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 لخص مال

كما يدركها طلبة الجامعة في محافظة طولكرم، لهذا الغرض طبق  تعرف إلى مظاهر الشخصية الكاريزميةال إلى هدفت هذه الدراسة     

، )فرع طولكرم( سجلين في الجامعات: القدس المفتوحة( طالبًا وطالبة م478على عينة بلغت ) يةخصية الكاريزممقياس مظاهر الش

يري الجنس بطريقة عشوائية طبقية تبعًا لمتغ تم اختيار أفرادهاو (، وفلسطين التقنية خضوري، والبيطرة والنجاح الوطنية )كلية الزراعة

توى مرتفع، ومن جهة أخرى، توصلت كانت بمس الدراسة لمظاهر الشخصية الكاريزميةأن تقديرات أفراد أظهرت النتائج و والجامعة، 

تبعًا لمتغير التخصص  راسة على مظاهر الشخصية الكاريزميةالنتائج إلى وجود فرق دال إحصائيًا في مستوى استجابات أفراد الد

والتفاعل الطلبة من التخصصات الصحية والطبية والعلمية، وعدم وجود فروق في هذا المستوى تبعًا لمتغيري الجنس والجامعة  مصلحةل

 .بينهما

 

 .، طلبة الجامعةمية، الشخصية الكاريزميةالشخصية، الكاريز الكلمات المفتاحية: 
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 قدمةمال

الكاريزما وصف يطلق على الجاذبية الكبيرة والحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض األشخاص والقدرة على 

ية تثير شخصو  ،سحر شخصيو سلطة فوق العادة، و ، وثقافياً  وعاطفياً  اً باالرتباط بهم جسدي التأثير على اآلخرين إيجابياً 

ناني وتعني الهدية أو والتي ترجع ألصل يو  (Charisma ) باإلنجليزي تأتي من كلمة   فإن الكاريزما، ولغةً الوالء والحماس

إن  والقول ،بشخصية معينةنه يمكن ربطها أجاد تعريف دقيق لهذه الكلمة إال الرغم من صعوبة إيوب  ،التفضيل اإللهي

لهام إى درة علين، كما أنها تمتاز بالقسر اآلخر أير طبيعية في القيادة واإلقناع و الشخصية الكاريزمية هي التي لها قدرات غ

 ني منحةوهي كلمة إغريقية تعني موهبة ربانية أو تع، خرين عند االتصال بهم، وجذب انتباههم بشكل أكثر من المعتادآلا

هو  اوالكاريزم .دون اآلخرين ي يتمتع به شخصوهي تشير إلى الجاذبية الكبيرة أو الحضور الفعال والقوي الذربانية، 

ن مالكاريزما صفة تنبع فوعلى كل حال  ،صاحب شخصيه ال تتوه وسط الزحام هوف ،االنسان ذو الشخصية التي ال ُتنسى

 خصيةالش والشيء الرائع في ة،منفرد ةوروعة، خاص ةه جاذبييضفي علي ما ،فمميزاته داخليه، الداخل وليست صفة خارجية

، ةموحط، و ةمحبوبو  ،جداً  ةاجتماعي يفه ،روحيةال هانـادرة وقـدراتال هاخـارقة وصفاتال امن ذاته استمد قوتهت انهأ يةالكاريزم

كر صاحب موقف وف، و قةفكاره عميأو  ،ين يقفأويعرف  مامه شيءأال يقف و  ،والتغيير، يعشق التحدي الشخص الكاريزميو 

  ع.قادر على االقناو  ،واثق من نفسه بالطبعو ، معين

وذلك بتطبيق ، باإلرادة والممارسة هاوسلوكيات الكاريزمية يمكن ألي إنسان اكتساب مهارات الشخصية

  :يةتاالستراتيجيات اآل

ن واثقون بأنفسهم يؤكدو أحد المكونات األساسية لسحر الشخصية، فال تعد الثقة بالنفسف: نم ثقتك بنفسك* 

  .ويشتعلون حماسا المرؤوسينعلى ما يرام وتحت السيطرة، فتنتقل عدوى الثقة إلى  ءشيأن كل  لمرؤوسيهم

 أتباعهم. رؤى واضحة وساحرة إللهام الزعماء الكاريزميون يعملون على بلورة ف: تعلم تكوين الرؤى و * 

ء وذلك بالبيانات المقدمة من الخبراء واألصدقاء والزمالوالمعرفة، وذلك بأن تكون مدعمة  البديهة استخدمو  *

 ، لإدارتك في المستقب أو شركتكلتخيل ما الذي يمكن أن تنجزه 

ضل فهم ينشدون األف ،والطاقةاألشخاص الكاريزميون يمتلكون قدرًا هائاًل من الحماس والتفاؤل ف: ن إيجابياً كو * 

وهم يوازنون بين أوقات العمل وأوقات الراحة، يعملون  .وهم لهوعملهم جد، ولهو  ،في حياتهم الشخصية والعملية

 .كثيرا، ويمارسون لعبة رياضية على األقل وينامون  كثيرا،
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ن الجذابو  فاألشخاص ؛كلمة "تقريبًا" أو "ربما" اجعل بديال لهاال تكثر من استخدام كلمة "ال" و ف: كن حساساً و *  

كنت إن فلبية، المواقف الس ، أما فييفعلون ذلك في المواقف اإليجابيةبية، لكنهم ال يقدمون ردودًا نهائية في المواقف السل

 . عن حلول لم تكن مطروحة من قبل ونقب جديدة،على وشك االستسالم لمشكلة ما، فحاول أن تطرق أبوابا 

ي فبالصراحة والوضوح، فتنطق ألسنتهم يما يعتمل  ون يتمتعأصحاب الشخصيات الساحرة فا: كن صريحو * 

  واحد.أن يكون المرء صريحًا جدا وودودا في آن  سهال ، وليسلكن مع مراعاة أحاسيس اآلخريندواخلهم، 

 من عشرتتكون غ رأيك هذا في جملة و عليك أن تصفأو فكرة ما،  ما إذا أردت التعبير عن رأيك بشأن شخص* و 

 . على اكتساب عادة الصراحة والوضوح مارس هذا األسلوب من حين آلخر، وسوف يساعدكو  ،كلمات داخل ذهنك أوالً 

 . الكاريزميون يتحينون الفرص إلظهار مواهبهم وقدراتهم فاألشخاص: لنفسكروج و  * 

 : سها هي بعض أساليب الترويج للنفو 

  .صمم لنفسك صفحة على شبكة اإلنترنت واذكر فيها إنجازاتك* 

  .ارير التي تحدد إسهاماتك وأنشطتككون سجاًل إلنجازاتك الشخصية يحتوي على كل الشهادات والتق* 

 . تكلم عن المشروعات الباهرة التي شاركت أو ستشارك فيها* 

وفي  األشخاص الكاريزميون على استعداد لخوض المخاطر لكن دون تهور أو طيشف: خاطر ولكن بحساب* 

 . كل األحوال، اجعل اآلخرين على علم بالمخاطر التي تخوضها

يتك ت أن تكون مختلفًا بطريقة درامية وإيجابية، فهذا من شأنه أن يزيد من جاذبإذا استطعف: كن مختلفاً * 

 .  الشخصية

الك فعأ إلىمفاتيح شخصيتك وتتعرف  وتفهم ،ً أوالن تفهم نفسك أقبل أن تؤثر في اآلخرين يجب ف :اعرف نفسك* 

 . لى حركات جسدك وتعبيراتك في المواقف المختلفةإوردود افعالك وتنتبه 

 ،اس منهالمحبط ينفر الن الشخص المكتئبو  ،حوله فيمنيجابيًا إالشخص السعيد المبتهج يؤثر ف :معنوياتكارفع * 

 . لرياضةسهل الطرق لرفع معنوياتك ممارسة اأو  ،ن تكون في حالة معنوية مرتفعةأ فعليكيجابيًا إولكي تؤثر في اآلخرين 

 شخص ىجذب إلنن تأردت أ، فإذا باآلخريني يهتم لى الشخص الذإ ون نجذبي الناس عادةف :شعرهم بأهميتهمأ* 

 . جعله يشعر أنه أهم شخص في المكاناوافهمه أكثر و  إليهلى ما يقوله وتعرف إفاستمع 
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في  هعارفوم هوخبرات هكل شخص لديه اهتماماتو  ،المعرفة والثقافة تزيد حاملها جاذبيةف :طور معلوماتك وثقافتك* 

  .الحياةشؤون جانب أو غير جانب محدد من 

  . وتؤثر في نظرتك للحياة ،تحدث مع اآلخرين عن االشياء التي تهتم بها وتؤثر فيك وترفع معنوياتك* 

 . فكارك ومعلوماتكأرك اآلخرين اهتماماتك وقناعاتك و شا* 

الناس  ملبس جميعها تؤثر في نظرةالمظهر الصحي واللياقة البدنية والقوام السليم وطريقة الف :هتم بمظهرك* ا 

  ا.هــلى مدى اهتمامك بنفسك ورضاك عنإمظهرك يشير و ول رسالة ترسلها لآلخرين عن نفسك، أ ألنها ؛ليكإ

 . جذابةالشخصية ال بناءقصر الطرق لأوالتعاطف الصادق هما  ،االستماع باهتمامف :اآلخرين تعاطف مع* 

دوات ألاألنها من أكثر  ؛ة والقصصمثلة التشبيهيألفي حديثك استخدم دائمًا اف :يتذكرون كالمك اآلخرين اجعل* 

 ر. معان وعب من يتضمنعلى تذكر كالمك دائمًا بما  اآلخرين يساعدو  ،مؤثراو التي تجعل حديثك ممتعًا 

احرص على أن فلى شخص إسمه، لذلك عندما تتحدث ان يسمع أكل شخص يحب ف :ء اآلخرينسمااهتم بأ* 

 ايته،ن تذكر اسمه في بداية الحديث وفي نهأيكفي و  ،ل جملة تقولهالكن تجنب ذكر اسمه في ك، تذكر اسمه أثناء حديثك

 . حديثك أكثر حميمية وسيزيل الكثير من الحواجز بينك وبينه سيجعل هذاو 

عن نفسك وعما لديك هو مفتاح السعادة الشخصية، والناس ينجذبون  اأن تكون راضيف :ان راضيك* 

 . السعيد الراضي المبتهج الشخص لىإ

حاول أن يتضمن حديثك و لى الشخص الذي يجعلهم يضحكون، إالناس بطبيعتهم يميلون ف: الظل ن خفيفك* 

فوق  تبذل مجهوداً  الفألول مرة  ندما تقابل شخصاً ع، و أثناء وجودكفي بعض الدعابات وأن تضفي جوًا من البهجة 

امل مع ن تتعأو أ ،كثر من الالزمأدبا تكون مؤ  نأو أ ،ن تتذاكىأتحاول  وال ،عنك ن تبتسم رغماً أتحاول  الو ، المعتاد

 . على حساب احترامك لنفسكذلك يكون ف ،زائد خر باحترامالطرف اآل

 نكفروا من قاسياً  انجذب اآلخرون إليك، وإن كان خشناً  متزناً  فإن كان أسلوبك هادئاً  :بالهدوء واللباقة ىتحل* 

(Holmberg and Mortensen, 2011 ؛Antonakis; Fenley and Liechti, 2011 ؛Potts, 2010 ،؛ تلباد

 .(1991؛ بندر، Bass, 2008؛ Ziglar &Norman, 2009؛  2010
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اسات الحديثة ومالصقتها للشخص منذ والدته، إال أن الدر  أن النظريات القديمة كانت تؤمن بإلهية الكاريزما وبالرغم من

الجتهاد. فقد وا وتصرفات قابلة للتعلم واالكتساب بالمثابرة أن الكاريزما عبارة عن سلوكيات للشك أثبتت بما ال يدع مجاالً 

سة في حين أن الباقي يكتسب بالممار  ،(%50) يبحوالالجزء الطبيعي من الكاريزما ( أن Wisman, 2011)قدر وايزمان 

، ةالذاتي العميق بمشاعرها إلحساسا :هي أن هناك ثالثة عوامل تجعل الشخصية كاريزمية وايزمانأوضح كما  .والتعلم

 .المناعة ضد الكاريزما الخارجية، و اآلخرين القدرة على تمرير المشاعر نحوو 

 هيمارس ل البحث في سر التأثير الذيمجااًل دراسيًا جديدًا يحاو  عصبيةيعتقد أن للبرمجة اللغوية الوهناك من 

دى البرمجة اللغوية تعمل على فهم م( أن DuBrin, 1997شخص في اآلخرين؛ إذ أظهرت األبحاث التي قام بها دوبرين )

أثير في ًا للتاختالف األشخاص المتميزين فيما يتعلق بالسلوك والتفكير واستخدام اللغة، وأن الناجحين يكونون أكثر استعداد

 م. فمنذلك أنهم يستطيعون التشبه بهم ومجاراتهم في أساليبهم سواء في اللغة أو التفكير أو في حركات الجس ،اآلخرين

 ها هؤالءالتي يستخدم هانفس العبارات والحركاتالمعروف أن قدرة الفرد على االتصال باآلخرين بكفاءة أعلى إذا استخدم 

هذه  غير أن(. Stutje,2012)الناس، ومجاراتهم في إيماءات الوجه وإشارات اليد ونبرة الصوت وغيرها دون تكلف وجهد 

شخصية بمعنى أنها تجسد األسس التي ينبغي لل ؛في باب االفتراض والغائيةاألفكار تبقى أسيرة أطرها النظرية، وتدخل 

وهي  ،اتممن ال تتكامل لديهم هذه المواصف زميةكار الذين يتمتعون بشخصية فثمة كثير من الزعماء  ،الكارزمية امتالكها

ديدات قلت الدراسات نحو التحولذلك انت ،ومن عدم وجود اإلنسان الكامل ،ناشئة بطبيعة الحال من قصور اإلنسان وعجزه

 ةالشخصيوليس من ناحية ما يجب أن تكون عليه هذه  ،أي دراستها كما هي في كينونتها ؛شخصية الجذابةالميدانية لل

(Norman, 2009 andZiglar ). 

الكشف عن مدى بهدف  (Goldring et al. ,2015غولدرينغ وآخرون )فمن هذه الدراسات الدراسة التي قام بها 

تكونت عينة الدراسة من و لكل منهم.  من خصائص الشخصية الكاريزمية وتباعدهمم مدراء المدارس والمعلمين يارب تقو تق

أهم الخصائص القيادية لمدير المدرسة كما حددها  أن ومديرة. وأظهرت النتائج ا( مدير 44( معلمًا ومعلمة، و)348)

الدعم المادي و المرونة في التعامل، و متايعة الحثيثة للمرؤسين، الو التوجيه والتوعية، المعلمون كانت على الترتيب: 

والمعنوي، بينما كانت خصائص المعلم الكاريزماتية كما حددها المدير على الترتيب: التعاون والمشاركة، واالنضباط، 

الكاريزماتية كان  ومن جهة أخرى، بينت النتائج أن مستوى هذه الخصائص للشخصة االنصياع لألنظمة.و متابعة الطلبة، و 
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تقديرات أفراد الدراسة لخصائص الشخصية جمالي، كما بينت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين إمتوسطًا بشكل 

 الكاريزماتية تبعًا لمتغيرات العمر، والجنس، والمؤهل العلمي، والتخصص.

ية الكاريزماتية للمعلم الكشف عن مؤشرات الشخصإلى ( Huang and Lin, 2014وهدفت دراسة هوانغ ولين )

ن مستوى أ ظهرت النتائجأتايوان، و من ( معلمًا ومعلمة 98فعاليته في التدريس، تكونت عينة الدراسة من ) فيوتأثير ذلك 

ربعة أوجود  كان بمستوى مرتفع بشكل عام، كما بينت هذه النتائج العينة لمؤشرات الشخصية الكاريزميةتقديرات أفراد 

ومن جهة أخرى وروح الدعابة،  واألساليب،رفة، والصفات الشخصية، ة للمعلم هي: المعلكاريزميمؤشرات للشخصية ا

عدم وجود فروق جوهرية في مستوى هذه المؤشرات ومتغيرات: الجنس والتخصص، والمؤهل العلمي، أظهرت النتائج 

 والعمر، وسنوات الخبرة.

لعالي ا ليمبات القيادة الشبكية بوزارة التربية والتعلدرجة توافر متط لمعرفة( 2014أبو سلطان ) دفت دراسةهو 

يرات متوسطات تقدن حصائية بياإل الداللةذات  الفروق  إلى احتمالية وجود وكذلك التعرفا، هتعزيز بل بمحافظات غزة وس

كونت عينة وت .يسنوات الخدمة والمسمى الوظيفو ، لميالع المؤهلو الجنس،  :الدرجة تعزى لمتغيرات لهذهأفراد عينة الدراسة 

لغت بة كبيرة ة كانت بدرجاسة لمتطلبات القيادة الكاريزمي( موظفًا. وأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد الدر 179الدراسة من )

ت لمتطلبا %(. كما بينت النتائج أيضًا وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة70ما نسبته )

ذه ق في هالذكور ولفئة المدير أو نائب المدير، وعدم وجود فرو  مصلحةمتغيرات الجنس والمسمى الوظيفي لالقيادة تبعًا ل

 .المؤهل العلمي وسنوات الخبرةالمتوسطات تبعًا لمتغيرات 

إلى الكشف (  Balkundi; Kilduff and Harrison, 2011ووهاريسون ) وهدفت دراسة بالكوندي وكيلدوف

( فردًا من المرؤوسين في 56) من تكونت عينة الدراسةو وعالقة ذلك في أداء المرؤوسين،  كاريزميعن خصائص القائد ال

شرافه، تأثير خصائص المدير الذي يعملون تحت إمؤسسات تربوية واقتصادية واجتماعية مختلفة، طلب منهم تحديد مدى 

وجود عالقة كان متوسطًا، كما بينت النتائج  ريزميلخصائص القائد الكا أن مستوى تقدير أفراد الدراسةوقد بينت النتائج 

ونة في ة مثل: االنضباط، والمتابعة، وتقبل الرأي، والمر عاملين وخصائص المدير الكاريزميجوهرية بين فعالية هؤالء ال

، والخبرة، التعامل، والمديح والدعم. وعدم وجود فروق جوهرية في مستوى هذه التقديرات تبعًا لمتغيرات: الجنس، والتخصص

 والمؤهل العلمي، ونوع الوظيفة.
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ع فر عناصر القيادة التحويلية بين قادة منظمات المجتماإلى معرفة مدى تو  (2010) بو روميوهدفت دراسة أ

طبيقها في زمة لتلى أهم المتطلبات القيادية والمادية والمالية والفنية والثقافة التنظيمية الالإالمدني في األردن، والتعرف 

لمدني لى أهم المهارات المقترحة لبناء القيادات التحويلية في منظمات المجتمع اإنظمات المجتمع المدني، والتعرف م

 دن متوافرةالقيادة التحويلية في منظمات المجتمع المدني في األر  مظاهرأهم ن أأهمها: . وتوصلت الدراسة لنتائج وتنميته

ية ن غالبأ إلى أيضاً  نتائجالشارت أوالتشجيع اإلبداعي، و  ،واإللهام ،والدافعية ،الشخصية الكاريزمية هي: يجابيةإبصورة 

يير عناصر القيادة التحويلية في منظمات المجتمع المدني في األردن تمحورت حول قيمة العمل وثقافة التجديد والتغ

ل وير عمهذا من شأنه أن يسهم في تطو  ،ومساعدة العاملين على تحقيق أهداف المنظمة وحرية التعبير عن أرائهم وأفكارهم

  .المنظمة

 ة لدى عينة من طلبةعن مظاهر الشخصية الكاريزمي الكشف إلى (Duttweiler, 2009ت دراسة دوتويلير )فهدو 

طلبة هي: ريزما الشائعة لدى الأن أهم مظاهر الشخصية الكا ( طالبًا وطالبة، وقد بينت نتائجها246الجامعة بلغ عددهم )

توى ، وقد كانت هذه التقديرات بمسوإدارة الوقت، والتنظيم الشخصي، وتقبل الرأي، وحل المشكالت، والصبر صغاء،اإل

عمر، ة وبعض المتغيرات: الجنس، والمستوى مظاهر الشخصية الكاريزمي وجود فروق جوهرية في مرتفع، كما بينت النتائج

 المرتفع. لالتحصيسن، ومن التخصصات العلمية، وذوي الطلبة الذكور وكبار ال لمصلحةوالتخصص، والتحصيل، وذلك 

المتغيرات في معرفة تأثير بعض إلى ( Klinzing and Aloisio, 2007هدفت دراسة كلينزينك والويسيو )و 

وجبة دالة م( طالبًا وطالبة، وقد بينت نتائجها وجود عالقة ارتباطية 784تكونت عينة الدراسة من )و ة، الشخصية الكاريزمي

من  ديدعو  الضبط الذاتيو  ،والتواصل االجتماعي ،للفظيتعبير اوال ،واالنبساطية ،ائيًا بين متغيرات الكفاءة الذاتيةإحص

ذه هبينما وجود عالقة ضعيفة وغير مهمة بين التعبير غير اللفظي واالنطوائية ومظاهر  ة.مظاهر الشخصية الكاريزمي

لجنس، الدى الطلبة تبعًا لمتغيرات:  لكاريزميةمستوى مظاهر الشخصية اكما بينت النتائج عدم وجود فروق في  الشخصية.

 والتحصيل، والتخصص.

ة لدى عينة من تعرف إلى خصائص الشخصية الكاريزميال إلى ( فقد هدفتHouse, 1999أما دراسة هاوس )

أصحاب الشخصية  تمتع بها( خصائص عامة ي8وجود )، وقد أظهرت النتائج ا( فرد88بلغ عددهم ) الطلبة القادة

التكيف، و المسؤولية، واالنفتاح على اآلخر، و ة وهي: الصدق، والمرونة، وقوة اإلرادة، والفعالية، والحيوية والنشاطـ، الكاريزمي

كما بينت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في مظاهر هذه تقدير هذه المظاهر مرتفعًا.  وكان مستوى 
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 مصلحةي مستوى هذه المظاهر تبعًا لمتغيري التخصص والتحصيل لوق دالة إحصائيًا فبينما وجود فر  الشخصية

 التخصصات العلمية وذوي التحصيل المرتفع على الترتيب.

ة واالجتماعي اط السلوكية والصفات االنفعاليةمالكشف عن األنإلى ( Serafin, 1992وهدفت دراسة سيرافين )

 والترتيب بينوالحالة االجتماعية، والتخصص، والتحصيل، : الجنس، والعمر، في ضوء متغيرات للشخصية الكاريزمية

في  دية التمهيديةممن سجلوا لبرنامج التربية القيامن طلبة الدراسات العليا ( طالبًا وطالبة 85ة من )ن، تكون حجم العياألخوة

جود و أنماط السلوك والخصائص المحددة،  وأظهرت النتائج امتالك أفراد العينة لبعضإحدى الجامعات الغرب األمريكي. 

ق صغار السن، وعدم وجود فرو مصلحة ة تبعًا لمتغير العمر لى الخصائص والسلوكيات الكاريزميفروق جوهرية في مستو 

   جوهرية في هذا المستوى تبعًا لباقي المتغيرات. 

 الناس الذين يظهرون صفات نة ممجموع (Elit) النخبة أن( 1991( الوارد في بندر )Paretoباريتو )يرى و 

كفأ تتشكل من األ وأن النخبة عادة ما ،استثنائية ويثبتون تمتعهم بكفاءات عالية في بعض المجاالت أو بعض النشاطات

فوذ نخب تملك من النوهذه ال ،أي من الذين حققوا نجاحات على المستوى االجتماعي وليس األخالقي ،واألفضل واألحسن

 .تماعيةر في خيارات األقلية الحاكمة وتحتل مواقع مميزة في الهرم بفضل مداخيلها أو حظوتها االجأن تؤثما يسمح لها 

م النخب ينتمي إلى مفهو  ، إذ أنه بهذا المفهوم قدللمنطق مناف   رأيه ويرى أن( نظرية باريتو Arun, 2007) يرفض آرون و 

ه الصعب جدًا تحديد شكل اإلطار الذي تتم في داخل كل الذين حققوا نجاحات بمن فيهم جماعة اللصوص، ويرى أنه من

، ياسيون فهناك قادة س ،ويربط مبدأ تقسيم النخب بممارسة النخب الديمقراطية التعددية ،صناعة النخب من مواد النجاحات

 المجتمعات إنفباستبعاده الجانب األخالقي،  لباريتوبإزاء آرون في نقده  .وقادة إداريون، وقادة روحيون محركون للجماهير

ياديين ماء القهذا الجانب مطلوبًا لدى القادة، وتكاد تمأل الصفحات اليومية للجرائد بالحديث عن الزع ترى الحديثة ما زالت 

اد لها من هدر وفس ن عظامًا بسبب الفضائح التي يتعرضو لدى الغرب متكلمة عن انخفاض شعبيتهم وعدم اعتبارهم قادة 

 (.tts, 2010Po) وكذب، وعالقات غرامية

هذه الدراسات على قلتها لم تقدم  أنالميدانية والنظرية يالحظ من خالل هذه المراجعة السريعة للدراسات السابقة و 

وى توافر خصائص الشخصية نسقًا واحدًا من حيث أهدافها وإجراءاتها ونتائجها، فقد تناقضت في معطياتها من حيث مست

فقد تراوحت ما بين المستوى المتوسط والمرتفع، كما بينت نتائجها تفاوتًا فيما يتعلق  ،ومظاهرها لدى األفراد الكاريزمية

 يعدومظاهرها  مجال الشخصية الكاريزمية معالجتها. كما يالحظ أن تبعالقة هذه المظاهر بالمتغيرات الديمغرافية التي تم
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 ما متواضعًا على الصعيدين العالمي والعربي، وهذاإذ أن اهتمام الباحثين بهذا النوع من الشخصية ما زال  ،مجااًل خصباً 

لدى عينة من الطلبة  لكشف عن مظاهر الشخصية الكاريزميةل ن ودعاهما إلجراء الدراسة الحاليةلفت انتباه الباحثي

  الجامعيين كفئة مهمة من فئات المجتمع.   

 مشكلة الدراسة

لقدس الجامعة في محافظة طولكرم: اطلبة كما يدركها  الكاريزميةلكشف عن مظاهر الشخصية اإلى هدفت الدراسة الراهنة 

 ة،والجامع ضوء متغيرات: الجنس،ضوري في خ -المفتوحة )فرع طولكرم(، والنجاح الوطنية )كلية الزراعة والبيطرة(، وفلسطين التقنية

هر ا مستوى مظاالسؤال الرئيس اآلتي: موبالتحديد يمكن بلورة مشكلة هذه الدراسة في  لتخصص، ومستوى التحصيل األكاديمي،وا

 طولكرم؟ في محافظةجامعة اللدى عينة من طلبة  الشخصية الكاريزمية

 أهمية الدراسة

 ظرية؛ تشيرنظرية واألخرى تطبيقية إجرائية، فمن الناحية الن أوالهما ،ناحيتين فيالحالية أهمية الدراسة تتبدى 

مية هأ ومظاهرها، وبهذا تبرز  الشخصية الكاريزمية جال الشخصية إلى أهميةمراجعة التراث السيكولوجي المتوافر في م

في حدود علم  – ةة بخاصيبعامة والبيئة المحلية الفلسطين ةفي البيئة العربي عد نادراً يُ  تناولها موضوعاً الدراسة الحالية في 

الطلبة الذين  و، طلبةفي مستقبل ال همة وحاسمةم ، وهي مرحلةةيالجامع في المرحلة لدى عينة من الطلبة –الباحث 

 يةالثقافو واالجتماعية  يعيشون الحياة الجامعية بصورتها الصحية يكون لديهم فرص عديدة للمشاركة في المهام األكاديمية

تع ًا ويتمفتنبع أهمية الدراسة الحالية كونها توفر مقياسًا متخصص ،أما من الناحية التطبيقية اإلجرائية .فها والنجاح

بخصائص سيكومترية جيدة من حيث معامالت الصدق والثبات وبطرق مختلفة يمكن استخدمها لتحقيق أهداف دراسات 

 همتوجهو فعال الشباب أيجابية كاستحقاق في خلق تصور يركز على النواحي اإلالحقة، كما توفر الدراسة معرفة تساعد 

 لحياة أكثر إنسانية وأكثر جدية.
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 هداف الدراسةأ

 ه الدراسة لتحقيق األهداف اآلتية:سعت هذ 

 طولكرم. في محافظةجامعة اللدى طلبة  ن مستوى مظاهر الشخصية الكاريزميةالكشف ع .1

فظة الجامعة في محالدى عينة من طلبة  ي مستوى مظاهر الشخصية الكاريزميةمعرفة داللة الفروق اإلحصائية ف .2

 والتخصص. والجامعة، : الجنس،اتتبعًا لمتغير  طولكرم

طلبة  لدى عينة من ومستوى التحصيل األكاديمي ن مظاهر الشخصية الكاريزميةلتحقق من العالقة االرتباطية بيا .3

 . الجامعة في محافظة طولكرم

 أسئلة الدراسة

 لتحقيق أهداف هذه الدراسة تم فحص األسئلة اآلتية: 

 طولكرم؟ظة الجامعة في محافلدى عينة من طلبة  ما مستوى مظاهر الشخصية الكاريزمية .1

الجامعة في لدى عينة من طلبة  في مستوى مظاهر الشخصية الكاريزميةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2

 والتخصص؟والجامعة، : الجنس، تبعًا لمتغيرات محافظة طولكرم

لدى عينة من طلبة  ومستوى التحصيل األكاديمي طية بين مظاهر الشخصية الكاريزميةرتباهل توجد عالقة ا .3

 ؟جامعة في محافظة طولكرمال

 حدود الدراسة

 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في حدود االعتبارات اآلتية: 

 .ة من الطلبة الجامعيينعين هذه الدراسة علىإجراءات : اقتصرت المجال البشري  .1

ة دس المفتوحـالقـ في محافظة طولكرم وهي:فلسطينية الجامعات ال: تم تطبيق إجراءات الدراسة في المجال المكاني .2

 ضوري.خ -)كلية الزراعة والبيطرة(، وفلسطين التقنية  )فرع طولكرم(، والنجاح الوطنية
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 تطبيـق( أسـابيع هـي الفتـرة التـي اسـتغرقت فيهـا عمليـة 4: طبقت إجراءات هذه الدراسة علـى مـدار )المجال الزمني .3

ول مـن ، وذلـك خـالل الفصـل الدراسـي األمباشـرةبالطريقـة الالالزمـة أفـراد الدراسـة وجمـع البيانـات  أداة الدراسة على

 .  (2016\2015العام الدراسي )

ميم ، ويمكن تعلمتعلق بمظاهر الشخصية الكاريزميةائج هذه الدراسة بموضوعها اتتحدد نت :المفهوميالمجال  .4

 .لهذا الغرض المقياس الذي أعدنتائجها في حدود 

 الطريقة واإلجراءات

جرائية ية واإلمنهج الوصفي التحليلي االرتباطي لتحقيق أهداف الدراسة الحالية لمناسبته المنهجاستخدم ال أواًل: المنهج:

 لطبيعة متغيرات هذه الدراسة.

 : جامعةتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المسجلين في الجامعات في محافظة طولكرم وهي ثانيًا: مجتمع الدراسة:

ددهم عوفلسطين التقنية خضوري، والبالغ  ،)كلية الزراعة والبيطرة( جاح الوطنية، والنالقدس المفتوحة )فرع طولكرم(

 ( اآلتي:1وطالبة، موزعين تبعًا لمتغيري الجنس والجامعة كما هو مبين في الجدول ) اً طالب( 9558)

 : توزع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيري الجنس والجامعة1جدول 

 الجنس           

 الجامعة

  اإلناث الذكور

 المجموع

 

 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد النسبة المئوية

 %45 4342 %63 2743 %37 1599 القدس المفتوحة

 %9 789 %37 294 %63 4959  ةالنجاح الوطني

 %46 4427 %58 2568 %42 1859 فلسطين التقنية خضوري 

 %100 9558 %59 5605 %41 3953 المجموع

 

بعـًا لمتغيـري ية تالطبقيـة العشـوائ، تـم اختيـارهم بالطريقـة وطالبـة اً طالبـ( 478مـن )عينـة الدراسـة تكونت  :ثالثًا: عينة الدراسة

بـرامج  ألرقـام الجامعيـة باسـتخداما لتـم اختيـار أفـراد هـذه العينـة وفقـ فقد ،%( من المجتمع األصلي5بنسبة ) الجنس والجامعة

 ( اآلتي:2عون تبعًا لمتغيرات الدراسة المستقلة كما هو مبين في الجدول )وهم موز  القبول والتسجيل.
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 ومستوى التحصيل : توزع عينة الدراسة تبعًا لمتغيرات الجنس والموقع الجغرافي والتخصص2جدول 

 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغيرات

 0. 41 196 ذكور الجنس

 0. 59 282 إناث

 0. 45 215 )فرع طولكرم( مفتوحةالقدس ال الجامعة

 0. 9 43 )كلية الزراعة والبيطرة( النجاح الوطنية

 0. 46 220 فلسطين التقنية خضوري 

 0. 25 120 مواد نظرية) أدبية( التخصص

 0. 31 148 مواد تطبيقية )علمية(

 0. 28 134 مواد تجارية واقتصادية

 0. 16 76 مواد صحية وطبية

 0. 29 139 %(80مرتفع )أكثر من  لمستوى التحصي

 0. 44 210 %(80 -% 70متوسط )

 0. 27 129 %(70منخفض )أقل من 

 الدراسة ةرابعًا: أدا

وذلـك عبــر الخطـوات اإلجرائيــة  مقيـاس مظـاهر الشخصــية الكاريزميـة انالباحثــ أعـدلتحقيـق أهـداف الدراســة الحاليـة  

 اآلتية:

د عليهـــا لتحقيـــق أهــــداف اعتمــــمكـــن االأداة متكاملـــة ي انلـــم يجـــد الباحثــــف، يــــدانياألدب الســـابق النظـــري والممراجعـــة  .1

 تالعوامـل والمقومـات األساسـية التـي عرضـ طر النظرية في هذا المجال فوجدا بعـضإلى األ فلجئاالحالية،  مادراسته

 ,Antonakis; Fenley and Liechti؛Holmberg and Mortensen, 2011لهـا بعـض الدراسـات السـابقة )

، (1991؛ بنـدر، Bass, 2008؛ Ziglar and Norman, 2009؛  2010؛ تلبـاد، Potts, 2010؛ 2011

، وتكـوين الـرؤى، والصـراحة، واإلحسـاس ةيـواإلجاب: الثقـة بـالنقس، وهـي نظـري لبنـاء أداة الدراسـةالسـاس األ تعدوالتي 

الف والتميـز، والمخـاطرة المحسـوبة، والمعنويـة والتفـرد واالخـت، ومعرفة النفس، وتحديد القـدرات والطموحـات، باآلخرين
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التعـــاطف مـــع مشـــكالت اآلخـــرين واالهتمـــام بحلهـــا، و والحيويـــة والنشـــاط، وتنميـــة الـــذات، والثقافـــة الواســـعة واالطـــالع، 

والصــبر،  ءالهــدو ، واالهتمــام بــالمظهر الشخصــي، وخفــة الــروح والدعابــة، والقناعــة والرضــى، ةواالســتقالليوالمســؤولية 

 .)أنظر مقدمة الدراسة( قة، والتعبير باللغة والجسد، والتفكير قبل الكالم، والبداهةواللبا

كـل  ، تمثـلفقـرة( 52) األوليـة مـن فـي صـورتهوالـذي تكـون بنـاء فقـرات المقيـاس تـم فقـد السابقة المفردات  إلىاستنادًا  .2

 .الصفات المميزة للشخصية الكاريزميةفقرة منها نمطًا سلوكيًا، أو صفة من 

راسة )التحقق من  .3  للداللة على صدق المقياس: أربعة مؤشرات اناستخدم الباحث: (Validityصدق أداة الد ِّ

( Alberto and Troutman, 2013) نتروتمـامـن ألبيرتـو و  كـل يـرى : (Face Validity) أواًل: الصـدق الظـاهري 

 أجلـه ومـدى مـن وضـع لمـا يـاسالمق مالءمـة خـالل مـن هـو للمقيـاس الظـاهري  الصـدق وسـيلة السـتخراج أفضـل أن

 كـان إذا وبخاصـة أو محكمـين، خبـراء علـى عرضـه خـالل مـن ذلـك ويتحقـق ،الفقـرات وصـالحية ،التعليمـات وضـوح

فـي  رشـاد النفسـيواإلفـي علـم الـنفس  تسـعة خبـراءبعرضه علـى  انقام الباحث ،الخبرة. عليه ذوي  من المحكمون  هؤالء

د أتفـق ،  وقـفقـرةكـل  فـي وإبـداء آرائهـمالمقاييس  فقراتلفحص اد الدراسة منها، التي تم اختيار أفر المختلفة  الجامعات

 (3)حـذف على بعض الفقرات وقد أخذ الباحث بها، كمـا أجمـع أغلـبهم علـى  المحكمون على إجراء بعض التعديالت

ن و "ينجـذب اآلخـر "ال أتـوانى عـن تقـديم المشـورة والنصـح لآلخـرين"، و لتكرار موضوعها مع فقرات أخرى وهي: فقرات

  .لوجهة نظري وطريقتي في الكالم"، و"أستمع باستمتاع لمن يكلمني"

فـة حسـابه بعـدة طـرق منهـا التحليـل العـاملي والتناسـق الـداخلي لمعر  (: تـمConstruct Validity)ثانيًا: صـدق البنـاء 

بـين درجـة كـل  بيرسـون  رتبـاطإحصـائيًا بحسـاب معامـل اال انالفقرات المتسقة مع بعضها الـبعض، وتحقـق منـه الباحثـ

 ،بـة( طالبـًا وطال80بلغـت )بعـد تطبيقـه علـى عينـة اسـتطالعية المقياس وبين الدرجة الكليـة للمقيـاس،  فقراتمن  فقرة

 ( يوضح ذلك.3والجدول رقم) خلوا ضمن العينة الفعلية للدراسة،لم يد
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 لدرجة الكلية للمقياسمع ا المقياسكل فقرة من فقرات ل بيرسون  رتباطمعامالت اال  :3 جدول

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

1 .69* 11 .76* 21 .71* 31 .79* 41 .73* 

2 .59* 12 .57* 22 .65* 32 .58* 42 .54* 

3 .67* 13 .57* 23 .77* 33 .74* 43 .77* 

4 .58* 14 .76* 24 .80* 34 .86* 44 .54* 

5 .64* 15 .85* 25 .55* 35 .65* 45 .45* 

6 .62* 16 .87* 26 .13 36 .78* 46 .57* 

7 .52* 17 .85* 27 .54* 37 .84* 47 .58* 

8 .53* 18 .66* 28 .65* 38 .76* 48 .75* 

9 .64* 19 .66* 29 .69* 39 .11 49 .86* 

10 .68* 20 .74* 30 .41* 40 .84*   

 (α=0.01) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة    

والدرجــة الفقــرات  مــنفقــرة بــين كــل  بيرســون  معــامالت االرتبــاطقــيم أن  الســابق، (3)الجــدول يالحــظ مــن 

( α =0.01) عنــــد مســــتوى الداللــــةإحصــــائيًا دالــــة  (، وهــــي0. 87 – 0. 11لمقيــــاس تتــــراوح مــــا بــــين )ل  الكليــــة 

 ،فـي صـورته النهائيـةعنـد إخراجـه حذفها مـن المقيـاس  وتم، إحصائيا، فهي غير دالة (39( و)26باستثناء الفقرة )

 .صدق البناء( فقرة في صورته النهائية، ويتمتع بمؤشرات جيدة ل47) وبذلك أصبح المقياس يشتمل على

الحسـابي  المتوسـطحسـاب تـم الطرفيـة:  المقارنـة صـدق أو (Discriminative Validity) التمييـزي  الثـًا: الصـدقث

ة ( طالبــًا وطالبــ80مــن حجــم العينــة االســتطالعية والبــالغ عــددها ) %(27) واالنحــراف المعيــاري للفئتــين المتطــرفتين

دتـه وهـذا مـا أك ،والضـعف تميـزالالمتطرفـة مـا بـين لمسـتويات لأكثر التقسيمات تمييزًا  اعتبار أن هذه النسبة هي على

 (22( طالبـًا وطالبـة تمثـل الفئـة العليـا، و)22)وعليه فقد تـم اختيـار  بهذا الخصوص، (Kelly, 1979أبحاث كيلي )

يا فكانـت ولـدى اسـتخدام اختبـار )ت( لداللـة الفـروق بـين هـذه المتوسـطات العليـا والـدن .طالبًا وطالبة تمثل الفئة الـدنيا

 :اآلتي( 8الجدول )كما هو مبين في 
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 ة الدنياالفئة العليا والفئبين  ة بين المتوسطات الحسابيةنتيجة اختبار )ت( لداللة الفروق اإلحصائي :4 جدول

 الداللة قيمة )ت(  المعياري  االنحراف الحسابيالوسط  الفئة

 *0000. 7.27 0.61 13 .4 العليا

 0.86 69 .2 الدنيا

 ( α=0.01) دال عند مستوى الداللة *

السـتجابات الطلبـة فـي الفئـة توسـطات الحسـابية ملا بـين إحصـائياً  دالـة فـروق  وجـودالسـابق  (4) الجـدول بـين    

 . يته السيكومتريةصالحو  العليا والفئة الدنيا، وهذا مؤشر على الصدق التمييزي للمقياس

أن هـذا ( Wang and Creedon, 1989يـرى وانـك وكريـدون ): Intrinstic Validity) ) رابعـًا: الصـدق الـذاتي

 ةبأيـ المحسـوب الثبـات لمعامـل التربيعـي الجذر  ويقاس بحساب صائي،اإلح الصدق أنواع من والنوع من الصدق ه

 كـروخلي باسـتخدام معادلـة ااالتساق الـد: تين للثبات هماطريقعلى  انحساب الثبات، واعتمد  الباحث طرق  من طريقة

 الصـدق بهـذهيمـة معامـل ت قغـلبو  ،النصفية التجزئة طريقةو ، (0.88)مقياس لل الذاتي لصدققيمة افكانت  ،ألفا خنبا

 ااالعتمـــاد عليهـــ يمكـــن و  ،صـــدق المقيـــاسل قويـــة اتمؤشـــر  تعـــدو  ،ت صـــدق عاليـــةمعـــامال ه(، وهـــذ0. 91الطريقـــة )

 . هلتطبيق

 ي:تعلى النحو اآل ماهو لداللة على ثبات المقياس لاستخدم مؤشران  :((Reliabilityال دراسةثبات أداة   .4

 خكـرو نبـا باسـتخدام معادلـة ثبـاتالتحقـق مـن هـذا التـم و : (Internal Consistency) طريقة االتساق الـداخليأواًل: 

 .لثباتل اجيد ار مؤش يعد( و 0. 60)من أكبر  و، وه(0.78معامل ثبات ) ، فبلغت قيمة(Cronbach Alphaألفا )

ذه حســاب الثبــات بهـــ أنــه يمكــن (Ebel, 2009)إبيــل يــرى : (Reliability Split-Half) التجزئــة النصــفية ثانيــًا:

خــام ريقــة عــن طريــق حســاب معامــل االرتبــاط بــين العبــارات الفرديــة والعبــارات الزوجيــة باســتخدام قــانون االرتبــاط الالط

معالجتـه ، وبعـد (α= 0.01عنـد مسـتوى الداللـة )وهـو دال  (690.)معامل االرتبـاط فقـد بلـغ حساب ولدى لبيرسون، 

امـــل ثبـــات أكثـــر مـــن فهـــو مع ،(0.82) ثبـــاتقـــد بلـــغ معامـــل ال( فSpearman-Brown) بمعادلـــة ســـبيرمان بـــراون 

 .ه مؤشرًا جيدًا للثباتعديمكن وبذلك  (0.60)
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( 5بعـد حـذف ) ( فقـرة47طريقة تصحيح المقياس وتفسـير الدرجـة عليـه: بلـغ عـدد فقـرات المقيـاس بصـورته النهائيـة ) .5

( درجـات 5) :( الخماسيLikertمقياس ليكرت )ل اوفقيجيب عنها المفحوص  فقرات نتيجة إجراءات الثبات والصدق،

، ودرجـــة واحـــدة لإلجابـــة لإلجابـــة بمعـــارض، ودرجتـــان إلـــى حـــد  مـــا ( درجـــات3، )موافـــق( 4و) موافـــق بشـــدةلإلجابـــة 

ار وتفسـير النتـائج اعتمـد المعيـوألغـراض اإلجـراءات اإلحصـائية التحليليـة إلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة  .بمعارض بشـدة

 الوسطي اآلتي:

 نخفضم    (2. 33أقل من ) -

 متوسط    (3. 66 – 2. 33) -

 مرتفع    (3. 66أكثر من ) -

 اإلحصائية خامسًا: األساليب

  :جابة عن أسئلتهاواإل أهداف الدراسة لتحقيق اآلتية الوصفية والتحليلية اإلحصائية الوسائل استخدمت

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .1

  (T-test Two Independent Sample) .مستقلتين التائي لعينتين االختبار .2

 (.MANOVA Analysis Variance)(4×3×2الثالثي ) المتعدد تحليل التباين .3

 Pearson Correlation Coefficient ).)بيرسون  ارتباط معامل .4

 Cronbach – Alpha Formula ).)  ألفا - خكرو نبا معادلة .5

 .(Spearman-Brown) بروان –معادلة سبيرمان  .6

 ناقشتهاالنتائج وم

في عة جامالة لدى عينة من طلبا مستوى مظاهر الشخصية الكاريزمية م أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول وهو:

 طولكرم؟ محافظة
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 اوفق معيارية لمظاهر الشخصية الكاريزميةلإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال 

 ( اآلتي:5بفقرات المقياس المعد لهذا الغرض كما هو مبين في الجدول )تمثلة تقديرات أفراد الدراسة والمل

د الدراسة رات أفراتقديل اوفق التقييم لمظاهر الشخصية الكاريزمية: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى 5 جدول

 مرتبة تنازليًا تبعًا ألهميتها

 

 التقييم

  الوسط الحسابي االنحراف المعياري 

 قراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف

الرقم 

 التسلسلي

 الرقم

 الرتبي

 1 25 أحسن استخدام فن االصغاء أو االستماع لآلخرين 4.70 1.44 مرتفع

 مرتفع

1.39 4.65 
طرق وأساليب قادر على حل المشكالت التي تواجهني ب

 مبتكرة 

22 2 

 مرتفع
1.27 4.55 

أحاول إضفاء جو من الدعابة والبهجة أثناء وجودي مع 

 زمالئي 

21 3 

 4 23 أسارع إلى تقديم الخدمة لمن يحتاجها 4.48 1.33 مرتفع

 5 83 أحافظ على استخدام لغة مقنعة ومفيدة لآلخرين 4.48 1.40 مرتفع

 مرتفع

1.32 4.46 
وجهة نظري حول القضايا العالقة من  اءأبددائمًا أحاول 

 حولي

18 6 

 مرتفع
1.23 4.42 

أملك قدرًا كبيرًا من الحماس والتفاؤل واإليجابية في 

 التعامل مع األشياء

14 7 

 8 2 أنجح على الدوام في مخاطبة اآلخرين 4.37 1.09 مرتفع

 9 1 إذا تحدثت إلى زمالئي أجذب انتباههم 4.32 1.09 مرتفع

 10 37 أحاول دائمًا التفكير قبل الكالم 4.17 1.08 فعمرت

 11 20 دائمًا أحول الظهور بشكل متفرد ومتميز عن اآلخرين 4.05 1.07 مرتفع

 12 8 قادر على تنظيم أمور حياتي بشكل جيد  4.05 1.27 مرتفع

 مرتفع

1.31 4.05 
أحاول دائمًا الحصول على معلوماتي من مصادر 

 موثوقة 

19 13 

 14 12 أدعم وجهة نظري دائمًا بالبيانات العلمية  3.99 1.44 تفعمر 
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 15 13 أشعر باالرتياح والسعادة عندما أتولى قيادة اآلخرين  3.97 1.42 مرتفع

 16 47 تركيزي الدائم هو على تحقيق طموحاتي وأهدافي  3.95 1.09 مرتفع

 17 40 أحاول دائمًا الظهور بمنظر أنيق  3.94 1.35 مرتفع

 18 30 مهأشعر بترحيب خاص من زمالئي كلما واجهت 3.94 1.42 مرتفع

 19 31 أتحكم جيدًا بحركات جسمي أثناء الكالم مع اآلخرين 3.93 1.44 مرتفع

 20 32 عادة ما أركز مباشرة في عيون من يكلمني  3.92 1.29 مرتفع

 21 39 تقبل مشاعر اآلخرين وأحترمهاأ 3.91 1.21 مرتفع

 مرتفع

1.27 3.91 
قناع اآلخرين بوجهة نظري حول موضوع أو إ أستطيع

 مشكلة  

3 22 

 23 41 أستطيع لفت انتباه اآلخرين على اختالف مستوياتهم 3.90 1.35 مرتفع

 مرتفع
1.47 3.86 

أشعر باحترام زمالئي وتشجيعهم لكل ما أقوم به من 

 نشاط

15 24 

 25 16 لوضوح في إبداء الرأيال أتوانى عن قول الصراحة وا 3.84 1.77 مرتفع

 26 33 لدي إحساس عميق بمشاعري الذاتية 3.82 1.47 مرتفع

 27 34 أحافظ على كتم أسرار زمالئي وال أبوح بها 3.81 1.42 مرتفع

 28 4 أتمتع بمستوى عال  من األمانة المهنية والعلمية 3.79 1.39 مرتفع

 29 5 أعيش حياة أسرية مستقرة 3.75 1.39 مرتفع

 30 42 أنجح عادة على تنظيم وقتي والسيطرة عليه 3.72 1.28 مرتفع

 31 24 أتجنب تقليد اآلخرين حتى المهمين منهم 3.72 1.38 مرتفع

 مرتفع

1.41 3.72 
أحافظ على العالقة بأصدقائي وزمالئي القدامى 

 وأتواصل معهم باستمرار

6 32 

 33 7 ي مواقف مختلفة أستطيع تحمل مسؤولية اآلخرين ف 3.70 1.24 مرتفع

 34 43 أستطيع االستفادة من أخطائي وأحولها لنجاح  3.70 1.47 مرتفع

 35 44 ة صدرأتقبل نقد اآلخرين برحاب 3.68 1.41 مرتفع

 36 45 أتغلب على مخاوفي وقلقي بفعالية 3.63 1.45 متوسط

 37 46 تلفةأنظر دائمًا إلى الجانب اإليجابي في المواقف المخ 3.55 1.30 متوسط

 38 26 أحافظ دائمًا على نظافتي الشخصية  3.55 1.44 متوسط
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 39 17 لست متهورًا وال أحب المخاطرة غير المحسوبة 3.54 1.23 متوسط

 40 35 أحب التفاعل بحيوية في المواقف االجتماعية واإلنسانية 3.53 1.31 متوسط

 41 27 ريد دون كالم أستطيع التعبير بلغة العيون عما أ 3.43 1.45 متوسط

 42 28 نتبه جيدًا لمن يتكلم معيأ 3.35 1.39 متوسط

 43 29 الدافئة في الوقت المناسب  بتسامةأحسن إظهار اال 3.33 1.44 متوسط

 متوسط

1.46 3.32 
يطلب زمالئي عادة مشورتي في حل مشكالتهم 

 الشخصية

9 44 

 متوسط
1.30 3.31 

اء رأيي في وغير متحيز عند إبد اأكون موضوعي

 موضوع معين

10 45 

 46 11 ق أو جماعة وأستمتع بذلكيأحب العمل ضمن فر  3.09 1.44 متوسط

 47 36 عن نفسي وقانع في حياتي راض 3.06 1.30 متوسط

 الكلي 3. 87 0. 47 مرتفع

 

ى مرتفع على كانت بمستو  لمظاهر الشخصية الكاريزما ( السابق أن تقديرات أفراد الدراسة5يتضح من الجدول ) 

، 3، 39، 32، 31، 30، 40، 47، 13، 12، 19، 8، 20، 37، 1، 2، 14، 18، 38، 32، 21، 22، 25لفقرات )ا

. 70 – 3. 68ما بين )متوسطاتها الحسابية تراوحت  ؛ إذ(44، 43، 7، 6، 24، 42، 5، 4، 34، 33، 16، 15، 41

  -3. 06ما بين ) ةالحسابي اتهاتراوحت متوسط وقدفقرات، هذه التقديرات بمستوى متوسط على باقي ال ت. بينما كان(4

الكلي  وبلغ المتوسط ،المدركة بمستوى مرتفع أيضاً  ط الكلي لمظاهر الشخصية الكاريزميةفي حين كان المتوس (.3. 63

؛ أبو  Lin, andHuang 2014نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات )بة هذه النتيجة نولدى مقار  (.3. 87)

(؛ House, 1999؛  Aloisio, 2007 andKlinzing؛ Duttweiler, 2009؛ 2010؛ أبو رومي، 2014سلطان، 

والتي أظهرت نتائجها أن تقديرات مظاهر الشخصية الكاريزما كانت بمستوى مرتفع وهذا ما توصلت إليه الدراسة الحالية. 

التي أظهرت (؛  ;Harrison, 2011 andKiduff Balkundi؛ Goldring et al.2015 ,بينما تعارضت مع دراسات )

 ,Serafinكانت بمستوى متوسط، كما تعارضت مع دراسة ) تقديرات لمظاهر الشخصية الكاريزميةنتائجها أن هذه ال

 (؛ والتي أظهرت نتائجها أن تقديرات أفرادها لهذه المظاهر كانت محدودة.1992
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األكثر شيوعًا وإدراكًا لدى الطلبة  ين أن مظاهر الشخصية الكاريزميةيتب ( السابق5ومن المعطيات في الجدول ) 

جهني قادر على حل المشكالت التي توا، و أحسن استخدام فن االصغاء أو االستماع لآلخرين الجامعيين هي على الترتيب:

ة لمن سارع إلى تقديم الخدمأو  ،أحاول إضفاء جو من الدعابة والبهجة أثناء وجودي مع زمالئي، و بطرق وأساليب مبتكرة

قة من وجهة نظري حول القضايا العال اءدائمًا أحاول أبد، و أحافظ على استخدام لغة مقنعة ومفيدة لآلخرينو ، يحتاجها

، خرينطبة اآلأنجح على الدوام في مخاو ، أملك قدرًا كبيرًا من الحماس والتفاؤل واإليجابية في التعامل مع األشياء، و حولي

إدراكًا و يوعًا ش. بينما مظاهر هذه الشخصية األقل أحاول دائمًا التفكير قبل الكالم، و ت إلى زمالئي أجذب انتباههمإذا تحدثو 

أحب العمل ضمن فرق أو جماعة وأستمتع ، و عن نفسي وقانع في حياتي راضفكانت على الترتيب:  ،لدى هؤالء الطلبة

يطلب زمالئي عادة مشورتي في حل مشكالتهم ، و ي موضوع معينوغير متحيز عند إبداء رأيي ف اأكون موضوعي، و بذلك

عيون لغة البأستطيع التعبير ، و نتبه جيدًا لمن يتكلم معيأ، و حسن إظهار االبتسامة الدافئة في الوقت المناسبأ، و الشخصية

ة غير أحب المخاطر  لست متهورًا وال، و نسانيةحيوية في المواقف االجتماعية واإلأحب التفاعل ب، و عما أريد دون كالم

 .أحافظ دائمًا على نظافتي الشخصيةو ، المحسوبة

اشر مع غير مب ولدى مقاربة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق كليًا أو جزئيًا أو بشكل مباشر أو

أهم خصائص الشخصية  ت أن( التي أظهر Goldring et al.2015 ,دراسات عدة؛ فمثاًل فقد اتفقت مع دراسة )نتائج 

التي  ( Lin, 2014 andHuang: المرونة، واالنضباط والمتابعة، والتعاون، واالنصياع، كما اتفقت مع دراسة )الكاريزمية

هي: المعرفة، والشخصية، والدعابة. بينما  لسمات والخصائص للشخصية الكاريزميةركزت على ثالثة مجموعات من ا

( التي أشارت إلى أهم المظاهر لهذه الشخصية هي: Harrison, 2011 andduff Balkundi; Kiاتفقت مع دراسة )

ة ، وتقاطعت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراساالنضباط والمتابعة، وتقبل الرأي اآلخر، ووالمرونة

(Duttweiler, 2009 في تحديدها )لى حل علمتابعة، والقدرة : اإلصغاء، والنظام واالخصائص اآلتية للشخصية الكاريزمية

ن أظهرت أ( التي  Aloisio, 2007 andKlinzingالمشكالت، والتميز، وتقبل اآلخر. في حين تقاطعت مع نتائج دراسة )

مع  صل، والقدرة على التعبير، والضبط الذاتي، والتواواالنبساطيةهي: الكفاءة الذاتية،  خصائص الشخصية الكاريزمية

شخصية ( التي بينت أن أهم خصائص الHouse, 1999لى أنها تقاربت مع نتائج دراسة )ع ه،والتفاعل مع اآلخر

 صدق، والمرونة، وحسن اإلدارة، والمسؤولية، والفعالية والحيوية، والتكيف، واالنفتاح.الهي:  الكاريزمية
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 ,Ziglar) ورد زغلرفقد أ ،هذا، فإن معطيات الدراسة الحالية تتفق مع بعض األطر النظرية في هذا المجالومع 

وجامعة  (Stanford) قامت به كل من مؤسسة ستاندفورد بحثاً  ( Top Performance) في كتابه قمة األداء (1986

من أسباب الحصول  (%85)يوضح هذا البحث أن  و ،(Carnegie) ومؤسسة كارنيج (Harvard University) هارفارد

مرتبط بمهارات األشخاص ومعرفتهم في االتصال والتعامل مع اآلخرين  ،اومن ثم الحفاظ عليها والتقدم فيه ،على وظيفة

من و  .همية تنمية الشخصية وتطوير قدراتها في التعامل مع اآلخرينأ ك ار إد يمكننه إوبهذا ف ،)وليس بقدراتهم التقنية(

نفسه، وهو ما  امه فيالشخصية الجذابة الكاريزمية هو صب الشخص جل اهتم نحو طريقالالصعاب الكبرى التي تعترض 

عن هذا  تنأىوهذا ما يجعل الناس (، Selff Centerdnessيشار إليه في علم الصحة النفسية بالتركيز في الذات )

الشخص التحلي حاول ن إوبالتالي انطوائه واعتزاله الحياة االجتماعية. أما  ،جنب االحتكاك به والتفاعل معهتالشخص وت

فإنه يفوز بدعمه وحرصه على التفاعل  ،تعاد عن األنانية من خالل االتجاه الذهني نحو اآلخرباللباقة االجتماعية، واالب

 (.1991معه، والسيطرة على أفعاله وإحساساته وعدم التظاهر بها فقط )بندر، 

ء يقترب المر  إال أنه يمكن تحديد صفات )أو خطوات( كشخصية جذابة يةمن اإلبهام الذي يحيط بالكاريزم الرغمب و

بعض فإن  (،2011أبو عاذرة، ) وعايشها بجدية واهتمام ،أكبر منها وأداها بإتقان أكثر من الكاريزمية كلما جمع عدداً 

 ,Holmberg and Mortensen) ،مجموعة من العوامل المكونة للشخصية الكاريزمية فر ابضرورة تو قالوا  المفكرين

الثقة ، و ( Never Imitate Others)قليد اآلخرينتتجنب : وهي ( Baumert, 2007؛  Smith, 2008؛2011

 Get in touch with your)إظهار العواطف، و  ( Relaxation)االسترخاء، و  ( Self Confidence)بالنفس

emotions )  التزامن بين لغة الجسم والحديث، و Match your body language to your speech)   ر يفكالت(، و

 بالمثلالناس  ةعاملم، و  ( Speak with conviction)تكلم بإقناعال، و  ( Think before you speak)  تكلمال قبل

Treat people as they want to be treated)  رالصب(، و (Patience) ويالحظ أن نتائج الدراسة الحالية تتقاطع ،

  .إلى حد  كبير مع هذه الخصائص والعوامل
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لدى  زميةلكاريمستوى مظاهر الشخصية ا هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو:

 والتخصص؟ والجامعة طولكرم تبعًا لمتغيري: الجنس، في محافظةجامعة العينة من طلبة 

الستجابات أفراد الدراسة على مظاهر لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  

 ( اآلتي:6فكانت كما هو مبين في الجدول ) ،والتخصص ، والجامعةالجنس صية الكاريزماتية تبعًا لمتغيراتشخال

 ات:لمتغير  تبعاً  يةاسة على مظاهر الشخصية الكاريزمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدر  :6جدول 

 ، والجامعةالجنس والتخصص

 االنحراف المعياري  الوسط الحسابي ستوى الم المتغيرات

 0. 61 3. 41 ذكور الجنس

 0. 57 3. 38 إناث

 0. 77 3. 54 القدس المفتوحة الجامعة

 0. 56 3. 50 النجاح الوطنية

 0. 83 3. 43 فلسطين التقنية خضوري 

 0. 63 3. 33 مواد نظرية) أدبية( التخصص

 0. 81 3. 41 مواد تطبيقية )علمية(

 0. 77 3. 32 مواد تجارية واقتصادية

 0. 76 3. 44 مواد صحية وطبية

 

في مستوى مظاهر الشخصية ( السابق وجود فروق ظاهرة بين المتوسطات الحسابية 6من الجدول ) يالحظ 

ت توسطالملدى أفراد الدراسة تبعًا للمتغيرات: الجنس، والجامعة، والتخصص. ولفحص داللة الفروق بين هذه ا الكاريزمية

 ( اآلتي:7(، والمبينة نتائجه في الجدول )4×3×2تبعًا لهذه المتغيرات والتفاعل بينها استخدم تحليل التباين الثالثي )
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هر الشخصية ( بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على مظا4×3×2نتائج تحليل التباين الثالثي ) : 7 جدول

 رات الجنس والجامعة والتخصص والتفاعل بينهاتبعًا للمتغي اريزميةالك

 مستوى الداللة قيمة )ف( المحسوبة متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0. 321 1. 243 0. 266 1 0. 266 الجنس

 0. 345 0. 491 0. 105 2 0. 209 الجامعة

 *0. 000 7. 098 1. 518 3 4. 555 التخصص

 0. 463 0. 743 0. 159 2 0. 319 لجامعةالجنس* ا

 0. 766 0. 182 0. 029 3 0. 087 الجنس* التخصص

 0. 288 0. 944 0. 202 6 1. 211 الجامعة * التخصص

 0. 583 0. 846 0. 181 6 1. 088 الجنس*الجامعة* التخصص

   0. 214 454 97. 333 الخطأ

    478 3222. 772 الكلي

 (α= 01. 0ة )دال عند مستوى الدالل

راسة على عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدإلى ( السابق 7يشير الجدول )

تبعًا لمتغيرات: الجنس والجامعة والتفاعل بينهما، والتفاعل بين متغيري الجنس والتخصص،  مظاهر الشخصية الكاريزمية

تفاعل بين متغيرات الجنس والجامعة والتخصص، إذ تتشابه تقديرات أفراد الدراسة من ومتغيري الجامعة والتخصص، وال

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع الدراسات تبعًا لهذه المتغيرات والتفاعل بينها.  م ألهمية مظاهر الشخصية الكاريزميةإدراكه

 & Balkundi; Kiduff؛ Huang & Lin, 2014؛ Goldrin et al, 2015السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات )

Harrison, 2011 ؛Klinzing & Aloisio, 2007 ؛House, 1999 ؛Serafin, 1992 التي أظهرت نتائجها عدم ،)

أبو سلطان، تبعًا لمتغير الجنس، بينما تعارضت مع دراسات ) في مستوى مظاهر الشخصية الكاريزميةوجود فروق جوهرية 

الذكور.  مصلحةأظهرت وجود فروق جوهرية في هذا المستوى تبعًا لمتغير الجنس ل (، التيDuttweiler, 2009؛ 2014

قطاعات ، وارتفاع مستويات التعليم عند المرأة والرجل في التربوي والثقافي والسياسيو  االجتماعيلتطور وتعزى هذه النتيجة ل

، وظهور مستويات تستطيع المرأة اقتحامها ،ة كإدارة األعمال والخدماتدوبروز قطاعات جدي ،كافة المجتمع الفلسطيني

ما حققته مرغم بالو فقد ظهرت الحاجة إلى افساح المجال للمرأة لتشارك في شتى مجاالت التنمية والتطوير.  ،إدارية كثيرة

يادية ما تزال هناك عراقيل تحول دون وصول المرأة للمستويات اإلدارية والق في مجاالت كثيرة، إال أنه نجازاتإالمرأة من 
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. ومن أهم هذه العراقيل ما يعرف في أدبيات علوم اإلدارة وعلم النفس براز قدراتها الشخصية المتميزةالتي يمكنها إ العليا

( بأنه "الحدود Riggio, 2008, 76ريجيو ) هيعرف، الذي (Glass Ceiling) "السقف الزجاجي"التنظيمي بظاهرة 

ن وصولهن إلى المناصب العليا في المؤسسات". وتتجلى أهم هذه العوائق في )العوائق( التي توضع للنساء للحيلولة دو 

إلى ظهور عدة دراسات أمريكية تبين أن هناك فجوة ما  أشار ريجيو مثالً  فقد ،الفروق الكبيرة بين رواتب الذكور واإلناث

وما يصاحبها من خاطئة العتقادات الفتراضات وااالوهذا أيضًا يأتي بعكس  ،هانفس بين رواتب الذكور واإلناث في الوظائف

أو الحراك  ،أو شغل المرأة  ،سواء في مجال التربية والتعليممعينة، مشاعر سلبية ومواقف سلوكية سلبية جراء أوضاع 

 .المجتمعفي  واالجتماعيالسياسي 

ظاهر مدراسة على الوفي المقابل توضح النتائج وجود فرق دال إحصائيًا بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد 

دية لبع( للمقارنات اLSDا تبعًا لمتغير التخصص العلمي، ولتحديد مصدر هذا الفرق استخدم اختبار )الشخصية الكاريزية

 (، اآلتي:8والمبينة نتائجه في الجدول )

ر الشخصية ة على مظاهاس( للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدر LSDنتائج اختبار ) :8 جدول

 تبعًا لمتغير التخصص العلمي الكاريزمية

 مواد صحية وطبية مواد تجارية واقتصادية مواد تطبيقية )علمية( مواد نظرية) أدبية( التخصص

 *0. 043 0. 655 *0. 004 - مواد نظرية) أدبية(

 0. 791 *0. 004 - - مواد تطبيقية )علمية(

 *0. 034 - - - مواد تجارية واقتصادية

 (α= 01. 0دال عند مستوى الداللة )

راسة على ( أن مصدر الفرق الجوهري بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الد8)يتضح من الجدول 

 تبعًا لمتغير التخصص يعود إلى: مظاهر الشخصية الكاريزمية

 العلمية. ةمصلحوجود فرق دال إحصائيًا بين فئتي التخصصات األدبية والعلمية ل -

 الصحية. مصلحةوجود فرق دال إحصائيًا بين فئتي التخصصات األدبية والصحية ل -

 العلمية. مصلحةوجود فرق دال إحصائيًا بين فئتي التخصصات العلمية والجارية ل -

 .صحيةالمصلحة ل صحيةوال تجاريةال اتوجود فرق دال إحصائيًا بين فئتي التخصص -

 لفئات.ا عدم وجود فرق جوهري بين باقي -
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 ,House؛ Duttweiler, 2009ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين مقاربتها لدراسات )       

(؛ التي أظهرت نتائجها وجود فرق جوهري في مستوى مظاهر الشخصية الكاريزما تبعًا لمتغير التخصص 1999

 ,Huang & Lin؛Goldrin et al, 2015اسات )، بينما تعارضت مع در التخصصات العلميةمصلحة ل العلمي

؛ Klinzing & Aloisio, 200؛ Balkundi; Kiduff & Harrison, 2011؛ 2014؛ أبو سلطان، 2014

Serafin, 1992.ويمكن تفسير هذه النتيجة  (؛ التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية في هذا الخصوص

وثيقة مع صفات الشخصية  الطلبة من التخصصات العلمية ولها عالقةبمجموعة الصفات والخصائص التي يتمتع بها 

 كالصبر والتنظيم والقدرة على المتابعة والطموح وإدارة الوقت واستغالله بفعالية. الكاريزمية

نة من دى عيل بين مظاهر الشخصية الكاريزمية ارتباطيةهل توجد عالقة  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وهو:

 جامعة في محافظة طولكرم؟طلبة ال

راسة على مظاهر الشخصية بين استجابات أفراد الد بيرسون  لإلجابة عن هذا السؤال حسبت معامالت االرتباط 

 ( اآلتي:9كما هو مبين في الجدول )النتائج ومعدالتهم التراكمية التحصيلية، فكانت  الكاريزمية

كمي مرتبة ل التراوالمعد لى فقرات مقياس الشخصية الكاريزميةابات أفراد الدراسة عبين استج بيرسون  معامالت االرتباط: 9جدول 

 :تنازليًا تبعًا ألهميتها

الرقم 

 الترتيبي

الرقم 

 التسلسلي

 

 مظاهر الشخصية الكاريزمية

 

 معامل االرتباط

 *0. 67 تنظيم وقتي والسيطرة عليه  فيأنجح عادة  42 1

 *0. 63 بشكل جيد قادر على تنظيم أمور حياتي 8 2

 *0. 56 دائمًا أحول الظهور بشكل متفرد ومتميز عن اآلخرين 20 3

 *0. 54 تركيزي الدائم هو على تحقيق طموحاتي وأهدافي 47 4

 *0. 53 صغاء أو االستماع لآلخرينأحسن استخدام فن اإل 25 5

 *0. 49 قادر على حل المشكالت التي تواجهني بطرق وأساليب مبتكرة  22 6

 *0. 48 أملك قدرًا كبيرًا من الحماس والتفاؤل واإليجابية في التعامل مع األشياء 14 7

 *0. 47 أحاول دائمًا الحصول على معلوماتي من مصادر موثوقة  19 8
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 *0. 43 أعيش حياة أسرية مستقرة  5 9

 *0. 39 أستطيع االستفادة من أخطائي وأحولها لنجاح  43 10

 *0. 38 د اآلخرين برجاحة صدرتقبل نقأ 44 11

 *0. 37 أتمتع بمستوى عال  من األمانة المهنية والعلمية 4 12

 *0. 37 أستطيع تحمل مسؤولية اآلخرين في مواقف مختلفة  7 13

 *0. 37 أستطيع لفت انتباه اآلخرين على اختالف مستوياتهم 41 14

 *0. 35 آلخرين أشعر باالرتياح والسعادة عندما أتولى قيادة ا 13 15

 *0. 34 أدعم وجهة نظري دائمًا بالبيانات العلمية  12 16

 *0. 34 أحافظ على استخدام لغة مقنعة ومفيدة لآلخرين 38 17

 *0. 33 أحاول دائمًا التفكير قبل الكالم 37 18

 *0. 33 ق أو جماعة وأستمتع بذلكيأحب العمل ضمن فر  11 19

 *0. 33 ي في حل مشكالتهم الشخصيةيطلب زمالئي عادة مشورت 9 20

 *0. 33 تقبل مشاعر اآلخرين وأحترمهاأ 39 21

 *0. 32 وغير متحيز عند إبداء رأيي في موضوع معين اأكون موضوعي 10 22

 *0. 31 أستطيع التعبير بلغة العيون عما أريد دون كالم  27 23

 **0. 30 عادة ما أركز مباشرة في عيون من يكلمني  32 24

 **0. 30 عن نفسي وقانع في حياتي راض 36 25

 **0. 28 أحب التفاعل بحيوية في المواقف االجتماعية واإلنسانية 35 26

 **0. 28 أنظر دائمًا إلى الجانب اإليجابي في المواقف المختلفة 46 27

 **0. 27 أتغلب على مخاوفي وقلقي بفعالية 45 28

 **0. 26 نيق أحاول دائمًا الظهور بمنظر أ 40 29

 **0. 26 ال أتوانى عن قول الصراحة والوضوح في إبداء الرأي 16 30

 **0. 25 أحافظ دائمًا على نظافتي الشخصية 26 31

 **0. 25 وجهة نظري حول القضايا العالقة من حولي اءدائمًا أحاول أبد 18 32

 **0. 25 نتبه جيدًا لمن يتكلم معيأ 28 33

 **0. 25 بتسامة الدافئة في الوقت المناسب حسن إظهار االأ 29 34

 **0. 24 أشعر باحترام زمالئي وتشجيعهم لكل ما أقوم به من نشاط 15 35
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 **0. 23 لست متهورًا وال أحب المخاطرة غير المحسوبة 17 36

 **0. 23 أشعر بترحيب خاص من زمالئي كلما واجهتم 30 37

 **0. 22 الكالم مع اآلخرينأتحكم جيدًا بحركات جسمي أثناء  31 38

 **0. 21 إذا تحدثت إلى زمالئي أجذب انتباههم 1 39

 **0. 19 لدي إحساس عميق بمشاعري الذاتية 33 40

 0. 17 أنجح على الدوام في مخاطبة اآلخرين  2 41

 0. 15 أسارع إلى تقديم الخدمة لمن يحتاجها  23 42

 0. 13 منهمأتجنب تقليد اآلخرين حتى المهمين  24 43

 0. 11 قناع اآلخرين بوجهة نظري حول موضوع أو مشكلة  ع إأستطي 3 44

 0. 11 أحافظ على العالقة بأصدقائي وزمالئي القدامى وأتواصل معهم باستمرار 6 45

 0. 11 أحاول إضفاء جو من الدعابة والبهجة أثناء وجودي مع زمالئي  21 46

 0. 09 وال أبوح بها أحافظ على كتم أسرار زمالئي 34 47

 *0. 37 الكلي

 

(، فقد كانت باقي الفقرات 34، 21، 6، 3، 24، 2،23( السابق أنه باستثناء الفقرات )9يتضح من الجدول ) 

ع مباطًا على عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا مع مستوى التحصيل األكاديمي، إذ كانت الفقرات العشرة األعلى ارت

ياتي حقادر على تنظيم أمور (، و 42) تنظيم وقتي والسيطرة عليه فيأنجح عادة  ترتيب التنازلي اآلتي:على ال التحصيل

اتي تركيزي الدائم هو على تحقيق طموح(، و 20) دائمًا أحول الظهور بشكل متفرد ومتميز عن اآلخرين(، و 8) بشكل جيد

طرق قادر على حل المشكالت التي تواجهني ب(، و 25) صغاء أو االستماع لآلخرينأحسن استخدام فن اإل(، و 47) وأهدافي

ول دائمًا أحا(، و 14) أملك قدرًا كبيرًا من الحماس والتفاؤل واإليجابية في التعامل مع األشياء(، و 22) وأساليب مبتكرة

ي أستطيع االستفادة من أخطائ(، و 5) أعيش حياة أسرية مستقرة(، و 19) الحصول على معلوماتي من مصادر موثوقة

 (.43) وأحولها لنجاح

تمثلت في الفقرات العشرة األقل عالقة مع مستوى التحصيل األكاديمي  ت مظاهر الشخصية الكاريزميةبينما كان 

أحاول إضفاء جو من الدعابة والبهجة (، و 34) أحافظ على كتم أسرار زمالئي وال أبوح بها اآلتية على الترتيب التصاعدي:

أستطيع (، و 6) أحافظ على العالقة بأصدقائي وزمالئي القدامى وأتواصل معهم باستمرار(، و 21) أثناء وجودي مع زمالئي
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أسارع إلى (، و 24) أتجنب تقليد اآلخرين حتى المهمين منهم(، و 3ة نظري حول موضوع أو مشكلة )قناع اآلخرين بوجهإ

 لدي إحساس عميق بمشاعري الذاتية(، و 2) أنجح على الدوام في مخاطبة اآلخرين(، و 23) تقديم الخدمة لمن يحتاجها

 (.31) أتحكم جيدًا بحركات جسمي أثناء الكالم مع اآلخرين(، و 1) إذا تحدثت إلى زمالئي أجذب انتباههم(، و 33)

 ,House؛ Duttweler, 2009ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها تتفق مع دراسات ) 

 مصلحةومستوى التحصيل األكاديمي ل توى مظاهر الشخصية الكاريزميةوجود فروق جوهرية في مس (، التي أظهرت1999

(؛ والتي Serafin, 1992؛ Klinzing & Aloisio, 2007الطلبة من فئة التحصيل المرتفع، بينما تعارضت مع دراسات )

ظاهر االرتباطية الموجبة بين م أظهرت نتائجها عدم وجود فروق جوهرية بهذا الخصوص. ويمكن عزو هذه العالقة

كالتفاؤل والصبر  التي تتوافر لدى الطالب الكاريزمي،والتحصيل بمجموعة الخصائص والسمات  الشخصية الكاريزمية

يزيد قدرة الطالب على متابعة الدراسة والتنظيم الشخصي وإدارة الوقت والرغبة والحماس والفعالية والنشاط، كل ذلك 

كالكسل  ،الجوانب السلبية ز لديه، إضافة إلى تجنب الطالب ذي الشخصية الكاريزميةستوى دافعية اإلنجاوتنظيمها، وترفع م

( قدرة Ziglar, 1996والسلبية التي يؤدي تجنبها الرتفاع مستوى التحصيل. وفي هذا المجال يبرر زاقلر ) .والخمول

، وهو فر من مواصفات لهذه الشخصيةاجاز بما يتو الدراسي واإلن التفوق والتحصيلعلى  أصحاب الشخصية الكاريزمية

ما هي إال مزيج من المقومات الفطرية واإلدراكية والصقل االجتماعي، والتي تنمي لدى الفرد  يعتقد أن الشخصية الكاريزمية

ير (، وتورنGeertz, 2013تفوق واإلنجاز. وأظهرت دراسات نظرية عدة منها كيرتز )اتجاهات إيجابية تساعد على ال

(Turner, 2003أن الشخصية الكاريزمية ) ومن  ،تسهل له عملية التعلم والتعليمو  ،توفر لدى المتعلم بعض االستراتيجيات

هذه االستراتيجيات: التدرب على االستفادة من الطباع اإليجابية وكبح السلبية منها، والتلي بروح المسؤولية والثقة بالنفس، 

التفكير اإليجابي، واالنفتاح على العلوم والتقنيات الحديثة والتطورات العصرية باستمرار، والتدرب التدريجي على مهارات 

والروحية، واالستفادة من  األخطاء  الجسدية، واإليمان ونقاء النفس وممارسة الرياضة واإللمام بالثقافة االجتماعية والنفسية

  والتحرر التدريجي من الخوف من المجهول. 
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 ستنتاجاتاال

 كن تلخيص نتائج الدراسة فيما يأتي:يم

 .كانت بمستوى مرتفع الدراسة لمظاهر الشخصية الكاريزميةأظهرت النتائج أن تقديرات أفراد  .1

تبعًا لمتغير  راسة على مظاهر الشخصية الكاريزميةوجود فرق دال إحصائيًا في مستوى استجابات أفراد الد .2

 .لطبية والعلميةالطلبة من التخصصات الصحية وا مصلحةالتخصص ل

 عدم وجود فروق في هذا المستوى تبعًا لمتغيري الجنس والجامعة والتفاعل بينهما. .3

 الممثلة لمظاهر الشخصية الكاريزمية(، فقد كانت باقي الفقرات 34، 21، 6، 3، 24، 2،23باستثناء الفقرات ) .4

 .على عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا مع مستوى التحصيل األكاديمي

 والمقترحات التوصيات

 اآلتية: في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها يمكن اقتراح التوصيات 

ة الدافئ حسن إظهار االبتسامةأ لدى أفراد الدراسة هي: ة أن أقل مظاهر الشخصية الكاريزميةأظهرت نتائج الدراس .1

وغير متحيز  اكون موضوعيأ، و يطلب زمالئي عادة مشورتي في حل مشكالتهم الشخصية، و في الوقت المناسب

عن نفسي وقانع  راض، و ق أو جماعة وأستمتع بذلكيأحب العمل ضمن فر ، و عند إبداء رأيي في موضوع معين

صة المتخص مج التدريبيةابهذه المجاالت وإعداد البر طلب من إدارة الجامعات المعنية االهتمام ، وهذا يتفي حياتي

 لبة بهذا الخصوص.ة الكاريزمية لدى الطلتنمية المظاهر الشخصيفي هذه المجاالت 

وهذا يتطلب  األخرى،التخصصات  باقيأظهر الطلبة من التخصصات النظرية والتجارية تقديرات أقل من  .2

ة لتطويريالديهم سواء من خالل البرامج  الكاريزميةمضاعفة االهتمام لدى هؤالء الطلبة بتنمية النواحي الشخصية 

 اإلثرائية. وأ

 ضع جداً العرب بعامة والفلسطينيين بخاصة بمظاهر الشخصية الكاريزما هو اهتمام متوا مام الباحثيناهتلوحظ أن  .3

ز من الطرا من الناحيتين النظرية والتطبيقية، لذا يدعو الباحثان للمزيد من االهتمام بإجراء دراسات تتناول هذا

  وعلى فئات عمرية مختلفة.  الشخصية في عالقتها بمتغيرات نفسية وتربوية واجتماعية مختلفة، 
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Abstract 

This study aimed to identify the charismatic personality characteristics as perceived by the university 

students in Tulkarm Governorate. For this purpose, the Charismatic Personality Characteristics Scale was 

applied to a randomly selected stratified sample of (478) male and female universities students from Al- Quds 

Open University (Tulkarm branch), An-Najah National University (Faculty of Agriculture and Veterinary 

Medicine), and Palestine Technical University, Khadoori . The study found out that the participants highly 

appreciated the charismatic personality characteristics, and showed that there was a statistically significant 

difference in the responses of the participants to the scale with regard to the field of study variable in favor of 

the students from the health, medical and scientific specializations. However, there were no statistically 

significance differences due to the gender and university variables and the interaction between them.  

 

Keywords: personality, charisma, charismatic personality, university students. 

 

 

 

 

 

 

 

 


