل إكساب لهجة الجماعة في الحديث والتزام طريقتها فـي الـز             
  .الناضج هو السلوك الذي يساير المجتمع ومنه يفقد الفرد كثير من فرديته 

فالشخصية حقا هي من نتائج الحضارة والمجتمع ولكن ليس هذا القول علي إطالقه فكثير من 
  األشخاص ال يتالءمون مع الحضارة الذين يحيون فيها ويرفضون تأدية األدوار المتوقعة منهم 

  )173:تب،هلجارد،( 
  :تكوين الشخصية كما تصوغها خبرات الفرد 

لكل فرد طريقته الخاصة في العمل إزاء الضغوط االجتماعية التـي تـؤثر عليـه ، وانحـراف           
الشخص عن السلوك السوي قد ينشأ عن استعداده البيولوجي ، وهذا االستعداد يرجع بعضه إلي                

الخلقي في مرحلة نمو الجنين قبل الوالدة       الوراثة من السلف ، ويرجع بعضه األخر إلي التكوين          
، ثم في مرحلة النمو التي تليها فلو ولد الطفل بعاهة معينة في قدمه أو سمعه فـسوف تختلـف                    
مشكالته عن مشكالت سائر األطفال ، هذا باإلضافة إلي أن جميع إمكانيات الوليد تنمـو تحـت                 

 ، وهؤالء هم الذين ينقلونه إلي حضارة        تأثير أشخاص لهم أهميتهم كالوالدين والمربيات وغيرهم      
المجتمع وتقاليده في صورة مختصرة ، وهم الذين يمدونه بالمثل واألدوار االجتماعية المختلفـة              
في الوقت الذي يوفرون له كل ما يشبع دوافعه البدنية وهم الذين يظهـرون رضـاهم عنـه أو                   

بدأ في النظر إلي ذاته علي انـه        سخطهم عليه ، ومنذ أن ينشد الطفل رضاهم ويتجنب سخطهم ي          
شخص مسئول عن هذه الذات ، ومن هنا ينمو ضمير الفرد حين يحكم علي تصرفه وفقا للمثـل                  

  )173 : ب،تهلجارد ،( . التي صار يدين لها
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  :بناء الشخصية 
تتصل مشكلة النمو في علم النفس اتصاال وثيقا بمشكلة البناء والتكوين ، ذلك ألن البنـاء نتـاج                  

لية النمو ، ويكون البناء في الطفولة أوليا ، ويتكون مما يوجد من استعدادات وينمو هذا البناء                 لعم
ويتخذ شكال له تأثير حاسم علي مراحل النمو التالية ، ونحن نتنبأ بسلوك صديق ألننا نعتقد أننـا                  

ذا البناء  نفهم بناء شخصيته ، ومن بين التطورات الملحوظة في علم النفس الحديث اكتشاف أن ه              
يساعد علي تشكيل المدركات اليومية بطرق ال يتطرق إليها شك ، ويتناول علماء الـنفس بنـاء                 
الشخصية بطرق متنوعة ، تكلم البعض عن الوحدات المكونة للشخصية علـي أنهـا أجـزاء أو         
قوالب تبني منها الشخصية ، فذكر بعضهم مصطلحات مثل السمات واالتجاهات النفسية والقيم ،              

يفضل آخرون العادات ، هذا باإلضافة إلي ما لدينا من مصطلحات مثل الملكـات والعوامـل ،               و
ويقترح احد العلماء وحدات من ثالث رتب هى دوافع وقيم وسمات ويكتفي قليـل مـن علمـاء                  

  . النفس بمفاهيم أكثر تفكيكا مثل الميل واالستعداد واالتجاه
  )146:1936ألبورت، (

  :ية الشخصية والصحة النفس
توصل الباحثون إلي أدلة قوية تثبت أن الشخصية تقوم بدور سببي في المرض ، فقد اظهرعلـي              
سبيل المثال أن األشخاص الذين تتسم شخصياتهم بمستويات مرتفعـة مـن القلـق واالكتئـاب                
والغضب والعدوانية مستهدفون لألمراض ، أي قابلون أكثر من غيرهم بطائفـة متعـددة مـن                 

اصة أمراض القلب كما برهنت بعض األبحاث أيضاعلي أن المصابين بقرحـة            األمراض ، وبخ  
المعدة قلقون مهمومون مدمنون للعمل ، وأن من يعانون من الصداع النصفي أو الشقيقة قلقـون                

  )73:2001عبد الخالق،.(بدرجة شديدة 
قابل للتغيـر،   هذا وقد عرفت الشخصية السوية بأنها الشخصية التي تتميز بالرضا بالواقع غير ال            

والتوافق معه ، وأيضا العمل االيجابي علي تغير الواقع الداخلي والخارجي بمـا يـسمح بـالنمو     
  والتطور المستمر لإلنسانية ،

  
  :خصائص الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية  

تتميزالشخصية المتمتعة بالصحة النفسية بعدة خصائص تميزها عن الشخصية المرضـية وفيمـا       
  )130:1997زهران ،(هذة خصائص كما لخصها يلى اهم 

ودالئل ذلك التوافق الشخصى ويتضمن الرضا عن النفس والتوافق االجتمـاعى     : ـ التوافق   1
  ويشمل التوافق الزواجى واالسرى والمدرسى والتوافق المهنى 
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 ودالئل ذلك الشعور بالسعادة والراحة النفسية لما للفـرد         : ـ الشعور بالسعادة مع النفس    2
من ماض نظيف وحاضر سعيد ومستقبل مشرق ، واالسـتفادة مـن مـسرات الحيـاة اليوميـة         

  والشعور باالمن والطمأنينة والثقة ووجود اتجاه متسامح نحو الذات 
ودالئل ذلك حب االخرين والثقـه فـيهم واحتـرامهم           : ـ الشعور بالسعادة مع االخرين    3

  نتماء للجماعة والقيام بالدور االجتماعى المناسبوالقدرةعلى اقامة عالقات اجتماعية سليمة واال
ودالئل ذلك فهم النفس والتقييم الواقعى والموضـوعى         : ـ تحقيق الذات وتقدير القدرات    4

  للقدرات وتقبل نواحى القصور وتقبل الفروق الفردية 
ودالئل ذلك النظرة السليمه الموضوعيه للحيـاة        : ـ القدرة على مواجهه مطالب الحياة     5
  مطالبها ومشكالتها والقدرة على مواجهه هذة المشكالت وتحمل المسؤليات االجتماعية و
ودالئل ذلك االداء الوظيفى الكامل والمتكامل المتناسق للشخصيه ككـل       : ـ التكامل النفسى  6

  والتمتع بالصحة ومظاهر النمو العادى 
اب الحرام وبشاشة الوجه    ودالئل ذلك االدب وااللتزام وطلب الحالل واجتن      : ـ حسن الخلق  7

  وبذل المعروف وكف االذى وارضاء الناس فى السراء والضراء 
  )2006،42:نقال عن دياب(

  دور االسرة فى تكوين الشخصيه المتمتعه بالصحة النفسيه
االسرة تعتبر اهم عوامل التنشئة االجتماعية ،فهى الممثلة االولى فى الثقافة واقـوى الجماعـات               

الفرد ، وهى التى تسهم بالقدر االكبر فى االشراف على النمو االجتماعى للطفل             تأثيرا فى سلوك    
وتكوين شخصيتة وتوجية سلوكه، ولالسرة وظيفة نفسية واجتماعية هامة فهى المدرسة االولـى             
للطفل وهى العامل االول فى صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية ، ونحـن نعلـم ان الـسنوات            

ؤثر فى التوافق النفسى اوسوء التوافق حيث يكـون االطفـال شـديدى             االولى من حياة الطفل ت    
التأثير بالتجارب المؤلمة والخبرات الصادمة ، ولالسرة خصائص هامـة منهـا انهـا الوحـدة                
االجتماعية االولى التى ينشأ فيها وهى المسئولة عن تنشأة الطفل اجتماعيا وهـى التـى تعتبـر                 

لتى يتفاعل الطفل مع اعضائها وجها لوجة ويتوحد مع اعضائها          النموذج االمثل للجماعة االولية ا    
ويعتبر سلوكهم سلوكا نموذجيا يحتذيه، وتستخدم االسرة اسليب نفـسية متعـددة اثنـاء التنـشئة          

والمشاركة فـى   ) المادى والمعنوى   (والثواب  ) المادى والمعنوى   (االجتماعية للطفل مثل العقاب     
  لسلوك واالستجابات والتوجية المباشرالمواقف والخبرات بقصد تعليم ا

  ) 14 ،2003:زهران (
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  :جوانب الشخصية 
  :الجانب الجسمي  -

و تظهر أهمية التربية الرياضية واأللعاب والمباريات التى تؤدي إلي تنميـة الجانـب الجـسمي                
والعقلي والحركي من شخصية الفرد ، وال يمكن أن يكون هناك نمـو متـوازن فـي جوانـب                   

  .ون أن يزاول الفرد رياضة معينة الشخصية د
  : الجانب العقلي -

و تظهرأهمية هذا الجانب في العلوم التي تتناول الجانب الفكري مـن الشخـصية مـن طبيعـة                  
   وإحصاء وهذه العلوم تثير قدرات التفكير والتخيل والتصور واإلدراك ءوكيميا

  : الجانب الروحي والديني -
نه ال حياة بدون الزاد الروحي ، وإدراك قـدرة الخـالق وصـلة    ال يمكن أن يغفل هذا الجانب أل   

  . اإلنسان بربه ودينه
  : الجانب االنفعالي واألخالقي -

وهو يزود الفرد بالمبادئ والقيم األخالقية السليمة وال بد من ممارسة مستمرة داخـل المدرسـة                 
  .وخارجها حتى ينمو هذا الجانب الهام من جوانب شخصية كل فرد 

  :جانب االجتماعي  ال-
اإلنسان اجتماعي بطبعه ، وأن قيمته مستمدة من نظرة المجتمع إليه ، وقيمة المجتمع مستمدة من                
وجود أفراده ، ولهذا فان العالقات االجتماعية واإلنسانية السليمة من أهم األمـور فـي تنميـة                 

  .الشخصية المتكاملة 
  : الجانب الجمالي -

ال والفن والرسم والنحت وهذا الجانب يمثل الدقة والجمال ، ولهذا           لكل فرد منا جانب تذوق للجم     
فان هوايات التمثيل والتصوير كلها تنمي الجانب الجمالي مما يساعد علـي تكامـل الشخـصية                

  )305:2002مطاوع،(.
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  : ثانيا التعليم المهني 
  :نشأة و تطور التعليم التقني في فلسطين 

 التقني في فلسطين قد بدأ علي شكل مـشاريع بـادرت إليهـا المنظمـات            و
 والجمعيات الخيرية ، واستهدفت في حينه الجماعات المحرومة كالمحتاجين والفقـراء            ةالتبشيري

واأليتام وأبناء الشهداء ، ووجهت هذه المنظمات والجمعيات الخيرية خدماتها للذكور فقـط فـي               
ين عن كسب رزق العائلة ، حيث عملت علي توفير بعض خـدمات             العائالت باعتبارهم المسئول  

اإلعالة العينية ، والبرامج التدريبية في مجال بعـض الحـرف كالتجـارة والحـدادة وأعمـال                 
االلومنيوم وصيانة السيارات والكهرباء بهدف إكساب الذكور المهارات البسيطة التي تـساعدهم            

التهم ، واعتمدت هذه المنظمات والجمعيـات       علي الحصول علي عمل لكسب عيشهم وعيش عائ       
التوجه الخيري مركزة علي إزالة الفقر و تحسين األوضاع المعيشية للعائالت والوحدات المنزلية             
وباعتمادها التوجه الخيري أدت هذه البداية لنظام التعليم والتدريب المهني والتقني خلـف نظـرة           

ية ، ونوعية في بنيته وللتوضيح نسمى خمس من         اجتماعية سلبية نحوه وإلي خلق فجوات اجتماع      
و مدرسه األخـوة     ) 1860(بين هذه المدارس ونذكر تاريخ تأسيسها أوال مدرسه شنلر الصناعي         

ومدرسـه اليـتم    ) 1922(ومدرسـه دار األيتـام اإلسـالمية        ) 1863(السيليزيان الـصناعية    
ن جميع هذه المدارس تـديرها      وكما تدل األسماء هنا فا    ) 1961(ومدرسه األمل   ) 1945(العربي

جمعيات وبعثات مسيحيه وإسالميه ، وتستند جميعها إلى التوجـه الخيـري وتـستهدف الطلبـة         
)                                                           9:1996أبو نحله،(الذكور باستثناء مدرسه األمل التى تعتبر مدرسه مختلطة  

م ما يسمي بالتعليم التقني سوي      1948ليم التقني لم يكن في فلسطين حتى         أن التع  ويرى أبو جراد  
 وبعد احتالل فلـسطين حيـث بقيـت الـضفة     1930معهد خضوري الزراعي الذي تأسس سنة  

الغربية التي خضعت للحكم األردني وقطاع غزة الذي خضع لإلدارة المصرية فبقي الحال كمـا               
  .هو عليه من قبل اإلدارات المسئولة 

 قد بدأت فكرة التعليم و التدريب المهني في العقد الخامس من هذا القرن حيث قامـت وكالـة                   و
 ثم مركز التدريب المهني بغزة      1952الغوث الدولية بإنشاء مركز التدريب المهني في قلنديا عام          

 لمهنـة   ن وكان الهدف من إنشاء هذين المركزين هو تأهيل أبناء الالجئين الفلسطينيي           1953عام  
يعتاشون منها بشرف وفي العقد السادس من هذا القرن أنشأت وكالة الغوث الدولية دار المعلمين               

 من حملة الشهادات المتوسطة للعمـل فـي         1962 و دار المعلمات برام اهللا عام        1960برام اهللا   
 أنشأت أول مؤسسة فلسطينية خاصة وهي كليـة مجتمـع           1965المدارس الخاصة لها وفي عام      

  .لوطنية النجاح ا
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وفي الربع األخير من العقد السابع من هذا القرن قامت رابطة الجامعيين بالخليـل بإنـشاء أول                 
البولتكنيـك ، كليـة الخليـل الفنيـة         ( مؤسسة فلسطينية فنية هندسية وهي المعهـد الهندسـي          

)28:1994أبو جراد ،).(الهندسية
  

   .الفرق بين التعليم المهني والتعليم التقني والتربية المهنية
تواه العلمي قادرا علي تهيئة األفراد ألن يكونوا ناجحين التعليم الذي يكون محالتعليم المهني هو 

في مهنتهم الحياتية ، وهو التعليم الذي يعتنى  بتلك الجوانب من العملية التعليمية التي تتضمن 
باإلضافة إلي التعليم العام  دراسة العلوم التقنية وما شابهها والحصول علي المهارات العملية 

رفة المتعلقة بالمهن في قطاعات الحياة االقتصادية واالجتماعية المختلفة  واالتجاهات والفهم والمع
 )                                                                                                             203:2001القاسم ،(

 النظامي الذي يتـضمن اإلعـداد       إن التعليم المهني هو ذلك النوع من التعليم       ويرى عبد الوهاب    
التربوي والتوجيه السلوكي وإكساب المهارات والمقدرة المهنية ، والـذي تقـوم بـه مؤسـسات       
نظامية بمستوي الدراسة الثانوية لغـرض إعـداد عمـال مـاهرين فـي مختلـف المجـاالت                  

وات عـادة   والتخصصات المهنية ، ويستغرق اإلعداد في مثل هذا النوع من التعليم مدة ثالث سن             
  .سنة فأكثر) 15(ويكون بعد مرحلة التعليم األساسي وللفئات العمرية التي بلغت 

)                                                19:1985عبد الوهاب ،(
 التعليم الذي يتعلق باإلعداد لمهنه ما في المجاالت واالختصاصات المختلفة والذي يـتم              ايضا هو 

  .ة الثانوية الكاملة ويدعى خريجو هذا المستوى من التعليم بالمهنيينفي مستوى الدراس
  )29:2001الزبيدىالعبيدى،( 

 عملية منظمة تهدف إلي إعطاء المتدربين معلومات ومعارف أو مهـارات أو       وكذالك يعرف بانه  
  .التأثيرعلي اتجاهاتهم لتمكنهم من أداء أعمالهم بشكل ايجابي و فعال

  )23:2003الالمي،النعيمي ،(
 فيعد واحدا من مستويات بنية التعليم العالي ، تنفـذه كليـات المجتمـع تحـت      أما التعليم التقني  

إشراف وزارة التعليم العالي ، في حين أن التعليم التقني جزء من برنامج التعليم العـام تتحمـل                  
)20:1998الحيله،.( وزارة التربية والتعليم الجزء األكبر من أعبائه 

 فهي العملية التي تختص بتنمية المهارات والقدرات واالتجاهـات و عـادات          بية المهنية أما التر 
العمل وتشمل المعارف والخبرات التي يحتاجها العامل لاللتحاق بالعمل والتقدم فيه فـي الوقـت               
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الذي يسهم فيه في تنمية المواطن الصالح عـن طـرق تنميـة كفاءتـه وصـالحيته الجـسمية              
)16:1998أبو سل ،(مية والثقافية واالقتصاديةواالجتماعية والقو 

 علي أنها التربية التي تهدف إلي تمكين الطلبة من اكتـساب المهـارات العمليـة    ويعرفها الحيلة 
 اوالمفاهيم المعرفية المرتبطة بها في جوانب مهنية متعددة تخدم برامج إعـداد الطلبـة ليكونـو               

 التي تمكنهم من التكيف مـع واقـع الحيـاة        تمهارا لديهم قاعدة عريضة من ال     نمواطنين منتجي 
  )23:1998الحيلة ،. (ومتطلباتها

 بانها مادة تعليميه تهدف الى تزويد الناشئه بكفايات اساسية تهيئهم لدخول سوق             ويعرفها الطوسى 
  )53:2003الطوسى ،. (العمل اوااللتحاق بالتعليم المهنى 

  
  : التعليم المهني من منظور الفكر اإلسالمي

وقـل اعملـوا    (( لقد اهتم اإلسالم بالتعليم والعمل اهتماما كبيرا فربط بينهم حيث قال عز وجل              
أن " و قال صـلي اهللا عليـه وسـلم          ) 105:التوبة  )) (فسيري اهللا عملكم و رسوله و المؤمنون        

  )2138:رواه ابن ماجة كتاب التجارات .( أطيب ما أكل الرجل من كسبه
األنبياء عليهم السالم حرفة يعيشوا منها فكان ادم حراثا و حائكا و كانت و قد كان لكل واحد من 

حواء غزالة و كان إدريس خياطا و خطاط و كان نوح و زكريا نجارين وهود و صالح تاجرين 
  )18:2000حمد،.(و كان إبراهيم مزارع وكان داود زرادا وكان سليمان خواصا 

المهني و العمل اليدوي حسب نوع المهنـة مـع ذكـر            و سيتناول الباحث نظرة اإلسالم للتعليم       
  :اآليات و الشرائع التي تؤكد عليها 

  
  :دعوة اإلسالم باالهتمام بالزراعة : أوال  

لقد بينت كثير من اآليات القرآنية و األحاديث الشريفة أهمية الزراعة ودعت لالهتمام بها حيـث                
نـاب وزرع ونخيـل صـنوان وغيـر     وفي األرض قطع متجاورات وجنات من أع   " قال تعالي   

  "  صنوان يسقي بماء واحد ونفضل بعضهاعلي بعض في األكل أن في ذلك آليات لقوم يعقلون
  )4:الرعد ( 

هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبها و كلـوا مـن رزقـه و إليـه                   "و قال تعالي  
  )25:الملك ".(النشور

 سهلة المسالك وأمرنا أن نتحرك فيهـا لالنتفـاع بهـا           واهللا سبحانه وتعالي جعل لنا األرض لينة      
فاآلية الكريمة تبين لنا حرص اإلسالم علي االهتمام بالسعي والعمل والبحث فـي األرض ليـسد     
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قال تزرعون سبع سنين دأبا فما      " اإلنسان متطلبات حياته و يقول اهللا عز وجل في سورة يوسف            
  )47:يوسف " .(ون حصدتم فذروه في سنبله إال قليال مما تأكل

هكذا ينصح سيدنا يوسف عليه السالم أصحاب الرؤيا أن يتركوا ما حصدوا من الزرع في سنبله                
  لئال يسوس إال ما أرادوا أكله وأمرهم بترك الباقي في سنبله وهذا يدل علي تعليم اهللا سبحانه 

  .وتعالي لسيدنا يوسف فنون الزراعة وحفظ الثمار 
فقد حث الرسول الكريم علي الزراعة حيث قال الرسول صـلي اهللا عليـه              إما في السنة النبوية     

مامن مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أوإنسان أوبهيمـة إال كـان بـه              "وسلم  
  )2195:البخاري ،كتاب المزارعة " .(صدقة 

 أبـواب   فالمسلم حريص علي اكتساح الصدقات وزيادة الحسنات بأفعال الخير والزراعة باب من           
  .الخير الذي أرشدنا إليه رسولنا الكريم صلي اهللا عليه وسلم 

ويبين اهتمام العلماء المسلمين بالزراعة لقد عمل أبو بكر الصديق في ارض االنـصار حتـى ال      
يكون عالة عليهم وكذلك عمر بن الخطاب عمل في الزراعة واهتم عمر بن العـاص بإصـالح                 

لدولة اإلسالمية بتخفيف األعباء علي الفالحـين وتخفـيض         طرق الري ، وحفر الترع و قامت ا       
  )2000:22حمد،.(ضريبة الخراج في مصر 

  
  :دعوة اإلسالم إلي االهتمام بالتجارة :ثانيا 

لقد اهتم اإلسالم العظيم بالتجارة في كثير من اآليات القرآنية وشجع علي الرزق الحالل فقد أباح                
  )275:البقرة "(و احل اهللا البيع و حرم الربا "لي اهللا البيع و حرم الربا حيث قال تعا

فهذا توجيه رباني لالهتمام بالتجارة وأنها مصدر رزق أحله اهللا تعالي وحرم الربا و نالحـظ أن                 
الحالل هو الذي يحتاج إلي جهد وعمل وشراء وبيع ، أما الحرام فهو الذي يحاول الكسب بزيادة                 

فهذه إشارة مـن اهللا سـبحانه و تعـالي بأهميـة الـسعي      األموال دون جهد وعناء وهو الربا ،        
  .واالجتهاد والعمل في هذه الدنيا 

أما في السنة النبوية فقد عمل الرسول عليه الصالة والسالم في التجارة سواء مع السيدة خديجـة                
  "التجارة تسعة أعشار الرزق" أو قبلها وقد قال الرسول في التجارة فيما معناه 

لنبوية التي شجعت المسلمين علي التجارة ما جاء عن الرسول صـلي اهللا عليـه        ومن األحاديث ا  
  )2076:البخاري،كتاب البيوع " .(رحم اهللا رجل سمحا إذا باع و إذا اشتري وإذا اقتضي "وسلم 
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  :دعوة اإلسالم إلي االهتمام بالصناعة / ثالثا 
قرآن الكريم والسنة النبوية الـشريفة ،  لقد اهتم اإلسالم بالصناعة وظهر ذلك في مواطن كثيرة بال  

هناك الكثير من اآليات التي حثت علي الصناعة ودعت إلي العمل بها واالستفادة منها في ميادين                
  ) 25:الحديد " ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " الحياة المختلفة حيث قال اهللا تعالي

دفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قـال  آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الص" و قال أيضا   
  )96:الكهف " . ( آتوني افرغ عليه قطرا

وهكذا يوجه اهللا تعالي أنظارنا إلي منافع الحديد و يبين لنا أهمية هذه النعمة الستغاللها و 
  االستفادة منها في حياتنا علي هذه األرض و في صناعة الدروع وأجهزة الحرب بقوله تعالي

"  َلَّمصعِلتُح وٍس لَّكُمةَ لَبنْعص ننَاه ونشَاِكر ْل َأنتُمفَه ْأِسكُمن ب80:األنبياء".  (كُم م                                             (
 يـوم   وجعَل لَكُم من جلُوِد اَألنْعاِم بيوتاً تَستَِخفُّونَها      " كذلك في صناعة الجلود حيث قال اهللا تعالي         

ِتكُمِإقَام مويو ِنكُم80:النحل " .(ظَع(  
أما في السنة النبوية الشريفة فقد حث الرسول الكريم صلي اهللا عليه وسلم علي الكسب الحـالل                 

ما أكل أحدكم طعاما قط خير خيرا من عمل يده وأن نبـي اهللا داود كـان                 "والعمل اليدوي فقال    
  )1966:اب البيوع كت،البخاري .( يأكل من عمل يده 

حيث كانت مهمة داود عليه السالم صناعة الدروع ليحصن مقاتليه من األعداء ، و هكذا و قـد                  
كان كبار أئمة المسلمين وعلمائهم ينتسبون إلي حرف وصناعات كانوا يعيشون منها مثل الزجاج              

 فإذا قـال ال     والفراء والخراز وقال عمر بن الخطاب كنت أري الرجل فيعجبني فأقول اله حرفة            
  )20:2000محمد،.(سقط من عيني 

وهكذا يظهر دور اإلسالم سواء كان ذلك في القرآن أو السنة أو علماء المسلمين في الحث علـي    
  .الجانب المهني في حياة المسلمين 

  
  :سمات نظام التعليم و التدريب المهني و التقني 

 والتدريب المهني والتقني في فلـسطين       بينت الدراسات واألبحاث التي أجريت حول نظام التعليم       
  -:وجود سلسلة من المعيقات و المشاكل التي يواجهها هذا النظام و من أهمها 

  .  صغر حجمه من ناحية الفئات التي يستهدفها من نساء ورجال -أوال 
  .المستوي األكاديمي والتعليمي لمجموعة الطلبة الذين يستقبلهم : ثانيا
 وتشتت الجهات المسئولة عن اتخاذ القرارات و رسم السياسات والتخطيط            تشرذم مؤسساته  -ثالثا

  .إضافة إلي مستوي ونوعية البرامج والخدمات التي توفرها مؤسساته
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 التميز الطبقي والنوعي الذي يسيطر علي كل فعاليات هذا النظـام والـذي يتمثـل فـي                  -رابعا
مع النوع االجتماعي و الطبقات االجتماعية و       التباينات والمقارنات الناجمة عن تعامل هذا النظام        

  )20،1996:أبو نحل .(االقتصادية 
  

  :واقع التعليم التقني في محافظات غزة 
تم التعرف على واقع التعليم التقني من خالل دراسة استطالعية قام بها الباحث للكليـات التقنيـة         

   -:السبعة في محافظات غزة وكانت كالتالي 
   :س خان يون-وم والتكنولوجياكلية العل: أوالً

 كمؤسسة وطنية عامـة تعنـي بتـدريس        1990 خانيونس عام    -أنشئت كلية العلوم والتكنولوجيا   
  .العلوم التقنية وهي كلية حكومية 

 ثاني أكبـر محافظـات غـزة،       -تقع كلية العلوم التكنولوجيا في محافظة خانيونس      : موقع الكلية 
 40هة الديموغرافية بالنسبة لمحافظات غزة ، وتبلغ مـساحتها  ويعتبر هذا الموقع مناسباً من الوج  

  )2006دليل كلية العلوم والتكنولوجيا . ( دونماً
تولي مجلس التعليم العالي بالقدس باإلشراف عليهـا حتـى قـدوم الـسلطة       : اإلشراف والتمويل 
سسات التعليم   حيث تولت وزارة التعليم العالي اإلشراف على جميع مؤ         1994الوطنية الفلسطينية   
  )2005/2006دليل كلية العلوم والتكنولوجيا .( العالي في فلسطين 

يلتحق بالكلية طالب وطالبات من جميع أنحاء قطاع غزة والجدول رقم           : أعداد الطلبة الملتحقين  
 وكذلك أعـداد الطلبـة المرشـحين        2005/2006يبين أعداد الطلبة للعام الدراسي الحالي       ) 1(

  .م من األقسامللتخرج من كل قس
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 41 
 

  )1(جدول رقم 
   خانيونس-يبين أعداد الطلبة المسجلين والمرشحين للتخرج في كلية العلوم والتكنولوجيا
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  41  16  9  7  4  0  4  21  15  6  المختبرات الطبية  1
  60  24  14  10  5  1  4  31  16  15  الصيدلية  2
  84  14  6  8  17  11  6  53  35  18  المراقبة الصحية  3
  104  30  25  5  23  12  11  51  39  12  السكرتاريا  4
  61  21  7  14  10  1  9  30  14  16  البرمجيات  5
  39  2  2  0  17  3  14  20  8  12  شبكات الحاسوب  6
  15  7  0  7  1  0  1  7  1  6  الهندسة المعمارية  7
  11  0  0  0  0  0  0  11  0  11  الهندسة المدنية  8
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  الراديووالتلفزيون  9

  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  تكنولوجيا األجهزة  10
  14  3  1  2  5  0  5  6  1  5  هندسة حاسوب  11
  43  10  0  10  9  6  3  24  8  16  التصميم الجرافيك  12
  13  0  0  0  0  0  0  13  4  9  التصميم الدخلي  13
  160  27  18  9  27  9  18  106  59  47  إدارة األعمال  14
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  إدارة المكاتب  15
  81  16  6  12  15  4  11  48  22  26  المحاسبة   16
  53  6  6  0  11  3  8  36  21  15  اإلدارة المالية  17
  56  7  3  4  18  5  13  31  14  17  التسويق  18

  19  104  27  19  8  22  19  3  55  32  23  إدارة المكاتب
  المجموع

25
4

  28
9

  54
3

  11
0

  
74  18

4
  

69  11
6

  21
2

  93
9

  

  )من الدراسات االستطالعية( 
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يالحظ من الجدول السابق أن بعض التخصصات ال يوجد بها طلبة مسجلين أو مرشحين للتخرج               
اإلقبال في التـسجيل للعـام الدراسـي        ولذلك لم يتم إدراجهم ضمن مجتمع الدراسة كما يالحظ          

 كان على تخصص إدارة وأتمتة مكاتـب وعلـى إدارة األعمـال وكـذلك علـى         2005/2006
  .السكرتاريا والسجل الطبي

المساهمة في بناء البنية التحتية لمجتمعها الفلسطيني وبسواعد ابنائـة المـؤهلين   : أهداف الكليـة  
  .أكاديمياً ومهنياً 
علمي، أدبـي، تجـاري، صـناعي،    ( لية فأهمها النجاح في الثانوية العامة       في الك  شروط القبول 

  ) .أزهري
 التي تقدم للمتفوقين علمياً والتي تتم على النحو التالي ، يعفي الطالب األول إعفـاء         وعن الحوافز 

، وفي حالة حصول طـالبين علـى        % 80كامالً من األقساط الدراسية بحيث ال يقل معدله عن          
من األقساط الدراسـية يعفـي الطالـب الثـاني علـى        % 75ل يعفي كل منهما من      المركز األو 

  % 80من األقساط الدراسية بحيث ال يقل معدله عن % 50تخصصه من 
 ) .2005/2006دليل كلية العلوم والتكنولوجيا ( 

 المعتمدة لكل تخصص في كلية العلوم و التكنولوجيا خانيونس فهي مبنيـة          أما عن عدد الساعات   
  )2( جدول رقم في
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  )2(جدول رقم 
  يبين عدد الساعات المعتمدة فى كل تخصص

  التخصص  الرقم  عدد الساعات
  عملي  نظري

  مجموع عدد الساعات
  المعتمدة

  70  24  26  المختبرات الطبية  1
  71  13  58  الصيدلية  2
  72  20  52  المراقبة الصحية  3
  70  19  51  البرمجيات  4
  73  33  40  لمعماريةالهندسة ا  5
  74  25  49  الهندسة المدنية  6
  75  26  49  تكنولوجيا الراديو  7
  66  12  54  إدارة األعمال  8
  67  18  49  إدارة المكاتب  9

  66  12  54  المحاسبة  10
  69  10  59  السكرتاريا  11
  69  12  55  اإلدارة المالية  12
  72  30  42  التصميم الداخلي  13
  66  10  56  وجاتالتسويق وإدارة المنت  14
  ) للكليات التقنيةةمن الدراسة االستطالعي( 
  

  :  دير البلح –كلية فلسطين التقنية : ثانيا 
م وبعد قدوم السلطة الوطنيـة الفلـسطينية علـى أرض           1992تأسست كلية فلسطين التقنية عام      

م وهـي   28/1/1996الوطن تم افتتاح الكلية رسميا ووضع حجر األساس لمبناها الجديد بتاريخ            
  . كلية حكومية 
  : موقع الكلية 

تقع كلية فلسطين التقنية في مدينة دير البلح التي تتميز بموقعها المتوسط في قطاع غزة مما يخدم               
  .أبناء وبنات القطاع في الدراسة بهذه الكلية وتبلغ مساحتها عشرة دنمات

   ) 2006دليل كلية فلسطين التقنية (
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  : اإلشراف والتمويل 
لى هذه الكلية وزارة التربية والتعليم العالي وهي الممول الرئيس لهـا وتـستمد الكليـة       تشرف ع 

  . بعض األموال من الدول المانحة ، ومن رسوم الدراسة ، وتبرعات بعض األهالي 
  : أعداد الطلبة الملتحقين بالكلية 

) 3(دول رقـم    يلتحق بالكلية طالب وطالبات من جميع أنحاء القطاع في جميع التخصصات والج           
  . في جميع التخصصات 2006-2005يبين أعداد الطلبة المسجلين للعام الدراسي الحالي 

  
  )3(جدول رقم 

   2006-2005يبين أعداد الطلبة المسجلين في كل تخصص في كلية فلسطين التقنية للعام 
    أعداد الطلبة المسجلين

  م
  التخصص

  إناث  ذكور
  المجموع

  6  2  4  هندسة الحاسوب    . 1
  9  4  5  التربية التكنولوجية    . 2
  186  98  88  اإلدارة وأتمتة المكاتب    . 3
  62  20  42  الفنون والتلفزيون    . 4
  20  15  5  تصميم األزياء    . 5
  17  9  8  تصميم مواقع انترنت    . 6
  16  10  6  البرمجيات وقواعد البيانات    . 7
  -  -  -  هندسة الكهروميكانيك   . 8
  -  -  -  تكنولوجيا بالحاسوب    . 9

  11  3  8  ت السلكية والالسلكية االتصاال  10
  -  -  -  إدارة اإليواء   11
  12  7  5  إدارة الطعام   12
  -  -  -  التربية الموسيقية   13

   339  
  )من الدراسات االستطالعية للكليات التقنية (
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من خالل الجدول السابق نالحظ إقبال الطلبة على تخصص اإلدارة وأتمتة المكاتـب ثـم علـى                 
 التلفزيون ونالحظ أيضا وجود عدة تخصصات لم تستقبل أي طالـب للتـسجيل              تخصص فنوف 

  .بها
تهدف الكلية إلى تخريج فنيين متخصصين في أحد الحقول الفنية المختلفة الـذين             : أهداف الكلية   

يعملون على سد الهوة بين الجامعي والعامل الماهر في هرم القوى العاملة إضافة إلـى تأهيـل                 
  . ي لسد احتياجات سوق العمل الملحة في ميادين العمل المختلفةوإعداد كادر تقن

  : شروط القبول في الكلية  
 شهادة الثانوية العامة بقسم العلمي أو األدبي أو الـصناعي أو التجـاري حـسب التخـصص         -

  . المطلوب 
   يعتمد القبول على معدل الدرجات التنافسي والمقاعد الدراسية الشاغرة -

لتي تقدم للمتفوقين من الطلبة يعفى الطالب على الترتيب األول اعفاء كامالً مـن               ا وعن الحوافر 
من الرسوم وإعفاء للطلبة المتفـوقين      % 50الرسوم ويعفى الطالب الحاصل على الترتيب الثاني        

   )2006دليل كلية فلسطين التقنية . ( في الشهادة الثانوية اعفاء كامالً 
خصص فمن خالل مقابلة المسئولين في كلية فلسطين التقنيـة تـم         لكل ت  وعن الساعات المعتمدة  

  .  يبين ذلك  ) 4( التعرف على عدد الساعات المعتمدة والجدول رقم 
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  )4(جدول رقم 
  : دير البلح -يبين عدد الساعات لكل تخصص في كلية فلسطين التقنية 

عدد ساعات 
  المساقات  

  
  م

  
  التخصص

  عملي  نظري

مجموع الساعات 
  لمعتمدةا

  
  74  29  45  تكنولوجيا الحاسوب   
  76  22  54  االتصاالت السلكية والالسلكية   
  78  24  54  الهندسة الميكانيكية   
  72  23  49  البرمجيات وقواعد البيانات   
  69  16  53  اإلدارة وأتمتة المكاتب   
  78  15  63  فنون التلفزيون   
  71  31  40  تصميم األزياء   
  65  14  51  ارة وإيواء إد  
  66  14  52  إدارة طعام وشراب  

  )من الدراسات االستطالعية للكليات التقنية (
  

  :كلية تدريب غزة : ثالثا
، حيث قامت وكالة الغوث الدولية بإنشاء مركـز التـدريب           1953تأسست كلية تدريب غزة عام      

  .1953 ثم مركز التدريب المهني بغزة عام 1952المهني في قلنديا عام 
تقع كلية تدريب غزة في الرمال شارع الثالثيني، خلف مبني رئاسة وكالـة غـوث   : موقع الكلية 

  .الالجئين الدولية من الناحية الشرقية وتقع هذه الكلية على خمسة دونمات 
  )من الدراسات االستطالعية للكليات التقنية( 

  ل كامل منهاتشرف عليها وكالة الغوث الدولية وتموي: اإلشراف والتمويل
يلتحق بالكلية طلبة وطالبات من جميع إنحاء محافظات غزة والجدول : أعداد الطلبة الملتحقين

   . 2005/2006يبين أعداد الطلبة للعام الحالي ) 5(رقم 
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  )5(جدول رقم 
  2006يبين أعداد الطلبة المسجلين في كلية تدريب غزة لعام 

  المجموع  إناث  كورذ  التخصص  الرقم
  25  11  14  1تجارة وإدارة مكاتب  1
  24  14  10  2التجارة وإدارة المكاتب  2
  25  18  7  1تجارة  3
  25  16  9  1إدارة مالية وبنوك  4
  24  19  5   تنفيذيةاسكرتاري  5
  23  18  5  برمجيات وقواعد البيانات  6
  16  13  3  هندسة معمارية  7
  17  8  9  هندسة مدنية  8
  15  9  6  االتصاالت  9

  22  11  11  1الكترونيات الصناعية  10
  20  12  8  2الصناعية  11
  26  17  9  تكنولوجيا الحاسوب  12
  25  14  11  تصميم جرافيك  13
  22  11  11  عالج طبيعي  14
  25  13  12  الصحة والسالمة المهنية  15
  20  12  8  كهروميكانيك  16
  22  صفر  22  هندسة بحرية  17
  25  16  9  ئيتكنولوجيا التصنيع الغذا  18
  24  24    تقنيات تصميم وتفصيل األزياء  19
  425  256  169  المجموع  

  .)من الدراسات االستطالعية للكليات التقنية(
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  من الجدول السابق نالحظ اقبال الطلبه على تخصص التجارة والسكرتاريا وتصميم الجرافيك 
إعداد كوادر فنية لديها مستوى من المعرفة الفنيـة والعلميـة وكـذلك         : أهداف كلية تدريب غزة   

تلفة تستطيع من خاللها المشاركة في سد احتياجات المجتمـع وإكـساب هـذه     مهارات عملية مخ  
  .الكوادر االتجاهات االيجابية 

فهي الحصول على الثانوية العامة بنجاح وحسب المعـدل          : شروط القبول في كلية تدريب غزة     
  .التنافسي لكل تخصص 

 من المؤسسة العالمية لمـساعدة      فهناك منحة مالية تقدم   : الحوافز التي تقدم للمتفوقين من الطلبة     
  .بمعدل مائة دينار لألول عن كل قسم لكل عام دراسي) القدس(الطالب العرب 

  وعن عدد الساعات المعتمدة لكل تخصص أفاد المسئولون بأن جميع التخصصات تدرس
  .حصص يومياً) 7(أيام أسبوعياً بواقع ) 6(أسبوع دراسي بمعدل ) 40 (
  

  : لعلوم المهنية والتطبيقية كلية مجتمع ا: رابعاً 
 لتقديم التعليم المهني للمجتمع الفلسطيني في مختلف التخصـصات وهـي            1998أنشئت في عام    

مؤسسة أكاديمية عامة تمنح درجة الدبلوم المتوسط وتعمل بإشـراف وزارة التربيـة والتعلـيم                
  .العالي

  . حي الصبرة –ة غزة تقع كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية في مدين:  الموقع 
 تهدف الكلية إلى تعزيز االختصاصات والبرامج وفق المعايير والمتطلبات العالية           :أهداف الكلية   

وتطوير وتوسيع برامج تنموية تعليمية تقنية مهنية ودعم التوجه نحو الالمركزية في اإلدارة بمـا            
  . يحقق الكفاءة واإلنتاجية 

الحصول على شهادة الثانوية العامـة وكـشف الـدرجات          : شروط القبول والتسجيل في الكلية      
  .للطالب الحاصلين على درجة الدبلوم أو البكالوريوس 

يلتحق بالكلية طالب وطالبـات مـن    : أعداد الطلبة المسجلين في كل تخصص من التخصصات         
  يبين أعداد الطلبة المسجلين للعام الدراسي  )  6( جميع أنحاء قطاع غزة والجدول رقم 

   م  2006/ 2005
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  )6(جدول رقم 
  2006/2007يبين اعداد الطلبه المسجلين فى الكلية للعام الدراسى 

    أعداد الطلبة المسجلين
  م

  التخصص
  إناث  ذكور

  المجموع

  42  5  37  البرمجيات وقواعد البيانات   .1
  74  -  74  الحاسب اآللي   .2
  27  -  27  شبكة الحاسوب   .3
  332  133  199  لوماتعلم المكاتب وإدارة المع   .4
  229  81  148  تكنولوجيا الوسائط المتعددة   .5
  142  60  82  تصميم مواقع انترنت   .6
  30  1  29  نظم المعلومات الجغرافية   .7
  448  138  310  المحاسبة   .8
  589  217  372  إدارة وأتمتة المكاتب   .9

  57  21  36  إدارة وأتمتة المكاتب باللغة االنجليزية .10
  939  939  -  تربية الطفل .11
  89  -  89  الهندسة المدنية .12
  25  -  25  هندسة المساحة .13
  68  24  44  الهندسة المعمارية .14
  306  115  196  التمريض .15
  160  98  62  السكرتاريا والسجل الطبي .16
  69  69  -  تمريض نساء .17
  184  92  92  التأهيل المجتمعي .18
  132  69  63  عالج النطق ومشاكل الكالم .19

  3679  المجموع
  

سابق نالحظ إقبال الطلبة بشكل كبير على تخصص تربيـة الطفـل وكـذلك          من خالل الجدول ال   
  .تخصص إدارة وأتمتة مكاتب وانخفاض اإلقبال على تخصص هندسة المساحة 
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  : الحوافز المقدمة من الكلية 
  تعطي األولوية لخريجي الكلية في الوظائف الشاغرة فيها  -

 .  تقدم منح للمتفوقين من صندوق الطالب -

  . عطي منحا دراسية للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة  ت-
  ) 7(لكل تخصص في الكلية فهي مبينة فى جدول رقم أما عن الساعات المعتمدة 

  )7(الجدول رقم 
  يبين الساعات المعتمدة لكل تخصص

الساعات   التخصص  
  النظرية

الساعات 
  العملية

مجموع 
  الساعات 

  77  35  42  البرمجيات وقواعد البيانات   . 1
  72  33  39  الحاسب اآللي  . 2
  75  36  39  شبكة الحاسوب   . 3
  75  15  60  علم المكاتب وإدارة المعلومات   . 4
  72  40  32  تكنولوجيا الوسائط المتعددة   . 5
  75  36  39  تصميم مواقع انترنت  . 6
  72  29  43  نظم المعلومات الجغرافية   . 7
  75  17  56  المحاسبة  . 8
  75  16  59  إدارة وأتمتة المكاتب   . 9

  73  17  56  تربية الطفل  . 10
  82  34  48  الهندسة المدنية  . 11
  77  32  45  هندسة المساحة  . 12
  74  36  38  الهندسة المعمارية . 13
  82  26  56  التمريض . 14
  73  31  42  السكرتاريا والسجل الطبي . 15
  80  30  50  تمريض نساء . 16
  75  17  56  التأهيل المجتمعي . 17
  75  20  55  عالج النطق ومشاكل الكالم . 18
  )من الدراسات االستطالعية ( 
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  :  جامعة األزهر –كلية الدراسات المتوسطة : خامساً
 بتجهيزات متكاملة من ناحيـة المنـاهج        1996تأسس أول برنامج دبلوم في جامعة األزهر عام         

والوسائل التعليمية والمحاضرين ومختبرات حاسوب ثم تم تطوير برنـامج الـدبلوم إلـي كليـة       
   .2001/2000متوسطة في العام دراسات 
تهدف كلية الدراسات المتوسطة إلي تخريج متخصصين مدربين في مجـاالت متعـددة          : الهدف  

يستطيعون تأدية مهامهم العملية بشكل متميز وفاعل ضمن منظومة أكاديميـة مواكبـة للتطـور             
  .التعليمي أسلوبا وأداء 

لبة وفق هذه الشروط إن يكون حاصـل علـي         الدارسات المتوسطة يتم قبول الط     القبول في كلية  
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يكون فرع الشهادة التي يحملها الطالب تؤهلة باإللتحـاق                

  . فى التخصص الذي يرغبه 
 تقدم الكلية إعفاء من رسـوم     جامعة األزهر  –اإلعفاءات التي تمنحها كلية الدراسات المتوسطة       

ـ             الفصل الدراسي للطل    لبة المتفوقين علي أن يكون األعلى في مجموع المعدل التراكمي ، وال يق
  .تقديره عن جيد جدا باإلضافة إلي أبناء الشهداء واألسري وأبناء العاملين وإعفاء األخوة 

 تعتمد الكلية في تدريسها نظام الساعات المعتمدة بحيث يستطيع الطالب في بداية             :نظام الدارسة   
  .ساعة معتمدة في الفصل) 12(وال يقل عن ) 18(ساعات بحيث ال يتجاوز كل فصل تسجيل ال

 في كلية الدراسات المتوسطة وأعداد الطلبة في كل تخصص موضحة فـي             التخصصات العلمية 
   ) 8( الجدول رقم 
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  )8(جدول رقم 
  يبين التخصصات والطلبة المسجلين في كل تخصص
  التخصص   رقم   ين عدد الطلبة المسجل

  إناث   ذكور 
  المجموع 

  165  83  82  البرمجة وقواعد البيانات   1
  142  79  63  التصميم والمونتاج   2
  115  63  52  تصميم قواعد اإلنترنت   3
  173  79  94  صيانة األجهزة اإللكترونية   4
  135  61  74  الصحافة والعالقات العامة   5
  140  55  85  المحاسبة المالية   6
  216  82  98  عمال إدارة األ  7
  250  123  87  السكرتارية التنفيذية   8

  1346  625  635  المجموع  

  ) من الدراسات االستطالعية ( 
من خالل الجدول السابق نالحظ إقبال الطلبة علي تخصص السكرتاريا التنفيذيـة وكـذلك إدارة               

  .األعمال 
افة اإلمكانيات المتـوفرة فـي      تستخدم كلية الدراسات المتوسطة ك    :أما عن المختبرات والمعامل     

   ) 9( جامعة األزهر من مختبرات حاسوب ومعامل والمختبرات المستخدمة هي في جدول رقم 
   )9( جدول رقم 

   :يبين جدول عدد المختبرات وعدد األجهزة
  عدد األجهزة  عدد المختبرات  المختبرات  م
  15  4  مختبرات كلية الدراسات المتوسطة  1
  150  4  سوبمختبر كلية الحا  2
  50  3  مختبر كلية الحقوق  3
  20  3  مختبر اإلنترنت  4
   ماكتنوش25  1  المعمل الصحفي  5
  )من الدراسات االستطالعية(
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) 12(محاضـر مـنهم     ) 48( في كلية الدراسات المتوسطة فيبلغ       أما عن عدد المحاضرين    
حاضـر  م) 15(محاضر يحمل درجة الماجـستير و     ) 21(محاضر يحمل درجة الدكتوراه و    

.من المحاضرين  يحملون درجة الدبلوم) 5( يحمل درجة بكالوريوس و 
  

  كلية المجتمع العربية : سادسا
 لتكون أو كلية تمنح درجة الـدبلوم فـي محافظـة    1999تأسست كلية المجتمع العربية سنة   

  .رفح
 8حة تقع كلية المجتمع العربية في منطقة رفح الشرقية علي قطعة أرض بمسا           : موقع الكلية   

  "من الدراسات االستطالعية للكليات التقنية"دنمات  
 في الكلية الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها واجتياز امتحـان              شروط القبول 

  .القبول التي تعقده الكلية 
 ساعات والحد   6تعتمد الكلية نظام الساعات المعتمدة بحيث يكون الحد األدنى          :نظام الدراسة   

ساعة في الفصل الواحد وتكون مدة الدراسة سنتان دراسيتان كاملتـان علـي             )18 (األقصى
  . األقل 

يبين ذلـك    ) 10( فى كل تخصص فالجدول رقم        و مجموع الساعات   أما عن أعداد الطلبة   
  .التخصص وعدد الطالب المسجلين في الكلية 

  
   )10( جدول رقم 

  :يبين التخصص وعدد الطالب المسجلين في الكلية 
عدد الطالب 

  المسجلين
عـــدد   التخصص   م 

الــساعا
  إناث   ذكور   ت 

  المجموع 

  83  34  49  67  البرمجيات وقواعد البيانات   1
  127  76  51  70  اإلدارة وأتمتة المكاتب   2
  210        المجموع  
  

نالحظ إقبال الطالبات علي تخصص اإلدارة وأتمتـة المكاتـب   ) 10( من خالل الجدول رقم  
  ن الطالب وإقبال الطالب علي تخصص البرمجيات أكثر من الطالباتأكثر م
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  :كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية : سابعا 
مركز األفق الثقافي كان النواة التي نبتت فيها كلية عالم األفق للدراسـات الـسياحية ففـي                  

كر  تم تأسيس المركز لتقديم دورات تدريسية تخصصية في حجز وبيع تـذا            2000أغسطس  
 تـم تقـديم طلـب       2001السفر باإلضافة لبرامج تكنولوجيا المعلومات واللغات ، وفي عام          

لكي يصبح مركز تدريب معتمـد ، وقـد تكللـت    )  TATA ( لالتحاد الدولي للنقل الجوي 
 يتم التحقيق لتأسيس أول كلية متخصـصة        2002الجهود بالنجاح وتم توقيع االتفاق في يناير        

سـياحة  ( ية في فلسطين لتقديم برنامج أكاديمي لمدة عامين تخـصص           في الدراسات السياح  
ومن ثم االعتـراف    2002فكانت كلية عالم األفق للدراسات السياحية وفي أغسطس         ) وسفر  

 تحت مسمي كلية مجتمع غـزة  13/6/2004رسميا من وزارة التربية والتعليم العالي بتاريخ      
  "عيهمن الدراسات االستطال. "للدراسات السياحية 

  تقع كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية في مدينة غزة منطقـة تـل الهـوى                 موقع الكلية 
  . متر 300شارع جامعة الدول العربية علي مساحة 

تهدف الكلية إعداد القوى البشرية المدربين في المـستوي المهنـي والتقنـي      : أهداف الكلية   
مستوي العلمى والمهني لألفراد في مجـال أو  لتلبية احتياجات المجتمع والتنمية وكذلك رفع ال      

أكثرمن مجال من مجاالت المعرفة النظرية والتطبيقية تحقيقا لرغباتهم في مواصلة التعلـيم             
  وتنمية لكفاياتهم الشخصية واالجتماعية 

وعـن  الحصول علي شهادة الثانوية العامة والخضوع الختبار قبـول           : ومن شروط القبول  
وعـن  طالـب وطالبـة     ) 148( طالب أي    ) 121( طالبة و  ) 27 ( عدد الطالب المسجلين  

 ) 72(  والساعات العملية فقد بلغت عدد ساعات الدراسة النظرية والعمليه           الساعات النظرية 
  .ساعة

مجتمع غزة للدراسات السياحية فقد أفاد المسئولون العاملين        اما عن عدد المدرسين فى كلية       
مدرسين منهم ثالثـة     ) 10(والعاملين بالساعة يقدر     ) 4(  هم   بالكلية أن المدرسين المثبتين   

  . مدرسات 
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   :خصائص طلبة التعليم المهني و التقني
يتميز طلبة التعليم المهني والتقني بخصائص عديدة ال بد أن تؤخذ في االعتبار و من أهمهـا           

  :ما يلي 
دي أفراده وازدياد ذلـك يولـد        يتصف مجتمع الطلبة بتعدد القابليات والقدرات التعليمية ل         -

  .الحاجة إلي تبني منظومات تعليمية تراعي الفروق الفردية 
  يواجه العديد من طلبة التعليم التقني والمهني تجارب صعبة في التعليم وقد تكون فاشـلة                 -

في بعض األحيان ، وقد يعود ذلك إلي انخفاض مستوي الثقة في التعلم لديهم ويكون تعلمهـم   
  .الخوف و الفشل مقترنا ب

 إن طلبة التعلم المهني المتفرغين جزئيا يواجهون مشكالت تعليمية رغم خبراتهم الواسـعة   -
في ميدان العمل لذلك فهم بحاجة إلي أنظمة تعليمية غير تقليدية تتكيف مع ظروف عملهم و                

  .معيشتهم 
األولي هم المراهقـون    تستقبل مؤسسات التعليم المهني ثالثة فئات عمرية من الطلبة الفئة   -

والفئة الثانية هم الراشدون الراغبون بتغيير مهاراتهم العلمية والفئة الثالثة فهـم المتقـدمون              
  .بأعمارهم ويرغبون بالتعلم لتحقيق ذواتهم 

 يشمل التعلم المهني طلبة متفرغين تفرغا كامال للدراسة وآخرين متفرغين جزئيـا فهـم                -
 الميدانية لدي الفئة الثانية تجعلهم يناقشون المدرس حول مـا           يعملون ويدرسون ، إن الخبرة    

  )137:2003الالمي ،النعيمي ،.( يعرضه عليهم من مفاهيم نظرية 
 

  :أنماط التعليم و التدريب المهني و التقني 
  :هناك ثالثة أنماط رئيسة متبعة في التعليم والتدريب المهني والتقني وهي 

لملتحق جزءا من  فترة التعليم أو التـدريب متفرغـا فـي             النمط المؤسسي وفيه يقضي ا     -
  .مؤسسة تعليمية 

 النمط المركب وفيه يقضي الملتحق جزء من فترة التعليم أو التدريب في مؤسسة تعليميـة                -
 .والجزء اآلخر في مواقع العمل وفق ترتيب زمني وإشراف إداري فني متفق عليه

ة التدريب بكاملها في موقع العمل و قـد يتلقـي            النمط الموقعي و فيه يقضي الملتحق فتر       -
تدريبه في البداية في ركن خاص بالتدريب في موقع العمل ثم ينتقل مباشرة ليتلقي التـدريب                

  )32:2001مصطفي،.(في أثناء العمل أو اإلنتاج 
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             :                                                               أهداف التعليم التقني 
  :يمكن إبراز األهداف األساسية للتعليم المهني فيما يلي 

  . تساعد الفرد علي تحقيق طاقاته وإعداده للعمل النافع اجتماعيا -
 تولي االهتمام للحاجات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع وال يعني ذلك الحض من قيمـة              -

قل لمجمل األهداف التعليمية يكون قـد نقـل   األهداف التعليمة األخرى ، وهكذا فان مركز الن  
  . من ناحية علمية نحو الجوانب األكثر نفعية

 يساهم في تحقيق طموحات المجتمع لمزيد من الديمقراطية والتطوراالجتمـاعي والثقـافي     -
واالقتصادي وفي الوقت نفسه تطوير طاقات األفراد للمـشاركة النـشطة فـي بنـاء هـذه                 

  )36:1993مصرى، ال( الطموحات وتنفيذها 
   إعداد القوي البشرية المدربة في المستوي التقني في المجاالت التقنية المختلفة -
 رفع المستوي العلمي لألفراد في مجال أو أكثر من مجاالت المعرفة النظرية والتطبيقية إلـي                -

باتهم في مواصلة التعليم    مستوي التخصص بين المستوي الثانوي والمستوي الجامعي تحقيقا لرغ        
 .وتنمية لكفاياتهم الشخصية واالجتماعية 

  .اإلسهام في خدمة المجتمعات المحلية علي نحو يؤدي إلي تنميتها -
)                                                 26:1994أبو جراد ،( 

  .تعلم والتطور  إعداد أفراد للتعامل مع التقنيات الحديثة وتنميه استعدادهم لل-
  . إعداد أفراد واعين لسوق العمل وتغيراته ولطبيعة المهن -
  .  إشعار طلبه التعليم المهني بقيمتهم وكيانهم بين نظائرهم في أنواع التعليم األخرى -
  15:2005.  توسيع آفاق المهنة أمام الفرد وتحسين فرص العمل المتاحة له-
  

  : إلي نمو التعليم المهني و التقني وتطورهالعوامل و األسباب التي أدت
تضافرت جملة عوامل وأسباب دفعت إلى نمو التعليم والتدريب الحرفي والمهني والتقنـي وقـد               

  وأزرت تكوين مؤسساته بصورة مباشرة وغير مباشرة و جعلته حقيقة واقعية   
  -:ولعل ابرز هذه العوامل و األسباب هي 

  :مالة الماهرة والتقنيةحاجة خطط التنمية إلي الع -
ظلت خطط التنمية تبرزمدي حاجتها للقوي العاملة الماهرة وشبه الماهرة والتقنية ، ولكـي تفـي        

 تقريبا علي عـدد مـن مـشاريع         ةخطط التنمية باحتياجاتها تلك قد تضمنت كل الخطط الخماسي        
 لتطوير التعليم المهنـي     التعليم المهني والتقني ، ومن هنا ستبقى خطط التنمية تشكل عامال دافعا           
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 من هذه المهارات كمـا      ةوالتقني وتنوع مؤسساته وزيادة تخصصاته حتى يفي باحتياجاته الالزم        
  .وكيفا

  : حاجة القطاع الخاص إلي قوة العمل الماهرة والتقنية  -
ظل القطاع الخاص وما زال أكثر طلبا علي قوة العمل الماهرة والتقنية ، كونه يقوم علي أنشطة                 

قتصادية حديثة تعتمد اشد االعتماد علي الحرف والمهن الجديدة فـي مختلـف التخصـصات ،              ا
وعلي كافة المستويات ، مما دفع منذ وقت مبكر إلي إيجاد أنواع من التعليم المهنـي والحرفـي                  
والتقني التي تلبي احتياجات تلك األنشطة والقطاعات االقتصادية الحديثة من الخبرات والمهارات            

.                                                            ية المتقدمة ، وتزايد الطلب عليها كلما تسارعت وتائر نموهذه القطاعات الحديثة الفن
  : تزايد وتنوع المهن التي يوجدها التقدم العلمي والتقني وتعقد مواصفات أدائها-

رة المعلوماتية واالتصاالت بمهن ووظـائف عديـدة        يلقي التقدم العلمي وتطبيقاته المختلفة والثو     
ومتنوعة ، يصعب متابعتها وتصنيفها ، بسبب سرعة تبدل مواصفات أداء تلك الوظائف والمهـن    
وسرعة ظهور مهن جديدة مقابل القضاء علي مهن تقليدية وما أحدثه ذلك التقدم مـن تغيـرات                 

ية ، و في إعادة توزيـع العمالـة علـي        جوهرية في تركيب القوي العاملة وفي مستوياته المهار       
األنشطة أو القطاعات االقتصادية ، لذلك بات ضروريا علي الدول والشعوب وبخاصـة الناميـة          
منها متابعة المهن الجديدة التي يوجدها التقدم المهني والتقني ، وما يحدثـه مـن تغيـرات فـي               

  .مواصفات أداء المهن والوظائف
  :رفع معدالت اإلنتاج و تحسين اإلنتاجيةرغبة الدولة والمجتمع في  -

تسعى الدول ومؤسسات المجتمع إلي رفع معدالت اإلنتاج إلي أقصي ما تستطيع ، وتبذل ما فـي        
وسعها للوصول إلي ذلك ، ولما كان العلم والتعليم جزءا من عمليات اإلنتـاج وأسـاس زيـادة                  

ي التعليم المهني والتقني جـل اهتمامهـا    اإلنتاج وتحسين اإلنتاجية ، فكل الدول بدون استثناء تول        
لزيادة اإلنتاج ورفع معدالت نموه وبات في حكم المؤكد إن العلم يمثل قوة إنتاج مباشرة ، بل أن                  
العلم بما يقوم به من تأثير مباشر وغير مباشرعلي اإلنتاج عن طريق التقنية والتنظيم سيـصبح                 

  .دالة كاملة للنمو االقتصادي
  :قروض الخارجية التي دعمت نمو التعليم التقني والمهني  المساعدات وال-

لعله من غير المبالغة في القول أن المساعدات والقروض الخارجية التي قدمتها الـدول الـشقيقة               
والصديقة ، ثم المنظمات الدولية واإلقليمية كان لها النصيب األكبر في وضـع اللبنـة األولـي                 

يب المهني والتقني بإيجاد المؤسسات المختلفة وتـوفر سـبل          لتأسيس اغلب أشكال التعليم والتدر    
  نموه ثم صارت هذه المساعدات والقروض الداعم األكبر لتطوير مؤسسات التعليم المهني والتقني 
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  : الحد من بطالة المتعلمين ومن استفحال أزمة سوق العمل -
النظري العام والعالي و تضخم ،      في ظل إتباع سياسة الباب المفتوح في التعليم ، فقد نمي التعليم             

مخلفا نتائج وآثار عديدة في طليعتها انه أصبح يلقي بأعداد كبيرة من المتعلمين إلي سوق العمـل          
دون احتياج لهم وصاروا يشكلون عقبة أداء أمام التنميـة ومـصدرا للعديـد مـن المـشكالت                  

عاني فيه سوق العمل من عجـز       االجتماعية والسياسية التي تهدد كيان المجتمع في الوقت الذي ي         
كبير في التخصصات المهنية والتقنية وتشتد الحاجة إليها مما حرك جهود اإلصـالح والتوجـه               
الجاد للحد من فائض مخرجات التعليم النظري العام والعالي وتصحيح االختالالت فـي سـوق               

اليب الحل إذا اسـتوجب     العمل وهنا كان طبيعيا ومنطقيا أن يكون التعليم المهني والتقني ابرز أس           
  )78: 1999الحاج محمد ،(األمر خدمة للتعليم والتنمية وسوق العمل للفرد والمجتمع 

   المهنيمتلك هي ابرز العوامل و األسباب التي أدت بأشكال وأوزان مختلفة نحو توسيع التعلي
ـ             ن موازيـة لتلـك      والتقني المواكب لتلك العوامل غير أن استجابة التعليم المهني والتقني لم تك

  العوامل والقوي ولم تثمر إال بنتائج متواضعة
  
 المشكالت والعوائق والصعوبات التي تواجه التعليم المهني والتقني: 

  -:مقدمه 
 مهنيا عددا من المشكالت والعوائـق       أو نظريا   أكان  سواء مجتمعأي  مي في   يه كل نظام تعل   جيوا

 العبرة ليست في    أنتجابة المثلي المتوقعة منه علي      التي تمثل تحديات تجعله غير قادر علي االس       
 الحـد  أو ثم العمل علي حلهـا   أسبابهاوجود هذه المشكالت ولكن في معرفتها وتشخيص عللها و        

 مخارج تعين علي التغلـب      أوالجهود المستمرة للبحث عن بدائل جديدة       وبذل   السلبية   آثارهامن  
  :ه التعليم المهني والتقني ومن هذه المشكالت والعوائق التي تواج عليها

 فالتعليم المهنـي يمثـل       ،  وتخصصاته أنواعهضيق مساحة التعليم المهني والتقني ومحدودية        -
  . نظرية التعليم النظري العام والعالي إليركن هامشيا ضيقا بالنسبة 

 إلـي  تأد أسباب عدة عوامل و   تظافرتالنظرة االجتماعية المتدنية للتعليم المهني والتقني ، و        -
  . الثقافة النظرية وتدني قيمة الثقافة المهنية إعالء

 المهني والتعليم النظري ، حيث ظل التعليم الذي يقود ممارسة           التعليم الكاملة بين    ه القطيعة شب  -
  . الرسمي ليمالحرف معزوال عن نظام التع

   المهني والتقني باحتياجات التنمية وسوق العمل التعليمضعف ارتباط  -
   .عة تغير المهن و الوظائفسر -
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 أن المهني والتقنـي حيـث   التعليموجود عجز كبير في الموارد البشرية كما ونوعا لمؤسسات       -
   اإلداريةوادرها ك من المعلمين في ملحوظاالتعليم المهني والتقني يعاني عجزا 

ات حيث تشرف علـي مؤسـس       علي مؤسسات التعليم المهني والتقني ،      اإلشرافتعدد جهات    -
  عدة جهات منها وزارة العمل والتدريب المهني ووزارة التربية والتعليم   المهني والتقنيالتعليم

  )114:1999الحاج محمد،.(ووزارة الصحة 
  
  -: تتمثل في فلسطين المهني في التعليم المشكالت والعوائق التي تواجه  أما-
 إليوهو تحويل بعض من المعاهد        ، عدم االستقرارعلي تحديد فلسفة التعليم العالي والجامعي       -

   .كليات تخرج حملة البكالوريوس علي حساب الدبلوم العالي
 عـدم تـوفر البيانـات     بسبب ويرجع ذلك   ، عدم التخطيط السليم لهذا النوع من التعليم العالي        -

ها بمـستويات الفنيـة   من العمالـة والكـوادر   المستقبلية عن احتياجات التنمية الحالية و    اإلحصائية
  .ونوعها

 التقني الفلسطيني من نقـص      التعليميعاني  و  ،  التقني للتعليمضعف الموارد المالية المخصصة      -
 كـان لمواجهـة   اإلنفـاق  هذا أن إال اإلنفاقفي توفير الموارد المالية له وبالرغم من التوسع في    

  .التوسع الكمي لهذا التعليم
     عدم كفاءة نظام القبول -

 الملتحقين به هـم مـن       أن نتيجة   بأزمةني في الضفة الغربية وقطاع غزة يمر         التق التعليم أي أن 
 خريجيه ال يشعرون بان لهـم  أن وىدن الظروف االقتصادية األأو األقل المجاميع   أصحابالطلبة  

  .مكانة اجتماعية توازي مكانة خريجي الجامعات 
 منهـا النظـام الدراسـي     شياءأويتمثل ذلك في عدة       ،  العملية التعليمية  أدواتضعف فعاليات    -

ــية  ــاهج الدراس ــيم والمن ــائل التعل ــيوهووس ــدريب وئ ــدريس والت ــع اإلدارةة الت  والتوزي
  )52:1998،األغا.(الجغرافي

 أن أهم الصعوبات والعوائق التى تحول دون تطبيق برامج التربية المهنية هي ما              ويرى الحيلة 
  :يلي 

   الصعوبات المتعلقة باالتجاهات والقيم -
ينظر الكثير من مديري المدارس والمعلمين إلي الممارسـات العلميـة والتطبيقيـة والنـشاطات       
اإلنتاجية والميدانية في التعليم العام بشك وحذر ، ملقين باللوم علي نقص القـدرات والكفـاءات                

ف أحيانا ، باإلضافة علي عدم اقتناع أولياء األمور بدروس التربية المهنية وبخاصة لطلبة صـفو     
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المرحلة األساسية األولي ، مما يؤدي إلي عدم قناعة أبنائهم بها ، وقد ينعكس عدم اهتمام معلـم                  
  .الصف بدروس التربية المهنية علي الطلبة مما يؤدي إلي إهمال الطلبة لهذه المادة 

  : الصعوبات البشرية-
ـ    أداء بعـض المهـارات   يعد عدم توافر المعلم المؤهل ، و الممتلك للكفاءات األساسية المتصلة ب

العملية ، والقادرة علي تغطية متطلبات المنحني المستقل والمنحني التكاملي في التربية المهنيـة               
  .احد المحددات و الصعوبات الرئيسة في تطبيق البرامج المهنية

  : الصعوبات االقتصادية-
  لمـواد واألدوات و    أن تطبيق برامج التربية المهنية يحتاج إلي كلفة ماديـة لتغطيـة تكـاليف ا              

  األجهزة الالزمة لتنفيذ تلك البرامج ، باإلضافة إلي توافر المشاغل والغرف المخصصة لـذلك ،               
  .وهذا يشكل عادة عبئا ماديا علي النظام التعليمي ال يمكن تجاهله 

 : الصعوبات اإلدارية-

تاجيـة والمـشاركة   أن عدم اشتراك المدرسة في وضع الخطط التنفيذية للنشاطات المهنيـة واإلن    
 الوسائل واإلمكانات الالزمة لتطبيقها مع األخـذ بعـين   ءالواعية في تحديد محتوياتها ، واستقصا     

كبيرة عند تطبيق نشاطات التربيـة      االعتبار التسهيالت المدرسية والبيئة المتوافرة يشكل صعوبة      
  )48:1998الحيلة ،.( المهنية 

  
   : تؤثر على التعليم المهني والتقني  هي أن أهم العوائق التيويرى عبد الوهاب

  : النظرة االجتماعية -
إن العقبات التي واجهها التعليم التقني في األقطار العربية متعددة ومتنوعـة منهـا مـا يتعلـق                  
بالمستلزمات البشرية والمادة إلنشاء المعاهد التقنية ومنها ما يرتبط بنظرة المجتمع نحو التعلـيم              

  .ذي ينعكس علي حجم اإلقبال عليه من قبل الطلبة بمختلف أنواعه وال
  : هيكل التعليم -

تتسم هياكل التعليم بالصالبة والجمود حيث لم تتطور هذه الهياكل بعد لكي تمتد بـشكل واقعـي                 
  )التعليم غير النظامي (وتشكل مع القطاعات المختلفة في المجتمع ما يعرف بنظم 

  : التشريعات -
ة بعمل ومكانة التقنيين وموقعهم في السلم الـوظيفي وترقيـاتهم الوظيفيـة             إن التشريعات المتعلق  

وحقوقهم المدنية واالجتماعية تكاد تشكل في اغلبها عقبة أمام إقبال الطلبة علي التعلـيم التقنـي                
  .حيث أن القوانين والتشريعات أغفلت مكانة التقنيين 
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  : الحوافز -
اهد المهنية قليلة إذا ما قورنت بالحوافز الـذي يحـصل   إن الحوافز الذي يحصل عليها طلبة المع    

  .عليها طلبة التعليم الجامعي سواء كانت مادية أم معنوية 
 : التكاليف المادية -

إن تكاليف التعليم التقني إذا ما نظر إليها بالقياس مع التعليم األكـاديمي تعتبـر عاليـة بـسبب                   
  . يغلب عليه الجانب العملي التطبيقيالمتطلبات الخاصة لهذا النوع من التعليم حيث

  : قلة األطر الالزمة للعمل في التعليم التقني -
تحتاج المعاهد التقنية إلي إعداد كبيرة من المدرسـين التقنيـين للقيـام بالتـدريبات النظريـة و           

  )60:1985عبد الوهاب ،(التطبيقات العملية 
  

  مهني تتمحور في  أن المشكالت التي تواجه التعليم الويرى أبو جراد
 ضعف المستوي األكاديمي للطلبة فمعظم مؤسسات التعليم المهني تعاني من مـشكلة ضـعف               -

المستوي األكاديمي للطلبة والذي ينعكس في ارتفاع نسبة التسرب مـن المـدارس و المراكـز                
  . المهنية 

 يعلم المهـارة   ليس سهال إيجاد المدرس أوالمدرب الجيد الذي يستطيع أن يوصل المعلومات أو -
 .بكفاءة فائقة لطالبه

اإلمكانيات فالعديد من مؤسسات التعليم المهني ال يستطيع تحديث األجهزة واألدوات المتوفرة  - 
 .في مشاغلها حيث يزيد عمر بعضها عن العشرين سنة 

 الخطط الدراسية والمناهج والتي ال تتناسب مع حاجة المجتمع الفلسطيني وال بد مـن إعـادة                 -
 .راستهاد

 التخصصات المهنية وهي محدودة للغاية وال بد من دراسة استحداث العديد من المهن الجديدة               -
  )55:1994أبوجراد ، .(وفن ما تقتضيه حاجة المجتمع

  :  أن المشكالت التي تواجه التعليم المهني تتمحور حول عدة أشياءويري الطوسي
ه المشكلة في النظرة الثانويـة والدينونـة اتجـاه     مشكالت تتعلق باالتجاهات والقيم وتتمثل هذ      -

التعليم المهني 
 المشكالت أوالمعيقات البشرية وتتمثل هذه المشكلة في غياب المعلم المؤهل تـأهيال يتناسـب               -

  .ومتطلبات تدريس مبحث متعدد و متنوع المهارات 
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تدريس مباحث أخـري   مشكالت إدارية وتتمثل في تحويل حصص التربية المهنية باستغاللها ل          -
وتوزيع حصص التربية المهنية علي معلمي المباحث األخرى باإلضافة إلي صعوبة التنسيق مع             

  .البيئة المحلية 
 المشكالت االقتصادية وتتمثل في ارتفاع كلفة المعدات واألجهزة ومواد خام تحتاجها التربيـة              -

  )94:2003الطوسي ، .( المهنية
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: تعليق عام على االطار النظرى 

قام الباحث بتناول االطار النظرى للدراسة بتقسيمة الى محورين اساسيين حيث راعى ان يفـرد               
محورا للشخصية ومحورا آخر للتعليم المهنى ، وحاول الباحث ان يثرى كل محـور مـن هـذه      

تناول الموضوع من كل    المحاور بمجموعة واسعة من المراجع العربية واالجنبية لكى يتمكن من           
جوانبه ويضع بين يدى الباحثين والدارسين فى هذا المجال شرحا متخصصا موسعا لالستفادة من              

  قدر االمكان
هذا وقد تناول محور الشخصية تعريفات الشخصيه فى اللغه العربيه واالجنبية وكذلك التعريـف              

تكلم عن مكونـات الشخـصية      االصطالحى ثم تكلم الباحث عن النظريات المفسرة للشخصية ثم          
ومحدداتها والعوامل المؤثرة بها وجوانب الشخصية وعالقة الـصحة النفـسية وتأثيرهـا علـى          
الشخصية ،  اما فى المحور الثانى فقد تكلم الباحث عن تاريخ التعليم المهنى وتعريفاتة ونظـرة                 

مهنى فى قطاع غزة وخصائص     االسالم اليه وللتربية المهنيه ثم تطرق الباحث الى واقع التعليم ال          
  .طلبه التعليم المهنى واهداف التعليم المهنى ومشكالته وطرق نموه
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  الفصل الثالث
  

 
  

 دراسات حول الشخصية                                                                                             -
   دراسات حول التعليم المهني-

  دراسات تناولت التعليم المهنى وعالقتها بسمات الشخصيةـ 
   تعقيب على الدراسات السابقة-
  . فروض الدراسة -
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  الفصل الثالث
  

  مقدمة
وعالقتهـا بـبعض    تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أبعاد الشخصية لدى طلبة الـدبلوم المهنـي              

المتغيرات ، وسيعرض الباحث في هذا الفصل بعض الدراسات والبحوث العربية التـي تتـصل               
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأبعاد الشخصية وكذلك الدراسات التي تناولت التعلـيم المهنـي               

  لمهنى سواء على المستوى المحلي أو العربي ،وكذلك تناولت سمات الشخصية وعالقتها بالتعليم ا
  وقد قام الباحث بتصنيف الدراسات التي أجريت في هذا المجال على النحو التالي

  دراسات تناولت الشخصية -1
  دراسات التعليم المهني -2
  دراسات تناولت التعليم المهنى وعالقتة بسمات الشخصية  -3  

  .دراسات تتعلق بالشخصية : أوالً
  - :)2003( الزيناتي دراسة-1
  "ورة و عالقتها بالضغوط النفسية لدي طالبات الجامعة اإلسالمية بغزةبأنماط الشخصية الص"

وهدفت هذه الدراسة إلي بيان الفرق في مستوي الضغوط النفسية بين الطالبات في أفـراد الفئـة    
  . العليا علي استبانه الشخصية الصبورة وقريناتهن من الطالبات من أفراد الفئة الدنيا

ا كان متوسط درجات الطالبات علي اسـتبانه الشخـصية الـصبورة    كما هدفت إلي معرفة ما إذ    
وهدفت أيضا عن الكـشف     ص او التقدير الدراسي     التخص يختلف باختالف المستوي الدراسي أو    

عن طبيعة العالقة بين عوامل الشخصية الصبورة ومستوي الضغوط النفسية وقد كانـت عينـة               
أمـا العينـة     ،   البات المستويين األول و الرابع     طالبة من ط   )160(ا  الدراسة االستطالعية قوامه  

الفعلية كانت عينة عشوائية طبيعية من طالبات المستويين األول والرابع في الجامعة اإلسـالمية               
من المجتمع األصلي الـذي يتكـون مـن    طالبة  ) 490( أي   %20من جميع التخصصات بنسبة     

ورة من  بلشخصية الص اهي استبانه أنماط     اآلتية و  تطالبة وقد استخدمت الباحثة األدوا    ) 2516(
  أعداد الباحثة واستبانه الضغوط النفسية لدي طالبات الجامعة اإلسالمية من إعداد الباحثة

   .  T test)اختبارات ( واستخدمت أساليب المعالجة اإلحصائية اآلتية 
  . معامل ارتباط بيرسونأسلوبوالمتعدد  تحليل التباين الثنائي أسلوبواستخدمت 

وقد نتج عن الدراسة عدم وجود اثر دال إحصائيا لتفاعل المستوى الدراسي والتقدير الدراسي 
  .والتخصص وكذلك عدم وجود عالقة بين عوامل الشخصية الصبورة ومستوى الضغوط النفسية
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  ):2002( دراسة الدايه -2
  "ة خصية لدي طالبات الجامعة اإلسالمية بغزلشسمات ا ضعالتوكل وعالقته بب"

 وهدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي مستوي التوكل عند طالبـات الجامعـة اإلسـالمية كمـا     
 مثل نوع   هدفت إلي التعرف علي بعض العوامل التي قد تؤثر علي درجة التوكل لدي الطالبات             و

التخصص ، والمستوى االكاديمى ، وقد قامت الباحثة بتطبيق استبانه التوكل من إعداد الباحثـة               
 طالبات الجامعة اإلسـالمية مـن       سنه من ) 22(طالبه ومتوسط عمري    ) 521(عينه بلغت   على  

 )1662( ن البالغ عـدده   2000/2001كليتي العلوم وأصول الدين المسجالت في العام الدراسي         
  واســتخدمت الباحثــة األســلوب االحــصائى تحليــل االنحــدار المتعــدد بطريقــه طالبــة 

 )stepwise  (  وجود فروق ذات دالله احصائيه بـين طالبـات المـستوى            وقد أظهرت النتائج 
األول وطالبات المستوى الرابع على درجات كل من التفـاؤل والتـشاؤم والـذكاء االجتمـاعي       
والتوكل على اهللا لصالح طالبات المستوى الرابع وكذلك وجـود فـروق فـي درجـه الـذكاء                  

  .ل عند طالبات الجامعة االسالميهاالجتماعي لصالح كليه العلوم وتبين ارتفاع مستوى التوك
   :)2002(الشافعي دراسة -3
التوافق المهني للمرضين العاملين بالمستـشفيات الحكوميـة وعالقتهـا بـسماتهم            "

  "الشخصية 
وهدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي مستوي التوافـق المهنـي لـدي الممرضـين العـاملين               

  .بالمستشفيات الحكومية في محافظات غزة
 أيضاً للتعرف علي العالقة بين التوافق المهني لدي الممرضين العـاملين بالمستـشفيات              وهدفت

الحكومية بمحافظات غزة وسماتهم الشخصية وأيضاً التعرف علي الفروق الدالة إحـصائيا فـي              
المؤهل  ،   سمات الشخصية لدي الممرضين العاملين بالمستشفيات تبعاً لمتغيرات الدراسة الجنس         

وقد اختيرت عينـة الدراسـة بـصورة    ، لقسم الذي يعمل فيه ، عدد سنوات الخبرة        الدراسي ، ا  
ممرضـاً  ) 1026( من مجتمـع الدراسـة البـالغ        % 28عشوائية متعددة المراحل بحيث تمثل      
 في  وقد استخدم الباحث أداتين      ،   ممرضا وممرضة ) 289(وممرضة حيث بلغت عينة الدراسة      

 مقياس لسمات الشخـصية  ةوالثاني   ، المهني من إعداد الباحث   قياس التوافق  ىاألولهذه الدراسة   
  TEST  رالتكرار والنسب المئوية و اختبـا التالية ، استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية هذا و

  ويتبين من نتائج SPSSو تحليل التباين األحادي ومعامل بيرسون والمتوسط الحسابي وبرنامج 
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 ، وكذلك وجود فـروق ذات داللـه         مهني بصورة عامة منخفض    الدراسة أن مستوي التوافق ال    
احصائيه بين التوافق المهنى لدى الممرضين وبين سماتهم الشخصيه ، وعدم وجود فـروق ذات      
دالله احصائيه في جميع سمات الشخصيه تعزى لمتغير الجنس ، وعدم وجود فروق ذات دالله                

  .لسمات لمتغير المؤهل الدراسى احصائية فى جميع سمات الشخصية والدرجة الكلية ل
  
  ):1998( دراسة عسلية -4

ا هدراسة لسمات الشخصية المميزة لدي طلبة الجامعة في محافظات غزة وعالقت         "
  "ببعض المتغيرات 

محافظـات  وقد هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي أهم سمات الشخصية لدي طلبة الجامعة في      
 لقياس سمات الشخصية المميزة من إعداد الباحث ، وتـم    غزة ، واستخدمت في هذه الدراسة أداه      

اختار الباحث طـالب    سنه وقد    ) 20(طالب وطالبه بمتوسط عمري     ) 385( قوامها   هاختار عين 
السنة األولي والرابعة للتعرف علي أثر سنوات الدراسة علي سمات الشخصية لدي طلبة الجامعة              

  واالنحـراف المعيـاري  ، المتوسط الحسابي  التالية وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية     بغزة
قد نتج عن    و اإلناث و لمعرفة داللة الفروق بين الذكور    ) ت( واختبار    ، ومعامل االرتباط بيرسون  

الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات الشخصية لدي طالب الجامعـة فـي                 
  .محافظات غزة 

  
  ):80:1997وى ،نقال عن الطهرا(دراسة محمود  -5

االسـتقالل  / االنطـواء واالعتمـاد     / هدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بـين االنبـساط           
طالبة من طالبات كلية متوسطة عمان واستخدام الباحث مقياس         ) 250(اإلدراكي، وكانت  العينة     

 لقيـاس   )الصور الجمعيـة  ( من بطارية آيزنك ، واختبار األشكال المنتظمة         ءاالنطوا/ االنبساط
االستقالل اإلدراكي ، ولم تسفر نتائج الدراسة عن وجـود فـروق ذات داللـة بـين                 / االعتماد

  .مجموعة الطالبات المنبسطات، ومجموعة الطالبات المنطويات في االستقالل اإلدراكي
بينما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجمـوع الطالبـات بالتخصـصات       

ة الطالبات بالتخصصات األدبية في االستقالل اإلدراكـي لـصالح المجموعـة            العليمة ومجموع 
  .األولى

  
  



 68 
 

  ) :81:1997نقال عن الطهراوى ،( دراسة محمود، -6
العـصابية ، االتـزان   ( هدفت هذه الدراسة عن الكشف عن العالقة بين الدافع إلى االنجاز وبعد        

لدى عينه من طالبات    ) ل عن المجال اإلدراكي   االستقال/ االعتماد( واألسلوب المعرفي   ) االنفعالي
االتـزان  / الجامعات في عمان واستخدم الباحث اختبار األشكال المنتظمة ، ومقياس العـصابية             

االنفعالي، باإلضافة إلى مقياس الدافعية إلى اإلنجاز وفي ضوء النتـائج التـي أسـفرت عنهـا                 
قالل االدراكى كأسلوب معرفي والدافع إلى      االست/ الدراسة أتضح عدم وجود عالقة بين االعتماد      

اإلنجاز كما أوضحت النتائج إلى أن العالقة بين الدافع إلى االنجاز والعـصابية عالقـة سـالبة،          
باإلضافة إلى وجود فروق بين الطالبات المنخفضات مقارنة بالطالبات المرتفعات في الـدرجات             

  .على مقياس العصابية
   
  :)1997(دراسة الطهراوى  -7
سمات الشخصية وعالقتها ببعض األساليب المعرفية لـدى الطـالب المتفـوقين والمتـأخرين            " 

  "أكاديميا في الجامعة اإلسالمية
وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد السمات الشخصية للطلبة المتفوقين وقرنائهم المتأخرين أكاديميـا             

تكونت عينه الدراسـة مـن      وكذلك تفحص العالقة بين سمات الشخصية واألسلوب المعرفي ، و         
من الطلبة المتأخرين من طالب الجامعة االسالمية المـسجلين  ) 110(طالبا من المتفوقين و  ) 85(

  .E.P.Q وقد استخدم الباحث كـال مـن اسـتخبار أيزنـك     95/96في دراستهم للعام الدراسي 
دم فـي هـذه     واختبار اإلشكال المتضمنة كأدوات للدراسة ، وكان األسلوب االحصائى المـستخ          

ومعامل ارتباط بيرسون وقد نتج عن هذه الدراسة عدم وجود فـروق ذات             ) ت(الدراسة اختبار   
 فقـد   ه االنطواء ، أما العـصابي     -دالله احصائيه بين الطلبة المتفوقين والمتأخرين في االنبساط         

كانـت  كانت الفروق داله في صالح المتأخرين وكذلك في بعد الذهانيه ، أما في بعـد الكـذب ف                 
  .الفروق لصالح المتفوقين  

  
  ):1992(  دراسة الشربيني -8
  ." االستقالل عن المجال االدراكى على أبعاد الشخصية لدى الجنسين-فعاليه االعتماد"
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 - العـصابية  -ةاالنبـساطي ( وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق في أبعاد الشخـصية            

 -مستقل إدراكيا عن المجـال ( يطرعلى إدراك المواقفباختالف األسلوب المس)  الكذب -الذهانية
طالبا جامعيا من اإلناث والذكور     ) 149(وقد أخذت عينة مكونة من      ) معتمد إدراكيا على المجال   

وقد استخدم الباحث األدوات التالية اختبار أيزنك للشخصية ، واختبار اإلشكال المنتظمـة وقـد               
  -:أسفرت نتائج الدراسة عن التالي

د فروق دالة إحصائيا بين المستقلين عن المجال والمعتمدين على المجال فـي االنبـساط          وجو -
  .لصالح المعتمدين

 وجود فروق دالة إحصائيا بين المستقلين إدراكيا والمعتمـدين إدراكيـا علـى المجـال فـي        -
 .العصابية لصالح المعتمدين بينما ال توجد فروق بين المجموعين في الذهانية والكذب

جود فروق دالة إحصائيا بين الجنسين في العصابية والكذب لصالح الذكور وفـروق بـين                و -
 .الجنسين في الذهانية لصالح اإلناث في حين ال يختلف الذكور عن اإلناث في  االنبساطية

 ليس لتفاعل الجنس وأسلوب اإلدراك أثر على االنبساطية والذهانية والكذب بينما هناك أثر -
  .وأسلوب اإلدراك على العصابيةلتفاعل الجنس 

  
  ) : 1985( دراسة بك ـ9
   "نماذج االسرة المرتبطة ببنية الشخصية لدى المراهق " 

وهدفت الدراسة الى اختبار وقياس االبعاد الرئيسية لبنية الشخصية والخصائص النوعية 
 سنة وكانت 18ى  ال10من ) تتبعية ( لالساليب االنفعالية والنظامية لالسرة وهى دراسة طويلة 

التماسك االسرى ،الديمقراطية ـ واالوتوقراطية الثقه واالستحسان :ابعاد التفاعل االسرى هى 
  المتبادالن ، القسوة والتساهل 

اما ابعاد الشخصية فتمثلت فى قوة االنا االعلى ـاالنسجام االجتماعى المرغوب ـ التلقائية ـ 
بين قوة االنا وبين ) 01،0(سة وجود ارتباط دال عند عقدة الذنب ـ الجمود ، وقد نتج عن الدرا

التفاعل االسرى الذى يتميز بالتماسك والثقة واالستحسان بين الوالدين وبين الوالدين والطفل ، 
اسلوب التفاعل االسرى الذى يتميز ) 0،01(كما ارتبطت قوة االنا االعلى ارتباطا داالعند 

يظهر ارتباط بين قوة االنا االعلى والتنشئة االوتوقراطية بالنظام والتماسك داخل االسرة ، ولم 
  .القاسية 
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  ) :  1986(  دراسة جابر،-10
"                                                                                                                     العالقة بين األساليب المعرفية وسمات الشخصية"

هدفت الدراسة إلى معرفة عالقة األساليب المعرفية بسمات الشخصية واهتم الباحث باألسـلوب              
  .وبسمات الشخصية وفقا لنظريه كاتل) االعتماد االستقالل عن المجال  اإلدراكي(المعرفي 

ة من المدارس الثانوية بالكويت وقد اسـتخدام        طالب وطالب ) 200(وقد تكونت عينة الدراسة من      
  -:الباحث استخبار األشكال المنتظمة لتحديد األسلوب المعرفي، وتوصلت النتائج إلى ما يلي

 وجود عالقة بين بعض سمات الشخصية واألسلوب المعرفي أي أنه من الممكـن اسـتخدام           -
  .هذه السمات في التنبؤ باألسلوب المعرفي للشخص

وق دالة بين الذكور واإلناث حيث أن الذكور يميلون إلى االستقالل عـن المجـال               وجود فر  -
 .اإلدراكي ، بينما تميل اإلناث نحو االعتماد على المجال اإلدراكي

 أما الفروق في السمات فلم تظهر فروق ذات داللة بين ا لبنين والبنات في سـمات الخجـل                 -
عمل الجماعي مقابل الفرديـة المفرطـة ، الجديـة    واألحجام مقابل المخاطرة واألقدام ، حب ال      

مقابل عدم الجدية وكانت الفروق لصالح البنات في سمة الذكاء والواقعية ولصالح البنـين فـي        
  . سمة االتزان اإلنفعالى وتحمل التوتر

  
   ) :1986( دراسة أبو إسحاق  -11

سوياء في المدارس الثانوية    السمات الشخصية المميزة للطالب ذوي السلوك المشكل وأقرانهم األ        "
  "بمدينة مكة المكرمة

و قد هدفت هذه الدراسة إلي تحديد الفروق في سمات الشخصية بـين الطـالب ذوي الـسلوك                  
  -:المشكل وأقرانهم األسوياء في السمات اآلتية 

 الـسيطرة   /التحمـل / التأمل الـذاتي  / االستعراض/ االستقالل الذاتي / النظام/الخضوع  / اإلنجاز
 من األسوياء  )230(مشكلة و ) 170(طالب   )400(هذا وقد تكونت عينة الدراسة من       ،  عدوانية  ال
 إعـداد   مـن وكانت أدوات الدراسة استمارة التقدير للطالب المشكل من السوي فـي الفـصل        ،  

  الباحث واالستمارة المعدلة من قبل الباحث استمارة لتحديد الطالب المشكل من السوي 
  .لشخصي ومقياس التفصيل ا

  التحليل اإلحصائي االستدالليو) ت( اإلحصائي المستخدم في الدراسة اختبار األسلوبوكان 
  ومعامل ارتباط بيرسون) ت( والتحليل اإلحصائي الوصفي و تحليل التباين األحادي واختبار 
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ة بين   وتحليل التباين الثنائي و نتج عن الدراسة عدة نتائج أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائي              
  .المشكلين واألسوياء في سمة النظام لصالح األسوياء

  
  ) :cattejea & baskar ،)1980 كاتيجيا وباسكا ر( دراسة -12

  " االستقالل المجالى والجنس والتحوالت الداخلية والحالة االجتماعية"
تماعيـة  واالج) االنبساط واالنطواء (هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين سمات الشخصية          

وقام الباحثان بتطبيق اختبار األشكال المنتـضمة واختبـار آيزنـك           ) االستقالل/ االعتماد(وبعد  
طالبا من الجامعة، وقد أظهرت النتائج ارتباطا داال بـين          ) 20(للشخصية على عينة مكونه من      

 علـى   درجات اختبار األشكال المنتضمة واالنبساط واالنطواء ، حيث وجد أن الطلبة المعتمدين           
المجال اإلدراكي كانوا أكثر انبساطا من قرنائهم المستقلين عن المجال اإلدراكي ، كما أظهـرت              
النتائج فروقا ذات داللة بين المعتمدين علـى المجـال اإلدراكـي والمـستقلين عنـه بالنـسبة                  

  .لالجتماعية
  

  ):LOO ،1978روبرت لو ( دراسة -13
  "التحوالت االضافيه واالستقالل المجالى"

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين العصابية كبعد من أبعاد الشخصية واألسلوب 
طالبة بالمرحلة ) 46(حيث كانت العينة مكونة من ) االستقالل  اإلدراكي/ االعتماد (المعرفي 

 سنه وقد استخدم الباحث قائمة آيزنك )24-18(الجامعية في كندا تتراوح أعمارهن ما بين 
 العصابية واختبار األشكال المتضمنة وأظهرت النتائج ارتباطا سالبا داال بين العصابية لدراسة

االستقالل اإلدراكي وكذلك توصلت إلى نفس النتائج في دراسة أخرى قام بها / واالعتماد
  . على الذكور باستخدام نفس األدوات السابقة LOOلو
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  :دراسات تتعلق بالتعليم التقني : ثانيا 

   ): 2005: ( دراسة يوسف  -1
  "التعليم المهني بمرحله التعليم الثانوي في محافظات غزة"

 وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم المهني في محافظات غزة وبيان أوجه القـوه   
أو القصور في التعليم المهني والتعرف على سبل تطوير التعليم المهني بمحافظـات غـزة وقـد      

  باحث أداة االستبانة لإلجابة على التساؤالت وطبقت هذه الدراسة على عينة قوامهااستخدم ال
معلماً مستخدما المتوسطات الحسابية والنسب المئوية في تفسير النتائج وقد نتج عن هـذه        ) 74 (

الدراسة وجود رضا من وجهة نظر معلمين التعليم العالي لمجال طرق التدريس بمتوسط حسابي              
وكذلك وجـود   ) 3.7(أيضا وجود رضا في مجال التقويم بمتوسط حسابي مرتفع           ) 3.8(مرتفع  

  ) .3.5(رضا في المقررات الدراسية بمتوسط حسابي مرتفع 
  
   ) : 2000(  دراسة حمد -2
  " الكفاءة الخارجية في التعليم التقني في محافظات عزة "

ا الكمي والكيفي للتعليم التقني فـي       وهدفت هذه الدارسة إلى التعرف على الكفاءة الخارجية بشقيه        
محافظات غزة واعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في الدراسـة وقـد اسـتخدم الباحـث                

طالب هـذا وقـد اعتمـد        ) 250( االستبانه من إعداده كاداه للقياس وقد طبقت على عينه بلغت         
ة وتوصل إلى بعض نتائج     الباحث في المعالجات اإلحصائية المتوسطات الحسابية والنسب المئوي       

وإن نسبة البطالة    ) 65.4(أن الكفاءة الكمية لمؤسسات التعليم التقني بلغت        : الكفاءة الكمية أهمها    
وإن أكثر التخصصات طلبا في سوق العمـل كانـت          ) 34.06(من خريجي التعليم التقني حوالي      

  .التلفزيون ثم اإلدارة
  

  )1999(  دراسة العصار -3
لتدريب المهني في لواء غزة في ضوء بعض متطلبات التنمية لدولة  تطوير مراكز ا"

  "فلسطينية 
وقد هدفت الدراسة إلي التعرف علي واقع نظام التدريب المهني في لواء غزة واستخدم الباحـث            
أداة االستبانة للتعرف علي متطلبات تطوير مراكز التدريب المهني في لواء غزة وقد بلغت عينة               

ن خبراء وموجهين ومدراء ورؤساء أقسام ودوائر واستخدم الباحث األسـاليب           م) 38(الدراسة  
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اإلحصائية التالية وهي التكرارات والنسب المئوية ومعامل ارتباط بيرسون وقد نتج عن الدراسة             
  :بعض النتائج أهمها 

من قادة العمل المهني موافقون علي األخذ بالتخطيط العملي عنـد وضـع بـرامج               % 100أن  
  .من قادة العمل المهني موافقون علي استقرار الهياكل التنظيمية % 42.1يب وان التدر

  
  ):1999( دراسة سليم -4
 إستراتيجية جديدة إلعادة بناء وتنظيم المعاهد الفنية الصناعية         -الكليات التكنولوجية "

  "بمصر في ضوء تجارب الدول المتقدمة
ني المعمول بها في عدد من الدول وهي اليابـان          وهدفت الدراسة التعرف على أنظمة التعليم التق      

وألمانيا وفرنسا ومقارنة تلك األنظمة بنظام التعليم التقني في مصر، كذلك هـدفت إلـى وضـع                 
إستراتيجية جديدة لبناء وتنظيم المعاهد الفنية الصناعية بحيث تكون مواكبة لالتجاهات العالميـة             

العمل بمصر، وقد  استخدمت الدراسة المـنهج        ومتوافقة مع ظروف وإمكانيات ومتطلبات سوق       
الوصفي والمنهج المقارن حيث تمت مقارنة التعليم التقني في مصر مع نظيراتهـا فـي الـدول                 

  .المذكورة
  -:وخلصت الدراسة إلى اقتراح إستراتيجية تنفيذية للتعليم التقني فى مصر أهم محاورها

تطويرهم بما يتناسب مـع احتياجـات التعلـيم         االهتمام بعملية اختيار أعضاء هيئة التدريس و       -
 .التقني

 .االهتمام بمستلزمات وتجهيزات الدراسة المطلوبة للتعليم التقني -

 . ربط التعليم التقني وتطويره في ضوء التطوير الحادث في القطاع التكنولوجي-

  .تطوير الهيكل اإلداري واألساليب اإلدارية الحديثة للنظام التعليمي -
  
  )1998(اسة النيرب  در-5
  " واقع منهاج التعليم التقني في محافظات غزة من وجهة المعلمين"

وقد هدفت هذه الدراسة إلي معرفة واقع ومنهاج التعليم التقني في محافظات غزة من وجهة نظر                
م المعلمين وفيها إذا كان هذا الواقع كمتغير تابع يتأثر بالمتغيرات التصنيفية المؤهل العلمي للمعل             

وعدد سنوات الخبرة وتخصصه وقد استخدم الباحث استبانه تغطي ستة أبعاد فـي إدراك واقـع              
معلما موزعين علي ثالثة كليات تقنية هذا وقـد اعتمـد   ) 113(التعليم التقني علي عينة الدراسة   

الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية في التوصل إلـي النتـائج             
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أهداف التعليم التقنـي بمتوسـط      ) 3.83(تالية أساليب التقويم في التعليم التقني بمتوسط حسابي         ال
محتـوي الـتعلم التقنـي      ، )3.55( كفاية معلم التعليم التقني بمتوسط حـسابي        ) 3.69(حسابي  

  )3.35(بمتوسط حسابي 
  
  ):1998( دراسة عباس  -6
   " في ضوء التطورات العالميةتمويل التعليم الفني في جمهورية مصر العربية" 

وهدفت هذه الدراسة إلى التوصل إلى رؤية مستقبلة لتمويل التعليم الفني في جمهورية مصر 
العربية في ضوء احتياجات المجتمع المصري وتوجهاته الجديدة نحو االقتصاد وآليات السوق 

ة  المعاصرة والخصخصة، وفي ضوء تجارب الدول المتعددة الممثلة لالتجاهات العالمي
  .والخدمات العالمية المعاصرة والخدمات المحلية واإلقليمية والعالمية

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التعليمي والمنهج المقارن ومنهج الدراسات المستقبلية مع            
التركيز على السيناريو كأحد أدوات هذا المنهج وتمت مقارنة عملية  التمويـل فـي جمهوريـة                 

بية مع الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا والمملكة المتحدة مع بيان أو جهة التـشابه              مصر العر 
  -:واالختالف في ضوء العوامل التاريخية والسياسية والثقافية وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها

مـوال  كيفيه حل مشكلة تمويل التعليم التقني ذي التكلفة العالية، وذلك باالعتماد على الـذات واال              
المصرية الطائلة الموجودة بحوزة مجموعة األثرياء المصريين ، وفوائد النقد األجنبي في البنوك             
المصرية والودائع المتراكمة بها ، مع األخذ فـي االعتبـار مـشروعية األسـاليب واآلليـات                 

  .المستخدمة لتحقيق ذلك بما ال يتعارض مع الدستور
  

   ) : 1998(  دراسة األغا -7
  " التعليم التقني والمهني لماذا وكيف في ضوء المتغيرات العالمية والمحليةطوير " 

والتي هدفت إلى التعرف على واقع مشكالت التعليم التقني والمهني في مناطق السلطة الوطنيـة               
الفلسطينية ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي للحصول على معلومات تجيب علـى           

لبحث ، وكذلك استخدم الباحث المنهج التصوري باعتبار انـه يناسـب دراسـة    األسئلة المحددة ل 
المفاهيم أو التطور لدور ومهام التربية البولتكنيكية واحتماالت التبدل االجتماعي الذي يمكـن إن              
تحدثه في المجتمع الفلسطيني وركزت الدارسة على ضرورة وضع فلسفة واضحة وربـط هـذا               

لتنمية الوطنية في المناطق وتطوير المناهج واالمتحانات وتقيـيم األداء          النوع من التعليم بخطط ا    
ورفع المستوى التحصيلي للطالب نظريا وعمليا وقد أكدت التوصيات على شمولية الحل بحيـث              
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تسهم في جميع الفئات في القطاعين الخاص والعام لالرتقاء بهذا النوع من التعليم واالتجاه نحـو                
يتكنيكية لدى األوساط الناشئة في المجتمع الفلسطيني المهمة تقع علـى عـاتق           تبني التربية والبول  

المسئولين السياسيين والتربويين لوضع المجتمع الفلسطيني على عتبات دخول القـرن الحـادي             
  . والعشرين قرن العلوم والتكنولوجيا المتطورة 

  
  )1990(دراسة مسودى والقيق -8
  "ى االراضى المحتلةواقع التعليم المهنى والتقنى ف"

وهدفت هذة الدراسة الى الوقوف على اوضاع القطاع التعليمى ومكوناتة وعناصـرة ومركباتـة      
التعليميه واعطاء صوره واضحة لكل مؤسسة تعليميه فى هذا القطاع ، والتعرف على مـشاكلة               

ة والعوائق التى تحول دون تطوير نموه ، وقد اسـتخدم الباحـث اسـلوب المقابلـة الشخـصي                 
  :والمشاهدة العينيه للوقوف على اوضاع كل مؤسسة ، وكانت نتائج الدراسة ما يلى 

   وجود االحتالل وممارساتة حال دون استمرارعمل هذة المؤسسات -
   يعانى هذا القطاع من الجهات المشرفه عليه وبالتالى اختالف المناهج وسياسات القبول-
  والكفاءه العاملون فى هذا المجال تنقصهم الخبرة  -
  طلبه هذا التعليم من المعدالت المتدنية  -
  . مبانى معظم هذة المؤسسات مستأجرة وبالتالى لم تكن مجهزة لمثل هذا التعليم -
  
  ):1988( دراسة التوم -9
  "الكفاية الداخلية لنظام التعليم بمعهد الكليات التكنولوجية بالخرطوم"

ر وأهمية مؤسسة التعلـيم الفنـي فـي الـسودان           وهدفت هذه الدراسة التعرف على نشأة وتطو      
والمشكالت التي تواجهها وإمكانيات وضع الحلول المناسبة والمقترحات من أجل تحقيق أفـضل             
كفاية ممكنة لهذه المؤسسة وتركزت مشكلة البحث في ظاهرتين يعاني منهـا الـسودان األولـى           

وارد البشرية وكـان التـساؤل الـرئيس    العجز في فئة الفنيين، والثانية ظاهرة االستنزاف في الم    
  -:للدراسة هو

  ؟ وكيف يمكن زيادة فعاليتها؟ ةما واقع الكفاية الداخلية لنسق التعليم بمعهد الكليات التكنولوجي
 وكانت عينـة    توقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ومن أدواته المقابالت الشخصية واالستبيانا         

  ة إلى عدة نتائج مرتبطة بالجانب الكمي والجانب البا وخلصت الدراسط )1600(الدراسة 
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ضرورة إعادة النظر في أنظمة المعهـد مـن حيـث  البـرامج              : النوعي للكفاية الداخلية أهمها   
  .الدراسية والتخصصات والقبول والتدريب العملي

  
  ):1987( دراسة األغبري-10

ية اليمنية بالمقارنة دورالتعليم الفني في تلبية احتياجات التنمية بالجمهورية العرب"
  "بجمهورية مصرالعربية 

وهدفت الدراسة إلى معرفة دور التعليم الفني في تلبية احتياجات التنمية في الجمهورية اليمنية 
بالمقارنة مع جمهورية مصر العربية وكذلك بيان أهمية التعليم الفني في التنمية وتحليل واقع 

من طالب ومعلمين  ) 1700(ينة الدراسة المستخدمة التعليم الفني في اليمن ومصر ، وكانت ع
واداريين ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي بأدواته اإلستبانات والمالحظة والمقابالت 

  -:الشخصية وكان من أهم النتائج التي توصل إليها ما يلي
 .  التعليم الفني عامل مهم في التطور االجتماعي واالقتصادي-

 . التعليم الفني في الجمهورية العربية اليمنية عدم وضوح أهداف-

 . عدم وجود قوانين خاصة بالتعليم الفني في الجمهورية العربية اليمنية-

 .عدم ارتباط التطور في التعليم الفني بخطط التنمية -

 .عدم وجود سياسة واضحة مستقرة للتعليم الفني -

  .تركيز المناهج على الجانب النظري -
  

  ):1979(يدان دراسة ز-11
  "  التعليم العاليةدراسة ميدانية لبعض عوامل الرسوب بالمعاهد الفنية التابعة لوزار"

تناولت هذه الدراسة المعاهد  الصناعية وعلى وجه التحديد في دراسة أثر العوامل المسببة 
  -:للرسوب في داخل النظام العلمي وتمثلت مشكلة البحث في عدة تساؤالت

كافية وراء ارتفاع نسبة الرسوب في داخل المعاهـد الفنيـة الـصناعية فـي        ما العوامل ال  - 
 مصر؟

  هل يوجد اختالف في هذه العوامل بين المعاهد بعضها ببعض؟-

 وبطاقات المالحظة والمقابالت توقد استخدم الباحث المنهج الوصفي ومن أدواته االستبيانا
لباحث إلى عدد من العوامل المؤثرة طالبا وتوصل ا) 530(الشخصية، وكانت عينة الدراسة 

 والعدد تعلى الرسوب وهي مرتبطة بموقع مباني المعهد ونظام التوزيع على التخصصا



 77 
 

واألدوات والخامات والعالقات االجتماعية داخل المعهد والبرامج الدراسية النظرية وبرامج 
  .الدراسة العملية ونظام االمتحانات

  
   : التعليم المهنى والتقنىالدراسات االجنبية التى تناولت

  ) :yap –kim owens) 1993 ـ دراسة 1
  "دراسة تقويمية للتعليم التقنى فى اوريجون"

وتناولت هذة الدراسة عملية التقويم للتعليم التقنى فى والية اوريجون بالواليات المتحدة االمريكية 
 المنهجية والقبول فى الكليات حيث شمل التقويم برامج التعليم التقنى فى الوالية من حيث الكتب

المتوسطة وكذلك التدريب الميدانى للطالب من خالل لقاءات مع اصحاب العمل فى مناطق 
  مختلفة لمعرفة احتياجاتهم من التعليم التقنى فى الوالية ،وكانت عينة الدراسة عبارة عن

ة ، اضافة الى اعداد طالبا من الكليات الحكومي) 157(مديرا ) 35(مشرفا  ) 18( مدرسا  ) 89(
اخرى من المدرسين والمشرفين والمديرين والطالب من كليات خاصة اخرى وكذلك من 

  :المدارس المهنية ،وكان اهم نتائج الدراسة ما يلى 
عدم كفاية الدعم المالى المقدم من الحكومة للتعليم التقنى وكذلك عدم وجود تصور واضح من 

همية استمرار تطور التعليم التقنى ليساهم فى التنمية المطلوبة المجتمع للتعليم التقنى وايضا ا
   2.بالوالية، ويجب تطوير مكونات التعليم التقنى ليشمل البرامج والتخصصات ونظام المعلومات 

  
  ) :burton - lawrence) 1996 ـ دراسة 2
  "التعليم التقنى فى نظام السنتين " 

م التقنى فى الكليات المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية تناولت هذة الدراسة بعض مجاالت التعلي
العامة ، وشملت الدراسة مجالين محددين هما الهندسة التطبيقية والعلوم التطبيقية وذلك فى 

مختلف الكليات المتوسطة فى منطقة كولومبيا بالوليات المتحدة االمريكية ، واستهدفت الدراسة 
علوم التطبيقية والهندسة التطبيقية فى الكليات المتوسطة ،وتم تحديد البرامج والتخصصات فى ال

من خالل الدراسة ايضا دراسة مكونات الخطط الدراسية ونسبة التدريب العملى للطالب ، وقد 
  نتج عن الدراسة ما يلى 

 ان عالقة الكليات مع المصانع والشركات ان ربع الكليات كان لها عالقة مباشرة مع المصانع -
كات للتدريب العملى وان ثلث الكليات كان لديها اتفاقيات للتدريب واعادة التأهيل مع والشر

 العديد من المصانع والشركات 
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 من اهم التخصصات الهندسة المقدمة كالكترونيات ، كميوتر ، معمارى ،كهرباء هندسة -
  . ة زراعة ، كيمياء ، كيمياء حيوي:ميكانيكية ، اما تخصصات العلوم التطبيقية 

  
 ) :a.dyankov) 1995 ـ دراسة 3
  "قضايا واتجاهات فى التعليم المهنى " 

تناولت الدراسة العديد من المحاور المتعلقة بالتعليم المهنى والتقنى اهمها العالقـة بـين التعلـيم            
التقنى وعالم العمل واعداد المعلمين للتعليم التقنى ، وقد اشتملت الدراسة علـى مجموعـة مـن                 

دولة من دول اسـيا وافريقيـا       ) 55(ت حول كل محور من المحاور السابقة موجهه لعدد        التساؤال
وامريكا الجنوبية وأوروبا ،وقد اجمعت معظم التقارير على االهتمام بتطوير التعليم التقنى ممـا               
يؤدى الى تطوير القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجى والتقدم القتصادى واالجتماعى لكـل         

،اما بالنسبة للعالقة بين التعليم وعالم العمل فأكدت الدراسة بوجودتعاون وثيق مع المصانع             دولة  
والورش والمزارع والمؤسسات الخدماتية المختلفة ، وبالنسبة العداد مدرسـى التعلـيم التقنـى              
فاشارت الدراسة الى ان هناك نقصا فى الكادر المؤهل والمدرب فى الدول النامية وخاصة فـى                

  .ل الخبرة العملية ومواكبة التقدم التكنولوجى وتوظيف التكنولوجيا فى التعليم التقنى مجا
  
  ) :bradly Michael francis) 1998ـ دراسة  4
  "اقبال الفتيات على برامج التعليم التقنى ذات العالقة بالكمبيوتر " 

لتقنـى ذات العالقـة     وهدفت الدراسة التعرف على مبررات اقبال الفتيات على برامج التعلـيم ا           
بالكمبيوتر ، واصرارهن على مقاومة العقبات التى تعترض طريقهن الـى ذلـك ، واسـتخدمت            
الدراسة المنهج الوصفى وكانت ادواتها استبانة ومقابالت شخصية مفتوحـة ، وقـد نـتج عـن                

  الدراسة ما يلى 
   المستقبلى للفتاة ـ تؤثر البيئة البيتية واالسرية بشكل كبير على نوعية الدراسة والعمل
  ـ يمكن للفتيات االبدع فى الوظائف التقنية المتعلقة بمجال الكمبيوتر 

  ـ ضرورة اعادة النظر فى اسس القبول فى برامج التعليم التقنى لمصلحة االناث بشكل خاص
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   :دراسات تناولت التعليم المهنى وعالقتها بسمات الشخصية: ثالثا 

  ) :1979(ـ  دراسة ياسين 1 
 "بعض السمات المميزة للشخصية المصرية وعالقتها باالنتاج "

وهدفت هذه الدراسة التعرف على بعض سمات التى تميزالشخصية المـصرية وعالقتـه هـذة               
) 606(شرائح اساسية فى المجتمـع تبلـغ   ) 4(السمات باالنتاج ، وقد استخدم الباحث عينة تمثل       

موظفا، واستخدم الباحث فـى الدراسـة       ) 130(  عامال) 188(فالحا  ) 93(طالبا  ) 195(حاالت  
مقياس الصور القومية المصرية فئه المتعلمـين ومقيـاس الـصور           :مجموعة من االدوات هى     

القوميه المصرية فئة االميين ،ومقياس السلوك الوظيفى للفالح المصرى ونماذج التقارير السرية            
ستخدام المتوسط الحسابى واالنحراف    وكشوف رصد درجات للطلبة ولقد تمت معالجة البيانات با        

والتحليل العاملى ثم معمل الشيوع وقد اسفرت النتائج عـن          ) ك(واختبار  ) ت(المعيارى واختبار   
  ما يلى 

يالحظ ان هناك ارتباطا بين السمات االيجابية للصورة المصرية القومية واالنتاج ، كمـا ظهـر                
ة مثل الالمبااله ، التوكل ،الجمود ،االنفرادية ،وكان        ارتباطا سالبا بين االنتاج وبين السمات السالب      

الطلبة اكثر شرائح المجتمع احساسا بالسمات السالبة والموظفين اكثر شرائح المجتمـع احـساسا             
بالسمات المعوقة لالنتاج مثل التواكلية ،الالمبااله،ذلك يعنى ان شريحة الطـالب اكثـر شـرائح             

صل هذا االحساس الى درجة المبالغـة التـى تقتـرب مـن             المجتمع حساسية للنقد الذاتى وقد ي     
  االحساس بالذنب ، الن الشباب كثير ما يعتنق نوعا من المثالية تدفعه الى نقد الذات والمجتمع  

  
  ) :1976(ـ دراسة عوض 2
  "دراسة مقارنه للتوافق المهنى لدى العاملين والعامالت فى صناعة النسيج "

توافق المهنى دراسة مقارنه بين العاملين والعامالت لتباين حقيقـة          وقد هدف البحث الى دراسة ال     
الفروق الجنسية بينهما فى التوافق المهنى مستخدما فى هذا عددا من االختبارات بعضها لقيـاس               
التوافق المهنى والبعض االخر من السمات االنفعالية الشخصية ، واستخدم الباحث نـوعين مـن            

التوافق المهنى ويشمل اختبار الرضا عن العمل واختبـار االرضـاء                 االختبارات ، االول لقياس     
  واستبيان التاريخ المهنى ومعيار الكفايه االنتاجية للباحث " لمنسوتا " 

واستبيان الطموح لـراجح    " لبل" والثانى لقياس السمات الشخصية االنفعالية وهى اختبار التوافق         
  االنطواء ايزنك /ومقياس االنبساط الثبات االنفعالى /ومقياس العصابية 
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عـامال  ) 60(هذا وقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من العاملين والعامالت قوام كل منها            
عاملة يعملون بعنبرى الصوف والرفو ، وكان يجرى تطبيق االختبـارات عليهمـا عـن               )60(و

ينـة البحـث علـى حـدة ،        طريق المقابلة الفردية التى تجمع بين الباحث وكل فرد من افراد ع           
فى المعالجـات االحـصائية ، وتوصـلت        ) ت(واستخدم الباحث تحليل التباين االحادى واختبار       

  الدراسة الى نتائج هى 
وجود فروق بين الجنسين فى التوافق المهنى فقد ثبت ان العامالت اكثر رضا عن العمـل مـن                  

وحا من الذكور واقل توافقا فى حياتهـا  العاملين  ، وانهن اكثر كفاية وصالحية للعمل ، واقل طم          
المنزلية وفى توافقها الصحى ، كما بينت الدراسة عدم وجود عالقة بين الرضـا عـن العمـل                  
واالرضاء كبعدين للتوافق المهنى ،كذلك بينت الدراسة ان التوافق المهنى السوى ببعدية يقتـرن              

وان كان اقل مـن دخـل زميلهـا      بالسمات الشخصية لدى الجنسين ، وان المرأة ترضى بدخلها          
  . العامل 

  
  ) :1967(ـ دراسة طه 3  
سيكلوجية الشخصية المعوقة لالنتاج دراسة نظرية وميدانية فى التوافق المهنى "

  "والصحة النفسية
وهدف هذة الدراسة الى االجابة عما اذا كانت الجوانب النفسية فى شخـصية العامـل المعـوق                 

ة العامل غير المعوق ام ال ـواذا كانت هناك اوجه اختالف فيما  لالنتاج تختلف عنها فى شخصي
هى اوضحها ،وقد قام الباحث بدراسة مقارنة لدوافع الشخصية ودينامياتها وميكانزماتها موضحا            
اهم جوانب السواء واالضطرابات فيها مستخدما فى ذلك االدوات التالية المقابلـة االكلينيكيـة ،               

وكسلر ، واختبار اليد الدوين واجنير ، وكذلك اختبار تفهم الموضـوع            القياس النفسى ، ومقياس     
)t.a.t(  

فردا ،اما الدراسة الميدانية    ) 54(وقام الباحث بتطبيق االستمارة على عينة استطالعية مكونة من          
فقد قام الباحث بتطبيق اداه الدراسة على عينة مكونة من مجموعتين احداهما تجريبيـة واخـرى     

ساوى المجموعتان  من حيث العدد ، كما تتساوى من حيث االقسام التى تعمل بهـا          ضابطة ، وتت  
افراد كل مجموعة وعدد من يعملون فيها من كل قسم  ، واستخدم الباحث المتوسطات الحـسابية       

  واالنحراف المعيارى ومعامل االرتباط الثنائى  وقد توصلت الدراسة الى ما يلى 
تاج اقل كفاءه فى ادراك الواقع والحكم عليه واالسـتجابه لهمـن            ان شخصية العامل المعوق لالن    

شخصية العامل فى المجموعة الضابطة  ، وكذلك ان شخصية العامل المعـوق لالنتـاج يغلـب            
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عليها الطابع الذهانى و ايضا ان شخصية العامل المعوق لالناج من النوع االضطهادى التدميرى              
  .اساسا

  
  : الدراسات االجنبية 

  ) :paula w.gamison) 2003 دراسة  ـ 1 
  "نوع الشخصية عند طالب المعالجة المهنية لتطبيقات استراتيجيات التعليم والتعلم" 

وقد هدفت الدراسة لمعرفة نوع شخصية الطلبة المهنيين اثناء معالجتهم السـتراتيجيات التعلـيم              
هنية الـذين اكملـوا القائمـة       طالب من فئة المعالجة الم    ) 130(والتعلم وقد كانت عينة الدراسة      

الشخصية بشكل واسع  كجزء من التدريب فى الفصل الدراسى االول وقد نتج عن الدراسـة ان                 
مـن  ) 16(من الطالب من اصل    ) 7(الغالبية من هؤالء الطالب اظهروا ان التفضيل كان لسبعة          

 ان هذة الدراسة    انواع الشخصية المحتملة ونوع واحد لم يتم اختيارة من اى شخص وايضا بينت            
كانت تشبة معلومات سنوات السبعينيات على ممارسة النظرية المهنيـة التـى كانـت تقـول ان        
الصفات العامة مثل الدافعية العالية على االرتباطات الشخصية والبيئة العاملة الموثوق بها كـان              

  . لها تطبيقات مهمة على الكلية 
  
  )littig Lawrence w. ) 1992 ـ دراسة 2
  " شخصية محددة وطموحات المهنة للطالب البيض والسود للكليات "

وهدفت هذة الدراسة لمعرفة االهتمامات المرتبطة التى تؤثر على اختيار الزنوج لمهنة مفتوحـة              
طالب زنجى من ثالث كليـات اثنتـان   ) 140(او المهن الممنوعة عليهم وقد كانت عينة الدراسة  

 من الفئة الوسطية وقد استخدم الباحث اداه االستبانة والتى عبئت           منها من الفئة العاملة واالخرى    
بمعلومات يخمن الطالب المهنة التى يتوقع الحصول عليها لخمس سنوات قادمة بعد اكمال التعليم              
ونتج عن هذة الدراسة ان الفئة االجتماعية تتفوق على الطالب من الفئة الوسطية كـذلك بينـت                 

اعية واالنجاز القوى للزنوج جعلهم يبحثون عن مهن فى مجاالت مغلقـة           الدراسة ان الفئة االجتم   
  .عنهم بينما طالب الفئة الوسطية كانو يطمحون للمهن المفتوحة 
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  تعقيب على الدراسات السابقة
لقد عرض الباحث عده دراسات ذات صله باهتمامات الدراسة الحالية ، وكان منبع االهتمام بهذه               

  .الدراسة الحالية في أنها تناولت أبعاد الشخصية للطلبة الجامعيينالدراسات تالقيها مع 
وعلى الرغم من اهتمام هذه الدراسة بأبعاد الشخصية إال أنها استهدفت شريحة لم تتطرق لها اى                
دراسة سابقه وهم طلبه الدبلوم المهني على الرغم أن الباحث قام باالطالع على عدد كبير مـن                 

لق بالتعليم المهني والتقني فلم يجد دراسـة واحـدة تـربط بـين أبعـاد                الدراسات واألدب المتع  
الشخصية والتعليم المهني ، حتى أن الدراسات التي تناولت هذا النوع من التعليم  تكـاد تكـون                  

  .محدودة على المستوى المحلى 
 هذا وقد تشابهت هذه الدراسة إلى حد معقول مع بعض الدراسات في تناولها أبعـاد الشخـصية                

الذى تكلم عن بعض ابعاد الشخـصية ولكـن لـدى الطلبـة             )  1997الطهراوى ، (منها دراسة   
الذى تكلم عن العصابية كبعـد مـن ابعـاد          ) (loo1978المتفوقين والمتأخرين دراسيا ودراسة     

وكـذلك  ) 1992الشربينى،(الشخصية وعالقتها بالجانب المعرفى لدى طلبة الجامعات ، ودراسة          
حيث تناولت التوافـق  ) 2002الشافعى ،(سة في تناولها الفئة المهنية مع دراسة   تشابهت هذه الدرا  

المهني للمرضين وعالقتها بسماتهم الشخصية ، فهذة الدراسات لمتـربط مباشـرة بـين ابعـد                
  .الشخصية والطلبة الجامعيين وانما اخذت متغيرات اخرى 
اولت شريحة لم تدرس من قبـل وهـم      كما اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها تن         

االعتدال من خالل استخدام اختبار الـصداقة       /طلبه الدبلوم المهني ، وكذلك تناولت بعد التطرف         
  .الشخصية 

أما بالنسبة إلجراءات البحث فقد تنوعت الدراسات الـسابقة مـن حيـث األدوات والمعالجـات                
لي فرص االستفادة واالسـتنارة بهـا       االحصائيه كل حسب هدفه وفروضه مما أتاح للباحث الحا        

  .وفق متطلبات البحث الحالي
كذلك بالنسبة لألدوات والمقاييس فمنها ما قام الباحثون بإعدادها أو تكييفها مع البيئة التي أجريت               
فيها الدراسة ومنهم من استخدم مقاييس وأدوات من إعداد باحثين آخـرين لمالءمتهـا لطبيعـة                

بتقنينها على البيئة الفلـسطينية  ) صالح أبو ناهيه(  للدراسة الحالية فقد قام    دراساتهم ، أما بالنسبة   
  .وقام الباحث بالتأكد من صدقها وثباتها قبل تطبيقها 

أما بخصوص اختيار عينات الدراسة من حيث نسبه حجم العينة إلى مجتمعها األصلي ، هنـاك                 
ه ، ولكن في هذه الدراسة فقد اعتمد        دراسات اعتمدت المجتمع األصلي كله كعينه للدراسة لصغر       
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الباحث على عينه عشوائية من طلبه الدبلوم المهني آخذا في االعتبار الجهة المشرفة على الكلية               
  .وكذلك الموقع الجغرافي للكلية

كذلك تنوعت األساليب اإلحصائية المتبعة في هذه الدراسات طبقا لتنوع الهدف منها ومن أكثـر               
وتحليـل  ) ت( شيوعا في هذه الدراسات حساب المتوسطات الحسابية واختبار        األساليب االحصائيه 

التباين األحادي ومعامل بيرسون وتحليل التباين الثنائي والدراسـة الحاليـة استـضاءت بهـذه               
  .األساليب فاستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي 

اسات السابقة في صياغة األهداف وأسئلتها وفروضها وكذلك        ولقد استفاد الباحث الحالي من الدر     
األساليب اإلحصائية المستخدمة كما استفاد منها في استخدام أدوات البحث مـع انـه تـوخي أال         

  . تكون دراسته تكرارا آليا أو صوره معادة ألي من الدراسات التي سبق عرضها 
  

  : فروض الدراسة 
  )  ذكور وإناث ( ة طلبة الدبلوم المهني باختالف النوعتختلف أبعاد شخصي: الفرض األول 
  تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني باختالف المستوى التعليمي للوالدين :  الفرض الثاني

تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني باختالف المستوى االقتصادي ألسـر           : الفرض الثالث   
  الطلبة 

  اد شخصية طلبة الدبلوم المهني باختالف نوع التخصص للطلبة تختلف أبع: الفرض الرابع 
االعتدال في شخصية طلبة الـدبلوم المهنـي بـاختالف    / يختلف بعد التطرف    : الفرض الخامس 

  ).ذكور وإناث ( النوع 
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  الفصل الرابع
   إجراءات الدراسة

في هذا الفصل يتناول الباحث بالشرح والتوضيح ، منهج الدراسـة واختيـار عينـة الدراسـة                  
  احث بخطوات الدراسةواألدوات المستخدمة في الدراسة والمعالجات اإلحصائية ثم ينتهي الب

  
  :منهج الدراسة : أوالً 

ويقصد به دراسة ظـواهر وممارسـات      ، اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي         
قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث              

  )43  :2000األغا ، .( أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها
  

  : مجتمع الدراسة : ثانياً 
   :المجتمع األصلي

كليـة  : هو مجموع الطلبة في سبعة كليات تقنية والمسجلة لدي وزارة التربية والتعليم العالي هي            
فلسطين التقنية دير البلح ، وكلية العلوم والتكنولوجيا خانيونس، وكلية تـدريب غـزة وتـشرف         

متوسطة جامعة األزهر وكليـة مجتمـع العلـوم المهنيـة     عليها وكالة الغوث وكلية الدراسات ال   
  .  رفح –والتطبيقية وكلية غزة السياحية وكلية المجتمع العربية 

طالـب  ) 7066(ويبلغ أفراد المجتمع األصـلي      )  2005دليل وزارة التربية والتعليم العالي ،       ( 
  ) 11(كما هو مبين في الجدول رقم   وطالبة

   
  939   خانيونس –كلية العلوم والتكنولوجيا    .1
  339   دير البلح –كلية فلسطين التقنية    .2
  425  كلية تدريب غزة    .3
  3679  كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية    .4
  1325   جامعة األزهر –كلية الدراسات المتوسطة    .5
  149  كلية غزة للدراسات السياحية     .6
  210  كلية المجتمع العربية    .7
  7066  المجموع الكلي  

  من الدراسات االستطالعية التي قام بها الباحث للكليات التقنية
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  : العينة االستطالعية 
  طالب مـن طلبـة الكليتـين      ) 50(بلغت العينة االستطالعية التي تم تقنين أدوات الدراسة عليها          

فصل الثـاني للعـام الدراسـي       المسجلين في ال  ) كلية العلوم والتكنولوجيا وكلية تدريب غزة        ( 
  .  وتم تحديد الخصائص السيكومترية لألداتين2006 – 2005

  
  : العينة الفعلية 

ـ     ) 500( تقريبا من المجتمع األصلي أي      % 40تكونت العينة  الفعليه من        مطالـب وطالبـة وت
قطـاع  اختيارهم بطريقة العينة العشوائية ، حيث قام الباحث باختيار إحدى الكليات فى جنـوب               

 خانيونس وكلية تدريب غـزة ،       –غزة ، وأخرى فى مدينه غزة  وهما كلية العلوم والتكنولوجيا            
طالب وطالبة حسب كشوفات عمـادة      ) 1364(وقد بلغ أعداد الطلبة المسجلين في هاتين الكليتين         

  .   2006-2005القبول والتسجيل في كلتا الكليتين في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
  

  :البيانات الديمغرافية السكانية لعينة الدراسة 
 طالب وطالبة من طلبة الدبلوم المهني الذين يدرسون في كلية العلـوم             416بلغت عينة الدراسة    

  :والتكنولوجيا وكلية وكالة الغوث لالجئين ، ويتضح ذلك من خالل التالي
  :نوع الكلية التي يدرسون بها أفراد العينة. 1

مـن  % 44.2من الطلبة في العينة يدرسون في كلية العلوم والتكنولوجيا، بينما % 55.8 تبين أن   
  ).19(الطلبة يدرسون في كلية وكالة الغوث لالجئين ، ويتضح ذلك من خالل جدول 

  
  )12(جدول 

  )416= ن(العينة ألفراد كلية  نوع ال
 %النسبة التكرار نوع الكلية

 55.8 232 كلية العلوم والتكنولوجيا
 44.2 184  كلية تدريب غزة 

 100.0 416 المجموع
  
  :نوع التخصص ألفراد العينة. 2

منهم يدرسون دبلـوم إدارة     % 27.9من الطلبة يدرسون دبلوم سكرتارية ، بينما        % 13 تبين أن   
% 14.4يدرسون دبلوم هندسـة     % 15.6يدرسون دبلوم عالج طبيعي ، و       % 12.7ومحاسبة، و 
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يدرسون دبلـوم   % 6.0يدرسون دبلوم تصميم وجرافيك ، و       % 7.9 يدرسون دبلوم حاسوب ، و    
  ).13(منهم يدرسون دبلوم تصميم أزياء ، ويتضح ذلك من خالل جدول % 2.4صيدلة ، و 

  
  )13(جدول 

  )416= ن(العينة ألفراد تخصص  نوع ال
 %النسبة التكرار نوع التخصص

 13.0 54 سكرتارية
 27.9 116  أدارة ومحاسبة 

 2.4 10 ياءتصميم أز
 12.7 53 عالج طبيعي

 15.6 65 هندسة
 14.4 60 حاسوب

 7.9 33 كتصميم جرا في
 6.0 25 صيدلة
 100.0 416 المجموع

  
  :نوع الجنس ألفراد العينة.3

في العينـة   ) الطالبات(، بينما شكلن اإلناث     %)41.6(في العينة ما نسبته     ) الطالب(شكل الذكور   
  ).14( ذلك من خالل جدول ، ويتضح%)58.4(ما نسبته  

  
  )14(جدول 
  )416= ن(العينة  نوع الجنس ألفراد 

 %النسبة التكرار نوع الجنس
 41.6 173  ذكر

 58.4 243 أنثي

 100.0 416 المجموع
  

  :المستوى التعليمي لوالدي أفراد العينة. 4
مـن والـديهم    % 23.6من والدي الطلبة ال يعرفون القراءة وال الكتابة ، بينما           % 2.9 تبين أن   

من والديهم حاصلين علـى شـهادة       % 43.3حاصلين على شهادات أقل من الثانوية العامة ، و          
، ويتضح  )جامعة فما فوق    (من والديهم حاصلين على شهادات عليا       % 30.3الثانوية العامة ، و     

  ).15(ذلك من خالل جدول 
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  )15(جدول 
  )416= ن(العينة فراد المستوى التعليمي لوالدي أ 

 %النسبة التكرار المستوى التعليمي للوالدين
 2.9 12 ال يعرفون القراءة وال الكتابة

 23.6 98 اقل من الثانوية

 43.3 180 ثانوية عامة
 30.3 126 تعليم عالي
 100.0 416 المجموع

  
  ):بالشيكل (مستوى الدخل الشهري ألسر أفراد العينة . 5

 شيكل شـهرياً ، بينمـا       500وى دخلهم الشهري أقل من        من أسر الطلبة مست   % 17.5 تبين أن   
شـهرياً، و   )  شـيكل    1000-500(من أسر الطلبة تراوح مستوى دخلهم الشهري بين         % 26.2
% 13.5شـيكل ،و  ) 1500-1100(من أسر الطلبة تراوح مستوى دخلهم الشهري بين    % 19.7

ـ  2000 -1600( من أسر الطلبة تراوح مستوى دخلهم الشهري بين          مـن  % 9.4، و   ) يكل   ش
مـن  % 13.7، في حـين     )  شيكل   2500 – 2100(أسرهم تراوح مستوى دخلهم الشهري بين       

  ).16( شيكل ، ويتضح ذلك من خالل جدول 2500أسر الطلبة مستوى دخل  أكثر من 
  
  )16(جدول 

  )416= ن(بالشيكل (مستوى الدخل الشهري ألسر أفراد العينة 
مستوى الدخل الشهري 

 %النسبة كرارالت لألسر

 17.5 73  شيكل500أقل من 
 26.2 109 شيكل  500-1000
 19.7 82   شيكل1500 -  1100
 13.5 56   شيكل2000 -  1600
 9.4 39   شيكل2500-  2100

 13.7 57  شيكل 2500أكثر من 
 100.0 416 المجموع
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  : أدوات الدراسة : ثالثاً

  :اسة وهمالقد استخدم الباحث أداتين في هذه الدر
 E.P.Qاستخبار آيزنك للشخصية : أوالً 

جاء هذا االستخبار كصورة محسنة لسلسلة من االستخبارات لدراسة الشخصية قـام بوضـعها              
H.J.Eysneck ومشاركته في بعضها SUBIL B. G. EG SENCEK  وبدأت هذه السلـسلة 

 ثم قـدم    M.P.Iية   ثم قائمة مودزلى للشخص    M.M.Q الطبي   يمن االستخبارات بمقياس مودزل   
 مقياسا آخر أكثر تطورا من االستخبارات السابقة وهـو قائمـة أيزنـك              1968أيزنك في العام    

  والتـى أضـفت تحـسينات     ( E.P.I)  Eysneck  personality Inventoryللشخـصية  
سيكومترية دورية على قائمة مودرزلي للشخصية ولتحقيق المزيد من الكفاءة والـصالحية قـام             

والتي تم تقنينـه   E . P . Q للشخصية ) استخبار ايزنك ( وضع استخباره الشهير باسم ايزيك ب
  وتطبيقه على البيئة الفلسطينية ويتميز عن االستخبارات التي سبقته بالتالي 

   وهو مقياس فعال في قياس psyschoticism يحتوي على مقياس جديد هو مقياس الذهانية-
  الذهانية

 نك للشخصية على إضافة جديدة من خالل تطوير مقياس الكذب  يحتوي استخبار ايز-

 الذي اخضع لدراسات عامليه وتجريبية مستفيضة قام بها ايزنك وآخرون ) الجاذبية االجتماعية(

أخضعت بنود اختبار ايزنك للشخصية لمراجعـات مستفيـضة وإعـادة صـياغة وتعـديل           -
   ) 6 : 1989أبو ناهية ، .( ومراجعات دقيقة  

  
  : اد االستخبار أبع

فرعية هامة وقـد قـام      ) أبعاد  (  عبارة موزعة على أربعة مقاييس       90يحتوي االستخبار على    
عبـارة  ) 83( الباحث بحذف العبارات الغير داله من المقياس قبل تطبيقة على الطالب واصبح             

  ـ:موزعه على االبعاد التاليه وهي 
    Extraversion - Introversion) : أ ( االنطواء–االنبساط . 1

عبارة تظهر التمييز بين الشخص المنبـسط والـشخص المنطـوي           ) 21(ويتكون هذا البعد من     
ويتميز األول بأنه اجتماعي يحب الناس ويحب الحفالت وله أصدقاء كثيرون ، وعلـى العمـوم                
فهو شخص منفتح ومندفع ويفضل النشاط والحركة وال يخضع مـشاعره وانفعاالتـه للـضبط               

  .الدقيق
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    Neuroticism) : ع(العصابية  . 2
عبارة والشخص العصابي هو شخص متلهف، قلق، مكتئـب ،          ) 22(يحتوي بعد العصابية على     

محبط ، وقد يكون نومه متقلباً ، ويعاني من اضطرابات سيكومترية متنوعة يتـصرف أحيانـا                 
 المرجح أن يكون    بطرق غير عقالنية وقد تكون صارمة وحتى في جو االنبساط والمرح ، فمن            

شديد الحساسية ، والعصابية ليست هي األخطر وال المرض النفسي بل هي االستعداد لإلصـابة               
   ) 87 : 199الطهراوي،(  stress بالعصاب في مواقف االنعصاب

  
   : psychoticism) : ذ(الذهانية . 3

اليـا ال يهـتم     عبارة ، من يحصل فيها على درجات عاليـة يكـون انعز           ) 23(ويمثل هذا البعد    
باآلخرين وال يناسبه أي مكان وغالبا ما يكون مزعجا وقاسيا وهو شخص متبلد الشعور وغيـر                
حساس ويسلك سلوكا عدوانيا حتى مع من يحبهم ولديه ولع باألشياء الغريبة والغير مألوفـة وال               

  . يكترث بالعواقب واألخطار 
  
   : Social Desirability) الجاذبية االجتماعية  :(  lie) ك(الكذب . 4

عبارة من عبـارات االسـتخبار ، وأوضـحت الدراسـة العمليـة       ) 18(يحتوي هذا البعد على     
 التي أجريت لفحص طبيعة هذا المقياس أنه يقيس عامال مستقرا وثابتا في الشخـصية        ةوالتجريبي

 أفـضل  التي يحاول الشخص من خاللها إظهار نفسه وتجميلها فـي       ) الجاذبية االجتماعية ( وهو  
صورة اجتماعية ممكنة  أي أن الكذب في هذه الحالة ال يقصد به ايقـاع الـضرر وال خـداع                    

   )28 : 1989أبو ناهية ، (   اآلخرين ولكنه يهدف إلى حفظ الذات وتقديرها
  

  :الصدق والثبات : رابعاً
  :E.B.Qمقياس أيزنك للشخصية صدق 

  :لي وكانت نتائجه كما يلي األتساق الداخحساب صدقالمقياس تم للتحقق من صدق 
   : Internal consistencyصدق االتساق الداخلي-1

مقياس أيزنك للشخـصية الفلـسطينية      حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد          تم  
ولهدف التحقق  بالدرجة الكلية للمقياس،    ،وذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد      للمقياسلدرجة الكلية   وا

  ):17(جدول  ويتضح ذلك من خالل قياس،المصدق مدى من 
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  )17( جدول
   للمقياسلدرجة الكلية الشخصية وامعامالت االرتباط بين أبعاد

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  االبعاد
 دالة إحصائیا  0.59  العصاب 

 دالة إحصائیا  0.53  الذهان

 دالة إحصائیا  0.34  االنبساط

 دالة إحصائیا  0.74  الكذب

  
أن أبعاد الشخصية للطلبة تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائياً عند           ) 17( من جدول    تبين

   ، وحيث بلغت معامالت األرتباط ألبعاد الشخصية  بين0.01مستوى داللة أقل من 
  .وهذا دليل كافي على أن مقياس أبعاد الشخصية يتمتع بمعامل صدق عالي )  0.74 – 0.34( 

اد الشخصية لديه أربعة أبعاد فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين فقرات كـل           وبما أن مقياس أبع   
  بعد من األبعاد األربعة والدرجة الكلية لكل بعد على حده ويتضح ذلـك مـن خـالل الجـدول                  

  ) 18( رقم 
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  )18(جدول 
  معامالت االرتباط بين فقرات بعد االنبساط والدرجة الكلية للبعد

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  نبساطفقرات اال
 دالة إحصائیا 0.38  1
 دالة إحصائیا 0.26  5

 دالة إحصائیا 0.41  10
 دالة إحصائیا 0.18  14
 دالة إحصائیا 0.37  17
 دالة إحصائیا 0.15  21
 دالة إحصائیا 0.32  25
 دالة إحصائیا 0.26  29
 دالة إحصائیا 0.41  32
  دالة إحصائیا 0.23  36
  دالة إحصائیا 0.32  40
  دالة إحصائیا 0.13  42
  دالة إحصائیا 0.39  45
  دالة إحصائیا 0.44  49
  دالة إحصائیا 0.39  52
  دالة إحصائیا 0.35  56
  دالة إحصائیا 0.30  60
  دالة إحصائیا 0.28  64
  دالة إحصائیا 0.46  70
  دالة إحصائیا 0.25  82
  دالة إحصائیا 0.43  86

  
أن فقرات بعد االنبساط تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحـصائيا           )  18(رقم  تبين من جدول    

، وهذا  )0.46 -0.14( ، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين        0.01عند مستوي داللة أقل من      
  .     يدل على أن فقرات بعد االنبساط تتمتع بمعامل صدق عالي
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  رات بعد الذهان والدرجة الكلية للبعدمعامالت االرتباط بين فق)19(جدول رقم 
معــــامالت   فقرات الذهان

  االرتباط
  مستوى الداللة

 دالة إحصائيا 0.29  2

  دالة إحصائيا 0.19  6
 دالة إحصائيا 0.33  9

 دالة إحصائيا 0.21  11

 دالة إحصائيا 0.32  18

 دالة إحصائيا 0.10  22

 دالة إحصائيا 0.23  26

 دالة إحصائيا 0.26  30

 دالة إحصائيا 0.14  33

  دالة إحصائيا 0.10  37
  دالة إحصائيا 0.12  43
 دالة إحصائيا 0.20  46

  دالة إحصائيا 0.10  50
 دالة إحصائيا 0.17  53

  دالة إحصائيا 0.29  57
  غير دالة 0.04  61
  دالة إحصائيا 0.28  65
  دالة إحصائيا 0.16  67
  دالة إحصائيا 0.26  71
  دالة إحصائيا 0.24  74
  دالة إحصائيا 0.26  76
  غير دالة 0.04  79
  دالة إحصائيا 0.18  83
  دالة إحصائيا 0.32  87
  دالة إحصائيا 0.30  90
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تبين من جدول السابق  أن فقرات بعد الذهان تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالة إحصائيا عنـد                 
، وهذا يدل   )0.33 -0.10( ، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين        0.01مستوي داللة أقل من     

 )  79، 61( بينما تبين أن الفقرات التاليـة  . على أن فقرات بعد الذهان تتمتع بمعامل صدق عالي 
  .غير دالة احصائياً مما يستوجب حذفهما من البعد 
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  )20(جدول 
  معامالت االرتباط بين فقرات بعد العصاب والدرجة الكلية للبعد

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات العصاب
 دالة إحصائيا 0.41 3

 دالة إحصائيا 0.48 7

 دالة إحصائيا 0.29 12

  دالة إحصائيا 0.51 15
 دالة إحصائيا 0.41 19

 دالة إحصائيا 0.49 23

 دالة إحصائيا 0.26 27

 دالة إحصائيا 0.54 31

 دالة إحصائيا 0.54 34

 دالة إحصائيا 0.33 38

 دالة إحصائيا 0.57 41

 غير دالة 0.07 47

 دالة إحصائيا 0.41 54

 دالة إحصائيا 0.49 58

 دالة إحصائيا 0.53 62

 دالة إحصائيا 0.17 66

 دالة إحصائيا 0.42 68

 دالة إحصائيا 0.36 72

 دالة إحصائيا 0.57 75

 دالة إحصائيا 0.46 77

 دالة إحصائيا 0.32 80

 دالة إحصائيا 0.29 84

 ادالة إحصائي 0.27 88
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أن فقرات بعد العصاب تتمتع بمعامالت ارتباط قوية ودالـة إحـصائيا   ) 20(تبين من جدول رقم   
، وهذا  )0.57 -0.17( ، حيث تراوحت معامالت االرتباط بين        0.01عند مستوي داللة أقل من      

) 47(في حين تبين أن الفقرة رقـم        . يدل على أن فقرات بعد العصاب تتمتع بمعامل صدق عالي         
  .لة احصائياً مما يستوجب حذفها من البعدغير دا

  )21(جدول 
  والدرجة الكلية للبعد) الجاذبية االجتماعية(معامالت االرتباط بين فقرات بعد الكذب 

  مستوى الداللة  معامالت االرتباط  فقرات الكذب
 دالة إحصائيا 0.33  4

 دالة إحصائيا 0.34  8

 دالة إحصائيا 0.11  13

 ادالة إحصائي 0.38  16

 دالة إحصائيا 0.16-  20

 دالة إحصائيا 0.53  24

 دالة إحصائيا 0.27  28

 غير دالة 0.06-  35

 دالة إحصائيا 0.55  39

 غير دالة 0.31  44

  دالة إحصائيا 0.54  48
  دالة إحصائيا 0.47  51
  دالة إحصائيا 0.19-  55
  دالة إحصائيا 0.58  59
  دالة إحصائيا 0.46  63
  ائيادالة إحص 0.47  69
  دالة إحصائيا 0.27  73
 غير دالة 0.05-  78

  دالة إحصائيا 0.43  81
  دالة إحصائيا 0.40  85
  دالة إحصائيا 0.16-  89
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تتمتع بمعامالت ارتبـاط    ) الجاذبية االجتماعية ( أن فقرات بعد الكذب     ) 21(تبين من جدول رقم     
وحت معامالت االرتبـاط بـين       ، حيث ترا   0.01قوية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة أقل من         

بينما تبـين أن   . ، وهذا يدل على أن فقرات بعد الكذب تتمتع بمعامل صدق عالي           )0.55 -0.11(
  .غير دالة احصائياً مما يستوجب حذفهما من البعد )  78، 44 ، 35(الفقرات التالية 

  
  :مقياس أيزنك للشخصية ثبات : ثانياً

طالـب  ) 50(ينة من طلبة الدبلوم المهنـي وعـددهم         تم تطبيق مقياس أيزنك للشخصية على ع      
  :وهما كالتاليوطالبة ، وبعد تطبيق المقياس تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين 

  : Alpha كرونباخ – الثبات بطريقة ألفا -1
المقيـاس تـم    تطبيق  من طلبة الدبلوم المهني، وبعد      ) 50( قوامها    على عينة المقياس  تطبيق  تم  

قيمة ألفـا كرونبـاخ لمقيـاس أيزنـك         حيث وجد أن     فا كرونباح لقياس الثبات،   حساب معامل ال  
وهذا دليل كافي على أن مقياس أيزنك للشخصية يتمتع بمعامل ثبـات            ) 0.77(للشخصية تساوي   

عالي ومرتفع، بما أن مقياس أيزنك للشخصية لديه أربعة أبعاد فقد وجـد أن معـامالت الثبـات           
  )22(درجة كبيرة كانت كما يلي في الجدول رقم لألبعاد األربعة  ثابتة وب

  
  )  22( جدول 

  معامالت الثبات ألبعاد مقياس أيزينك للشخصية
  معامل ألفا كرونباخ  األبعاد

  0.82  العصاب 
  0.70  الذهان

  0.77  االنبساط
  0.70  الكذب

  
  : الثبات بطريقة التجزئة النصفية-2

تـم  ن طلبة الدبلوم المهني في قطاع غـزة ، فقـد         م 50لى عينة تتألف من     لمقياس ع تم تطبيق ا  
إلى بنود المقياس الكلي    حساب معامالت الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية، حيث تم قسمة           

نصفين وتم حساب معامل االرتباط بين مجموع فقرات النصف األول ومجموع فقرات النـصف              
، وباسـتخدام  )0.70(بهـذه الطريقـة     مقياس  لل معامل االرتباط لبيرسون     للمقياس، فقد بلغ  الثاني  
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لمقياس هذا دليل كافي على أن ا     ،) 0.82( معامل الثبات    المعدلة أصبح  براون   -معادلة سبيرمان   
 ، بما أن المقياس له أربعة أبعاد ، فقد وجدت معـامالت الثبـات لهـذه          بدرجة ثبات عالية  يتمتع  

بتة وبدرجة كبيرة كانت كما يلي فـي الجـدول   األبعاد بعد تطبيق معادلة سبيرمان براون أنها  ثا       
  )23(رقم 

  
  )23(جدول 

  معامالت الثبات ألبعاد الشخصية قبل وبعد تطبيق معادلة سبيرمان براون المعدلة
ــل   األبعاد ــل قب المعام

  التصحيح
المعامل بعـد   

  التصحيح
  0.90  0.83  العصاب 

  0.83  0.71  الذهان
  0.91  0.85  االنبساط
  0.87  0.78  الكذب

  1+ر /2*ر= معادلة سبيرمان براون المعدلة 
  

  اختبار الصداقة الشخصية : ثانياً 
  : وصف االختبار 

صفة تمثل الصفات التي يرغب األفراد أو ال يرغب في أن تكون            ) 70(يتكون هذا االختبار من     
  : موجودة في أصدقائهم ، ويكون على الفرد أن يقدر درجة تفضيله أو نفوره منهم بدرجات 

  . الصفات التي البد من توافرها لقيام الصداقة  ) 2 ( + -
  . الصفات التي أرغب في توافرها لقيام الصداقة   ) 1 (+ -
  .  في حكمي على من أصادق يالصفات التي ال تتهمن) صفر ( -
  . الصفات التي يحسن أال توجد وإذا وجدت تكون عبئا ولكنها على كل حال محتملة  ) 1 -(  -
  . الصفات التي يجب أال توجد وإذا وجدت فال يمكن قيام الصداقة )  2 - ( -

وما يهمنا في هذا االختبار هو درجة التطرف في االستجابة باعتبارها ممثلة أو دالـة لمـستوى                 
التوتر النفسي لدى الفرد ، حيث نقوم بحساب درجة التطرف العام وهي عبـارة عـن مجمـوع       

وحتى يكون التحليل أكثر ثـراء       ) 2 -( التطرف السلبي   و ) 2 ( + يدرجات التطرف االيجاب  
     )93: 1968سويف ، .( واستجابة عدم االكتراث  )  1( يتم حساب درجة االعتدال 
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  صدق أختبار الصداقة الشخصية
فيما يتعلق بصدق االختبار فقد استخدم هذا االختبار من قبل الدكتور سويف في أكثر من دراسـة     

بيئة العربية ومن أشهر هذه الدراسات عندما قارن مستوى تطرف فـي البيئـة المـصرية                في ال 
والسورية واألردنية بإعتبار أن هذه الدول تمثل ثالث مستويات متخلفة من التحضر كما استخدم               

إجهاد التحضر والتوتر النفسي لـدى      ( هذا االختبار في دراسة سمير قوتة في الماجستير بعنوان          
  .وهذا دليل على صدق هذا االختبار) الفلسطينيين بقطاع غزة الالجئين 

  
   اختبار الصداقة الشخصية  ثبات 

طالب وطالبة ، وبعـد  ) 50(تم تطبيق مقياس الصداقة على عينة من طلبة الدبلوم المهني عددهم        
ـ حيث وجد أن      لقياس الثبات،  خكرونبا معامل الفا تطبيق المقياس تم حساب الثبات بطريقة        ة قيم

، وهذا دليل كافي على أن مقيـاس الـصداقة يتمتـع     0.70ألفا كرونباخ لمقياس الصداقة تساوي      
  .بمعامل ثبات عالي ومرتفع

  
   :المعالجات االحصائية: خامساً 

  : استخدم االساليب االحصائية التالية لالجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فروضها 
  . يارية والوزن النسبي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع . 1
    T – Test) ت(اختبار  . 2

   one – way  ANOVAتحليل التباين االحادي   . 3

  
  : خطوات اجراء الدراسة : سادساً 

  : قام الباحث باعداد ھذه الدراسة وفقا للخطوات التالیة 
 الجنس ،:  قام الباحث باعداد االطار النظري للدراسة وتحديد المتغيرات األربعة وهي -1

  . والتخصص ، والمستوى االقتصادي لألسر والمستوى التعليمي للوالدين 
  قام الباحث بإجراء مسح للدرسات السابقة التي تناولت هذه الدراسة -2

 قام الباحث بتجهيز ادوات الدراسة وتقنينها والتأكد من صدقها وثباتها من خالل العينة -3
 . االستطالعية 

 ت األداة قام الباحث بتحديد عينة الدراسة وتطبيق األدوات عليها  بعد التأكد من صدق وثبا-4

  خرج الباحث بمجموعة نتائج قام بتفسيرها في ضوء االطار النظري والدراسات السابقة -5
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6- على تلك النتائج وتفسيرها خرج الباحث بمجموعة من االستنتاجات حيث قدم بناء وبناء 
  . ها في ميدان العمل التربوي والنفسي عليها بعدة توصيات لالستفادة من
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  الفصل الخامس
  

 
 

  
  . تساؤل الدراسة -
  . فرضيات الدراسة -
  . نتائج الفرض األول وتفسيره-
  . نتائج الفرض الثاني وتفسيره-
  . نتائج الفرض الثالث وتفسيره-
  . نتائج الفرض الرابع وتفسيره-
  .تائج الفرض الخامس وتفسيره ن-
   تعليق عام على النتائج-
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  الفصل الخامس 
  نتائج الدراسة وتفسيرها

  
  :تساؤل الدراسة: أوالً

 "ما هي أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني ؟" التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة ينص على 

ة ، فقد قام الباحـث بحـساب        للتعرف على مستوى أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني عند الطلب         
المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد شخصية الطلبة ،ويتـضح             

  ):24(ذلك من خالل جدول 
  

يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ألبعاد ) 24(جدول 
  )416=ن(مقياس أيزنك للشخصية 

  بةأبعاد شخصية الطل  الدرجة الكلية
  أعلى  أدني

عدد 
  الفقرات

االنحراف   المتوسط
  المعياري

الوزن 
  %النسبي

 70.4  3.7  14.8  21  21  0 االنطواء–االنبساط 

 68.1  4.1  15.0  22  22  0 العصابية

 28.6  3.8  6.6  23  23  0 الذهانية

الجاذبية (الكذب 
 )االجتماعية

0  18  18  15.2  5.5  84.4 

 النسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة الكلية لكل بعد ثم ضرب يتم حساب الوزن
  100الناتج في 

  
  :ما يلي ) 24(يتضح من جدول 

 درجة وبانحراف معيـاري     14.8عند الطلبة بلغ    ) االنطواء  ( تبين أن متوسط بعد االنبساط       -
  عالية ) انطواء  (وهذا يدل على أن الطلبة لديهم درجة انبساط%) 70.4(، وبوزن نسبى 3.7

، وبـوزن   4.1 درجة وبانحراف معياري     15.0تبين أن متوسط بعد العصاب عند الطلبة بلغ          -
  . وهذا يدل على أن الطلبة لديهم درجة عصابية عالية %) 68.1(نسبى 

، وبـوزن  3.8 درجة وبـانحراف معيـاري   6.6تبين أن متوسط بعد الذهان عند الطلبة بلغ       -
  . على أن الطلبة لديهم درجة ذهانية منخفضة وهذا يدل %) 28.6(نسبى 
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 درجـة وبـانحراف   15.2عند الطلبة بلغ ) الجاذبية االجتماعية( تبين أن متوسط بعد الكذب       -
وهذا يدل على أن الطلبـة لـديهم درجـة جاذبيـة            %) 84.4(، وبوزن نسبى    5.5معياري  

 . عالية ) الكذب (اجتماعية 

  
  :فرضيات الدراسة : ثانياً 

تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهنـي       : " ينص الفرض األول على ما يلي     :ألول  الفرض ا 
  ).ذكور، إناث"(باختالف نوع الجنس للطلبة 

 (Independent  Sample T-Test)) ت(والختبار هذا الفرض قام الباحث باستخدام اختبـار  
إلناث بالنـسبة ألبعـاد     لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات ا         

  ):25(شخصية الطلبة ، ويتضح ذلك من خالل جدول 
  )25(جدول 

للمقارنة بين متوسطي درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنسبة ) ت(يبين نتائج اختبار 
  لدرجة أبعاد الشخصية للطلبة   

االنحراف  المتوسط العدد نوع الجنس أبعاد الشخصية
 "ت"قيمة  المعیاري

وى مست
 الداللة

 3.4 14.7 173 ذكر
  االنطواء-االنبساط 

 4.0 14.9 243 أنثي
-0.67 

  غیر      
     

 0.49دالة
 العصابية 4.4 14.3 173 ذكر
 3.9 15.6 243 أنثي

-3.3  
 0.001دالة

 الذهانية 4.1 7.7 173 ذكر
 3.4 5.9 243 أنثي

4.9  
 0.001دالة

الجاذبية (الكذب  5.7 14.0 173 ذكر
 5.2 16.2 243 أنثي )االجتماعية

  -4.1  
 0.001دالة

  )1.96(تساوى  ) 0.05( ومستوى داللة 414الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
  :ما يلي) 25(يتضح من خالل جدول 

وهي أصغر من قيمة    ) -0.67)  (االنطواء  (المحسوبة لدرجة بعد االنبساط     " ت" تبين أن قيمة     -
، وبذلك يمكن القـول أنـه ال توجـد          ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.96(ية وتساوى   الجدول" ت"
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اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسـط درجـات اإلنـاث         
  ). االنطواء (بالنسبة لدرجة بعد االنبساط 

الجدوليـة  " ت"مة  وهي أكبر من قي   ) -3.3(المحسوبة لدرجة بعد العصاب       " ت" تبين أن قيمة     -
، وبذلك يمكن القول أنه توجد اختالفـات جوهريـة       ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.96(وتساوى  

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنـسبة لدرجـة بعـد         
ـ      . العصاب   ر الفروق كانت لصالح اإلناث، وهذا يدل على أن اإلناث لديهن شخصية عصابية أكث

، فـي حـين بلـغ    4.4 وبانحراف معياري 14.3من الذكور ، حيث بلغ متوسط درجات الذكور        
  3.9 وبانحراف معياري 15.6متوسط درجات اإلناث 

الجدوليـة  " ت"وهي أكبر مـن قيمـة      ) 4.9(المحسوبة لدرجة بعد الذهان       " ت" تبين أن قيمة     -
قول أنه توجد اختالفـات جوهريـة    ، وبذلك يمكن ال   ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.96(وتساوى  

ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنـسبة لدرجـة بعـد         
الفروق كانت لصالح الذكور، وهذا يدل على أن الذكور لديهم شخصية ذهانية أكثر من              . الذهان  

 حين بلـغ متوسـط   ، في4.1 وبانحراف معياري  7.7اإلناث ، حيث بلغ متوسط درجات الذكور        
  .3.4 وبانحراف معياري 5.9درجات اإلناث 

وهـي  ) -4.1) (الجاذبية االجتماعيـة    ( المحسوبة لدرجة بعد الكذب     " ت"تبين أن قيمة     -
، وبذلك يمكـن    ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.96(الجدولية وتساوى   " ت"أكبر من قيمة    

ين متوسـط درجـات الـذكور       القول أنه توجد اختالفات جوهرية ذات داللة إحصائية ب        
الفروق كانت  ). الجاذبية االجتماعية   (ومتوسط درجات اإلناث بالنسبة لدرجة بعد الكذب        

أكثر من  ) كذب(لصالح اإلناث ، وهذا يدل على أن اإلناث لديهن درجة جاذبية اجتماعية             
، في حين بلـغ  5.7 وبانحراف معياري 14.1الذكور ، حيث بلغ متوسط درجات الذكور  

  .5.2 وبانحراف معياري 16.2وسط درجات اإلناث مت
  

 : مناقشه نتائج الفرض األول -

 لقد أظهرت نتائج الفرض األول عدة جوانب تتعلق بأبعاد الشخصية  -

   االنطواء–بعد االنبساط  -1
 أيه فروق داله إحصائيا في بعد االنبساط االنطواء بين الذكور واإلنـاث وتتفـق              جلم تظهر النتائ  

في الجامعة االسالميه حيث انه لم يجـد        ) 1997:الطهراوى، جميل ( مع ماتوصل إليه     هذه النتائج 
   االنطواء بين الطلبة وكذلك دراسة–فروق ذات دالله إحصائية في بعد االنبساط 

  )1992الشريف،( 
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 أظهرت عدم وجود فروق بين الجنسين في بعد االنبساط االنطواء، ولقد الحظ الباحث الحـالي               
 االنطواء لدى عينه الدراسة سواء الذكور اواإلناث مقارنـه بدراسـات أخـرى              انخفاض معدل 

مشابهه أجريت على طالب الجامعات الذكور ، فلقد بلغ متوسط االنبساطية لدى العينات األجنبية              
    )95:1997الطهراوى، . ( 12،21ولدى الطالب العرب14،.9

امة في المجتمع الفلسطيني سواء الـذكور أو        ويفسر الباحث النتيجة بما تتميز به طبيعة الحياة الع        
اإلناث من حيث األحوال السياسية واالقتصادية التي مر بها المجتمع فـي قطـاع غـزة أثنـاء                  
الفترات السابقة فحرمان الشباب من األنشطة وتقييد سفرهم وتحركاتهم من مدينـه إلـى أخـرى     

والرياضية وكـونهم عاشـوا نفـس       بسب الحواجز وحرمانهم من النشاطات الثقافية والترويحية        
  .الظروف هذا جعل انه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في هذا البعد

  
  : العصابية  -2

أظهرت النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الذكورواإلناث في بعد العـصابيه وكانـت               
الذكور ، وتتفـق هـذه      الفروق لصالح اإلناث وهذا يعنى أن اإلناث أكثر قلقا وتلهفا واكتئابا من             

والتي أظهرت أن الطالبات المتفوقات قد حـصلن        ) 1981عبد الخالق ،  (النتيجة مع نتائج دراسة     
  . على درجات منخفضة في بعد العصاب 

ويرى الباحث ارتفاع نسبه العصابيه عند اإلناث ناتج عن الضغوط التي تواجههـا اإلنـاث مـن     
هب إلى كليتها وعند العودة تباشر متطلبـات أنوثتهـا          أعمال في المنزل وأعباء الدراسة فهي تذ      

، وواجباتها المنزلية والدراسية فال تجد وقتا كافيا لراحتها فهذا جعل منهـا شخـصيه عـصابية                 
وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي تظهر أن اإلناث أكثر عصابية من الـذكور إال أن هنـاك                  

إلـى وجـود    ) 1992الشربينى،( تماما فقد توصل     العديد من الدراسات توصلت إلى نتائج مغايرة      
  .فروق بين الجنسين لصالح الذكور

  
  : الذهانية  -3

أظهرت النتائج عن وجود فروق ذات دالله احصائيه في بعد الذهان وكانـت الفـروق لـصالح                 
الذكور وهذا يدل أن الذكور لديهم شخصيه ذهانية أكثرمن اإلناث وهذا يعنى أن الذكور غالبا ما                

ن منزعجين ومتبلدي الشعور ويقومون بسلوك عدواني حتـى مـع أصـدقائهم ويحبـون               يكونو
  .االستهزاء باآلخرين ومضايقتهم
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ويعتقد أيزنك انه قد يكون من الصعب أن نحاول وصف األفراد الذين يحصلون على درجات 
  )12:1979أبو ناهيه، (هعاليه على مقياس الذهانيه بدقه كما في بعدى االنبساطية والعصابي

أيضا يرى أيزنك أن االضطرابات الذهانيه تختلف إلى حد بعيد عـن االضـطرابات العـصابيه               
  )97:1997الطهراوى،.(بشكل ملحوظ ولكن دون أن يكون ذهانيا وبالعكس

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي توصلت إلى أن الذكور أكثر ذهانية إال أن هناك دراسـات                 
  جنسين في بعد الذهانية لصالح اإلناث كما في دراسة أخرى أظهرت وجود فروق بين ال

  ) .1992، الشربيني (
  
  :الكذب  -4

وهذا يعنـي أن  ، أظهرت نتائج الدراسة الحالية فروقا دالة إحصائيا في بعد الكذب لصالح اإلناث      
اإلناث يملن إلى التزييف نحواألفضل ويرى الباحث أن ارتفاع متوسط درجات بعد الكذب لـدى               

د يرجع إلى لفت األنظار لهن وجذب االنتباه وخصوصا بسبب ارتفاع نسبة اإلناث فـي               اإلناث ق 
المجتمع الفلسطيني وكذلك ارتفاع نسبة العنوسة هذا يجعلها تسعى إلى جذب االنتباه إليها ، هـذا                

وأوصـى  ، إلى أهمية هذا البعد واختالفه من مجتمع آلخـر       ) 13:1989، أبو ناهية   (وقد أشار   
  .غيرات الحضارية والثقافية للمجتمع في االعتبار عند التعامل مع هذا البعد بوضع المت

  
تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني باختالف       :" ينص الفرض الثاني على   :الفرض الثاني   

  :"المستوى التعليمي للوالدين 
ارسـة  لد) One-Way ANOVA -تحليل التبـاين األحـادي  (ذلك تم إيجاد اختبار للتحقق من 

الفروقات بين المستويات التعليمية المختلفة لوالدي الطلبة بالنسبة ألبعاد الشخصية لهم ، ويتـضح     
  ):26(ذلك من جدول رقم 
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  )26(جدول 
لدرجات أبعاد الشخصية تبعاً للمستوى التعليمي نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي يوضح 

  لوالدي الطلبة 

جموع م مصدر التباین أبعاد الشخصية
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

) ف(قیمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بین 
 5.19 3 15.6 المجموعات

داخل 
 14.29 412 5887.1 المجموعات

 -االنبساط 
 االنطواء

  415 5902.6 المجموع

0.36 
 

 غیر دالة 
0.7 

بین 
 13.98 3 41.9 المجموعات

داخل 
 العصابية 17.21 412 7092.4 المجموعات

  415 7134.4 المجموع

0.81 
 

غیر دالة 
0.4 

بین 
 45.63 3 136.9 المجموعات

داخل 
 الذهانية 14.22 412 5857.6 المجموعات

  415 5994.5 المجموع

3.21 
 

دالة 
0.02 

بین 
 3.21 3 9.6 المجموعات

داخل 
 30.95 412 12750.2 لمجموعاتا

الجاذبية (الكذب 
 )االجتماعية

  415 12759.8 المجموع

 غیر دالة  0.10
0.9 

  القيمة الجدولية)  = 412و 3(  حرية اتبدرج) 0.05(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 
)  2.60.(  

  :ما يلي) 26(تبين من جدول رقم 
، وبهذا يمكن القول أنـه  ) 0.05(عند مستوى داللة ) 2.60(الجدولية وتساوى  ) ف(من قيمة    -

توجد اختالفات جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية لوالدي الطلبة بالنسبة لبعد            ال  
، و هذا يدل على أن الطلبة الذين والديهم حاصـلين علـى مـستويات    ) االنطواء  (االنبساط  

المحـسوبة لدرجـة بعـد    ) ف(تعليمية متدنية أو متوسطة أو مرتفعة لديهم درجة أن قيمـة          
 االنبساط 
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  متساوية ) انطواء (وهي أصغر انبساط ) 0.36(تساوى ) االنطواء (   
) ف(وهي أصغر مـن قيمـة       ) 0.81(المحسوبة لدرجة بعد العصاب  تساوى       ) ف(أن قيمة    -

، وبهذا يمكن القـول أنـه ال توجـد          ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 2.60(الجدولية وتساوى   
تعليمية لوالدي الطلبة بالنسبة لبعد العصاب      اختالفات جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات ال      

،و هذا يدل على أن الطلبة الذين والديهم حاصلين على مستويات تعليمية متدنية أو متوسطة                
  .أو مرتفعة لديهم درجة عصابية متساوية 

وهـي  ) 0.10(تـساوى   ) الجاذبية االجتماعيـة    (المحسوبة لدرجة بعد الكذب     ) ف(أن قيمة    -
، وبهـذا يمكـن     ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 2.60( الجدولية وتساوى    )ف(أصغر من قيمة    

القول أنه ال توجد اختالفات جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية لوالـدي الطلبـة             
بالنسبة لبعد الكذب ، و هذا يدل على أن الطلبة الذين والديهم حاصلين على مستويات تعليمية                

  .متساوية ) جاذبية اجتماعية (عة لديهم درجة كذب متدنية أو متوسطة أو مرتف
) ف(وهـي أكبـر مـن قيمـة         ) 3.21(المحسوبة لدرجة بعد الذهانية تساوى      ) ف(أن قيمة    -

، وبهذا يمكن القول أنه توجد اختالفات       ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 2.60(الجدولية وتساوى   
الطلبة بالنسبة لبعد الذهان، ، ولمعرفة      جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات التعليمية لوالدي        

  للمقارنات البعديـة لتجـانس       Bonferroniداللة الفروق بين المجموعات تم إجراء اختبار        
التباين ، فقد تبين أن الطلبة الذين والديهم ال يعرفون القراءة وال الكتابـة لـديهم شخـصية                  

الثانوية العامة، وهذه الفروق ذات     ذهانية أكثر من الطلبة الذين والديهم حاصلين على شهادة          
، بينما لم تالحظ أي فروق إحـصائية بـين المجموعـات            ) 0.01( داللة إحصائية أقل من     

 . األخرى 
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  ):27(جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستويات التعليمية لوالدي الطلبة  

 أبعاد الشخصية
المستوى 
 التعليمي

 المتوسط العدد
نحراف اال

 المعياري

 3.7 13.9 12 أمي

اقل من 
 الثانوية

98 14.7 3.7 

 3.7 15.0 180 ثانوية عامة

 -االنبساط 
 االنطواء

 4.0 14.7 126 تعليم عالي

 5.1 13.5 12 أمي

اقل من 
 الثانوية

98 15.3 4.0 

 4.2 15.1 180 ثانوية عامة

  العصابية

 4.0 14.9 126 تعليم عالي

 5.1 8.8 12 ميأ

اقل من 
 الثانوية

98 6.5 3.1 

 3.9 6.2 180 ثانوية عامة

  الذهانية

 3.9 7.2 126 تعليم عالي

 8.1 15.5 12 أمي

اقل من 
 الثانوية

98 15.5 5.1 

 5.6 15.3 180 ثانوية عامة

الجاذبية (الكذب 
 )االجتماعية

 5.6 15.1 126 تعليم عالي
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  :مناقشه نتائج الفرض الثاني 
أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمستوى التعليمي لوالدي الطلبـة               

وهذا يدل على أن الطلبة الذين والـديهم حاصـلين     ، الكذب  ، العصاب  ، بالنسبة ألبعاد االنبساط    
على مستويات تعليمية متدنية أو متوسطة أو مرتفعة لديهم درجـة انبـساط وعـصاب وكـذب                 

وتفسر هذه النتيجة على أنه ال توجد تأثيرات للمستويات التعليمية لوالدي الطلبة علـى               ، متساوية
وإن كان الواقع يثبت عكس ذلك حيث أنه كان من المفروض أن تظهر النتائج              ، أبعاد شخصيتهم   

كلما كان المستوى التعليمي لوالدي الطالب مرتفع تكون شخصيتهم أكثر انبساطا وأقل عـصابية              
  .ن الطلبة الذين مستوى تعليم والديهم متدني وكذب م

كما أظهرت نتائج الفرض الثاني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المـستويات التعليميـة         
لوالدي الطلبة بالنسبة لبعد الذهان فهذا يبين أن الطلبة الذين والديهم ال يعرفون القراءة وال الكتابة             

لبة الذين والديهم حاصلين على شهادة الثانوية العامة ، وهـذا           لديهم شخصية ذهانية أكثر من الط     
يعني أن الطلبة الذين والديهم ال يعرفون القراءة تتميز شخصياتهم بالعدوانية والتبلـد الـشعوري              

  .وانعدام اإلحساس ويحبون االستهزاء باآلخرين 
ـ            حتـى إلـى حـد       تـصل    مويرى الباحث أن هؤالء الطلبة ليس لديهم درجة ذهانية مرتفعة ول

، المنتصف وإنما لديهم ميول إلى درجة من الذهانية قد وصلت إلى درجة أقـل مـن المتوسـط          
وتفسر هذه النتيجة بقلة خبرة الوالدين ذوي المستوى التعليمـي المـنخفض بأسـاليب التنـشئة                

هم ذوي  االجتماعية الجيدة أو الشدة في أسلوب التعامل مع أبنائهم مقارنة مع الطلبة الذين والـدي              
المستوى التعليمي المرتفع  حيث عكس المستوى التعليمي الذين وصلوا إليه خبرة فـي أسـلوب                

  .تعاملهم مع أبنائهم بطرق صحيحة 
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تختلف أبعاد شخـصية طلبـة الـدبلوم المهنـي      :" ينص الفرض الثالث على : الفرض الثالث   
  ":باختالف المستوى االقتصادي ألسر الطلبة 

لدارسـة  ) One-Way ANOVA -تحليل التبـاين األحـادي  (ذلك تم إيجاد اختبار من للتحقق 
الفروقات بين المستويات االقتصادية الشهرية المختلفة ألسر الطلبة بالنسبة ألبعاد الشخصية لهـم             

  ):28(، ويتضح ذلك من جدول رقم 
  )28(جدول 

صية تبعاً للمستوى االقتصادي لدرجات أبعاد الشخنتيجة اختبار تحليل التباين األحادي يوضح 
  ألسر الطلبة 

مجموع  مصدر التباین أبعاد الشخصية
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

) ف(قیمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بین 
 12.17 5 60.8 المجموعات

داخل 
 14.25 410 5841.8 المجموعات

 -االنبساط 
 االنطواء

  415 5902.6 المجموع

0.85 
 

 غیر دالة 
0.5 

بین 
 22.70 5 113.5 المجموعات

داخل 
 العصابية 17.12 410 7020.9 المجموعات

  415 7134.4 المجموع

1.33 
 

غیر دالة 
0.2 

بین 
 53.57 5 267.8 المجموعات

داخل 
 الذهانية 13.97 410 5726.6 المجموعات

  415 5994.5 المجموع

3.84 
 

دالة 
0.001 

بین 
 19.75 5 98.8 المجموعات

داخل 
 30.88 410 12661.1 المجموعات

لجاذبية ا(الكذب 
 )االجتماعية

  415 12759.8 المجموع

 غیر دالة  0.64
0.67 

  )2.21 (القيمة الجدولية ) =410و 5(  حرية اتبدرج) 0.05(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 
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  :ما يلي) 28(تبين من جدول رقم 
وهي أصـغر مـن   ) 0.85(تساوى ) االنطواء (المحسوبة لدرجة بعد االنبساط ) ف(أن قيمة   -

، وبهذا يمكن القول أنـه ال       ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 2.21(الجدولية وتساوى   ) ف(قيمة  
توجد اختالفات جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات االقتصادية الشهرية المختلفـة ألسـر             

  ).االنطواء (اط الطلبة بالنسبة لبعد االنبس
) ف(وهي أصغر مـن قيمـة       ) 1.33(المحسوبة لدرجة بعد العصاب  تساوى       ) ف(أن قيمة    -

، وبهذا يمكن القـول أنـه ال توجـد          ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 2.21(الجدولية وتساوى   
اختالفات جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات االقتصادية الشهرية المختلفة ألسـر الطلبـة          

  .ة لبعد العصاببالنسب
وهـي  ) 0.64(تـساوى   ) الجاذبية االجتماعيـة    (المحسوبة لدرجة بعد الكذب     ) ف(أن قيمة    -

، وبهـذا يمكـن     ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 2.21(الجدولية وتساوى   ) ف(أصغر من قيمة    
القول أنه ال توجد اختالفات جوهرية دالة إحصائياً بين المـستويات االقتـصادية الـشهرية               

  ).الجاذبية االجتماعية(ة ألسر الطلبة بالنسبة لبعد الكذب المختلف
) ف(وهـي أكبـر مـن قيمـة         ) 3.84(المحسوبة لدرجة بعد الذهانية تساوى      ) ف(أن قيمة    -

، وبهذا يمكن القول أنه توجد اختالفات       ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 2.21(الجدولية وتساوى   
ية الشهرية المختلفة ألسر الطلبة بالنسبة لبعد       جوهرية دالة إحصائياً بين المستويات االقتصاد     

  للمقارنـات  Bonferroniالذهان ولمعرفة داللة الفروق بين المجموعات تم إجراء اختبـار         
 شيكل  2500البعدية لتجانس التباين ، فقد تبين أن الطلبة الذين مستوى دخل أسرهم أكثر من               

أقل من  (مستوى دخل أسرهم يتراوح بين      شهرياً لديهم شخصية ذهانية أكثر من الطلبة الذين         
وهذه الفـروق ذات داللـة    ) 2000 -1600 ، 1500-1100 ، 1000-500 شيكل ،  500

 . ، بينما لم تالحظ أي فروق إحصائية بين المجموعات األخرى) 0.01(إحصائية أقل من 
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  )29(جدول 
  تصادية ألسر الطلبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمستويات االق

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المستوى االقتصادي أبعاد الشخصية

 3.9 14.5 73  شيكل500أقل من 

 3.3 14.3 109   شيكل1000 – 500

 3.9 15.2 82   شيكل1500 – 1100

 4.0 14.9 56   شيكل2000- 1600

 4.2 14.9 39   شيكل2500- 2100

   االنطواء-االنبساط 

 3.8 15.4 57  شيكل2500أكثر من 

 4.3 15.1 73  شيكل500أقل من 

 3.9 15.0 109   شيكل1000 – 500

 4.3 14.6 82   شيكل1500 – 1100

 3.9 16.3 56   شيكل2000- 1600

 4.3 14.5 39   شيكل2500- 2100

 العصابية

 4.3 14.9 57  شيكل2500أكثر من 

 3.3 6.5 73  شيكل500أقل من 

 3.4 6.1 109   شيكل1000 – 500

 3.9 6.1 82   شيكل1500 – 1100

 3.4 6.4 56   شيكل2000- 1600

 4.0 7.2 39   شيكل2500- 2100

 الذهانية

 4.6 8.5 57  شيكل2500أكثر من 

 5.7 15.9 73  شيكل500أقل من 

 5.1 15.3 109   شيكل1000 – 500

 5.5 15.5 82  شيكل 1500 – 1100

 5.2 15.2 56   شيكل2000- 1600

 6.4 15.1 39   شيكل2500- 2100

 )الجاذبية االجتماعية(الكذب 

 6.0 14.2 57  شيكل2500أكثر من 
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  :مناقشة نتائج الفرض الثالث 
أظهرت نتائج الدراسة الحالية أنه التوجد اختالفات جوهرية دالـة إحـصائيا بـين المـستويات                

لطلبة بالنسبة لبعد االنبساط والعصاب وبعد الكذب وهذا يعني         االقتصادية الشهرية المختلفة بأسر ا    
مرتفعة أومنخفـضة ال تـؤثر       أن المستويات االقتصادية ألسرالطلبة سواء أكانت هذه المستويات       

على أبعاد شخصيتهم سواء من ناحية االنبساط أو العصاب أو الكذب وإن كان الباحـث يتوقـع                 
يتوقع بأن األسر ذات الدخل المـنخفض تكـون شخـصية           نتيجة مغايرة لهذه النتيجة حيث كان       

أبناءهم أقل انبساطا وأكثر عصابا وكذبا وتفسر هذه النتيجة على أن األسر الفلسطينية تستطيع أن               
تأقلم نفسها تحت أي ظرف اقتصادي سواء كان هذا الظرف سيئ أو جيد وتستطيع أن تتعـايش                 

  .مع ما لديها من قدرات وإمكانيات 
 نتائج هذه الدراسة أنه توجد اختالفات جوهرية بين المستويات االقتـصادية ألسـر              كما أظهرت 

 2500الطلبة بالنسبة لبعد الذهان وهذا يدل على أن الطلبة الذين مستوى دخل أسرهم أكثر مـن                 
شيكل شهريا لديهم شخصية ذهانية أكثر من الطلبة الذين مستوى دخل أسرهم ما بين أقـل مـن                  

  . شيكل شهريا 2000 شيكل إلى 500
وتفسر هذه النتيجة على أن الطلبة الذين المستوى االقتصادي ألسرهم مرتفع تتميـز شخـصيتهم           
بالعدوانية واالستهزاء باآلخرين ويكونون أكثر انعزاال عن اآلخرين وقد يرجع ذلك إلى الغـرور          

  .والتكبر على باقي الطلبة بسبب الغنى 
  

تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهنـي بـاختالف    ":ينص الفرض الرابع : الفرض الرابع   
  "نوع التخصص للطلبة

لدارسـة  ) One-Way ANOVA -تحليل التبـاين األحـادي  (ذلك تم إيجاد اختبار للتحقق من 
الفروقات بين أنواع التخصصات العلمية للطلبة بالنسبة ألبعاد الشخصية لهم ، ويتضح ذلك مـن               

  ) .30(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  



 115 
 

  )30(جدول 
  لدرجات أبعاد الشخصية تبعاً لنوع التخصص للطلبة نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي يوضح 

مجموع  مصدر التباین أبعاد الشخصية
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

) ف(قیمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بین 
 29.37 7 205.6 المجموعات

داخل 
 13.96 408 5697.1 المجموعات

 -االنبساط 
 االنطواء

  415 5902.6 المجموع

2.10 
 

دالة  
0.04 

بین 
 7.95 7 55.6 المجموعات

داخل 
 العصابية 17.35 408 7078.8 المجموعات

  415 7134.4 المجموع

0.46 
 

غیر دالة 
0.86 

بین 
 9.81 7 68.7 المجموعات

داخل 
 الذهانية 14.52 408 5925.8 المجموعات

  415 5994.5 المجموع

0.68 
 

دالة غیر 
0.69 

بین 
 77.07 7 539.5 المجموعات

داخل 
 29.95 408 12220.3 المجموعات

الجاذبية (الكذب 
 )االجتماعية

  415 12759.8 المجموع

 دالة  2.57
0.01 

  القيمة الجدولية)  = 408و 7(  حرية اتبدرج) 0.05(الجدولية عند مستوي  ) F(قيمة 
)  1.94.(  
  

  :ما يلي) 30(تبين من جدول رقم 
وهي أكبر من قيمة    ) 2.10(تساوى  ) االنطواء  (المحسوبة لدرجة بعد االنبساط     ) ف(أن قيمة    -

، وبهذا يمكن القول أنـه توجـد        ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.94(الجدولية وتساوى   ) ف(
االنطـواء  (ة لبعد االنبساط    اختالفات جوهرية دالة إحصائياً بين نوع التخصص للطلبة بالنسب        

   للمقارنات البعدية Bonferroni، ولمعرفة داللة الفروق بين المجموعات تم إجراء اختبار )
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لتجانس التباين ، فقد تبين أن الطلبة الذين يدرسون في تخصـصي الهندسـة وتـصميم                
أكثر من الطلبـة الـذين يدرسـون فـي          ) انطوائية(الجرافيك لديهم شخصية انبساطية     

 0.01تخصصي  تصميم األزياء والحاسوب ، وهذه الفروق ذات داللة إحصائية أقل من              
 . ، بينما لم تالحظ أي فروق إحصائية بين التخصصات األخرى

) ف(وهي أصـغر مـن قيمـة        ) 0.46(المحسوبة لدرجة بعد العصاب تساوى      ) ف(أن قيمة    -
مكـن القـول أنـه ال توجـد         ، وبهذا ي  ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.94(الجدولية وتساوى   

  .اختالفات جوهرية دالة بين نوع التخصص للطلبة بالنسبة لبعد العصاب
) ف(وهـي أصـغر مـن قيمـة     ) 0.68(المحسوبة لدرجة بعد الذهانية تساوى   ) ف(أن قيمة    -

، وبهذا يمكـن القـول أنـه ال توجـد           ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.94(الجدولية وتساوى   
 . ة إحصائياً بين التخصصات المختلفة للطلبة بالنسبة لبعد الذهاناختالفات جوهرية دال

وهي أكبـر   ) 2.57(تساوى  ) الجاذبية االجتماعية   (المحسوبة لدرجة بعد الكذب     ) ف(أن قيمة    -
، وبهذا يمكن القول أنـه      ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.94(الجدولية وتساوى   ) ف(من قيمة   

ياً بين نوع التخصصات المختلفة للطلبـة بالنـسبة لبعـد           توجد اختالفات جوهرية دالة إحصائ    
ولمعرفة داللة الفروق بين المجموعـات تـم إجـراء اختبـار            ). الجاذبية االجتماعية (الكذب  

Bonferroni                 للمقارنات البعدية لتجانس التباين ، فقد تبين أن الطلبة الـذين يدرسـون فـي  
أكثر من الطلبة الذين يدرسـون      ) كذابة  (تخصص السكرتارية لديهم شخصية جذابة اجتماعيا       

 في التخصصات التالية

في حين تبين أن الطلبـة الـذين يدرسـون             ) اإلدارة ، الهندسة ، تصميم الجرافيك          ( 
تخصص الهندسة لديهم شخصية جذابة اجتماعياً أقل من الطلبة الـذين يدرسـون فـي               

) 0.01(لة إحصائية أقل مـن     تخصصي العالج الطبيعي والصيدلة وهذه الفروق ذات دال       
 .، بينما لم تالحظ أي فروق إحصائية بين التخصصات األخرى 
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  )31(جدول 
  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لنوع التخصصات للطلبة: 

 االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع  التخصص  أبعاد الشخصية

 3.3 15.1 54 سكرتارية

 3.8 14.6 116 أدارة

 5.0 12.7 10 تصميم أزياء

 3.7 14.4 53 عالج طبيعي

 3.8 15.6 65 هندسة

 3.5 13.9 60 حاسوب

 4.1 15.9 33 تصميم جرافيك

  االنطواء-االنبساط 

 3.9 15.4 25 صيدلة

 4.0 15.2 54 سكرتارية

 4.2 14.6 116 أدارة

 5.1 15.8 10 تصميم أزياء

 4.5 15.0 53 يعالج طبيع

 3.9 15.4 65 هندسة

 4.2 15.1 60 حاسوب

 4.4 15.0 33 تصميم جرافيك

 العصابية

 3.4 15.9 25 صيدلة

 3.8 6.2 54 سكرتارية

 3.5 6.7 116 أدارة

 3.2 6.1 10 تصميم أزياء

 3.3 6.6 53 عالج طبيعي

 4.3 7.2 65 هندسة

 4.5 7.1 60 حاسوب

 3.5 5.8 33 تصميم جرافيك

 الذهانية

 3.5 6.3 25 صيدلة

 5.5 17.3 54 سكرتارية

 5.7 14.6 116 أدارة

 4.8 16.4 10 تصميم أزياء

 5.3 15.9 53 عالج طبيعي

 5.2 13.8 65 هندسة

 5.6 15.4 60 حاسوب

 5.1 14.5 33 تصميم جرافيك

 )الجاذبية االجتماعية(الكذب 

 5.9 16.8 25 صيدلة

  



 118 
 

  :ض الرابع مناقشة نتائج الفر
أظهرت نتائج الدراسة الحالية انه توجد اختالفات جوهرية بنوع التخصص للطلبة بالنسبة لبعـد              
االنبساط وهذا يدل على أن الطلبة الذين يدرسون في تخصصي الهندسة وتصميم اجرافيك لديهم              
 شخصية انبساطية أكثر  من الطلبة الذين يدرسون تخصصي تصميم األزياء والحاسـوب وهـذا              
يعني أن هؤالء الطلبة يتميزون بأنهم من نوع االجتماعيين الذين يحبون الناس ويحبون الحفالت              
ولهم أصدقاء كثر وهم أشخاص مندفعين ومنفتحين ، وتفسر هذه النتيجة أن تخصصي الحاسوب              
وتصميم األزياء يحتاج إلى تركيز وأكثر انتباها من الطلبة في تخصـصي الهندسـة وتـصميم                

نظرا ألنهم يتعاملون مع أجهزة الحاسوب ويحتاج تخصصهم إلى الجانب العملي أكثـر             الجرافيك  
  .منه من الجانب النظري 

كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توجد اختالفات جوهرية بين تخصص الطلبة بالنـسبة لبعـدي                
دي العصاب والذهان وهذا يدل على أن تخصص الطلبة ال يؤثر على شخصياتهم وتحديدا في بع              

العصاب والذهان ، وتفسر هذه النتيجة على أن مدة الدراسة في التخصص ليس بالمدة الطويلـة                
بحيث ال تؤثر على هذه الجوانب من الشخصية أو ربما قد تكون الدراسة في المعاهد والكليـات                 

  .دراسة غير معقدة وبالتالي ينعكس على شخصياتهم وتحديدا في هذين البعدين من الشخصية 
أظهرت النتائج أنه توجد اختالفات جوهرية بين نوع التخصص للطلبة بالنسبة لبعد الكـذب  كذلك  

حيث تبين أن الطلبة الذين يدرسون في تخصص سكرتارية لديهم درجة كذب أكثر مـن الطلبـة           
الذين يدرسون في تخصصات اإلدارة والهندسة وتصميم الجرافيك وتفسر هذه النتيجة علـى أن              

سبة اإلناث أكثر من الذكور وقد تم مناقشة هذا الجانب في الفـرض األول هـذا      السكرتارية بها ن  
من جانب ومن جانب آخر فإن نسبة الخريجين من قسم السكرتارية أكثر بكثير من الخريجين في                

  .باقي التخصصات وبالتالي فإنه يلجأ إلى الكذب من أجل تسويق نفسه للحصول على وظيفة 
  

االعتدال في شخصية طلبة / يختلف بعد التطرف :"رض الخامس ينص الف: الفرض الخامس 
  )":ذكور، إناث(الدبلوم المهني باختالف النوع 

 (Independent  Sample T-Test)) ت(الختبار هذا الفرض قام الباحث باسـتخدام اختبـار   
ـ               د لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلنـاث بالنـسبة لبع

  ):32(التطرف، ويتضح ذلك من خالل جدول 
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  )32(جدول 
للمقارنة بين متوسطي درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنسبة ) ت(يبين نتائج اختبار 

  لبعد التطرف   

االنحراف  المتوسط العدد نوع الجنس بعد التطرف
 "ت"قيمة  المعیاري

مستوى 
 الداللة

 التطرف 10.7 33.7 173 ذكر
 9.6 35.8 243 أنثي

-2.1   
 0.03دالة

  1.96تساوى  ) 0.05( ومستوى داللة 414الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة 
 

  :ما يلي) 32(يتضح من خالل جدول 
الجدوليـة  " ت"وهي أكبر من قيمـة  ) -2.3(المحسوبة لدرجة بعد التطرف   " ت" تبين أن قيمة     -

وبذلك يمكن القول أنه توجد اختالفـات جوهريـة      ،  ) 0.05(عند مستوى داللة    ) 1.96(وتساوى  
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث بالنـسبة لدرجـة بعـد         

الفروق كانت لصالح االناث  وهذا يدل على أن الطلبة الذكور لديهم درجة تطرف في               . التطرف  
وبـانحراف معيـاري   ) 33.7 (شخصيتهم اقل من اإلناث ، حيث بلغ متوسط درجـات الـذكور          

  ) .9.6( وبانحراف معياري ) 35.8(في حين بلغ متوسط درجات اإلناث ) 10،7(
االعتدال بعد يمكن أن نتقدم خطوة لألمام /في اعتباره التطرف) د سويف( وبناء على دراسة 

  .لمعرفه الفروق بين الذكور واإلناث في هذا البعد
  

  :مناقشة نتائج الفرض الخامس 
ل عرض نتائج الفرض الخامس تبين أن نسبة التطرف عند االناث أعلـى منهـا عنـد                 من خال 

الذكور وتفسر هذه النتيجة بسبب ان المجتمع الفلسطينى مجتمعا قبليا وما يعكس ذلك من ضغوط               
عديدة على االناث وبالتالى ال تسطيع االناث تفريغ الكبت التى تتعرض له نتيجه هذة الـضغوط                

ا من الذكور وكذلك نتيجة االعتداءات المتكررة من االحتالل وبعـض االبـاء           فتصبح اكثر تطرف  
على االناث جعلها اكثر تطرفا ، وقد كان الباحث يتوقع نتيجه مغايرة حيث كان يتوقع ان الذكور                 

  اكثر تطرفا من االناث بسبب ما تتميز به االناث من سمات الخوف والهدوء والسكينه 
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  جتعليق عام على النتائ
من خالل نتائج هذه الدراسة تبين مدى اهمية المتغيرات والجوانب التى تحيط بطالـب الـدبلوم                
المهنى  بشكل خاص سواء كانت هذه المتغيرات سياسـية او اقتـصادية او اجتماعيـة وكـذلك              
المتغيرات الثقافية والجوانب االسرية كلها تلعب دور هام وبارز فى التأثير على ابعاد الشخـصية       

   هؤالء الطلبة فمثال اذا كانت الظروف السياسية التى يعيشها هؤالء الطلبة متقلبة لدى
فانه من المؤكد ان تبرز لنا شخصية عصابية شخصية قلقة او متوترة او حتى شخصية متطرفـة        
وهذا الشىء واضح لدى طلبة الجامعات والكليات اصبحنا نشاهد التعصب األعمـى لالحـزاب               

الظروف التى أصبحت جزءا مالسقا للشخصية الفلـسطينية بـشكل عـام ،             السياسية نتيجة هذة    
وكذلك الظروف االقتصادية السئية التى يعيشها طلبة التعليم المهنى والتى اوصلت بعض عائالت             
الطلبة الى حد الفقر جعلت من شخصية الطالب المهنى شخصية منطوية يبدوا عليهـا الحـصر                

فى المصادر المالية او تكون شخصية عـصابية محبطـة يـسهل    واالكتئاب نتيجة التفكير الزائد     
استثارتها ،وايضا المستوى التعليمى للوالدين له دور هام وضروري فـى التـأثير علـى أبعـاد          
الشخصية حيث ان الطلبة ابناء الوالدين ذوى التعليم الجيد يلقون دعما نفـسيا ومتابعـة داخـل                 

س ذلك على أبنائهم الطلبة وعلى شخصياتهم فتظهر لنا         األسرة نتيجة خبرة هؤالء األباء مما يعك      
الشخصية االنبساطية أو الشخصية المتزنة انفعاليا أو الشخـصية المعتدلـة اجتماعيـاَ وكـذلك               
الشخصية الواقعية على خالف الوالدين ذوى المستوى التعليمى المتدنى  الذى تبرز لنا شخـصية         

 مع العلم أن هذا األمر ليس على اطالقة فقد تظهـر  منطوية غير قادرة على التفاعل مع االخرين     
لنا نتائج مغايرة لهذه الحقيقة وأيضا تخصصات الطلبة تؤثر على أبعاد الشخصية لديهم فليس من               
المعقول ان طبيعة شخصية الطلبة الذين يدرسون تخصصات سهلة مثل شخصية الطلبـة الـذين            

الء الطلبة يكونوا أكثر قلقا وغير قادرين       يدرسون تخصصات تحتاج الى تركيز أكثر حيث أن هؤ        
على المشاركات االجتماعية من غيرهم من الطلبة اآلخرين الذين هم مشغولين بعلمهم الـداخلى              
ولديهم وقت كاف للمشاركات االجتماعية وأيضا هذة المتغيرات تختلف درجة التـأثر بهـا بـين         

ن هناك اختالفات بين شخصية الذكور      الذكور واإلناث هذا ما اوضحته هذة الدراسة حيث وجد ا         
وشخصية االناث فى عدد من أبعاد الشخصية لديهم حيث وجد ان اإلناث أكثـر عـصابية مـن                  
الذكور وأكثر جاذبية اجتماعية منهم وان الذكور أكثر ذهانية من اإلناث وبينت الدراسة أيضا أن               

الدراسة ان المستوى االقتـصادي     اإلناث أكثر تطرفا من الذكور ،أما فى جانب بعد الذهان بينت            
والمستوى التعليمى للوالدين والتخصص يلعب دور فى التأثير على هذا البعد بينمـا لـم تـؤثر                 
المتغيرات االخرى على هذا البعد فى هذه الدراسة ،وبشكل عام تلعب هذه المتغيرات دور بـارز          
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يتم تحديدها فى هذه الدراسـة      فى تشكيل الشخصية وقد تبرز لنا هذه المتغيرات أبعاد أخرى  لم             
  .بل قد تحتاج إلى دراسات أخرى مكملة لهذه الدراسة من اجل تحديدها وتفسيرها 
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  التوصـيات
  

العمل على أن يكون المناخ الدراسي داخل الكلية مناخا جامعيا يحقق للطالب النماء  .1
 يكون المناخ الدراسي داخل واإلثراء اإليجابي في مختلف جوانب الشخصية بحيث ال

  .الكلية شبيها بمناخ المدرسة
أن تزيد إدارة الكليات من فعالياتها في تنمية األنشطة والندوات العلمية بما يكفل تحقيق  .2

 .وتطوير القدرات والمواهب المتعددة للطالب 

 .إتاحة الفرصة ألكبر عدد من الطالب للمشاركة في الندوات والدراسات العلمية  .3

 .هتمام بنشر الوعي اإلسالمي بين الطالب اال .4

أن تبصر إدارة الكليات طالبها بأهمية المحافظة على القوانين واللوائح والنظم المعمول  .5
 .بها داخل الكليات 

أن تشجع إدارة الكليات طالبها على إكمال دراساتهم الجامعية والعليا لتحسين مستواهم  .6
 .العلمي والعملي 

يات العدل والمساواة في المعاملة بين الطالب وأن ال تفرق بين واحد أن تراعي إدارة الكل .7
 .وآخر أو بين ذكر وأنثى 

 .توفير مرشد نفسي في كل كلية للمساعدة في حل المشكالت النفسية التي تواجه الطلبة .8

العمل على توفير المباني الالزمة لمؤسسات التعليم التقني مع الحفاظ على الساحات  .9
 .شطة الرياضية في الكليات والمالعب لألن

العمل على رصف الممرات الخارجية وتنسيق الحدائق وتجميلها إلضافة جو نفسي مريح  .10
 .في الكليات 

إثراء المكتبات وتزويدها بأحدث الكتب والمراجع األجنبية والعربية والدوريات وتزويدها  .11
 .بشبكات إنترنت 

 ريب العملي في مشاغل ومختبرات الكليات الالزمة للتد) بشكل دائم( توفير المواد الخام  .12

 متعددة األغراض للنشاطات المختلفة ) صاالت(العمل على إنشاء قاعات  .13

  بحيث يتم العمل على إيجاد عيادة طبية داخل الكليات، توفير الرعاية الطبية للطلبة  .14
هم عقد اجتماعات متكررة مع الطالب من قبل القسم وإدارة الكليات لإلطالع على مشاكل .15

 .والعمل على حلها 

 .التجهيز الكامل ألي تخصص جديد قبل قبول الطالب والبدء بالتدريس به  . 16
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  .أال يجبر الوالدين أبناءهم على اختيار مهنة ال تتفق مع اهتماماتهم وميولهم وقدراتهم  .17
 .أن يبصر الوالدان أبناءهم  بمعايير التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل  .18

األسرة جميعا أبناءهم في تنمية ذواتهم وتقبلهم لها من خالل تربية أسرية أن يساعد أفراد  .19
سوية حتى يستطيعوا أن يحققوا ذواتهم  واتزانهم االنفعالي والقدرة على مواجهة مواقف 

  .الحياة مواجهة تتسم بالنضج والواقعية 
ر لسمات أهمية اختيار طالب التعليم المهني وذلك بعد اجتياز اختبارات للقدرات وآخ .20

 .الشخصية

 .إعداد مقررات دراسية تساعد في تنمية القدرات والمواهب وحل المشكالت  .21

  .أن يحرص المسئولين على انتقاء المعلمين المؤهلين أكاديميا وتربويا ومهنيا  .22
زيادة اهتمام المسئولين في وزارة اإلعالم بتعزيز البرامج الثقافية والمهنية والعمل على  .23

  .متدنية للتعليم المهني في برامج اإلذاعة والتلفزيون تغيير النظرة ال
توعية الجمهور بأهمية العمل المهني عن طريق عقد ندوات ومؤتمرات ونشرات تعالج  .24

 .اهتمامات ومشاكل الطالب بشكل عام 

  .تحسين رواتب المهنيين بما يتناسب مع مؤهالتهم العلمية  .25
 ريجين المهنيين العمل على إيجاد فرص عمل الستيعاب هؤالء الخ .26

  
  -:تحديات الدراسة 

  ـ:اهم التحديات التى واجهت الباحث اثناء الدراسة  
ـ تعتبر الظروف االقتصاديه من اهم التحديات والمشاكل التى واجهت الباحث حيث احالت 1

  .هذه الظروف دون طباعه هذه الدراسه فى الوقت المحدد لها 
احث ايضا عدم تجاوب بعض الطلبه فى االجابة ـ ومن التحديات االخرى التى واجهت الب2

  .على تساؤالت الدراسه مما ادى الى حذف عدد كبير من االستبيانات 
 ـ ايضا تعتبر قله المراجع والدراسات السابقه فى موضوع التعليم المهنى تحدى اخر واجه 3

  .الباحث اثناء دراسته 
ه احالت دون مناقشه الدراسه فى الوقت  ـ ايضا هناك كانت بعض  االمور االداريه والسياسي4

  .المحدد لها 
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  ملخص الدراسة 
أال وهي أبعاد الشخصية كما ، تناولت هذه الدراسة بعض الجوانب الهامة في الشخصية اإلنسانية 

  .حددها أيزنك 
  :وقد تحددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي 

  في قطاع غزة ؟ما أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني 
  :وتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 

 هل تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة باختالف متغير النوع -1

  ؟) إناث ، ذكور ( 
هل تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة باختالف المستوى  -2

 االقتصادي ألسر الطالب ؟

  أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة باختالف التخصص ؟هل تختلف -3

هل تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة باختالف المستوى التعليمي  -4
 للوالدين ؟

 االعتدال لدى طلبة الدبلوم التقني باختالف النوع / هل يختلف بعد التطرف  -5

 ؟) إناث ، ذكور ( 

  :هدف الدراسة 
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد شخصية لطلبة الدبلوم التقني في قطاع غزة وقد

وكذلك الفروق الجوهرية ألبعاد الشخصية وتأثيرات كل من متغير النوع والتخصص 
  .والمستوى االقتصادي والمستوى التعليمي عليها

  :فرضيات الدراسة ** 
  ) .إناث،ذكور(وم المهني باختالف النوع تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبل : الفرض األول
تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني باختالف المستوى التعليمي  :  الفرض الثاني

  .للوالدين 
تختلف أبعاد شخصية طلبة الدبلوم المهني باختالف المستوى االقتصادي  : الفرض الثالث
  .ألسر الطلبة 

  .بة الدبلوم المهني باختالف نوع التخصص للطلبه تختلف أبعاد شخصية طل : الفرض الرابع
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االعتدال في شخصية طلبة الدبلوم المهني باختالف / يختلف بعد التطرف  : الفرض الخامس
  ) .إناث ، ذكور ( النوع 

طالب وطالبة من طلبة الدبلوم التقني وتراوحت ) 500( من عينة الدراسةوقد تكونت 
  .سنة ) 20(بمتوسط عمري و) 22(سنة إلى ) 18(أعمارهم بين 

 وتم تقنينه على البيئة E.P.Q هو استخبار أيزنك للشخصية األدوات المستخدمةوكانت 
الفلسطينية وكذلك تم إعداد صدق وثبات األداة المستخدمة كذلك تم استخدام اختبار الصداقة 

وتم حساب والذي تم تقنينه على البيئة الفلسطينية  ) : 1975، سويف (الشخصية من إعداد 
  .طالب وطالبة من طلبة الدبلوم المهني في قطاع غزة ) 50(صدقه وثباته على عينة بلغت 

 متعددة وهي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية طرق إحصائيةوتم استخدام 
  . وتحليل التباين األحادي T-TEST) ت(والوزن النسبي واختبار 

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلي 
   :بالنسبة لنتائج التساؤل األول  ** 

 االنطواء بين -بينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد االنبساط -
  .الذكور واإلناث من طلبة الدبلوم المهني 

 .كما بينت الدراسة أنه توجد فروق بين الذكور واإلناث في بعد العصاب لصالح اإلناث -

 .روق ذات داللة إحصائية في بعد الذهانية لصالح الذكور بينت الدراسة أنه توجد ف -

) الجاذبية االجتماعية(بينت الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعد الكذب  -
 .لصالح اإلناث 

  : بالنسبة لنتائج التساؤل الثاني ** 
ي في فقد بينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى التعليم -

  .أبعاد والعصاب والكذب واالنبساط 
وكذلك بينت الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى التعليمي في  -

 .بعد الذهانية 

  :أما بالنسبة لنتائج التساؤل الثالث ** 
أظهرت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى االقتصادي في  -

  .واالنبساط والكذب أبعاد العصاب 
كما بينت الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمستوى االقتصادي في  -

  .بعد الذهانية 
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  :أما بالنسبة لنتائج التساؤل الرابع ** 
قد بينت الدراسة أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لنوع التخصص في بعدي  -

  .العصاب والذهان 
الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لنوع التخصص في  كما قد بينت  -

 .بعدي االنبساط والكذب 

   :أما بالنسبة لنتائج التساؤل الخامس**  
  فقد بينت الدراسة أنه  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في بعد  -

  .االعتدال لصالح االناث / التطرف 
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Abstract 
This study has some of the important sides in the human person , as Iyzink 
has showed them .  
The study problem has been pointed in the following main question :  
What are the sides of the vocational diploma students' personality in Gaza 
strip?  
 Some minor questions come from the main question that are :  

1. Do the sides of the personality of the vocational diploma students 
differ with the difference of the sex ( male ) or ( Female ) ?  

2. DO these sides differ by the economic level of the students families 
3. Do these sides differ by the educational level of the paints ?  
4. Do these sides differ by differing the specialization .  
5. Do the side of extreme or moderation by differing the sex ?  

The goal of the study .  
This study aims at recognizing the personality sides of the students of the 
vocational diploma in Gaza strip , the essential differences of the 
personality sides and the impacts of the sex , specialization , the economic 
level and the educational level on them the assumptions of the study :  
First : the personality sides differ by differing the sex .  
Second : It differs by the educational level of the parents .  
Third : it differs by the economic level of the students families . 
Fourth : it differs by the kind of the specialization . 
Fifth : the extremism moderation in the students personality differ by the 
sex.  
The study sample consists of 500 student male and female of the vocational 
diploma students that : their ages estimated between 18 and 22and the age 
average is 20 year .  
The tools rat are used is Iyzink's test for the personality E. P. Q . it is 
contextualized to suit the Palestinian environment the credibility and 
stability of the used tool are prepared . the personal of rierdship test . 
prepared by sreef in 1975 used that is contextualized to the Palestinian 
environment that its , credibility and stability is experienced on sample 
consisting of male and female students of the vocational Diploma centre in 
Gaza strip .  
Several statistic methods are used such as T. test , the relative weight mean 
etc.  
This study shows :  

•  it shows that there is no statistic differences the side of Extraversion – 
Introversion between the vocational diploma male and female . 
students .  

• There are statistic differences in the mentality the salse of the male .  
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• There are statistic differences in the lie ( social at ration ) for the sale 
of the female .  

• There are no statistic differences retrned to the educational level in the 
nerve and lie .  

• There are no statistic differences returned to the educational level by 
the mentality .  

• There are statistic differences returned to the economic level in the 
mentality .  

• The study has shown in the fourth question  
• That there are no statistic difference returned to the kind of the 

specialization in the herre and mentality .  
• There are no statistic differences returned  
• The specialization in the - Introversion  and lie .  
• There are statistic differences in the moderation and extremism 

between the female and male for the sake of the female - Introversion   
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  أوال المراجع العربية
 القرآن الكريم  -1

دراسة مقارنة لسمات الشخصية المميزة للطالب ذوي السلوك  : )1986(سامي ، أبو اسحق  -2
ير غ رسالة ماجستير، المشكل وأقرانهم األسوياء في المدارس الثانوية للبنين بمكة المكرمة 

 . مودوعة لدى مكتبة جامعة األقصى بغزة  ، منشورة

مكتبة أبن األرقم ، التعليم المهني والتقني في فلسطين  :  )1994( محمد يوسف ، أبو جراد  -3
 .فلسطين ، غزة ، 

دار الفكر ، الشخصية بين النظرية والتطبيق التربوي  :  )1978( محمد حسن ، أبو عبير  -4
 .القاهرة ، الجامعي 

دار النهضة ، كراسة التعليمات ، استخبار أيزنك للشخصية  :  )1989( صالح ، اهية أبو ن -5
 .القاهرة ، العربية 

نشرة أبحاث الجامعة ،  الشخصي لتقنين البر وفي :  )1986( صالح الدين ، أبو ناهية  -6
 .غزة ، العدد األول ، اإلسالمية 

هني والتقني في فلسطين من منظور التعليم والتدريب الم:  ) 1996( لميس ، أبو نحلة  -7
 .فلسطين ، غزة ، مكتبة آفاق ، تخطيط ودمج النوع االجتماعي 

 القاهرة ، دار المعارف ، مدخل إلى التربية المهنية  :  )1998 ( ممحمد عبد الكري،أبو سل -8

، مكتبة األمل ، أدواته ، مناهجه ، عناصره ، البحث التربوي  : )2000(إحسان ، األغا  -9
 .فلسطين ، غزة 

 مجلة البحوث والدراسات، إشكاليات التعليم العام الفلسطيني  : )1998(رياض ،  األغا -10
 .العدد الثاني ، المجلد األول ، الفلسطينية 

 القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية ، نمو الشخصية  :  )1963( جوردن ،  ألبورت -11

اءة الداخلية لنظام التعليم بمعهد الكليات التكنولوجية  الكف ) :1988( علي محمد ، التوم  -12
 .القاهرة ، جامعة عين شمس ، كلية التربية  ، رسالة دكتوراه غير منشورة، بالخرطوم 

يمنية تلبية احتياجات التنمية بالجمهورية العربية الدور ال :  )1987( بدر سعيد ، أألغبري  -13
كلية التربية بجامعة عين  ، رسالة ماجستير غير منشورة، بالمقارنة بجمهورية مصر العربية 

 .القاهرة ، شمس 

، مسيرة التعليم والتدريب المهني والتقني في اليمن  :  )1999( أحمد علي ، الحاج محمد  -14
  .الكويت ، العدد الرابع  ، مجلة التربية
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 .القاهرة ، المصرية 

مكتبة زهراء . مقدمة في علم النفس االجتماعي ) :ت ، ب ( وآخرون ، نبيل ، حافظ  -37
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دار  ، قترجمة أحمد عبد الخال ، مقدمة لدراسة الشخصية  ) :1990( ألن ،  ـ ريتشارد47
 .اإلسكندرية ، المعرفة الجامعية 
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 . ، مكتبة دار النهضة المصرية ، القاهرة التوافق المهنى والصحة النفسية
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 الشخصية االنبساطية ،دار غريب للطباعة والنشر): ب،ت( عبد اهللا ، معتز -61

القاهرة ، مكتبة األنجلو المصرية . مدخل إلى الصحة النفسية  :)2001(محمد ،  عبد اهللا -62
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 .الجامعة اإلسالمية،كلية التربية  ،رسالة ماجستير غير منشورة.وعالقتها ببعض المتغيرات 
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  )1(ملحق رقم 
  من الرحيمبسم اهللا الرح

  أختي الطالبة....... أخي الطالب 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  يقوم الباحث بدراسة عنوانها
  " الدبلوم المهني في قطاع غزة وعالقتها ببعض المتغيرات ةدراسة أبعاد الشخصية لطلب"

 المرفقة مع العلم    تلذا نرجو منكم التكرم بتعبئة البيانات التالية واإلجابة على أسئلة االستبيانا          
  .أن هذه البيانات تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

  
  :...............................التخصص :................................. اسم الكلية 

  
  (   )أنثى (   )                               ذكر :                                    الجنس 

  
  :ى التعليمي للوالدين المستو -

  (   )   أقل من الثانوية العامة  (   )                                       أمي ال يقرأ وال يكتب 
  (   )تعليم عالي              (    )                                       ثانوية عامه        

  
   قيمه الدخل الشهري لألسرة-

 (   )  شيكل 1000 – 500من (   )             شيكل   500         اقل من               

 (   ) شيكل  2000-1500من (   )             شيكل 1500-1000                  من 

  (   ) شيكل فأكثر     2500من (   )            شيكل    2500-200                  من
  
  

  .نكم الباحث يشكر لكم حسن تعاو
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  اختبار أيزنك للشخصية
)  × (من فضلك أجب عن كل سؤال من األسئلة الموضحة في الصفحات التالية بوضع عالمة 

  .أمام رقم السؤال في صفحة تسجيل اإلجابة )  ال( أو تحت العمود )  نعم ( تحت العمود 
وال ، ى خاطئة فال توجد إجابات صحيحة وأخر،  أجب بسرعة وال تفكر كثيرا في أي سؤال **

  .تترك أي سؤال بدون إجابة 
×  ( تأكد من مطابقة رقم السؤال الذي تقرأه في االستبانة مع رقم السؤال الذي تضع له العالمة*
    -:في تسجيل اإلجابة ) 

                                                                              نعم         ال
      وايات كثيرةهل لديك ه  -1
      هل تفكر كثيرا قبل أن تتخذ أي قرار  -2
      هل غالبا ما يتقلب مزاجك  -3
هل حدث ذات مرة أن تلقيت تقديرا على شئ تعرف أن شخصا آخر   -4

  قد قام به فعال
    

      هل أنت شخصا كثير الكالم   -5
      ألحد) مديونا(هل يقلقك أن تكون   -6
       بدون سبب واضحهل حدث وأن شعرت بالتعاسة  -7
هل حدث ذات مرة أن كنت جشعا بحيث سمحت لنفسك بان تأخذ   -8

  أكثر من نصيبك
    

      هل تغلق منزلك بإحكام أثناء الليل  -9
      هل تمتاز بالحيوية والنشاط  -10
      هل يضايقك كثيرا أن ترى طفال أو حيوانا يتألم  -11
      ن تعملها أو تقولهاهل غالبا ما تقلق على أشياء ما كان يجب أ  -12
      هل تشعر بالمتعة عند حضورك حفال مرحا  -13
      هل عادة ما تترك نفسك لسجيتها لتستمتع بحفلة مرحة  -14
      هل أنت شخص سريع الغضب  -15
هل حدث ذات مرة أن ألقيت باللوم على شخص لوقوعه في خطأ ما   -16

  مع علمك بأنك سبب هذا الخطأ
    

      اء أشخاص جددهل تستمتع بلق  -17



 140 
 

      هل تعتقد أن خطط التأمين فكرة جيدة  -18
      هل يؤذي شعورك بسهولة  -19
      هل كل عاداتك طيبة ومرغوب فيها  -20
      هل تفضل أن تكون في األماكن الخلفية في المناسبات االجتماعية  -21
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  :بي  على المقياس بوضع خيار واحد مما يلي / أجب : ة / الفاضل ، أختي / أخي 
  : تعليمات االختبار –اختبار الصداقة الشخصية  •
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 .كل حال محتملة 

   أال توجد وإذا وجدت فال يمكن قيام الصداقةأمام الصفات التي يجب) 2-( ضع عالمة -  
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