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 قياس السمات الشخصية لعينة من موظفي الدولة

 )دراسة ميدانية ضمن حدود مدينة كالر يف اقليم كردستان(

 الزنطنةكريم مدحت 

 جامعة كرميان،  الرتبيةكلية ، فسنال معلقسم  
karim.medhat@garmian.edu.krd  

 لخ  امل

الذين يعيشون  األكراد املوظفني عينة منل السمات الشخصية قياسالشخصية الكردية من خالل  إىل دراسة هدفت الدراسة احلالية
 ني( لقياس السمات الشخصية للموظف 2006قياس )عبد الكايف,مب استعان الباحثالبحث حتقيقا هلدف و.  كالر يف مدينة

البيانات واملعلومات اليت مت احلصول عليها  بعد معاجلةو  بحثوثبات املقياس يف جمتمع ال  التأكد من صدق بعد. كراداأل
 وصل الباحث إىل النتائج االتية :بالطرق اإلحصائية ت

 لديهم قدرة جيدة على اإلدارة حيث جاءت هذه السمة يف املرتبة األوىل . نيالكالري نياملوظف 

 .املوظفون الكالريون يتسمون بالصرب حيث جاءت هذه السمة باملرتبة الثانية 

 نياملوظفني الكالري لدىالتخطيط للمستقبل من السمات الشائعة. 

  نياملوظفني الكالري ألتفائل من السمات الشائعة لدى . 

 ن السمات الواضحة للشخصية للموظفني الكالريني.الشجاعة م 

  نيليت يعاني منها املوظفون الكالريالقلق من السمات السلبية ا. 

 كراداأل، كالر مدينة، موظفي الدولة ،السمات الشخصية  ،قياس :الكلمات املفتاحية

 مشكلة البحث

هذه الدراسة هي حماولة للتعرف على بعض السمات الشخصية لالنسان الكردي من خالل دراسة ميدانية لعينة منهم . ولقد نبع     
 ا تشكل  مثل هذه الدراسات من أهمية ألي عع  ولل  لكي يفهم نفس  اوال, وأن يفهم العاماهتمامنا بهذا املوضوع مل

حقيقة هذا الشع  ثانيا,  فال يبين تصورات سلبية أو إجيابية حول  انطالقا من مواقف انفعالية آنية , سواء كانت هذه 
 االنفعاالت مشاعر ود أو بغض .

 هدف البحث

 ة من موظفي الدولة لشخصية لعينألسمات أقياس 
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لذين عاعوا يف كالر عشرين سنة فما )أ ملتوسطة فما فوقألذين حيملون عهادة أو موظفي الدولة يف منطقة كالر :حدود البحث
 فوق(

 حلاجة إلي أأهمية البحث و

( تعد من أهم 2008فالشخصية من وجهة نظر املغراوي ) .علم النفس يف جماللشخصية من املوضوعات املهمة أتعد دراسة       
ن الشخصية ااعتربوا  لعلماءأن أالفرد وضبط  والتنبؤ ب . و ترى باملوضوعات اليت اهتم بدراستها علماء النفس بهدف فهم سلوك 

 هي احملور األساسي لكافة تفاعالت اإلنسان يف حيات  اخلاصة وبين  وبني احمليطني ب  يف حيات  العامة.

سة تقتصر على دراسة عينة من الشع  الكردي وهم املوظفني األكراد يف كالر واليت هي أحد املناطق ومع أن هذه الدرا             
الكردية املهمة يف كردستان ,ومع أن تعميم هذه النتائج سيكون في  الكثري من القصور العلمي الذي حناول أن نتجنب  إال أنها يف 

ات اعمق وامشل حول الشخصية الكردية اليت م حياول أحد دراستها بشكل نفس الوقت حماولة ال بد منها لكي نضع بداية لدراس
علمي ,بل إن أعدائ  م يكتفوا مبحاولة تشويهها على مر التاريخ, ال بل قامو مبحاوالت عديدة ملسخها وزرع عخصية غريبة 

 عن  مكانها .

ما هي الي عع , لكي يفهم ماضي  فيحاول أن يستثمر بان هذه الدراسة ضرورية للشع  الكردي ك يرى الباحثكذل                
إجيابيات  ويعاجل سلبيات  يف احلاضر. ولكي يبين لنفس  مستقبال افضل ويتجاوز األزمة اخلانقة اليت مير بها ونقصد هنا, 

منهد الطريق  ولكي .أزمة فقدان اهلوية ومعرفة الذات,  أزمة إطالق األحكام غري العلمية على نفس  وعلى تارخي  وحاضره
 لألحكام العلمية اليت تستند للدراسات والبحوث.

ونظرا الن املكتبة الكردية تعاني من نق  كبري يف الدراسات العلمية والنفسية اليت تتناول الشخصية الكردية ومساتها         
عن احلصول على بعض الدراسات  حيث إن الباحث قضى وقتا وجهدا كبريا يف البحث عن مثل هذه الدراسات وم يفلح حبث  إال

املتواضعة اليت تناولت الشخصية الكردية ومسات  بشيء من االختصار والسطحية اليت ال تليب متطلبات البحث العلمي ونظرا 
حيث عانت ومنذ ما .يت مرت بها خالل تارخيها الطويلالن الشخصية الكردية عخصية متشعبة نتيجة للظروف غري الطبيعية ال

آلفي سنة من االستعمار املتوالي والسياسات االستعمارية اليت كانت وما تزال حتاول تشوي  الشخصية الكردية لكي يقرب من 
يسهل استعبادها. ونظرا الن اغل  الدراسات إن م يكن كلها واليت تناولت الشخصية الكردية انقسمت إىل فئتني , فئة مأجورة 

تل  الفرتة فنال من الشخصية الكردية حس  رغبة أسياده مثال وصف األكراد بأنهم للمستعمر الذي كان يستعمر كردستان خالل 
 أحفاد اجلن.

"ال توجد يف النصف القديم من الكرة األرضية,ساللة بشرية   كتاب  الكرد و كردستان ما نص كرارعاك سافارستيان يف يذ        
ذ فجر التاريخ رمبا ال يوجد عع  يف العام يسكن منطقة كانت عرضة للظلم باستمرار واسيئ فهم  كالشع  الكردي ,ومن

 .(2008ليل, اخل)ئة على الدوام مثل الشع  الكردي"جغرافية حمددة كان ضحية النوايا السي
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أما الكات  الرتكي الكبري امساعيل بيشكجي يف دراست  العميقة و املستفيظة عن الكرد و كردستان واليت نشرت يف كتاب         
وان )كردستان مستعمرة دولية( فيؤكد بان حبث  املعمق يف وضع اجملتمع الكردي يف تركيا و الشرق االوسط سيكشف بان حتت عن

كردستان و الكرد ال يتمتعون حتى بصفة املستعمرة و أن االكراد يف وضع أسوء من حال الشعوب املستعمرة, حيث أن الدول اليت 
 حتى, بل كأتراك و ايرانيني و عرب.تستعمر بالدهم, ال يقبلون بهم كأكراد 

مثل هذه األسباب وغريها تزيد من أهمية مثل هذه الدراسات لفهم الكرد ألنفسهم و فهم العام هلم بشكل صحيح. ولقد كان         
ية مشروع البحث يف خميلة الباحث هو حبث عن مسات الشخصية الكردية بشكل عام ولكن لضيق الوقت وقلة اإلمكانيات املاد

واملعنوية إلجراء مثل هذه الدراسة مت اختزال هذا البحث ليكون دراسة لبعض السمات الشخصية لعينة من موظفي الدولة يف 
واليت ميكن من خالهلا التعرف على جزء من الشخصية  .منطقة كالر واليت هي إحدى املناطق الكردية اليت هلا تاريخ طويل

 اكرب يتناول الشخصية الكردية بشكل أوسع يف املستقبل إن عاء اهلل .الكردية بشكل عام ويكون مشروع لبحث 

وهنا أيضا واجهت الباحث معضلة كبرية وهي كذل  عدم وجود مصادر أو دراسات تناولت الشخصية الكردية يف منطقة كالر فجميع 
حتى انثروبايلوجية ولذل  اضطر  الكتابات عن املنطقة اختذت منحا تارخييا وجغرافيا وم يكن دراسات نفسية أو علمية أو

الباحث إىل املقابالت الشخصية مع عدد من الشخصيات املثقفة والذين هم من كبار السن ومن أهل املنطقة منذ والدتهم ولعل هذه 
مثل  الدراسة تعد أول دراسة نفسية علمية يف املنطقة واليت يأمل الباحث آن تكون البداية لدراسات اعمق و امشل نظرا ألهمية

 -هذه الدراسات يف جماالت عديدة و منها:

 التعرف على السمات الشخصية اإلجيابية و حماولة تنميتها. -1

 التعرف على السمات الشخصية السلبية و حماولة تغيريها آو التقليل من درجة سلبيتها.-2

 االستفادة من هذه الدراسات يف جماالت الرتبية والتعليم و البحث العلمي -3

 لكردية الفقرية من هذه الدراسات.راء املكتبة اإث-4

 حتديد املصطلحات

 القياس -1

بأن "  تقدير الشيء املادي آو املعنوي بواسطة وحدة معينة ملعرفة عدد ما حيتوي  من هذه الوحدة وهو    (1968)  عرف  راجح
 أداة تستخدم يف البحوث التجريبية واإلحصائية". 

ب من الوصف  ,فنحن حني نقيس  إمنا نصف ولكن هذا الوصف يكون دائما عن طريق بعض بأن "ضر  (1984)عرف  برنهارت 
 (1955,حمياملقاييس املقننة للمقارنة ويكون عادة بواسطة املوازين العددية ,أي الوصف بطريقة الدرجات األكثر أو األقل ".)

 ( بأنها"متثيل للصفات و اخلصائ  بأرقام". 2002) عرفها ملحم
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 السمات -2

الوحدات الطبيعية -فها البورت بأنها" البناءات الداخلية املوجهة لسلوك الفرد بشيء من الثبات واخلاصية,آو هي مبعنى آخرعر
لوصف الشخصية ولكنها ليست بالتأكيد وحدات مستقلة داخل الفرد ولكنها جمموعة متواظعة من الصفات تتجمع لتصف 

 (.2004,عشي)" السلوك

 (.1968راجح,ا"أي صفة فطرية أو مكتسبة متيز الفرد عن غريه من الناس") ( بأنه1977عرفها وصفي )

عرفها راجح  بأنها"استعداد دينا مي أو ميل ثابت نسبيا إلي نوع معني من السلوك,أي يبدو أثره يف عدد كبري من املواقف 
 (.1968, راجحاملختلفة" )

املعرفية و االنفعالية و السلوكية الثابتة للفرد واليت تسهم  ( بأنها عبارة عن جمموعة اخلصائ ,2013Nigel et alعرفها )
 يف تشكيل هويت  اخلاصة وتكون العالمة الفارقة ل  عن عخصية األخرين.

  الشخصية -3
( بأنها "الشخصية هي جمموع األنشطة اليت ميكن اكتشاف  عن طريق املالحظة الفعلية للسلوك لفرتة  1930عرفها واطسن )
 (.1981,عريفكان,ولل  لتعطي معلومات موثوق بها" )كافية بقدر اإلم

ومعناها القناع وهذه بدورها مركبة من  PERSONA( بأنها" لفظة مشتقة من كلمة التينية "برسونا"  1989) عرفها كمال 
ي  املمثل على لفظتني بري و سوناري و معناها عرب أو عن طريق الصوت واللفظة بكاملها يعو د استعماهلا إىل الزمن الذي راح ف

املسرح اإلغريقي يضع القناع على وجه  لغرض إظهار وإيضاح الصفات الصارخة والعام النفسي الشهري كارل يونغ قد استعمل 
 لفظة"برسونا" للداللة على القناع الذي يتحتم على كل فرد أن يلبس  لكي يستطيع أن يلع  دوره بنجاح على مسرح اجملتمع".

الشخصية هي لل  النظام الذي يسمح بالتنبؤ مبا سيفعل  الكائن اآلدمي يف موقف معني وبالتالي فان  عرفها) كاتل ( " بان
 (.1981,عريفالشخصية تتناول مجيع أمناط سلوك الفرد الظاهرية واخلفية" )

رد و اليت بأن العلماء يتفقون بأن الشخصية هي البنية الفريدة الثابتة للف (Coon & Mitterer, 2004) ويرى كل من 
 تشمل خصائص  الفكرية و االنفعالية و السلوكية.

 اإلطار النظري  

لل  الن  .دراسة الشخصية من املوضوعات املهمة يف علم النفس ويف نفس الوقت فهي دراسة تنطوي على صعوبات كثرية         
ة يتظمن جوان  عديدة خت  اإلنسان مثل مفهوم الشخصية موضوع معقد ومتشع  , فعلى سبيل املثال ال احلصر, مفهوم الشخصي

 اهليئة اجلسمية, السمات اخللقية الظاهرة منها واخلافية, األفكار واملشاعر, واألحاسيس واالنفعاالت والعالقات االجتماعية . 
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البيولوجية  إىل  فمن الوراثة والعوامل .كما أن الشخصية تتأثر بالعديد من العوامل اليت تسهم بشكل أو بآخر يف تشكيلها       
العادات والتقاليد , املعتقدات,السياسية , األفكار  ,االقتصادية ,البيئة وما يتضمن  من عوامل عدة ومنها العوامل اجلغرافية 

...اخل. بالنسبة للعوامل البايلوجية على سبيل املثال ال احلصر يذكر الزاروس بان  ال ميكن فهم عخصية االنسان بصورة عامة, 
راد بصورة خاصة دون ادراك املوضوعات البايلوجية مثل التطور البايلوجي والثقايف لالنسان, والتأثريات التكوينية علي  و واألف

 ( .2013طريقة تأثري البناء الفسيولوجي لالنسان على عخصيت  و سلوك  ) اخلليل, 

يرى اري  فروم بأن فهم االنسان ال بد أن يبنى على و فيما خي  العوامل البيئية  وأثرها على اخلصائ  الشخصية لالنسان      
 . )حتليل حاجات االنسان النابعة من ظروف وجوده)املصدر السابق

( ان إحدى 2005بدايات االهتمام بدراسة الشخصية تعود إىل زمن بعيد وقد اختذت أعكال متعددة حيث يذكر بدران )             
ن غريها ،هي فهم خصائص  اخلاصة وعخصيت ،وخصائ  الناس وعخصياتهم . وكان حماوالت اإلنسان اليت استمرت اكثر م

الناس حياولون منذ أجيال أن حيلو لغز معرفة السجايا أو التكهن مبعرفتها والتكهن بالطالع يف نواحي  العديدة من خالل السحر 
سحر البدائي واخلرافات ال تزال ماثلة حتى بتاريخ غابر الن بقايا هذا ال و الشعولة و ف  الطالسم. و يوضح بان لل  ليس

( يف معرض حديث  عن البدايات االوىل حملاوالت قياس الشخصية بان التجيم و قراءة 2009ويف نفس االطار يذكر ربيع) اليوم.
بوء مبا الكف و الفراسة كانت من االسالي  القدمية االوىل اليت حاول من خالهلا الناس التعرف على خصائ  الشخصية و التن

   قد تكون علي  يف املستقبل.

أما االجتاهات احلديثة يف الدراسات السيكولوجية فتولي دراسة الشخصية أهمية بالغة لدرجة اصبح مادة مستقلة بني                
ا, وكيفية مناهج الدراسات النفسية, حيث تشمل الدراسات اجلوان  املختلفة للشخصية وكيفية منوها والعوامل املؤثرة فيه

قياسها والنظريات اليت وضعت لدراستها و تفسريها. ومن الدراسات القيمة يف جمال الشخصية دراسات فرانسيس 
( يف جمال دراسة الفروق الفردية, حيث اوىل اهتماما كبريا مبوضوعات مثل القياس العقلي و قياس 1911-1822جالتون)

 (.2009ياة اليومية )ربيع, يف احلالشخصية باالضافة اىل قياس االنفعاالت 

يعترب علم نفس الشخصية احد اهم فروع علم النفس , ويهتم هذا الفرع من علم النفس بالدراسة العلمية لالفراد و          
خصائصهم الشخصية. البدايات االوىل لدراسة الشخصية قدمية قدم علم النفس لات  حيث ان جذور هذه الدراسات تعود اىل 

لنظرية للفلسفة اليونانية. ولكن الدراسة العلمية للشخصية ووالدة موضوع الشخصية كعلم حديث و يعود اىل بدايات االطروحات ا
( أن  ومع بدايات القرن العشرين ظهر أطباء و باحثون من أمثال فرويد و ادلر و يونج ممن 2004القرن العشرين حيث يرى عشي)

( ميكن حتديد ثالث اجتاهات رئيسية او كما يصقها 2015وجهة نظر عبد اخلالق)حاولة دراسة الشخصية بالطرق العلمية. من 
 اساسية يف علم نفس الشخصية وهي التحليل النفسي والسمات و التوج  املعريف السلوكي.  paradigmsبنمالج نظرية 

سة التحليل النفسي بأن السلوك وقد بنى كل اجتاه نظرية عاملة للشخصية . حيث يرى فرويد والذي هو مؤسس مدر             
الذي اعتربه منبع للغرائز و  idاالنساني هو نتيجة للصراع النفسي بني ما مساها املكونات الثالثة للشخصية أال وهي اهلو 
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والذي ميثل الواقع أي اجلزء الذي حياول أن يتكيف مع متطلبات اجملتمع و  egoالدوافع احليوانية لدى االنسان و األنا 
وف احمليطة بالفرد و املكون األخري و هو األنا األعلى و الذي مثل  بالظمري و املثل أألخلقية العليا اليت يؤمن بها الفرد أو الظر

فان  يرى بأن كل سلوك ينتج عن الفرد ما هو اال تعبري بشكل أو بأخر عن الشعور بالنق , اجملتمع ألذي يعيش يف الفرد. أما ادلر 
ل اىل التفسري الغييب ويرى بأن الدافع وراء أي سلوك هو الرغبة يف ألتدين . من ناحية اخرى جاء علماء يف حني أن يونج ميي

املدرسة السلوكية بتفسريات معاكسة متاما لتفسريات مدرسة التحليل النفسي حيث أن كل من سكنر و واطسن و ثورنداي  أكدو 
علم الشرطي و الثواب و العقاب و التعلم باحملاولة و اخلطأ قد تكون أفضل على أهمية التعلم , فمن وجهة نظر هؤالء العلماء الت

تفسري للسلوك االنساني. أما النظرية البايلوجية فتفسر الشخصية على أنها ناتج لوظائف املخ واألعصاب واهلرمونات 
 (.  2004عشي,")واجلينات وعملية النشوء واالرتقاء,وهناك نظريات أخرى مثل الوجودية واإلنسانية وغريها

نظرية األمناط ومنها األمناط اجلسدية  وهناك العديد من النظريات األخرى اليت اهتمت بدراسة الشخصية ومنها           
:العالقة الظاهرية بني البنيان اجلسدي للشخ  واملظاهر العامة لشخصيت  واألمناط الفسيولوجية وتقوم على أساس كيمياء 

ات اهلرمونية واألمناط  ونظرية الذات لكارل روجرز و غريها و اليت حاولت مجيعا تفسري الشخصية و اجلسد وتوازن اإلفراز
 حتديد معاملاها و تصنيفها بشكل علمي.

واقرتح السمة كوحدة قياس متكن من فهم  ,ويعترب البورت من أوائل علماء النفس الذين وضعوا حجر األساس يف بناء الشخصية
تكافئة من السلوك التوافقي م ةا القدرة على جعل مثريات عديدت السمة بأنها بنية عصبية نفسية هلالشخصية وعرف البور

 ,السمات العامة والسمات اخلاصة وهي السمات إىل عدة أنواع (1961)ويقسم البورت (والتعبريي )على حنو ل  معنى متسق
 .املكتسبة السمات الرئيسية واملركزية والثانوية السمات الوراثية والسمات

مييز البورت بني السمات املكتسبة والسمات الفطرية فالسمات املكتسبة عنده ما هي إال تل  القريبة من السطح اخلارجي        
 (Engler,2009) .   اجلزء املركزي من بناء الشخصيةأما السمات الوراثية فهي تل  اليت تصل إىل قل  أو إىل

لقياسية ( بأن "إلا م نتمكن من قياس الشخصية جتريبيا والتعبري عن لل  كميا فان ما ويرى كاتل) صاح  نظرية السمات ا
  .(1986, كما جاء يف منصور و اخروننتوصل إلي  ليس نظرية علمية وإمنا فلسفة أو فنا)

حمددة ولل  حس   جوردن البورت هو من أوائل العلماء الذين حاولو تنظيم و تصنيف عخصيات البشر يف عوامل و جمموعات      
من  1936اخلصائ  اليت تتظمنها كل جمموعة أو عامل. وكانت أول حماولة ل  باالعرتاك  مع أحد زمالئ  و هو اودبريت يف عام 

كلمة يف القاموس تصف خصائ   17953حيث وجدوا أن هناك ما يقارب االنطليزية خالل االطالع على قاموس اللغة 
 . Seamon& Kenrick,1994.,Holt et al,2013)البشر)

صفة  171صفة و بعد لل  أختزل  اىل  4000أن خيتزل لل  العدد من الصفات اىل  1956ثم حاول راميوند كاتل يف عام       
عامال واليت من وجهة نظره  16من خالل استبعاد املرتادفات اليت تعطي نفس املعنى. ومن خالل التحليل العاملي استطاع أن حيدد 

   (.Seamon& Kenrick,1994.,Engler,2009نيف عخصيات البشر)مناسبة لتص
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يؤكد كاتل على أهمية التنبؤ فالشخصية هي تل  اليت تسمح بالتنبؤ مب سيفعل  الفرد يف موقف معني,ولكي نتوصل إىل         
عديدة للشخصية القدرة على عمل تنبؤات صادقة عن السلوك,جي  علينا أن نتعلم كيف نصف ونقيس األبعاد)السمات ال

ويتوقف اكتشاف وقياس هذه األبعاد بدوره على استخدام الرياضيات)ملكة العلوم(لذا يعتمد يف هذا الشأن على طريقة التحليل 
العاملي.  ويف لل  يؤكد على إننا نضع فقط اإلحساس العام بان لألفراد مسات,يلي لل  حتديد درجات على سلسلة معينة من 

 .( 1981 ,  عريفكما جاء يف السمات".)

ومسات  مسات سطحيةوهي من حيث الشمولية قسم السمات إىل نوعني , وقد صنف كاتل السمات عدة تصنيفات من أبرزها         
 مصدرية. ومن حيث العمومية اىل مسات عامة و مسات فريدة. ومن حيث النوعية اىل مسات القدرة والسمات املزاجية 

-16اسات عاملي  عاملة و عميقة أن هناك جمموعة حمددة من السمات األصلية املصدرية )عددها ويرى كاتل أيضا بناء على در
 سعد)وأختزل السمات األساسية يف عاملني و هما عامل االنبساط و عامل االنعزالية تكون البناء األساس لشخصية اإلنسان  ( 21
,1983.(Engler, 2009., 

 تصورهما للشخصية. حيث يرى مثل كاتل بأن الشخصية مكونة من عدد من اخلصائ  اليت أتفق هانز أيزن  مع كاتل يف          
ميكن تصنيفها و تنظيمها يف عوامل و جمموعات حمددة و لكن  أختلف مع  يف عدد العوامل, حيث أن  و بعد العديد من التجارب 

عصابية مقابل الثبات الوجداني, والذهان مقابل و أألحباث توصل اىل ثالث عوامل رئيسية وهي أنبساط مقابل أالنطواء, ال
. و بعد حبوث عديدة قام بها كل من كوستا و ماكري يف Schultz & Schultz,2005) ., 2015السواء)غباري و أبو ععرية, 

 & Feistجمال تصنيف الشخصية استطاعوا تطوير مقياس للشخصية مسي بالعوامل اخلمس الكربى للشخصية)

Feist,2008) 

( بأن  ميكن تصنيف العوامل املكونة للشخصية اىل ثالثة عوامل رئيسية وهي العوامل اجلسمية و العوامل 2005ويرى بدران)      
    .النفسية و العوامل االجتماعية

 عوامل تكوين الشخصية-

حيث يؤكد العاني  انيةهناك عدة عوامل بايلوجية وبيئية تتفاعل معا لرتسم لنا اإلطار العام للشخصية  اإلنس          
( بأن تكوين الشخصية هو نتيجة لتفاعل العوامل البايلوجية و العوامل النفسية و العوامل االجتماعية لذل  فان 1989)

  الشخصية هي نتاج لتفاعل كل تل  العوامل.

  مجيع الناس يف بعض ( اهم العوامل الوراثية و البيئية اليت تتفاعل مع بعضها فتجعل كل عخ  يشب1953يورد برنهارت)
 -اخلصائ  و خيتلف عن األخرين يف خصائ  اخرى أال وهي:

     ماءالشخصية والغدد الص -1

يف جسم اإلنسان غدد صماء تفرز مواد لات فاعلية عديدة تسمى )اهلرمونات( وهي مواد أن م تفرز بقدر معلوم اختل            
وبنيت  ومزاج  ولكائ  ومسات عخصيت ,فمثال  الغدة الدرقية أن  ميزان اجلسم وبدت تغريات ملحوظة يف مظهر الشخ 
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افرط نشاطها زاد نشاط العمليات احليوية,واصبح الفرد قلقا ضجرا سريع االهتياج غري مستقر انفعاليا وحركيا وان فرت 
فيفرز خناعها هرمون نشاطها اصبح الفرد خامال بليدا وأصاب  البطء يف تفكريه وتذكره وحركات ,أما غدتا األدرينالني 

األدرينالني الذي يزداد إفرازه يف حاالت االنفعال العنيف كاخلوف والغض  واألم واجلوع أما قشرة هذه الغدة فتفرز هرمون 
الكورتني وهو الزم للعمل العقلي املوصول ومقاومة العدوى أن زاد إفرازه أدى إىل تضخم خصائ  الذكورة عند الرجل واىل 

 جولة عند املرأة,وان قل إفرازه أصي  الفرد بالضعف وفرتت رغبت  اجلنسية. ظهور مسات الر

 اثر العوامل اجلغرافية يف الشخصية -1

للعوامل اجلغرافية اثر كبري يف تنمية بعض السمات وإبرازها أو تعطيل مسات أخرى وعوقها عن الظهور,فمن املشاهد           
تأثر ألنها تعيش يف الصحراء أو بني اجلبال أو يف جزيرة أو منطقة معتدلة املعروفة أن أسلوب حياة اجلماعة بأسرها ي

املناخ,أو ألنها تعيش يف ارض قاحلة تضطرها إىل الكدح املوصول أو يف واد خص  وفري اخلريات. هذه العوامل املختلفة لات 
 .(1955) كما جاء يف حمي, اثر يف عخصية اجلماعة بأسرها ,ويف عخصيات األفراد اليت تتكون منهم هذه اجلماعة

فمثال )اإلسكيمو( قوم يعيشون يف ظروف قاسية عنيفة حبيث ال يقوى على العيش إال األقوياء,أما الضعيف أو املريض           
أو العاجز عن كس  قوت  فمصريه اهلالك أو االنتحار أو أن يقتل من لوي  كما قضت عليهم هذه الظروف اجلغرافية أن يكون 

 االجتماعي فرديا إىل حد كبري . نظامهم

وهذه قبيلة االرابش يف غينيا اجلديدة تعيش يف منطقة جبلية تكفل هلم األمن من الغزو,ومتدهم مبا يكفيهم من           
الطعام أي انهم يف أمان من اخلطر اخلارجي ومن اجملاعات,لذا م يتكون لديهم نظام اجتماعي قوي واصبح القوم يتسمون 

عة واملساملة وروح الصداقة بل ميقتون التنافس والتفاخر واخلشونة وينبذون الشخ  الغيور الطموح الذي يتطلع إىل بالودا
 .)املصدر السابق(التمل 

هناك عدة نظريات تناولت اثر العوامل اجلغرافية والظروف البيئية يف حتديد مسات الشخصية أقدمها )النظرية البيئية   
ط اليوناني ( يف تأكيده لدور العوامل الطبيعية والظروف املناخية يف بناء الشخصية وحتديد مساتها اليت تبناها هيبوقرا

 البايلوجية والثقافية                                                                                   

اجلنس البشري يتأثر بالعوامل الطبيعية والظروف املناخية اليت جاء)مونتسكيو( ودعم أراء هذه املدرسة يف أن                   
جتعل منهم وحدة متجانسة متكاملة تتكون عندهم ما يسمى)روح الشع (كحقيقة تعرب عن الطبيعة األصيلة لشخصية 

 (".  2003,عبد اهللالفرد")

املتمثل بدرجة احلرارة أو التضاريس وخصوبة اإلقليم وتتفق أراء ابن خلدون مع أراء املدرسة البيئية يف أن للعامل اجلغرايف      
أثرا يف مسات الشخصية هي السمات اليت حيملها الفرد نتيجة تفاعل  مع البيئة وأراء هنكتون بان للمناخ اثر يف قدرة اإلنسان 

                                       (.                                                     املصدر السابقونشاط  اجلسمي والعقلي")

      -اثر العوامل الوراثية يف الشخصية: -2
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هناك عدة أراء تؤكد على اثر العوامل الوراثية يف تكوين الشخصية حيث أن هناك أراء ترى بان"معام الشخصية         
ؤثر على منو اجلنني أثناء احلمل ,حيث تكون تتقرر بالوراثة وهذا الرأي يستند إىل إن وراثة الطفل بالتفاعل مع كل ما ي

 عخصية املولود بها من املعام األساسية لالم أو األب".

"تتقوم الشخصية وتتشكل وتنمو نتيجة تفاعل الفرد وما لدي  من مرياث فطري مع البيئة,خاصة البيئة االجتماعية 
ستعدادات اجلسمية والعصبية والنفسية,منها الدوافع والثقافية وتفصيل لل  إن اإلنسان يولد مزودا بأنواع عتى من اال

الفطرية والذكاء والقدرة على التعلم واملزاج ودرجة خاصة من احلساسية والتأثر وأخرى من احليوية والتحمل 
 (  1984, حميوالصالبة")

 اثر الثقافة يف تكوين الشخصية-3

ت من حيتضنهم من أفراد بل إن ثقافة اجملتمع تؤثر يف طرق للمجتمع والثقافة املميزة ل  صلة وثيقة بشخصيا           
تفكرينا وتعبرينا عن انفعاالتنا وارضائنا لدوافعنا وفيما نتعلم  من معايري املباح واحملظور والعدل والظلم واحلق والباطل 

,أهي ثقافة دميقراطية كذل  فيما نكسب  من معلومات ومهارات وعواطف وألواق كل أولئ  حيدده نوع الثقافة إىل حد كبري
أم غري دميقراطية ,تعاونية أم تزامحي  ,مادية أم روحية مساملة أم عدوانية,يضاف إىل هذا أن الثقافة هي اليت تعين 

                      (                                                         املصدر السابقاألسالي  والطرق اليت يتبعها الوالدان يف تنشئة األطفال")

تناول دراسة العالقة بني الثقافة والشخصية الكثري من علماء االجتماع واالنثروبايلوجيا,ركزوا على بيان اثر             
الثقافة يف بناء الشخصية وحتديد السمات العامة لشع  متميز,"حيث ان اصحاب املدرسة االنثروبايلوجية األمريكية ومنهم 

كهون(و)وماركريت ميد(و)ادوارد سابري( وغريهم أكدوا على تأثري الثقافة يف بناء الشخصية وربطوا العناصر )كاليد كال
الثقافية باملتغريات أو اآلثار اليت ترتكها هذه العناصر يف السلوك الشخصي ومسات  واعتبارهما وحدتني متداخلتني ال 

 .( 2003, عبد اهلل)ة اإلنسانية ومنوها"موضوع الشخصيفاصل بينهما وان الثقافة عامل حاسم يف 

 مسات الشخصية الكردية

لكل جمتمع خصائ  ومسات خيتلف ب  عن جمتمع آخر مع عدم إغفال الفروق الفردية بني أفراد اجملتمع الواحد حيث         
 رافية.يتميز كل جمتمع بسمات ثابتة نسبيا سببها عدد من العوامل البايلوجية والنفسية والبيئية واجلغ

"إن ثقافة اجملتمع والتنشئة االجتماعية ,إضافة إىل العوامل البايلوجية والنفسية,هي اليت حتدد الشخصية             
ومساتها اليت تظهر من خالل سلوك الفرد يف املواقف واألحداث,وان هذه العوامل جتعل من السمات الشخصية ألفراد جمتمع 

يا مع وجود صفات وخصائ  معينة متيز الشخ  عن غريه وباألخ  من حيث تكيف  مع من اجملتمعات أن تكون ثابتة نسب
 (                                                                            2003, عبد اهللاملواقف االجتماعية".)
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"إن الشخصية ظاهرة اجتماعية كونها من صنع نيحيث يذكر باسيلي نيكيت ويلع  اجملتمع دور مهم يف بناء عخصية الفرد        
اجملتمع,وهي توجد يف عقول األفراد وينعكس يف العقل اجلمعي وتسب  عن طريق قوال  يصنعها اجملتمع وما حيمل  من 
عناصر ومسات ثقافية إىل احلد الذي دفع بالباحثني وعلماء االجتماع التأكيد على إن للمجتمع وثقافت  الدور األساس يف 
بناء الشخصية,فقد أكد العام الفرنسي) اميل دوركهايم( إن اجملتمع يعمل على ص  السمات األساسية للفرد من الصغر 

( "من املؤكد أن ألفراد عع  ما قامسا مشرتكا جيمع بينهم املصدر السابقحبيث ينمو وهو حيمل صفات ومزايا جمتمع ")
أحد  جتماعية والبايلوجية,فذلا اغرتبموعة كبرية من العناصر االمتتد جذوره يف تارخيهم وبيئتهم الطبيعية ويف جم

وسط أخر استطاع اكتساب صفات أخرى وتكوين عخصية جديدة ل ,ولكن هذا التبدل يكون طارئا وسطحيا  اىل األفراد
                                                          (.                 2007, كما جاء يف الطالبانيوسرعان ما يزول عندما يعود الفرد إلي وسط  األصلي".)

هناك صعوبة كبرية يف حماولة رسم صورة عن احلالة النفسية لشع  ما ولل  بسب  تعدد العوامل إىل تؤثر يف             
كالشع  الكردي  تشكيل الشخصية,وهذه الصعوبة تزداد عندما حناول رسم مالمح عخصية لشع  مر بأوضاع متنوعة ومعقدة

وأيضا بسب  قلة الدراسات العلمية اليت تناولت الشخصية الكردية ومساتها النفسية,والكثري من الدراسات اليت تناولت 
الشخصية الكردية اختذت طابع السرد التارخيي وكذل  انطباعات عخصية للرحالة واملؤرخني األجان  ولكن مما ال ع  

حيث يؤكد نيكيتني باسلي )كما   الشعوب األخرى,وهي ناجتة عن ظروف وعوامل متنوعةفي  إن لكل عع  مسات متيزه عن 
"عندما نقوم بدراسة عن عع  ما,كما نفعل اآلن خبصوص الشع  الكردي,ال يصح إغفال ( 2007جاء يف الطالباني, 

(أي جمموع املالمح اليت متيزه اجلان  النفسي هلذا الشع  ومن املؤكد أن لدى كل عع  هذا الذي يطلق علي  )روح  الوطنية
عن الشعوب األخرى أو تقرب  منها ومع لل  ودون ان ننكر وجود مالمح ثابتة يف خصال وطباع عع  ما هي حصيلة ماضي  
وظروف حيات  الراهنة,فان  ينبغي عدم إطالق التعميمات يف هذا اجملال ألن  يكون يف اغل  األحيان عوامل وانطباعات 

 عخصية". 

م يدرس األكراد حتى اآلن دراسة انثروبيلوجية اال بصورة حمددة للغاية ومن أوائل ( بأن  "1972يرى خصباك )          
العلماء الذين تولوا هذه املهمة االنثروبايلوجي األمريكي هنري فيلد الذي زار كردستان وأجرى قياسات علمية على عدد كبري 

التالي"إن لون بشرة األكراد اقل مسرة من لون بشرة العرب إال ان  ليس ببياض من األكراد ولقد وصف األكراد على النحو 
بشرة االثوريني,وععر الرأس بين غامق أو اسود ول  متوجات خفيفة وهو متوسط الكثافة,وأما العيون فهي بنية غامقة غري 

أو مستقيم مع أرنبة عريضة أو متوسطة  ان هناك نسبة من العيون امللونة ,واحلدقة طبيعية غائرة قليال وأما األنف فمقوس
والكردي متوسط القامة لو جذع طويل وأحيانا طويل جدا وسيقان قصرية وأما اجلبني فعريض وأما الرأس فعريض جدا ومدور 
والطول الكلي للوج  بصورة عامة متوسطة أو طويلة,وهناك وصف علمي أخر لألكراد سجل  عام األجناس الربوفيسور 

% من األكراد الغربيني )أكراد كردستان تركيا( ميتلكون عيونا زرقا وععر ا أعقر,ومتيل 50قال "أن حوالي هادون حيث 
روؤسهم إىل العرض والضخامة وكلما اجتهنا غربا ازدادت فيهم عالئم االختالط مع األتراك واألرمن أما األكراد الشرقيني 

 ستديرة والغال  عليهم اللون األمسر وهم اقل مجاال ". فيكشفون عن نسبة أعلى من لوي الروؤس العريضة أو امل
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هذا فيما يتعلق بصفات اإلنسان الكردي اجلسمية أما فيما يتعلق خبصائصهم النفسية فقد ورد وصف هلذه                    
اخلصائ  يف  كتابات العديد من املؤرخني والرحالة الذين كتبوا عن الشع  الكردي .من اقدم الكتاب الذين كتبوا عن 

 للغاية ومتواضعني فيما بينهم وهم ال يعرفون احلسد ,وم األكراد كلوديوس ريج "يتصف األكراد باملرح وبكونهم اجتماعيني
 (.  املصدر السابقامسع أي كردي ينافق ضد األخر مهما كان التنافس بينهما".)

الرحالة الفرنسي هنري بندر يذكر عن األكراد بأنهم "  يتصفون باجلمال والقوة والذكاء وهم ميثلون منالج                  
هم املدنية فسيكونون افضل من جريانهم األتراك والروس,وبالرغم من بداوة األكراد إال انهم يتمتعون طيبة,وإلا صقلت

ويف نفس االطار يذكر ارعاك سافارستيان )كما جاء يف  (. املصدر السابقمبشاعر الكرامة ويتقيدون كليا بوعودهم")
فوس مبتهجة وهم أصحاء جسميا وروحيا,وخالني متاما "الكرد اليوم كما كانوا يف السابق عع  لو ن( بأن  2008اخلليل,

من أي  اثر للعصاب,ويهتم الكردي العادي باآلالت ويربع يف املهن والصناعات,والنساء الكرديات فهن طبيعيات وغري معقدات 
 ميزة فيهن". ولات أخالق عالية,بالرغم من أنهن لسن ناعمات من منظور الذوق احلظا ري األوربي إال إن اجلمال عالمة مت

عن اإلنسان الكردي بأن "يتصف باإلخالص الدائم واحملافظة على الوعود والعطف على األقرباء  أما سون فيذكر        
والرجولة يف معاملة املرأة اكثر من بقية األقوام املسلمة يف الشرق األوسط,كما ان  يتصف بولع عديد بالشعر واألدب 

لعشرية,غري ان  يتميز بطبع ملته  قد يثور فجأة,وهو أمر ناجم عن احلياة املضطربة غري واالستعداد للتضحية يف سبيل ا
 .(1972)كما جاء يف خصباك,املستقرة اليت ميارسها,ويتميز الكردي أيضا باعتزازه بوطن  وقوم  وحب  للفكاهة"

إيران "أن املميزات اخلاصة يف تركي  نفسية يف أطروحت  حول مسالة الرتصني القومي ألكراد  يذكر األستال اكوبوف            
اإلنسان الكردي هي الشعور بالثقة بالنفس واالعتزاز القومي,حي  اإلنسان الكردي احلرية وحي  قوم  وهو متهيئ دوما 
يا للنضال من اجل حريت  واستقالل  ومن صفات  االحتاد والشعور باإلنقال املتبادل وح  الدميقراطية املتكونة لدي  تارخي

)كما جاء يف والشجاعة والعمل والتسامح الديين ونظافة اخللق واحلياة البيتية والفكاهة الفطرية والتفاؤل باخلري"
 .                                                                                   ( 1981عريف,

 النفول يف أعماق كل عيء وهم ينظرون إىل كل وج  باهتمام زائد وع  يذكر مينورسكي"إن لألكراد قابلية خارقة يف           
واألكراد ليسو خاملني وال أغبياء إال أن اإلمكانيات تعوزهم لتطوير الثقافة واملعارف بينهم والسب  على األغل  تقاليد 

ى بان هناك حاالت استطاعوا أن الرؤساء الذين يعتقدون أن الوضع اجليد هو يف التمارين العسكرية فقط ,وجي  ان ال ننس
ويتصفون بالفضول يف معرفة األخبار  ويون جيدون واألكراد حيبون املرحيظهروا فيها جناحات سريعة يف التعليم وهم لغ

.                                 .                                                                        (1972) كما جاء يف خصباك,ويفتخرون حبياتهم احلرة"
"إن الصفة البارزة للكرد هي حبهم للقتال,إن احلياة احلرة غري املقيدة للرحل وسعيهم الدائم إىل املراعي يرى باسلي نيكتني 

لمت اخلصبة أو إىل الصيد أو الغزو قد أوجد لديهم حالة نفسية جعلتهم ينفرون من كل التزام ويثورون ضد كل إكراه لقد ع
احلياة الفرد الكردي )أن العام ملل  الشجاع(إن هذه اخلصوصية يف الطباع ما كانت لتخدمهم لو م تؤد بهم إىل الصراع مع 
الفناء لو م يكونوا خاضعني إلدارة مدرسة قاسية هي العشرية اليت يتعلمون فيها السيطرة على النفس والتضحية وأداء 



 جملة جامعة كرميان                                Journal of Garmian University                      طؤظاري زانكؤي طةرميان    

508 |                               acadj@garmian.edu.krd                           Vol.5, No.3 (July, 2018) 

ردي حتت تأثري هذا العامل املزدوج الصراع املستمر مع الطبيعة ومع اإلنسان واخلضوع الواج  إزاء اجملموع إن وقوع الك
) كما جاء ألنظمة العشرية قد كون في  هذا اخللق النبيل الذي يتجلى يف ععارهم الثالثي:الشهامة وحسن التصرف واإلباء"

                         .                                                (2007يف الطالباني,

حيث لكر"إن اإلنسان الكردي قد ترك ( 1972) يف هذا الصدد هناك مالحظات وحتليالت قيمة للدكتور عاكر خصباك
انطباعا حسنا على العموم يف نفوس غالبية الكتاب والرحالة الغربيني ولقد قام املؤلف بدراسة الشخصية الكردية واخللق 

 ملس  الكتاب املنصفون .الكردي عن كث  فلمس ما 

ويسرتسل يف تقديم دفوع  حول التحليل الغري علمي لشخصية االنسان الكردي حيث يذكر بأن  "من السهل على            
الدارس أن يدحض افرتاءات الرحالة والكتاب املتحيزين عن اخللق الكردي ولل  بتحليل بسيط للظروف الطبيعية 

كراد . فقد نعت األكراد بأنهم قطاع طرق ولوعون باحلرب غدارون وغري اجتماعيني ,فأما واالجتماعية اليت احاقت باأل
السل  فال ع  ان  عمل زاولت  اغل  الشعوب يف أحد مراحل تطورها وقد زاولتها بعض اجلماعات الكردية أيضا حتت تأثري 

املناطق يكون يف صراع دائم مع الطبيعة  ضر وف خاصة ,فكردستان أحد مناطق الصعوبة يف العام واإلنسان يف مثل هذه
ليضمن لنفس  البقاء ,ويالحظ أن هذا امليل موجود يف العادة لدى ععوب املناطق الصعبة اليت تعجز أرضها عن سد حاجة 
 السكان أما ولع األكراد بالقتال فهو مظهر حلرفة الرعي وانعدام األمن فال بد أن يكون الرعاة على استعداد دائم للقتال
للدفاع عن مراعيهم وحيواناتهم ,أما الغدر فهي ليست ألفة الصحيحة اليت ميكن أن يوصف بها حذر الكردي وال بد أن 
نعرتف بان الكردي يرتاب بالغري  حتى يطمئن ألي  وهذا االرتياب يعود إىل عوامل تارخيية واقتصادية , أما الروح غري 

واقع ليست كراهية الغري  ,بل نشأت من االنعزال اجلغرايف للقرية الكردية االجتماعية اليت يتهم بها الكردي فهي يف ال
,واعتقد بعض الرحالة بان الكردي البد أن يكون متعطشا للدماء فهو يتجول يف أرض  مدججا بالسالح ومع أن الكردي ولوع 

يواجهها يف بيئت  الطبيعية واىل  بالسالح بالفعل لكن  قلما يستعمل  يف نزاعات  ولعل ولع  بالسالح إىل املخاطر اليت
تنظيم  القبلي ويفرتض البعض أن الكردي مشاكس وحم  للعراك وان  مولع مبعاكسة السلطة احلاكمة ويرجع هذا الضن إىل 
الثورات املتكررة اليت يقوم بها األكراد يف عتى أحناء كردستان واىل ظهور عصابات املتمردين على القانون يف خمتلف 

لكردية لكن تفسري هذه املظاهر يعود يف احلقيقة بالدرجة األوىل إىل عدم االعرتاف حبقوقهم القومية ,أما عهرة املناطق ا
الكردي بالقسوة فال أساس هلا مطلقا وال ع  إنها تناقض طبيعت  العاطفية ,والكردي ميتاز بغري ع  بشجاعة كبرية وهو ال 

عجاعت  يف القتال هي املسؤولة عن تل  السمعة ومع أن البيئة الطبيعية قد  يفكر باملوت أن زج نفس  يف معركة حربية ولعل
علمت الكردي قوانني االقتصاد )فال يكاد أي بيت كردي خيلو من خمازن الغالل(إال ان  ظل كرميا مضيافا إىل حد كبري 

كردية اكرب اعتزاز ,ومن الواضح واخلالصة أن الكردي إنسان طي  القل  ,كريم,مسح,حم  ألسرت  وموطن  ومعتز بقوميت  ال
أن أولئ  الكتاب والرحالة الذين وصموه بصفات خلقية سيئة كانوا أما جهالء حبقيقت  أو متحاملني ضده ,ويف كلتا احلالتني 

            .ليس ال وصافهم  أي قيمة علمية"
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 الشخصية الكالرية 

شؤها يعود إىل السبعينات من هذا القرن ولكن تاريخ قرية كالر)كالر كالر من املدن احلديثة النشأة كمدينة حيث أن "تاريخ ن
د قديم جدا حيث تذكر بعض املصادر اىل أن هذه القرية أنشئت على يد أح ,واليت هي أالن إحدى أحياء كالر القدمية (

اجليد حيث أنها قريبة  ( يف النصف األول من القرن التاسع عشر وبس  موقعها اجلغرايفطيذالعشائر الكردية وهي عشرية )
من نهر)سريوان( وتكثر فيها املراعي اخلصبة اليت تصلح لرعاية األغنام وأرضها خصبة الرتبة وتصلح كثريا للزراعة  هذه 

انشئت أول مدرسة ابتدائية فيها 1931األسباب وغريها دفع الكثري من العشائر األخرى ألي السكن يف هذه املنطقة,يف سنة 
أنشئ فيها بدالة لالتصاالت اهلاتفية ومع إيصال التيار  1952أنشئ أول مركز للشرطة فيها ويف عام ويف نفس العام 

 (2006,جملة عريوانةالكهربائي أليها وإنشاء أول  مركز صحي فيها أصبحت منطقة جالبة للسكن فيها    ")

يبة منها مثل)كفري وخانقني( جند ان كالر "ومبقارنة مدينة كالر مع املدن األخرى القر ( أن 2005يرى حممد)          
ويرى بان  عهدت تطورا كبريا من حيث توسع املدينة و عدد السكان ولكن هذا التطور حدث بشكل عشوائي وغري خمطط ل  "

 -اهم السباب ميكن تلخيصها فيما يلي:

وجلوءهم إىل السكن يف  1975تهجري سكان القرى الكردية التابعة لقضاء خانقني من قبل النظام السابق يف عام  -1
 منطقة كالر .

الوضع الغري طبيعي للقرى الكردية التابعة لقضاء كالر يف فرتة احلرب العراقية اإليرانية والثورة الكردية ضد النظام  -2
 السابق .

 اهلجرة املستمرة لسكان القرى إىل كالر بسب  توفر اخلدمات املختلفة فيها . -3

 وقضاء كالر وتهجري سكانها إىل كالر.  هدم القرى التابعة لقضاء كفري  -4

هذا من الناحية التارخيية واجلغرافية .ومن الناحية النفسية ولعدم توفر دراسات حول الشخصية الكالرية فقد جلأ الباحث 
 اكثر إىل املقابالت الشخصية مع عدد من املثقفني من اصل كالر واستفسر منهم عن الشخصية الكالرية فكانت آرائهم متقاربة يف

 النقاط ومتفاوتة يف بعض النقاط .

يرى أحدهم بان جمتمع كالر جمتمع ال ريفي وال مدني نشأ من هجرة جمموعة من القرى  اليها ويرى بان االنسان الكالري 
ئمون يعمل كثريا ولكن  ال يستفيد من ناتج عمل  يف إمتاع نفس  ويرى أن الكالريون متعاونون وخاصة الكبار منهم وانهم متشا

 اكثر من كونهم متفائلون ويتسمون بضعف التكوين العاطفي .

ويرى آخر بان الكالريون  معربين انفعاليا مع قوة األنا ويتسمون باملرح والشجاعة واخلشونة والتوافق ولديهم طموح 
 للوصول بأي عكل كان .

واخلضوع وبعد سيطرة النظام البعثي وفتح  ويرى آخر بأن  وبسب  حكم االغوات تعلم الكالريون عدم االعتماد على الذات
 مراكز اجلحوش تعلم الناس الراحة وعدم العمل واحلصول على املال بشكل مريح ودون عمل .  
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ومع أن هذه اآلراء ال ميكن األخذ بها من وجهة نظر علمية ألنها تعرب عن أراء عخصية إال إننا عرضناها لكي تكون هناك 
 .الشخصية الكالريةفكرة وان كانت مبسطة حول 

 اجراءات البحث

 جمتمع البحث وعينت    

يتألف جمتمع البحث من موظفي دوائر الدولة يف كالر )املوظفني األكراد من اصل كالر الذين عاعوا اكثر من عشرين سنة           
 (1حس  اجلدول الرقم )من جمموعة من الدوائر و كعينة للبحث ( موظف من الذكور واإلناث100فيها (*حيث مت اختيار )

 عدد املوظفني واملوظفات يف دوائر الدول  كعينة للبحث  (1جدول رقم )

 عدد اإلناث عدد الذكور الدائرة             ت

 33 10 ةرميانطمديرية تربية  1

 3 9 مستشفى كالر العام 2

 3 8 بن  كالر 3

 4 8 قائم مقامية قضاء كالر 4

 3 6 كالر-مركز صحي عريوانة 5

 4 9 دائرة كهرباء كالر 6

 50 50 اجملموع 7

 أداة البحث

( فقرة ,تقيس ست مسات أساسية وهي: 70( واملتكون من ) 2006حتقيقا هلدف البحث مت استخدام مقياس )عبد الكايف,       
ة تقيس مسة القدرة ( فقر13( فقرات تقيس مسة التخطيط للمستقبل ، والسمة الثانية مكونة من)9السمة األوىل مكونة من)

 ( فقرات تقيس مسة12( فقرات تقيس مسة الشجاعة ، والسمة الرابعة مكونة من )16على اإلدارة، والسمة الثالثة مكونة من)

 ( فقرات تقيس مسة الصرب،  والسمة السادسة مكونة من 8القلق ،  والسمة اخلامسة مكونة من)

 ( فقرة تقيس مسة التفاؤل والتشاؤم .12)

 داةصدق األ

للتأكد من صالحية فقرات االستبيان ومدى تكيفها مع جمتمع كالر مت عرض االستبيان على جمموعة من اخلرباء يف           
اختصاص الرتبية وعلم النفس وطل  منهم بيان رأيهم يف مدى صالحية فقرات االستبيان يف قياس ما وضع الجل  وهو)قياس 

 ولة يف كالر( ومت األخذ باملقرتحات اليت أعار إليها اخلرباء حيث مت األخذ بأعلىالسمات الشخصية لعينة من موظفي الد

 على سالمة االستبيان وان  جاهز للتطبيق النهائي.  اإلجراء اطمئن الباحث %(.  وبهذا85,42نسبة اتفاق بني اخلرباء وهي )
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  العينة االستطالعية

من موظفي دوائر الدولة للتاكد من مدى مالئمة فقرات االستبيان لبيئة  ( موظف وموظف 30مت تطبيق االستبيان على )       
 كالر ومدى وضوح فقراتها وبعدها مت استخراج الثبات 

 الثبات 

مت اتباع طريقة التجزئة النصفية ولل  بتقسيم الفقرات  بالتساوي اىل جمموعتني  للفقرات ) الزوجية والفردية ( ومت           
( وبهذا يعد نسبة الثبات جيدة  واصبح االستبيان جاهز  0,9داة باستخدام قانون بريسون حيث بلغ قيمتها ) استخراج ثبات اال
 (.      2004,أبو صاحل و عوضللتطبيق النهائي )

 التطبيق النهائي 

يع املشكالت اليت ظهرت على مج ( ايام وقد تغل  الباحث7بالغ  )طبق االستبان على مجيع افراد العينة خالل فرتة زمنية        
 اثناء التطبيق .

 معامل ارتباط بريسون., الوزن املئوي , التجزأة النصفية,الوسط املرجح   : الوسائل اإلحصائية

 عرض النتائج وتفسريها

اصل كالر( وبعد تطبيق األدوات  من اجل حتقيق هد ف البحث احلالي)قياس السمات الشخصية لعينة من املوظفني األكراد من
وإجراء التحليالت اإلحصائية للبيانات)استخراج الوسط املرجح والوزن املئوي لكل مسة من السمات الست( اصبح ترتي  السمات 

 (2كما موضح يف اجلدول رقم )

 ( يوضح ترتي  السمات حس  الوسط املرجح والوزن املئوي2جدول رقم )

 الوزن املئوي الوسط املرجح السمة                ت

 93.46  33.65  ة القدرة على اإلدارةمس 1

 84.6  13.97  مسة الصرب 2

 79.59  21.49  مسة التخطيط للمستقبل 3

 76.66  27.5  مسة التفاؤل والتشاؤم 4

 74.02  24.34  مسة الشجاعة 5

 64.79  19.44  مسة القلق 6

 

( ووزن مئوي 33,65باملرتبة األوىل بوسط مرجح قدره) من اجلدول أعاله يظهر لنا أن مسة القدرة على اإلدارة جاءت       
 .(3املئوي كما موضح يف اجلدول رقم) ( وكان ترتي  فقراتها حس  الوسط املرجح والوزن93,46قدره)
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 ( مسة القدرة على اإلدارة  3جدول رقم)

 وزن مئوي وسط مرجح ال أوافق إىل حد ما موافق الفقرة ت

 100 3 0 14 86 أنصت لآلخرين باهتمام وتفهم 1

 98.66 2.96 2 10 88 افرح حني ينجح اآلخرون الذين يعملون معي 2

 98.33 2.95 0 5 95 أنا خمل  للمؤسسة اليت اعمل فيها 3

 96.66 2.9 0 10 90 أحافظ على وعودي للمراجعني 4

 96.66 2.9 0 10 90 أنا لطيف مع زمالئي يف العمل 5

 96.66 2.9 0 10 90 اعمل جبد ونشاط 6

 95 2.85 1 13 86 لدي الرغبة يف التفوق و التميز 7

 93.33 2.8 0 20 80 اتصف باملرونة يف أداء العمل 8

 90.66 2.72 3 22 75 لدي قدرة واضحة على تنظيم العمل 9

اختذ القرارات بعد مجع املعلومات املطلوبة و استشارة  10
 العاملني معي يف املؤسسة

75 21 4 2.33 90.33 

 85 2.55 5 35 60 ادرس  ألزيد معلوماتي عن مهنيت 11

 80.33 2.41 13 33 54 أنا راضي عن إدارة عؤون مكتيب 12

 93.46 33.65     م

 

يتضح من اجلدول أعاله أن لألكراد قدرة جيدة على اإلدارة وسب  لل  هو ح  األكراد للعمل وععورهم بقيمة العمل ليس كمصدر   
املهم يف تكامل عخصياتهم واحرتام اآلخرين هلم .والن مدينة كالر أصبحت ومنذ زمن ليس بالقليل مركزا للقوت فقط بل لدوره 

جتاريا مهما ظهوراملؤسسات احلكومية فيها منذ زمن بعيد كل لل  اسهم يف زيادة وعي اإلنسان الكالري بأهمية اإلدارة يف النجاح 
ألكراد يتمتعون بقدرة جيدة على اإلدارة بسب  حبهم للعمل و إخالصهم في  وقد يف أداء األعمال وحس  الكثري من املصادر فان ا

 جنح األكراد على مر التاريخ يف إدارة أنفسهم و أعماهلم كما جنحوا يف إدارة الكثري من  املواقع اليت أوكلت إليهم على مر التاريخ. 

( وجاء ترتي  فقراتها كما 84,6( ووزن مئوي قدره)13,97ه)أما مسة الصرب فقد جاءت باملرتبة الثانية بوسط مرجح قدر      
 (.4موضح يف اجلدول رقم)
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 ( مسة الصرب 4جدول )

 وزن مئوي وسط مرجح ال أوافق إىل حد ما موافق الفقرة ت

من سرعة  دعندما أرى الضوء الربتقالي يف إعارة املرور أزي 1
 سيارتي حتى ال اقف يف إعارة املرور

8 7 85 2.77 92.33 

أؤمن بان االنتظار وعدم االستعجال وحدهما كافيان حلل الكثري  2
 من املشاكل

69 29 2 2.67 89 

من وجهة نظري إن السرعة يف إجناز األعمال سيؤدي حتما إلي  3
 األخطاء

71 21 8 2.63 87.66 

 84 2.52 69 23 8 أقود سيارتي بسرعة 4

جديدة اتصل ب  أو اله  إلا حدد لي اخلياط موعدا لتسليم بدل   5
 ألي  قبل املوعد احملدد

19 28 53 2.34 78 

 76.66 2.3 52 26 22 اعرب العصائر و املياه الغازية بسرعة 6

 84.6 15.23     م

نني وهي نسبة عالية والسب  يف لل  أن حياة األكراد الصعبة يف القرى النائية والكوارث واملصائ  اليت حلت باألكراد عامة وبالساك
يف منطقة كالر خاصة حيث كما أوضحنا يف البحث فان كالر اغل  سكان  من املهجرين من القرى احمليطة الذين اجربوا على تر ك 

حياة املدن كل لل   ويتعودواأراضيهم وبساتينهم ومراعيهم واجربوا على السكن يف كالر وقد عانوا كثريا قبل أن يستقروا يف املدينة 
 نفوس الكالريني. غرس مسة الصرب يف

( وجاء ترتي  79,59) ( ووزن مئوي قدره21,49) أما مسة التخطيط للمستقبل فقد جاء يف املرتبة الثالثة بوسط مرجح قدره     
 .(5الفقرات كما يف اجلدول رقم)

 ( مسة التخطيط للمستقبل 5جدول رقم ) 

 مئوي وزن مرجح وسط أوافق ال حد ما إىل موافق الفقرة ت

 94 2.82 9 12 79 ت لدي مورد مهم و مثني واقدر قيمت الوق 1

 93.33 2.8 2 16 82 أضع أولوية لألعمال اليت جي  أن أقوم بها يف عملي 2

 89 2.67 5 23 72 أضع أولوية ألهدايف 3

 82.33 2.47 13 27 60 ادخر جزء من دخلي للزمن 4

 82 2.46 13 28 59 عندما كنت طالبا كنت أضع جدول للمذاكرة 5

 81 2.43 10 37 53 أقوم بوضع ميزانية لنفسي 6

أقوم بذعداد خطة أو برنامج مبدئي ملا سأقوم ب  الشهر  7
 لاملقب

32 41 27 2.05 68.33 

أقوم بذعداد خطة أو برنامج مبدئي لكيفية قضاء  8
 اإلجازة الصيفية املقبلة

31 33 36 1.95 65 

 61.33 1.84 44 28 28 ا للعام اجلديديف بداية كل سنة اعرتي مفكرة أو خمطط 9

 99.97 358.52     م
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وهذه نسبة عالية أيضا مما يدل على أن مسة التخطيط للمستقبل موجودة لدى الكالريني بنسبة معقولة ولل  بسب  عدم     
باألكراد إىل التحس   استقرار األوضاع يف كردستان والتغريات السياسية واالقتصادية السريعة اليت حتدث فيها مما يدفع

 لتقلبات الوضع والتخطيط للمستقبل .

( وجاء ترتي  76,66( ووزن مئوي قدره)27,5أما مسة التفاؤل والتشاؤم فقد جاء باملرتبة الرابعة بوسط  مرجح قدره )     
 .(6فقراتها حس  الوسط املرجح والوزن املئوي كما موضح يف اجلدول رقم )

 ل والتشاؤم( مسة التفاؤ 6جدول رقم)
 وزن مئوي وسط مرجح ال أوافق إىل حد ما موافق الفقرة ت

 90,33 2,71 9 11 80 أؤمن بالقضاء والقدر 1

 88,66 2,66 3 28 69 عندما تواجهين مشكلة أرى أن هلا حل 2

الدنيا لدي يف معظم األحيان حياة سوداء مظلمة  3
 سيئة

11 48 41 2,54 84,66 

 83 2,49 8 35 57 مستقبال باهرا أثق باني سأحقق لنفسي 4

 80,33 2,41 8 43 49 وجهي مبتسم يف معظم األحيان 5

 79,33 2,38 13 36 51 أرى أن الغد ميكن أن يكون افضل من أالمس واليوم 6

اععر بان وجهي يعطي انطباعا باني اكرب سنا مما  7
 أنا علي 

28 19 53 2,23 77,66 

 75 2,25 49 27 24 اهلموم لدي كثرية و مستمرة 8

اععر بالندم كثريا على األفعال اليت قمت بها يف  9
 حياتي

26 34 38 2,18 72,66 

أتذكر غالبا األعياء اليت فشلت فيها و ال أتذكر  10
 األعياء اليت جنحت فيها

28 33 39 2,11 70,33 

امحل على عاتقي هموم الغد و أفكر كثريا يف  11
 املستقبل بشكل قلق

27 39 34 2,07 69 

 49 1,47 8 37 55 الناس لدي معظمهم طيبون 12

 76,66 27,5     م

بالنظر إىل اجلدول السابق نالحظ بان نسبة كبرية من املوظفني الكالريني متفائلون وقد يعود لل  إىل حتسن الوضع السياسي 
صفحة املاضي املرير حيث مر الشع  الكردي  واالقتصادي يف كردستان بعد التغريات األخرية يف العراق وكردستان وبعد أن طوى

بظروف صعبة جدا كادت تقضي على كل أمل ل  باخلالص ولكن التغريات األخرية أعادت ل  األمل باملستقبل وجعلت  يقبل على 
 احلياة بتفاؤل كبري.

( وحاء ترتي  74,02قدره)( ووزن مئوي 24,34أما مسة الشجاعة فجاءت يف املرتبة اخلامسة بوسط مرجح قدره )            
 .(7) فقرات  حس  الوسط املرجح والوزن املئوي كما يف اجلدول رقم
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 ( مسة الشجاعة 7جدول رقم ) 

 وزن مئوي وسط مرجح ال أوافق إىل حد ما موافق الفقرة ت

 87.66 2.63 4 29 67 أحتمس للمنافسة بصدر رح  1

 87.33 2.62 3 32 65 أقول رأيي بصراحة يف معظم األوقات 2

 83.66 2.51 6 37 57 أساعد اآلخرين يف حال تعرضهم للهجوم والنقد 3

 83.66 2.51 64 23 13 أخاف مواجهة الناس والتحدث إليهم 4

 81.66 2.45 4 47 49 األعصاب ةيف مواقف الشدة و األزمات اتصف بقو 5

 76.66 2.3 13 44 43 أوضح لرئيسي يف العمل خطاه يف اختال قرار ما 6

 73.33 2.2 11 58 31 أستطيع السيطرة على نفسي عند الغض  و االنفعال 7

 73 2.19 24 33 43 اح  املسؤولية 8
 66.66 2 34 32 34 أنا سهل االستثارة 9

 56 1.68 16 36 48 أخاف املرض 10

 441.66 1.25 46 33 21 أنا حري  اكثر من أالزم 11

 74.02 24.34     م

دول ان  مسة الشجاعة حصلت على نسبة جيدة مما يدل على إن اإلنسان الكالري يتمتع بقدر ال باس ب  من يتضح من هذا اجل
الشجاعة وقد يكون لل  بسب  الرتبية القبلية اليت تربى عليها الكالريون حيث كما لكرنا إن أكثرهم من اصل قروي وهذه 

 الرتبية تؤكد على حتلي أبنائها بصفة الشجاعة .
( وجاء ترتي  64,79ووزن مئوي قدره) (19,44) أما  يف املرتبة األخرية فقد جاءت مسة القلق بوسط مرجح قدره             

  .(8) فقرات  حس  الوسط املرجح والوزن املئوي كما يف اجلدول رقم

 ( مسة القلق 8جدول رقم) 

 وزن مئوي وسط مرجح ال أوافق إىل حد ما موافق الفقرة ت

 82.66 2.48 55 27 18 م القدرة على الرتكيز و االنتباهأعاني من عد 1

 79 2.37 61 26 13 أعاني من فقدان الشهية للطعام 2

 78.33 2.35 53 29 18 أعاني من الصداع املتكرر 3

 70.66 2.12 41 30 29 عادة ما تصور لي األوهام مصائ  ال حتدث قط 4

 67.66 2.03 33 37 30 افيان حلل الكثري من املشاكلأؤمن بان االنتظار وعدم االستعجال وحدهما ك 5

 63.33 1.9 22 36 42 أضعت كثريا من الفرص ألني خشيت أن انتهزها 6

 59 1.77 38 41 21 تراودني كثريا أحالم مزعجة 7

 56 1.68 12 44 44 نشاطي احلركي زيادة على املعتاد 8

 48 1.44 7 30 63 أنا حري  اكثر من أالزم 9

 43.33 1.3 6 19 74 زعج كثريا عندما تظهر عليّ أو على أحد أفراد أسرتي أعراض املرضان 10

 64.79 19.44     م
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األساسية للشخصية الكردية عامة والشخصية الكالرية بشكل خاص بسب  التاريخ الطويل ل  مع االستعمار واالحتالل واحلروب 
 من احتلو كردستان بصورة متعاقبة.تل وتشريد وتهجري وتعذي  على ايدي والكوارث االقتصادية والسياسية وماتعرض ل  من ق

 االستنتاج

يتضح مما سبق بان عخصية املوظف الكالري عخصية قوية وفي  كم كبري من السمات اجليدة مثل القدرة على اإلدارة والتخطيط 
اليت مت قياسها هو مسة القلق حيث أنها مسة  للمستقبل والتفاؤل والصرب والشجاعة والسمة السلبية الوحيدة من بني السمات

 عائعة يف الشخصية الكالرية.

 التوصيات

 مبا يلي: نتائج البحث احلالي يوصي الباحثعلى وفق 

 العمل على توعية اجملتمع عن طريق كل مؤسسات الدولة لتقوية مسات الشخصية ألفراد اجملتمع.-1

 معات كردستان وتفعيل دورها يف اجملتمع.االهتمام بأقسام الرتبية وعلم النفس يف جا -2

 تعيني باحثني نفسيني يف املدارس وكل مؤسسات الدولة ملعاجلة املشاكل النفسية اليت يعاني منها األفراد. -3

 االهتمام بالعائلة باعتبارها البيئة األوىل واألساس لغرس مسات الشخصية وتنميتها. -4

 القانون والنظام فيها والتأكيد على ضرورة التزام األفراد بذل .حتسني أداء املؤسسات احلكومية وإعاعة  -5

 املقرتحات

 ة احلالية يقرتح الباحث ما يلي :يف ضوء نتائج الدراس

ضرورة تكثيف  الدراسات الي جمتمع يرى الباحث نظرا لعدم وجود دراسات علمية حول الشخصية الكردية والهمية مثل هذه-1
 عرف على نقاط القوة والضعف يف الشخصية الكردية ومعاجلة نقاط الضعف فيها.الدراسات يف هذا اجملال للت

 عقد الندوات العلمية على مستوى جامعات كردستان لبحث الشخصية الكردية والتعرف على مكوناتها والعوامل املؤثرة فيها. -2

وضوعات الشخصية وحتليلها ملا هلذه الربامج اهتمام االعالم بالربامج اليت اليت تتناول املوضوعات النفسية بشكل عام وم -3
 من اهمية يف توعية اجملتمع يف هذا اجملال

 اضافة مادة علم النفس والشخصية اىل املناهج الدراسية يف كافة املراحل الدراسية. -4

لسلبية مثل القلق االصالح السياسي وحتسني املستوى االقتصادي من العوامل الي تساعد يف التقليل من السمات الشخصية ا -5
 الذي تعاني من  الشخصية الكردية.
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Measuring personality characteristics of a sample of State employees 

Abstract 

The current study aimed to examine the Kurdish personality characteristics by 

measuring personality characteristics of a sample of employees who live in Kalar. To 

achieve the objective of the research, the researcher used (Abdel kafy, 2006) scale to 

measure personal characteristics of the employees, after ensuring the validity and 

reliability of the scale in the research community and after processing the data and 

information obtained by statistical methods, researcher found the following results:-     

 Kalar employees have good administration ability where this attribute came first.q 

 Kalar employees are patient as this attribute came in second.  

 Planning for the future is a common character of Kalar employees. 

 Optimistic is a common character of Kalar employees  

 Anxiety is a negative common character of Kalar employees. 

 


