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Abstract 

Remorse feeling is strongly related with individual’s senses, 

feelings and passions. Also, it is clearly related with guilt feeling, which 

is the product of psychological constructing of personality. Subsequently, 

the interaction of these psychological aspects creates a construction 

whose features may appear through the traits of their personalities. This 

research aims at answering the following questions: 

1) What is the level of situational remorse among the students of Mosul 

University? 

2) Is there any statistical correlation between the situational remorse and 

some personality traits (guilt, embarrassment, shyness and 

conscientiousness)? 

3) Is there any statistical correlation between the situational remorse and 

some personality traits according to the following variables: (sex, 

school grade (first – forth), specialization (scientific – literary).  

A class random sample was chosen. This sample included (918) 

students of first and forth classes for the year 2004-2005 distributed upon 

seven colleges in Mosul University. 

The researcher has adopted two tools: situational remorse scale 

(prepared by Al-Ansari, 2001) and scale of some personality traits. Face 

validity of the two scales was checked, by presenting these scales to some 

experts. Also, reliability of situational remorse scale. 

The researchers used statistically treated by using T-Test, Person 

Correlation Coefficient, Z-Test. 

Results showed the following: The students of university of two 

sexes have a high level of situational remorse. It was obvious that the 
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situational remorse is closely related to trait of guilt and total personality 

traits. Also, the results indicated that situational remorse is slightly related 

to traits of embarrassment, consciousness and shyness. There are 

significant differences in the relation of situational remorse with some 

personality traits of two sexes in favor of males with regard to (traits of 

embarrassment, consciousness and total personality traits). It was obvious 

that there are significant differences between the two classes (first-forth) 

in favor of forth class with regard to (trait of guilt). There are statistical 

differences of specialization variable (scientific – literary) with regard to 

(trait of shyness and consciousness) in favor of literary specialization.  

 
 ممخص البحث

اف الشػػعور بالنػػدـ عمػػ  عبلقػػة واييػػة برداسػػيس الفػػرد ووجدانػػب وانفعاالتػػب ويػػرتبط ارتباطػػًا 
اعػػؿ تػػذ  اإلاػػـ التػػ  تػػ  نتػػاج البنػػال النفسػػ  لمشلصػػية  وبالتػػال   ػػاف تفو  واضػػدًا بمشػػاعر الػػذنب

. وقػػد تػػدؼ الجوانػػب النفسػػية يشػػكؿ لنػػا تركيبػػة قػػد تتضػػل مبلمد ػػا مػػف لػػبلؿ سػػمات شلصػػيات ـ
 األسئمة اآلتية: البدث إل  اإلجابة عف

 ما مستوى الندـ الموقف  لدى طمبة جامعة الموصؿ؟ (1
تؿ تناؾ عبلقة دالة إدصائيًا بػيف النػدـ المػوقف  وبعػض سػمات الشلصػية ،الػذنب  والدػرج   (2

   وييظة الضمير(؟واللجؿ
يػػًا لممتريػػرات تػػؿ تنػػاؾ عبلقػػة دالػػة إدصػػائيًا بػػيف النػػدـ المػػوقف  وبعػػض سػػمات الشلصػػية و  (3

   .األدب ( –التلصص ،العمم   الرابعة(  –الدراسية ،األول   المردمة اآلتية: الجنس 

واعتمػػػد  ( طالبػػػًا وطالبػػػة مػػػف جامعػػػة الموصػػػؿ.918وقػػػد يلتيػػػرت عينػػػة عشػػػوائية طبييػػػة بمرػػػت ،
بعض سػمات ( ومييػاس لػ2001لبادااف عم  يداتيف تما ميياس الندـ المػوقف  إعػداد األنصػاري ،ا

التػػ   اإلدصػػائيةالوسػػائؿ  الباداػػاف و اسػػتلدـالميياسػػيف ابػػات و صػػدؽ الشلصػػية وتػػـ التديػػؽ مػػف 
 ويظ رت النتائج ما يرت : البدث. ويتداؼتتناسب 

   .ى عاؿ مف الندـ الموقف اف طمبة المردمة الجامعية مف الجنسيف لدي ـ مستو  -
اتضػػل ارتبػػاط النػػدـ المػػوقف  ارتباطػػًا عاليػػًا بسػػمة الػػذنب وبالسػػمات الشلصػػية الكميػػة  ودلػػت  -

   .النتائج بارتباطب المتدن  بكؿ مف سمات ،الدرج والضمير واللجؿ(
وجود  روؽ معنويػة  ػ  عبلقػة النػدـ المػوقف  وبعػض سػمات الشلصػية بػيف الجنسػيف لصػالل  -

كمػػا اتضػػل   كػػؿ مػػف ،سػػمة الدػػرج وييظػػة الضػػمير ومجمػػوع السػػمات الشلصػػية(الػػذكور  ػػ  
الرابعػػػة( لصػػػالل المردمػػػة الرابعػػػة  ػػػ  ،سػػػمة  –وجػػػود  ػػػروؽ معنويػػػة بػػػيف المػػػردمتيف ،األولػػػ  

األدبػ (  ػ  كػؿ مػف ،سػمة  –وجود  روؽ دالة إدصائيًا لمترير التلصص ،العممػ  و   الذنب(
 األدب . اللجؿ وييظة الضمير( ولصالل التلصص 
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  التعريف بالبحث
 : إليهوالحاجة  أهمية البحث

إلػػ  دراسػػة النػػدـ المػػوقف  لػػدى طمبػػة الجامعػػة بالػػذات و ػػ  تػػذا الوقػػت.  افليػد عمػػد الباداػػ
بسبب ما مر بب الشباب العراق  مػف صػدمات دياتيػة عمييػة يليػت بكايػر مػف الظػبلؿ عمػ  شػفا ية 

اع كبيػػر مػػن ـ قيػػر قػػادر عمػػ  اف يسػػتوعب مػػا يصػػبل قطػػ إذالديػػاة التػػ  كػػاف يجػػب يف يعيشػػ ا  
دػػػدث لػػػػبلؿ مػػػا تعػػػػرض لػػػب وطننػػػػا العػػػراؽ مػػػػف دػػػروب وعػػػػدـ اسػػػتيرار  ػػػػ  األوضػػػاع السياسػػػػية 
واالقتصػػػادية والفكريػػػة واالجتماعيػػػة وقيرتػػػا األمػػػر الػػػذي عمػػػؽ  ػػػ  نفػػػوس الشػػػباب مشػػػاعر سػػػمبية 

 اآللريف لاصة. بيف ينب و متباينة الشدة والعمؽ تجا  الدياة عمومًا والعبلقات المتبادلة ب
مف ج ة يلػرى إف التنػاقض بػيف نظػاـ اليػيـ المطرودػة وسػموؾ النػاس سػوال دالػؿ األسػرة 

مػػف شػػرنب إدػػداث اضػػطرابات نفسػػية لمفػػرد تكػػوف مػػف نتائج ػػا االنعزاليػػة  …يو المؤسسػػة التربويػػة 
 ػػػػ  تيويػػػػة واالقتػػػػراب وزيػػػػادة يداسػػػػيس الػػػػذنب والنػػػػدـ.  الشػػػػاب إمػػػػا يف يػػػػنجل  ػػػػ  تدييػػػػؽ ذاتػػػػب و 

 (  201:  2001،التويجري            يواصرتا مع اآللريف  واما يف يتيوقع عم  ذاتب.
مػػػػػا تيػػػػػدـ  يتسػػػػػـ الشػػػػػباب الجػػػػػامع  بمسػػػػػتوى مػػػػػف النضػػػػػوج الجسػػػػػم  والعيمػػػػػ  و ضػػػػبًل ع

واالنفعػػال  لػػذلؾ  ػػري شػػعور بالتيصػػير يمكػػف يف يلمػػؽ عنػػد  دػػاالت انفعاليػػة ضػػاقطة كمشػػاعر 
 الندـ. 

بالنػػدـ مػػف يقػػدـ الدػػاالت النفسػػية التػػ  لبرت ػػا الػػنفس البشػػرية  ومػػع انػػب لػػـ  وُيعػػد الشػػعور
تػػػاري   يعػػػديدػػػظ بالدراسػػػة العمميػػػة المتعميػػػة كريػػػر  مػػػف المجػػػاالت األلػػػرى  ػػػ  عمػػػـ الػػػنفس  لػػػذا 

ويتنػػػػاوؿ   نسػػػبياً  اً البدػػػوث النفسػػػية التػػػ  تعرضػػػػت بالدراسػػػة العمميػػػة لمف ػػػػوـ النػػػدـ تاريلػػػًا دػػػػديا
مػػػف مجػػػاؿ دراسػػػة السػػػموؾ اللميػػػ   قيػػػر اف الدراسػػػات  اً لنػػػدـ باعتبػػػار  جػػػزلف موضػػػوع او الملتصػػػ

واألبدػاث اللاصػػة بالسػموؾ اللميػػ  تركػزت بشػػكؿ واسػع دػػوؿ مواضػيع نمػػو الدكػـ اللميػػ  وموقػػع 
الضػػػػبط ونمػػػػو مفػػػػاتيـ تتعمػػػػؽ بػػػػاأللبلؽ كاألمانػػػػة والصػػػػدؽ والكػػػػذب واكتسػػػػاب الضػػػػمير واإلياػػػػار 

ًا مػػػا اتتمػػػت تػػػذ  الدراسػػات  ػػػ  جانػػػب م ػػػـ مػػػف الضػػػمير وتػػػو والتعػػاطؼ ومياومػػػة اإلقػػػرال ونػػػادر 
 الندـ.

وال يزاؿ تنالؾ جانب مف الرموض    استلداـ بعض البػادايف لمف ػوـ النػدـ   ضػبًل عػف 
 ال ( . …،كالذنب والدرج واللزي واللجؿ والضمير  عبلقتب برير  مف المتريرات

جدانػػب وانفعاالتػػب ويػػرتبط ارتباطػػًا اف الشػػعور بالنػػدـ عمػػ  عبلقػػة واييػػة برداسػػيس الفػػرد وو 
التػ  تػ  نتػاج البنػال النفسػ  لمشلصػية  وبالتػال   ػاف تفاعػؿ  اإلاػـواضدًا بعامؿ الػذنب ومشػاعر 

 .مبلمد ا مف لبلؿ سمات شلصيات ـتذ  الجوانب النفسية يشكؿ لنا تركيبة قد تتضل 
 إذنػػًا واييػػًا بالعيػػاب. بالػػذنب والنػػدـ او ولػػز الضػػمير  ػػ  نفوسػػنا اقترا اإلدسػػاسليػػد اقتػػرف 

ما ارتكػب يي لطػر مػف األلطػال التػ  ال  إذايبدي    دياة الطفؿ مع يلواف العياب الت  توقع عميب 
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 ػػػنبلدظ يف الطفػػػؿ  ػػػ  . (138:  1973ل  ،راجػػػ ن ػػػا األسػػػرة  ػػػ  سػػػن  دياتػػػب األولػػػ ترضػػػ  ع
ف يلػاؼ عيػاب والدتػب مف عمر  إذا سكب الطعاـ عم  الرطال الجديػد لممائػدة مػف الممكػف ي ةالااني

عمػػ   عمػػب تػػػذا  بينمػػا الطفػػػؿ  ػػ  الرابعػػػة مػػف العمػػر يلبػػػر نوعػػًا  لػػػر مػػف المشػػػاعر    ػػو يلبػػػر 
قػد وقػع  م مػاً ترييػرًا  يعنػ واإلدسػاس بالنػدـ يوؿ مػرة     والشعور باإلاـ واللطيئػةذنباإلدساس بال

عػػؿ االجتمػػاع  يتػػ  تنػػا الػػذي يكػػؼ الف (بالػػذنب اف مصػػدر ،الشػػعوراذ    ػػ  الديػػاة العيميػػة لمطفػػؿ
. تنػا تتضػل (87: 1985  صػور ودمػيـ،من مف الػدالؿ عنػد الطفػؿ بػداًل مػف يف يػرت  مػف اللػارج

 إذضػػمير  بػػداًل مػػف يف يلشػػ  اسػػتنكار والديػػب   عور بالنػػدـ  ػػبذا بػػب يلشػػ  اسػػتنكارلنػػا بػػوادر الشػػ
 .مسموؾ اللمي  عند األبنالل( اً نموذجييماؿ اآلبال ،

 (37 :2000  ال مشري و لروف،                                                    
ينصػػب عمػػ  دػػدث  ػػ  الماضػػ  يػػؤار عمػػ  مشػػاعر الضػػمير دكػػـ الػػيـ اف شػػعور النػػدـ 

الت  ال تدكـ عم  الماض  بؿ عم  المستيبؿ  وبذلؾ يشكؿ وظيفة تدذيريػة يوجػب األ عػاؿ الميبمػة 
 (.  49:  1969لمشلصية ،اوتو ينلؿ  

تػػرت  يتميػػة دراسػػة ظػػاترة النػػػدـ  ػػ  الشلصػػية السػػوية لمعر ػػة تػػذا الجػػزل مػػػف  ومػػف تنػػا
:  2002   و لػػػروف ونتائجػػػب ،جػػػابر بآاػػػار السػػػموؾ البشػػػري لرػػػرض التنبػػػؤ بػػػب  والػػػتدكـ مػػػف اػػػـ 

مػػػدلؿ لدراسػػػة الشلصػػػية تػػػو التطػػػرؽ إلػػػ  السػػػمات التػػػ  تكون ػػػا إذ لكػػػؿ  ي ضػػػؿولعػػػؿ  .(195
لتػػ  تدػػدد لصائصػػ ا ونيػػاط ضػػعف ا وقوت ػػا ومػػدى مرونت ػػا شلصػػية سػػمات ا ومعالم ػػا الرئيسػػة ا

 .وقدرت ا عم  التكيؼ
ومػػف بػػيف السػػمات موضػػع الدراسػػة ،الشػػعور بالػػذنب  الشػػعور بػػالدرج  الشػػعور باللجػػؿ  

ؤشػػػرات عػػػف شلصػػػيات الطمبػػػة ويمكػػػف يف نتنبػػػر عمػػػ  موالتػػػ  يمكػػػف يف تمػػػدنا بييظػػػة الضػػػمير( 
 األ ػػراد بسػػمات ـ الشلصػػية ويػػنعكس عمػػ  إنجػػازات ـ يتػػرار سػػموؾ إذبجانػػب مػػف سػػموك ـ يساسػػ ا 
تبػرز السػػمات كعوامػؿ ذاتيػة تدفػػز الطمبػة عمػػ  الػتعمـ والتدصػيؿ  كمػػا يمكػف اف يبػػرز  إذالدراسػية 

دور السػػمات كعوامػػؿ منظمػػة لسػػموؾ الطمبػػة  ػػ    ضػػبًل عػػفيارتػػا عمػػ  الصػػدة النفسػػية والتوا ػػؽ 
 ضػػػػبًل عػػػػػف ارتباط ػػػػػا بالعبلقػػػػػات ميػػػػػة والجسػػػػػمية يعالسػػػػػية واالجتماعيػػػػػة واالنفعاليػػػػة و الجوانػػػػب النف

،الزيػػػات   .او مػػػع المدرسػػػيف األقػػػرافوالنشػػػاطات االجتماعيػػػة دالػػػؿ المجػػػاؿ الدراسػػػ  سػػػوال مػػػع 
2001  :7  .) 

وقػد كشػػفت نتػػائج الدراسػػات بػػرف العديػػد مػف طمبػػة الجامعػػة يػػراودتـ الشػػعور بالنػػدـ والػػذنب 
ا ممػا متػذ  الدراسػات بارتبػاط النػدـ والػذنب مػع بعضػ واللزي والدرج وييظة الضمير  كما كشػفت 

 (.  77:  ي -2001لنفسية وسول التوا ؽ ،األنصاري يشكبلف سببًا لبلضطرابات ا
شػػػعر بػػػاليمؽ وتػػرتبط سػػػمة الشػػػعور بالػػػذنب بػػاليمؽ   الشػػػلص الػػػذي لديػػػب شػػعور بالػػػذنب ي

 ,Mandlet & Watson،   سػػوال كػػاف ارتكب ػػا يو تليػػؿ ينػػب ارتكب ػػاالرتكابػػب يلطػػال كايػػرة
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بػػرف الشػعور بالػذنب مكػػوف  (Cattell, et al: 1974)  تػذا مػا يشػار إليػػب كاتػؿ 263 :1966،
نػ   دف،ال. الشػعور بالػذنب نوعػًا مػف اليمػؽّعػد االستعداد لميمػؽ وييػد  ،مػورر(   يساس  مف مكونات

1978 :97)  . 
تػ   ػ  و دة الػذنب" "عيػودينما يترسػ  الشػعور بالػذنب ويسػتفدؿ عنػد اإلنسػاف يتدػوؿ إلػ  

 ـ والتػػ  تنشػر مػػف ضػمير صػػاـر ورقبػػات ئميدمػة العيػػد النفسػية التػػ  يزرع ػا اآلبػػال  ػ  نفػػوس يبنػا
المدػػاـر او الريػػرة مػػف يخ يصػػرر وتمنػػ   ل اتمدرمػػة مكبوتػػة ككراتيػػة األب يو األخ األكبػػر او اشػػ

ة تسػرؼ  ػ  لػوـ . وت  تنشر    بواكير الطفولة مف تربي(140-138:  1973،راجل  الموت لب 
الطفؿ وترنيبب المستمر والعياب عم  يتفػب األسػباب بطرييػة رادعػة قاسػية  وتػذا مػا تتسػـ بػب طرائػؽ 
االنضػػػباط النموذجيػػػة  ػػػ  العائمػػػة العربيػػػة  تتصػػػؼ بمػػػزيج مػػػف العواطػػػؼ اإليجابيػػػة والسػػػمبية  يي 

ؼ المتسػػػاتؿ بمػػػزيج مػػػف التشػػػدد والتسػػػاتؿ  بديػػػث يكػػػوف الموقػػػؼ المتشػػػدد لاصػػػًا بػػػاألب والموقػػػ
. عم  وجب اإلجمػاؿ  ػاف الطفػؿ العربػ  يلبػر  ػ  تػذ  الفتػرة (120: 1991،شراب   ألـ بالاصًا 

االست زال والتوبي  والصػراخ والتػذكير باللطػر الػذي ارتكبػب وعوقػب عميػب بطرييػة مسػتمرة يكاػر ممػا 
 . (190: 1984،بركات   يلتبر التفكير يو قياب الدب

الرقبػة  ػ  العيػاب الػذات  و راتية الذات  والت ويف مف شػرن ا  ومف يعراض "عيدة الذنب" ك
و ػ  مداولػة وصػؼ نمػط  (.96-95:  1993،بػديوي   بمعن  إيبلـ النفس وتوقيػع العيوبػة عمي ػا

بدػػػاث إلػػ  اف نمػػػط تػػػذ  الشلصػػػية الشلصػػية لمفػػػرد الػػػذي يشػػعر بعيػػػدة الػػػذنب الػػدائـ  يشػػػارت األ
د والديانػػة العاليػػة وادتػػراـ واطػػ  لمػػذات. وي ػػادت يبدػػاث تتصػػؼ بالميػػؿ إلػػ  الشػػعور بػػاليمؽ المتزايػػ

يلرى اف األشلاص مف ذوي المسػتويات العاليػة  ػ  عيػدة الػذنب الجنسػ  وعيػدة الػذنب األلبلقػ  
 :Mosher, 1968)واطػ   ػػ  ادتػراـ الػذات  وىيعػانوف مػف مسػتوى عػاؿ  ػ  سػمة اليمػؽ ومسػت

690-695)  . 
 Generalizedذنب توقػػػػػػػع عػػػػػػػاـ بػػػػػػػرف الشػػػػػػػعور بالػػػػػػػ (Mosher)يشػػػػػػػير موشػػػػػػػر و 

Expectancy  لمعاقبة قير مباشرة لمذات بسبب لػرؽ يو توقػع لممعػايير المرلو ػة لمسػموؾ الميبػوؿ
اجتماعيػػػػًا  ويجعمنػػػػا نشػػػػعر بػػػػاللزي والتػػػػوتر العصػػػػب  وتعكيػػػػر المػػػػزاج وعػػػػدـ االسػػػػتيرار النفسػػػػ . 

(Mosher & Abramson, 1977: 375), (R. Buer, 2005: 5)   . 
العديػػد مػػف  يظ ػػرتد الميارنػػة بػػيف الجنسػػيف  ػػ  السػػمات موضػػوع البدػػث  يػػد وعمػػ  صػػعي

   .بعضًا من ا –ال الدصر  –الدراسات  روقًا بيف الجنسيف نذكر عم  سبيؿ المااؿ 
والتػ  يجريػت عمػ  عينػة مػف  (William & Bybee, 1995)ف  دراسة وليامز وبػايب   

( مػف طػبلب المػػدارس الاانويػة وباسػػتلداـ 117( ويلػػرى مػف اإلنػاث قوام ػػا ،123الػذكور قوام ػا ،
مياييس الذنب الموقف  ليياس الذنب  كشفت نتائج الدراسة عف وجػود  ػروؽ جوتريػة بػيف الجنسػيف 

 .يعم  مف اإلناثعم  متوسط دصؿ الذكور  إذ
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عمػ   (Donald, lucke. Dunne & Raphaal, 1995)كمػا يجػرى دونالػد وزمبلئػب 
( مػػػف اإلنػػػاث وباسػػػتلداـ مييػػػاس 524( مػػػف الػػػذكور و،408م ػػػا ،عينػػػة مػػػف طػػػبلب الجامعػػػة قوا

لييػػاس دالػػة الػػذنب  كشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف وجػػود  ػػروؽ جوتريػػة  (DES)االنفعػػاالت الفارقػػة 
 دصمت اإلناث عم  متوسط يعم  مف الذكور    دالة الذنب.  إذبيف الجنسيف  

 

 ي: وبناء عمى ما تقدم تتجمى أهمية البحث الحالي فيما يأت
الػػدور الػػذي تمعبػػب الجامعػػة  ػػ  تنميػػة شلصػػية الطمبػػة واإلسػػ اـ  ػػ  تطويرتػػا مػػف كا ػػة  يتميػػة (1

    المجتمع.  واإلس اـالجوانب التربوية واالجتماعية والنفسية وت يئت ـ لمعمؿ 
 ضرورة االتتماـ بيطاع الشباب كون ـ الطميعة الاورية الت  تس ـ    بنال وتيدـ الببلد. (2
لت  تناول ا البدػث كون ػا سػمات مركزيػة تػرتبط بالعديػد مػف السػموكيات المػؤارة السمات ا يتمية (3

إلػ   باإلضػا ةالدراسػ   واإلنجػاز   الشلصية كالتوا ؽ النفس  واالجتماع  والصدة النفسية 
 .األلبلقيةارتباط ا بالجوانب 

 
 أهداف البحث :

 ي دؼ البدث إل  اإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 لموقف  لدى طمبة جامعة الموصؿ؟ما مستوى الندـ ا (1

تؿ تناؾ عبلقة دالة إدصائيًا بيف النػدـ المػوقف  وبعػض سػمات الشلصػية ،الػذنب  الدػرج   (2
 ؟اللجؿ  ييظة الضمير(

الشلصػية و يػًا لممتريػػرات  تػؿ تنػاؾ عبلقػة دالػة إدصػػائيًا بػيف النػدـ المػوقف  وبعػػض سػمات (3
 .التلصص ،العمم   األدب ( عة(المردمة الدراسية ،األول   الراب  الجنس: اآلتية

 
 حدود البحث :

 .(2005-2004  ،ػؿ لمعاـ الدراسػعينة مف طمبة جامعة الموصبالبدث الدال  يتددد 
   

 تحديد المصطمحات:
 يتـ تدديد المصطمدات اآلتية:

 Repentir (F.), Repentance or Remorse (E.)دم ـ: الن أوالً 
   :(Ausubel, 1955)يعرفه أوزبل  -

مشػػػاعر قيػػػر سػػػارة مرتبطػػػة بمػػػا اقتر ػػػب الفػػػرد مػػػف انت اكػػػات ألمػػػور لمييػػػة يو معػػػايير  برنػػػب
 .(Ausubel, 1955: 378)اجتماعية 
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  (1979) يعرفه مدكور، -

عمػػ  ااػػر ارتكػػاب لطػػر ومداولػػة االعتػػذار عنػػب والتوبػػة منػػب وتػػو يشػػد مػػف ف الشػػعور بػػالدز 
 (. 199: 1979،مدكور   Regretمجرد األسؼ 

   (Webster, 2005)ستر تعريف قاموس وب -

نػػب شػػعور بالضػػيؽ يظ ػػر نتيجػػة الشػػعور بالػػذنب أللطػػال ارتكبػػت  ػػ  الماضػػ . ومػػرادؼ بر
الشػػعور بالمسػػؤولية عػف ارتكػػاب عمػػؿ لػػاط  و  . Self-Reproachالكممػة تػػو المػػوـ الػذات 

    (Webster, 2005, 1)ماؿ شلص قد شعر بالندـ العميؽ كونب قد قش    االمتداف. 
 (Encyclopedia Remorse, 2005)ة الندم تعريف موسوع -

منا يػًا لمعػرؼ األلبلقػػ .  النػدـ عبػارة عػف انفعػػاؿ يدػدث لشػلص يشػػعر برنػب قػد ارتكػب  عػػبلً 
سػػػؼ والكراتيػػػة الذاتيػػػة والرقبػػػة بتصػػػديل اللطػػػر وجعمػػػب ويمتػػػاز تػػػذا االنفعػػػاؿ بالشػػػعور باأل

 (Encyclopedia Remorse, 2005: 1)  ضمف السياؽ الصديل.
تػػػو اسػػػتجابة انفعاليػػػة ييػػػوـ ب ػػػا الفػػػرد لموقػػػؼ اجتمػػػاع  مػػػف  (0221) األنصـــاريتعريـــف  -

المواقؼ المايرة لمندـ التػ  تضػمنت ا يداة البدػث  وتػذ  االسػتجابة تيػاس بمييػاس ذي لمسػة 
مسػػتويات متدرجػػة وتػػ : نػػادـ كايػػرًا جػػدًا  نػػادـ كايػػرًا  نػػادـ باعتػػداؿ  نػػادـ قمػػيبًل  قيػػر نػػادـ 

 (. 127:  ا-2002البتة. ،األنصاري  
األداة التػػػػػػ  اسػػػػػػتلدم ا  تمػػػػػػاداعتمالبػػػػػػالتعريؼ اإلجرائػػػػػػ  ،لؤلنصػػػػػػاري(  افمتػػػػػػـز الباداػػػػػػيو 

 .األنصاري
 

 Personality trait  خصيةـسمات الش : ثانياً   
ت  مجموعة مف اللصاؿ يو الصػفات الشلصػية التػ  تتمتػع بيػدر ( 1979تعريف رمزي ) -

 د  ػ  المواقػؼ الملتمفػة. وتشػمؿ تمػؾ الصػفاتمف الدواـ والت  تظ ػر مػف لػبلؿ سػموؾ الفػر 
 (.  286: 1980جوانب انفعالية واجتماعية وعيمية وجسمية ،ترك   

اسػتعداد دائػـ لمفػرد يسػمؾ  (Weiten & Margaret, 1994)عرفهـا ويتنـي وماركريـت  -
 (Weiten & Margaret, 1994: 36)بطريية لاصة    المواقؼ الملتمفة. 

ان ػا مجموعػة مػف اللصػائص التػ  يتميػز ب ػا  ػرد معػيف  (0222عرفها الشماع وخضير ) -
 ( 200:  2000والت  تددد مدى استعداد  لمتفاعؿ والسموؾ ،الشماع ولضير  

تػػػ  مجموعػػػة اللصػػػائص الذاتيػػػة المميػػػزة لمفػػػرد يو الجماعػػػة   (0221)عرفهـــا الشـــربيني  -
اتنػا اليوميػة  ػ  وتضـ الصػفات يو السػمات والنزاعػات السػموكية واالنفعاليػة لمشػلص  ػ  دي

:  2001،الشػربين    (predictable)ومتوقعػة  (stable)األدواؿ المعتػادة بصػورة مسػتيرة 
271.) 
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تػػ  الػػدرجات الفرعيػػة والكميػػة التػػ  يدصػػؿ عمي ػػا  لسػػمات الشلصػػية: اإلجرائػػ تعريػػؼ ال
ت الطالب مف لبلؿ إجابتػب عػف الفيػرات المكونػة لمييػاس سػمات الشلصػية والتػ  تيػيس يربػع سػما

 ييظة الضمير. و اللجؿ  و الدرج  و ت : الذنب  
 

 اإلطــار النظـري والدراسات السابقة:

 : Religion Perspectiveالمنظور الديني 

ويتلػذ النػدـ شػػكبًل بػارزًا ويكتسػػب يتميػة لاصػػة عنػدما يكػػوف شػعور الفػػرد بػامتبلؾ قػػوانيف 
 ػػ  دالػػػة ملالفتػػػب لتمػػػؾ اليػػػوانيف  اهلل او امػػتبلؾ دبػػػب و ػػػ  كمتػػػا الدػػالتيف يتعػػػرض لعيابػػػب اإلل ػػػ  

 عندتا تكوف طبيعة الندـ مرتبطة بفكرة اهلل. 
شػػعور الفػػرد باألسػػؼ والدػػزف عمػػ  لطيئػػة قػػاـ بارتكاب ػػا  ولكػػف  إلػػ لػػذا  ػػاف النػػدـ والتوبػػػة يشػػيراف 

النػدـ قيػػر مجػػد ولػيس تنػػاؾ سػػبيؿ لمعالجتػب. يمػػا التوبػػة   ػ  اللطػػوة األولػػ  لمديػاة الجديػػدة التػػ  
لفاقاتلبلل ا تصديل يلطال يمكف   (230: 1983الماض . ،العسكري   وا 

 الضػػمير اللميػػ   تػػو الػػذي ييػػوـ بوظيفػػة الرقيػػب وتػػو الػػنفس الموامػػة التػػ  عناتػػا اليػػر ف 
(.   ػ  الػنفس التػ  تمػوـ عمػ  مػا  ػات 2،الييامػة:)َوال ُأْقِسُم ِبـالنفْفِس المفوفاَمـِة(  الكريـ    قولب تعػال 

: 2001نفسػػ ا عمػػ  الشػػر لمػػا  عمتػػُب  وعمػػ  الليػػر لمػػا ال تسػػتكار منػػب. ،الجػػابري  وتنػػدـ   تمػػوـ 
  ػػػذ  الػػػنفس الموامػػػة المتييظػػػة النييػػػة اللائفػػػة المتوجسػػػة  (.73: 1993(  ،بػػػديوي ودسػػػيف  121

  وتتبػيف ديييػة تواتػا  وتدػذر لػداع ذات ػا تػ  الػنفس الكريمػة الت  تداسب نفسػ ا  وتتمفػت دول ػا
ذا مػػا اسػػتمرت عمػػ  االلتػػزاـ ب ػػذ  الصػػفة  ان ػػا توصػػمب إلػػ   عمػػ  اهلل  دتػػ  ليػػذكرتا مػػع الييامػػة. وا 

اْرِجِعـي ِإَلـى َرِبـِك َراِضـَيًة  )َيا َأيفُتَهـا الـنفْفُس اْلُمْطَمِننفـُة صفة يلرى يال وت  الطمرنينة. ييوؿ تعال : 
 (.28-27،الفجر: َمْرِضيفًة(

.  ػػػػرن  يكػػػػوف لمػػػػنفس تػػػػذ  الصػػػػفات لػػػػوال بيضػػػػائب ػػػػالنفس المطمئنػػػػة باػػػػواب اهلل وراضػػػػية 
المداسػػبة الدائمػػة لكػػؿ لفظػػة يو لطػػوة  والمػػوـ الػػػدائـ يعػػدؿ مػػف مسػػارتا دتػػ  تسػػتير عمػػ  اللػػػط 
المستييـ  بل يؤار  ي ا رياح الفتف وشدة الببلل وتسػويؿ الشػيطاف.  ت ػزي بػذلؾ كمػب مطمئنػة إلػ  اهلل 

رادتػػب. ،الببللػػ    توبػػة"  انػػب ال تتديػػؽ التوبػػة إال بػػب  يو مػػف لػػـ ينػػدـ  " النػػدـ (25-23:  2001وا 
صرار  عميب.  (207: 1998،دجازي            عم  اليبيل  ذلؾ دليؿ عم  رضا  بب  وا 

   
  Philosophical Perspectiveالمنظور الفمسفي 

طػػرح النػػدـ بػػالمنظور الفمسػػف  كظػػاترة يلبلقيػػة وكرتميػػة دينيػػة لػػدى العديػػد مػػف الفبلسػػفة. 
ًا مػػػا يسػػتلدـ كتػػػاب اليػػرف السػػػادس عشػػػر والسػػابع عشػػػر كممػػة النػػػدـ لمتعبيػػر عػػػف الشػػػفية يو  رالبػػ

 الردمة وتنا ستشير إل  معن  عكس  يال وتو البلندـ. 
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ولكػػػف  ػػػ  الوقػػػت الداضػػػر "كممػػػة النػػػدـ" تعنػػػ  شػػػعور انفعػػػال  مػػػؤلـ يي اف النػػػدـ ،ولػػػز 
 ,Rees)د نفسػػػب يو عمػػ  اآللػػػريف الضػػمير( عمػػ  عمػػؿ اقتر ػػب الفػػرد وكػػاف لػػب ترايػػػر عمػػ  الفػػػر 

. ليػػػد تنػػػاوؿ الفبلسػػػفة  كػػػرة النػػػدـ مػػػف الجانػػػب األلبلقػػػ  والضػػػمير لػػػدى الػػػبعض (727 :1963
 وارتبطت بالجانب الدين  لدى البعض من ـ.

عمػػػػ  ريس الفبلسػػػػفة العيميػػػػيف  الػػػػذي اعتبػػػػر اف النػػػػدـ لػػػػيس  (Spinoza)ويعػػػػد اسػػػػبينوزا 
ة  وبعبارة يلرى الندـ ال يتولػد مػف العيػؿ  لكػف مػف ينػدـ عمػ  "اف الندـ ليس  ضيم  ضيمة.  ييوؿ:

ما  عؿ يعد شييًا يو عاجزًا  مرتيف". ويشير إل  الندـ برنب "الدزف المصدوب بفكػرة  عػؿ نعتيػد يننػا 
 عمنػػا  بيػػرار دػػر مػػف عيمنػػا" و ػػ  موضػػع  لػػر "النػػدـ دػػزف مصػػدوب بفكػػرة عػػف الػػذات بوصػػف ا 

 (.81-80:  1975،بدوي                                                  السبب". 
يما الفمسفة الوجودية  مسفة مواقؼ يبزغ  ي ػا السػموؾ تميائيػًا واف العنايػة بموضػوع النػدـ قػد 

يتػػػدلؿ بصػػػورة يو بػػػرلرى  ػػػ  ي ػػػرع الفكػػػر  (repentire)تػػػنـ عػػػف اتتمامػػػات ميتا يزيييػػػة.  النػػػدـ 
 اعتبػػػارات شػػػديدة األتميػػػة بالنسػػػبة إلػػػ  الفكػػػر الفمسػػػف .الفمسػػػف  الوجػػػودي    ػػػ  تنبػػػع يساسػػػًا مػػػف 

 ػػ  النػػدـ الشػػرط األودػػد الػػذي يسػػمل لمفػػرد بااللتيػػار المطمػػؽ. ( Kierkegaardكيركجــارد ) ووجػػد
ونفػ  لمػذات كشػلص ملطػ   ػ   ي عالػب ماذا يكوف الندـ سوى تركيد الذات كشلص مسؤوؿ عف 
وري بشلصػػػيت  وال يقويػػػب إال بػػػاف ينفػػػ   ف وادػػد. وتكػػػذا ال يصػػػبل شلصػػػًا وال يدصػػػؿ عمػػػ  شػػػع

 ( 229 -227:  1966ذات . ،الديدي  
ـــامو  و سػػػر  رال  لمنػػػدـ  ػػػ  عمػػػؿ روائػػػ  بعنػػػواف ،الرريػػػب(  (Camus, 1942-1960)ك

(L’E stranger)  والنػػدـ تػػو إدػػدى العاطفيػػات وتػػو يشػػيع  ػػ  اللػػاطر بنػػال عمػػ   1942سػػنة
 نفصؿ عف العالـ واألنا ال تنفصؿ عف الذات. ادتكاؾ الذات المستمر بالعالـ   الذات ال ت

 الندـ تو مػا يعػيف المػرل عمػ  التدػرر مػف االسػتمرار  ػ  قبػوؿ نظػاـ معػيف لؤلشػيال ومػف 
االرتبػػاط ارتباطػػًا كػػامبًل بمنطػػؽ األوضػػاع اللارجيػػة. ول ػػذا كػػاف النػػدـ دميػػؼ األنػػا دائمػػًا يبػػدًا ألنػػب 

. واإلنسػػػػاف ال يسػػػػترن  عػػػػف النػػػػدـ ألنػػػػب ال يفيػػػػد ادةبلمػػػػة التػػػػرابط واللبػػػػرة واالسػػػػتفميػػػػزاف األنػػػػا وع
اإلدساس بالدياة متمامة    الزمف. ولمػا كػاف ارتبػاط النػدـ بالسػموؾ الفػردي قويػًا الشػتباكب بػاإلرادة 

 صار الندـ يقرب إل  ميداف األلبلؽ ويلصؽ بب.
   

 Psychological Approachالمنظور النفسي 
عػػف انفعػػاؿ وشػػعور بػػاأللـ وانػػب دالػػة لمييػػة وروديػػة اف النػػدـ بوصػػفب ظػػاترة نفسػػية عبػػارة 

ونفسية معيػدة يمكػف اف تظ ػر  يػط  ػ  مرادػؿ متيدمػة مػف التطػور العيمػ   ولكػف لػيس تنالػؾ مػف 
نظرية واددة تستطيع اف توضل جميع ظروؼ النشاط االنفعال   كػؿ نظريػة لػدمت الرػرض الػذي 

 جالت مف يجمب.
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قػػػائبًل: "إذا تجردنػػػا مػػػف يي شػػػعور ،جميػػػع النػػػدـ   (James, 1902)ليػػد  سػػػر جػػػيمس 
المشػػاعر التػػ  تظ ػػر عبلمات ػػا عمػػ  الجسػػد(  دوف تػػرؾ يي ياػػر     ػػذ  الدالػػة تعتبػػر مبالرػػة الف 
الدػػاالت الجسػػدية تعتبػػر  ػػ  الديييػػة  عنصػػر م ػػـ  ػػ  جميػػع االنفعػػاالت بػػالرقـ مػػف ان ػػا تلتمػػؼ 

لدػػػاالت ال تػػدلؿ بشػػػكؿ كبيػػر  ػػػ  دسػػب نػػػوع االنفعػػاؿ او الشػػػعور   ضػػبًل عػػػف ذلػػؾ   ػػػاف تػػذ  ا
مسػػػالة النػػػدـ كػػػدلول ا  ػػػ  انفعػػػاالت يلػػػرى كالرضػػػب واللػػػوؼ والتػػػ  قػػػاـ جػػػيمس بتدميم ػػػا  ألف 
الشػػعور بالنػػدـ شػػػعور تػػادئ وعميػػػؽ وال يػػدؿ عمػػػ  العنػػؼ .مػػع ذلػػػؾ اف الشػػعور بالنػػػدـ يزيػػد مػػػف 

األعضػال االدشػائية  ضػبًل االنفعاالت ويسيطر الندـ عم  الشعور باأللـ اال انب ييوـ بتريير طابع 
 عف تريير تعابير الوجب".

وب ػذا يمكػػف اعتبػػار النػػدـ مػػف المػػزاج العػػاطف  العػاـ   ألنػػب صػػفة  ريػػدة يتميػػز ب ػػا مالك ػػا 
ويتضػػػمف ي كػػػار دػػػوؿ الػػػنفس ودكػػػـ عمػػػ  الػػػذات    ػػػو شػػػعور بالصػػػراع دالػػػؿ الػػػذات يو الشػػػعور 

الػػذات الدييييػػة التػػ  كانػػت بسػػبب دػػدوث بوجػػود ارػػرة ال يمكػػف إصػػبلد ا مػػا بػػيف الػػذات الماػػال  و 
 ينشػر الشػػعور إلػػ  دػػد مػػا  ػػ  االلػػتبلؼ بػيف االانػػيف. ومػػف نيػػص  ػػ  الػػذات الدييييػػة   الصػراع.

 ) اإلدراؾولكف ال يزاؿ تناؾ الكاير مف اللضوع ،يي االستسبلـ(  وشمؿ  ػ  الجانػب الفعػاؿ مػف 

Rees, 1963 : 727). 
ي تمػػػػوف بواقػػػػع اقتػػػػراؼ الػػػػذنب بوصػػػػفب متريػػػػرًا  يصػػػػداب نظريػػػػة التدميػػػػؿ النفسػػػػ  ال يمػػػػا

تنػػتج مػػف الصػػراع  يلبلقيػًا  ولكػػف بالشػػعور بالػػذنب  يي بالدالػػة االنفعاليػػة التػػ  تتمػػو يمػػرًا يلبلقيػًا 
 بيف األنا األعم  والرقبات الجنسية الطفمية والعدوانية الصادرة مف ال و. 

ؽ التكفيػػر او العيوبػػة  وكػػؿ شػػلص يعػػيش الشػػعور بالػػذنب يدػػاوؿ الػػتلمص منػػب عػػف طريػػ
او الندـ.  يد يداوؿ التذليؿ عم  اف تذا الشػعور لػيس لػب مػا يبػرر . وسػمات الشلصػية التػ  تعبػر 

 (.1066:  1969عف تذ  االتجاتات يمكف اف تتبدى  رادى او مؤتمفة ،اوتو ينلؿ  
 structural hypothesisليػػد طػػرح  رويػػد   رضػػيتب التركيبيػػة يو ،البنائيػػة( لمشلصػػية 

تتفاعػؿ  super egoواألنػا األعمػ   Egoواألنػا  IDاػبلث ينظمػة يساسػية تػ : ال ػو  والمكونة مػف
و ترلػػػػػذ شػػػػػػكؿ الصػػػػػػراع  ػػػػػ  الرالػػػػػب ألف لكػػػػػؿ وادػػػػػدة من ػػػػػا يتػػػػػدا ًا  باسػػػػػتمرار  يمػػػػػا بين ػػػػػا 

. كمػا يوجػد الشػعور بالػذنب او اإلدسػاس بالنػدـ  (Hoffman & Others, 1988: 29)ملتمفػة.
. ويماػؿ األنػا األعمػ  المعيػار مكونػات األج ػزة النفسػية الابلاػةم  تيئة رقابػة بػيف دواجز  اصمة ع

اللمي  لمفرد وما تو ماال  ليس ما تو واقع  وينزع إلػ  الكمػاؿ عػف طريػؽ دػؿ النػزاع بػيف دوا ػع 
ال ػػو ومتطمبػػػات األنػػػا األعمػػػ  وتنشػػػر مػػػف األوامػػػر والنػػػوات  المتمامػػػة بتعميمػػػات الوالػػػديف والمجتمػػػع 

  يسػػتدلم ا الطفػػؿ لتشػػكؿ معػػايير الصػػل واللطػػر. اػػـ تصػػبل ملالفػػة تػػذ  المعػػايير األلبلقيػػة وتػػذ
 .سببًا لظ ور مشاعر الذنب واإلاـ وبعدتا يندـ إذا ما لالؼ تذ  المعايير

 (Morris & Albert, 2001 : 364-365)    (Cartwright, 1974: 105) . 
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  ػػػ  نظريتػػػب ويشػػػارالمعر يػػػة  ( النظريػػػةLe Deuxs  1996عػػػدؿ جػػػوزؼ لػػػودو ، وقػػػد
يف تنػػاؾ ينظمػػة دماقيػػة ملتمفػػة لبلنفعػػاالت الملتمفػػة بعػػض تػػذ  األنظمػػة اللاصػػة  إلػػ  التو يييػػة

باأل عػػػاؿ المنعكسػػػة مسػػػتيمة عػػػف التفكيػػػر والتفسػػػير  بينمػػػا تعتمػػػد األنظمػػػة األلػػػرى عمػػػ  التفكيػػػر 
دونمػػػػا داجػػػػة إلػػػػ    (1) (Amygdala)والتفسػػػػير.  ػػػػاللوؼ مػػػػابًل يعتمػػػػد عمػػػػ  نشػػػػاط االميجػػػػداال 

التفسػيرات المعر يػػة. ولكػف الشػػعور بالػذنب والنػػدـ يعتمػد عمػػ  التفسػير المعر ػػ  وذكريػات األدػػداث 
لدظػة تتكػوف مػف لمػيط  ييػةوالمواقؼ الماضية المشاب ة. وعميب يف االنفعاالت الت  تشعر ب ا  ػ  

،الريمػػػػاوي  بػػػػالموقؼ اانيػػػػًا. عبلقػػػػةال ذات والتفسػػػػيرات والػػػػذكرياتمػػػػف ردود ي عػػػػاؿ الػػػػدماغ والجسػػػػد يواًل 
ويتبنػػ  الباداػػاف تػػذ  النظريػػة ألن ػػا تعػػالج مف ػػوـ النػػدـ مػػف يكاػػر مػػف  (106:  2004و لػػروف  

 جانب وتو الجانب الجسم  والنفس  والمعر  . 
 

  Trait Perspectiveمنظور السمات 
السػػتجابة وتتكػػوف الشلصػػية مػػف عػػدد مػػف السػػمات المسػػتيرة التػػ  تكشػػؼ ميػػؿ الفػػرد إلػػ  ا

. وعمػ  الػرقـ مػف اف (Kosslyn & Rosenberg, 2004)بطرائؽ متسية    المواقػؼ الملتمفػة 
منظػػري السػػمات يلتمفػػوف دػػوؿ السػػمات التػػ  تكػػوف الشلصػػية اال ان ػػـ يتفيػػوف دػػوؿ كون ػػا ،يي 

 (.551:  2004السمات( تماؿ المبنات األساسية لبنال الشلصية ،الريماوي و لروف  
نػػدـ سػػمة عامػػة مػػف سػػمات الشلصػػية تتدػػدد مػػف لػػبلؿ اتسػػاؽ اسػػتجابات وتعػػد ظػػاترة ال

الفػػرد الوادػػد لملتمػػؼ المواقػػؼ المايػػرة لمنػػدـ. وب ػػذا المعنػػ   ػػاف السػػمة تػػ  التػػ  تفسػػر الظػػواتر 
الدائمة    السموؾ   ضبًل عف التنبؤ بما سػيكوف عميػب سػموؾ اإلنسػاف إزال مػا يواج ػب مػف مواقػؼ 

 (.52:  1998بيف شلص و لر ،عباس   متعددة مف دياتب والتمييز
ويمكننػا   ويرى جيمفورد اف السمة ت  طرييػة متميػزة اابتػة نسػبيًا يتميػز ب ػا الفػرد عػف قيػر 

النظػػػر إلػػػ  السػػػمات دسػػػب تػػػذ  النظريػػػة مػػػف لػػػبلؿ ابلاػػػة جوانػػػب  األوؿ تػػػو السػػػمات الجسػػػمية 
 (.33:  2003،العزاوي   والسمات العيمية والسػمات الشلصية.

البورت مف يبرز العممال الذيف تناولوا دراسة الشلصػية اسػتنادًا إلػ  السػمات المكونػة يعد و 
ل ػػا    ػػو مؤسػػس نظريػػة السػػمات   الشلصػػية لػػدى البػػورت تػػ  التنظػػيـ الػػديناميك  دالػػؿ الفػػرد  
لتمػػػػؾ األج ػػػػزة النفسػػػػية الجسػػػػمية التػػػػ  تدػػػػدد سػػػػموؾ الفػػػػرد ويسػػػػموبب الفريػػػػد  ػػػػ  توا يػػػػب مػػػػع بيئتػػػػب 

تيسػػيـ  باإلمكػػافعػػدة تصػػانيؼ  ويػػرى انػػب  إلػػ ( وصػػنؼ البػػورت السػػمات 8:  1997،االعرجػػ   
السػػمات العامػػة والسػػمات اللاصػػة  السػػمات الرئيسػػية يو المركزيػػة والاانويػػة السػػمات  السػػمات إلػػ :

 (358-357:  1983 الورااية والسمات المكتسبة ،منصور و لروف 
                                         

مػػػدماغ  : تػػػ  مجموعػػػة لبليػػػا عصػػػبية   تيػػػع  ػػػ  قاعػػػدة الفصػػػوص الدماقيػػػة ل(Amygdala)االميجػػػداال    (1)
 ػػ  ،الريمػػاوي  (tortora & Grabowki, 2000)وتػػرتبط االميجػػداال بالسػػموكيات االنفعاليػػة الواعيػػة. 

 (140:  2004و لروف  
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النظريػػات األلػػرى بعػػد البػػورت    ػػو مػػف يصػػداب  ييػػاً تنػػاوؿ كاتػػؿ السػػمة برسػػموب يفػػوؽ و 
لعبلقػػة  اتتمامػػًا لاصػػاً  يبػػدىإلنسػػان   وقػػد المفػػاتيـ يتميػػة وجػػوتر السػػموؾ ا يكاػػريعػػد السػػمة مػػف 

العوامػػػػؿ الفيزيييػػػػػة  إتمالػػػػبالسػػػػمة بػػػػالمتريرات النفسػػػػية األلػػػػػرى  وكون ػػػػا بنيانػػػػًا عيميػػػػًا  مػػػػػع عػػػػدـ 
( سػػػمة يساسػػػية ومصػػػدرية  يطمػػػؽ 16،وقػػػد توصػػػؿ إلػػػ    والفسػػػيولوجية التػػػ  تكمػػػف ورال السػػػموؾ

 (.51:  1990عمي ا العوامؿ الست عشر لمشلصية ،الشمس   
 

 الدراسات السابقة:
 ( 1995دراســـة األنصـــاري):  تػػػد ت الدراسػػػة إلػػػ  التعػػػرؼ عمػػػ  الدػػػاالت االنفعاليػػػة لمشػػػباب

 (148( طالػب وطالبػة بواقػع ،300الجامع     الكويت. وطبيت الدراسػة عمػ  عينػة قوام ػا ،
ديػػث اسػػتلدـ البادػػث بطاريػػة تتكػػوف مػػف  ( طالبػػة مػػف طػػبلب جامعػػة الكويػػت.152طالبػػًا و،

 ,Catell & Curran)اػػبلث اسػػتلبارات يساسػػية كمػػا يمػػ : اسػػتلبار الدػػاالت الامانيػػة 

1976) Eight state Questionnaire   واسػتلبار لممشػاعر الذاتيػة(Harder, 1990) 

Personal Feeling Questionnaire  مييػػاس االنفعػػاالت الفارقػػة و(Boloxom & 

alte…, 1974)Differential Emotions Scale   الػػذي ييػػيس لمسػػة وعشػػريف دالػػة
انفعالية من ا ،العار  والرضب  واالنشراؿ واالكتئاب والدػزف والنػدـ واالرتبػاؾ  وادمػرار الوجػب 

(  …ل والتنبػػػػػع لجػػػػػبًل  والسػػػػػعادة واللجػػػػػؿ واللػػػػػوؼ واالنعصػػػػػاب والشػػػػػعور بالػػػػػذنب واالزدرا
واسػػػتلدـ التدميػػػؿ العػػػامم  لموصػػػوؿ إلػػػ  النتػػػائج  ػػػرظ رت نتػػػائج الدراسػػػة تفػػػوؽ الػػػذكور عمػػػ  
اإلناث    االنبساط واالنشراؿ والتنبب   يما تفوقػت اإلنػاث عمػ  الػذكور  ػ  اللػوؼ واالرتبػاؾ 

 واللجؿ واليمؽ والندـ واالكتئاب والرضب واللزي. 
اف اإلنػاث دصػمف  إذجوتريػة بػيف الجنسػيف  ػ  النػدـ  كما كشفت النتائج عف وجود  ػروؽ

عمػػ  متوسػػطات يعمػػ  مػػف الػػذكور. كمػػا كشػػفت نتػػائج التدميػػؿ العػػامم  ييضػػًا عػػف تشػػبع كػػؿ مػػف 
الندـ والذنب واللزي تدت عامؿ مستيؿ لدى الذكور واإلناث   ضبًل عف وجػود ارتباطػات جوتريػة 

ضػيؽ واللػوؼ واالشػمئزاز الكتئػاب والدػرج والموجبة بيف الندـ وكؿ مف الذنب والدزف والرضب وا
 (. 150-85:  1996  ،األنصاري
 

 ( 1997دراســـة األنصـــاري) : سػػػمات  تػػػد ت الدراسػػػة إلػػػ  معر ػػػة الفػػػروؽ بػػػيف الجنسػػػيف  ػػػ
( طالبػػًا 138( مػػف طمبػػة جامعػػة الكويػػت ،313الشلصػػية  والتػػ  يجريػػت عمػػ  عينػػة قوام ػػا ،

فات الشلصػػية وتبػػيف وجػػود  ػػروؽ جوتريػػة بػػيف ( طالبػػة. وذلػػؾ باسػػتلداـ قائمػػة الصػػ175و،
( 33( صػػػفة لصػػػالل الػػػذكور و،22( صػػػفة مػػػف صػػػفات الشلصػػػية بواقػػػع ،55الجنسػػػيف  ػػػ  ،

 ( صفة. 300صفة لصالل اإلناث مف العدد الكم  ليائمة الصفات ،
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ومػػف بػػيف الصػػفات التػػ  تميػػزت  ي ػػا اإلنػػاث عػػف الػػذكور تػػ  صػػفة الػػذنب والنػػدـ. ديػػث 
مات التاليػػػة: ،المراوقػػػة  الرػػػش  اليسػػػوة  اللػػػداع  المكػػػر  السػػػلرية  الشػػػجاعة  تميػػز الػػػذكور بالسػػػ

الم ارة  الييظة  اليوة  الػذنب(. عمػ  دػيف تميػزت اإلنػاث بالسػمات التاليػة: ،اليمػؽ واللجػؿ والػذنب 
:  1997اقػة( ،األنصػاري  وشدة الدساسية والندـ والدػرج والعطػؼ والػدؼل والجػبف والفضػوؿ والمي

53-88) 
 

 والمصػري وبػيف  تد ت الدراسة إلػ  الميارنػة بػيف الشػباب الكػويت : (1998راسة األنصاري )د
لػػػبلزارد  (DES)الجنسػػػيف  ػػػ  بعػػػض الدػػػاالت النفسػػػية مسػػػتلدمًا مييػػػاس االنفعػػػاالت الفارقػػػة 
( مػػف الشػػباب 450وزمبلئػػب مػػف تعريػػب البادػػث نفسػػب. ويجريػػت الدراسػػة عمػػ  عينػػة قوام ػػا ،

( مػػف الشػػباب 275( مػػف اإلنػػاث والاانيػػة قوام ػػا ،315مػػف الػػذكور و،( 135الكػػويت  بواقػػع ،
( مػػػػف اإلنػػػػاث. واسػػػػتلدمت 170( مػػػػف الػػػػذكور و،105المصػػػػري الميػػػػيـ  ػػػػ  الكويػػػػت بواقػػػػع ،

المتوسػػطات واالندػػراؼ المعيػػاري وااللتبػػار التػػائ  بماابػػة وسػػػائؿ إدصػػائية. وكشػػفت النتػػائج 
 ة والعينػة المصػرية إذ دصػؿ الػذكورالكويتيػ عف وجود  روؽ جوتريػة بػيف الجنسػيف  ػ  العينػة

 ( 36:  2001  ،األنصاري مف اإلناث    دالة الشعور بالذنبعم  متوسط يعم  
 ( 1999دراســة األنصـــاري-)ينػػػواع  : مػػااآلتيػػة األسػػػئمةعػػف  اإلجابػػةتػػد ت الدراسػػة إلػػػ   :ب

 لمجتمػع الكػويت ؟ظػاترة النػدـ  ػ  ا مػا مػدى كفػالة قيػاس واقؼ الت  تؤدي إل  لبػرة النػدـ؟الم
مػػػػا العبلقػػػػة بػػػػيف النػػػػدـ ومتريػػػػرات يلػػػػرى  ػػػػ   تنػػػػاؾ  ػػػػروؽ بػػػػيف الجنسػػػػيف  ػػػػ  النػػػػدـ؟ وتػػػػؿ

 الشلصية؟ 
( طالبػػػًا وطالبػػػة. 317واسػػتلدمت تػػػذ  الدراسػػة عينػػػة مػػف طػػػبلب جامعػػة الكويػػػت بواقػػع ،

طبػؽ البادػث مييػػاس النػدـ المػوقف  ومييػػاس الػذنب ومييػػاس اللػزي ومييػاس الدػػرج ومييػاس ييظػػة 
الضػػمير ومييػػاس اللجػػؿ ومييػػاس االنبسػػاط والعصػػابية المتفػػرعيف مػػف اسػػتلبار  يزنػػؾ لمشلصػػية. 
ودسػبت المتوسػطات واالندرا ػػات المعياريػة وقػػيـ ت لمميارنػة بػيف المتوسػػطات ومعػامبلت االرتبػػاط 

 والتدميؿ العامم  بطريية ،توتيمنج( المكونات األساسية. 
ت عامػؿ يدػادي اليطػب ويطمػؽ عميػب عامػؿ الػذنب ليد يسفرت النتائج عػف تجمػع النػدـ تدػ

والذي يتشبع جوتريًا بالذنب والندـ واللزي والدػرج وييظػة الضػمير. كمػا كشػفت النتػائج عػف وجػود 
 ػروؽ جوتريػة بػيف الجنسػػيف  ػ  النػدـ إذ دصػػمت اإلنػاث عمػ  متوسػط يعمػػ  مػف الػذكور. وكػػذلؾ 

بػػيف األ ػػراد األكاػػر نػػدمًا مػػف األ ػػراد  يسػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػف وجػػود  ػػروؽ  ػػ  سػمات الشلصػػية
 األقؿ ندمًا  إذ يتسـ األ راد النادموف بالذنب واللزي والدرج وييظة الضمير. 

سػػػم  العامػػػؿ األوؿ عامػػػؿ  –وتػػػـ اسػػػتلبلص عػػػامميف مػػػف التدميػػػؿ لمتريػػػرات الشلصػػػية 
اللجػػؿ  الػػذنب ويضػػـ: الػػذنب والنػػدـ واللػػزي وييظػػة الضػػمير  ػػ  دػػيف سػػم  العامػػؿ الاػػان  عامػػؿ
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ميابػػؿ السػػرور ويضػػـ: اللجػػؿ والدػػرج والعصػػابية  ػػ  اليطػػب الموجػػب  ػػ  دػػيف يضػػـ االنبسػػاط 
   .(8-39ب : -2001وييظة الضمير    اليطب السالب ،األنصاري  

 هـاردرولويس دراسـة (Harder & Lewis, 1987):  بػيف  الدراسػة إيجػاد العبلقػةاسػت د ت
طالبػة مػف ( طالبػًا و 104عمػ  عينػة قوام ػا ،وبعض سمات الشلصية ويجريػت الدراسػة الذنب 

لييػػػاس الػػػذنب  (PFQ-1) الذاتيػػػة ر. وطبػػؽ عمػػػي ـ اسػػػتلبار المشػػاعطمبػػة الجامعػػػة األمريكيػػػة
ارتبػػػاط جػػػوتري زي وبطاريػػػة مػػػف اسػػػتلبارات الشلصػػػية. ليػػػد يسػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف واللػػ

يػػرتبط الػػذنب مػػع  عمػػ  دػػيف لػػـ موجػب بػػيف كػػؿ مػػف الػػذنب واالكتئػػاب والػػوع  الػػذات  اللػػاص
-Harder & Lewis, 1987:89) .اللجػػؿ والدتشػػةو االجتمػػاع   واليبػػوؿ اليمػػؽ فكػػؿ مػػ

112). 
  دراسـة كروزيـر(Crozier, 1990) :لمدػاالت  تػد ت الدراسػة إلػ  معر ػة المكونػات العامميػة

االنفعالية  إذ يجريت الدراسة عم  عينة مف طبلب إدػدى الجامعػات البريطانيػة  طبػؽ مييػاس 
( دالػػػة انفعاليػػػة تػػػ  : 11الػػػذي ييػػػيس ، (Izard,1971)نفعػػػاالت الفارقػػػة مػػػف إعػػػداد ازارد اال

النػػدـ والتوبػػة والػػذنب واللػػزي والػػذؿ واليمػػؽ واللػػوؼ والدػػرج والجػػبف واللجػػؿ والػػوع  بالػػذات. 
وكشػفت نتػػائج الدراسػػة عػف اسػػتلراج يربعػػة عوامػػؿ لمدػاالت االنفعاليػػة  إذ يضػػـ العامػػؿ األوؿ 

لجػؿ والدػرج والدساسػية الذاتيػة(  بينمػػا يضػـ العامػؿ الاػان  ،النػدـ والتوبػة والػػذنب( ،الجػبف وال
يمػػا العامػػؿ الاالػػث  يتكػػوف مػػف ،اللػػزي والػػذؿ واإلتانػػة والدػػرج(. ويليػػرًا العامػػؿ الرابػػع  يضػػـ 

 .(Crozier, 1990: 19-58)،اليمؽ واللوؼ( 
  دراسة كوجمير وجونز(Kugler & Jones, 1993) العبلقػة بػيف  ة إلػ  إيجػادتػد ت الدراسػ

( طالبػًا وطالبػة مػف 863الذنب وقائمة الصفات الشلصية. يجريت الدراسة عم  عينة قوام ا ،
طبػػؽ البادػػث قائمػػة الػػذنب الدالػػة والسػػمة وقائمػػة  المسػػجميف  ػػ  إدػػدى الجامعػػات األمريكيػػة.

 الصفات الشلصية وميياس الوع  بالذات وميياس االنفعاالت التفاعمية.
سػػفرت نتػػائج الدراسػػة عػػف ارتبػػاط دالػػة وسػػمة الػػذنب ارتباطػػًا جوتريػػًا موجبػػًا مػػع كػػؿ وقػػد ي

 & Jones)مػػف الشػػؾ والػػوع  بالػػذات واالكتئػػػاب واليمػػؽ والرضػػػب والودػػدة واللجػػؿ والرػػيظ  

Kugler, 1993: 246-258) . 
 

جراءاتهمنهجية البحث   وا 
  Research Populationأواًل : مجتمع البحث 
( 9679بمػػح دجػػـ مجتمػػع البدػػث ، إذ  البدػػث مػػف طمبػػة جامعػػة الموصػػؿ يتػػرلؼ مجتمػػع

( طالبػػػًا 6520  مػػػن ـ ،ةوالرابعػػػ  األولػػػ مػػػردمتيف( كميػػػة و ػػ  ال17طالبػػًا وطالبػػػة  مػػػوزعيف عمػػػ  ،
 .ةالرابػع مردمة( طالبًا وطالبة مف ال3159و،  األول مردمةوطالبة مف ال
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ية طبييػػة ذات مرادػػؿ متعػػددة مػػف بعػػد يف تػػـ تدديػػد مجتمػػع البدػػث سػػدبت عينػػة عشػػوائ
مػف المجتمػػع  %(41.176تماػؿ نسػػبة ، إذ( كميػات 7كميػات ويقسػاـ جامعػػة الموصػؿ وقػد بمرػػت ،
%( مػػف طمبػػة المػػردمتيف الدراسػػيتيف األولػػ  والرابعػػة 25اػػـ سػػدبت عينػػة عشػػوائية طبييػػة وبنسػػبة ،

ر مكتممػػة االسػػتجابة  ( طالبػػًا وطالبػػة يتممػػت بعػػض االسػػتمارات قيػػ1087بمرػػت عينػػة التطبيػػؽ ،
 .( طالبًا وطالبة918البدث ، ي راد الن ائ  لعينة العددوبذلؾ يصبل 

 

 Research Tools  أداتا البحث
 بعػػد عرضػػب عمػػػ  ب(-2001تػػـ اعتمػػاد مييػػاس النػػدـ المػػوقف  الػػذي يعػػد  ،األنصػػاري :  (1

( لمدكػػػػـ عمػػػػػ  1لجنػػػػة مػػػػف اللبػػػػرال ذوي االلتصػػػػاص  ػػػػ  التربيػػػػػة وعمػػػػـ الػػػػنفس ممدػػػػؽ ،
ضػػػا ةوقػػػد تػػػـ دػػػذؼ وتعػػػديؿ تديػػػؽ مػػػف الصػػػدؽ الظػػػاتري والصػػػبلدية الفيػػػرات  بعػػػض  وا 

 (.  2(  يرة ممدؽ ،35الميياس بصورتب الن ائية يتكوف مف ، يصبلالفيرات وبذلؾ 
العبلقػػػة بػػػيف درجػػػات كػػػؿ  يػػػرة مػػػف  يػػػرات مييػػػاس النػػػدـ المػػػوقف  بالدرجػػػة الكميػػػة  توقػػػد اسػػػتلرج

( طالػػػب وطالبػػػة  ويشػػػارت 100شػػػوائيًا بمػػػح عػػػدد ي رادتػػػا ،لممييػػػاس لعينػػػة مػػػف الطمبػػػة التيػػػرت ع
 بالدرجػة الكميػة وباسػتلداـ االلتبػار التػائ  تبػيف ين ػا جميع ػاقػوة تػرابط  يػرات المييػاس النتائج إل  

ليػة و ديػث بمرػت الييمػة الجد( 98درجػة دريػة ،ب( و 0.05كانت دالػة إدصػائيًا عنػد مسػػتوى داللػة ،
 (.1، ( كما موضػل    الجدوؿ1.987،
   

 :(1جدول )
 الدرجة الكمية لمقياس الندم الموقفيارتباطها بقيم معامالت االرتباط واالختبار التاني يبين درجة الفقرة و 

 

 الييمة التائية قيمة معامؿ االرتباط الفيرات ت

 4.960 0.448 ينفيت كايرًا مف الماؿ لشرال داجات قير ضرورية  .1
 5.030 0.453 ال يزور يقربائ     األعياد  .2
 6.010 0.519 ضربت طفبًل صريراً   .3
 3.067 0.296 رسبت    االمتداف الن ائ   .4
 4.066 0.380 ر ضت مساعدة يل  مادياً   .5
 3.650 0.346 وا يت يف يداـو    مجاؿ يكاديم  ال يرقب  يب   .6
 6.219 0.532 لـ يمد يد المساعدة لشلص معاؽ  .7
 6.519 0.550 ر    الشارع تجاوزت اإلشارة الضوئية الدمرال لممرو   .8
 5.329 0.474 تشاجرت مع يل  ،يلت (  .9

                                         

 7/17  ×100 =41.176  % 
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 3.771 0.356 يلطرت    دسف التيار صديي  ،صدييت (   .10
 4.004 0.375 سلرت مف زميم  بدضور اآللريف   .11
 5.445 0.482 قاطعت زيارة صديي     مرضب  .12
 6.726 0.562 تصر ت لارج ددود المياقة مع يدد المدرسيف   .13
 7.905 0.624 م  يدد ي راد يسرت كذبت ع  .14
 7.802 0.619 تفوتت بكممات ترضب اآللريف   .15
 2.909 0.282 لـ يقـ بالرد عم  مف يتانن  شلصيًا بدضور اآللريف  .16
 3.795 0.358 لـ يعتف بمظ ري    يانال الدفمة   .17
 3.425 0.327 جاريت اآللريف     رائ ـ ومعتيدات ـ   .18
 5.979 0.517 اآللريف نكرت دييية ما ددات يماـ   .19
 5.609 0.493 يلطرت    اتلاذ قرار مصيري   .20
 6.975 0.576 لـ يدسف استربلؿ وقت الفراغ    الكمية   .21
 8.467 0.65 يلفيت    التعبير عف ريي الشلص  يماـ الدضور   .22
 7.328 0.595 تسببت بارتكاب دادث مروري  .23
 6.604 0.555 تجاتمت يدد زمبلئ     مكاف عاـ   .24
 5.114 0.459 ضربت ديواف يليؼ   .25
 7.215 0.589 يقضبت زميم     الدراسة دوف مبرر  .26
 8.009 0.629 يسرت الظف    نوايا صديؽ عزيز يو ،اآللريف(  .27
 8.422 0.648 تجاتمت إجابة شلص ضاؿ الطريؽ  .28
 5.044 0.454 ات مت شلصًا بريئًا    السرقة   .29
 3.747 0.354 لـ يتزوج    سف مبكر  .30
 2.318 0.228 ييت المتددايف باإلكاار مف األسئمة المتددية ضا  .31
 6.010 0.519 سلرت بصوت عاؿ مف مظ ر ،اآللريف(   .32
 4.541 0.417 لـ يدرس بالجدية الكا ية لمدصوؿ عم  معدؿ عاؿ   .33
 5.372 0.477 تكممت كايرًا    إددى الجمسات يماـ اآللريف   .34
 5.594 0.492 ر عت صوت  كايرًا يماـ والدي   .35

   
بتطبيػػػؽ المييػػػاس لمػػػرة  (Cronbach, 1951)الفػػػا كرونبػػػاخ طرييػػػة وتػػػـ ادتسػػػاب الابػػػات ب

( طالبػػًا وطالبػػة  وتػػؤدي تػػذ  الطرييػػة إلػػ  معامػػؿ اتسػػاؽ دالمػػ  لبنيػػة 40،مػػف وادػػدة عمػػ  عينػػة 
(  ويعػػػد عامػػػؿ 0.80وقػػػد بمرػػػت قيمػػػة معامػػػؿ الفػػػا كرونبػػػاخ ،(. 355:  1999،عػػػودة  المييػػػاس 
ي – 2002األنصػػاري  ، %( ميبػواًل  ػ  ماػؿ تػذ  الميػاييس0.70ذي يسػاوي ويزيػد عمػ  ،الابػات الػ

نػادـ   نػادـ كايػراً   ،نادـ كايػرًا جػداً وضع ميياس لماس  ( ولررض تصديل الميياس 104و109: 
( درجػػات  يمػػا المتوسػػط النظػػري 0  1  2  3  4قيػػر نػػادـ البتػػة( يعطػػ  ،  نػػادـ قمػػيبل  باعتػػداؿ

 ( درجة. 70لمميياس  كاف ،
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   Personality Trait Scaleمقياس سمات الشخصية:  (0
اإلطػػبلع عمػػ  الدراسػػات والميػػاييس تػػـ تدديػػد يربػػع مجػػاالت لممييػػاس الميتػػرح  ومػػف لػػبلؿ

الشػػػعور باللجػػػؿ وييظػػػة و الشػػػعور بػػػالدرج  و ذات صػػػمة بموضػػػوع البدػػػث تػػػ : ،الشػػػعور بالػػػذنب  
( 12  9  18  21توزعػػت بواقػػع ،تمػػت رة (  يػػ60الضػػمير( ديػػث تػػـ ترطيػػة تػػذ  المجػػاالت بػػػ ،

 يػرة لكػػؿ مجػػاؿ وعمػ  التػػوال . ووضػػع يمػاـ  كػػؿ  يػػرة بػدائؿ اسػػتجابة لماسػػية يلتػار الطالػػب يدػػد 
لرػػػرض تيػػػويـ المييػػػاس والدكػػػـ عمػػػ  صػػػياقة  يراتػػػب ووضػػػود ا ومػػػدى و  تػػػذ  البػػػدائؿ بمػػػا يناسػػػػبب

تديػؽ بعػرض  يػرات   (Ebel, 1972:  322)صبلديت ا ليياس السمة التػ  وضػع ألجػؿ قياسػ ا. 
 (.1الميياس عم  مجموعة مف اللبرال    التربية وعمـ النفس ممدؽ ،

% 27( طالبػًا وطالبػة  ويلػذ نسػبة 400ولررض استلراج اليوة التمييزيػة تػـ تطبيػؽ المييػاس عمػ ،
( اسػػتمارة 108% لممجموعػػة الػدنيا وعػػددتا ،27( اسػتمارة وكػػذلؾ 108لممجموعػة العميػػا وعػػددتا ،

   .(149:  1980 رج   ،
اللتبػػػار التػػػائ  لعينتػػػيف وإليجػػػاد اليػػػوة التمييزيػػػة لكػػػؿ  يػػػرة مػػػف  يػػػرات المييػػػاس اسػػػتلدـ ا

كػػؿ  يػػرة مػػف  يػػرات لوذلػػؾ لرػػرض التبػػار داللػػة الفػػروؽ بػػيف المجمػػوعتيف العميػػا والػػدنيا  مسػػتيمتيف
:  2004مػػػػداوي  ،الب (SPSS)المييػػػػاس. ،تػػػػـ اسػػػػتلداـ الدييبػػػػة اإلدصػػػػائية لمعمػػػػوـ االجتماعيػػػػة 

( تسػػػػػاوي 214ة دريػػػػػة ،( وبدرجػػػػػ0.05عممػػػػػًا يف الييمػػػػػة التائيػػػػػة الجدوليػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوى ، (227
 .(2،( جدوؿ 1.96،

وتنػػاؾ اػػبلث (  يػػرة مميػػزة ودالػػة إدصػػائيًا 57وتبػػيف نتيجػػة التدميػػؿ اإلدصػػائ  يف تنػػاؾ ،
عمػػػػ  مييػػػػاس ( وقػػػػد توزعػػػػت  يػػػػرات ال22 17 8تػػػػ  الفيػػػػرات ذات التسمسػػػػؿ ، يػػػرات قيػػػػر مميػػػػزة 

(  يػرات  9(  يػرة  شػعور اللجػؿ ،17(  يػرة  شػعور الدػرج ،18كاآلت : شػعور الػذنب ،المجاالت 
   (.3ممدؽ رقـ ،  (  يرة12ييظة الضمير ،

ولتصػػػديل المييػػػاس تعطػػػ  لكػػػؿ  يػػػرة درجػػػة وادػػػدة ودسػػػب البػػػديؿ الملتػػػار لتمػػػؾ الفيػػػػرة 
  تنطبػػؽ عمػػ  بدرجػػة متوسػػطة  كبيػػرةتنطبػػؽ عمػػ  بدرجػػة    البػػديؿ ،تنطبػػؽ عمػػ  تمامػػاً  وكػػاآلت :

بتطبيػػؽ الميياسػػػيف   ( درجػػػات1 2 3 4 5يعطػػ  ، ال تنطبػػؽ عمػػػ (  تنطبػػؽ عمػػ  بدرجػػػة قميمػػة
 دقيية.  25دقيية بمعدؿ  30-20تراوح الزمف المستررؽ    اإلجابة عم  الميياسيف بيف 

 

 اإلدصػػػػائ برنػػػػامج التاليػػػػة وبمسػػػػاعدة ال اإلدصػػػػائيةتػػػػـ اسػػػػتلداـ الوسػػػائؿ : الوســــانل اإلحصــــانية
(SPSS ،)االلتبػػار التػػائ  لعينػػة وادػػدة  االلتبػػار التػػائ  لعينتػػيف مسػػتيمتيف ،معامػػؿ الفاكرونبػػاخ  
 .اللاص بمعامؿ االرتباط االلتبار الزائ  (T- test)التبار ت   معامؿ ارتباط يبرسوف -
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 :(0جدول )
 لمقياس سمات الشخصية اتقوة تمييز الفقر 

  

رقـ 
 الفيرة

 الييمة
 التائية
 لمميياس

الييمة 
 التائية
 لممجاؿ

رقـ 
 الفيرة

الييمة 
 التائية
 لمميياس

الييمة 
 التائية
 لممجاؿ

رقـ 
 الفيرة

الييمة 
 التائية
 لمميياس

الييمة 
 التائية
 لممجاؿ

رقـ 
 الفيرة

الييمة 
 التائية
 لمميياس

الييمة 
 التائية
 لممجاؿ

1.  11.63 5.84 16 9.25 4.52 31 8.83 6.13 46 5.01 15.43 
2.  9.55 8.91 17 0.83 0.64 32 6.63 12.70 47 11.12 9.82 
3.  9.29 6.99 18 2.60 14.36 33 8.25 11.62 48 4.36 8.56 
4.  8.79 8.97 19 4.64 5.38 34 9.33 14.93 49 5.12 10.24 
5.  9.42 6.97 20 2.96 11.07 35 9.57 22.22 50 7.16 7.85 
6.  11.00 10.09 21 3.17 5.39 36 10.29 14.44 51 6.65 8.00 
7.  10.17 6.28 22 0.37 3.83 37 7.62 9.67 52 6.36 12.26 
8.  0.043 1.47 23 7.71 10.11 38 8.98 10.51 53 5.84 7.17 
9.  10.10 7.52 24 10.43 26.55 39 9.44 11.74 54 4.12 5.70 
10.  11.44 8.01 25 7.45 12.85 40 5.23 11.88 55 5.60 10.99 
11.  10.07 5.80 26 7.37 11.56 41 2.91 12.00 56 10.02 12.24 
12.  9.73 7.16 27 6.98 17.28 42 5.22 13.33 57 6.62 9.94 
13.  10.50 5.91 28 10.55 12.30 43 5.26 11.78 58 10.54 8.18 
14.  10.19 5.62 29 7.06 14.77 44 9.20 12.43 59 8.61 7.51 
15.  10.72 4.95 30 4.38 12.54 45 3.62 14.91 60 6.26 6.53 

 
 البحث : عرضها ومناقشتها نتانج

 ؟الموصل أواًل : ما مستوى الندم الموقفي لدى طمبة جامعة
( درجػة 100.48بمػح ،إذ السؤاؿ تـ اسػتلراج الوسػط الدسػاب  لعينػة البدػث  م لئلجابة ع

( وعنػػد ميارنػػة الوسػػط الدسػػاب  بالوسػػط النظػػري لممييػػاس البػػالح 20.710بػػاندراؼ معيػػاري قػػدر  ،
ف الوسػػط الدسػػاب  لػػدرجات الطمبػػة يكبػػر مػػف الوسػػط النظػػري لممييػػػاس. وعنػػد تبػػيف يدرجػػة ( 70،

 (.  3داؿ إدصائيًا. جدوؿ ، الفرؽ بيف الوسطيف تطبيؽ االلتبار التائ  لعينة واددة ظ ر اف
 :(3جدول )

النظري واالنحراف المعياري لدرجات الطمبة في الندم الموقفي والقيمة التانية الوسط الوسط الحسابي و 
 محسوبة والجدوليةال

عدد ي راد  الجنس
االندراؼ  الوسط الدساب  العينة

 المعياري
الوسط 
 النظري

الييمة التائية 
 المدسوبة

الييمة التائية الجدولية عند 
 0.05مستوى 

 1.96 32.785 70 21.92 100.101 570 ذكور
 1.96 31.265 70 18.57 101.123 348 إناث
 1.96 44.591 70 20.710 100.48 918 كم 
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( كػػػػػاف متياربػػػػػًا 101.12( واإلنػػػػػاث ،100.101ويتضػػػػػل اف الوسػػػػػط الدسػػػػػاب  لمػػػػػذكور ،
مػػف يف طمبػػة المردمػػة الجامعيػػة إلػػ  ر يشػػي( ولكػػبل الجنسػػيف وتػػذا 70مػػ  مػػف الوسػػط النظػػري ،عوي

 .  لدي ـ مستوى عاؿ مف الندـ الموقف الجنسيف 
في وبعض سمات الشخصية وفقـًا لمجـاالت م الموقدثانيًا: هل هناك عالقة دالة إحصانيًا بين الن

  ؟)الشعور بالذنب، الشعور بالحرج، الشعور بالخجل، يقظة الضمير( لدى طمبة الجامعة
لمتعرؼ عم  العبلقة بيف الندـ الموقف  وبعػض سػمات الشلصػية لػدى طمبػة الجامعػة  تػـ 

مسػػتوى معنويػػة (  ولمتعػػرؼ عمػػ  0.538وقػػد بمػػح ، (Pearson)اسػػتلداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف 
داللػػة معامػػؿ االرتبػػاط اسػػتلدـ االلتبػػار التػػائ  اللػػاص بمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف وميارنتػػب بالييمػػة 

 (4(  جدوؿ ،0.05ة عند مستوى داللة ،يالتائية الجدول
   

 (4جدول )
 معامل ارتباط بيرسون بين الندم الموقفي وبعض سمات الشخصية لدى أفراد عينة البحثل التانية قيمةال

قيمة معامؿ  عدد ي راد العينة مات الشلصيةس
 ارتباط

الييمة التائية 
 المدسوبة

الييمة التائية 
 الجدولية

مستوى داللة 
 (0.05عند ،

 دالة 1.96 27.49 0.672 918 شعور بالذنب
 دالة 1.96 8.939 0.283 918 شعور الدرج
 قير دالة 1.96 1.577 0.052 918 شعور اللجؿ
 دالة 1.96 3.724 0.122 918 ييظة الضمير

 دالة 1.96 19.337 0.538 918 الكم 

 
يتضل لنا اف معامبلت االرتباط كانت مرتفعة عند ،سمة الشعور بالذنب والكم (    ديف كاف  إذ
الضمير واللجؿ( وعند مبلدظة الييـ التائية المدسوبة ييظة يًا عند كؿ مف السمات ،الدرج و نتدم

كانت  يد ( عدا سمة الشعور باللجؿ 1.96يمة التائية الجدولية ،يالتبيف يف جميع ا يعم  مف 
  .يقؿ من ا. وتذا يعن  يف تمؾ الييـ التائية دالة إدصائياً 

 
هـــل هنـــاك عالقـــة دالـــة إحصـــانيًا بـــين النـــدم المـــوقفي وبعـــض ســـمات الشخصـــية وفقـــًا ثالثــًا : 

 (التخصص )العممي، األدبي( ،المرحمة الدراسية )األولى، الرابعة( ،الجنس) لممتغيرات اآلتية:
  

ســمات الشخصــية فــي ضــوء أ. لمعرفــة الفــرق فــي العالقــة بــين النــدم المــوقفي وعالقتــه بــبعض 
يظ ػػرت النتػػائج بعػػػد دسػػػاب ،االلتبػػػار الزائػػ  المسػػػتلدـ  ػػػ  التبػػار الفرضػػػيات  .متغيــر الجـــنس

 كاآلت : 
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كػػػؿ مػػػف ،الػػػذنب  الدػػػرج  ( اف الييمػػػة المعياريػػػة لمعامػػػؿ االرتبػػػاط ل5يتبػػػيف مػػػف الجػػػدوؿ ،
  0.829اللجػػؿ  ييظػػة الضػػمير  المجمػػوع الكمػػ  لمسػػمات( لمتريػػر الػػذكور كانػػت عمػػ  التػػوال  ،

( يمػػػػػا متريػػػػػر اإلنػػػػػاث  بمرػػػػػت اليػػػػػيـ المعياريػػػػػة عمػػػػػ  التػػػػػوال  0.67  0.187  0.040  0.354
،0.784  0.167  0.075  -0.01  0.485.) 

 
 :(5جدول )

 بعض سمات الشخصية حسب متغير الجنسالفرق في العالقة بين الندم و 

 السمات    الجنس

 اليمية الزائية (348عينة اإلناث ، (570عينة الذكور ،
مسػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 

 داللةلا
قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
معامػػػػػػػػػػػػػؿ 
 االرتباط

الييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 المعيارية

قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 االرتباط

الييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الجدولية المدسوبة المعيارية

 2.659 2.784 2.655 2.809 2.681 الذنب

1.962 2.25 

 0.741 2.167 2.165 2.354 2.340 الدرج
 2.513 2.275 2.275 2.242 2.238 اللجؿ

 0.888 2.21- 2.229- 2.187 2.186 ييظة الضمير
المجمػػػػػػػػػػػوع الكمػػػػػػػػػػػ  

 0.710 2.485 2.450 2.67 2.583 لمسمات 

 
ووجػد ان ػا تسػاوي ولمعر ة داللة الفرؽ    العبلقة بيف معامبلت االرتبػاط تػـ دسػاب الييمػة الزائيػة 

( لييظػػػػػػة الضػػػػػػمير 2.888( لملجػػػػػػؿ و،0.513( لمدػػػػػػرج و،2.741( لسػػػػػمة الػػػػػػذنب و ،0.659،
( عنػد مسػتوى داللػة 1.960( لممجموع الكم  لمسمات. وعند ميارنت ا بالييمػة الجدوليػة ،2.712و،
( يتضػػػل ان ػػػا اصػػػرر مػػػف الجدوليػػػة لكػػػؿ مػػػف سػػػمة الػػػذنب واللجػػػؿ  يمػػػا  ػػػ  سػػػمة الدػػػرج 0.05،

مف الجدولية وتذا يدؿ عمػ  وجػود  ػروؽ  يعم الضمير ومجموع السمات الشلصية  كانت وييظة 
 معنوية    عبلقة الندـ الموقف  وسمات الشلصية بيف الجنسيف لصالل الذكور. 

 

ــة  بــين ب. لمعرفــة الفــرق فــي العالقــة النــدم المــوقفي وبعــض ســمات الشخصــية حســب المرحم
 الرابعة(  –)األولى 

( يف الييمػػة المعياريػػة لمعامػػؿ االرتبػػاط لممردمػػة األولػػ  لكػػؿ 6لجػػدوؿ ،يتضػػل مػػف لػػبلؿ ا
 مف سمة الذنب والدرج واللجؿ وييظة الضمير والمجموع الكم  لمسمات كانت عم  التوال 

 
 الرابعة( –العالقة بين الندم الموقفي وبعض سمات الشخصية حسب المرحمة )األولىالفرق في : (6جدول )
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 السمات          المرحمة 

عينة المردمة األول  
،490) 

عينة المردمة الرابعة 
مستوى  اليمية الزائية (428،

قيمة معامؿ  الداللة
 االرتباط

الييمة 
 المعيارية

قيمة معامؿ 
 االرتباط

الييمة 
 الجدولية المدسوبة المعيارية

 0.05 1.960 2.515 0.908 0.721 0.741 0.633 الذنب
   1.0708 0.25 0.246 0.321 0.309 الدرج
   1.2066 0.01- 0.01- 0.09 0.88 اللجؿ

   0.392 0.136 0.137 0.11 0.111 ييظة الضمير
   0.9653 0.64 0.566 0.576 0.52 المجموع الكم  لمسمات 

 

( يتضػل ين ػا يصػرر 0.05( عنػد مسػتوى داللػة ،1.960وعند ميارنت ا بالييمة الجدوليػة ،
 رج واللجؿ وييظة الضمير والمجموع الكم  لمسمات. مف الجدولية لكؿ مف سمة الد

( وتػػ  يعمػػ  مػػف الجدوليػػة ممػػا 2.515يمػػا قيمػػة االلتبػػار الزائػػ  لسػػمة الػػذنب  يػػد بمػػح ،
 يدؿ عم  وجود  روؽ بيف المردمتيف لصالل المردمة الرابعة. 

 

ج. لمعرفــة الفــرق فــي العالقــة بــين النــدم المــوقفي وبعــض ســمات الشخصــية حســب التخصــص 
 األدبي(  –العممي )

( اف الييمػػة المعياريػػة لمعامػػؿ االرتبػػاط لكػػؿ مػػف ،الػػذنب  الدػػرج  7يتضػػل مػػف الجػػدوؿ ،
  0.848اللجػػػؿ  ييظػػػة الضػػػمير  سػػػمات الشلصػػػػية( لمتلصػػػص العممػػػ  كانػػػت عمػػػ  التػػػػوال  ،

( يما الييـ المعيارية لمعامؿ االرتباط لمتلصػص األدبػ   يػد 0.604  0.161  0.005  0.250
ودسػػػبت الييمػػػػة الزائيػػػػة  (.0.597  1.045 1.738  0.343 0.793عمػػػػ  التػػػوال  ،كانػػػت و 

لمعر ػػة داللػػة الفػػرؽ  ػػ  العبلقػػة بػػيف معػػامبلت االرتبػػاط لمتلصصػػيف العممػػ  واألدبػػ   وجػػد ين ػػا 
( 13.293.( لسػػمة اللجػػؿ و،26.6( لسػػمة الدػػرج و،1.398( سػػمة الػػذنب و،0.0827تسػػاوي ،

 (1.960الشلصية. وبميارنت ا بالييمة الجدولية البالرة ، ( لسمات0.1052لييظة الضمير و،
  

 األدبي(-)العمميالفرق في العالقة بين الندم الموقفي وبعض سمات الشخصية حسب التخصص: (7جدول )

 السمات      التخصص
مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى  اليمية الزائية (417عينة األدب  ، (501عينة العمم  ،

قيمػػة معامػػػؿ  الداللة
 االرتباط

ة الييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 المعيارية

قيمػة معامػؿ 
 االرتباط

الييمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الجدولية المدسوبة المعيارية

 0.05 1.960 0.0827 0.793 0.661 0.848 0.686 الذنب
   1.398 0.343 0.33 0.250 0.244 الدرج
   26.060 1.738 0.94 0.005 0.006 اللجؿ

   13.293 1.045 0.78 0.161 0.162 ييظة الضمير
   0.1052 0.597 0.536 0.604 0.541 سمات الشلصية 
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( يتضػػػػل ين ػػػػا يصػػػػرر مػػػػف الجدوليػػػػة لكػػػػؿ مػػػػف ،سػػػػمة الػػػػذنب والدػػػػرج 0.05مسػػػػتوى داللػػػػة ، عنػػػػد
ومجمػػوع السػػمات الشلصػػية(  يمػػا  ػػ  ،سػػمة اللجػػؿ وييظػػة الضػػمير(  كػػاف تنػػاؾ  ػػرؽ داؿ  ػػ  

 العبلقة بيف التلصص العمم  واألدب  ولصالل التلصص األدب .
 

 :مناقشة النتانج 
 أواًل : تفسير النتانج المتعمقة بالهدف األول: 

التنشػئة االجتماعيػة  إلػ تبيف ارتفػاع مسػتوى النػدـ المػوقف  لػدى عينػة البدػث ويعػزى ذلػؾ 
 ػػ  المجتمػػع العراقػػ  بشػػكؿ عػػاـ والمجتمػػع  ػػ  الموصػػؿ بشػػكؿ لػػاص والتػػ  تكػػوف ذات صػػبرة 

ـ الدسػػػاس ألدؽ األمػػػور وتعكػػػس لػػػدى النشػػػ  الضػػػمير الصػػػار  دينيػػػة بالدرجػػػة األسػػػاس إذ تنمػػػ  
 بالتال  مشاعر الندـ  لمسموؾ واأل عاؿ الت  تعارض الييـ الدينية المرروسة. 

ى نتيجػة ال ػدؼ الاػان  المتضػمنة ظ ػور عبلقػة بػيف النػدـ تعز :  ثانيًا : فيما يخص الهدف الثاني
التنشػئة  السػمات موضػوع البدػث تيػع  ػ  صػمب عمميػة عض سمات الشلصية يمكف تفسير  برفوب

االجتماعيػػػة وتنطمػػػؽ مػػػف الييػػػود والضػػػوابط االجتماعيػػػة التػػػ  تعػػػد الياسػػػـ المشػػػترؾ واألعظػػػـ ل ػػػذ  
السمات إال اف تذا الكبلـ ال يمنع الدديث عف اسػتيبللية تػذ  السػمات عػف بعضػ ا بيػدر او بػآلر 

ف  ػػػ  بػػدليؿ اف مسػػػتويات االرتبػػػاط بػػػيف سػػػمة ويلػػػرى جػػػالت بػػػدرجات متباينػػػة وذلػػػؾ بسػػػبب التبػػػاي
التركيػػد عمػػ  تػػذ  السػػػمات  ػػ  عمميػػة التطبيػػػع االجتمػػاع   يػػد يػػدرؾ اآلبػػػال اف كايػػرًا مػػف سػػػمات 
شلصػية يبنػػالتـ تػ  نتيجػػة  رعيػة لؤلسػػاليب التػػ  اتبعوتػا  ػػ  تػربيت ـ ل ػػؤالل األبنػال و ضػػبًل عػػف 
ذلؾ تناؾ بعض السمات التػ  ال تظ ػر بصػورة عرضػية بػؿ يدػاوؿ اآلبػال عػف قصػد تنميت ػا لػدى 

 1990األبنال نظرًا لما يروف  ي ا مف نػواد  إيجابيػة يدبػوف قرسػ ا  ػ  نفػوس يبنػالتـ. ،الػديب  
 :57  . ) 

 : ثالثًا : ما يخص الهدف الثالث
يرجػػع سػػبب وجػػود  ػػرؽ معنػػوي  ػػ  عبلقػػة النػػدـ المػػوقف  وسػػمات الشلصػػية بػػيف الجنسػػيف  . ي

نصػر مػف عناصػر الػذنب ولصالل الذكور إل  لبرات الطفولة التػ  تكػوف قػد انطػوت عمػ  ع
وذلػػؾ بسػػػبب سياسػػػة البيػػػت العربػػػ  التػػػ  تعتمػػد الزجػػػر والتػػػوبي  والتلجيػػػؿ  ػػػ  تربيػػػة الطفػػػؿ 

مف البنت بدكػـ التسػاتؿ معػب لػذلؾ يدصػؿ عمػ  انتيػادات  يكارالذكر الذي ييترؼ ملالفات 
وزجػػر وربمػػا عيوبػػة يكاػػر بسػػبب ملالفاتػػب  ينشػػر وتػػو يشػػعر بالػػذنب والدػػرج واللجػػؿ.  ضػػبًل 
عػػػف عػػػدـ مشػػػاركة الطفػػػػؿ  ػػػ  العبلقػػػات االجتماعيػػػة سػػػػوال دالػػػؿ األسػػػرة او  ػػػ  المجتمػػػػع 

 لبللتبلط باآللريف يؤدي إل  نشوئب عم  االنعزاؿ واللجؿ.
وممػا يزيػد مػف مشػاعر الدػرج واللجػؿ لشػباب الجامعػة  ػ  تػذ  المردمػة قػد يكػوف التفكيػر 

 ػػػػ  المجتمػػػػع بضػػػػرورة الػػػػتدفظ مػػػػف بػػػػالجنس اآللػػػػر ونتيجػػػػة لمتوجيػػػػب واإلرشػػػػاد اللػػػػاط  السػػػػائد 
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االلتبلط يزيد مف ظ ور تذ  السػمات  والشػاب يكػوف ضػمف مردمػة المراتيػة المتػرلرة لجػواًل جػدا 
  الدميمػػػيف. وتػػػو يريػػػد اف يتػػػرؾ انطباعػػػًا دسػػػنًا  ػػػ  نفػػػوس ل ػػػ  مواج ػػػة الجميػػػع مػػػا عػػػدا يصػػػدقا

بػػب  يػػؽ ذلػػؾ وتػػذا ممػػا يػػؤديب عمػػ  يف يتدالكبػػار وي ػػراد الجػػنس اآللػػر م مػػا تنيصػػب الايػػة بميدرتػػ
:  1982ة المراتييف    كػؿ مكػاف. ،المميجػ  وعبػد المػنعـ  يصلمت يب واالستديال الذي تو لص

185 ) 
الذي تو رد  عػؿ انفعػال  بػاللوؼ اللفيػؼ ينشػر عػف   embarrassmentويرتبط التدرج 

يلػػػبلؽ الفػػػرد يو  وتػػػذا يعنػػػ  افالشػػػعور بعػػػدـ الكفايػػػة وبدكػػػـ اآللػػػريف قيػػػر المبلئػػػـ عمػػػ  الفػػػرد. 
 (.53:  1999سماتب الشلصية ت  انعكاس لمبنال االجتماع  الذي يعيش  يب ،لمش  

وقػػد يعػػود سػػبب ظ ػػور سػػػمة الػػذنب لػػدى المردمػػة الرابعػػػة إلػػ  تػػراير الديػػاة الجامعيػػػة إذ اف  . ب
 ػ  نضجًا انفعاليًا ونفسيًا مػف الطمبػة  يكاريربعة يعواـ يصبل  ي ا الطمبة    المردمة الرابعة 

تو ييػػػػًا  ػػػ  تدديػػػد المواقػػػػؼ  يكاػػػروتػػػذا ممػػػػا يػػػؤدي إلػػػ  اف يكػػػػوف الطالػػػب  األولػػػ المردمػػػة 
 .االجتماعية الت  تاير مشاعر الذنب

يعػزى الفػرؽ  ػػ  العبلقػة بػيف التلصػػص العممػ  واألدبػػ  ولصػالل التلصػص األدبػػ   ػ  كػػؿ   ج.
األدبػػ  يقػػؿ  مػػف سػػمة اللجػػؿ وييظػػة الضػػمير إلػػ  اف مجػػاؿ االلػػتبلط بػػيف طمبػػة التلصػػص

العمػػػؿ الملتبػػػري والتجريبػػػ  المشػػػترؾ بػػػيف الطػػػبلب ومػػػف كػػػبل  ديػػػثمػػػف التلصػػػص العممػػػ  
 .الجنسيف

 
 المصادر العربية :

 القرآن الكريم
بنـاء مقيـاس الشخصـية المتحديـة لطمبـة جامعـة  (1997االعرج   إبػراتيـ مرتضػ  إبػراتيـ ، .1

 رشد(  جامعة برداد.  ،قير منشورة( كمية التربية ،ابف رسالة ماجستير  بغداد
دراســة عامميــة لمحــاالت االنفعاليــة لمشــباب الجــامعي فـــي (  1996األنصػػاري  بػػدر مدمػػد ، .0

 جامعة الكويت.  –. مركز دراسات اللميج والجزيرة العربية الكويت

الفــروق بــين الجنســين فــي ســمات الشخصــية فــي الثقافــة ( 1997بػػدر مدمػػد ، األنصػػاري  .3
   جامعة الكويت. 15  السنة 59لمعموـ اإلنسانية  ع . المجمة العربيػةالكويتية

الحـاالت االنفعاليـة لـدى الشـباب العربـي: دراسـة مقارنـة بـين  (1998األنصاري  بػدر مدمػد ، .4
. الورشػػة العربيػػة الاانيػػة لمجمعيػػة السػػورية لمعمػػوـ النفسػػية  لػػبلؿ الفتػػرة الكــويتيين والمصــريين

 شؽ. جامعة دم –مايو  كمية التربية  19-17مف 

بناء مقياس الذنب وعالقته ببعض متغيرات الشخصـية لـدى ي -2001األنصاري  بدر مدمد ، .5
ــة مــن طــالب جامعــة الكويــت مركػػز دراسػػات اللمػػيج والجزيػػرة العربيػػة ،عػػدد لػػاص(    عين

 مجمس النشر العمم   جامعة الكويت.
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الشخصـية  قياس الندم الموقفي وعالقتـه بـبعض متغيـراتب( -2001بدر مدمد ، األنصاري  .6
 مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ التربوية.    لدى طالب جامعة الكويت من الجنسين

 دار الكتاب الدديث.  المرجع في مقاييس الشخصية ي( -2002بدر مدمد، األنصاري  .7

ـــي العصـــاب( 1969اوتو نلػػػؿ ، .8 ـــل النفســـي ف ـــة التحمي   ترجمػػػة صػػػبلح مليمػػػرو عبػػػدة نظري
 الياترة.  –تبة االنجمو المصرية   مك 3و جػ 2و جػ 1ميلائيؿ رزؽ   جػ

   وكالة المطبوعات  الكويت. 1  طاألخالق النظرية( 1975عبد الردمف ، بدوي  .9

الثــواب والعقــاب وأثــرر فــي تربيــة (  1993بػديوي  يدمػػد عمػػ   ودسػػيف عبػػد العزيػػز الػػدرين  ، .12
 الياترة.  –  طبع شركة سفيـ األوالد

  بيػروت  مركػز اصر: بحث اسـتطالعي اجتمـاعيالمجتمع العربي المع (1984بركات  دميـ ، .11
 دراسات الوددة العربية. 

  مراجعػػة عجيػؿ النشػػم   منـاهج التــابعين فـي تربيــة النفـوس( 2001الببللػ   عبػد الدميػػد ، .10
 دار ابف دـز  الكويت. 

ـــل اإلحصـــاني ( 2004البمػػػداوي  عبػػػد الدميػػػد عبػػػد المجيػػػد ، .13 أســـاليب البحـــث العممـــي والتحمي
  دار الشػػروؽ 1  طSPSSجمـع وتحميـل البيانـات يـدويًا وباسـتخدام برنـامج التخطـيط لمبحـث و 

 األردف.   –لمنشر والتوزيع  عماف 

  جامعػة بحوث فـي سـيكولوجية الشخصـية فـي الـبالد العربيـة( 1980، مصطف  يدمد ترك   .14
 الكويت.

  ودياألسرة والتنشنة االجتماعيـة فـي المجتمـع السـع( 2001التوبجري  مدمد عبد المدسف ، .15
 مكتبة العبيكاف  الرياض.

  الطبعػة األولػ   مكتبػة دار المـدخل إلـى عمـم الـنفس( 2002جابر  جودت بن  و لػروف  ، .16
 األردف .  –الايا ة لمنشر والتوزيع والدار العممية الدولية  عماف 

  دراسػة تدميميػة نيديػة لػنظـ اليػيـ  ػ  العقـل األخالقـي العربـي( 2001الجابري  مدمػد عابػد ، .17
   مركز دراسات الوددة العربية  بيروت. 1يا ة العربية  طالا

(  125  مجمػة التربيػة  عػدد ،الضمير في منظور الفكـر اإلنسـاني(  1998دجازي  سام  ، .18
 (  المجنة اليطرية لمتربية والايا ة والعموـ. 27السنة ،

انجميػزي   1  طموسـوعة عمـم الـنفس والتحميـل النفسـي( 1978الدفن   عبد المنعـ إبراتيـ ، .19
 عرب   بيروت  مكتبة مدبول  –

  مكتبػػػة 1  طعمـــم االجتمـــاع الموضـــوع والمـــنهج( 1999لمػػػش  مجػػػد الػػػديف عمػػػر ليػػػري ، .02
 األردف.  –نجدالوي  عماف 

ــة المبكــرة( 1990الػػديب  يميػػرة عبػػد العزيػػز ، .01   1  طســيكولوجية التوافــق النفســي فــي الطفول
 مكتبة الفبلح  الكويت. 
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  الػػدار اليوميػػة 134  عػػدد االتجاهــات المعاصــرة فــي الفمســفة( 1966الديػػدي  عبػػد الفتػػاح ، .00
 لمطباعة والنشر. 

  المكتػػب المصػػري الدػػديث لمطباعػػة 9  طأصــول عمــم الــنفس( 1973راجػػل  يدمػػد عػػزت ، .03
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عربػػػ   دار  –  انجميػػػزي موســـوعة شـــرح المصـــطمحات النفســـية( 2001الشػػػربين   لطفػػػ  ، .07
 بيروت.  –الن ضة العربية لمطباعة والنشر 

  دار المسػيرة نظريـة المنظمـة( 2000الشماع  لميػؿ مدمػد دسػيف ولضػير كػاظـ مدمػود ، .08
 األردف.  –  عماف  1لمنشر والتوزيع والطباعة  ط

ســمات الشخصــية لمتدريســيين فــي الجامعــة وعالقتهــا ( 1990د ،الشمسػػ   عبػػد األميػػر عبػػو  .09
   يطرودة دكتورا   ،قير منشورة(  كمية التربية  جامعة برداد. بسموكهم القيادي

  كميػػة اآلداب  رسػػالة قمــق المــوت وعالقتــه بســمات الشخصــية( 1998عبػاس  بيػػدال تػػادي ، .32
 ماجستير ،قير منشورة(  جامعة برداد.

األساليب القيادية وعالقتها بالسمات الشخصية والدافعيـة ( 2003صالل ، العزاوي  ينور عم  .31
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ـــو النفســـي (1982، المػػػنعـ المميجػػػ  وعبػػػد دممػػػ   المميجػػػ   .35 دار المعر ػػػة   6  طالنم
  الجامعية. 

 
1. Ausubel D. P. (1955) Relationships between Shame And Guilt In 

The Socializing Process. Psychological Review, 62. 

2. Cartwright, D. S. (1974) Theories & Models of Personality, Rand 

Machally, USA. 



 .الندم الموقفي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى طمبة جامعة الموصل

 934 

3. Cattell, R. Tatsuoka & Eber, H. (1974) Hand Book For The Sixteen 

Personality Factors Questionnaire (2
nd

 Ed,), Institute of PAT, 

Illinois. 

4. Crozier. R. W. (1990) Social Psychological Perspectives On Shyness, 

Embarrassment and Shame. Cambridge University Press, 

Cambridge, U.K. 

5. Donald, M. & Etal, (1995) Gender Differences Associated With 

Young People In Emotional Reactions To Sexual Intercoure. Journal 

of Youth And Adolescence, (24), pp: 453-494. 

6. Eble, R.L. (1972) Essentials Of Educational Measurements, 

Englewood Cliffs, Prentice – Hall, New Jersy.  

7. Encyclopedia: Remors (2005) free-difintion, by a Kademia. 

www.free-definition.com 

8. Harder, D.W. & Lewis, S.J. (1987) The Assessment and Guilt, 

Advances in Personality Assessment. Lawrence Erlbaum Associates, 

Hillsdale Nj (Vol. 6. pp: 89-114).  

9. Hoffman, L. & others(1988) Developmental Psychology Today, 

Random House, New York. 

10. Jones, L. G. (1988) “Formation in Moral Judgment: An Essay on the 

Social Context of Christian Life”. Abstract International, Ph.D. 

Thesis, P. 326. 

11. Mandler, G. & Watsor, D. (1966) Anxiety and Interruption Of 

Behavior, In C. Spielberger. Anxiety and Behavior. Academic Press, 

New York. 

12. Morris, G. & Albert A. Maisto (2001) Understanding Psychology, 

Prentice Hell, New Jersey.  

13. Mosher, L. (1968) Measurement of Guilt in Females by Self-Report 

Inventories. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 32, 

No.6, pp: 690-695. 

14. Mosher & Abramson (1977) Personality Assessment, 41, pp: 375-

380. 

15. R. Ruer, Harvey (2005) What to do with Guilt?, First Congregational 

United Church of Christ, Bellevue, Washington, pp: 1-6. 

16. Rees. T (1963) “Remorse” In Encyclopaedia of Religion and Ethics, 

New York, Col.2, Vol. 10, P: 727. 

17. Webster Online, Merriam (2005) Merriam Webste “Remorse”, 

Online Dictionary. www.mw.com.  

18. Weiten & Margaret (1994) Psychology Applied Modern Life, Cole 

PUBLISHING Company Pacific Grove, California.  

http://www.free-definition.com/
http://www.mw.com/


 لح البدرانيفاطمة محمد صا  &  يوسف حنا إبراهيم د.

 935 

19. Williams, C. & Bybee, J. (1995) What Do Children Feel Guilty 

About? Developmental and Gender Differences. Developmental 

Psychology, 30, pp: 617-623. 

 
 ربية وعمم النفس لمقياس الندم الموقفي لجنة الخبراء في الت: (1ممحق )

 الكمية الجامعة اسم الخبير المقب العممي ت
 اآلداب المستنصرية د. إبراتيـ الكنان  يستاذ  .1
 التربية لمبنات = د.  اضؿ مدسف االزيرجاوي =  .0
 األساسيةالتربية  الموصؿ د. يدمد مدمد نوري يستاذ مساعد  .3
 التربية = د.يسامة دامد مدمد =  .4
 األساسيةالتربية  = د. اابت مدمد لضير =  .5
 = = = د. لشماف دسف عم  =  .6
 التربية الموصؿ د. سمير يونس =  .7
 التربية = د.صبيدة ياسر مكفوؼ =  .8
 = = د.  اتل ابمدد  تود  =  .9
 = = د. كامؿ عبد الدميد عباس =  .12
 التربية الموصؿ د. ندى  تاح زيداف =  .11
 التربية صبلح الديف  د. يوسؼ دمب صالل مصطف =  .10
 األساسيةالتربية  الموصؿ د.ذكرى يوسؼ جميؿ مدرس  .13
 التربية الموصؿ د. عم  سميماف دسف =  .14

 
 قياس الندم الموقفيم: (0ممحق )

 الفقرات ت
 ينفيت كايرًا مف الماؿ لشرال داجات قير ضرورية  .1
 ال يزور يقربائ     األعياد  .2
 ضربت طفبًل صريرًا يومًا ما  .3
 سبت    االمتداف الن ائ ر   .4
 ر ضت مساعدة يل  مادياً   .5
 وا يت يف يداـو    مجاؿ يكاديم  ال يرقب  يب  .6
 لـ يمد يد المساعدة لشلص معاؽ  .7
 تجاوزت اإلشارة الضوئية الدمرال لممرور    الشارع  .8
 تشاجرت مع يل  ،يلت (  .9
 يلطرت    دسف التيار صديي  ،صدييت (  .10
 اآللريف  سلرت مف زميم  بدضور  .11
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 قاطعت زيارة صديي     مرضب  .12
 تصر ت لارج ددود المياقة مع يدد المدرسيف  .13
 كذبت عم  يدد ي راد يسرت   .14
 تفوتت بكممات ترضب اآللريف   .15
 لـ يقـ بالرد عم  مف يتانن  شلصيًا بدضور اآللريف  .16
 لـ اعتف بمظ ري اللارج     يانال الدفمة   .17
 عتيدات ـ جاريت اآللريف     رائ ـ وم  .18
 ذكرت دييية ما ددث يماـ اآللريف   .19
 يلطرت    اتلاذ قرار مصيري  .20
 لـ يدسف استربلؿ وقت الفراغ    الكمية  .21
    التعبير عف ريي الشلص  يماـ الدضور يلفيت  .22
 تسببت بارتكاب دادث مروري  .23
 تجاتمت يدد زمبلئ     مكاف عاـ  .24
 ضربت ديوانًا يليفاً   .25
 دراسة دوف مبررزميم     ال يقضبت  .26
 (اآللريفالظف    نوايا صديؽ عزيز او ، يسرت  .27
 تجاتمت إجابة شلص ضاؿ الطريؽ  .28
 ات مت شلصًا بريل    السرقة   .29
 لـ يتزوج    سف مبكر  .30
 ضاييت المتددايف باإلكاار مف األسئمة المتددية  .31
 (اآللريفسلرت بصوت عاؿ مف مظ ر ،  .32
 م  معدؿ عاؿلـ ادرس بالجدية الكا ية لمدصوؿ ع  .33
 اآللريف يماـالجمسات  إددىتكممت كايرا      .34
 والدي يماـر عت صوت  كايرا   .35

  
 مقياس سمات الشخصية: (3ممحق )

 أشعر بالذنب عندما  :المجال األول 
 الفقرات التسمسل

 ال يمد يد العوف لوالدّي إذا طمبا من  المساعدة    .1
 يظمـ إنساف    ديات    .0
 وت مرتفع يجادؿ والدّي بص  .3
 يفوتن  يدال الصبلة   .4
 ال اذكر اسـ اهلل كايراً   .5
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 الفقرات التسمسل
 ال يواضب عم  يدال الفرائض الدينية   .6
 يقـو بارتكاب عمؿ يرضب الجميع   .7
 اتزي باآللريف واقمؿ مف شان ـ   .8
 اكشؼ عف األسرار الشلصية لآللريف  .9

 انشر الشائعات بيف يصدقائ    .12
 اكذب عم  اعز يصدقائ    .11
 لبلؼ عائم  يتسبب     .10
 اطعف    سمعة ادد األصدقال  .13
 ار ض توصيؿ ادد يقربائ  إل  المستشف   .14
 اسرؽ بعض النيود مف والدي / والدت   .15
 ال ينسجـ مع اآللريف بسبب عدـ   م ـ ل    .16
 يؤنبن  الضمير إذا يس ل إل  ادد بسبب    .17
 ي شؿ    استربلؿ  رص الدياة  .18
 يقدـ بفعؿ قير دسف   .19

 
 أشعر بالحرج عندما  :ثاني المجال ال

 

 الفقرات التسمسل
 ييوؿ المدرس ينن  راسب يماـ الجميع   .02
 يشار إل  بتعميؽ سمب  يو ايجاب  يماـ الدضور   .01
 ال يتمكف مف سداد المبمح المطموب لمداسبة الجمعية   .00
 يجمعن  الميال األوؿ بردد ي راد الجنس األلر   .03
 طعـ  الر مكتظ بالعائبلتيتناوؿ وجبة الطعاـ منفردًا    م  .04
 ال يتمكف مف اإلجابة عم  سؤاؿ يوج ب إلّ  المدرس يانال المداضرة  .05
 اكتشؼ ينن  الشلص الوديد الموجود مف بيف مجموعة كبيرة مف ي راد الجنس اآللر  .06
 يطمب من  الترديب بردد الضيوؼ يماـ اآللريف  .07
 و التمفزيوف    دضور اآللريفيرى المشاتد قير الميبولة اجتماعيًا    السينما ي  .08
 يوجب إل  النيد الجارح يماـ اآللريف  .09
 يضدؾ بصوت عاٍؿ مما ياير انتبا  اآللريف   .32
 اتمعاـ بالكبلـ يماـ الرربال   .31
 يددؽ ب  اآللريف   .30
 يدرؾ اآللروف باني  مصدر الصوت المزعج    المداضرة  .33
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 الفقرات التسمسل
 دي    المداضرةيدرؾ بانن  قد نسيت إشباؾ يزرار قميص  يانال وجو   .34
 يصدر عن  تصرؼ قير الئؽ يماـ ادد ي راد الجنس األلر  .35
 اضطر إل  استلداـ الدماـ والجميع عم  ميربة منب    إددى التجمعات  .36

 
 الخجل المجال الثالث :

 الفقرات التسمسل
 ينن  قير اجتماع  األمر الذي يمـز تكويف عبلقات ددياة باآللريف  .37

 الدديث مع الرربال مف الناس  يجد صعوبة    مبادرة  .38

 اشعر بالتوتر دينما يتواجد    مجموعة مف الناس ال اعر  ـ   .39

 ينتابن  الشعور باليمؽ يانال المداداة لشية قوؿ ش ل يدؿ عم  الربال  .42

 اشعر باليمؽ عندما يتددث إل  شلص ذي سمطة يو نفوذ   .41

 تماعية ينتابن  الشعور بعدـ الرادة والضيؽ    الدفبلت االج  .40

 اشعر برنن  مكبت    المواقؼ والنواد  االجتماعية   .43

 اشعر بصعوبة النظر او التدديؽ    شلص ما  .44

 ينن  يكار لجبًل مع ي راد الجنس األلر عف ي راد جنس    .45

 
 المجال الرابع : يقظة الضمير

 

 الفقرات التسمسل
 ادتفظ بممتمكات  نظيفة ومرتبة  .46

 لمدددينجز األشيال    وقت ا ا  .47

 يدا ظ عم  النظاـ    .48

 يداوؿ إتياف األعماؿ المدددة ل  بضمير  .49

 يسع  إل  تدييؽ مجموعة يتداؼ واضدة بطريية منظمة  .52

 يضيع كايرا مف الوقت قبؿ اف استير لك  اعمؿ  .51

 اعمؿ باجت اد    سبيؿ تدييؽ يتدا    .50

 عندما يتع د بش ل استطع دائما االلتزاـ بب ومتابعتب لمن اية  .53

 ال يواؽ ب  وال يعتمد عم  كما ينبر  يف يكوف   .54

 ينا إنساف منتج ودائما ان   العمؿ   .55

 لـ يبدو لآللريف عم  إنن  قادر عم  يف يكوف منظما  .56

 يكا ل مف اجؿ التميز    كؿ ش ل يقـو بب  .57
 


