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 يف البيئة العراقية األحالم التنبؤية وعالقتهب بنمط الشخصية
 لدى طلبة اجلبمعة 

 أ.م.د. عدنان عمي حمزه النداوي
 الجامعة العراقية -كمية االداب

Adnanailh72@gmail.com 
 :الممخص

التنبؤية مف أبرز االليات ذات األىمية النفسية العميقة ، كيمكنيا أف تمعب دكرنا في تعتبر األحالـ   
تكجيو حياة األفراد كأنشطتيـ كخياراتيـ كتصكراتيـ لممستقبؿ ، األمر الذم قد يسبب العديد مف 
أ المشاكؿ في حاؿ تحقؽ مستقبؿ أحالـ الفرد الذم  يؤمف بيا ، كبالتالي تدكر حياتو حكليا ، كتنش

مشاعر سمبية في حالة عدـ تحقيؽ ذلؾ ، باإلضافة إلى أف البناء النفسي يتأثر بنكع الشخصية 
كالطبيعة العاطفية لإلنساف ، كمف أجؿ التحقؽ مف ىذه االفتراضات ، كجد الباحث أنو مف الضركرم 

ئج أكبر معالجة ىذه المشكمة بالبحث الذم يشمؿ أدكات أكثر دقة كقابمة لمتطبيؽ لمحصكؿ عمى نتا
لتطكير التكصيات التي تككف بمثابة عالجات قابمة لمتطبيؽ في نياية البحث،ك لنبدأ بسؤاؿ: ىؿ ىناؾ 
عالقة لألحالـ التنبؤية بنكع الشخصية في البيئة العراقية أـ ال؟ كما مدل كطبيعة تمؾ العالقة إف 

 كجدت؟

 العينة:

ناثا ( طالبان كطالبة ، كتـ اختيار مجمكعة 200بمغ ) تـ اختيارعينة عشكائية مف طمبة الجامعة ذككرا كا 
 ( فردا50مف المجتمع بمستكيات تحصيؿ تعميمي مختمفة تصؿ إلى )

( 20( فقرة ، كبناء مقياس لنمط الشخصية بمغ )22االدكات: تـ بناء مقياس لألحالـ التنبؤية بمغ )
ؽ كعمى نكعيف ، ظاىريان فقرة، كتـ استخالص المؤشرات السيككمترية األساسية متمثمة في: الصد
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كبنائان ، كالثبات عمى نكعيف ، إعادة اختبار كألفا كركنباخ باإلضافة إلى معامؿ التمييز ، كعالقة 
 الفقرة بالمقياس.                                          

 النتائج:

ا يدؿ عمى ( كىذ0،05( كمستكل الداللة )298لـ تظير داللة إحصائية عند درجة الحرية ) -2
 انسجاـ الطالب مع المجتمع عمى مستكل األحالـ التنبؤية.

( مما يعني عدـ كجكد 0،05( كمستكل الداللة )298لـ تظير داللة إحصائية عند درجة الحرية ) -2
 . فركؽ بيف العينة كالمجتمع في نكع الشخصية السائدة

التنبؤية كنكع الشخصية ذات الطبيعة المثيرة ظير أف ىناؾ عالقة ارتباطية عالية بيف األحالـ  -3  
( ، مما يشير إلى أف الشخصيات ذات الطبيعة اإلثارية تزداد 0.83، حيث بمغ معامؿ االرتباط )

 معيا اإليماف بالجكانب التنبؤية ، كالعكس صحيح. 

( عمى مقياس 0،05( ، كمستكل الداللة )298أف ىناؾ داللة إحصائية عند درجة الحرية ) -4
األحالـ التنبؤية ، كلصالح اإلناث أنيـ أكثر إيماننا بالتنبؤات، بشكؿ عاـ كفي األحالـ التنبؤية ككاحد 
مف جكانب ىذا االتجاه ، بينما أظيرت  مف ناحية أخرل ، تفكؽ الذككر عمى المقياس. ظيرت قيمة 

م التحصيؿ ( لصالح ذك 0،05( كمستكل الداللة )39شيفية داللة إحصائية عند درجة الحرية )
ابتدائي( مف خالؿ ككنيا أكثر شعبية مع األحالـ ذات المحتكل التنبؤم مف  -المنخفض )أمي 

لى درجة أعمى مع األفراد في الدراسة الجامعية.  -اإلنجاز األعمى. )المتكسطة  االعدادية( ، كا 
ا فرقنا ذا داللة إحصائية بدرجة مف ال ( 298حرية )أظيرت قيـ شيفية لمقياس نكع الشخصية أيضن

كاالعدادية( بأنيـ أكثر حماسنا   -( لصالح أكلئؾ الذيف لدييـ )المتكسطة0،05كمستكل داللة )
كمغامرة. مف ذكم التحصيؿ المنخفض )أمي ، ابتدائي( ، كفي نفس المستكل مع مجمكعة مف طالب 

 الجامعة.

 العراقية(.الكممات المفتاحية: )األحالـ التنبؤية، نمط الشخصية البيئة 
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Predictive dreams and their relationship to personality style in 

the Iraqi environment among university students 

dr. Adnan Ali Hamza Al-Nadawy 

College of Arts - Iraqi University 

Abstract: 

  Predictive dreams are among the most prominent mechanisms of deep 

psychological importance, and they can play a role in guiding individuals' 

lives, activities, choices and perceptions of the future, which may cause many 

problems if the future of the dreams of the individual who believes in them is 

realized, and thus his life revolves around them, and negative feelings arise in 

If this is not achieved, in addition to the fact that the psychological structure 

is affected by the personality type and the emotional nature of the human 

being, and in order to verify these assumptions, the researcher found that it is 

necessary to address this problem with research that includes more accurate 

and applicable tools to obtain greater results for the development of 

recommendations that serve as treatments Applicable at the end of the 

research, and let's start with a question: Is there a relationship between 

predictive dreams and the type of personality in the Iraqi environment or not? 

What is the extent and nature of that relationship, if any? 

the sample: 

A random sample of (200) male and female university students was selected, 

and a group of the community with different educational attainment levels 

was selected, amounting to (50) individuals. 

Tools: A scale of predictive dreams was built that amounted to (21) items, 

and a scale of personality style was built that amounted to (20) items, and the 

main psychometric indicators were extracted, represented in: honesty and of 

two types, outwardly and constructively, stability on two types, re-testing and 

Cronbach's alpha in addition to the discrimination coefficient , and the 

relationship of the paragraph to the scale. 

Results: 

1-  There was no statistical significance at the degree of freedom (198) and 

the significance level (0.05), and this indicates the students' harmony with 

society at the level of predictive dreams. 
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2- There was no statistical significance at the degree of freedom (198) and 

the significance level (0.05), which means that there are no differences 

between the sample and the community in the type of the dominant 

personality. 

 3- It appeared that there is a high correlation between predictive dreams and 

the type of personality of an exciting nature, where the correlation coefficient 

reached (0.83), which indicates that personalities of an erotic nature increase 

with them the belief in predictive aspects, and vice versa. 

4- There is statistical significance at the degree of freedom (198), and the 

significance level (0.05) on the predictive dreams scale, and in favor of 

females that they are more faithful in predictions, in general and in predictive 

dreams as one of the aspects of this trend, while it showed, on the other hand, 

the superiority of males on the scale. A statistically significant Shefness value 

appeared at the degree of freedom (39) and the significance level (0.05) in 

favor of the low achievers (my mother - primary) by being more popular with 

dreams with predictive content than higher achievement. (Intermediate - 

junior high), and to a higher degree with individuals in undergraduate study. 

Scheffe values for personality type scale also showed a statistically 

significant difference with degree of freedom (198) and significance level 

(0.05) in favor of those with (medium- and middle-school) being more 

motivated and adventurous. of low achievers (mom, primary), and at the 

same level with a group of university students. 

Keywords: (predictive dreams, personality style, the Iraqi environment). 

 :مشكمة البحث وأىميتو
يعٌد بيف أبرٌز اآلليات النفسية لدل االنساف ككائف شعكرم  Dreamلعؿَّ الحمـٌ   

كجداني، كمف المكضكعات التي تنبو ليا منذ االزٌؿ، كمع تكالي الحضارات بدأ الحمـ 
يأخذ مأخذه مف حياة االنساف فأنعكس عمى سمككو كتفكيره ككعيو بذاتو، كتأمالتو 

 (.Oldmayer,2002,P.50كنظرتو لممستقبؿ)
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ليامان كتدخالن في كمع تطكر     الحياة كتعدد الثقافات أصبحت األحالـ أكثر تأثيران كا 
حياة الناس بشتى جكانبيا النفسية كالبيف شخصية كاالجتماعية كالدينية، بٌؿ كالسياسية 
كالعسكرية أيضان، ككـٌ مف أحداث كقرارات مصيرية ألمت بأمـو كشعكب كاف أساسيا 

كان، كما قصة فرعكف مصر مع النبي يكسؼ)ع( الشييرة حممان راكد شيخان أك كاىنان أك مم
إال دليالن أمثالن عمى ذلؾ التأثير الذم انبثقت منو قرارات كبرل كتمخضت عنو أحداث 

 .حددت كجية جديدة لحياة شعب كتاريخ أمة

 (.68, ص2022)كاظـ,                                                         

َـّ ًفٌرعىكٌف الذم ساؽ كؿ تمؾ األحداث كاف حممان كمف الجدير با    م لمالحظة، إف حي
، كمف ىنا يتضح إف األحالـ في نسبة منيا تتخذ شكؿ Predictive Dreamتنبؤيان 
، كقد كعى اإلنساف ذلؾ األمٌر منذ القدـٌ، بٌؿ استخدـ تمؾ التنبؤات Predictionالتنبؤ

َـّ استحث ت بو مشاعر كجدانية ليتكاصؿ مع في تحقيؽ غايات معيشية كحياتية، ث
األركاح حتى أستدؿ مف خالليا عمى كجكد عالـه آخٌر، كىك ما يحدده اآلثارييف بأنوي 
الجذكة التي دفعت اإلنساف لمتعبد كاالعتقاد بقكل السماء، كلعموي لدل البعض اآلخر يعٌد 

نبؤ اتخذ كالزاؿ الباعث العقمي لكعي اإلنساف بحقيقة الخمؽ كالخالؽ، كبالتالي فإف الت
أثران بارزان بيف المكضكعات كالقضايا الفكرية كالنفسية كالمجتمعية، كلجميع فئات الناس 
عمى مختمؼ مستكياتيـ دكف أم نكراف أك ترفع مف الناس البسطاء حتى عمية القكـ، 
كيتصرفكف إزاءىا ليس بككنيا تكقعات محتممة الحصكؿ، بٌؿ أحداثان 

 (.238، ص2002أكيدٌة)القريشي،

كمثاؿ ذلؾ ما كجد عمى الرقميات الطينية بمدينة أكر التأريخية مف سرد لتنبؤات    
، 2007كاعتمادىا في جميع جكانب الحياة في المجتمع العراقي القديـ)الراجحي، 
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ـٌ أميرة كالكامش(، كتيٌذكىر ضمف ذلؾ ممحمة الخمكد لػ)60ص (، كالتي كانت كصفاى لحم
يزخر بالتنبؤات، كما إف الناس بدأكا يعرضكف أحالميـ تمؾ عمى كبار السف أك  أكدية

ذاؾ كجاءت تسمية العراؼ، كاستمر إلى يكمنا ىذا،  حكماء أك كينة كالذم أصبح منذ
إٌذ لـ تعرؼ األمـٌ تسمية العراؼ ككظيفتو إال عند شعب أكٌر كالكركاء، لتنتشر بعد ذلؾ 

(. كيستدؿ مف ذلؾ شدة إيماف كتأثر 28، ص2999كم، إلى باقي أصقاع العالـ)المكس
الفرد العراقي بشخصية العراؼ ميما بمغ مف مستكل الثقافة كالتحصيؿ، فإنو يشارؾ 
بسطاء القكـ في مسألة استشارة العراؼ كالتزاـ ما يقكلو، كبمثؿ تمؾ الدرجة يتأثر 

ـٌ، كفي استطالع أجراه الباحثيف عمى عينة بم ( فرد )ذ، 500غت)بمكضكع رآه في حم
%(مف األفراد يرجحكف 63ث(، في مناطؽ مختمفة مف العراؽ تكصمكا إلى إف نسبة)

ـٌ، كمنيـ) %( أكدكا حصكلو، كما تبقى مف النسبة الرئيسية 44حصكؿ مكضكع الحم
مف 6%( كانكا يتراكحكف بيف الحصكؿ كعدمو، كخمص االستطالع إلى إف)37كىـ)
(منيـ أصبحكا 4ـ تنبؤية بشكؿ مستمر، كما إف)(عراقييف تتكارد لدييـ أحال20كؿ

ـٌ بفترة، فضالن عف نتيجة أخرل  يعتمدكف عمييا في حياتيـ ألنيا كقعت بالفعؿ بعد الحم
( عراقييف يترددكف عمى العرافيف عمى 20مف كؿ 7تكصؿ إلييا االستطالع مفادىا إف)

 (.65ص، 2024مختمؼ مستكياتيـ التحصيمية كالثقافية  )الشمرم كآخركف، 

كعمى ىذا األساس يمكف تأكيد الصمة بيف الماضي كالحاضر فيما يخص األحالـ     
كالتنبؤات في المجتمع العراقي، كبديييان أف يحصؿ ىذا التأثير لدل أٌم مجتمع بحكـ إف 
الحضارة عممية مستمرة متكاصمة مف جيؿ لجيؿ، بيدَّ إف السؤاؿ ىنا يتركز حكؿ مدل 

ذا التأثير بشكؿ ممفت في المجتمع العراقي الذم الزاؿ ىذا التقارب، كنكعية كصيغ ى
يرث الكثير مف العادات كاألفكار كيتداكؿ الكثير مف المصطمحات، بؿَّ كيمارس العديد 
مف الطقكس جميا مف األساطير كالحكايات التي ىي في انتماء كثيؽ لحضارات العراؽ 



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

85 

باحث  فضكؿ البحث بغية التعرؼ المكغمة في القدـٌ، لذا فإف تمؾ الدالالت أثارت في ال
عمى العكامؿ التي تقؼ كراء تمؾ العالقة المعرفية االجتماعية، كيطرح الباحث مف 
خالؿ ذلؾ جممة مف االحتماالت، منيا: ىؿ يمكف أف تعطينا تمؾ الصمة داللة عمى 

تناقؿ العالقة الكراثية البيك نفس اجتماعية؟، كىؿ إف الًفكٌر يمكف أف يككف مادة قابمة لم
الجيني عبر الزمف؟، أـ إنوي نتاج لذاكرة اجتماعية أك الشعكر جمعي؟، أـ ىك تكاصؿ 

 (.73،ص2008تحقؽ بالتكارث االجتماعي مف جيؿ إلى جيؿ؟)عبد الكاحد،

كيذىب آخركف بيذه التساؤالت لسؤاؿو استنتاجي يتمثؿ بػ فيما إذا كاف ىذا يعد دليالن    
نمت لدل العراقي القديـ نتيجة ظركؼ مناخية كطبيعة  عمى ركحية التكجس كالقمؽ التي

أرض متنكعة مف السيؿ الكاسع إلى الجبؿ الكعٌر، أـ الفيضانات المباغتة كالغزكات 
المستمرة، كتراكمت تمؾ الصدمات لتشكؿ مركبان نفسيان عقديان لدل العراقييف عبر 

كتر المتجذر في العصكٌر، يعبركف عنو بشتى الكسائؿ كميدات لذلؾ الصراع كالت
الشخصية العراقية، كلعٌؿ الميؿ لمتنبؤ خير دليؿ ككسيمة لتفريغ تمؾ 

(. أـ ىك المجيكؿ الذم يدركو العراقي كاقعان مممكسان 7، ص2988الشحنات)الكردم،
كيتجو بو إلى المستقبؿ مف خالؿ التنبؤات، ككنو يعجز عف ايجاد حٌؿ لوي عمى صعيد 

فإف مف المسمـ بو نسبيان: إف الفرد العراقي يالحظ عميو  الحاضٌر؟، كميما يكف مف أمرٌ 
الميؿ لمتنبؤ كاالتكاؿ عميو في مجريات حياتو كالتكؽ النيـ لما سيحصؿ في 

(. إنيا صكرة شخصية تنسجـ مع قكؿ ))أرؾ 69،ص2023الغٌد)العكادم،
يرىا (("إف الشخصية التي تعاني تناقضان كتقمبان في الرأم كالمزاج كتضع مص2956فرـك

عمى الجكانب الغيبية عمى األرجح ىي رافضة لمحاضر بأثٌر عقدة الماضي، فتيرب 
 (. 42،ص2998نحك المستقبؿ")مجاىد،



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

86 

كعمى أية حاؿ فإف األمٌر ال يخمك مف مشكمة إف لـ يكف ىك المشكمة بعينيا، ذلؾ    
ضع الشخص إف االستناد إلى مكاضيع األحالـ كاعتمادىا كالتأثر بيا عاطفيان كفكريان ي

أزاء مشكالت عدة، أىميا: استنفاذ جزء مف الطاقة الذىنية كالنفسية في مكضكع الحمـ 
ما يؤدم إلى انخفاض مستكل النشاط سكاءان الفكرم أك البدني، فضالن عف تعطيؿ 
السمكؾ جزئيان أك كميان كالتسميـ لمكضكعات الحمـ ككأنيا أمر كاقع ال محاؿ عنو كال 

عراض النفسية المزعجة كأبرزىا القمؽ كاالكتئاب إف كاف الحمـ جداؿ فيو، إضافة لأل
ـٌ متنبئان باإليجاب كلكف لـ يتحقؽ،  متنبئان بالسكء، أك حصكؿ تمؾ العكارض إف كاف الحم
ففي كمتا الحالتيف يعيش المرء دائرة التكتر كالشد العصبي ما قد يتسبب بجممة مف 

ف التكتر، أك التشنجات التي قد تحصؿ المشكالت البدنية أبرزىا الصداع الناجـ ع
 (kandel,1999,P.83) .نتيجة إيقاع تمؾ االنفعاالت السمبية المتناكبة

ناىيؾ عما يتسبب بو ىذا االعتقاد كالتسميـ لألحالـ مف تدىكر في جكانب عدة مف     
تعكر المزاج كاالنزعاج الحياة الكجدانية كاالجتماعية تتراكح مف البسيطة المتمثمة ب

كالضيؽ، مركران بالحساسية العالية لمضغكط كاألحداث كالتكجس كالخكؼ، كصكالن 
لمدرجة العميا متمثمة بمظاىر العزلة كالتجنب كاالنسحاب كاليركب في المكاقؼ 
كالكاجبات كالمياـ األسرية كاالجتماعية، كىنا قد يحصؿ االضطراب الذم يتراكح في 

(. متأثران بعكامؿ عدة بحسب خبراء 39، ص2022تو لدل الفرد)الصبكة،شدتو كاستمراري
الصحة النفسية منيا: درجة اعتقاد الفرد باألحالـ، كنكعية البيئة المحيطة بو ككنيا 
معززة ليذا الزخـ في االعتقاد أـ مخفضة منو، كنمط شخصية الفرد التي دلت األبحاث 

تنبؤات عمكمان كمنيا األحالـ التنبؤية بكجوو عمى صمتيا الكثيقة كمدل تأثرىا بقضية ال
 (.Ramker,2005,P.11)خاص 
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إٌذ تؤكد الدراسات في ميداف عمـ النفس السريرم بأف األفراد ذكم الشخصيات مف    
النمط)أ(أكثر ميالن لمتنبؤات كأكثر تأثران بيا، كبالتالي أكثر احتماالن إلظيار األعراض 

كما تقدـ، فألنيـ يتكقعكف السكء سيحصؿ لدييـ نكعان مف اإليحاء  النفسية الالتكافقية
بأف شيئان راكدىـ كسيحصؿ ليـ أك لمقريبيف منيـ، كبسبب التفكير الدائـ الذم قد يطكؿ 
لدييـ ألياـ تبدك عمييـ عالمات االنزعاج كالغضب ألتفو األسباب، كاالنفعاؿ المستمر 

جدانية، في حيف يككف األفراد في الذم قد يتسبب ليـ بمشكالت بدنية أك ك 
النمط)ب(أقؿ حساسية لألحداث كالضغكط، كككنيـ ال يتأثركف كثيران بالتنبؤات 
كاعتقادىـ بمكاضيع األحالـ معتدؿ لحد ما فإنيـ ال يظيركف مثؿ تمؾ المشاعر 

 (.Syle,1988,P.21كالسمككيات السمبية آنفة الذكر)

الفراد مف أنماط الشخصية المندفعة في حيف تشير دراسات أخرل الى إف ا    
كالقمقة ىـ أكثر انفتاحان بمكضكعات األحالـ التي تحمؿ صفة  كالسكاسيةكاليستيرية 

التنبؤ باألحداث، كأكثر اعتقادان بيا كعمالن عمييا، كبالتالي ىـ أكثر إيضاحان لممشكالت 
عيا بنسبة معينة كاألعراض النفسية كالكجدانية المرتبطة بتمؾ األحداث، كفي حاؿ كقك 

فإف ذلؾ يعزز لدييـ االعتقاد بيا كيدفعيـ لممبالغة بيا أكثر، كيتمحكر سمككيـ تجاه 
ذكاتيـ كاآلخريف عمى أساسيا بشكؿ حرفي كيعارضكف أم رأم مضاد لذلؾ، كفي حاؿ 
عدـ حصكليا فإنيـ يقعكف بمشكمة أيضان كىي الشعكر بالخسارة كاإلحباط، كىذا األخير 

فع البعض منيـ لمبحث عف كسائؿ لمتيدئة كالتخفيؼ عف تمؾ المشاعر بدكره قد يد
 (.Donovan,1999,P.41المزعجة التي قد يككف أحدىا تعاطي الكحكؿ كالمخدرات)

كما تدؿ المصادر في ميداف الصحة النفسية حديثان إلى إف األفراد مف ذكم     
يمانان بما  يراكدىـ مف أحالـ، بٌؿ الشخصيات الحساسة ىـ أكثر تأثران بالحدس، كا 

ف  يصممكف حياتيـ كيتخذكف قرارات تجاه أنقسيـ كاآلخريف بما يرد في تمؾ األحالـ، كا 
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طريقة تفكيرىـ التي ىي غالبان ما تتصؼ بالسمبية تجعميـ في دائرة مف الطاقة كالسمكؾ 
د، المذيف يتمحكراف حكؿ األحداث السمبية كالتي إف صادؼ كقكعيا فإنيا ستدفعيـ لممزي

ف نسبة مف ىؤالء األفراد يصابكف بداء المراؽ  ، كىك نكع مف Hypochondriasisكا 
التكىـ المتمركز حكؿ الجكانب البدنية كالصحية فيشعركف كما لك أف النمؿ قد تسمؿ الى 
أحشائيـ، أك إنيـ يعانكف مرضان عضاؿ فتراىـ يجكلكف عمى المستشفيات كعيادات 

ت الفحكصات خالؼ ذلؾ، بٌؿ يدفعيـ لإلصرار أكثر، أك األطباء كال يقتنعكف ميما أكد
، كتبيف لدل نسبة ليست بالبسيطة منيـ إف ذلؾ ناجـ  إف مكركىا سيقع ليـ ذلؾ اليـك
عف تنبؤات في أحالميـ، مف ىنا فإف جزء مف تيار البحث في مجاؿ الصحة النفسية 

لبحث في تمؾ المسألة، في دكؿ عدة أبرزىا الكاليات المتحدة كالمممكة المتحدة ركزت ا
كمدل تأثير األحالـ التنبؤية عمى الناس، ككانت النتائج قد دعت الباحثيف لتفاصيؿ 
أعمؽ دلتيـ عمى ما لمتنبؤ كالحدس مف تأثير في حياة الناس كنفسياتيـ كأنشطتيـ 
المختمفة، ما دفع العمماء إلى طرح أفكار كتفسيرات أسست لتصكرات كمعطيات لـ تكف 

سابقان، ما أليـ الباحثيف في مجاالت عدة كعمـ األعصاب، كعمـ النفس ميدرىكة 
الفسيكلكجي، كعمـ االجتماع المعرفي إجراء المزيد مف البحكث أصبحت معو األحالـ 
التنبؤية عمى رأس تمؾ المكضكعات، كالتي أخرجت نتائج أكصمت الباحثيف الكتشافات 

بية تبعث عمى التفاؤؿ كالطاقة كالنشاط، ممفتة أىميا إف لألحالـ التنبؤية نتيجة إيجا
 (.WHO Report Team ,2014, P.18كليست فقط السمبية كما تقدـ ذكره)

كعند إجراء المزيد مف الفحكص عمى عينات مف األفراد األسكياء كالمرضى كتقديـ    
مكضكعات أحالميـ لعدد مف المحمميف المتخصصيف كمتابعتيـ لفترة أستمرت لسنكات 

احثكف الى إف تمؾ المسألة مرتبطة بنكاحو عدة، كذات تبعات في مظاىر خمص الب
الحياة المختمفة، بيدَّ إف النتيجة األىـٌ ىي إفَّ تمؾ المركبات النفسية كرغـ إنيا محفزة 
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لمذات كالنشاط لدل البعض فإنيا ميبطة كمثبطة، بٌؿ كحتى قاتمة لدل البعض اآلخر، 
ت انتحار عدة حصمت لرجاؿ كنساء في كمما يطرح في ىذا اإلطار ىك حاال

(سنكات األخيرة كانت كفقان لرسائميـ التي كتبكىا قبيؿ انتحارىـ إنيـ شاىدكا في 20الػ)
أحالميـ نياية مأساكية ليـ كلمعالـ ككانكا عمى اعتقاد تاـ بحصكليا، كمف تمؾ الرسائؿ 

عميو جراء ضربة  إف البعض منيـ شاىد نياية العالـ أك نياية أسرتو كأشخاص أعزاء
نككية أك حرب عالمية ستحؿ بالعالـ ال محاؿ كفضؿ االنتحار عمى مكاجية ذلؾ الكاقع 
المرير، كمف ىنا لنا أف نتصكر ما لألحالـ عمكمان مف تأثير في نفس كسمكؾ البعض 

                                                   (.Owen,2011,P.34)كمنيا التنبؤية عمى كجو الخصكص 

مـ األعصاب كعمـ كرغـ إف العمؿ مف قبؿ الباحثيف في مجاالت عمـ النفس كع     
الذكر الزاؿ مستمران فإنون يؤكد عمى عالقة نمط شخصية الفرد بمدل  االجتماع السابؽ

المجاؿ، تأثره باألحالـ التنبؤية، كمع نتائج األبحاث كالدراسات تطكرت القدرات في ىذا 
إٌذ أصبح مف الممكف التنبؤ بنمط شخصية الفرد مف خالؿ مدل كطبيعة أحالمو 
التنبؤية، كعمكمان فإف الشخصيات الحساسة عاطفيان الزالت تكضع في مركز ذلؾ 
ف مراكز العالج النفسي حكؿ العالـ أصبحت تضع تمؾ المسألة نصب عينيا  التأثيٌر، كا 

االستفسار عف طبيعة األحالـ، كمستكل االعتقاد المقابمة  استماراتفقامت بتضميف 
بيا، كحقيقة ما تعنيو لمفرد، فضالن عف تطبيؽ مقاييس خاصة بتحديد نمط الشخصية 

 (.288، ص2009لممفحكص)عكاشة، 

كعراقيان بحسب االستطالع المذككر سمفان كالمنفذ مف قبؿ الباحثيف عمى عينة مف     
إف مستكل األحالـ التنبؤية كاالعتقاد بيا في البيئة فئات مختمفة في المجتمع العراقي ف

ف مفرزات ىذا المكضكع ىي األخرل تبدك كاضحة في  العراقية تبدك عالية نسبيان، كا 
ف ىذا التعمؽ الذم يكاد يككف  مظاىرىا عمى نفسياتيـ كسمككيـ كمختمؼ نشاطاتيـ، كا 
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النشغاؿ بالمستقبؿ يتداكؿ بشكؿ لدل أبناء المجتمع العراقي بالجكانب الغيبية كا استثنائيا
العراقية، كبالتالي فإف التبعات السالفة الذكر ليذا  كالميثكلكجياشبو اعتيادم نسبةن لمتراث 

النشاط النفسي االجتماعي سكؼ تككف عالية ىي األحرل، كلمتحقؽ مف تمؾ الطركحات 
كثر دقة فإف الباحث كجدَّ مف الضركرة تناكؿ تمؾ المشكمة ببحث يتضمف أدكات أ

كقابمية بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج أكثر رصانة يمكف معيا كضع تكصيات تككف بمثابة 
 بسؤاؿذلؾ  مبتدئامعالجات قابمة لمتطبيؽ لمتخفيؼ مف اآلثار السمبية التي تنجـ عنيا 

مفاده: فيما إذا كانت ىنالؾ عالقة  لألحالـ التنبؤية بنمط الشخصية في البيئة العراقية 
 مدل كطبيعة تمؾ العالقة إٌف كجدٌت؟.  أـ ال؟، كما

 -أىداؼ البحث:

 -إستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:

 مستكل األحالـ التنبؤية في البيئة العراقية.-2

 في البيئة العراقية. نمط الشخصية السائد -2

 عالقة األحالـ التنبؤية بػ نمط الشخصية السائد في البيئة العراقية.-3

لتنبؤية كنمط الشخصية في البيئة العراقية كفقان لمتغير النكع عالقة األحالـ ا -4
 االجتماعي)ذ، ث(.

عالقة األحالـ التنبؤية كنمط الشخصية في البيئة العراقية عمى كفؽ متغير  -5
 ي.دراسالتحصيؿ ال
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 -حدود البحث:

 -كما تحدد البحث الحالي بما يمي:

 التنبؤية كنمط الشخصية(.المتغيرات النفسية الشخصية كؿي مف)األحالـ -2

( فرد، كمف الذككر كاإلناث بالتساكم مف مجتمع 300عشكائيان بمغت) اختيرتعينة 2
 / الجامعة العراقية.اآلداب( ألؼ طالب كطالبة بكمية 3500البحث البالغ)

 .2020 -2029سنة البحث  -3

 تحديد المصطمحات

 Predictive Dreams -األحالـ التنبؤية:-1

ـٌ التنبؤم بأنوي:Stewart  1982عرؼ-2  -الحم

ـٌ بالمناـ كيتخذ طابع محتمؿ الحدكث لمفرد فيما بعد      مكضكع أك حدث يرد في حم
أك قد يربط بينو كبيف مكقؼ يحصؿ لوي، ما يجعؿ الفرد مؤمنان بو كيتداكلو مع ذاتو 

 (.Stewart,1982,P.25كاآلخريف)

 -بككنًو:2988كما عرفوي الشرقاكم، -ب

ـٌ مناـ يأخذ طابع درامي قد يصادؼ كقكعو أك قريبان منو لمفرد أك ألخر     مضمكف حم
أك لمجتمع بأكممو، كيتمحكر تفكير الفرد كنشاطو كسمككو حكلو، ككمما تكاترت تمؾ 
األحالـ عمى الفرد كمما تعزز اعتقاده بيا، ما قد يتسبب بتبعات لو في حياتو النفسية أك 

 (.20، ص2988لشرقاكم،األسرية أك المينية)ا
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 -عمى إنوي:Rimond،1988 كذلؾ عرفوي رايمكند -ج

يحصؿ بيف مكضكع حمـ يراكد الفرد كحدث حصؿ أك سيحصؿ لو أك لغيره  اشتراط    
في الكاقع، ككمما تكررى ذلؾ كمما تعزز ذلؾ المعتقد لدل الفرد، بحيث يكاد يسكد عمى 

فاتو كطمكحو المستقبمي، كقد يؤثر ذلؾ حياتو في المجاالت المختمفة كتعامالتو كتصر 
إيجابيان كمما صدقت التنبؤات، لكنو قد يتسبب ببعض التبعات السمبية في حاؿ خالفت 
التنبؤات ما يؤثر في سكاء الفرد كتكافقو النفسي كاالجتماعي 

(Rimond,1998,P.109.)  

 -عمى إنوي: Runy 2003,كما عرفو ركني -د

حدث أك مكقؼ يراه الفرد في حمـ أثناء النكـ، كيحدث فعميان في الكاقع أك ما يمكف      
أف يككف قريبان منو بعد فترة، كقد يتذكره الفرد كيركز عميو كيتأثر بو، فيككف في ذاتو 
اعتقادان بأف لديو حاسة تنبؤية قد تستقر بدرجة معتدلة لديو فيؤثر إيجابيان في ذاتو 

د يؤمف بو كيبالغ في ذلؾ لدرجة تجعموي يتمركز حكؿ ذلؾ الحمـ فيصبح كسمككو، أك ق
بالنسبة لو مكضكع حياة كعيش فيؤثٌر في مختمؼ جكانب حياتو النفسية كالمينية 
كاالجتماعية، كقد يككف نمط شخصية الشخص الحالـ عامالن حيكيان في حصكؿ تمؾ 

 (.Runy,2003,P.21التأثيرات مف عدميا)

 -بككنًو: Allen ،2011لف،كما عرفو آ -ق

سمسمة مف األحداث أك األشخاص أك الرمكز تراكد شخصان في حمـ نائـ، كىي نتاج     
تيارات صادرة مف خبرات عميقة متجذره في الالكعي ككأنيا سرد لحياة الفرد كصراعاتو 
بصكرة منظمة أك غير منظمة، كىي دليؿ عمى الديناميات المتفاعمة في أعماؽ الفرد 

فسية، كىي النتاج الصكرم لتمؾ الرغبات كالصراعات التي بنيت عمى األرجح في الن
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ماضي الفرد السحيؽ حيث الطفكلة كمجرياتيا، كمف خالليا نفيمو كنستطيع الكصكؿ 
 (.Allen,2011,P.15إلى محتكاه الحقيقي)

 -التعريؼ النظرم:

في بناء مقياس  ككنوي اعتمده Allen ،2022تبنى الباحث نظريان تعريؼ ألف      
 األحالـ التنبؤية المستخدـ في البحث، فضالن عف تنظيره في البناء كتفسير النتائج.

 -التعريؼ االجرائي:

ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس األحالـ التنبؤية المستخدـ في 
 البحث الحالي.

 Personality Typeنمط الشخصية -2

 -بأنوي:Syle ، 1988 عرفوي سيميو،  -أ

الطابع المميز مف السمات التي تطغى عمى سمكؾ الشخص كتعامالتو كأنشطتو في    
 )مجاالت الحياة المختمفة، كيصبح متعارفان عميو بو بيف األفراد القريبيف منو

Syle,1988,P.91.)                                                              

 -بككنًو:  Allport 1968كما عرفوي آلبكرت-ب

ذلؾ التفرد في سمة نكعية أك كمية تطغى عمى شخصية فرد ما فتكسمو بأسمكب    
شخصي معيف في السمكؾ كاألداء، كيعد النمط ثابت نسبيان، كأف يككف قمقان أك حديان أك 
سكيان فصاميان أك أكتئابيان أك تجنبيان كغير ذلؾ مف أنماط الشخصية 

 (.Allport,1968,P.53)األخرل
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 -عمى إنوي:Sempswen,1999كذلؾ عرفوي سمبسكف -ج

سيادة سمة معينة عمى نظاـ الخصائص الشخصية األخرل، إٌذ يتضح في سمكؾ     
الفرد كأنشطتو كتعاممو كتفاعمو مع المحيط، كيككف مكصكفان لألقربيف منو بذلؾ النمط 

ف تكفر تمؾ كأف يككف متجنبان أك منعزالن أك منبسطان أك ى كسيان أك قمقان كغير ذلؾ، كا 
القابمية في الشخص باعتداؿ يككف طبيعيان، إال اف تصاعدىا بشكؿ قد يتسبب بصعكبة 

 (.Sempswen,1999,P.82تكافؽ في مجاالت عدة مف الحياة)

 -التعريؼ النظرم:

المتقدـ الذكر في البحث الحالي ككنو أستند  2999تبنى الباحث تعريؼ سمبسكف    
اليو في بناء مقياس نمط الشخصية المستخدـ في البحث، فضالن عف إطاره النظرم في 

 تفسير النتائج.

 -التعريؼ االجرائي:

ىك الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس نمط الشخصية المستخدـ في 
 البحث الحالي.

 االطار النظري:

اتيا تعرضت لتفسير مما الشؾ فيو إف المنظكرات النفسية بمختمؼ تكجي    
، ككنيا أحد الخصائص الرئيسية المميزة كالمالزمة لمكائف اإلنساني، Dreamsاألحالـ

كنشاط ذىني نفسي الإرادم عمى مستكل النكـ أك عمى صعيٌد اليقظة كحمـ تخيمي 
كىك بالمثؿ لسابقو ييعىٌد مف السمات المرافقة  Predictionكاعي، فضالن عف التنبؤ

ف تجنبت بعض المنظكرات في عمـ النفس التعرض ليا لمشخصية اإلنسا نية، حتى كا 
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كاالرتباطية السمككية أك حتى المنظكرات الذاتية عمى اختالفيا الشخصية كالمعرفية 
ككف اليكاجس التنبؤية تعد صفات ركحية عميقة ال تكتسب بالتعمـ كال تتيح امكانية 

طي الحديث تعرض ليا بككنيا الدليؿ المعممي، رغـ اف البعض في المبحث االرتبا
اشتراطات داخمية لمنبيات كمكاقؼ بيئية صادفيا الكائف الحسي كاختزنيا كخبرة تعممية 
تحاكي ما صادؼ مف مكاقؼ كأحداث في الكاقع، فإف المنظكرات الذاتية أيضان تباينت 
في طركحاتيا التفسيرية لألحالـ عمكمان كالتنبؤية منيا بكجوو خاص بحسب حقؿ 

اميا، فعمى سبيؿ المثاؿ تركزت كجيات النظر الشعكرية كالسمات الشخصية اىتم
ـٌ كمنتج كجداني إنساني عاـ يمثؿ تبعات لمجريات الحياة  م كاإلنسانية عمى الحي
الشخصية كما يكاجو الفرد مف مكاقؼ كأحداث يكمية يطرحيا عند السكينة في منامو 

ي الشعكر كالتفكير، بيدَّ إف كأحالـٌ، كتحمؿ طابعو الشخصي الفردم المميز ف
المعرفيكف قبؿ ذلؾ قدمكا األحالـ بككنيا منتجات لما استقر في الذىف مف معمكمات 
كمعتقدات تكلدت مف خالؿ  النشاط اليكمي الكاقعي فيعالجيا الذىف أثناء النـك أك 
عادة إنتاجيا كمكضكعات يعرضيا بصيغ غاية في  التخيؿ اليقظ لترتيبيا كتنظيميا كا 

لتنكع كالتكليؼ، إنيا مف أركع أدلة ابداعات الذاكرة كابتكاراتيا ا
(، فضالن عف تطرقيـ لمتنبؤ بككنًو أعادة فحص Niessir,2007,P.281المذىمة)

نتاجيا بصيغ جديدة، قائمة عمى استقراء لمكقائع الحالية كاستنتاج ما  لمخبرات السابقة كا 
حالـ التنبؤية ستككف تنبؤان بما سيقع في سيحصؿ، كعند جمع المككنيف معرفيان فإفَّ األ

عالـ ذىني ذاتي إنوي بذلؾ المفيكـ يعد مزيجان مف االستقراء الكاقعي كالخياؿ كالتفكير 
لدل المنظكرات الذاتية  Instinctive Senseالخرافي، كالذم قد يقابؿ الحس الغريزم

مف المكاقؼ كاألحداث كالذكريات السابقة،  المحضة باالعتماد عمى المخزكف الخبركم
كبالتالي ككفقان لمتفسير المعرفي المتقدـ تعرض األحالـ التنبؤية كعممية إعادة تشكيؿ 
لممعمكمات يمارسيا الدماغ لإلجابة عف أسئمة بقيت بال إجابة لسببو ما، أك استجابة 
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ف القكؿ إنيا حٌؿ لسد حاجة ما عمى صعيد الشعكر النفسي الباطني، بمعنى آخر يمك
لمسألة معرفية أك حاجة نفسية، كلعؿَّ ذلؾ مف أسمى قدرات العقؿ االنساني كامكاناتو 
المدىشة، إنيا عمى حد قكؿ عالـ النفس المعرفي الشيير)جاف بياجيو، 

Peagit،2974 تناكؿ لمعالـ بكؿ ما فيو مف مكاصفات حية كأبعاد عمى مسرح )
(، كبالعكدة الى المنظكر Miller,2011,P.61ة)المشاىدة الحسية العيانية الحر 

الشخصي الذم يعد األحالـ عمكمان كمنيا التنبؤية بككنيا منتجات كجدانية شعكرية 
ألحداث كمكاقؼ يتبايف التأثر بيا حسب األفراد كطبيعتيـ الشخصية، كمدل اعتقادىـ 

ف كنا نتكؽ إليجاد أطاران نظريان مت كامالن لمتغيرات البحث بتمؾ األحالـ كما يرد فييا، كا 
فأننا نجد أطركحة ممفتة في المنظكر الشخصي تشير إلى تأثر األحالـ التنبؤية بنمط 
الشخصية المميز لمشخص، األمٌر الذم يخدـ الفيـ كاالتساؽ في البحث الحالي كيشبع 

، نمط الشخصيةشغفو ما يفيدنا في تبني ىذا المنظكر في مجاؿ متغيرنا الثاني كىك 
ط لككف المنظكر الشخصي كاضحان في تعرضو ليذا المفيكـ، بٌؿ كما أسمفنا إنو ليس فق

تعرض ليذا المركب النفسي بدرجة ممحكظة بيف منظكرات عمـ النفس 
 (.  Mcllelan,2001,P.80()98،ص2002األخرل)القريشي،

كبالتالي فإف مكضكع األحالـ عمكمان كالتنبؤ عمى كجو الخصكص تـ التعرض لو      
قبؿ معظـ المباحث النظرية في عمـ النفس، إال إف الميداف األمثؿ ليذا المكضكع مف 

يقدمو التحميؿ النفسي كأحد المباحث الرئيسة كاالستثنائية في ىذا المجاؿ عندما يضع 
كىك المحكر الذم أتخذه  The unconscious األحالـ دليالي عمى العقؿ الباطف

نسانية، ككسيمة لمبحث في محتكيات ىذا التيار التحميؿ النفسي لتفسير الشخصية اال
الشاسع مف الذكريات كالرغبات كالحاجات كالتمنيات السرية، كبالتالي ىك المحرؾ 
الرئيسي لإلنساف في كؿ نكاحي حياتو كنشاطو، كتطمعاتو، كسبب تقدمو أك تقيقره، 
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مجريات أك انحطاطو، كىذه ال عبقرية، كتنبثؽ منو شتى فنكف اضطرابوكسكاءه أك 
المتالطمة في ىذا المحيط الكاسع المسمى بػ)الالشعكر( ىي األساس لمكضكعات عدة 
تنبثؽ منو لتؤلؼ درامان أحالـٌ تتعمؽ بالماضي أك تنطمؽ إلى المستقبؿ، كىنا نحف نضع 
خطان تحت تمؾ التي تنطمؽ إلى المستقبؿ، إذ تحدث فركيد عف ذلؾ بكضكح كعرضو 

ة حتى عيدَّ بمثابة ابتكار بميداف البحث في العقؿ االنساني، بدراما شكمية عممية منطقي
إٌذ إف فركيد يراىا ترجمة كاقعية إليحاءات الالكعي التي تخمط بيف ألكاف مختمفة مف 
الذكريات كالخبرات كالطمكحات لتخرجيا صكرة حدث ممكف التحقؽ، كىي برأم بعض 

 Joseph LeDoex ككسالميتميف مف عمماء النفس العصبييف أمثاؿ جكزيؼ ليد
مكجات أك تيارات نفسية عصبية يبعث بيا العقؿ الباطف إلى المستقبؿ كيستجمي ما 
فيو، إـ إنيا مرتبطة بنفسية كسمكؾ كماضي الشخص الحالـ كالذم تخرج كمقطكعة مف 
األحداث ذات الصمة بسمككو كأنشطتو كطريقة تفكيره التي تككف السبب في حصكؿ تمؾ 

منيا الحمـ كىك المنتمي الى ذات الشخص بذلؾ النكع مف الالكعي األحداث التي تض
الفردم، كالذم ىك محرؾ كمنبثؽ سمكؾ الفرد كمصدر خططو الفكرية التي تبرمج لو 
سمككياتو في إطار أك سياؽ تكصمو إلى المحصمة كىي تحقؽ تنبؤات أحالمو، إف ما 

ائؽ ثابتة قدميا إلينا التحميؿ تقدـ ليس فمسفة نظرية كال تأمالت فمسفية بقدر ماىي حق
النفسي. كقد تبنى الباحثاف ىذا المبحث في مجاؿ متغير البحث األكؿ)األحالـ 

 التنبؤية(، في حيف تبنى المنظكر الشخصي في المتغير الثاني )نمط الشخصية(. 

 :إجراءات البحث 

لتحقيؽ أىداؼ البحث المدرجة في الفصؿ األكؿ منو تطمب مف الباحث تحديد مجتمع  
عداد ا شركط الصدؽ كالثبات أدكات قياس تتكافر بي البحث كاختيار عينة ممثمة لو، كا 

 .كمف ثـ تحميؿ البيانات كمعالجتيا إحصائيان  ،ا عمى العينةكتطبيقي كالمكضكعية،
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 :مجتمع البحث.2

(  3500بطمبة كمية اآلداب/الجامعة العراقية، كالبالغ عددىـ)تحدد مجتمع البحث 
كلية لمعاـ ، كمف الدراستيف الصباحية كالمسائية كلممراحؿ األالب كطالبة ط

كعينة مف  (.2029)التسجيؿ، قسـ التخطيط/ كمية اآلداب،2020-2019الدراسي
                               ذلؾ.( يكضح 2كالجدكؿ) المجتمع العاـ مف العاصمة بغداد،

 (                 2الجدكؿ)                                      
 بحث كأسـ الكمية مكزع حسب الجنس.مجتمع ال                     

 ث ذ مجتمع البحث اسـ الكمية ت
 1781 1719 3500 اآلداب 1

 

 .عينة البحث2

 ( طالب كطالبة200)قاـ الباحث باختيار عينة مف المجتمع المشار اليو آنفان بمغت    
 كمية اآلداب مف أقساـ أربعةمف  ىـطريقة العشكائية الطبقية، إٌذ تـ اختيار كبال، بالتساكم

( 80كما تـ اختيار عينة بمغت) .( مف كؿ قسـ، كبالتساكم )ذككر كاناث(50)بمعدؿ، 
بالتساكم استنادان لمتغير التحصيؿ األكاديمي كبأعمار  ث( )ذ،مف المجتمع العاـ ان فرد

تكخى الباحث أف تككف مكافئة ألعمار نظرائيـ في عينة البحث الرئيسية)طمبة 
( فرد 20، ك)ابتدائي( بمستكل 20( فرد بمستكل أمي، ك)20الجامعة، ككاآلتي)

( فرد مف عينة طمبة 20( فرد بمستكل إعدادم، كاختار)20بمستكل متكسط، ك)
 ذلؾ.      افكضحي (3ك) (2كؿ)اكالجدالجامعة مرحمة البكالكريكس، 

 



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

99 

 (2الجدول)
 الدراسي ومستوى التحصيل نوع االجتماعيعينة البحث موزعة حسب ال

 إناث ذككر القسـ ت
 25 25 عمـك القرآفقسـ  1
 25 25 ةاالنكميزيقسـ المغة 2
 25 25 الترجمةقسـ  3
 25 25 المغة العربيةقسـ  4

 200 200 المجمكع 5

 (3الجدكؿ)                                            
 عينة البحث مكزعة حسب مستكل التحصيؿ الدراسي                          

 إناث ذككر مستكل التحصيؿ ت

 10 10 أمي 1

 10 10 ابتدائي 2

 10 10 متكسطة 3

 10 10 إعدادية 4

 10 10 جامعية)بكالكريكس( 5

 50    50 المجمكع
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  أدوات البحث.3

حث بذلؾ مف أجؿ قياس متغيرات البحث البد مف بناء مقاييس لقياسيما. كقد قاـ البا
 كما يمي:اإلجراء لكال المتغيريف ك 

 مقياس األحالم التنبؤيةأ.

المشار إليو في  ية عمى التعريؼ النظرماالحالـ التنبؤ أعتمد الباحث في بناء مقياس 
( فقرة، فضالن عف 23) فقرات المقياس بمغتك Allen 2011الف ص كالمتمثؿ بػ تعريؼ 

كباستشارة المحكميف، إضافة  ،تكخى فييا الكضكح قدر اإلمكافتعميمات المقياس إعداد 
( 3مف)الباحث مقياس تدرجي  اختارقة بيذا المجاؿ الى االطالع عمى مقاييس ساب

مقياس األحالـ التنبؤية  ما يمثؿكىك (، 3  -2تراكحت الدرجات مف) بدائؿ، كأكزاف
مترية الرئيسية لو  تييئة الستخراج الشركط السيكك (.2ممحؽ) كالنيائية بصكرتو األكلية
 كالتي تمثمت بػ:

 الظاىري الصدقأكالن: 

مف مؤشرات الصدؽ مف الشركط الرئيسية الالزمة في المقاييس يعد ىذا المؤشر  
صممت  في قياس ما منطقيان  قدرة فقرات المقياس كاالختبارات النفسية. كيعرؼ بأنوي 

كالستخراج ىذا النكع مف الصدؽ قاـ  (. Anastasia,1975,P,81ألجؿ قياسو)
 الحكميةالباحث بعرض فقرات المقياس كتعميماتو كبدائمو كأكزانيا عمى عدد مف 

، كاعتمد الباحث معياران لممكافقة (2(محكـ ممحؽ)8اختصاص عمـ النفس بمغكا)
%( فأعمى،  كقد اتفؽ الخبراء بنسبة تامة عمى تعميمات المقياس كمكازينو 80بمغ)

(فقرات عمى 9ينما حصمت )( فقرة، ب22اتفقكا بنسبة تامة عمى ) تصحيحو، كماكطريقة 
%(، كبذلؾ 80)( فقرات عمى نسبة3في حيف حصمت ) ( مف المكافقة،%90نسبة)
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( 4( مستخرجان لو مؤشر الصدؽ الظاىرم، كالجدكؿ )23استقر المقياس بفقراتو الػ )
 يكضح ذلؾ.                                                        

 (4ؿ)جدال                                  
 أراء المحكميف في صالحية فقرات مقياس االحالـ التنبئية        

 المكافقكف       الفقرات ت
 

 التكرار/ النسبة

 المعارضكف     
 

 التكرار/النسبة
1 2 ،4 ،5 ،7 ،9 ،10 ،

13 ،23،16 ،17 

25 

6      /100% 0 /0% 

2 1،3 ،8 ،12، ،22 11، 
14 ،18 ،21 

5     /90% 1       /10 

3 6 ،19،20  4     /80% 2       /20 

 Discriminationالتمييزثانيان.

كمف الطرؽ الشائعة  يعد التمييز أحد أىـ الشركط المتبعة في المقاييس النفسية،
قاـ الباحث بتطبيؽ الستخراج ىذا المؤشر الرئيسي ىي طريقة المقارنة الطرفية، كلذا 

( ث مف عينة البحث 50( ذ، ك)50( بمعدؿ)200المقياس عمى مجمكعة بمغت)
تـ استخراج الدرجات ألفراد  (طالبان كطالبة. كبعد تصحيح فقرات المقياس200البالغة)

%(، كبعد استعماؿ 27الػ)%(العميا كا27)اختيار نسبة الػتنازليان، ك  العينة ثـ ترتيبيا
االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة الفركؽ بيف أكساط المجمكعتيف العميا 

ف القيمة التائية (، ظير إEdwards,  1975,153 -154كالدنيا كتباينيما )
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( فأعمى باستثناء 0,0 5مستكل داللة) كانت مميزة عند المحسكبة لجميع فقرات المقياس
( 22ية قد اكتمؿ بػ)االحالـ التنبؤ (، كبذلؾ يككف مقياس 22ك 3فقرتيف ىما الفقرات)

 (.5، ككما مكضح في الجدكؿ)يةفقرة بمؤشرم الصدؽ الظاىرم كالقكة التمييز 

 .النيائية(مقياس األحالـ التنبؤية بصكرتو 2ممحؽ) 

 المحكميف عمى الصدؽ الظاىرم.( أسماء السادة 2ممحؽ)

(                                                    5جدكؿ)ال                                     
 ية باستعماؿ طريقة المقارنة الطرفيةحالـ التنبؤ األالقكة التمييزية لفقرات مقياس 

القيمة التائية  المجمكعة الدنيا المجمكعو العميا ت
 المحسكبة

مستكل 
 االنحراؼ المعيارم المتكسط االنحراؼ المعيارم المتكسط الداللة

2 2.8243 0.54622 2.0429 0.84259 6.433  
كل 

مست
ند 
 ع
دالة

0.
05

 

2 2.9286 0.32028 2.0243 0.77072 9.207 

3 0.9572 0.20400 2.2857 0.59827 2.535 

4 2.9000 0.38636 2.2724 0.77873 6.050 

5 2.9429 0.28922 2.3572 0.72303 6.293 

6 2.9429 0.23379 2.8572 0.85622 20.236 

7 2.8857 0.36287 2.2286 0.78337 6.368 

8 3.0000 0.0000 2.0429 0.78824 20.259  

9 2.9429 0.28922 2.2724 0.74255 8.209 

20 2.9286 0.32028 2.2286 0.78337 6.952 
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22 0.9243 0.32938 2.2286 2.24545 2.040 

22 2.9000 
 

0.34683 2.4572 
 

0.72598 4.657 

23 2.8857 0.36287 2.9724 0.63637 20.442 

24 2.9286 0.25940 2.2243 0.79022 8.292 

25 2.9286 0.25940 2.2000 0.80937 7.272 

26 2.9724 0.26780 2.3243 0.82608 6.522  

27 2.8724 0.44792 2.2857 0.88944 5.762 

28 2.9286 0.32028 2.0572 0.79647 8.530 

29 2.9429 0.28922 2.3000 0.80488 6.259 

20 2.8572 0.49007 2.0429 0.73202 7.742 

22 2.6000 0.76896 2.7429 0.84589 6.273 

22 2.8724 0.44792 2.0429 8.5864 7.258 

23 2.9572 0.20400 2.2000 0.82708 7.436 

 

 (.96,2(ىي)0.05( كمستكل داللة )99القيمة الجدكلية لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية)
 :يز في مقياس االحالـ التنبؤيةيمالتي لـ تحصؿ عمى التالفقرات 

 كثيران ما أنسى أحالمي أثناء النكـ(.) 3الفقرة/ -

تحصؿ اثناء النكـ ليال أك ال أعتقد ىناؾ اختالؼ بيف األحالـ التي ) 22الفقرة/  -
 نياران(.
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 عالقة الفقرة بالمقياس ثالثان:

كاتساقيا في التأكد مف صدؽ الفقرات  دؽ الكسائؿ المستخدمةسمكب مف أىذا األ يعدٌ    
أك ان كالذم يستدؿ عميو مف خالؿ معدؿ ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لممجاؿ داخمي

معامالت  يؽ ذلؾ تـ استخراج، كلغرض تحق (Nunanly,1972,P.56المقياس)
 .لكمية لمقياس األحالـ التنبؤيةاالرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة ا

تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف إلجراء التمييز أنفان  المتحصمةكبذات الدرجات      
جة الكمية فقره مف فقرات المقياس مع الدر الستخراج العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ 

كمما زاد  نوي ، إٌذ إسمكب انو يقدـ مقياسان متجانسان في فقراتولو. كمف مميزات ىذا األ
باستخداـ  كاف احتماؿ تضمينيا في المقياس أكبٌر، بالدرجة الكمية معامؿ ارتباط الفقرة

لذيف يعدكف الفقرة دالة إذا ىذه الطريقة عمى كفؽ معيار)ستانمي( ك)ىكبكنز( ك)نانمي( ا
 , Stanley & Hopkins) (0.30كاف معامؿ ارتباطيا بالدرجة الكمية أكثر مف )

1972 ,P.269.) ذات اتساؽ داخمي مقبكؿ  جميع فقرات المقياس فَّ النتائج إظيرت كأ
( كالتي لـ 3،22باستثناء ذات الفقرات التي كانت ذك تمييز ضعيؼ كىي كؿ مف)

االرتباط الالـز لمقبكؿ، ما يعزز قرار حذفيا مف المقياس، ليستقر  تحصؿ عمى معامؿ
 ( يكضح ذلؾ.6كالجدكؿ). (فقرة22األحالـ التنبؤية عمى) مقياس

 (6الجدكؿ)                            
 األحالـ التنبؤية الكمية لمقياس كالدرجةقيـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة         

 معامالت االرتباط  ت معامالت االرتباط  ت

2 0.448 22 0.538 

2 0.539 23 0.547 
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3 264,0 24 547,0 

4 0.420 
 

25 0.422 

5 0.460 26 0.452 

6 0.487 27 0.526 

7 0.566 28 0455 

8 0.462 29 0.372 

9 0.442 20 0.500 

20 0.577 22 0.522 

22 0.255 

 .(96,2ىي)(0.05مستكل داللة )ك ( 99)ط بدرجة حريةاالرتباالقيمة الجدكلية لمعامؿ 
 صدق البناءرابعان: 

يعد صدؽ البناء مف المؤشرات الميمة لترصيف االختبارات كالمقاييس النفسية عمكمان    
بأنوي قدرة ذلؾ البناء  Graham،2954كالصدؽ عمى كجو الخصكص، كيعرفو كراىاـ

مف الفقرات عمى قياس السمة أك السمكؾ المراد قياسو، كيشير كؿ مف كركنباخ كمييؿ 
، بأف معدؿ االتساؽ الخارجي كالداخمي مؤشرات دالة عمى ىذا النكع مف 2955
ىذا التكع  استنادان لذلؾ فإف الباحث قاـ بتحقيؽ(. ك Graham, 1984, P.42الصدؽ)

االتساؽ الخارجي  مو لمؤشر مف الصدؽ لمقياس األحالـ التنبؤية مف خالؿ استخراج
 .ة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسممثالن بالقكة التمييزية، كالداخمي ممثالن بعالق
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 الثبات :اً خامس

ما . كعادة (EbL,1972,P.101)االتساؽ في النتائج كاستقرارىا انوي بيعرؼ الثبات   
الثبات بطرؽو عدة مف أشيرىا طريقة إعادة االختبار كالتي تتمخص بإعادة  يستخرج

تطبيؽ االختبار عمى ذات العينة مف قبؿ نفس الباحث أك باحثيف آخريف كبفترة يحددىا 
معظـ خبراء القياس بفترة تتراكح مف اسبكع إلى أسبكعيف كحدو 

كقد جرل استخراج ىذا المؤشر الحيكم لمقياس (، Murphy,1996,P.209أعمى)
تـ اختيارىا ليذا  اعادة االختبار كألفا كركنباخ عمى مجمكعة األحالـ التنبؤية بطريقتي:

( أياـ مف التطبيؽ األكؿ، ثـ قاـ بتطبيؽ 20( طالب كطالبة بعد فترة)40)تاإلجراء  بمغ
غ معامؿ معامؿ بيرسكف عمى درجات المجمكعة في التطبيقيف، حيث بم

(، كتعد ىذه القيمة مؤشران جيدان عمى استقرار استجابات األفراد عمى 77,0االرتباط)
معادلة ألفا كركنباؾ، حيث بمغ ػ , كما أجرل استخراجان لمثبات بمقياس األحالـ التنبؤية

( كيعد مثؿ ىذا المعامؿ مؤشران جيدان لثبات المقياس ، 76,0)ركنباؾمعامؿ ألفا ك
                          .   يكضح ذلؾ( 7كالجدكؿ)

 (7جدكؿ)ال                                            
 معامؿ الثبات لعينة االحالـ التنبؤية                             

 معامؿ االرتباط نكع االختبار

 77,0 عادة االختبارإ

 0, 76 كنباخ ألفاكر

 

 



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

107 

 مقياس نمط الشخصية. ب

سمبسكف ػ)الباحث في بناء مقياس نمط الشخصية عمى التعريؼ النظرم ل اعتمد   
، كأعد بقسـ تحديد المصطمحات في البحث الحالي (9، كالذم كرد في )ص(2999

قاـ باشتقاقيا مف التعريؼ المشار اليو، فضالن عف تعميمات أعدىا ( فقرة 20الباحث )
، احيانان، غالبان -تراكح مف)أبدان  ليذا الغرض، إضافة لكضعو مقياس تدرجي خماسي

ة السمة الشخصية كالتي تحتاج طبيعلما أشار بو سمبسكف ب (، استنادان (.دائمان ، مطمقان 
 كذلؾ يمثؿ مقياس نمط الشخصية بصيغتًو األكلية .الى متدرج كاسع قدر اإلمكاف

 ككما يمي: ،تييئة الستخراج الشركط السيككمترية (.3)ممحؽ كالنيائية

 الصدق الظاىري أواًل:

الستخراج ىذا المؤشر مف الصدؽ قاـ الباحث بعرض فقرات مقياس نمط     
الشخصية عمى ذات المحكميف الذيف قامكا بتحكيـ المقياس األكؿ، كقد التـز الباحث 

 %( كحد أعمى لقبكؿ الفقرة.80ذات المعيار الذم اعتمده في المقياس األكؿ كالذم ىك)

بدائمو كأكزانو الخبراء عمى تعميمات المقياس ك  حصمت مكافقة: كقد جاءت النتائج كاآلتي
%(، 200)( فقرة عمى نسبة مكافقة24%(، كما حصمت)200قو تصحيحو بنسبة)كطري
، كبذلؾ يتحقؽ مؤشر الصدؽ الظاىرم لمقياس نمط (%90عمى نسبة) ( فقرات6ك)

 يكضح ذلؾ.         (8)(، كالجدكؿ20الشخصية بػفقراتو الػ)
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 (8الجدكؿ)                                    
 راء المحكميف في صالحية مقياس نمط الشخصيةة آلالنسبة المئكي   
 المكافقكف       الفقرات ت

 

 التكرار/ النسبة

 المعارضكف     

 

 التكرار/النسبة

2 2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،23 
،26،27،24 ،

25،20،28،  29،22 

 صفر / صفر% 200%/      5

2 2 ،5 ،6،9،20،22   4     /90% 2        /20 

 التمييزثانيًا: 

ػ بذات الخطكات التي قاـ بيا الباحث لممقياس األكؿ فقد استخرج ىذا اإلجراء لك    
 وتصحيحك  ، إٌذ قاـ الباحث بتطبيؽ المقياسذات العينةمقياس نمط الشخصية، كعمى 

%(، 27%(العميا كالػ)27ثـ استخراج الدرجات كترتيبيا تنازليان، كاختيار نسبة الػ)
قيمة تاء المحسكبة داللة كاضحة  ظيرَّ أ ذٌ ، إاستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيفك 

( فأعمى، كبذلؾ يككف مقياس 0,05عند مستكل داللة) لجميع فقرات المقياسلمفرؽ، ك 
( فقرة بمؤشرم الصدؽ الظاىرم كالقكة 20بفقراتو الػ ) نمط الشخصية قد استقر

 (.9التمييزية، ككما مكضح في الجدكؿ)
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 (9جدول)ال

 بأسموب المجموعتين المتطرفتين القوة التمييزية لفقرات مقياس نمط الشخصية

القيمة التائية 
 المحسكبة

 ت المجمكعة العميا المجمكعة الدنيا

االنحراؼ 
 المعيارم

الكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الكسط الحسابي المعيارم

3.682 2.294 3.563 2.203     209 ,4 1 

6.795 2.302 3.302 0.859 324 ,4 2 

222 ,4 695 ,0 205 ,2 2.874 527 ,2 3 

922 ،5 355 ،2 397 ،3 227 ،2 298 ،4 4 

6.589 2.98 3.296 0.244 256 ,4 5 

2.897 2.284 4.277 0.223 398 ,4 6 

887 ،5 227 ،2 388 ،3 078 ،2     228 ،4 7 

6.223 2.327 3.593 0.795 398 ,4 8 

496,5 2.369 2.502 2.504 692 ,2 9 

3.783 2.224 3.594 2.243 4.206 20 

203 ,5 2.223 2.698 2.222 497 ,2 22 

5.420 2.377 3.657 0.886 4.378 22 
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5.298 2.297 3.688 0.897 4.380 23 

227 ،4 287 ،2 786 ،3 204 ،2 366 ،4 24 

5.306 2.288 3.593 0.882 4.267 25 

3.223 2.274 3.892 0.775 4.380 26 

4.529 2.206 2.643 0.327 4.353 27 

4.683 2.322 3.257 2.886 4.372 28 

6.796 2.247 3.722 0.689 4.490 29 

253,4 498 ،2 257 ،2 224  ،2 597 ،3 20 

 (.96,2(ىي)0.05( كمستكل داللة )99لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية) القيمة الجدكلية
 

 عالقة الفقرة بالمقياس ثالثان:
، لممقياس الحالي لتساكم الحاجة لوي  بالمثؿ لممقياس األكؿ تـ تحقيؽ ىذا اإلجراءك    

مقياس نمط تـ استخراج معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لفقد 
األكؿ بذات اإلجراء كىك قبكؿ يار المشار اليو في المقياس كبنفس المع .يةالشخص

أظيرت النتائج إفَّ جميع فقرات المقياس  ، إذٌ (30,0الفقرة التي يككف معامؿ ارتباطيا)
( 20كالجدكؿ) ،(فقرة20ت اتساؽ داخمي مقبكؿ، ليستقر مقياس نمط الشخصية عمى)ذا

 ذلؾ. يكضح
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 (20الجدكؿ)                                    
 لمقياس نمط الشخصيةالكمية  الت االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجةيبيف قيـ معام      

 معامالت االرتباط  ت معامالت االرتباط  ت

1 0.426 11 0.423 

2 0.540 12 0.538 

3 0.428 13 0.547 

4 0.420 14 0.494 

5 0.570 15 0.422 

6 0.492 16 0.452 

7 0.475 17 0.526 

8 0.566 18 0.422 

9 0.475 19 0.556 

10 0.442 20 0.577 

 
 (.96,2(ىي)0.05( كمستكل داللة )99القيمة الجدكلية لمعامؿ االرتباط بدرجة حرية)

 صدق البناءرابعان. 
مف الصدؽ  كبالمثاؿ لما حققو الباحث في المقياس األكؿ، فإنوي قاـ بتحقيؽ ىذا التكع

لمقياس البحث اآلخر نمط الشخصية مف خالؿ استخراجو لمؤشرم االتساؽ الخارجي 
ممثالن بالقكة التمييزية، كالداخمي ممثالن بعالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس. بما إف لذا 

 كاستنادان لذلؾ فإف الباحث حقؽ ىذا النكع مف الصدؽ ليذا المقياس.
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 الثبات :خامسان 

قتي إعادة يات قاـ الباحث باستخراج الثبات لمقياس نمط الشخصية بطر الخطك بذات    
ة المستخدمة لمثبات في المقياس األكؿ كعمى نفس المجمكع ،االختبار كألفا كركنباخ

( أياـ مف التطبيؽ األكؿ، ثـ قاـ بتطبيؽ 20( طالب كطالبة بعد فترة)40)كالبالغة
(، 82,0بمغ معامؿ االرتباط)تطبيقيف، إٌذ في المعامؿ بيرسكف عمى درجات المجمكعة 

نمط كتعد ىذه القيمة مؤشران جيدان عمى استقرار استجابات األفراد عمى مقياس 
ية, كما أجرل استخراجان لمثبات بمعادلة ألفا كركنباؾ، حيث بمغ معامؿ ألفا الشخص

سب جيدان لثبات المقياس بح ( كيعد مثؿ ىذا المعامؿ مؤشران 79,0)كنباؾر ك
 ( يكضح ذلؾ.22كالجدكؿ)، Nunnaly,1972معيار

 (22جدكؿ)ال

 معامؿ االرتباط نكع االختبار

 82,0 إعادة االختبار

 0, 79 ألفاكركنباخ

 
 التطبيؽ النيائي

األحالـ  مقياس صبحفي الخطكات السابقة أ جراءات التي قاـ بيا الباحثبعد اإل    
( فقرة 20( فقرة، في حيف استقر مقياس نمط الشخصية بػ)22مكتمالن بػ) التنبؤية

مستخرجان ليما معظـ المتطمبات اإلجرائية الرئيسية متمثمة بالصدؽ بنكعيو الظاىرم 
كالبنا، فضالن عف القكة التمييزية كعالقة الفقرة بالمقياس، إضافةن لمثبات بنكعيو إعادة 
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جاىزيف لمتطبيؽ ، يمثؿ المقياسيف بصكرتيما النيائية االختبار كألفا كركنباؾ، كىك ما
  عمى عينة البحث.

  Statistical Meansالكسائؿ اإلحصائية

مجمكعة مف الكسائؿ اإلحصائية مف الحقيبة  لمعالجة البيانات إحصائيان استعمؿ
 : ككما يمي SSPSاالحصائية اؿ

 عمى صالحية الفقرات. محكميفالنسبة المئكية لقياس اتفاؽ ال-2

  .بيرسكف ضرب العزكـ معامؿ ارتباط -2

  .لعينة كاحدةt-test االختبار التائي-3

  .لعينتيف مستقمتيفt-test االختبار التائي -4

 .لثبات لمقياسي البحثمعامؿ ألفا كركنباخ الستخراج ا-5

 The Results Representation &itsعرض النتائج كتفسيرىا 
Interpretation 

يتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث عمى كفؽ األىداؼ 
المرسكمة لمبحث كتفسيرىا، كمف ثـ الخركج بمجمكعة مف التكصيات كالمقترحات، ككما 

 يمي:
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طمبة الجامعة  لدل حالـ التنبؤية في البيئة العراقيةمستكل األ : قياساليدف األول
 العراقية. 

( 200بعد تفريغ البيانات الستمارات مقياس األحالـ التنبؤية لعينة البحث البالغة)    
نحراؼ اال(، ك 48,05الكسط الحسابي)شخص مف كال الجنسيف كحساب الدرجات بمغ 

ار التائي لعينة كاحدة تبيف االختب (، كعند تطبيؽ46)كسط الفرضيال(، ك 6 ,20معيارم)
عند درجة  (82,2البالغة) مجدكليةمقاربة ل ( ىي2,83كالبالغة) المحسكبة إف قيمة تاء

يتسقكف مع المجتمع  الطمبة ذلؾ يدؿ عمى إفك ، .(,05)داللة مستكل(، ك 299حرية)
كدراسة  2022كقد اتفقت تمؾ النتيجة مع دراسة الشرقاكم، يةحالـ التنبؤ بمستكل األ

 ، كدراسة2026 ، بيدَّ إنيا اختمفت مع دراسة الحمياكم2020الراجحي
، كفد فسرت الدراسات المتفؽ معيا ذلؾ بأف طمبة الجامعة 2022Macllelanماكميالف
غير متقدميف في التحصيؿ نسبةن لممجتمع األمر الذم لـ يتأىمك معو إلعطاء الزالكا 

كجية نظر في العديد مف العادات االجتماعية كمنيا األحالـ، كلذا فيـ مسايريف لمتيار 
تفسيران بأف  2024Adamzنمطو ككجيتو ىذا مف جية ، كيقدـ آدمز االجتماعي ك 

الطالب كىك بعمر الجامعة المكافؽ لنياية المراىقة كبداية الشباب يككف مميئان بالحيكية 
ؿ كالتنبؤ االطمكح كالزاؿ لـ يصؿ لمنضكج الكامؿ، لذا تراه يعيش حالة التأثٌر بالخيك 

فتجذبو المكضكعات مف ىذا النمط، كقد بعكؿ عمييا في بتحقيؽ  بالغدٌ 
 .( يكضح22)، كالجدكؿ(Adamz,2014,P.348أىدافو)
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 (22الجدكؿ)

 يةحالـ التنبؤ لمتغير األ قيمة تاء لعينة كاحدة

عدد 
أفراد 
 العينة

الكسط 
 الحسابي 

االنحراؼ 
 المعيارم 

الكسط 
 الفرضي 

القيمة التائية 
 المحسكبة

التائية القيمة 
 الجد كلية

 مستكل الداللة

 دالة إحصائيان  2 ,82 2,83 46 6,20 48,05 200

عند مستكل 
(0,05) 

 .في البيئة العراقية السائد  عمى نمط الشخصيةالتعرف اليدؼ الثاني : 

ث( تـ  ( شخص)ذ ك200بعد تطبيؽ مقياس نمط الشخصية عمى عينة البحث البالغة)
تفريغ البيانات كحساب الدرجات، ثـ استخداـ االختبار التائي لعينة كاحدة، كقد بمغ 

(، 82)يط الفرضكالكس(، 882,8)المعيارمنحػػػراؼ االك (، 85,754الكسط الحسابي)
يعني ليس  ( ما80,2( كىي مقاربة لمجدكلية البالغة)83,2كبمغت قيمة تاء المحسكبة)

ىناؾ فركؽ بيف العينة كالمجتمع في نمط الشخصية السائد، مع اإلشارة إلى إف الفقرات 
كالتفاعؿ االنفعالي مع كسرعة التكتر كالتأثٌر باألحداث  الخاصة بالداللة االستثارية

يدؿ عمى إف نمط الشخصية  الصدمات سجمت الدرجات العميا بيف باقي الفقرات ما
كاف النمط الشخصي سريغ االستثارة كاالنفعاؿ مع المكاقؼ كاألحداث، السائد في العينة 

وي لـ تظير داللة لمفرؽ بيف العينة كالمجتمع في ىذا الصعيد لذا يمكف القكؿ إف كبما أن
نمط الشخصية السائد في المجتمع ىك ذاتو في الغينة نسبيان، كاتفقت تمؾ النتيجة مع 

التي عرضت تفسيران محميان  ،2002، المشيداني ، كدراسة2986دراسة كؿ مف ىاشـ،
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لذلؾ كىك اف الشخصية العراقية تتسـ بخصائص االستثارة االنفعالية كالتأثر العاطفي 
كذلؾ متعمؽ بعكامؿ مختمفة في التنشئة  ،كالحساسية لمضغكط كالتكترات المكقفية

ة مع أطركح ما يتسؽكالسياؽ االجتماعي كالحضارم لممجتمع العراقي كىك 
 يكضح ذلؾ. (23)كالجدكؿ (،64ص،2978في ىذا المجاؿ)الكردم، 2978الكردم

 (23الجدكؿ)                                

 نمط الشخصيةنة كاحدة لمقياس قيـ تاء لعي

 عديد النكع
 العينة

 الكسط
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

القيمة التائية 
 المحسكبة

القيمة التائية 
 الجد كلية 

 مستكل الداللة 

  8,882 85,754 200 ذككر
83,2 

 
80,2 

 
 دالة إحصائيان 

عند مستكل 
(0,05) 

الكسط 
 الفرضي

 82  

 

  حالم التنبؤية ونمط الشخصية في البيئة العراقية.بين األالعالقة  اليدف الثالث :

ث حبغد تطبيؽ مقياسي األحالـ التنبؤية كنمط الشخصية عمى عينة الب   
ث(، كتفريغ البيانات كحساب الدرجات ثـ استخداـ معامؿ ارتباط  ()ذ ك200البالغة)

( لألحالـ في حيف بمغ لػ نمط 88إذ بمغ الكسط الحسابي) ضرب العزكـ بيرسكف،
بيدَّ إف الباحث أراد تحديدان  ،(، عمكمان 83,0معامؿ االرتباط) (، كقد بمغ84الشخصية)
حالـ التنبؤية أكثر ارتباطان فأفرز الفقرات الدالة ألتككف ايمكف أف شخصية  مطالى أم ن

الكسط الحسابي ليذه الفقرات  فإ عمى الشخصيات ذات السمة االستثارية فكجد
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ضمف  فقرات كالتي يمكف اعتبارىا مقياس فرعي يمثؿ الشخصية االستثارية (7البالغة)
( الحد األعمى كفي مقايسة 35( مف)32مقياس نمط الشخصية العاـ كالتي بمغ كسطيا)

( عمى تمؾ الفقرات فإف الباحث 22لمعدالت الكسط لباقي األفراد كالتي بمغت بالعمكـ)
االستثارة مف جية طبؽ االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف لمعرفة داللة االرتباط بمتغير 

(، ثـ أجرل فرزان ,050)( كمستكل داللة298عند درجة حرية) فكاف الفرؽ داؿ
الستمارات تمؾ المجمكعة المشخصة باالستثارة العالية عمى مقياس األحالـ كبتطبيؽ 

مف  يدؿ كفقان لمنتيجة األكلى ( ما86,0)معادلة بيرسكف لالرتباط، بمغ معامؿ االرتباط
كنمط  ، كالكسط الحسابيحالـ التنبؤيةإف ىنالؾ ارتباطان عاليان نسبيان بيف األ االرتباط

، كقد اتفقت االستثاريةبشكؿ أكثر مع الشخصية ذات الميكؿ  ان عالي ان الشخصية، كارتباط
، كدراسة 2022تمؾ النتيجة مع معظـ الدراسات في ىذا المجاؿ، كمنيا دراسة مكمميالف

، 2022، لكنيا اختمفت مع دراسة الحمياكم،2022، كدراسة آدمز2022الراجحي
فسر ذلؾ Zmmerman،2972 كميما يكف مف أمر فإف عالـ نفس الشخصية زميرماف

، تجتذبيا المكاضيع ذات الطبيعة Attractiveness ة عف اإلثارةثبأف الشخصية الباح
ف مثؿ غكر كؿ مجيكؿ كمحظكر، فضالن عف إ المثيرة كغريبة األطكار فيي تميؿ لسبر

ما يجعميا  تككف حساسة لممكاقؼ كالضغكط رة العالية فيياتمؾ الشخصية كنتيجة لالستثا
ت معنكية عف مخففاتراىا تبحث عندما تكاجو تمؾ المكاقؼ ف تعيش حالة القمؽ كالتكتر

 كاليقظة أك مادية كالكحكؿ كالعقاقير النفسية في النكـ مميةكالتنبؤات الح
(Zmmeraman,1973,P,188-190) ،(24كالجدكؿ)  ذلؾ.يكضح 
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 (11الجدول)

 يجاد العالقة بين األحالم التنبؤية ونمط الشخصيةتباط بيرسون إلقيمة معامل ار 

عدد 
أفراد 
 العينة

معامؿ 
 االرتباط العاـ 

معامؿ 
االرتباط 
 الخاص

الكسط 
الحسابي 
لألحالـ 
 التنبؤية 

الكسط 
 الحسابي

لػنمط  
 الشخصية

مستكل 
 الداللة

200 (0,83) (0,86) 88 84 

دالة 
 إحصائيان 

عند مستكل 
(0,05) 

 كفقان حالـ التنبؤية كنمط الشخصية في البيئة العراقية العالقة بيف األ:  اليدف الرابع
 .(ث ،لمتغير النكع االجتماعي)ذ

سابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ مف لحبعد تحصيؿ المؤشرات الرقمية متمثمة باألكساط ا
مقياسي األحالـ التنبؤية كنمط الشخصية، كلتحقيؽ اليدؼ الحالي لمعرفة الفركؽ بيف 

كنمط الشخصية تـ تقسيـ االستمارات  الذككر كاإلناث في كؿ مف األحالـ التنبؤية
بمغ الكسط الحسابي  إذٌ  (،200البالغات)(، كاإلناث 200الذككر كالبالغيف)بحسب 
(، 97في حيف بمغ الكسط الحسابي لإلناث)(، 76,8كبانحراؼ بمغ)، (87لمذككر)

كباستخداـ معادلة تحميؿ التبايف)أنكفا( لمعرفة ما إذا كانت  (،22,6كبانحراؼ بمغ)
لكؿ  كفقان لمتغير النكع االجتماعي ىنالؾ فركؽ بيف المجمكعتيف في المتغيرات أعاله

المحسكبة  الـ التنبؤية، إٌذ بمغت قيمة شيفيوبدءان بمقياس األح ،مقياس عمى حدة
عند درجة  (92,2كالتي ىي أكبر مف القيمة الجدكلية البالغة) (6 ,34)كالبالغة
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بككنيف أكثر تراكدان لألحالـ ذات  لصالح اإلناثك  (05,0كمستكل داللة)(، 99حرية)
 (،22,8) كما بمغت قيمة شيفيو لمقياس نمط الشخصيةالمضمكف التنبؤم مف الذككر، 

الذككر بككنيـ أكثر ميالن لنمط الشخصية ذك الطبيعة المغامرة مف اإلناث، في  كلصالح
حيف كانت اإلناث أكثر ميالن لمشخصية الكاقعية مف الذككر، كلعؿ ذلؾ يكحي بتناقض 

اؿ بيا كىك ما جعؿ كيؿ عمى األحالـ التنبؤية كاالنشغبيف ذلؾ كبيف ميؿ اإلناث لمتع
، 2022، كالراجحي،2002مف المشيداني تمؾ النتيجة تختمؼ مع دراسة كؿ

قدـ تكضيحان ممفتان لذلؾ كىك إف اإلناث أكثر قمقان كذلؾ  ، بيدن إف فركيد2022كمكمميالف
ألحالـ جراء عدـ امتالكيف لكسائؿ القكة البدنية كالمادية فيعكضف عف ذلؾ النقص با

كبالتالي فإف الحمـ تجسد فييا مكضكع الخالص كالتحرر مف ىذا الكاقع،  التي غالبان ما
س ليا كحالن مجديان لمشاعر الصراع التي تنتاب األنثى نتيجة الضعؼ يككف خير متنف

المادم كالمعنكم، فضالن عف ككنيف يممف لمتنبؤ الحي أم الكاقعي فتراىف يبحثف عف 
أم إشارات كيستشرف الركحانييف لمعرفة المستقبؿ أك ككسيمة كلك مؤقتة لتيدئة مشاعر 

القمؽ مف الغد، كلعؿ تمؾ المظاىر مف أبمغ األدلة عمى كجكد العقؿ الباطف الخكؼ ك 
كأثره الحاسـ في الشخصية اإلنسانية ككؿ فعؿ يصدر 

يو في مجاؿ ما يخص النتيجة الثانية لقيمة شيف(.، أما فيFrued,1881,P.671)عنيا
 لمكضكعات استيكاءرض بككف الذككر أكثر يع 2973زميرمافنمط الشخصية فإف 

البطكلة كفرض الذات فيـ بالتالي يككنكف أكثر بحثان عف االستثارة كالمكضكعات 
مكر كيحسبف كاألنشطة المرتبطة بذلؾ مقارنةن باإلناث المكاتي يممف لتجنب بعض األ

حسابان لمعكاقب التي تترتب عمى فعؿو ما لضعؼ القدرة عمى مجاراة الزخـ النفسي 
، ((Zmmeraman,1973,P,188-190 خطكرةكالبدني لممكاقؼ التي تحمؿ صفة ال

بيدَّ إف الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ تفيد بأف اإلناث يممف لمكضكعات االستثارة 
الكجدانية في حيف يميؿ الذككر لممكاقؼ التي تتضمف استثارة سمككية كحركية، كميما 
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خاضعان لممزيد  يكف مف أمر فالدراسات المعممية عبر العالـ لـ تحسـ ىذا الحكـ كالزاؿ
 .( يكضح ذلؾ25كالجدكؿ) (،Stewat,2017,P.66) مف الفحص التجريبي

 (15الجدول )

بؤية وعالقتيا بنمط الشخصية وفقًا نالت حالماألالفروق في  قيم شيفيو لمتعرف عمى 
 ث( لمتغير النوع االجتماعي)ذ،

 عديد المقاييس
 العينة

 الكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

القيمة 
شيفيو 
 المحسكبة

 شيفيو قيمة
 الجد كلية

 مستكل الداللة

األحالـ 
التنبؤية 
 )ذ، ث(

200 
87 8) , (76  

(34, 6) (92,2)  
عند مستكل 

(0,05) 
نمط 

الشخصية 
 ث( )ذ،

200 
97 6) ,  (22  (22,8) 

 

كنمط الشخصية في البيئة العراقية عمى  حالـ التنبؤيةالعالقة بيف األ :اليدف الخامس
   كفؽ متغير التحصيؿ االكاديمي.

باستخداـ معادلة تحميؿ التبايف)أنكفا( لمعرفة ما إذا كانت ىنالؾ فركؽ بيف   
راد فإٌذ تـ تقسيـ األ، يكفقان لمتغير التحصيؿ األكاديم في المتغيرات أعاله اتالمجمكع

-ابتدائية-تحصيالتيـ التي تراكحت مف)أمي( مجمكعات كفقان لمستكيات 5إلى)
لكؿ ك ، فرد لكؿ فئة تحصيمية (20جامعية)بكالكريكس(، بمعدؿ)-اعدادية-متكسطة
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ئات فكساط الحسابية لمفقد بمغت األ ، بدءان بمقياس األحالـ التنبؤية،مقياس عمى حدة
( 22,5)( 65,5): كاالنحرافات المعيارية(، 90،62،64،52): التحصيمية عمى التكالي

-)أمي(، كبعد تطبيؽ اختبار تحميؿ التبايف بيف المجمكعتيف22,3( )84,4)
بأنيا أكبر  (3 ,22) قيمة شيفيو المحسكبة كالبالغة إعدادية(أظيرت–ابتدائية(ك)متكسطة

ذكم  ( كلصالح05,0كمستكل داللة)( 39عند درجة حرية)(92,2الجدكلية البالغة)مف 
حالـ ذات المضمكف التنبؤم أكثر تراكدان لأل بككنيـ (ابتدائي-كاطئة)أميالتحصيالت ال

لى فارؽ بسيط بدرجة مع االشارة إ المتكسطة كاالعدادية(مف التحصيالت األعمى)
في مجمكعة  ، في حيف كاف الفارؽ كبير نسبيان بينيـ كبيف األفرادالحسابي بينيما الكسط
–التحصيؿ )أمي  كلصالح ذكم (66,5بمغت قيمة شيفيو) إذٌ  ة،الجامعي الدراسة
( بمجمكعة الدراسة اعدادية-، فضالن عف المقارنة بيف مجمكعة)متكسطة(ابتدائي

( كمستكل 39( عند درجة حرية)52,3ظيرت قيمة شيفيو البالغة)الجامعية حيث أ
ككنيـ أعمى قدران في ايمانيـ ( كلصالح ذكم التعميـ المتكسط كاالعدادم ب05,0)داللة

الدراسة حالـ بشكؿو خاص مف نظرائيـ في مجمكعة األتنبؤات بالتتبؤات عامة ك 
االن فرقان د(، 08,5) البالغةك  شيفيو لمقياس نمط الشخصية قيـ تظير أ كما .الجامعية

 ذكم كلصالح (05,0كمستكل داللة)( 39عند مستكل درجة حرية)إحصائيان 
 ذكم لممغامرة مفادية( بأنيـ أكثر استثارة كميالن التحصيالت)المتكسطة كاالعد

، كقد جمكعة طمبة الجامعيةمع منفس المستكل كب، (أمي كابتدائي)الكاطئةالتحصيالت 
في القسـ االكؿ الخاص بارتفاع حدة الميؿ لمحدس كالتنبؤات كتداكؿ  النتيجة اتفقت

لدل التحصيالت الكاطئة مع معظـ الدراسات كحتى  األحالـ التنبؤية كالتسميـ بيا
صبح كمما ارتفع في سمـ التحصيؿ كمما أبأف الفرد  2022التنظير فقد أفاد ستيكارت

مف االذعاف لمقكل الغيبية كالحدس، كيمقى  ؿَّ كتسميمان بالعكامؿ كاألسباب كقم أكثر كعيان 
كمنيـ ثيكدكر  Associationىذا التفسير دعمان قكيان لدل أصحاب منظكر العزك
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 Lucas of Controlالسيطرةالذم أشار بأف مركز  2954شنايدرنيكككمب، كفرتزر 
نفسو كىك بذلؾ يككف أكثر كاقعية ليصبح داخميان، إٌذ يعزك الفرد أسباب الفشؿ كالنجاح 

كتحمؿ لممسؤكلية، في حيف كمما انخفض الفرد في سمـ التحصيؿ كمما كاف أكثر ميالن 
كاعتمادان عمى العكامؿ الخارجية كالحدس كرد فعؿ مخفؼ لمفشؿ كضعؼ 

(. في حيف اختمفت مع دراسة كاحدة بحسب اطالع Miller,1988,P.108السيطرة)
التي أفادت بعدـ كجكد اختالفات في االنشغاؿ  ،2022الراجحي،ىي دراسة الباحث 

كباعتقاد الباحث اف ىذه النتيجة  ،حالـ كمكضكعاتيا بيف التحصيالت المختمفةألبا
االجتماعية عمى التحصيؿ عمك فيو درجة تأثير الثقافة تاية كخاصة بمجتمع غمحمية لم
عمى  أما فيما يخص النتيجة الثانية لقيمة شيفيو في مجاؿ نمط الشخصية الدراسي.

التحصيؿ  بأف ذكم 2986النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسةىاشـ فإف كفؽ التحصيؿ
لؾ ىـ لذكاالجتماعية  البيف شخصيةكاقب كأكثر استثارة لممكاقؼ أقؿ تقديران لمع الكاطئ

ة مقارنةن بالتحصيالت األعمى أكثر مف العقالني االستثاريةلى نمط الشخصية يميمكف إ
يكاجو مف خبرات تعممية مع العمر الدراسي، كما اتفقت  حيث تزداد خبرة الفرد مع ما

كالتحصيؿ المتكسط  الكاطئالنتيجة في خصكص الفرؽ الضئيؿ بيف فئة التحصيؿ 
ـ نفس النمك عمقدمو معظـ المنظريف في ميداف كالثانكم كباعتقاد الباحث كاستنادان لما ي

ـ المتكسط كالثانكم يككف ف الفرد بفئة التعميالمجاؿ مف إ كعمـ نفس الشخصية في ىذا
ستثارة كاالندفاع بحث عف االتسكدىا مظاىر ال ترة التي غالبان ماالف بعمر المراىقة كىي

الحرجة مف النمك كالتي اسية العالية لمضغكط كالتكترات لطبيعة تمؾ المرحمة كالحس
جسدية النفسية السابقة كالمظاىر النككصية ت البيك يستعيد فييا الفرد الكثير مف الشحنا

الطفمية المرافقة ليا بحسب فركيد، كتعزز معظـ الدراسات ىذا التفسير بيذا 
 (. في حيف تعكد الشخصية لميدكء النسبي مع كصكؿ422،ص2984المجاؿ)جالؿ،

تزاف يث يبدك نمط شخصيتو يتجو نحك التركم كاالالشباب البالغ حالفرد الى مرحمة 



 هـ1113- م 0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

123 

االنفعالي في المكاقؼ الحياتية المختمفة خصكصان مع التقدـ 
 ( يكضح ذلؾ.26كالجدكؿ) (,Kagan&Kagan,1978,P,272)بالتحصيؿ

 (16جدول )ال                                 
التنبؤية وعالقتيا بنمط الشخصية عمى قيم شيفيو لمتعرف عمى  الفروق في األحالم 

 التحصيؿ الدراسي وفق متغير
 دعد المقاييس

 العينة

 الكسط

 الحسابي

 االنحراؼ

 المعيارم

القيمة 
شيفيو 
 المحسكبة

قيمة 
شيفيو 
 الجد كلية

 مستكل الداللة

األحالـ 
التنبؤية)أمي، 

-ابتدائية(
 إعدادية( -)متكسطة

 ي)بكالكريكس(جامع)

20 
لكؿ 
(8 87 فئة , (76  

(34, 6) (92,2)  

عند مستكل 
(0,05) 

نمط الشخصية 
-)أمي، ابتدائية(

 إعدادية( -)متكسطة

 ي)بكالكريكس(ع)جام

20 
لكؿ 
(6 97 فئة ,  (22  (22,8) 
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 المصادر

، الصراع الفكرم كالسياسي في المجتمع العراقي، 2023،  ، كاخركفالشمرم، عمي -4
 مرحمتيف، جامعة القادسية.مجمد مؤتمر الشخصية العراقية بيف 

، العكامؿ االجتماعية كالعقائدية كدكرىا في التيجير 2008عبد الكاحد، مشعؿ ، -5
، جامعة عيف  32القسرم في المجتمع العراقي حديثان، مجمة العمكـ االجتماعية، العدد/

 شمس، القاىرة مصر.

 أنثركبكلكجيا ، لمحات مف تاريخ العراؽ المعاصر، دراسة 2988الكردم، عمي،  -6
 الحكمة في الشخصية العراقية، بغداد. ، مكتبة دارسيسيكلكجيا

، الشخصية كعالقتيا ببعض المتغيرات لدل طمبة الجامعة، 2022، محمد، كاظـ -7
 العراؽ. –رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة كرككؾ 

السمككية في ، الرضا الميني كعالقتو بالتكقعات 2007الراجحي، كامؿ ريداف ،  -8
 محيط العمؿ ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، الجامعة المستنصرية ، بغداد.

في العراؽ القديـ، كدية ، الرمكز كدكرىا في الحضارة األ2999المكسكم، جكاد،  -9
 غير منشكرة، جامعة بغداد. رسالة دكتكراه

ر التنبؤم في ، العالمات الفمكية كدكرىا في التيا2002، فيد ديكاف، القريشي -20
 –الحضارة االغريقية، ندكة نقاشية في الفمسفة اليكنانية قسـ الفمسفة ، كمية اآلداب 

 جامعة بغداد.

نكمك بة األ، نشر كتكزيع المكت، المرجع في الطب النفسي2009مد، اح ،عكاشة -22
 مصرية، القاىرة، مصر. -
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كعالقتيا بنمط الشخصية ، االضطرابات الصدمية 2023العكادم، زياد محمكد،  -22
 ، جامعة بغداد.32كالتأريخ العائمي لدل المراىقيف ، مجمة العمـك النفسية ، العدد، 

، مقدمة في عمـ النفس االكمينيكي، دار الشركؽ 2022الصبكة، محمد نجيب،  -23
 كالنسر كالتكزيع، القاىرة ، مصر. لمطباعة
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 (2ممحؽ)

 ..مقياس   االحالـ التنبؤية بصكرتو النيائية     

 .عزيزتي الطالبة........................................الطالبعزيزم 

يسعى الباحث إلى دراسة االحالـ التنبؤية كعالقتيا بنمط الشخصية في البيئة       
العراقية لدل طمبة الجامعة كألجؿ ذلؾ اقتضى بناء أداة قياس تتكافر فييا شركط الصدؽ 

ف خبره كدراية في ىذا المجاؿ، لذا يتكجو كالثبات كالمكضكعية، كلما معركؼ عنكـ م
 الباحث إليكـ إلبداء آرائكـ كمقترحاتكـ في صدؽ كصالحية كؿ فقرة. 

: كىك سمسمة مف االحداث أك االشخاص 2022الف  Allen كقد تبنى الباحث تعريؼ
أك الرمكز التي تراكد شخصان في حمـ نائـ، كىي نتاج احداث صادره مف خبرات عميقة 
متجذره في الالكعي، ككأنيا سرد لحياة الفرد كصراعاتو، .كقد تككف منظمة أكغير 

ية، كىي المفتاح منظمة، أنيا دليؿ نفسي لمديناميات المتفاعمة في أعماؽ الفرد النفس
السمس لتمؾ الرغبات، كالصراعات التي بنيت عمى االرجح في ماضي الفرد السحيؽ 
حيث الطفكلة كمجرياتيا، كاستقراره النفسي أك عدمو ينعكس فييا كمف خالليا نفيمو 

( 3 -2كنستطيع الكصكؿ الى محتكاه الحقيقي. كقد أعطى الباحث أكزاف مف)
 ا(.كببدائؿ)دائما، أحيانا، أبد

 أبدان  أحيانان  دائمان  الفقرات ت
    أشعر أف أحالمي لـ تجدم نفعا 2
أرل أف حالمي تحقؽ جزء مف   2

 مستقبمي
   

   أعتقد أف االحالـ ىي نتيجة  3
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 ضغكط االحداث اليكمية
أرل أف أحالـ النكـ تشكيش  4

 لمعقؿ الباطف
   

كثيرا ما تراكدني أفكار سيئة عف  5
 االخريف

   

 أشعر أف أحالمي تصارعني 6
 احيانا

   

كثيران ما يؤرقني ضميرم عف  7
 األخريف

   

أعتقد أف تحقيؽ حاجاتي يكمف  8
 في سر أحالمي

   

أرل أف االضطرابات ىي مصدر  9
 االحالـ المزعجة

   

كثيرا ما ينتابني النعاس ألجد  20
 أحالمي فيو

   

أعيش في عالـ الخياؿ في أكقات  22
 متعددة

   

أعتقد أف أحالمي ىي محفزه  22
 لطمكحاتي

   

الحياة التي ليس فييا أحالـ نـك  23
 تكلد ميتو
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أرل إف تقدـ الطالب عمميان  24
 مرتبط  بتحقيؽ أحالمو

   

ضركرة التخمي عف االحالـ الك  25
 سكاسية

   

االحالـ ضركرية لتنبيو االنساف  26
 مف مخاطر قادمة

   

الك سكاسية ىي  أرل أف االحالـ 27
 نتيجة لبعثرة الفكر

   

أعتقد إف تغيير كسادة النـك  28
 تجمب الكثير مف االحالـ

   

ال أرل مف ييتـ بمستقبمو اعتمادا  29
 عمى األحالـ

   

يبدك أف بعض رغباتي تتحقؽ في  20
 نكمي

   

يبدك أف االستقرار النفسي ىك  22
 جزء مف تحقؽ االحالـ
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 (2ممحؽ )                                     

 االحالـ التنبؤية كنمط الشخصيةأسماء السادة الخبراء عمى مقياسي            

 مكقع العمؿ الدرجة العممية االسـ الكامؿ ت

 قسـ عمـ النفس/ آداب / جامعة بغداد أ . د خميؿ إبراىيـ رسكؿ  2

 قسـ عمـ النفس/ آداب / جامعة بغداد أ . د احمد عبد المطيؼ السامرائي 2

 قسـ عمـ النفس/ آداب / جامعة بغداد أ . د كىيب مجيد الكبيسي  3

قسـ العمـك التربكية كالنفسية/ كمية  أ . د صباح العجيمي 4
 التربية/ ابف رشد

 قسـ عمـ النفس/ آداب / جامعة ديالى د .أ ميند عبد الستار العبيدم 5

 كمية التربية / جامعة القادسية . د .ـأ عمي حسيف عايد 6

 / جامعة القادسية اآلدابكمية  د .ـ.أ فارس ىاركف رشيد 7
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 (3ممحؽ )                               

 مقدـ لمسادة الخبراء. النيائية بصكرتومقياس نمط الشخصية 

.األستاذ   الفاضؿ........................................المحتـر

كعالقتيا بنمط الشخصية في البيئة  يسعى الباحث إلى دراسة االحالـ التنبؤية      
العراقية لدل طمبة الجامعة كألجؿ ذلؾ اقتضى بناء أداة قياس تتكافر فييا شركط الصدؽ 
كالثبات كالمكضكعية، كلما معركؼ عنكـ مف خبره كدراية في ىذا المجاؿ، لذا يتكجو 

بنى الباحث كقد تالباحث إليكـ إلبداء آرائكـ كمقترحاتكـ في صدؽ كصالحية كؿ فقرة. 
لنمط الشخصية: كىك بركز لسمة معينو عف نظاـ الخصائص  2999تعريؼ سمبسكف 

الشخصية، حيث يتضح في سمكؾ الفرد كأنشطتو كتعاممو كتفاعمو مع المحيط، كيككف 
مكصكفان لألقربيف منو بذلؾ النمط ، كأف يككف متجنبان أك منعزالن أك منبسطان أك ىكسيان أك 

تكفر ذلؾ في الشخص باعتداؿ يككف سكيان، إال اف تصاعده بشكؿ قمقان ..... الخ، ك 
يتسبب بصعكبة التكافؽ في مجاالت عدة مف الحياة، يصبح منحالن أك سكيان، كقد أعطى 

                                                             ( كببدائؿ)دائما، أحيانا، أبدا(.3 -2الباحث أكزاف مف)

 المقياس                     

 غير صالحة صالحة الفقرات ت
   اتعامؿ مع االخريف كفقا لسماتيـ الشخصية 2
أعتقد أف السمكؾ االيجابي صفة مف صفات  2

 الشخصية
  

   أصدقائي بأنني أكثر نشاطا ما يصفنيكثيرا  3
   أحيانا أتجنب العزلة االجتماعية 4
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أعتقد أف كصؼ أصدقائي لي بأنني منبسط لـ  5
 تفرحني 

  

   يقمقني تصرؼ بعض االصدقاء 6
أعتقد أف التكافؽ االسرم ىك أساس بناء شخصية  7

 االطفاؿ
  

   تتصؼ شخصيتي بالتقمب االنساني 8
   أرل الناس بيف منبسط كمنطكم 9

   أعتقد أف أصدقائي أكثر ميال لي 20
   بالتجارة يحتاج الى قكة أرادةأعتقد أف العمؿ  22
   كل ثقافي متميز بيف اصدقائيتأشعر أنني ذك مس 22
   الجسـ تأرل أف رياضة البدف تقكم عضال 23
أعتقد إف تسامحي لألفراد المسيئيف لي ينـ عف  24

 خمقي
  

   يقمقني تصرؼ االخريف 25
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