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ىبالعوامل ا! مس الك��مركز الضبط لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقتھ   

لد*(م لل' صية   

/اد ع-, الشوابكة   فاطمة عبدالرحيم النوا5سة، 1ز1ديل 

شاد وال:�بية ا! اصة دن، جامعة مؤتھ،م ال:�بو/ة<لية العلو، رقسم > A ر. 

 d.hadeel1988@gmail.com:  للباحث الرئFسال��يد Eلك:�وDي1

:املY ص  

اسة ا�الية للكشف عن  ىعالقة مركز الضبط بالعوامل ا�مس الك�� لل��صية ر�دفت الد

اسة تم تطو4ر مقياس ملركز الضبط وآخر للعوامل لدى طلبة جامعة مؤتة ر، ولتحقيق أ�داف الد

وثبات، ى�مس الك�� لل��صية، وتم التحقق من ا�صائص السيAوم@�ية للمقياس من صدق 

Jع املقياس عHI طلبة جامعة مؤتة بواقع  طالبا وطالبة  من الAليات QRسانية ) 400(زوتم تو

جود  ووالعلمية، وZعد تحليل البيانات توصلت النتائج إHV وجود مركز ضبط داخTI لدى الطلبة، و

ن وجود ىمستو متوسط من aنbساطية وaنفتاح عHI ا���ة والطيبة و4قظة الضم]�، ب\نما تب]

تباطية إيجابية ب]ن مركز الضبط مع  رمستو منخفض من العصابية، كما تب]ن وجود عالقة ا ى

تباطية سلبية  رaنbساطية وaنفتاح عHI ا���ة والطيبة و4قظة الضم]�، ب\نما تب]ن وجود عالقة ا

مع مركز الضبط و العصابية، وتب]ن أيضا وجود تiبؤ ملركز الضبط g Thعدين من عوامل 
ً

ق ألثر العصابية و4قظة  جود فر وال��صية ا�مس الك�� وTl الطيبة و4قظة الضم]�، و و ى

اسة تم  اqrs لصاp املستو التحصيo TIقل ، وnناء عHI نتائج الد رالضم]� tعز للتحصيل الد ىر ى

ج ببعض التوصيات م|uا aكثار من الفعاليات وQoشطة Th اzامعة والqy من شأuvا تنمية  وا�ر

4اد   .ة الثقة لدى الطلبة لز4ادة aعتماد عHI مركز الضبط الداخTI لد~uمزو

  .ىمركز الضبط، العوامل ا�مس الك�� لل��صية، طلبة اzامعة: ال[لمات املفتاحية
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reveal the relationship of the Locus of control with the Big Five 
Factors of Personality among Mutah University students. 

 
Hadeel Ziad Ali Al-Shawabkh1, Fatima Abdul Rahim Al-
Nawaisah  
The Department of Counseling and Special Education, Faculty of 
Educational Sciences, Mu'tah University, Jordan. 
1Corresponding author E-mail: d.hadeel1988@gmail.com 

Abstract 
The current study aimed to reveal the relationship of the Locus of 

control with the Big Five Factors of Personality among Mutah 

University students.  To achieve the objectives of the study, a scale for 

the  Locus of control and another for The Big Five Factors of 

Personality were developed, and the psychometric properties of the 

scale were verified for validity and reliability, and the scale was 

distributed among the students of Mutah University, (400) male and 
female students from the humanities and scientific faculties. After 

analyzing the data, the results found that the existence of an internal 
center of control among students, and an average level of extroversion 

and openness to experience, kindness and vigilance of conscience. 
While it found there was a low level of neuroticism, as it found that 

there is a positive correlation between the Locus of control with 
extroversion and openness on experience, kindness, and 

conscientiousness. While it found a negative correlation with the 

Locus of control and neuroticism, it found that there was a prediction 

of the Locus of control in two dimensions of the five personality traits, 

which are kindness and conscientiousness. There were differences in 

the impact of neuroticism and conscientiousness due to academic 

achievement in favor of the lower achievement level. Based on results 

of the study, there were some recommendations, including 

multiplication of events and activities in the university, which would 

develop and increase the confidence of students to increase reliance on 

their internal control center. 

Keywords:  Locus of control, the Big Five Factors of Personality, 

university students. 
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  : املقدمة. 1

     qــــyـــي مجتمــــع فQد o تمعzــــي، فــــا�Qد o تمـــعzا� Tــــh امعــــات شـــر4حة م�مــــةzر�عـــد طلبــــة ا ر
ومـــتعلم، فمرحلـــة التعلـــيم اzـــام�t Tعـــد مـــن املراحـــل امل�مـــة الyـــq تـــؤثر hـــT تنميـــة ونمـــو ال��ـــصية 

للطالب، فالطالب يتفاعل مع �ذه الب\ئة فتؤثر فيھ وA4و ل�ا تأث]�ا عHI أداءه الت
ً

حصيTI باإلضافة ن
 HــــIــــساعده عt qيجابيــــة، ف�ـــa �[ـــتم بــــالقيم واملثـــل والعــــادات واملعـــايu~ والــــذي Tخال�ـــo انــــبzإVـــH ا
ر تكثيــف ا�zــود واملــسا�T لال�تمــام �uــذه الفئــة  يaتــزان والوصــو إVــH الــسواء، فبــات مــن الــضر ول

ا عIــــH نفــــسي�uم نلــــضمان نجــــاح�م وتفــــوق�م وحمــــاي�uم ممــــا قــــد يAــــو عائقــــا امــــام�م و4ــــنعكس ســــلب
اســ�uم فمعرفــة ��ــصية الفــرد وســماتھ وكيفيــة تفك]ــ�ه م�ــم مــن أجــل مــساعدتھ عIــH بناء�ــا أو  رود

TIوالتحصي qrتحسن مستواه النف� HIعود بالنفع عt TVالتاnل أفضل وAشg عديل�اt .  

ف�ـــو �عـــد مـــن املفــــا�يم .  ومـــن املفـــا�يم امل�مـــة والرئ\ــــسية لف�ـــم ال��ـــصية مركـــز الــــضبط
oيـاة امل�مة و�ساسية ال��صية وأنماط�ا، ف�و �ساعدنا عHI ف�م السلوك QaساQي Th مواقف ا

مركـــز الـــضبط مـــن املفـــا�يم ا�ديثـــة والyـــq ا�ـــتم �uـــا العديـــد مـــن البـــاحث]ن، فظ�ـــر hـــT املتعـــددة، ف
مجاالت نظر4ـة الـتعلم aجتمـا�T حيـث اعت�ـ� مف�ومـا عميقـا �عمـل مـن خـالل التفاعـل مـع املواقـف 

ً ً

ات ا��ركـة لـسلوكھ؛ أي ا��تلف رة، والqy تتـصل بخـصائص الفـرد إذا �ـان يمتلـك أو ال يمتلـك القـد
جيــــة  ـــل ذاتيــــة وخا ىوعIــــH مــــستو التحـــــصيل ).2009ب ــــq خالـــــد، (رأن فــــشلھ ونجاحــــھ يــــرتبط gعوامــ

اsــqr فـــإن مركــز الـــضبط �عــد أحـــد ا��ــددات hـــT التحــصيل لـــدى الطلبــة، وذلـــك مــن خـــالل أن  رالد
اsــqr أك¤ــ� مــن أي عامــل أخــر رشــعو الطالــب بالــضبط  آل شـــ�q، (رعIــH ب\تــھ يــرتبط بالتحـــصيل الد

2017.(  

 Tـــh ك�ـــ�o عـــاتق�م الكث]ـــ� والـــدو HـــIـــامعي]ن عمـــاد املـــستقبل، و4قـــع عzركمـــا �عـــد الطلبـــة ا
عمليــة تطــو4ر وnنــاء ا�zتمــع، فيجــب oخــذ با�ــسبان أن �ــذه الفئــة تواجــھ العديــد مــن الــضغوط 

ننواع�ا، والqy من شأuvا أن تAو وtشAل ��صيا©uم، باإلضـافة إVـH والعقبات والصعاب بمختلف أ
 HـــــIــــرف ع ــــصية، وnالتـــــاTV فـــــإن التعـ ردو التiـــــشئة الثقافيـــــة وaجتماعيـــــة hـــــt Tـــــشكيل ســـــما©uم ال��ـ
©uم عHI مجا�uة التحـديات،  رالسمات ال��صية لطلبة اzامعي]ن tساعد Th التعرف عHI مدى قد

©uم عHI التكيف مما يؤثر إيج ابا عHI أداuªم وعطاuªم سواء أ�اديميا أو Th مجاالت ا�ياة كAل روقد
  ). 2017بطاينة و�ياجنة، (

اسة 1.1   : رمش[لة الد

ـــات الــــسابقة تــــأث]� مركـــــز  اسـ ـــت الباحثــــة مــــن خــــالل مراجعــــة oدب النظــــر والد ر     الحظـ ي
اســات الـــسابقة  رالــضبط وســمات ال��ـــصية عIــH �ــذه الفئـــة، ومــن خـــالل اطــالع الباحثــة عIـــH الد

اسة �ذه املتغ]�ات معا عHI �ـذه  اسات تناولت د اسة لم تجد د روoدب النظر حو موضوع الد ر ر ل ي
اســـــة hـــــT الـــــسؤال ¬tـــــي ت مـــــشAلة الد رالفئـــــة، ومـــــن �نـــــا تبلـــــو مـــــا عالقـــــة مركـــــز الـــــضبط gـــــسمات : ر

  ال��صية لدى طلبة جامعة مؤتة؟

  : و4نbثق من السؤال الرئ\�o qrسئلة ¬تية

ىوعوامل ال��صية ا�مس الك�� لدى عينة من طلبة جامعة ىما مستو مركز الضبط  -1
 مؤتة؟
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تباطيـــة بـــ]ن مركـــز الـــضبط والعوامـــل ال��ـــصية الك�ـــ� لـــدى طلبـــة  -2 ى�ـــل �نـــاك عالقـــة ا ر
 جامعة مؤتة؟ 

ـــ�  -3 ق ذات داللــــــة احــــــصائية hــــــT مركــــــز الــــــضبط والعوامــــــل ا�مــــــس الك�ـــ ى�ـــــل �نــــــاك فــــــر و
Iعز للمستو التحصيt ىلل��صية لدى طلبة جامعة مؤتة   T؟ى

اسة2.1   : ر أ1داف الد

HVاسة إ   :ر    ©uدف الد

ىمركـز الـضبط والعوامـل ا�مـس الك�ـ� (التحقق من وجود اختالفات ب]ن الطلبـة hـT املتغ]ـ�ات .  1
اqrs) لل��صية رباختالف مستو التحصيل الد   .ى

 لــدى طلبــة جامعـــة ىوالعوامــل ا�مــس الك�ــ� لل��ــصية،ىالتعــرف عIــH مــستو مركــز الــضبط . 2 
  .مؤتة

ىمعرفة طبيعة العالقة ب]ن مركز الضبط والعوامل ا�مس الك�� لل��صية لدى طلبة جامعة . 3
  .مؤتة

اسة3.1   :ر أ1مية الد

  : 1Aمية النظر/ة * 

اسة من خالل أ�مية الفئة املس�uدفة Th �ذا البحث، ف�t qسلط تكمن أ�مية  ر�ذه الد
دQـي، وlـT فئـة o تمـعzواحـدة مـن أ�ـم فئـات ا� HـIعت�ـ� اللبنـة رالضوء عt qـyـامعي]ن، والz الطلبـة ا

ــاء وتطـــو4ر ا�zتمـــع ف�ـــم بنـــاة املـــستقبل، وســـالمة �ـــذه الفئـــة ونمو�ـــا gـــشAل ســـليم  oساســـية hـــT بنـ
اســة العالقـة بــ]ن متغ]ـ�ات �ــذه  ريـؤدي إVـH ســالمة ا�zتمـع، كمــا تتم]̄ـ بأصــال�uا مـن حيــث تناول�ـا لد

اسة، ف�q تمثل مرجع حديث ي°ناو املتغ]�ات لالد  معا، باإلضافة إHV الت\س]� عHI الباحث]ن القيام ر
ً

اسات حو �ذه املتغ]�ات لبد   .ر

  : 1Aمية التطبيقية* 

ل]ن اzـامع]ن، وذلـك  اسة من اzانـب العل±ـq التطبيقـي للمرشـدين واملـسؤ و    ت��ز أ�مية �ذه الد ر
اسة من ف�م العالقة ب]ن مركز الضبط وسمات ال��صية، حي ث أuvا مفا�يم ربما توفره نتائج الد

ـــات ل�ــــذه الفئـــــة  ـــT مــــا تقدمـــــة مــــن معلومـ اsــــqr، وتكمـــــن أ�مي�uــــا أيــــضا hـ تبــــاط بالتحــــصيل الد ل�ــــا ا
ً

ر ر
اســــة ا�اليــــة مــــن نتــــائج قــــد tــــس�م - فئــــة الطــــالب اzــــامعي]ن-املــــس�uدفة  ر ومــــا ستكــــشف عنــــھ الد

ا شـــات العمـــل وعقـــد دو ربفاعليـــة hـــT مـــساعدة املرشـــدين لتخطـــيط لعـــالج املـــشكالت، واعـــداد و ت ر
اســة ا�اليــة أيــضا مــن أ�ميــة  شــادية ملــساعدة الطلبــة، كمــا ت�ــ�ز �oميــة التطبيقيــة للد وnــرامج ا

ً
ر ر

اسة والqy يمكن استخدام�ا من قبل املرشدين Th بناء برامج  راملقاي\س الqy س°ستخدم Th �ذه الد
4ادة تواف�م النف�qr وRجتما�T، و�oاد شادية للمساعدة Th حل مشكالت الشباب و زا   .ي±qر
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اسة4.1   : ر حدود الد

اســة عIــH طلبــة جامعــة مؤتــة : ا!jــدود الiــشر/ة • 4وس(رطبقــت �ــذه الد مــن كــال ) رالبAــالو
اo qrsو لسنة الثانية والثالثة والراgعـة مـن العـام  لاizس]ن، واملz³ل]ن Th الفصل الد ر

qrsا طالبا وطالبة) 20699(، والبالغ عدد�م 2021/2022رالد
ً

 .  

اsــqr : ا!jــدود الزمانيــة • اsــo qrو مــن العــام الد اســة خــالل الفــصل الد رتــم تطبيــق الد ر لر
2021 /2022  

اسة عHI طلبة جامعة مؤتة:ا!jدود امل[انية •   .ر تم تطبيق �ذه الد

اسـة وlـT: ا!jدود املوضوعية • اسة ا�اليـة باإلجابـة عIـH فقـرات أدوات الد رتتحدد الد : ر
ـــم تط و4ر�ـــــا ألغـــــراض �ـــــذه مقيــــاس مركـــــز الـــــضبط ، ومقيـــــاس ســـــمات ال��ــــصية الyـــــq تــ

اسة   .رالد

اسة. 2 ر>طار النظر ومصطjYات الد   : ي

  : مركز الضبط. 1.2

hــــT منتــــصف ا�مــــس\نات، للعـــالم     hــــT اطــــار نظر4ــــة Rotterظ�ـــر مف�ــــوم مركــــز الـــضبط 
TÀ للتدعيم"التعلم aجتما�T، حيث قدم مف�ومي  لتوضيح الطر4قـة الyـq " رالتحكم الداخTI وا�ا

ك الفرد �uا مصد �عتقـدو أن مـا ريد TIـ�اب الـتحكم الـداخÂنر الدعم الذي يحدث لـھ؛ فـاألفراد أ
جة oوVـH، أو عوامـل تتعلـق  ريحدث Th حيا©uم من دعم سلqÄ أو ايجاZي يرتبط gعوامل داخلية بالد

ة والـذ�اء وسـمات ال��ـصية TÀ . ر��gص\تھ مثل الكفاءة وامل�ا رأمـا oفـراد أÂـ�اب الـتحكم ا�ـا
جية نفيعتقدو أن ما يح رصل ل�م من تدعيمات أيا �انت ايجابية أو سلبية ف�q مرتبطة gعوامل خا

َ

كما قد حظي �ذا املف�وم با�تمام ).  2018براجل، (القدر وا�ظ، وتأث]� gعض oفراد علuÆم : مثل
ـــا جعلــــھ hــــT ¬ونــــة oخ]ــــ�ة مــــن أك¤ــــ� متغ]ــــ�ات ال��ــــصية  اســــات وoبحــــاث ممـ ـــن الد رع�ــــ� فــــيض مـ

موضـــوعا للبحــــث، ف
ً

ســــ]ن  رمركـــز الــــضبط �عت�ـــ� مــــن ســــمات ال��ـــصية الyــــq حظيـــت با�تمــــام الدا
والباحث]ن حيث �عت�� أحد املفا�يم ا�ديثة Qسbيا 
ً

  ).2019ز4دان، (

ل وJــش]� مركـــز الـــضبط إVـــH توقعــات الفـــرد املعممـــة حـــو مAــان الـــسيطرة عIـــo Hحـــداث    
ل عمــا يحـد وJعتمـد مركــز الــضبط . ث للفــردوالالحقـة، أي بمع ــÉ أخـر �ــش]� إVــH مـن أو مــا �ـو املــسؤ

 ،Tتم�ـzـا الفـرد خـالل الطفولـة مثـل الـدين، والثقافـة، والتـأث]� ا�u� يمر qyب ا��تلفة ال رعHI التجا
4ب    ) Okeke & Samuel, 2021(روالعمر واizس والتد

تـــر  جـــة الyـــRotter) 1966 ( qو وت°ب ـــÉ الباحثـــة tعر4ـــف جوليـــان ر رملركـــز الـــضبط بأنـــھ الد
ك عنــد�ا ا جــة الyــq ريــد رلفــرد أن التــدعيم أو املAافــأة tعتمــد عIــH مواصــفاتھ أو ســلوكھ، مقابــل الد

جيــة، وتحـــدث gـــشAل  ك الفـــرد عنــد�ا أن املAافـــأة أو التـــدعيم محAومــة أو مـــضبوطة بقـــو خا ريــد ىر
اك الفرد لوجود عالقـة سـبbية بـ]ن الـسلوك  رمستقل عن سلوكھ؛ أي أن مركز الضبط �و مدى إد

  .ي°بع �ذا السلوك من تدعيم أو مAافأةالناتج عنھ وn]ن ما 

تــر : فئــة الــضبط الــداخTI): 2009الزnيــدي،( مركــز الــضبط إVـH فئتــ]ن Rotter و  وقـسم ر
ة  ـــع أســــبا�uا إVــــH القــــد ل عــــن نتــــاج أعمالــــھ، و4رجـ ك بأنــــھ مــــسؤ روA4ــــو عنــــدما �ــــشعر الفــــرد أو يــــد ور ن

اuªــــا، وفئــــة الــــضبط  TÀرو�aتمــــام واملثــــابرة، وnنــــاء �oــــداف، والــــس�T و �ــــم oفــــراد الــــذين  :را�ــــا
جيــــة وغ]ــــ� مــــسيطر علuÆــــا، وnالتــــاTV فــــإن نتــــاج  �ا قــــو خا ر�عتقــــدو أن التعز4ــــزات البيÓيــــة مــــصد ىر ن
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ج�م، وال تتوقـــف عIـــH ج�ـــود�م الذاتيـــة، �uـــل تخـــضع  رoفعـــال وoحـــداث ومركـــز الـــضبط يقـــع خـــا
  . للمصادفة، والقدر وا�ظ

  :  سمات ال' صية2.2

ئ\سا من موضوعات علم   �عد موضوع ال��صية من  املواضيع ال�امة والt qyعد جزءا 
ً

ر
شاد النف�qr والعالج النف�qr، وعلم aجتماع، إذ تتجHI أ�مي�uا Th عالق�uا بالكث]� مـن  aرالنفس، و

ــــ� املوضــــــوعات امل@�ابطــــــة ). 2019شــــــا�]ن، (املتغ]ــــــ�ات النفــــــسية  ـــــT واحــــــدة مــــــن أك¤ــ ـــــصية lـ فال��ـ
ن مــن العوامــل النفــسية الفطر4ــة وغ]ــ� الفطر4ــة املتفاعلــة مــع واملعقــدة hــT الbــشر، ف�ــq نظــام مAــو

 ,Abood, Alharbi, Mhaidat & Gazo(الب\ئـة aجتماعيــة مــن الطفولـة إVــH مرحلــة الـشيخوخة 
2020.(  

صــفة نفــسية أو جــسمية، مك°ــسبة أو فطر4ــة، وlــT الyــq : بأuvــا) Traits(الــسمة  tعت�ــ�    و
Tــl تم]ـ¯ ��ـصا مــا عـن ¬خــر4ن، فالـسمة Tــh سـتجابة لــدى الفـردa اسـتعداد دينــامي يحـدد طر4قــة 

فالسمة a Tlستعداد الثابت Qسbيا لنوع ما من  ).Q2010ع\سة وجمل، (مواقف معينة يتعرض ل�ا 
ً

السلوك الذي يظ�ر أثره Th عدد من املواقف ا��تلفة فعHI سbيل املثال السيطرة Tl استعداد أو 
من املواقف الqy يتعرض ل�ا الفرد املسيطر، والـسمات أنـواع م|uـا رامليل للظ�و أو ال°سلط Th كث]� 

ســمات فطر4ــة مثــل الــسمات املزاجيــة ومنــا مك°ــسبة مثــل الــسمات aجتماعيــة وا�لقيــة باإلضــافة 
4ة وم|uا الشاذة والسو4ة  4ة والالشعو رلسمات الشعو   ). 2013رnيع، (ر

دود oفعـال املرتبطـة معـا بنــوع مجموعـة مـن aسـتجابات : بأuvـا) Cattel(وJعرف�ـا �اتـل  و
َ

ر
ـــT معظـــــم oحــــــوال  ـــنفس الطر4قـــــة hـــ ـــدة، تجعل�ــــــا توضـــــع تحــــــت اســـــم واحــــــد، ومعاu�zـــــا بـــ مـــــن الوحــ

) ،qrßة والعبو�  ). 2010صوا

أبiيــة نظر4ـــة tعتمــد عIــH املالحظـــة والعالقــات التبادليـــة : بأuvـــا) Eysenck(وJعرف�ــا ايزنــك 
ـــــة aعتياد ــــتجابات ا��تلفــ ـــــدQي بــــــ]ن عـــــــدد مـــــــن aســ ــــة مثــــــل الiـــــــشاط البــ يـــــــة وتــــــضم الـــــــسمات امل�مـــ

لية، وaســــتعداد aجتمــــا�T، وaســــتعداد لالب�uــــاج  ووaندفاعيــــة وا��ــــاطرة، وال�ــــم، وتحمــــل املــــسؤ
  ). 2010آل]ن، (

ت  ـــاز بـــــالتعميم : بأuvـــــا) Alport(روJعرف�ـــــا البـــــو ـــ�qr يخـــــتص بـــــالفرد و4متــ ــــام عـــــصqÄ نفــ نظـ
ة عHI نقل الكث]� م ن املنuåات املتعادلة وظيفيا وعHI التوجيھ املستمر ألشAال روالتمركز ولديھ القد

  ). 2017الرقاد، (يمتعادلة من السلوك التوافقي والتعب]� 

ئ\ـسية، aنbـساطية،  رالعوامل ا�مس الك�� لل��صية Tl قائمة تضم خمس عوامل  ى
اæــي ومت عــددة الثقافــات روالــضم]�، والطيبــة، وaنفتــاح عIــH ا��ــ�ة، وtعــد أuvــا قائمــة عIــH أســاس و

  ) .(McCeae& Costa, 1997(  وقابلة للتعميم 
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ــــمات  ــ ــــــن ســـ ــــشف عــ ــــاس والكـــــ ــــصية للقيــــ ــ� لل' ـــــ ــ ــــس الك�ــــ ــ ــــل ا! مـــ ــ ــــوذج العوامــ ــ ىنمــ
  : ال' صية

ــ مـــاكر و�وســـتا  ي يقـــدم نمـــوذج العوامـــل ا�مـــس الك�ـــ� لــ ) McCrae, Costa, 1992(ى
صفا شامال لل��صية، يندرج ضمن �ل عامل من العوامل مج تصiيفا و

ً ً ً
موعة ضيقة مـن سـمات و

Tــــlدمــــج مجوعــــة كب]ــــ�ة مــــن تراكيــــب : ال��ــــصية، و4تم]ــــ¯ �ــــذا النمــــوذج بثالثــــة جوانــــب أساســــية و
، الفاعلية    ). 2021العناز، (لال��صية، الشمو

A4ـــا  ىنمـــوذج العوامـــل ا�مـــس الك�ـــ� ) McCrae, Costa, 1992(ر   وJعـــرف �وســـتا و�ا
ـــــمات ال��ـــــــص ـــــاد، وlـــــــT يلل��ـــــــصية بأنـــــــھ تنظـــــــيم �رمـــــــي يحتـــــــو عIـــــــH ســ ية و4تـــــــضمن خمـــــــسة أgعــ

  :وفيما يt TIعر4فا©uا) العصابية، aنbساطية، z³Qaام، aنفتاح عHI ا���ة، يقظة الضم]�(

يصف الفرد بأن لديھ خ��ات غضب وقلق عاليا، وانفعـاالت سـلبية ): Neuroticism (N(العصابية 
ً ّ

ة عHI تحمل الضغو تباك، وسمات عدائية واندفاع، وعدم مقد روا  ,McCrae, Costa(ط ر
نــة، وأقــل عرضــة لألحــزان)1992 جــة املنخفــضة باالســتقرار aنفعــاTV، واملر و، وتــدل الد . ر

ــt qــــشAل العــــصابية ف�ــــq القلــــق والعــــداء الغاضــــب وaكتئــــاب  أمــــا الــــسمات الــــضيقة الyــ
  ). 2014م\سراندينو، (والو�T الذاtي والدافعية والتعرض للضغوط 

يــصف الفــرد بــاللبق والــودود وaجتمــا�T، و4ميــل الفــرد إVــH تAــو4ن ): a)Extraversion (Eنbــساطية 
الصداقات، كما أنھ ��ص متفائل ومبتìí، لدية انفعاالت ايجابية وتوكيد ذات و4تمتع 

ة  ــــدفء ) McCrae, Costa, 1992(رباإلثـــــا والـــــسمات الyـــــt qـــــشAل aنbـــــساطية lـــــT الـ
ة واملـــشاعر aيجابيـــة ، وaجتماعيـــة، واzــزم، والiـــشاط، والبحــث) الــصداقة( ر عـــن aثــا
  ). 2014م\سراندينو، (

ـــل للفـــــرد الــــذي �ــــشعر بالثقـــــة اتجــــاه نفـــــسھ ): Qa) :Agreeableness (Aــــz³ام وJـــــش]� �ــــذا العامـ
وaخر4ن وJشعر بالكفاءة، ولديھ الرغبة hـT املـساعدة واملـشاركة الوجدانيـة مـع aخـر4ن، 

ملعتدين وقمع مشاعر العدوانية، والطف باإلضافة إHV الدفاع عن حقوق�م والعفو عن ا
وJـــشمل Qaــــz³ام الثقــــة بــــاآلخر4ن ) h)McCrae, Costa, 1992ـــT املعاملــــة والتواضــــع 

ـــــار ) aخــــــالص وoمانــــــة(وaســــــتقامة  وخفــــــة املــــــزاج والتواضــــــع ) نالتعــــــاو(والطاعــــــة وaيثـ
  ).2014م\سراندينو، (والتعاطف 

و4ـصف الفـرد بـأن حياتـھ مفعمـة با�يـال ) ): a)Openness to Experience (Oنفتـاح عIـH ا��ـ�ة 
ات والطموحـات الكث]ــ�ة، ف�ـو يميــل ألحـالم الــسقظة، باإلضـافة إVــH أن  روoحـالم والتــصو
، وJع�ـــ� عــــن حاالتــــھ النفـــسية gــــشAل أك¤ــــ� مــــن  ة hــــT جميـــع أنــــواع الفنــــو نا�تماماتـــھ بــــار ز

لتجديـــد hـــo TفAـــار، ولديـــھ oخــر4ن، و4تم]ـــ¯ باالنفتـــاح العقIـــT وعـــدم اzمــود وaبتAـــار وا
) McCrae, Costa, 1992(امليـل إلعـادة النظـر hـT القـيم الـسياسية وaجتماعيـة والديiيـة 

وJشمل �ذا العامل عHI أوجھ ا�يال أو علم اzمـال، واملـشاعر الوجدانيـة والتـصرفات 
4ة ) امليل للمغامرة(   ).2014م\سراندينو، (روoفAار والقيم التحر

وJـش]� للفـرد الـذي يتـصرف بكفـاءة وحكمـة مـع املوافـق ) ): Conscientiousness (C(يقظـة الـضم]� 
ا�ياتيــــة ا��تلفــــة، فيتــــصف الفــــرد بال@�ت\ـــــب والتنظــــيم، وا�ــــرص وaتــــزام بالواجبـــــات 

 ,McCrae, Costa(وaخالق والقيم، كما أنھ ي°سم بالتفك]� والتأQي قبل القيام بأي qrßء 
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رIـــH الكفـــاءة والتنظـــيم، الـــشعو بالواجـــب، الكفـــاح مـــن وJـــشمل يقظـــة الـــضم]� ع) 1992
ة    ).2014م\سراندينو، (رأجل aنجاز والتنظيم الذاtي والتأQي واملشو

اسات السابقة 3.2   : ر الد

اسة وقد تم تقسيمxا إuv ثالثة محاو اسات السابقة ال{| تناولت متغ�yات الد رفيما ي-, الد ر   :ر

اسات السابقة ال{| تناو: أوال   لت مركز الضبطرالد

ـــــد  اســــــة ب ــــــq خالـ ـــــدفت د ــــستو ) 2009(ر�ـ ـــــضبط ومـــ ـــــة العالقــــــة بــــــ]ن مركــــــز الـ ىإVــــــH معرفــ
) 180(التحـــصيل �oـــادي±q لـــدى طلبـــة �ليـــة العلـــوم ال@�بو4ـــة hـــT جامعـــة آل الب\ـــت، وnلغـــت العينـــة 

تـــر لقيـــاس  �م بالطر4قـــة العـــشوائية الطبقيـــة، وتـــم اســـتخدام مقيـــاس ر وطالبـــا وطالبـــة، تـــم اختيـــا ر
للـــضبط، أمــا تحـــصيل الطلبــة فـــتم ا�ــصو عليـــھ مــن القبـــو وال°ــz³يل لzñامعةــــ، وnيiـــت مركــز ا ل

TÀ، باإلضــافة إVــH عــدم وجـود عالقــة بــ]ن مركــز  رالنتـائج تفــو oفــراد الـذين لــد~uم مركــز ضــبط خـا ق
اsـqr لـصاp طلبـة  رالضبط والتحصيل �oادي±t qعز ملتغ]� اzـiس، و�انـت النتـائج للمـستو الد ى ى

4وس اســـة عـــدم وجــــود عالقـــة ذات داللـــة احـــصائية بـــ]ن مركـــز الــــضبط رالبAـــالو ر، كمـــا أظ�ـــرت الد
ــــستو  ـــر انòـــــÉ أو املـ ـــiس ذكــ ـــدQي أو اzــ ـــواء مرتفـــــع، متــ TÀ أو داخIـــــh TـــــT مـــــستو التحـــــصيل ســ ىخـــــا ى ر

qrsا اسات عليا: رالد 4وس أو د ربAالو   . ر

TV كما    اسة �دفت إHV الك) Sgone & Caroli, 2014(وقام �ل من ساجوQي و�ار شف ربد
الكفاءة الذاتية �oاديمية واملفـا�يم الذاتيـة لـدى عن العالقة ب]ن مفا�يم الذات ومركز الضبط و

وتـــم اســـتخدام مقيــــاس مركـــز الـــضبط ومقيـــاس الكفــــاءة ). نعلـــم الـــنفس، الطــــب، والقـــانو(طـــالب 
نـة بلغـت الذاتية �oادي±q، والتمايز الـدالTV للنـوع الفعIـT واملـستقبل الـذاtي، وتـم تطبـيق�م عIـH عي

طالبا وطالبة Th جامعـة �اتانيـا، صـقلية ) 267(
ً

، كمـا أثب°ـت النتـائج أنـھ �لمـا �ـان الطالـب ) ايطاليـا(
 Tـh يZـي ايجـاtع�ـ� عـن مف�ـوم ذا�ا عIـH أن  ف Th �ـل مAـان �لمـا �ـان قـاد ا عHI التحكم Th الظر رقاد ور

ً

ف  اد احتمــــال ســــيطرة الطــــالب عIــــH ظــــر وا�اضــــر واملــــستقبل، كمــــا أنــــھ �لمــــا  اد ز زا�يــــاة اليوميــــة 
q±ادي�o السياق Th اك�م ل�ا و�انوا فعالي]ن   .راد

اســـــة  ج�ــــــة ) 2016ا�مــــــدان، (ر   و�ـــــدفت د وإVـــــH معرفــــــة العالقـــــة بـــــ]ن مف�ــــــوم الـــــذات و
 ìíـــرم]ن الــــسعودي]ن، وتـــم اســـتخدام املــــنzمـــس الك�ــــ� لل��ـــصية لـــدى ا��ىالـــضبط والعوامـــل ا

تباطي ومقياس عوامل ال��صية ا a عينـة بلغـت رالوصفي HـIالء ) 89(ىلك�ـ� الـذي طبـق ع مـن الó̄ـ
العائــدين لzñر4مــة، و�انــت أ�ــم النتـــائج أن �نــاك عالقــة طرديــة بــ]ن مف�ـــوم الــذات و�ــل مــن وج�ـــة 

Zعـــــة لل��ـــــصية لــــــدى ا�zـــــرم]ن الــــــسعودي]ن o تفــــــاع مـــــستو العوامــــــل رالـــــضبط والعـــــصابية، وا : ىر
، كمـا بيiـت النتـائج صـالحية النمـوذج للتiبـؤ ) �ةaنbساطية، التفاQي، الوداعة، aنفتاح عIـH ا��ـ(

ج�ة الضبط من خالل العوامل ا�مس الك�� لل��صية ىبمف�وم الذات و   .و

 qاســـة آل شـــ� ىإVـــH معرفـــة عالقـــة مركـــز الـــضبط بمـــستو التحـــصيل ) 2017(رو�ـــدفت د
نـــــة بـــــ]ن الطـــــال اســـــة مقا اsــــqr لطـــــالب مرحلـــــة الثانو4ـــــة العامـــــة بمنطقـــــة نجــــران، و�انـــــت الد رالد ر ب ر

، و�انــــت العينــــة مAونــــة مــــن  اســــيا، وتــــم اســــتخدام املــــنìí الــــسبqÄ املقــــار ناملتــــأخر4ن واملتفــــوق]ن ود
ً

ر
�م بالطر4قــة العــشوائية الطبقيــة، وتــم اســتخدام مقيــاس مركــز الــضبط ) 120( رطالبــا، وتــم اختيــا

ً

اســـة لــد~uم مـــستو ضــبط داخIـــT متوســـط،  اســـة، وnيiــت النتـــائج أن أفــراد عينـــة الد ىلتطبيــق الد ر ر
ق ذات داللـــة إحـــصائية hـــT مركـــز الـــضبط الـــداخTI تبعـــا ملتغ]ـــ� التحـــصيل ب اإلضــافة إVـــH وجـــود فـــر

ً
و
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 qrـsا ر�oادي±q، و�ان لصاp الطلبـة املتفـوق]ن، وتبعـا ملتغ]ـ� املـستو الد ى
ً

، ثـاQي، ثالـث( و�انـت ) لأو
HIعo qrsا ق لصاp املستو الد رالفر ى   .و

اســـــة  ـــH تحديـــــد) Ugur, 2021 (رأوغـــــور   �ـــــدفت د ــــالب إVــ ــــضبط لطـ ى مـــــستو مركـــــز الـ
ع مركـز الــضبط يختلــف قــاzامعـات املقيمــ]ن hــT مؤسـسة aئتمــان وامل�ــاجع، والكـشف إذا �ــان مو

) 455(تــم تطبيـق مقيـاس مركـز الــضبط عIـH عينـة مAونـة مــن . بـاختالف ا�ـصائص الديموغرافيـة
طالبا وطالبة Th جامعة 

ً
)karamanoglu Mehmetbey (اك فر كب]� وفقـا ، وأظ�رت النتائج أن �ن

ً
ق

اسـة لـد~uم مـستو ضــبط داخIـT، وال يوجـد عالقـة بــ]ن  ىللب\ئـة الyـQ qـشأوا فuÆـا وأن أفــراد عينـة الد ر
اسية، ومستو الدخل ىمركز الضبط واizس، والعمر، والسنة الد   .ر

اسات السابقة ال{| تناولت : ثانيا    سمات ال' صيةرالد

4حـــاQي والزnـــو     اســـة طنـــوس و ن�ـــدفت د ر إVـــH التعـــرف عIـــH الـــسمات ال��ـــصية ) 2012(ر
اســـة مــن  طالبــا، ولتعــرف عIـــH ) 462(رالyــq تم]ــ¯ بــ]ن الطلبــة املو�ـــوn]ن والعــادي]ن، تAونــت عينــة الد

ً

دنية، واظ�رت النتائج إHV وجود  a الب\ئة HIرسمات ال��صية تم استخدام اختبار �اتيل املطو ع ر
qـyعوامل ال��ـصية ال Th ق ذات داللة احصائية ت وفر ر تم]ـ¯ الطـالب والطالبـات املو�ـوn]ن، وأشـا

ون بمــستو اعIــH مــن الــذ�اء، واك¤ــ� مــيال للــسيطرة، واملغــامرة،  ىالنتــائج أن الطلبــة املو�ــوn]ن يتم]ـ̄ـ
 ، ، وzöولـو ا بأuvم اقل ذ�ـاء، وخاضـعو نوالتجديد عن نظراuªم من الطلبة العادي]ن الذين اظ�ر ن و

كمـــا بيiــــت . ن�وnـــو بالواقعيـــة، والعمليــــة، وعـــدم التـــوتركمـــا تم]ــــ¯ الطلبـــة املو. واقـــل مـــيال للتجديـــد
ون بــأuvم اك¤ـ� عـصbية، ولـد~uم عقليــة مرنـة، وميـل أعIـH للــشك،  النتـائج ان الطلبـة املو�ـوn]ن يتم]̄ـ

نة بالطلبة العادي]ن   . رواuvم اقل تحفظا، واك¤� �دوء مقا

اسة أوالد �دار    ك¤� شيوعا إHV التعرف عHI سمات ال��صية o) 2017(ركما �دفت د
ً

يلـدى الطلبــة والyــq تم]ــ¯ ��ــصية الطلبــة ذو التفك]ـ� aيجــاZي والــسلqÄ، باالضــافة إVــH معرفــة �ــل 
ق hـــT ســـمات ال��ــــصية tعـــز ملتغ]ـــ� اzـــiس، وتــــم اســـتخدام مقيـــاس �وســـتا ومــــاكر  ي�نـــاك فـــر ى و

 ى ا�مـس الك�ـ� ومقيـاس التفك]ـ� aيجـاZي والـسلqÄ، وتـم تطبـيق�مال��ـصيةللكشف عن عوامـل 
طالب وطالبـة، وnيiـت النتـائج إVـH أن سـمات ال��ـصية جائـت �uـذا ال@�ت\ـب ) 500(عHI عينة بلغت 

ت ). ، العـــصابية) الطيبـــة(يقظــة الـــضم]�، aنbـــساطية، aنفتـــاح عIـــH ا��ــ�ة، املقبوليـــة ( ركمـــا أشـــا
ق ذات داللة احصائية Th الـسمات التاليـة tعـز ملتغ]ـ� اzـiس  ىالنتائج إHV وجود فر bـساطية، aن(و

و�انـــت لــصاR pنـــاث عــدا ســـمة العــصابية فAـــان ) املقبوليــة، يقظــة الـــضم]�، aنفتــاح عIـــH ا��ــ�ة
رالفر الدال لصاp الذ�و   . ق

اسة �دفت إHV التعرف عHI العوامل ا�مس الك�� ) 2018(قام بطاينة و�ياجنة   و ىبد ر
o امعــةzردنيــة وجامعــة ال]�مــوك، وتــم لل��ــصية، لــدى عينــة مــن طلبــة �ليــة ال@�بيــة الر4اضــية با

ياســتخدام مقيــاس العوامــل ا�مــس الك�ــ� لAوســتا ومــاكر  tعر4ــب ) Costa& McCrea, 1989(ى
ًطالبـــا وطالبـــة hـــT �ليـــة ) 612( املـــنìí الوصـــفي وتطبيقـــھ عIـــH عينـــة بلغـــت اســـتخدامالبـــاحث]ن، وتـــم 

�م بالطر4 دنية، وتم اختيا oال]�موك و qyجامع Th رال@�بية الر4اضية وأظ�رت النتائج . قة العشوائيةر
أن عامـل يقظــة الــضم]� جـاء باملرتبــة oوVــH، والثانيـة عامــل aنbــساطية، واملرتبـة الثالثــة املقبوليــة، 

ق ذات . والراgعة aنفتاح عHI ا���ة، واملرتبة oخ]�ة العصابية وكما أظ�رت النتائج عدم وجود فر
لك�ــ� لـــدى طلبـــة ال]�مـــوك تبعـــا ملتغ]ـــ� اzـــiس، داللــة احـــصائية بـــ]ن عوامـــل ال��ـــصية ا�مـــس ا

ً
ى

دنيــة  a امعــةzق ذات داللــة احــصائية hــT عامــل العــصابية لــصاp الــذ�و لــدى طلبــة ا روجــود فــر ر و
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ق ذات داللة احصائية Th عامل العصابية لصاp طالبات اzامعة  جود فر وتبعا ملتغ]� اizس، و و
ق ذ جود فر دنية تبعا ملتغ]� اzامعة، و aو و

ً
ات داللة احصائية Th �ل من يقظة الضم]�، املقبولية ر

وaنbـــساطية لـــدى طالبـــات �ليـــة ال@�بيـــة الر4اضـــية لـــصاp طالبـــات ال]�مـــوك تبعـــا ملتغ]ـــ� اzامعـــة، 
ً

ـــة ولــــصاp طــــالب اzامعــــة  ـــT عامــــل العــــصابية تبعــــا ملتغ]ــــ� اzامعـ ق دالــــة احــــصائيا hـ جــــود فــــر و
ً ً

و و
h ق دالة احصائيا جود فر دنية، و a

ً
و و T �ـل مـن املقبوليـة، aنbـساطية و4قظـة الـضم]� لـدى طـالب ر

ال@�بية الر4اضية لصاp طلبة ال]�موك تبعا ملتغ]� اzامعة
ً

 .  

ـــq وا�ما�ـــــسة  اســـــة الزعÄــ ة التiبؤ4ـــــة للعوامـــــل ) 2019(ر كمــــا �ـــــدفت د رإVـــــH معرفـــــة القـــــد
افة لالختالفـات ىا�مس الك�� لل��صية بااليجابية لـدى طلبـة جامعـة البلقـاء التطبيقيـة، باإلضـ

ىhــa Tيجابيــة تبعــا لzñـــiس والتخــصص واملعــدل ال@�اك±ـــq ومــستو الــدخل، 
ً

وتـــم تطبيــق قائمــة نيـــو 
مالئــــھ لقيــــاس aيجابيــــة، وnلغــــت ا�مــــسلقيـــاس عوامــــل ��aــــصية  ا و ، ومقيـــاس �ــــابرا ز الك�ــــ� ر ى

ق دالة احصائيا a Thيجا) 428(العينة  طالبا وطالبة، واظ�رت النتائج وجود فر
ً ً

ىبية tعـز لzñـiس و
 pىلـصاa pنـاث، وللمعـدل ال@�اك±ـt qعـز لـذو املعـدالت جيـد جـدا فـأك¤�، وملـستو الـدخل لــصا ي ى

ً

تباطية موجبة ودالة ب]ن عوامـل ال��ـصية  رذو الدخل املرتفع، واظ�رت النتائج وجود عالقالت ا ي
قــة سـالبة مــع العــصابية مـع aيجابيــة، ب\نمــا �انـت العال) aنbـساطية، واملقبوليــة، و4قظـة الــضم]�(

وnيiـــــت النتـــــائج أن aنbـــــساطية والـــــضم]� واملقبوليـــــة معـــــا تتiبـــــأ بااليجابيـــــة لـــــدى طلبـــــة . وaيجابيـــــة
ً

  . اzامعة

) Abood, Alharbi, Mhaidat & Gazo, 2020(ووقــام عبــود وا�رZــي وم�يــدات وغــز 
اسـة �ـدفت إVـH معرفـة العالقـة بـ]ن سـمات ال��ـصية وفقـا لنمـوذج عوامـل  ىال��ـصية الك�ـ� ربد

يوالكفـــاءة �oاديميـــة الذاتيـــة والتكيـــف �oـــادي±q بـــ]ن طـــالب اzامعـــة ال�اشـــمية hـــT ضـــوء متغ]ـــ� 
ىنمـــوذج العوامـــل ا�مـــس الك�ـــ� ل��ـــصية، : وتـــم اســـتخدام ثالثـــة مقـــاي\س. اzـــiس والتخـــصص

Iاسة ع H عينة من رومقياس الكفاءة الذاتية �oاديمية ومقياس التكيف �oادي±q، وتم تطبيق الد
طالبــا وطالبــة مــن اzامعــة ال�اشــمية، واســفرت النتــائج عــن وجــود ) 258(الطلبــة ا�ــر4ج]ن بلغــت 

ً

 pجات tعز إHV الكفاءة والتكيف �oادي±q وذلك لصا ق ذات داللة احصائية Th متوسط الد ىفر ر و
تبـــاط ايجـــاZي ذو داللـــة احـــص. Rنـــاث والتخصـــصات العلميـــة ائية بـــ]ن ركمـــا أظ�ـــرت النتـــائج وجـــود ا

لبية بــــــ]ن  aنbــــــساطية وaنفتــــــاح عIــــــH ا��ــــــ�ة والكفــــــاءة الذاتيــــــة والتكيــــــف �oــــــادي±q، وعالقــــــة ســــــ
q±ادي�o اديمية والتكيف�o العصابية والضم]� والكفاءة الذاتية.  

اسات السابقة    : ر�عليق عام ع-u الد

اسـة نجـد أن الد اسـات الـسابقة والyـq تناولـت موضـوع الد ر مـن خـالل الد راسـات جـاءت ر
 Tـh اسـة اسـات تفـردت �ـذه الد رموø�ة لAل متغ]� عIـH حـدا وعIـH حـد علـم الباحثـة وnح÷uـا hـT الد ر
اســة oوVــH الyــq تناولــت العالقــة بــ]ن  اســة واحــده ف�ــq الد رتناول�ــا للعالقــة بــ]ن �ــذه املتغ]ــ�ات hــT د ر

اسة ا�اليـة مـن الد اسة لدى طلبة جامعة مؤتة، واستفادت الد رمتغ]�ات الد ر اسـات الـسابقة hـT ر
ن�uــــا مــــع نتــــائج  راثــــراء أد�uــــا النظــــر وhــــT اســــتخدام مقاي\ــــس�ا، باإلضــــافة إVــــH مناقــــشة النتــــائج ومقا ي

اسات السابقة   .رالد
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اسة . 3   :راجراءات الد

اسة. 1.3   : رمن�� الد

اســــة ملعرفــــة عالقــــة مركــــز الــــضبط بالعوامــــل ا�مــــس  ر    انطالقــــا مــــن ا�تمــــام �ــــذه الد
ـــ� لل��ـــــصية  ـــاطي  لـــــدىىالك�ــ تبــ a الوصـــــفي ìíرطلبـــــة جامعـــــة مؤتـــــة، فـــــسوف يـــــتم اســـــتخدام املـــــن

TIالتحلي.  

اسة2.3   :ر مجتمع الد

 ). العلمية وQoسانية(   �و طلبة جامعة مؤتة بAليا©uا 

اسة3.3  : ر عينة الد

اسة aلك@�وQي عHI جميع طلبة جامعة مؤتـة والـرابط      ابط الد Jع  اسة تم تو رالختيار عينة الد ر زر
  �و 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmBKKUZK6tj5p
9bVPgBYDJSukPVBy7Xx0Igjelsx-
5Z5INuw/viewform?usp=sf_link) 

طالــب وطالبـــة، ) 400(وnقــي الــرابط متــاح للتطبيــق مــدة أســبوع]ن، حيــث اســتجاب عIــH املقــاي\س 
n]ـــ�ت ماســـو فقـــد تبـــ]ن أن �ـــذه العينـــة تمثـــل أ نوnـــالعودة إVـــH معادلـــة ر اســـة حيـــث يكفـــي و رفـــراد الد

ب    .طالبا وطالبة) 375.73(رللتعميم عHI العينة عند تطبيق املعادلة ما يقا

اسة4.3   : ر أدوات الد

  :استخدمت الباحثة oدوات oتية

أوال
ً

  مقياس مركز الضبط: 

 HــــVاســــة تـــم اســــتخدام مقيــــاس مركـــز الــــضبط مــــن خـــالل الرجــــوع إ رلتحقيـــق أغــــراض الد
ّ

oّدب النظر والد ي ّ
اسة ) 2017(، آل ش�q ) 2009ب q خالد، : (راسات السابقة  ,Ugur (رأوغور،و د

تھ ) 2021 روذلــك لغايــات قيــاس مركــز الــضبط لــدى طلبــة جامعــة مؤتــة، وقــد تAــو املقيــاس بـــصو ن ّ

4ن امـا خيـار ) o)25ولية من  عـة عIـH يـتم Rجابـة عنـھ مـن خـالل اختيـار خيـار مـن ا�يـا رسـؤال مو ز
  ) ب(أو خيار ) أ(

ــــــــصائص   ــــــق مــــــــــن ا! ــ ــــــــا تــــــــــم التحقــــ ــــــــة و�Fئ�(ــ اســ ــــبة املقيــــــــــاس لxــــــــــدف الد ـــــق مــــــــــن مناســــــ وللتحقـــــ
ّ ّ

ر
ّ

 . السيكوماتر/ة التالية للمقياس

أوال
ً

اسة:  رصدق أداة الد
ّ 

قوتم التحقق من صدق oداة بالطر ¬تية
ّ ّ:  

ّ للتحقـــق مـــن صـــدق املقيـــاس وأن الفقـــرات املوضــــوعة تقـــ\س مـــا وضـــعت ألجلـــھ، ومــــدى  ّ

ركــــز الـــــضبط، تــــم عرضــــھ عIــــH مجموعـــــة مــــن ا��كمــــ]ن ا��تــــص]ن بلغـــــوا tغطي�uــــا zوانــــب م
ّ

)12 (
دنيـة، وتـم اعتمـاد محـك اتفـاق  o امعـاتzJـسية hـT ا ّمحكمـا مـن أعـضاء ال�يئـة التد ّ ّ رّ ر ً ِ

ّ
ًمحكمــا ) 10( ّ
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ّلإلبقــاء عIــH الفقــرة أو tعــديل�ا، وتــم Rبقــاء عIــH الفقــرات الyــq وافــق علuÆــا ا��كمــ]ن مــن حيــث أuvــا  ّ

ّبة Th صياغ�uا، ومضموuvا، وتمثيل�ا لzñوانب الqy أعدت من أجل�ا، وnناء عHI اق@�احا©uم، تم مناس ً

 Th عديالت لغو4ةt فقرة) 19(فقرات، وأصبح عدد فقرات املقياس ) 4(إجراء.  

 صدق البناء الداخ-,. 2 

ّللتحقق من صدق البناء الداخTI تم تطبيـق املقيـاس عIـH عينـة اسـتطالعية مAونـ    ّ ّ طالبـا ) 30(ة مـن ّ
تبـاط  a ـا، ومـن ثـم إيجـاد معـامالتuاسـة وخـارج عين� رمن طلبة جامعة مؤتـة مـن داخـل مجتمـع الد ر

ّ

جــة الAليـــة الــذي تiت±ــq لـــھ، واzــدو  جــة عIـــH الفقــرة والد لبــ]ن الد ر تبــاط �ـــل ) 3(ر ريوøــp معامـــل ا
جة الAلية  :رفقرة بالد

   ):3 (لجدو 

تباط بyن <ل فقرة من فقرا E جة ال[لية مركز الضبطت مقياس رمعامالت  ر مع الد

رقم 
 الفقرة

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

 رقم

 الفقرة

جة  تباط مع الد a رمعامل ر
 الAلية

 رقم

 الفقرة

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

1 0.59** 8 0.71** 15 0.58** 

2 0.41* 9 0.74** 16 0.64** 

3 0.47* 10 0.58** 17 0.63** 

4 0.48*  11 0.64** 18 0.47* 

5 0.58** 12 0.33* 19 0.55** 

6 0.61** 13 0.38*   

7  0.66** 14 0.41*    

  ) α = 0.01(دال عند ). ** α 0.05 =(دال عند * 

ليتــpý مـــن اzــدو    ِ
ّ جــة الAليـــة قـــد ) 3(َ رأن قـــيم معــامالت صـــدق البنــاء بـــ]ن الفقــرة مـــع الد

ّ

ىع�ا دالة عند مستو الداللة Rحصائية ، و�انت جمي) 0.74-0.33(تراوحت ب]ن 
ّ

)α = 0.05 .( 
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    :ثبات مقياس مركز الضبط

1- uvوA ثبات >عادة : الطر/قة 

اسة     رللتأكد من ثبات مقياس مركز الضبط تم تطبيقھ عHI عينة استطالعية من داخل مجتمع الد
ّ ّ ّ ّ

اســــتخدم aختبـــــار وإعـــــادة طالبـــــا جامعيــــا مـــــن جامعــــة مؤتـــــة، وتـــــم ) 30(ّوخــــارج عين�uـــــا مAونــــة مـــــن 
، وتــــم ) a)test-retestختبـــار  ّبتطبيـــق املقيـــاس، وإعــــادة تطبيقـــھ gعـــد أســــبوع]ن مـــن التطبيـــق oو ل ّ

جــــة الAليــــة،  جــــات الطلبـــة اzــــامعي]ن hــــT التطبيقــــ]ن، والد تبــــاط ب]�ســــو بــــ]ن د رحـــساب معامــــل ا ر نر
  .يوpø النتائج) 4(لواzدو 

 :�Eساق الداخ-,:  الطر/قة الثانية -2

نباخ ألفا، واzدو     لتم حسب معامل الثبات بطر4قة taساق الداخTI حسب معادلة كر يب]ن ) 4(و
نباخ ألفا    ومعامل taساق الداخTI وفق معادلة كر

  ): 4(لجدو 

نباخ ملقياس مركز الضبط  ومعامالت الثبات بطر/قتyن >عادة وألفا كر

عدد  الرقم
 الفقرات

امل الثبات بطر4قة taساق الداخTI مع معامل الثبات بطر4قة Rعادة
نباخ  وألفا كر

1 1-19 0.85** 0.89 

  ) α 0.01 =(دال عند ** 

ل ي°بـ]ن مـن اzـدو    ب\نمـا بلــغ ) 0.85(ّأن معامـل الثبـات مـن خـالل طر4قـة Rعـادة بلغـت ) 4(َّ
نباخ ألفا  وبطر4قة taساق الداخTI من خالل معادلة كر ِ

ّ
قياس ب�بات مما يدل عHI تمتع امل) 0.89(

 .مناسب

 :ت�jيح وتفس�y املقياس

تAـــو املقيـــاس مـــن 
َ

ن ّفقـــرة بالـــصيغة ال|uائيـــة يختـــار الطالـــب احـــدى الفقـــرت]ن أ أو ب ) 19(َّ

احـد عـن الفقـرة  TÀ و جت]ن إذا اختـار الفقـرة الyـt qع�ـ� عـن aتجـاه ا�ـا ويحصل املفحوص عHI د ر ر
TIتجاه الداخa ع�� عنt qyال  

 HIجات ع قم واحد وجود ) 38 – 19(املقياس gعد التعديل من ر وتندرج الد  q ع�ر، حيث 
جـــــة  ـــT حـــــ]ن tع ـــــq الد TÀ بالAامـــــل، hــ ـــز ضـــــبط خـــــا رمركــ وجـــــود مركـــــز ضـــــبط داخIـــــT بالAامـــــل، ) 38(ر

جا©uم مـا بـ]ن : نو4صنف املستجيبو عHI املقياس إHV فئت]ن TÀ وتقع د رذو الضبط ا�ا ر ) 1.50-1(ي
جـا جات، وذو الضبط الداخTI تقع د رد ات ) u©)1.51-2م مـا بـ]ن ير جـة، وجميـع ا�يـا رد اعت�ـ�ت ) أ(ر

ات  TÀ، ب\نما اعت��ت جميع ا�يا رمركز ضبط خا   . مركز ضبط داخTI) ب(ر

ثانيا
ً

   :ىمقياس العوامل ا! مس الك�� لل' صية: 

اسة تم تطو4ر مقياس العوامل ا�مسة الك�� لل��صية gعد الرجوع  ى لتحقيق أغراض الد ر
ّ

يلـألدب النظـر وا اسـات الـسابقة ّ رلد
ىلقيـاس العوامـل ا�مـسة الك�ـ� لل��ـصية لـدى طلبـة وذلـك ّ
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 tعر4ب بدر Costa & Mccrae, 1992( (ياعداد �وستا وماكر جامعة مؤتة، فتم الرجوع إHV مقياس 
اســة عمــر وفرحــاQي وإبرا�ي±ــq وnاغر4ــان 1997يoنــصار  ي، ود  ,Amrai, Farahani, Ebrahimi(ر

Bagherian, 2011 ( ( ، اسة بطاينة و�ياجنـة تھ oوليـة مـن ) 2018(رود ّوتAـو املقيـاس بـصو ر ن ّ)60 (
Tlعاد لقياس وgخمسة أ HIعة ع  :زفقرة مو

lـــT ســـمة �ـــشار �uـــا إVـــH مـــن يتـــصف بـــالقلق وعـــدم aطمئنـــان غالبـــا، وكث]ـــ�ا مـــا يؤنـــب : العـــصابية -1
ً ً

ه باليـــأس و ة عIـــH تحمـــل الـــضغوط، باإلضـــافة إVـــH شـــعو رنفـــسھ، وافتقـــاده املقـــد . ال�zـــزر
 )12-1(وتمثلھ الفقرات من 

ـــق : aنbــــساطية -2 ـــا�T، محـــــب لــــسيطرة والقيـــــادة، يثــ ـــا ملــــن يتـــــصف بأنــــھ اجتمــ وlـــــT ســــمة �ـــــشار �uــ
بنفسھ، وغالبا ما يتمتع با�يو4ة والسعادة والبzíة

ً
 )24-13(وتمثلھ الفقرات من . 

وlــT ســمة tــش]� إVــH مــن يتــصف بأنــھ محــب لzñمــال والفــن، ): aنفتاحيــة( aنفتــاح عIــH ا��ــ�ة  -3
، ومحــــــب  ــــ� عــــــن انفعاالتــــــھ بأســــــلوب قــــــو ة لتعب]ــ ــــال، لديــــــھ القــــــد ــــة با�يــ يحياتــــــھ مفعمــ ر

 )36-25(وتمثلھ الفقرات من . للتجديد
، محـب ومـؤثر لآلخـر4ن، �شار �uا إHV من لديھ ثقة باألخر4ن، واستقامة عالية hـT ا�يـاة:  الطيبة -4

 )48-37(وتمثلھ الفقرات من . و4تصف بالتواضع وaعتدال
ه عIـH التنظـيم لتحقيـق �oـداف، باإلضـافة :  يقظة الـضم]� -5 روlـT سـمة تطلـق عIـH مـن لديـھ قـد

  )60-49(وتمثلھ الفقرات من . إHV تمتعھ بقدر من ا�مة
جا  ًوقــد أدرج أمــام �ــل فقــرة مــن الفقــرات مقياســا متــد

ّرِ
جــات حــسب أســلوب ليكــرت ً رمــن خمــس د

 ). أوافق gشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق gشدة: (عHI النحو ¬tي

اســــة وn\ئ�uـــا تـــم التحقــــق مـــن ا�ـــصائص الــــسيAوم@�ية  وللتحقـــق مـــن مناســــبة املقيـــاس ل�ـــدف الد
ّ ّ

ر
ّ

 . التالية للمقياس

أوال
ً

اسة:  رصدق أداة الد
ّ 

وتم التحقق من صدق oداة بالط
ّ  :قر ¬تيةّ

صدق ا�jكمyن(يالصدق الظا1ر -1
ّ

:( 

للتحقق من صدق املقياس وأن الفقرات املوضوعة تق\س ما وضعت ألجلھ، ومدى tغطي�uا لسمات    
ّ ّ

، تم عرضھ عHI مجموعة من ا��كم]ن ا��تص]ن بلغوا  ال��صية الك��
ّ

ًمحكما من أعضاء ) 12(ى ِ
ّ

دنية o امعاتzJسية Th ا ّال�يئة التد رّ ّ ، وتـم اعتمـاد محـك اتفـاق ر ًمحكمـا لإلبقـاء عIـH الفقـرة ) 10(ّ

ّأو tعـديل�ا، وتـم Rبقــاء عIـH الفقــرات الyـq وافــق علuÆـا ا��كمــ]ن مـن حيــث إuvـا مناســبة hـT صــياغ�uا  ّ

ّومضموuvا وتمثيل�ا لzñوانب الqy أعدت من أجل�ا، وnناء عHI اق@�احا©uم، تم إجراء tعديالت لغو4ة  ً

 Th)12 ( قي عدد فقرات املقياس فقرةnو)فقرة) 60. 

 :صدق البناء الداخ-,. 2

ّللتحقق من صدق البناء الداخTI تم تطبيـق املقيـاس عIـH عينـة اسـتطالعية مAونـة مـن     ّ طالبـا ) 30(ّ
تباط  a ا، ومن ثم إيجاد معامالتuاسة وخارج عين� رجامعيا من جامعة مؤتة من داخل مجتمع الد ر

ّ

جـــة عIـــH الفقـــرة جـــة الAليـــة للمقيـــاس، واzـــدو ربـــ]ن الد ل والبعـــد مـــع الد التـــاTV يوøـــp معامـــل ) 5(ر
جة الAلية والبعد ملقياس سمات ال��صية الك�� تباط �ل فقرة بالد ىا ر  :ر
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  ):5(لجدو 

تبــاط بــyن <ــل فقــرة مــن فقــرات مقيــاس العوامــل ا! مــسة الك�ــ� لل' ــصية مــع   E ىمعــامالت ر
جة ال[لية   رالبعد، والبعد مع الد

رقم 
 قرةالف

تباط  a رمعامل
 مع البعد

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

 رقم
 الفقرة

تباط مع  a رمعامل
 البعد

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

 aنbساطية: البعد الثاQي  العصابية: لالبعد oو

1 0.58** 0.47* 13 0.64** 0.50** 

2 0.56** 0.52** 14 0.68** 0.41* 

3 0.61** 0.51** 15 0.74** 0.54** 

4 0.47* 0.50* 16 0.73** 0.61** 

5 0.66**  0.49* 17 0.89** 0.74** 

6 0.63** 0.53** 18 0.82** 0.64** 

7 0.60** 0.52** 19 0.64** 0.52** 

8 0.51**  0.49*  20  0.61**  0.55**  

9 0.48*  0.42*  21  0.54**  0.50**  

10 0.44*  0.40*  22  0.38*  0.33*  

11  0.40*  0.48*  23  0.47*  0.40*  

12 0.69**  0.60**  24  0.58**  0.50**  
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رقم 
 قرةالف

تباط  a رمعامل
 مع البعد

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

 رقم
 الفقرة

تباط مع  a رمعامل
 البعد

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

جة الAلية جة الAلية **0.69  رالبعد مع الد  **0.71 رالبعد مع الد

 الطيبة: البعد الراgع aنفتاح عHI ا���ة: البعد الثالث

25 0.54** 0.47* 37  0.64** 0.54** 

26 0.39*  0.30* 38 0.58** 0.50** 

27 0.45* 0.41* 39 0.47* 0.40* 

28 0.64** 0.58** 40 0.64** 0.62** 

29 0.68** 0.60** 41 0.62** 0.57** 

30 0.74** 0.47* 42 0.68** 0.63** 

31 0.55**  0.45* 43 0.71** 0.58** 

32 0.58** 0.58** 44 0.82** 0.66** 

33 0.69**  0.60**  45  0.69**  0.66**  

34 0.58**  0.50**  46  0.60**  0.67**  

35 0.38*  0.33*  47  0.47*  0.40*  

36 0.47*  0.40*  48  0.59**  0.48*  
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رقم 
 قرةالف

تباط  a رمعامل
 مع البعد

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

 رقم
 الفقرة

تباط مع  a رمعامل
 البعد

تباط مع  a رمعامل
جة الAلية  رالد

جة الAلية جة الAلية **0.50  رالبعد مع الد  **0.68 رالبعد مع الد

    يقظة الضم]�: البعد ا�امس

49 0.59** 0.47*     

50 0.64** 0.60**     

51 0.60** 0.50**     

52 0.57** 0.43*     

53 0.52** 0.47*     

54  0.69**  0.62**      

55  0.66**  0.60**      

56  0.47*  0.41*      

57  0.58**  0.52**      

58  0.63**  0.63**      

59  0.58**  0.52**      

60  0.50**  0.41*      

جة الAلية      **0.53 رالبعد مع الد

  ) α 0.01=(دال عند ). ** α = 0.05(دال عند * 

ل يتpý من اzدو    ِ
َّ قيم معامالت صدق البناء ب]ن الفقرة مع البعد قد تراوحت ب]ن ّأن ) 5(َ

جة الAلية ب]ن ) 0.39-0.89( تباط ب]ن الفقرة والد a ر، كما تراوحت معامالت ، و�انت ) 0.74- 0.30(ر
ّجميع�ا دالة عند مستو الداللة Rحصائية  ى

ّ
)α = 0.05 .( HIلية عAجة ال ركما �انت لألgعاد مع الد

TV0.69(ية العصاب: التوا ( ساطيةbنaو ،)ـ�ة ) 0.71��، ) 0.68(، والطيبـة ) 0.50(، وaنفتاح عHI ا
ّو�انت جميع�ا دالة عند مستو الداللة Rحصائية ) 0.53(و4قظة الضم]�  ى

ّ
α = 0.05.( (  
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  :ىثبات مقياس العوامل ا! مسة الك�� لل' صية

1- uvوE ثبات >عادة : الطر/قة 

للتأكد من ثبات مقياس   
ّ

ّ العوامل ا�مسة الك�� لل��صية تم تطبيقھ عHI عينة استطالعية من  ّ ى
اسة وخارج عين�uا مAونة من  داخل مجتمع الد

ّ
ر

طالبا جامعيا من جامعة مؤتة، وتم استخدام ) 30(ّ
بتطبيق املقياس، وإعادة تطبيقھ gعد أسبوع]ن من التطبيق ) a)test-retestختبار وإعادة aختبار 

، وتم oّو ل جات الطلبة Th التطبيقـ]ن، وعIـgo Hعـاد ا�مـسة ّ تباط ب]�سو ب]ن د ر حساب معامل ا نر
جة الAلية، واzدو  لللمقياس، والد  .يوpø النتائج) 6(ر

 : �Eساق الداخ-,  -2

نبـاخ ألفـا، واzـدو  ل حسب معامل الثبات بطر4قة taساق الـداخTI حـسب معادلـة كر و ُ

نبـاخ ألفـا وثبـات Rعـادة لألgعـاد وoداة كAـل، يب]ن معامل taـساق الـداخTI وفـ) 6( وق معادلـة كر
اسة رواعت��ت �ذه القيم مالئمة لغايات �ذه الد

ّ. 

نبــاخ ألفــا):6(لجــدو  ىملقيـــاس العوامــل ا! مــسة الك�ـــ�  و معامــل الثبــات بطر/ق{ـــ| >عــادة وكر
  لل' صية

نباخ   لبعدا عدد الفقرات الثبات بطر4قة aعادة والثبات بطر4قة ألفا كر

 العصابية 1-12 **0.88 0.89

 aنbساطية 13-24 **0.80 0.82

0.91 0.90** 25-36 
 HIنفتاح عa

 ا���ة

 الطيبة 37-48 **0.92 0.94

 يقظة الضم]� 49-60 **0.79 0.84

ىدال إحصائيا عند مستو الداللة **  ً)0.05** (  

ب\نمـا ) 0.92-0.79(تـراوح بـ]ن ّأن معامل الثبـات مـن خـالل Rعـادة ) 6(لي°ب]ن من اzدو 
نبـــاخ ألفـــا  ّممـــا يـــدل عIـــH تمتـــع ) 0.94-0.82(وبلـــغ بطر4قـــة taـــساق الـــداخTI مـــن خـــالل معادلـــة كر

 .املقياس ب�بات مناسب

 :ت�jيح وتفس�y املقياس

َنتAو املقياس من  جة ) 60(َّ عة عHI خمسة أgعاد، وت@�اوح الد رفقرة بالصيغة ال|uائية مو ز ّ

ات ) 300-60(الAليــــة بــــ]ن  ـــن ا�يــــا ر، وJــــستجيب لــــھ الطالــــب باختيــــار خيــــار واحــــد hــــT �ــــل ســــؤال مـ ٍ ٍ
 Tـlمس، و�، وت@ـ�جم �ـذه البـدائل إVـH ) أوافـق gـشدة، أوافـق، محايـد، ال أوافـق، ال أوافـق gـشدة(ا

 .ال أوافق gشدة) 1(ال أوافق، ) 2(محايد، و ) 3(أوافق، و ) 4(أوافق gشدة، و ) 5(عالمات ت@�اوح 

R �[ولتفــــسTVالنحــــو التــــا HــــIــــا الطالــــب عuÆيحــــصل عل qــــyَّتــــم اســــتخدام املــــدى : جابــــات ال

جة الqy يحصل علuÆا من حيث املدى  .رلتفس]� الد
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َّحيث أن املدى ُ
، 4=1- 5 أدQى خيار –عدد القيم، أعHI خيار / أصغر قيمة –أك�� قيمة = 

�ــا وعــدد�ا  رثــم تقــسيم الفــر عIــH عــدد املــستو4ات الyــq تــم اختيا َّ َّ، ثــم يــتم 3/4=1.33: ا يIــTكمــ) 3(ق

 .  إHV ا�د oدQى لAل فئة1.33إضافة 

ـــــن  - ــــــة مـــ جــ ــــل ) 2.33-1(رفالد ـــــنخفض مــــــــن عوامــــ ــــدة تــــــــدل عIــــــــH مــــــــستو مـــ ـــرة الواحــــ ىللفقـــــ ُّ َ

 .ىال��صية ا�مس الك��

جــــــة مــــــن  - ــــل ) 3.67-2.34(روالد ــــط مــــــن عوامــ ــــH مــــــستو متوســ ِّللفقــــــرة الواحــــــدة تــــــدل عIــ ُ ى ُّ

 .ىال��صية ا�مس الك��

جـــة مـــن - ٍللفقـــرة الواحـــدة تـــدل عIـــH مـــستو عـــال مـــن عوامـــل ال��ـــصية ) 5-3.68 (روالد ًى ُّ َ

  .ىا�مس الك�� لدى الطالب

اسة5.3   :ر اجراءات الد

ابــــط املقــــاي\س  - ســــال  رتــــم تطبيــــق oدوات عIــــH العينــــة عــــن طر4ــــق aن@�نــــت مــــن خــــالل ا ر
 .للطلبة

  :Aساليب >حصائية املتبعة6.3  

اسة تم استخد   :ام oساليب Rحصائية التاليةرولتحقيق أ�داف الد

تبـــــاط ب]�ســـــو .1 ن�ـــــساب دالالت الـــــصدق تـــــم اســـــتخدام معـــــامالت ا ر و�ـــــساب الثبـــــات تـــــم . ّ
ّ

نباخ ألفا تباط ب]�سو وكر واستخدام معامل ا ن  .ر

4ــــــة  .2 رلإلجابـــــة عIـــــH الــــــسؤال oو تـــــم اســـــتخراج املتوســــــطات ا�ـــــسابية وaنحرافـــــات املعيا ّ ّ ِّ ّ ل ّ
ِ

 . ىواملستو
ّسؤال الثاQي تم ِولإلجابة عن ال .3 ّ

تباط ب]�سو ناستخدام معامل ا  .ر
جة بطر4قة  .4   ) Enter(رولإلجابة عن السؤال الراgع تم استخدم تحليل aنحدار املتعدد املتد

اسة. 4   : رنتائج الد

   نتائج البحث ومناقش�(ا4

ىمـا مـستو مركـز الـضبط وسـمات ال' ـصية لـدى طلبـة : لعرض نتائج السؤال Aو ومناقـشتھ
  ؤتة؟جامعة م

4ــة ملقيـــاس مركـــز  رلإلجابــة عـــن �ـــذا الــسؤال تـــم حـــساب املتوســطات ا�ـــسابية، وaنحرافـــات املعيا
جة الAلية واzدو  لالضبط وسمات ال��صية والد   يب]ن النتائج) 9(ر
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  ):9(لا!�دو 

ــــصية  ــــز الـــــضبط وســــــمات ال' ــ /ــــــة للمقـــــا5س مركــ ر املتوســـــطات ا!jــــــسابية وEنحرافـــــات املعيا
جة ال[لية   روالد

  املتغ]�ات  املقياس
املتوسط 
  ا�ساZي

aنحراف 
  ياملعيار

  التقدير  ال@�ت\ب

 0.21 1.55   مركز الضبط
أقرب ملركز الضبط 

TIالداخ 

 منخفض  1 0.79 2.32  العصابية

 متوسط  a  3.55 0.50 3نbساطية

 متوسط  a 3.71 0.47 4نفتاح عHI ا���ة

 متوسط  2  0.53  3.24 الطيبة

العوامل 
ىا�مسة الك�� 

 لل��صية

 متوسط  5  0.66  3.98 يقظة الضم]�

ىأن طلبة جامعة مؤتة قد تمتعوا بمـستو أقـرب ملركـز الـضبط الـداخTI منـھ ) 9(لي°ب]ن من اzدو 
TÀ حيث بلغ املتوسط ا�ساZي    ). 0.21(يبانحراف معيار بلغ ) 1.55(رملركز الضبط ا�ا

التوقـع والتعز4ـز واملوقـف النفـ�qr الـذي يمـر بـھ و4ـؤثر hـT مركـز الـضبط �ـل مـن الطاقـة الـسلوكية و
ا©uم  ــــو اVـــــH مركـــــز الـــــضبط الـــــداخTI نظـــــرا لAونـــــھ يرجـــــع اVـــــH قـــــد ـــدو ان الطلبـــــة يميلـ رالطالـــــب، و4بــ ن
لية  اuªــا، و4فــضلو ان يتحملــوا املــسؤ غبــ�uم hــT بنــاء �oــداف والــس�T و ووا�تمامـا©uم ومثــابر©uم و ن ر ر

ت لـھ نظر4ـة الـتعلم aجتمـا�T نعن سلوك�م الـذي يقومـو بـھ، وتـرتبط الن°يجـة  را�اليـة مـع مـا أشـا
ـــھ عIــــH خصائـــــصھ  ـــز الــــضبط لديـ أت أن الفــــرد يتوقــــف مركـ ـــq ا�تمــــت بمركــــز الــــضبط و تــــر الyـ رلر و
ال��ـــصية أو ســــلوكھ، كمــــا تــــرتبط مــــع نظر4ــــة ال�zــــز املك°ــــسب الyــــq ا�تمــــت بــــال�zز hــــT ا�اضــــر 

ـــا تـــــؤثر hـــــT ال��ـــــصية �ـــــل مـــــن  املAونـــــات اzـــــسمية والعقليـــــة والنظـــــرة اليا�ـــــسة hـــــT املـــــستقبل ب\نمــ
 qاســــة آل شــــ� اســــة ا�اليـــة مــــع ن°يجــــة د رواملعرفيـــة وaجتماعيــــة، وتتفــــق ن°يجــــة الد الyــــq ) 2017(ر

اســـة لـــد~uم مـــستو ضـــبط داخIـــT متوســـط، كمـــا تتفـــق مـــع ن°يجـــة  ت إVـــH أن أفـــراد عينـــة الد ىأشـــا ر ر
اسة  الqy أظ�رت أن �ناك فر كب]� وفقا للب\ئة) Ugur, 2021 (رأوغورد

ً
 الQ qyشأوا فuÆا وأن أفـراد ق

4حــاQي والزnــو  اســة طنــوس و اســة لــد~uم مــستو ضــبط داخIــT، كمــا تتفـق مــع ن°يجــة د نعينـة الد رى ر ر
الyــq بيiـــت ان الطلبــة املو�ـــوn]ن يتم]ــ¯ون بـــأuvم اك¤ـــ� عــصbية، ولـــد~uم عقليــة مرنـــة، وميـــل ) 2012(

نة بالطلبة العادي]     .نرأعHI للشك، واuvم اقل تحفظا، واك¤� �دوء مقا

   HـــIعتمـــد الطالـــب ع��ع\ـــش�ا الطلبـــة حيـــث تتطلـــب ا�يـــاة أن  qـــyف ال ووtعـــز الباحثـــة ذلـــك للظـــر و
ىنفـــسھ باإلضـــافة إVـــH أن أغلـــب طلبـــة اzامعـــة �ـــم مـــن محافظـــات اخـــر gعيـــدة عـــن اzامعـــة ممـــا 
يضر�م لإلقامة Th سكن خاص، و�ذا ما يدعو�م لالعتماد عHI أنفـس�م أك¤ـ� وaعتمـاد عIـH مركـز 

   .ط الداخTI لد~uم أك¤�الضب

ـــدار ر    أمـــــا بالiـــــسبة لل��ـــــصية فتتفـــــق مـــــع ن°يجـــــة د الyـــــq بيiـــــت أن ســـــمات ) 2017(اســـــة أوالد �ــ
ــــ�ة، املقبوليـــــة (ال��ـــــصية جـــــاءت �uـــــذا ال@�ت\ـــــب  يقظـــــة الـــــضم]�، aنbـــــساطية، aنفتـــــاح عIـــــH ا��ـ
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اسة بطاينـة و�ياجنـة )، العصابية) الطيبة( لyـq أظ�ـرت أن عامـل ا) 2018(ر، كما تتفق مع ن°يجة د
يقظــة الــضم]� جــاء باملرتبــة oوVــH، والثانيــة عامــل aنbــساطية، واملرتبــة الثالثــة املقبوليــة، والراgعــة 

  .aنفتاح عHI ا���ة، واملرتبة oخ]�ة العصابية

لية الذاتيـــة، ف�ـــم  وو4فـــسر ذلـــك أن الطلبـــة hـــT اzامعـــة نظـــرا لAـــوuvم يحـــاولو الوصـــو إVـــH املـــسؤ ل ن
�ـساعد�م hـT النجـاح با�يـاة وaعتمـاد عIــH نيحرصـو gـش ،TـIامـتالك مركـز ضــبط داخ HـVل عـام اA

 Tlسمة العصابية و Th م انخفاضu~ستقاللية، كما ي°ب]ن من نتائج السؤال أن الطلبة لدaالذات و
  .السمة الqy تدل عHI اzانب السلTh qÄ ال��صية والqy تمنع�م من التعامل مع ¬خر4ن �uدوء

ــا ــ ــــرض نتــ ــــشتھعـ ــاDي ومناقــ ــ ــــسؤال الثــ ــز : : ئج الــ ــ ــyن مركــ ــ ــة بــ تباطيــــ ــــة ا ــاك عالقــ ــ ــــل 1نــ ر1ــ
  ىالضبط والعوامل ا! مس الك�� لدى طلبة جامعة مؤتة؟

تبــــاط ب]�ســـــو بــــ]ن مركـــــز الـــــضبط و لإلجابــــة عـــــن �ــــذا الـــــسؤال   ـــم اســـــتخراج معامـــــل ا ن تـ ر
لالعوامل ا�مسة الك�� لل��صية لدى طلبة جامعة مؤتة ، واzدو    .يوpø ذلك) 10(ى

  ): 10(لجدو 

تبــــــاط ب�yســــــو  نمعامــــــل ا ــــز الــــــضبط مـــــــن جxــــــة والعوامــــــل ا! مــــــسة الك�ـــــــ� للعالقـــــــة ر ــــyن مركــ ىبــ
  ةلل' صية لدى طلبة جامعة مؤت

  ىالعوامل ا�مسة الك�� لل��صية
العالقة ب]ن 

 aنbساطية العصابية املتغ]�ات
 HIنفتاح عa

 ا���ة
 الطيبة

يقظة 
 الضم]�

 *0.12 **0.35 **0.32 **0.15 -**0.18 مركز الضبط

  ).0.05(ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة   *
  ).0.01(ىدالة إحصائيا عند مستو الداللة   **

تباطيـة ) 10 (لي°ب]ن من اzـدو     دالـة إحـصائيا بـ]ن مركـز الـضبطايجابيـةروجـود عالقـة ا
اد مركــــز يقظــــة الــــضم]� بمع ـــÉ انــــ، الطيبـــة، وaنفتـــاح عIــــH ا��ــــ�ة، وaنbــــساطيةو�ـــل مــــن  زھ �لمــــا 

ادت aنbـــساطية وaنفتـــاح عIـــH ا��ـــ�ة والطيبـــة و4قظـــة الـــضم]� لـــدى الطلبـــة  TIزالـــضبط الـــداخ ،
اد مركـــز الــــضبط  تباطيـــة بـــ]ن مركـــز الـــضبط والعـــصابية بمع ـــÉ انـــھ �لمـــا  جـــود عالقـــة ســـلبية ا زو ر و

  .الداخTI قلت العصابية

اسـة  رت إVـH وجـود عالقـة طرديـة بـ]ن مف�ـوم الyـq أشـا) 2016ا�مـدان، (ر   و4تفق ذلك مـع ن°يجـة د
Zعـــــة لل��ـــــصية لـــــدى  o تفـــــاع مـــــستو العوامـــــل رالـــــذات و�ـــــل مـــــن وج�ـــــة الـــــضبط والعـــــصابية، وا ىر

  ).aنbساطية، التفاQي، الوداعة، aنفتاح عHI ا���ة: (ا�zرم]ن السعودي]ن

اســـــة   ب\نمــــا  ـــاQي وإبرا�ي±ــــq وnاغر4ـــــان رتختلــــف مــــع ن°يجــــة د  ,Amrai, Farahani(يعمــــر وفرحـ
Ebrahimi, Bagherian, 2011T   .و الqy أظ�رت عالقة سلبية ب]ن العصابية والذ�اء الر

نوtعز الباحثة الن°يجة ا�الية نظـرا لAـو الطلبـة الـذين يمتلAـوا مركـز ضـبط داخIـT أuvـم يتمتعـوا  و
hـg Tسمات ��صية ايجابية من مثل الطيبة وaنbـساطية وaنفتاحيـة عIـH ¬خـر4ن بمـا �ـساعد�م 

  .النجاح بحيا©uم aجتماعية وال��صية
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نوتفـــسر الباحثـــة الن°يجـــة ا�اليـــة نظـــرا لAـــو �ـــل مـــن مركـــز الـــضبط الـــداخTI وســـمات ال��ـــصية 
aنbساطية وaنفتاح عHI ا���ة والطيبة و4قظة الضم]� �ل�ا tعد سمات ايجابيـة tـساعد الطالـب 

  .Th التعامل مع ¬خر4ن

ق: الـــــسؤال الثالــــــث  ذات داللـــــة إحــــــصائية  ــــــ, مركــــــز الــــــضبط والعوامــــــل و1ــــــل 1نــــــاك فــــــر
ىا! مس الك�� لل' صية لدى طلبة جامعة مؤتة �عز للمستو التحصي-,؟  ىى

 TVــا�ق بــ]ن متوســطات oداء عIــH الداللــة Rحــصائية عIــH لإلجابــة عــن الــسؤال ا وتــم فحــص الفــر
اqrs تم حـساب املت رمركز الضبط وسمات ال��صية تبعا ملتغ]� التحصيل الد

ً
وسـطات ا�ـسابية 
4ة ملقياس مركز الضبط وسمات ال��صية لدى طلبة جامعة مؤتة تبعا ملتغ]ـ�  روaنحرافات املعيا

اqrs، واzدو  لالتحصيل الد   :يب]ن ذلك) 13(ر

  ) 13(لا!�دو 
/ـــة ملقــايFس مركــز الـــضبط وســمات ال' ــصية لـــدى  راملتوســطات ا!jــسابية وEنحرافــات املعيا

ا¢¡|طل ربة جامعة مؤتة �عز للتحصيل الد   ى
املتوسط   العدد  املستو/ات    املقياس

  ا!jسا£ي
Eنحراف 

  ياملعيار

  0.22  1.55  151  ممتاز

  0.20  1.56  171  جيد جدا

مركز 
  الضبط

  

  0.20  1.51  78  نجيد فما دو

  0.71  2.14  151  ممتاز

  0.83  2.47  171  جيد جدا

  العصابية

  0.80  2.32  78  نما دوجيد ف

  0.49  3.54  151  ممتاز

  0.52  3.54  171  جيد جدا

  aنbساطية

  0.50  3.62  78  نجيد فما دو

  0.45  3.76  151  ممتاز

  0.47  3.69  171  جيد جدا

aنفتاح 
  عHI ا���ة

  0.47  3.65  78  نجيد فما دو

  0.50  3.21  151  ممتاز

سمات 
  ال��صية

  0.58  3.30  171  جيد جدا

  الطيبة

  0.48  3.13  78  نجيد فما دو

  0.65  4.10  151  ممتاز

  0.69  3.93  171  جيد جدا

  

يقظة 
  الضم]�

  0.58  3.86  78  نجيد فما دو
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ق ظا�ر4ـــة بـــ]ن املتوســـطات ا�ـــسابية ملقيـــاس مركـــز الـــضبط ) 13(ليالحـــظ مـــن اzـــدو  ووجـــود فـــر
qrـsا روسمات ال��صية لدى طلبـة جامعـة مؤتـة tعـز الخـتالف التحـصيل الد ، ولتحديـد فيمـا إذا ى

ق بـــ]ن املتوســـطات ا�ـــسابية ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة  ى�انــت الفـــر تـــم ) α=0.05(و
، وجـاءت نتـائج تحليـل التبـاين عIـH النحـو الـذي يوøـ�ھ )ANOVA(تطبيق تحليل التباين oحادي 

  ): 14(لاzدو 

  ): 14(لا!�دو 
ق بــــــyن امل ــــاين Aحــــــادي للفــــــر توســــــطات ا!jــــــسابية ملقــــــايFس مركــــــز الــــــضبط ونتــــــائج تحليــــــل التبــ

ا¢¡| روالعوامل ا! مس الك�� لدى طلبة جامعة مؤتة �عز ملتغ�y التحصيل الد ى   ى

ق  املقياس   ومصدر الفر
مجموع 
  املر£عات

جة  رد
  ا!jر/ة

متوسط 
  املر£عات

  Fقيمة 
ىمستو 
 الداللة

 0.08 2 0.153 ب]ن ا�zموعات

 0.04 397 17.14 داخل ا�zموعات
مركز 

  الضبط
TI399 17.29 الك  

1.77 0.17 

  4.32 2 8.64 ب]ن ا�zموعات

 0.61 397 243.53 داخل ا�zموعات
  العصابية

TI399 252.16 الك  

7.04 0.00 

 0.20 2  0.40 ب]ن ا�zموعات

  Eنiساطية 0.26 397  101.22 داخل ا�zموعات

TI399  101.62 الك  

0.79  0.46  

 0.39 2  0.78  ب]ن ا�zموعات

 0.22 397  85.78  داخل ا�zموعات
Eنفتاح 

u ع-
  399  86.56  الكTI  ا! ��ات

1.81  0.17  

 0.85 2  1.69  ب]ن ا�zموعات

  الطيبة 0.28 397  111.99  داخل ا�zموعات

TI399  113.68  الك  

2.99  0.051  

 1.95 2  3.89  ب]ن ا�zموعات

 0.43 397  170.33  خل ا�zموعاتدا
يقظة 
�yالضم  

TI399  174.22  الك  

4.54  0.01  

ق ذات داللة إحصائية ) 14(لأظ�رت نتائج تحليل التباين oحادي املب\نة Th اzدو  وعدم وجود فر
 HـIنفتـاح عaـساطية وbنa عـادgمركـز الـضبط وسـمات ال��ـصية لأل Tـh سابية�ب]ن املتوسطات ا

اqrs حيث بلغت قيمة ىا���ات والطيبة، tعز للتحصيل ) F) 1.77 ،0.79 ،1.81 ،2.99 ،0.84ر الد
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، )α=0.05(ىعIـــH التـــواTV، و�ـــذه القـــيم ل\ـــست ذات داللـــة احـــصائية عنـــد مـــستو داللـــة احـــصائية 
ق ذات داللة إحصائية ب]ن املتوسطات ا�سابية Th العصابية و4قظة الضم]�  وب\نما تب]ن وجود فر

اqrs حيث بلغت قي رtعز للتحصيل الد عHI التواTV، و�ذه القيم تدل عHI وجود ) F) 7.04 ،4.54م ى
اsــqr، وملعرفــة عائديــة  راختالفـات بــ]ن الطلبــة hــT اzامعــة hــT �ــذه العوامـل tعــز إVــH التحــصيل الد ى

نــة  ق hــT �ــذه العوامـــل واملتغ]ــ�ات تــم اجـــراء املقا رالفــر  كمـــا �ــو مبــ]ن hـــScheffe Tالبعديــة بطر4قــة و
 ).15(لاzدو 

  ): 15(لجدو 
نات البعدية بطر/قة ا ا¢¡| ع-u العصابية و/قظة الضمScheffe ( �y(رملقا  رألثر التحصيل الد

  نجيد فما دو  جيد جدا
  املستو4ات  املقياس

ق ق  ىمستو الداللة  ومتوسط الفر   ىمستو الداللة  ومتوسط الفر

 0.25 -0.18  0.00  *0.33 ممتاز
  العصابية

 0.40 0.14  -  - جيد جدا

يقظة   0.03  *0.25  0.06  0.17 زممتا
  0.71 0.07  -  - جيد جدا  الضم]�

  ).α=0,05(ىدالة عند مستو الداللة   *

ق ذات داللـة إحـصائية بـ]ن املـستو4ات املتعلقـة بالعـصابية ) 15(ليالحـظ مـن اzـدو  وأن �نـاك فـر
TVالنحو التا HIع qrsا   :رو4قظة الضم]� تبعا للتحصيل الد

ق ب]ن الطلبة ذو املستو -  يتب]ن وجود فر ى التحصيTI املمتاز واzيد جدا Th العصابية لصاp و
ـــة ذو  ـــ� مــــــن الطلبـــ ن مـــــستو عــــــصابية أك¤ــ ــــدا الـــــذين يظ�ــــــر ياملـــــستو التحــــــصيTI اzيـــــد جــ ى وى

 .التحصيل املمتاز

ق بـ]ن الطلبــة ذو املــستو التحـصيTI املمتــاز واzيــد فمـا دو hــg Tعــد يقظــة  -  نتبـ]ن وجــود فــر ى ي و
ن يقظـة ضـم]� أك¤ـ� مـن الطلبـة ذو ىالضم]� لصاp املستو التحصيTI املمتـاز ي الـذين يظ�ـر و

 .نالتحصيل اzيد فما دو

�ع\ش�ا الطالب اzام�T وتكيفھ مع معطيات : ووtعز الباحثة qyياة ال�ذلك إHV طبيعة ا
 ،q±ــادي�o عــدم وجــود عالقــة بــ]ن مركــز الــضبط والتحــصيل Tــh ل عــامالAــش�ا�يــاة اzديــدة ممــا 

قستقبلية امل°شائمة لدى الطلبة وذلك ل°ساو املتفو مع غ]� املتفو باإلضافة إHV وجود النظرة امل ق ي
hـT ا�ـصو عIـH الوظيفـة مـستقبال
ً وأمـا عـن سـمات ال��ـصية فتعـز الباحثـة وجـود عامـل يقظـة .  ل

جــة مرتفعــة لــدى الطلبــة أÂــ�اب املــستو التحــصيTI املمتــاز gــسbب أن �ــؤالء الطلبــة  ىالـضم]� بد ر
ا ن قـــد يAونــــوا أك¤ــــ� اســــتقرا

ً
ىفـــسيا وأك¤ــــ� تفــــاؤال كمــــا أن الطلبـــة أÂــــ�اب املــــستو املمتــــاز يتــــصفوا ر ً ً

ق ب]ن الطلبة وبالنìý العقTI وaستقرار النف�qr مما شAل عامال Th وجود الفر
ً

. 

حيــث أن التحــصيل �ــو أحــد العوامــل امل�مــة hــT التعلــيم، وJــش]� اVــt Hعلــم معــ]ن يــتم مــن 
جات املعطـــاة باإل ضـــافة اVـــH الiـــسبة املئو4ـــة hـــT املـــواد �oاديميـــة، رخـــالل عالمـــات aمتحانـــات والـــد
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ـــــة ذو املــــــــستو  �uم ا�ياتيــــــــة واســـــــتجابا©uم ل�ــــــــا، والطلبــ ـــــن تجـــــــا لية عـــ ـــــة املـــــــسؤ ــــــل الطلبـــ ىو4تحمـ ي ر و
 TIـظ او التح]ـ¯ ) املمتاز ( التحصي�نيتمتعو بمركز ضبط داخTI وال �عتمدو Th تحصيل�م عIـH ا ن

اســ ف، وtــش]� الد راو القـدر او الظلــم او الظــر TÀ يــرتبط مــع التحــصيل و رات أن مركــز الــضبط ا�ــا
اسـات اسـة ب ـq خالــد : ر�oـادي±q، و4تفـق ذلـك مـع نتــائج د اســة ا�اليـة مـع د روقـد اتفقـت نتـائج الد ر

)2009 ( TV اسـة سـاجوQي و�ـار اسـة مـع د وب\نمـا تختلـف جزئيـا نتـائج الد ر ) Sgone & Caroli, 2014(ر
 qاسـة آل شـ� اسـة الزعÄـq وا�ما�ـسة ، كمـا تختلـف مـع ن°يجــ) 2017(رود ت )  2019(رة د رالyـq اشــا

اسـة إHV أن  رللمعدل ال@�اك±t qعز لذو املعدالت جيد جدا فأك¤�، كما تختلف مع ن°يجة د
ً

ي عبـود ى
ق  Abood, Alharbi, Mhaidat & Gazo, 2020(ووا�رZي وم�يـدات وغـز  ت إVـH وجـود فـر والyـq أشـا ر

جات tعــــز  ىذات داللـــة احــــصائية hـــT متوســــط الـــد إVــــH الكفـــاءة والتكيــــف �oـــادي±q وذلــــك لــــصاp ر
 . Rناث والتخصصات العلمية

ىوتفــسر الباحثـــة الن°يجـــة ا�اليـــة أن الطلبـــة ذو املـــستو التحـــصيTI اzيـــد جـــدا اك¤ـــ�  ي
ن�ــدوءا مــن بقيــة الطلبــة ولــذلك لــد~uم تحمــل وtــسامح وJــستطيعو aبتعــاد عــن العــصابية gــشAل 

ىستو التحــــصيTI املمتــــاز بيقظــــة ضــــم]� ألuvــــم �عتمــــدوا عIــــH يأفــــضل، ب\نمــــا يتمتــــع الطلبــــة ذو املــــ
  .أنفس�م أك¤� من بقية الطلبة

   : التوصيات2.4

اسة ا!jالية تو¨¡| الباحثة بما ي-,               :ربناء ع-u نتائج الد

ىالعمل عHI ا��افظة عHI مـستو مركـز الـضبط الـداخTI لـدى الطلبـة gـشAل اك¤ـ� نظـرا  -1
شادية Th اzامعةألنھ م�م Th تحمل�م امل a لية من خالل ال��امج رسؤ   .و

شـــاد وتطو4ر�ـــا داخـــل اzامعـــة، وذلـــك ألن الطلبـــة hـــT �ـــذه املرحلـــة  -2 R تمـــام بمراكـــز�aر
ـــد مــــن �aتمــــام �uـــــم  لية، فالبـ ـــة تحمــــل مــــسؤ والعمر4ــــة �ع\ــــشو مرحلــــة انتقاليــــة ومرحلـ ن

وإعداد�م جيدا للمرحلة املقبلة
ً

. 

4ــادة الثقــة لـــدى aكثــار مــن الفعاليــات وQoـــشط -3 زة hــT اzامعــة والyـــq مــن شــأuvا تنميـــة و
 .الطلبة لز4ادة aعتماد عHI مركز الضبط الداخTI لد~uم

شــــادية للطلبــــة tع ـــÉ ب°نميــــة مركــــز الــــضبط الــــداخTI وســــمات  -4 ر�aتمـــام بإعــــداد بــــرامج ا
  .ال��صية gغض النظر عن اizس
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  :قائمة املراجع واملصادر
  ع العر�يةاملراج: أوال

 TـIع ،q2017(آل شـ� .( Tــh لـدى طلبـة املرحلـة الثانو4ـة qrـsا رمركـز الـضبط وعالقتـھ بالتحــصيل الد
اسيا(القطاع اzنوZي بمنطقة نجران  نة ب]ن الطالب املتفوق]ن واملتأخر4ن د اسة مقا رد ر ). ر

  . 10-7، ا�رطوم جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، لمؤتمر <لية ال:�بية الدوA ,vو

، بدر  . ىمدى كفاءة قائمة العوامل ا�مسة الك�� لل��صية Th ا�zتمع الAوqy4). 1997(يoنصار
اسات نفسية، ابطـة oخـصائي]ن النفـسي]ن املـصر4]ن، 2، العـدد 7 ا�zلد رمجلة د -277ر، 

310 .  

i4ـــب  ة ســـمات ال��ـــصية لـــدى طلبـــة اzامعـــة وفـــق قائمـــة العوامـــل ا�مـــس). 2017(زأوالد د~uـــار، 
يالك�� لل��صية لAوستا وماكر نـة بـ]ن الطلبـة ذو التفك]ـ� RيجـاZي وذو : ى اسة مقا يد ي ر ر
مجلـــة العلـــوم Qaــــسانية وaجتماعيـــة، جامعـــة قاصــــدي . التفك]ـــ� الـــسلqÄ بجامعـــة غردايــــة
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