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 البحث: ملخص
يهدف الةحث اىل بناء مقياس تضخم األان لدى طلةة جامعة املوصل، فضال عن قياس مستوى تضخم األان لدى      

(وتكونت عينة 9191-9102، للعام الدراسي )طلةة اجلامعة وإصماد الفرق تةعا ملتغريات )اجلنس، التخصص، الصف(
( ذات التخصص 4( ذات التخصص العلمي و)2( كلية منها )97( طالةًا وطالةة موزعني على )417الةحث من )

اإلنساين، لتحقيق اهداف الةحث اعد الةاحثان مقياس تضخم األان وقد مت التحقق من املؤشرات السيكومرتية للمقياس 
دق )الظاهري، الذايت، الةناء( والثةات بطريقتني )أعادة االختةار، والفاكرونةاخ( واصةح املقياس من خالل استخراج الص

( فقرة. وبعد معاجلة الةياانت احصائيا كانت النتائج ان مستوى تضخم األان لدى طلةة اجلامعة ضمن 83بصورته النهائية )
تضخم األان بني افراد عينة الةحث وفقا ملتغري اجلنس  املستوى فوق املتوسط االفرتاضي. وجود فروق دال معنواًي يف

الرابع( كذلك -االانث( ولصاحل الذكور وعدم وجود فرق ذات دال معنواًي ابلنسةة ملتغري الصف الدراسي )الثاين-)الذكور
 االنساين(.-عدم وجود فرق دال معنوايً ابلنسةة ملتغري التخصص )العلمي

 بياانت.املوصل، منقياس تضخم االان، مؤشرات،  الكلمات املفتاحية: طلةة، جامعة
Abstract 

         The research aims to develop a scale of ego inflation among students 

of the University of Mosul, and measuring the level of ego inflation among 

university students and finding the difference according to variables 

(gender, specialization, class), for the academic year 2019-2020. The 

research sample consisted of (704) students distributed among (24) colleges 

and these, including (9) pure science colleges with a scientific 

specialization and (7) humanities colleges, To achieve the objectives of the 

research, The researchers prepared the scale of ego inflation. The 

psychometric indicators of the scale were verified by extracting validity 

(apparent, subjective, constructive) and consistency in two ways (retesting) 

And Vackronbach) and the scale becomes in its final form compose from 

(38) paragraphs. After processing the data statistically, the results were that 

the level of ego inflation among the sample was within the level upper then 

the normal average. The presence of significant differences in ego inflation 

between the members of the sample according to the gender variable (male-

female) and in favor of males, and the absence of significant difference for 

the academic grade variable (second-fourth) as well as the absence of a 

significant difference in relation to the variable of specialization (pure 

scarce and human ities). 
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 مشكلة البحث:
الحظ الةاحثان خالل اطالعهما على االدبيات والدراسات العراقية والعربية ندرة وجود أداة موضوعية لقيااس تضاخم  -0

ا وأن مثل هكذا أداة تعد مبثابة حاجة مهمة لتشخيص الكثري من الظواهر السلوكية والتعليمية السلةية اليت قد األان ال سيم
 تكون سةةها تضخم األان )سلةاً او اصماابً(.

واالماار األكثاار أشميااة ان موضااوع الدراسااة لااه عالقااة بفاااة عمريااة واجتماعيااة وتعليميااة مهمااة جااداً تتمثاال بطلةااة اجلامعااة  -9
 سيكونون واجهة اجملتمع بوصفهم املؤهلني لقيادة اجملتمع.الذين 
يف هذا السياق وإن اجملتمعات اإلنسانية تسخر نسةة كةرية من مواردها وثوراهتا على الةحوث العلمياة الايت تعمال   

روات هاي على حتدياد مشاكالت هاذجمل اجملتمعاات ووضاع اهللاول ياا مباا يسااهم يف حتقياق التنمياة الشااملة ومان أهام هاذجمل الثا
الثروات الةشرية بصفة عامة وال سيما الشةاب بصفة خاصة ونظراً لكون الشةاب أهام الثاروات الةشارية ياذا اصاةحت  اياة 

(  نتيجاة لاذلك ذماد أن لكال 9: 9102الةحوث بدراسة أوضاع الشةاب واجتاهاهتم وقيمهم وأدوارهم يف اجملتمع )سالمة، 
ر يف الذات، فالذكور يظهرون الشعور ابلعظمة والتمركا  حاول الاذات، واهلاجاة جنس مصادر نفسية خمتلفة ملواجهة القصو 

امللحااة لجعجاااب ناام ماان أجاال الشااعور بتمياا هم واخااتالفهم، أمااا اإلانث فيماايلٌن إىل التوحااد املفاارط مااع األخاارين ماان أجاال 
% 40-%01ث بنسااااةة اسااااتعادة العالقااااة ينم كمااااا ينتشاااار اضااااطراب الشخصااااية النرجسااااية بااااني الااااذكور أكثاااار ماااان االان

(Carolyon& Frederick,2001: 183) وإن اجلوانااا اإلصمابيااة والساالةية للااذات تااؤثر بشااكل كةااري علااى .
التكياااف الشخصاااي واالجتمااااعي للفااارد، فهاااي تاااؤثر علاااى اجلواناااا الشخصاااية املختلفاااة اجلسااامية واالجتماعياااة واالنفعالياااة 

 (.012: 9108بشكل عام )سليمان،  والعقلية وإن اضطرانا يؤدي إىل اضطراب سلوك الفرد
 أمهية البحث:

يعيش اإلنساان املعاصار زمناا كثارت وتعاددت فياه روافاد الضاغط النفساي وامتااز هاذا العصار ابلتغاري الساريع يف  ياع        
صااي اجملاااالت دمااا جعاال الفاارد يواجااه الكثااري ماان التحاادايت يف طريااق حتديااد أهدافااه وتلةيااة احتياجاتااه وصااوال للتوافااق الشخ

واالجتماااعي وماان خااالل تفاعاال اإلنسااان مااع الةياااة ذماادجمل يف حاجااة دائمااة إىل عمليااة توائمااة مسااتمرة بااني مكوانتااه الذاتيااة 
والظروف اخلاصاة، والايت يساعى الفارد مان خالياا إىل حتقياق التاوازن باني ذاتاه وجروفاه اخلارجياة ساواء بتغاري ماا بداخلاه، مان 

يواجه الفرد و  (3: 9109اقاته أو تغيري أفكارجمل أو تعديل أهدافه وطموحاته )العةديل، أساليا التعامل مع الةياة أو تعةاة ط
يف حياتااه اليوميااة العديااد ماان املواقااف الضااا طة الاايت تتضاامن خااوات  ااري مر ااوب فيهااا وأحااداث تنطااوي علااى الكثااري ماان 

ملواقاف الضاا طة علاى معظام جواناا مصادر القلق وعوامل اخلطر والتهديد يف جماالت اهلياة كافة، وانعكسات أرر تلاك ا
 (.30: 0224شخصية الفرد )النيال، عةد هللا، 

وانطالقا مان األشمياة الةالغاة ملرحلاة التعلايم اجلاامعي، بوصافها  اياة التنمياة ووسايلتها معااً، ًأصاةح مان الضاروري بلاورة        
ومعتدلاااة مااان األفكاااار واملعتقااادات  وتطاااوير شخصاااية متكاملاااة للطالاااا اجلاااامعي  ياااث تتمتاااع بوجاااود مساااتوايت مالئماااة



 مجلظ درادات موصليظ
 لطلوم االندانيظتطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في ا ،مجلظ دوريظ رلميظ محكمظ

ISSN. 1815-8854 

 هـ0442رجب -2120ذباط  ،(75الطدد ) ،مجلظ درادات موصليظ

 

 
(5:) 

العقالنياااة، والصاااحة النفساااية، لكاااي يتساااا ياااا القياااام يدوارهاااا اجملتمعياااة بثقاااة واقتااادار ملواكةاااة مساااتجدات العصااار وحتدايتاااه 
 (.8: 9108)الغافري، 

رجااات وخم ،وتعااد الااذات مركاا  شخصااية الفاارد، وهااي ذلااك الكاال الااذي تتكااون مدخالتااه ماان فكاارة الفاارد عاان نفسااه       
وقد جهرت من املفاهيم املختلفة اليت حتاول فهم األنسان عان طرياق تصاور عامال مسااعد داخلاي يتوساط  ،السلوك الظاهر

إن نعم هللا على العةد أن يهةه املقدرة على معرفة ذاته  ،بني داخل اإلنسان وخارجه، فتظهر مفهومات العقل واألان والذات
وضع الالئق نا، أذ جهل االنسان لذاتاه صمعال تقييماه خطام، فماا أن يعطيهاا اكثار دماا والقدرة على وضعها يف امل ،وإدراكها

تسااتحقه فيثقاال كاهلهااا  وأمااا أن ي دريهااا ويقلاال ماان قيمتهااا، فالشااعور الساايء عاان الاانفس لااه  ثااري كةااري يف اإلصمابيااات الاايت 
: 9100بقاادر مااا تاا داد ثقتنااا ينفساانا )خضاار، ميلكهااا الشااخص، فةقاادر ازدايد املشاااعر اإلصمابيااة الاايت سملكهااا جتاااجمل انفساانا 

2.) 
وان األشااخاص املصااابون ابضااطراب الشخصااية النرجسااية لااديهم اضااطراابً دمياا اً يظهاار بوجااود مفهااوم متضااخم لاا ان        

ألنفسهم بينما يف نفس الوقت تظهر حاجة مفرطة لالهتمام واهلا والثناء اإلعجااب مان انخارين مان أجال اهلفااظ علاى 
الذات، ميكن ان يصةح هاؤالء األفاراد الاذين لاديهم جناون العظماة شاديدو القلاق والغضاا واالكتاااب ويةادون  اري  مفهوم

واقعيني للغاية وأن األشخاص املشةوهني والقلقني والضعفاء مدفوعني ابلةحث املستمر عن التملق والثروة والسالطة واجلماال 
(plakun, 2016:75.) 

عنها شكال من أشكال اخلوف واإلحساس ابلضياع واختالل التفكري وفقدان الرتكي  وتشويش أن تضخم األان ينتج        
الااذاكرة وعاادم القاادرة علااى إصاادار األحكااام، فااان هااذجمل األحاساايس الوقتيااة قااد تفقااد حاادهتا الظاهريااة، وتتغلغاال يف الاانفس 

نخرين وفقدان الثقاة يف ايايط االجتمااعي اإلنسانية حمدثة شرخا عميقا فيها صممع بني اإلحساس املرضي ابالعتماد على ا
 (.9: 9111واملادي )الراشدي، 
 اهداف البحث:

 يهدف الةحث اهلايل اىل:
 بناء مقياس تضخم األان لدى طلةة جامعة املوصل -0
 التعرف على مستوى تضخم األان لدى طلةة جامعة املوصل -9
 لااادى طلةاااة جامعاااة املوصااال وفقااااً للمتغاااريات التعااارف علاااى الفاااروق ذات الداللاااة اإلحصاااائية يف مساااتوى تضاااخم األان -8

 -األتية: 
 أانث(. –اجلنس )ذكور  - أ

 اإلنساين(. –التخصص )العلمي  - ب
 الرابع(. –الصف )الثاين    -ج
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 حدود البحث:
 (.9191 -9102يقتصر حدود الةحث اهلايل على طلةة جامعة املوصل )الدراسة الصةاحية( للعام الدراسي )

 حتديد ادلصطلحات:
 -خم األان كل من: عرف تض

 -(:Karen horney, (1986كارين هورين  -6
"وهااااااااي حماولااااااااة إلخفاااااااااء نقااااااااص الصاااااااافات ماااااااان خااااااااالل عاااااااارض زائااااااااف ماااااااان القاااااااادرات الاااااااايت ال وجااااااااود يااااااااا اساساااااااااً" 

(morrison,1986:120.) 
 -(:DSM-5,2012دليل األمراض العقلية ) -0

 .(dsm-5 ,2012 :841)"تعظيم الذات بطريقة ت يد الغطرسة جتاجمل االخرين" 
 -:(Nour et- al, 2016)نور واخرون  -3

 :nour,et-al,2016)"ينه التمثري الذي يضّخم احرتام األان بطريقة تؤدي إىل شعور مةالغ ابلثقة والتفوق والغطرساة"
5). 
ز )ينااه شااعور يشميااة الااذات املةالغااة ودتتااا - )تضخخخا األ ( نايخخرً :ماان خااالل التعاااريف اننفااة الااذكر ميكاان ان نعاارف     

 ابإلحساس ابلتفرد وتظهر عليه صفات الغرور واملةالغة ابألوصاف الذاتية واملشاعر التسلط والنرجسية(.
)الدرجاة الكلياة الناجتاة عان اساتجابة طلةاة اجلامعاة ملقيااس تضاخم األان الاذي أعادجمل  -)اجرائياً( ابناه:  تضخا األ ويعرف 

 الةاحثان(.
 اإلطار النايري ودراسات سابقة:

عين كلمة تضخم يف اللغة العامة "انتفاخ" كحالة انتفاخ او تضخم العملة نتيجة ازمفاض قيمتها مقابل الذها، ت       
ازمفاض قيمة الذها، ومن خالل زايدة يف كمية النقود تؤدي اىل ارتفاع األسعار بدون احتياطات الذها أي فقدان 

 (.Szondi,2008:45اعفة األان خارج حدودها )القيمة اهلقيقية للعمالت وضمدث شيااً دماثالً أيضا مع مض
والتضخم يعو عن اإلحساس ابألشمية الذاتية سواء على املستوى السلوكي أو اخليايل وتكون نتيجة اهلاجة اىل 
األعجاب وفقدانه التعاطف مع األخرين وتتجسد مشاعر التضخم هذجمل يف التكو والغطرسة والتفاخر مثل االدعاء  ري 

د عالقة عمل مع أشخاص مهمني أو مشهورين وقد يعو الفرد عن مشاعرجمل املتضخمة بشكل خيايل فقط املنطقي بوجو 
فلديه أحالم يقظة حول امتالك ثروة طائلة أو من ل فخم أو قصر ابرع اجلمال، وسيارة فخمة من أحدث املوديالت 

ولديه إحساس قوي ابالستعالء )عةد الرمحن، وي لى األسعار يعيش حياة الثراء والسالطني كما يف الرواايت اخليالية، 
0222 :842.) 
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وأن طةيعة سلوك األنسان هي أاننية يف االساس أي هي  ري ية، وهو يتم تدريةه وتعليمه من خالل التع ي  والثواب        
شر لكن بدرجات والعقاب واألمل والتنشاة االجتماعية اليت مير نا، كما ان التضخم حالة طةيعية موجود لدى  يع الة

 .(Myers,1980: 5)متفاوتة 
ويتضمن تضخم األان معنًا أكثر من االاننية فهي املةالغة يف استحقاق الذات وتوجيه املشاعر رمو الذات أكثر من        

م فوق توجيهها رمو االخرين واجهار العجرفة واالزدراء وعدم االكرتاث ملعايري السلوك املشرتك، وأولاك الذين يشعرون يهن
 .(Millon&Millon, 1974: 298)االعراف والتقاليد واخالق الثقافة اليت ينتمون اليها 

ويذكر )كوهوت( ان بناء الفرد لذات متضخمة ما هو إال حصيلة هلاجات نفسية مل تلىب مثل االهتمام والراحة         
 :Yoshihisa Kashima rt al, 2002) ومنح اهلا وابلتايل التعويض عن  ياب االهتمام الذي تلقاجمل يف طفولته

بتضخيم الفرد ألانجمل "االنيما" يتصف األفراد ين لديهم طموحات وأهداف  ري واقعية، وال يتحملون مواقف  (107
 (.87: 0234الفشل وال يتقةلون عيوب ذواهتم ولديهم ر ةة حادة ال تشةع يف أن يكونوا موضعا ل عجاب )الةحريي،

"كاموج" لعلم النفس ان تضخم الذات هو االنشغال خبيالت النجاح والقوة واالحساس ابلصدارة  وذمد يف قاموس       
(. اذ يعد اإلحساس ابلعظمة ويشمية الذات أو التفرد واالنشغال يوهام 4: 9109،وامليل اىل استغالل األخرين )الةجاري

(. إن التخيالت اليت 70: 9110الدائم )حسني، النجاح  ري حمدود واهلاجات االستعراضية جللا االهتمام واالعجاب
تنطوي على اهداف عالية املستوى قد تنطوي على حتقيق  ري حمدود القدرة او القوة او الثروة او الذكاء او اجلمال او 
يف  اهلا االمع، على الر م من هذجمل  الةا ما حتمل األوهام حمل النشاط الواقعي عندما تكون هذا األهداف يف الواقع هو 

 .(cooper,2015: 29)كثري من األحيان من نوعية عابرة " مدفوعة" وطموح ال ميكن اشةاع 
 :Corr et al, 2009)وأن التضخم مرتةط بشكل إصمايب بصورته الذاتية وتقديرات انخرين وحسن األداء         
االحداث اخلارجية، فتقدير الذات وميرون خبوات لتقدير الذات املرتفع واملنخفض على التوايل معتمدين على  (756

اليومي مرتةط مبدى سلةية او اصمابية التفاعل والعالقات االجتماعية وميكن القول ان التضخم يصةح مرادفاً للتقدير االصمايب 
 Forgas)(. يف حني ان تقليل الناس احرتام الذات فمنه يؤدي اىل )انكماش األان( 007: 9114لذات الفرد )الةحريي،

et al, 2009:176) . 
 -الناير ت ادلفسرة دلفهوم تضخا األ : 

 نايرية كوهوت هنز -6
( الذات يف وصفه العيادي بني الذات العظيمة وأمراض النرجسية اليت من أجلها يوصي بةعض 0240ربط كوهوت )

التطور املرضي (، اذ تطرق كوهوت اىل التطور السوي للنرجسية و 97: 9119الرتتيةات التقنية للعالج النفسي )اسعد، 
اثناء التطور الطةيعي تنمو الذات العظيمة والصورة الوالدية املثالية، اما يف النرجسية املرضية فهي ان ة عن عيوب املعاملة 
الوالدية القاسية و ياب انعكاسات مانح االهتمام ففي حالة صورة أحد الوالدين املثالية يةحث النرجسي عن املوضوع 
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، ولكن عدم اشةاع املوضوع بسةا اهنا موضوعات رافضة سينحاز اىل سلوكيات نرجسية عظيمة القادرة ليندمج معه
 (.70: 9114)الةحريي، 

قد يعاين هؤالء األفراد من  ضا نرجسي عميق والذي قد يصةح م منة والطالةة ابلسيطرة املطلقة على نرجسية        
ة الطموحة ال حدود يا جتلا الفرد اىل اصطدام مستمر مع العامل بياية قدمية عفا عليها ال من وفقدان الوعي االستثار 

اخلارجي واشخاص اخرين عالوة على ذلك منذ األهداف و األهداف العظيمة للشخصية النرجسية مدفوعة بال هوادة 
دود يا، تتنازل النفس العظيمة املنفصلة، ال ميكن ان يكون هنالك أي إرضاء دائم يا احتياجات  امضة ال هناية يا وال ح

االان بشكل مت ايد عن تفكريها وتعديلها وتنظيمها القدرة على مهمة ترشيد اإلصرار واملستمر على معرض ذماح يف 
اهلاالت القصوى ويع ى الفشل والضعف اىل اهلقد والفساد ل فراد  ري املتعاونني خارج الذات بدال من االعرتاف ابلقيود 

 (.chessick, 2015: 13املالزمة للفرد )
 نايرية كارل روجرز: -0

يرى روجرز ان مفهوم الذات ينمو مع األطفال حينما يالحظون أعمايم اخلاصة كما يالحظون سلوك انخارون   
فخالل سنوات الطفولة األوىل املةكارة ياتعلم األطفاال الكثاري مان السالوك وضماددون ألنفساهم ةاات معيناة وهام علاى درجاة 

، العناد، الغرية، العدوانية، الطفلية، كذلك يتعلمون الكثري من السمات اإلصمابية مثل التعاون عالية من الوعي مثل الغضا
تقةال االخار ألفاتهم حاو تكاون يام اان اجتماعياة شااجاعة، وتتطاور لاديهم مفااهيم الاذات باةطء ويارى روجارز ان الكائنااات 

ن األطفاال ساوف يفعلاون أي شايء إلشاةاع حاجااهتم الةشرية جتاهد لتحقيق التناسق بني اخلوات وصاورة الاذات، وياذكر ا
واذا مااا اشااةعت تااارتك اثاارا نفسااايا يف الااذات اشمااه اهلرماااان او الاانقص االنفعاااايل او االجتماااعي فاألساارة تعلااام الطفاال اشاااةاع 

ماارة، حاجات مثل اهلاا، املعرفاة، الفهام، االنتمااء التفاعال االجتمااعي التقادير اخلضاوع الاتفهم تقادير الاذات التعااون )اال
9107 :902-904.) 

 الدراسات السابقة:
نظااراً لعاادم تااوفر دراسااات سااابقة عربيااة وعراقيااة )علااى حااد علاام الةاحثااان( الاايت تناولاات موضااوع تضااخم األان لااذا ميكاان    

 -االستفادة من الدراسات املقاربة من مفهوم تضخم األان وهي على النحو االيت: 
 (:0267دراسة )اخلالدي والدفاعي, -6

 صية النرجسية وعالقتها ابلتدين النفعي لدى طلبة اجلامعة ادلستنصريةالشخ
.. داللة الفروق يف الشخصية النرجساية لادى .استهدف الةحث التعرف على الشخصية النرجسية لدى طلةة اجلامعة 

( 711ماان ) اانث(. وتكوناات عينااة الدراسااة 1اانث(. وفااق متغااري اجلاانس )ذكاار -طلةااة اجلامعااة وفقااا ملتغااري اجلاانس )ذكاار
. مث (raskin& hall,1981)طالاااا وطالةاااة. وقاااام الةاحاااث ابعتمااااد مقيااااس الشخصاااية النرجساااية لراساااكن وهااال 

اسااتخراج الصاادق بطااريقتني )صاادق الظاااهري، والصاادق الةناااء( ومت اسااتخراج الثةااات بطااريقتني )اعااادة االختةااار، ومعاماال 
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جاود فاروق دالاة احصاائيا باني متوساط الفرضاي واملتوساط اهلساايب الفاكرونةاخ( واسفرت النتائج اليت توصال اليهاا الةحاث و 
للطلةة على مقياس الشخصية النرجسية. وجود فرق دالة احصائيا بني املتوسط اهلسايب للذكور واملتوساط اهلساايب لاجانث 

 (.704: 9104على مقياس الشخصية النرجسية )خالد والدفاعي،
 (:0266دراسة )موسى وجاسا,  -0

 ته ابضطراب الشخصية النرجسية لدى طلبة جامعة بغدادالغرور وعالق
اصماد العالقة بني الغرور واضطراب الشخصاية النرجساية، فضاال عان قيااس املتغاريين كاال علاى حادجمل واصمااد  وهتدف اىل

( طالةااا وطالةااة، اعتمااد الةاحااث 991الفااروق فيهااا علااى مسااتوى متغااري اجلاانس والتخصااص وتكوناات تكوناات العينااة ماان )
( 0223فقارة، وقاام الةاحاث ابعتمااد مقيااس )اجلااف،  99الاذي يتكاون مان  (lebel, 2003:1-30)الغرور مقياس 

فقرة. ومت اتةاع نوعني من الصدق شما الصدق الظاهري وصدق  70لقياس اضطراابت الشخصية النرجسية وهو مكون من 
ابهلقيةااة االحصااائية للعلااوم النفسااية واالجتماعيااة صاادق اجااراءات مطابقااة الةناااء، ومت قياااس الثةااات بطااريقتني ومت االسااتعانة 

(SPSS)   يف معاجلة الةيااانت هاذجمل الدراساة واسافرت النتاائج ان طلةاة يتصافون ابلغارور وهنالاك فارق فياه ولصااحل الاذكور
ولذوي االختصاص العلمي، وكذلك يتصفون ابضطراب الشخصية النرجساية، ومل يكان هنالاك فارق باني الاذكور واالانث، 

 (. 002: 9102ني كان هنالك فرق لصاحل طلةة االختصاص العلمي)موسى وجاسم، يف ح
 (:(Pincus & Ansell,2009دراسة بنكوس وأنسل  -3

 بناء مقياس الضطراب النرجسية
قااام  .( طالةااا جامعيااا442وهاادفت اىل التحقااق ماان اخلصااائص الساايكومرتية للمقياس.وتكوناات عينااة الدراسااة ماان ) 

طراابت الشخصااية النرجسااية. وأساافرت نتااائج الدراسااة عاان وجااود سااةعة عواماال للمقياااس نتيجااة الةاحااث بةناااء مقياااس اضاا
التحليل العمل هي: االستغاللية، والصدارة، وختيالت العظمة، تقدير الذات املرضي والتضحية ابلذات، والتقليل من قيماة 

ية تعا ى ملتغاري الناوع والفاروق كانات لصااحل األخرين، إخفاء الذات كما أسفرت نتائج الدراسة عان وجاود فاروق يف النرجسا
 (.(Pincus & Ansell,2009: 365اإلانث 

 :(Miller & cambell, 2008)دراسة ملري وكامبل  -4
 النرجسية ومسات الشخصية لدى عينة من طلبة اجلامعة

الةاا وطالةاة ( ط940الكشف عن مستوى النرجسية والفروق تةعا ملتغري اجلنس. وبلغت عيناة الدراساة ) وهدفت اىل 
، والثاااين مقياااس اضااطراب الشخصااية NPIواسااتخدم الةاحااث مقياسااني لقياااس النرجسااية، مقياااس الشخصااية النرجسااية 

PDQ أسفرت النتائج عن وجود فروق يف النرجسية تع ى ملتغري النوع على مقياسني والفروق كانت لصاحل الذكور، كما ،
ية الاذي يقيساها مقيااس اضاطراب الشخصاية والعصاابية وعالقاة ارتةااط اسفرت عن وجود ارتةااط موجةاة ودالاة باني النرجسا
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 :Miller & cambell, 2008ساالةة ودالاة باني النرجساية الاذي يقيساها مقيااس الشخصاية النرجساية والعصاابية )
450.) 

 منهجية البحث وإجراءاته
 :جمتمع البحث

: 9101يسعى الةاحث إىل تعمايم نتائجهاا )كوافحاة،  هم  يع األفراد او االشياء ذات العالقة مبشكلة الدراسة اليت 
(  97( مااوزعني علااى )9191 – 9102يتكااون جمتمااع الةحااث اهلااايل ماان طلةااة جامعااة املوصاال للعااام الدراسااي )(. 904

( طالةا وطالةة. وانساجاما ماع اهاداف الةحاث بلاغ 70223كلية )االنساين والعلمي( الةالغ جمموعهم الكلي للطلةة فيها )
 ( طالةاَ وطالةة.03900ة الصفني الثاين والرابع )عدد طلة

 عينة البحث:
تعاد العيناة جا ء مان اجملتماع الاذي جتماع مناه الةيااانت امليدانياة وهاي جا ء مان الكال مبعاا أناه تؤخاذ جمموعاة مان أفااراد  

ايل علماا ان كال ( وفيماا يتيت عرضاا لعيناات الةحاث اهلا887: 9114اجملتمع على أن تكاون دمثلاة جملتماع الةحاث )زروايت،
 -عينة تستخدم يتم استةعادها يف املرحلة الالحقة: 

  عينة التطبيق االستطالعي: - أ
لغااارض التعااارف علاااى املعوقاااات والصاااعوابت اثنااااء تطةياااق أداة الةحاااث ومعرفاااة معااادل الوقااات املساااتغرق عناااد االجاباااة  

رشادات اخلاصاة بكيفياة االجاباة. فضاال والتعرف على نقاط الغموض يف فقرات األداة ومعرفة مدى وضوح التعليمات واال
عن االستفادة منها يف  ع بعض الفقرات اخلام ملقياس تضخم األان ومت اختيار عينة عشوائية من كلية العلوم وكلية انداب 

( طالةاااً وطالةااة، ماان خااالل هااذجمل العينااة مت حساااب الوقاات ألداة تضااخم األان 97ماان الصاافني الثاااين والرابااع بلااغ جمموعهااا )
 ( ومت اإلفادة منها للتطةيق النهائي00)

   عينة الثبات:-ب
( طالةاً 002لغرض استخراج ثةات أداة الةحث بطريقة التطةيق واعادة التطةيق فقد سحةت عينة الثةات قدرها )

 يز:عينة التمي –ج ( كليات انسانية 7( كليات علمية )7وطالةة مت اختيارهم ابلطريقة العشوائية الةسيطة ومت سحا )
لغاارض حساااب صاادق الةناااء ماان حيااث القااوة التميي يااة للفقاارات وعالقااة كاال فقاارة ابلدرجااة الكليااة للمقياااس ألدايت        

 %( من جمتمع الةحث.9.00( طالةاً وطالةة وبنسةة )703الةحث مت سحا عينة مكونة من )
 عينة التطبيق النهائي )البحث األساسي( ألدايت البحث: -د

ق اهداف الةحث اهلايل مت التطةيق علاى عيناة التطةياق النهاائي فةعاد حتدياد جمتماع الةحاث املتمثال بطلةاة ألجل حتقي       
( كلياة 07( كلياة، مت ساحا عيناة عشاوائية بلاغ عاددها )97الكليات العلمية واإلنسانية يف جامعة املوصل الةالغ عددها )

ملوصاااال، مث سااااحةت عينااااة عشااااوائية طةقيااااة تناسااااةية ( كليااااات إنسااااانية يف جامعااااة ا4( كليااااات علميااااة و)2موزعااااة علااااى )
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( طالةااً وطالةاة وبعاد 03900%( من حجم جمتمع الةحث من طلةاة الصافني الثااين والراباع الةاالغ عاددهم )8832وبنسةة)
 ( طالةااً وطالةاة مان خاارج العيناات417حتديد األقسام راعى الةاحثان أن يكون افراد عينة التطةيق النهائي الةالغ عاددهم )

 االستطالعية والةناء والثةات.
 أداة البحث:

 -بناء مقياس تضخا األ : 
لتحقيق ايدف االول من الةحث اهلايل يف قياس تضخم األان لدى طلةة جامعة املوصال قاام الةاحثاان بةنااء مقيااس        

مت اتةاع اخلطوات ايددة  تضخم األان بعدما  كد الةاحثان من عدم وجود مقياس جاه  ومناسا لقياس تضخم األان فقد
يف عملية بناء مقياس تضخم األان وفقا ألطار نظري من النظرايت والدراسات ذات العالقة ابملوضوع ومن مث حتديد فقرات 

 -مناسةة للمقياس تتناسا مع اجملتمع واملراحل العمرية وقد مرت عملية اعداد املقياس ابملخطط االيت: 
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 (6الشكل )
 

 ختطيط مراحل تطبيق أداة تضخا األ 
 -علماً انه  ع فقرات مقياس تضخم األان مت من خالل: 

االطااالع علااى االدبيااات والنظاارايت اخلاااص بتضااخم األان، كمااا اسااتفاد الةاحثااان ماان الدراسااات السااابقة الاايت تناولاات  -0
 (.0 والغرور وتقدير الذات وكما يالحظ يف اجلدول )مقاييس مقاربة مثل النرجسية والتسلطية والتكو

 املداولة مع اخلواء من االساتذة يف ختصص علم النفس الرتبوي. -9
 ع بعض الفقرات اخلام من العينة االستطالعية من خالل مناقشتهم حول املظاهر املمي ة لسلوك تضخم األان. وبعد  -8

ان ان تكاون صايا ة الفقارات مرتةطاة ابلتعرياف النظاري يف صاورة مةساطة التحديد النظاري ملفهاوم تضاخم األان راعاى الةاحثا
 وسهلة ودتكن الطالا من فهمها وذات لغة مفهومة وسهلة وتتناسا مع املعا بدقة.

 تحليل الفقرات بهاسطة عيشة البشاء

 يق الشهائيالتطب

 تحديد مفههم تزخم األنا

 صياغة الفقرات وتعليسات االجابة عن السقياس

 عرض فقرات السقياس بريغة الخام على عيشة استطالعية

 رهرته األولية على الخبراءعرض السقياس ب

جسع الفقرات الخام من مرادر: األطر الشظرية، 
 الدراسات الدابقة، عيشات االستطالعية، الخبراء

 عرض السقياس للكذف عن الثبات بطريقة االعادة

 ظاهري لالداة لتحقق من الردق للل خبراءالتطبيق على عيشة ال
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 (6اجلدول )
 الدراسات السابقة اليت استفادة منها الباحثان يف مجع الفقرات اخلام دلقياس تضخا األ 

العينة اليت طبق  السنة اسمؤلف ادلقي عنوان الدراسة ت
 عليها

 ادلصدر

 (9109)جودة، طلةة جامعة 9109 جودة النرجسية وعالقتها ابلعصابية 0

 (9102موسى،جاسم، طلةة جامعة 9102 0223اجلاف  الغرور وعالقتها ابلنرجسية 9

 (9104)اخلالدي،الدفاعي، طلةة جامعة 9104 (raskin & hallK1981) الشخصية النرجسية 8

7 
مظاهر الذات يف التعاجم 
 (stossel,2007) طلةة جامعة 9110 (robbins&swann,2001) النرجسي واالذمراح النرجسي

 (Rosenthal,2005) طلةة جامعة 9110 0233رسكني وتريي  اخليط الرفيع بني الثقة والتكو 0
 -و االيت: ( فقرة توزعت مصادرها على النح77ونذا بلغ عدد الفقرات بصورته االولية )

 ( فقرة.01العينة االستطالعية )-أ
 ( فقرة.91اخلواء )-ب
 ( فقرة.07املقاييس املقاربة )-ج

وبعد اكمال الصيغة االولية للمقياس فقد مت وضع أربع بدائل مقرتحة هي )تنطةق على بدرجة كةرية، تنطةق على 
 بدرجة متوسطة، تنطةق على بدرجة قليلة، ال تنطةق علي(

(. ومت التحقااق ماان 948: 9111ويعاارف الصادق أن يقاايس املقيااس مااا وضاع لقياسااه )ملحام، :(Validity)الصخد  
 -الصدق على وفق االنواع األتية: 

 الصد  الاياهري: -6
يستند هذا النوع من الصدق اىل فكرة مالئمة املقياس ملا يقيس وملن يقيس و الةا ما يقيم من قةل جمموعة من        

ومت أداء الصاادق الظاااهري بعاارض أداة تضااخم األان  (.037: 0223،ع القياااس )عةااد الاارمحناخلااواء يف جمااال موضااو 
( 9( وجاءت النتاائج علاى وفاق ماا يوضاحه جادول )82على جمموعة من اخلواء يف علم النفس الرتبوي بلغ عددهم )

 -االيت: 
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 (0اجلدول )
 عدد اخلرباء ادلوافقني ونسبها ادلئوية لفقرات مقياس تضخا األ 

 النسبة عدد ادلوافقني الفقرات النسبة عدد ادلوافقني الفقرات
0 80 2489% 98 82 011% 
9 87 2787% 97 82 011% 
8 82 011% 90 82 011% 
7 80 2489% 92 88 2082% 
0 80 2489% 94 82 011% 
2 82 011% 93 80 3280% 
4 87 2787% 92 87 2489% 
3 82 011% 81 81 3888% 
2 82 011% 80 82 011% 
01 87 2787% 89 82 011% 
00 87 2787% 88 80 2489% 
09 80 3280% 87 80 2489% 
08 82 011% 80 87 2787% 
07 82 011% 82 80 3280% 
00 80 2489% 84 87 2787% 
02 80 3280% 83 88 2082% 
04 80 2489% 82 80 2489% 
03 80 3280% 71 82 011% 
02 80 2489% 70 88 2082% 
91 87 2787% 79 92 7787% 
90 80 2489% 78 80 2489% 
99 80 2489% 77 82 011% 

%( كنسةة حدية لقةول او رفضها يذا فان الفقرة اليت حصلت علاى نساةة اقال 01وقد مت االعتماد على نسةة )
 %(.27.7ذا حصل املقياس بصورته االولية على معدل معامل صدق جاهري قدرجمل )%( فقد مت رفضها. ون01من )
 الصد  الذايت:  -0
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يعااد صاادق الاادرجات التجريةيااة للمقاااييس ابلنسااةة للاادرجات اهلقيقيااة الاايت خلصاات ماان شااوائا واخطاااء القياااس        
تةار وميكن اصماد الصدق الذايت  ساب وبذلك تكون الدرجات اهلقيقية لالختةار هي املي ان الذي ننسا اليه صدق االخ

( 1.39(. ومبا انه معامل الثةات بلغ )072-070: 9112اجلذر الرتبيعي ملعامل ثةات االختةار بطريقة االعادة )حممود، 
 (.1.21فان معامل الصدق الذايت ملقياس تضخم األان هو )

 الصد  البناء -3
فراد، فليس من املعقول ان يتفق االفراد املختلفون يف االجابة علاى اهنا تةني لنا قدرة الفقرات على التميي  بني اال 

فقرات االختةار، وذلك انه ينةغي ان يكون هناك فروقا دقيقة بينهم، وعلى املقياس اجليد ان يظهر هذا االختالف والتميي  
يل مت اعتماااد املؤشاارين (. ويقاااس صاادق الةناااء بعاادة مؤشاارات ويف الةحااث اهلااا00: 0223،بااني االفااراد املختلفااني )عااوض

 -األتيني: 
 -: حساب درجة القوة التمييزية للفقرات - أ

( من طلةة جامعة املوصل، وبعدها 703لغرض اهلصول على الفقرات املمي ة طةق املقياس على عينة التميي  الةالغة )       
%( مااان العاادد الكلااي لعيناااة 94)مت تصااحيح املقياااس وحسااااب الدرجااة الكليااة، وحتدياااد الاادرجات العليااا الااايت دتثاال نسااةة 

( طالةاااً وطالةااة يف 097%( ماان الادرجات الاايت دتثاال اجملموعااة الادنيا ونااذا بلااغ عاادد اجملموعاة العليااا )94التمييا ، وحتديااد )
( طالةاااً وطالةااة، ومت حساااب القااوة التميي يااة للفقاارة ابسااتعمال االختةااار التااائي 097حااني بلااغ عاادد اجملموعااة الاادنيا أيضااا )

(T-test( لعينيتني مستقلتني وبواسطة اهلقيةة االحصائية للعلوم االجتماعية )spss( وكما يوضحه اجلدول )االيت:8 )- 
 (3اجلدول )

 القوة التميزية لفقرات مقياس تضخا األ 
 ت حمسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات

0 
 18402 88903 097 عليا

 08117 98702 097 دنيا 48002

 18340 08228 097 دنيا 098239 18247 88030 097 عليا 9

 18222 98922 097 دنيا 38309 18304 88812 097 عليا 8

 28087 18407 88872 097 عليا 7
 18320 98220 097 دنيا

 08178 98102 097 دنيا 48492 08194 88189 097 عليا 0
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 ت حمسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات

 08100 08240 097 دنيا 008011 18303 88807 097 عليا 2

 18322 08270 097 دنيا 78924 08180 98020 097 عليا 4

 28217 18334 88979 097 عليا 3
 18272 08218 097 دنيا

 18299 98307 097 دنيا 08297 18284 88700 097 عليا 2

01 
 18237 88820 097 عليا

 18200 88113 097 دنيا 88449

 08117 98200 097 دنيا 28029 18228 88031 097 اعلي 00

 18220 08883 097 دنيا 38370 08173 98899 097 عليا 09

 78089 18393 88807 097 عليا 08
 08084 98439 097 دنيا

 18234 08200 097 دنيا 018282 18320 88030 097 عليا 07

00 
 18283 88031 097 عليا

 18220 88173 097 دنيا 08087

 18391 08724 097 دنيا 28213 18149 98222 097 عليا 02

 08019 98381 097 دنيا 48949 18202 88222 097 عليا 04

 28037 08020 98780 097 عليا 03
 18207 08807 097 دنيا

 018041 08134 98381 097 عليا 02
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 ت حمسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات
 18302 08033 097 دنيا

 88822 08141 98197 097 عليا 91
 18328 08217 097 دنيا

 18484 08738 097 دنيا -08280 18220 08883 097 عليا 90

 08007 98084 097 دنيا 28034 08139 88111 097 عليا 99

 18498 08807 097 دنيا 098190 08109 98488 097 عليا 98

 08183 98490 097 دنيا 48020 18404 88002 097 عليا 97

 28203 08049 98720 097 عليا 90
 18490 08923 097 دنيا

 08072 98903 097 دنيا 28330 18290 88022 097 عليا 92

 08142 98901 097 دنيا 28973 18210 88171 097 عليا 94

 08122 98778 097 دنيا 08728 08071 98208 097 عليا 93

 18880 08127 097 دنيا 28727 08137 08490 097 عليا 92

 88770 18027 98307 097 عليا 81
 08024 98883 097 دنيا

 18894 08090 097 دنيا 48284 08129 08219 097 عليا 80

 18480 08718 097 دنيا 008823 08009 98422 097 عليا 89
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 ت حمسوبة االحنراف ادلعياري ادلتوسط احلسايب العدد اجملموعة الفقرات

 08194 08423 097 دنيا 78021 08147 98700 097 عليا 88

 18302 08740 097 دنيا 38743 08990 98209 097 عليا 87

 48380 08970 98022 097 عليا 80
 18291 08028 097 دنيا

 08023 98133 097 دنيا 28071 08023 88111 097 عليا 82

84 
 08979 98700 097 عليا

 18740 08028 097 دنيا 018911

 18408 08883 097 دنيا 28229 08983 98912 097 عليا 83

 08007 98718 097 دنيا 28900 18273 88970 097 عليا 82

 018222 08039 88189 097 عليا 71
 18211 08217 097 دنيا

 08011 08292 097 دنيا 28402 08992 98292 097 عليا 70

79 
 08198 88020 097 عليا

 08093 98829 097 دنيا 08382

 08008 98027 097 دنيا -08234 08077 98899 097 عليا 78
 
 

( ألنه قيمتها التائية ايسوبة اقل مان قيمتهاا اجلدولياة الةالغاة 78، 93، 90ونذا مت حذف الفقرات اليت حتمل التسلسل )
( وجد أن القيمة التائية ايسوبة لةاقي الفقرات كانت اعلى من 1.10( ومستوى داللة )972( عند درجة حرية )0.22)

 لية، لذا تعد فقرات دمي ة.القيمة اجلدو 
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 -حساب معامل االرتباط بني درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمقياس:  - ب
( 703( طالااا وطالةااة ماان عينااة التميياا  الةااالغ جمموعهااا )011مت سااحا اسااتمارات عينااة عشااوائية مقاادارها )

وبعااد اسااتةعاد الفقاارات الغااري دمياا ة ماان  طالةاااً وطالةااة هلساااب معاماال االرتةاااط بااني درجااة الفقاارة والدرجااة الكليااة للمقياااس
 -( االيت: 7املقياس، وجاءت النتائج على وصف ما يوضحه اجلدول )

 (معامل اتسا  فقرات مقياس تضخا األ 4اجلدول )

 

 قيمة ت معامل االتسا  ت مة التائيةالقي معامل االرتباط ت
0 1873 087020 90 18703 080118 
9 1828 381813 99 18222 382018 
8 18770 783279 98 18849 882248 
7 18700 081199 97 18003 082272 
0 18729 080270 90 18740 089302 
2 18290 482902 92 1809 281922 
4 18040  084020  94 18729 080022 
3 18020 488932 93 18933 982440 
2 1879 780307 92 18208 482314 
01 18807 884741 81 18204 382949 
00 18070 780198 80 18947 983918 
09 1827 389700 89 18707 081770 
08 18724 089930 88 18090 280127 
07 18004 282829 87 18709 780274 
00 18803 888918 80 1803 481738 
02 1804 283240 82 1880 882234 
04 18720 080222 84 18830 781428 
03 18212 482113 83 18080 289233 
02 18298 483377 82 18800 884013 
91 18020 082020 71 18004 082420 
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داللااااة ( عناااد مساااتوى 0.234( لكوهنماااا اقااال ماااان القيماااة اجلدولياااة الةالغاااة )4،91وناااذا مت حاااذف الفقااارتني )
( فقارة صاادقة لكوهناا دميا ة وذات ارتةااط دال ماع الدرجاة 83( ومن خالل اإلجارائيني الساابقني مت اهلصاول علاى )1.10)

 الكلية للمقياس.
 :(Reliability) الثبات -سادسا

ان االختةااار الثاباات هااو الااذي يعطااي نفااس النتااائج او نتااائج مقاربااة، إذا طةااق أكثاار ماان ماارة يف جااروف متماثلااة 
  -(.  ومت اجراء الثةات على وفق الطرقتني االتية: 872، 9111يدري، )دو 
 : (Test-Retest Method)طريقة اعادة االختبار  -1

 ( وتعد قيمة عالية ومؤشراً جيداً لثةات املقياس.1.39وقد بلغت درجة معامل بريسون بني التطةيقني )
 ( : (Cronbach's  alpha  coefficientمعادلة ألفا كرو نباخ -2

مت حساب معامل الثةات بطريقة )الفا_كرونةاخ( على واقع نتائج تطةيق أداة على عينة التميي  اذ بلغات قيمات 
 (. 1.32معامل الثةات )

 تصحيح مقياس تضخا األ :
 -مت تصحيح استجابة كل مفحوص من خالل حتديد اوزان درجات بدائل الفقرات وهي على النحو االيت: 

 ق على بدرجة كةرية(( درجة للةديل )تنطة7)
 ( درجة للةديل )تنطةق على بدرجة متوسطة(8)
 ( درجة للةديل )تنطةق على بدرجة قليلة(9)
 ( درجة للةديل )ال تنطةق علي(0)

 علما ان  يع الفقرات هي سلةية
أدىن ( و 20( يف حني ان املتوسط االفرتاضي للمقيااس هاو )009وبذلك تصةح اعلى درجة ضمصل عليها املستجيا هي )

 (. ويف ضوء ذلك ستتم استخراج الدرجة الكلية لكل مستجيا.83درجة هي )
 الوسائل اإلحصائية:

 .الختةار التائي لعينة واحدة
 .االختةار التائي لعينتني مستقلتني

 .معامل ارتةاط بريسون
 معادلة ألفا _ كرونةاخ

 عرض لنتائج ومناقشتها:
 عة ادلوصل.التعرف على مستوى تضخا األ  لدى طلبة جام
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( 01181738اجهرت نتائج التحليل االحصائي للةياانت ان املتوسط اهلسايب لعينة الةحث قد بلغت )
(، ومن اجل معرفة داللة الفرق بني املتوسط اهلسايب 20( واملتوسط الفرضي بلغ )07839322وابرمراف معياري بلغ )

لعينة واحدة، إذ بلغت القيمة التائية ايسوبة  t-testر التائي واملتوسط الفرضي ألفراد العينة، استخدم الةاحثان االختةا
( جهر 418( ودرجة حرية )1810( عند مستوى داللة )08221( وعند مقارنتها مع القيمة اجلدولية الةالغة )28188)

 ةني ذلك.( ي0ان املتوسط اهلسايب اعلى من املتوسط االفرتاضي يف مستوى تضخم األان يف الةحث اهلايل واجلدول )
 (5اجلدول )

 االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى تضخا األ  للعينة االساسية
العدد 
 الكلي

ادلتوسط 
 احلسايب

ادلتوسط 
 االفرتاضي

االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة

417 01181738 20 07839322 28188 08221 
(1810()418) 

دال  يوجد فرق
 معنواي

( ان املتوسط اهلسايب املتحقق لتضخم األان دالة احصائيا إذ كانت القيمة ايسوبة اعلى من القيمة 0يتةني من اجلدول )
اجلدولية دما يدل على ان تضخم األان متوافرة لدى افراد عينة الةحث االساسية، ومبستوى فوق املتوسط االفرتاضي كما هي 

 (.9موضحة يف الشكل )

 
 (0الشكل )

 يوضح مستوى تضخا األ  على وفق ادلنحىن االعتدايل
ويعتقد الةاحثان ان السةا يف هذجمل النتيجة انتج عن كاون طلةاة اجلامعاة عمومااً لاديهم شاعور ابالعتاداد ابلانفس 

 هم يف الثقافة.والفخر ورمبا الثقة العالية بقدراهتم بوصفهم زمةة الشةاب املثقف والواعي عن سواهم من الشةاب األقل من
التعرف على معنوية الفرو  يف مستوى تضخا األ  لدى طلبة اجلامعة تبعا دلتغريات: )اجلنس, الصف  – 0

 الدراسي, التخصص(.
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 ا ث(. –اجلنس )ذكور  -أ 
( اما املتوسط اهلسايب لجانث 07824389( وابرمراف معياري )01987084إذ بلغ متوسط الذكور اهلسايب ) 
(، ومن اجل معرفة داللة الفروق استخدم الةاحثان االختةار 07812449( وابرمراف معياري بلغ )2481702فقد بلغ )
( وعند مقارنتها مع القيمة اجلدولية 78374لعينتني مستقلتني، حيث بلغت القيمة التائية ايسوبة ) T-testالتائي 

هر وجود فرق دال بني الذكور واالانث لصاحل ( ج419( ودرجة حرية )1810( عند مستوى داللة )08221والةالغة )
 (.2الذكور، وكما يف اجلدول )

 (6اجلدول )
 ا ث(-االختبار التائي لعينتني مستقلتني لداللة الفر  يف مستوى تضخا األ  وفقاً دلتغري اجلنس )ذكور

 ادلتوسط العدد ادلتغريات
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 اجلدولية حملسوبةا
 07824389 01987084 827 ذكور

78374 08221 
(1810()419) 

 يوجد فرق دال
 07812449 2481702 801 إانث لصاحل الذكور
يرى الةاحثان ان السةا يف هذجمل النتيجة هو ان الذكور يف الغالا ميتازون بتضخم األان بشكل أكو نسةياً عن 

 قاليد االجتماعية، لواقع أولاك الطلةة حينما تع زها لدى الذكور على حساب االانث.االانث ورمبا يعود ذلك اىل الت
 الرابع(. –الصف الدراسي )الثاين –ب 

استخدم الةاحثان االختةار التائي لعينتني مستقلتني  سا متغري الصف الدراسي، إذ بلغ متوسط اهلسايب  
(، اما الصف الرابع فقد بلغ متوسطهم اهلسايب 00812003( وابرمراف معياري بلغ )01182498الصف الثاين )

( وعند مقارنتها مع 08882(، حيث بلغت القيمة التائية ايسوبة )07872442( وابرمراف معياري بلغ )2280099)
( وهذا يدل على عدم وجود فروق 419( ودرجة حرية )1810( عند مستوى داللة )08221القيمة اجلدولية والةالغة )

 -( االيت: 4وية، وكما يوضحه اجلدول )دالة معن
 (7اجلدول )

 الرابع(-االختبار التائي لعينتني مستقلتني لداللة الفر  يف مستوى تضخا األ  وفق دلتغري الصف الدراسي )الثاين

 ادلتوسط العدد الصف
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 00812003 01182498 700 رين

08882 
08221 

(1810()419) 
 ال يوجد فرق
 07872442 2280099 932 رابع دال معنوايً 
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 -( ان القيمااة التائيااة ايسااوبة ملقياااس تضااخم األان و سااا متغااري الصااف الدراسااي )الثاااين4يتةااني ماان اجلاادول )
ة التائياة ايساوبة اقال مان القيماة اجلدولياة، وتكاافؤ الرابع( يادل علاى عادم وجاود فاروق ذات داللاة معنوياة، إذ كانات القيما

الصاافني )الثااااين والرابااع( يف مساااتوى تضااخم األان رمباااا يعااود اىل كاااوهنم مااان فاااة عمرياااة متقاربااة ولاااديهم شااعوراً متكافاااااً مااان 
يااة علاى ان الكراماة ( ان الطالا اجلامعي العريب يدرك اهل9112االعتةار الذايت واالعت از ابلنفس، وهنا تشري دراسة )اثري،

 (.82: 9112تسمو فوق كل القيم األخالقية وعادة يتم التعةري عن الكرامة بطريقة االعتداد ابلنفس )اثري،
 االنساين(. –التخصص )العلمي  –ج 

استعمل الةاحثان االختةار التائي لعينتني مستقلتني للفرق بني املتوسط اهلسايب لعينة الةحث، وقد بلغ املتوسط  
( اما املتوسط اهلسايب للتخصص اإلنساين 00814043( وابرمراف معياري )01184212سايب للتخصص العلمي )اهل

لعينتني مستقلتني ملعرفة داللة  T-test(، وابستعمال االختةار 07879800( وابرمراف معياري )2384212بلغ )
( وعند مقارنتها ابلقيمة اجلدولية والةالغة 08022ة )الفرق الفراد العينة ملتغري التخصص العلمي، فقد بلغت القيمة ايسوب

( يةني 3(، جهرجمل بعدم وجود فروق دالة احصائيًا واجلدول )419( ودرجة حرية )1810( عند مستوى داللة )08221)
 ذلك.

 (8اجلدول )
 اإلنساين(-االختبار التائي لعينتني مستقلتني لداللة الفر  يف مستوى تضخا األ  وفق متغري التخصص )العلمي

 العدد التخصص
 ادلتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 ادلعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 اجلدولية احملسوبة
 00814043 01184212 702 علمي

08022 08221 
(1810()419) 

 ال يوجد فرق
 07879800 2382404 933 إنساين دال معنوايً 

انساين( يدل علاى  -سوبة ملقياس تضخم األان و سا متغري التخصص )علمي( ان القيمة التائية اي3يتةني من اجلدول )
عدم وجود فروق ذات داللة معنوية، إذ كانت القيمة التائية ايسوبة اقل من القيمة اجلدولية، ويعتقاد الةاحثاان ان الساةا 

علمية اليت يتعلمها أولاك الطلةاة تعاد يف عدم وجود فروق معنوية بني التخصص )العلمي واإلنساين( رمبا يعود اىل الثقافة ال
 متكافاة يف بناء شخصية الطالا اجلامعي بصورة عامة.

 االستنتاجات:
 إن عينة الةحث لديها تضخم األان بشكل عام. -0
توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية يف مسااتوى تضااخم األان لاادى طلةااة جامعااة املوصاال تعاا ى ملتغااري اجلاانس )ذكااور/  -9

 اانث( ولصاحل الذكور.
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 توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى تضخم األان لدى طلةة جامعة املوصل تع ى ملتغري الصف الدراساي ال -8
 )الثاين/ الرابع(.

ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية يف مساااتوى تضاااخم األان لااادى طلةاااة جامعاااة املوصااال تعااا ى ملتغاااري التخصاااص  -7
 )علمي/ انساين(.

 التوصيات:
 د الندوات العلمية واملؤدترات اليت ترك  على مفهوم تضخم األان وآررجمل على طلةة اجلامعة.ضرورة قيام اجلامعات بعق -0
 اإلفادة من مقياس تضخم األان يف إجراءات الدراسات الرتبوية والنفسية الالحقة. -9
والنفسااية الاايت توجيااه املسااؤولني عاان الرتبيااة والتعلاايم يف اإلفااادة ماان نتااائج الةحااث اهلااايل يف تفسااري املشااكالت الرتبويااة  -8

 ترتةط مبتغريات الةحث اهلايل يف بياة اجلامعة.
 ادلقرتحات:

دراساااة تضاااخم األان وعالقتاااه ابلشاااجاعة النفساااية علاااى عيناااات أخااارى مثااال )املدرساااني/طلةة املرحلاااة اإلعدادية/طلةاااة  -0
 املعاهد(.

 بناء برانمج تربوي يهدف اىل خفض تضخم األان لدى طلةة اجلامعة. -9
 ادلصادر:

 كليااة مفهخخوم الخخذات وعالقتخخه ابلقلخخق واالكتئخخاب لخخدى متعخخاطي الرتامخخادول يف حمافايخخات قطخخا   خخزة(: 9102داء عليااان، )سااالمة، فاا ،
 الرتبية، اجلامعة اإلسالمية،   ة.

 ( ،9108سليمان، فرايل خليل :)كلية الرتبية، جامعة دمشق.مفهوم الذات وعالقته مبستوى الذكاء لدى أطفال الر ض ، 
 الصالبة النفسخية وعالقتهخا اسخاليو مواجهخة الضخغوط النفسخية لخدى عينخة مخن طخالب ( 9109بن دمحم بن عةاد هللا، ) العةديل، خالد

 ، كلية الرتبية، جامعة ام القراى، مكة املكرمة.ادلرحلة الثانوية ادلتوفقني دراسيا والعاديني
 ( ،0224النيااال، مايساااة امحاااد، عةاااد هللا، هاشااام إبااراهيم :) ضخخخغوط أحخخخداث احليخخخاة وعالقتهخخخا بخخخبع  االضخخخطراابت أسخخخاليو مواجهخخخة

، املؤدتر الدويل الرابع ملرك  االرشاد النفسي )االرشاد واجملال الرتباوي(، جامعاة عاني االنفعالية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة قطر
 مشس.

 ( ،9108الغاااافري، نصاااراء مسااالم محاااد :)كلياااة العلاااوم طلبخخخة كليخخخة العلخخخوم,  األفكخخخار االعقالنيخخخة وعالقتهخخخا ابخلخخخوف االجتمخخخاعي لخخخدى
 واالداب، قسم الرتبية والدراسات اإلنسانية، سلطنة عمان.

 ( ،9108فريد، بوتعين :)قسام اال رتاب كمتغري بني تقدير الذات والنسق القيمي لدى طلبة ادلركز اجلامعي, كلية العلخوم اإلنسخانية ،
 العلوم االجتماعية، جامعة اهلاج اخلضر، ابتنة.

 مكتااا األسماااء االجتماااعي، 0، طاالضخخطراابت التاليخخة لثحخخداث الصخخدمية دراسخخة ابيد ولوجيخخة(: 9111ي، بشااري صاااحل، )الراشااد ،
 الكويت.

 ( ،0222عةااد الاارمحن، دمحم الساايد :)دار قةاااء للطةاعااة علخخا االمخخراض النفسخخية والعقليخخة األسخخباب واالعخخراض والتشخخخيص والعخخالج ،
 والنشر والتوزيع، القاهرة.
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 دار املعارف، القاهرة.0، طالشخصية النرجسية دراسة يف ضوء التحليل النفسي(: 0234ريي، عةد الرقيا امحد، )الةح ، 
 ( ،9109الةجاااري، امحااد يااونس دمحم ،)جملخخة أثخخاث كليخخة (: )إثاار باارانمج ارشااادي لتخفيااف ماان نرجسااية الطااالب الشااعراء يف كليااة الرتبيااة

 بغداد. ،00ا العدد7، اجمللد الرتبية األساسية
 ( ،الديناميات9114الةحريي، عةد الرقيا امحد :) مكتةة األذملو املصرية، القاهرة.الوظيفية للشخصية النرجسية ، 
 ( ،9107االمارة، أسعد شريف :)دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان.0، طسيكلوجية الشخصية ، 
 ( ،9104اخلالادي، أمال إباراهيم، الادفاعي، كااجم علاي :)جامعااة ية وعالقتهخا ابلتخدين النفعخخي لخدى طلبخة اجلامعخةالشخصخخية النرجسخ ،

 املستنصرية، بغداد، العدد اهلادي والثمانون.
 ( ،9102موساااى، انعاااام لفتاااه، امحاااد لطياااف جاسااام،)922، العااادد جملخخخة األسخخختاذ (: )الغااارور وعالقتاااه ابضاااطراب الشخصاااية النرجساااية ,

 جامعة بغداد.
 ( ،9101كوافحة، تيسري مفلح :)دار املسارية للنشار والتوزياع 8ط قييا وأساليو القيخاس والتشخخيص يف الرتبيخة اخلاصخة,القياس والت ،

 األردن.-والطةاعة، عمان
 ( ،9114زروايت، رشيد :),دار ايدى للطةاعة والنشر والتوزيع، اجل ائر.0ط مناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية ، 
 ( ،9111ملحم، سامي دمحم): منشورات جامعة عمر املختار، الةيضاء.0. طالرتبية وعلا النفس القياس والتقومي يف ، 
 ( ،0223عةد الرمحن، سعد :)(، دار الفكر العريب، القاهرة.8، ط )القياس النفسي النايري والتطبيق 
 ( ،9112حممود، محدي شاكر :)السعودية-، دار األندلس للنشر والتوزيع، حائل8، طالبحث الرتبوي للمعلمني وادلعلمات. 
 ( ،0223عوض. عةاس حممود :)دار املعرفة اجلامعية، جامعة االسكندرية.القياس النفسي بني النايرية والتطبيق ، 
 ( ،9111دويدري، رجاء وحيد :)دمشق.0، دار الفكر، طالبحث العلمي اساسياته النايرية وممارسته العلمية ، 
 (،9112أثري، حماسن ركااس :)جامعاة  ا ة، مركا  الدراساات الفلساطينية، العربياة امعات العربيخةمشاعر الكرامة يف الشخصية طلبة اجل ،

 للطةاعة.
 ( ،الذات املدركة واالكتااب لدى املرتددات على مراك  اإلخصاب مبحافظة   ة، كلية الرتبية، اجلامعة 9100خضر، أزهار خالد :)
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