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 مف أفضميا عمى نفسي، ولـ ال فمقد ضحت مف أجمي ولـ تدخر لى إ
 جيدا في سبيؿ إسعادي عمى الدواـ )أمي الحبيبة(.

 
التعبير مف عممني حرفا و أسموبا وآداءا و إحساسا وزرع في طريقي شجيرات إلى 
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 الممؾ ،الحمد هلل المناف ،عمـ اإلنساف مالـ يعمـ ،الحمد هلل الذي عمـ بالقمـ

 قدر األمور فأجراىا عمى ،مصرؼ الشيور واألعواـ ،مدبر الميالي واألياـ ،السبلـ القدوس
فضمو الخير الكثير الحمد هلل عمى ما أنعـ بو عمي مف  ،ماشاء اهلل كاف ومالـ يشأ لـ يكف ،أحسف نظاـ
 الوفير وأعانني عمى إنجاز ىذا العمؿ الذي احتسبو عبادة مف العبادات جعميا اهلل خالصة والعمـ

 .لوجيو الكريـ
 وبعد حمد اهلل تعالى وشكره عمى إنيائي ليذه الرسالة أتقدـ بخالص الشكر وعظيـ

مف عمـ مستمر وارشاد متميز نافع  االمتناف لؤلستاذة الفاضؿ دكتورة بف بردي مميكة عمى ما قدمتو لي
لى جميع األساتذة عمى ما بذلوه مف جيد متواصؿ ونصح وتوجيو مف بداية مرحمة البحث،  وعطاء، وا 
وميما كتبت مف عبارات وجمؿ فإف كممات الشكر تظؿ عاجزة عف إيفاء حقيـ، فجزاىـ اهلل عني خير 

 الجزاء وجعؿ ذلؾ في موازيف حسناتيـ.
عبارات الشكر والتقدير إلى والدي العزيزيف المذيف غرسا في حب العمـ مف  كما أتقدـ بأسمى

 الصغر، وقدما لي كؿ غالي ونفيس, وكاف ليما الفضؿ بعد اهلل فيما وصمت إليو اآلف فبل
 .أممؾ إال الدعاء ليما بطوؿ العمر وحسف العمؿ وبموغ الجناف

أو أسدى لي  ،ؿ مف مد لي يد العوفويسرني أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لزمبلئي وزميبلتي ولك
      أو كانت لو إسياـ صغير أو كبير في إنجاز ىذا العمؿ فمو مني خالص  ،أو قدـ لي نصيحة ،معروًفا

 الشكر والتقدير.
 عدد خمقو ورضا نفسو وزنة عرشو ومداد كمماتو, والصبلة والسبلـ ،والحمد هلل رب العالميف

 جمعيفعمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أ
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية:
ىدفت الدراسة الحالية الُمعنونة بأنماط الشخصية لدى تبلميذ الثانوي حسب نموذج العوامؿ 
الخمسة الكبرى في الشخصية إلى التعرؼ عمى النمط السائد لدى تبلميذ ثانوية فارس الحسيف بوالية برج 

مستخدمة في ذلؾ مقياس العوامؿ الخمسة  الدراسة، ىذه في يريج، وانتيجت الدراسة المنيج الوصفيبوعر 
 لجمع أساسية كأداة( بتعريب محمد بدر األنصاري 1992الكبرى لمشخصية مف إعداد كوستا وماكري )

 عمى تطبيؽلم وصبلحيتيا السيكومترية خصائصيا مف التأكد بعد وذلؾ المطموبة، والمعمومات البيانات
 في السابقة والدراسات لؤلطر النظرية الدراسة متغيرات بعادأ عمى االطبلع وبعد ،نظريا الدراسة عينة

أنماط الشخصية لدى تبلميذ الثانوي حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية صيغت  موضوعي
 الفرضيات التالية:

تبلميذ المرحمة الثانوية يعزى لمتغير  ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في نمط الشخصية لدى -
 أنثى( حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية. -الجنس)ذكر

ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في نمط الشخصية لدى تبلميذ المرحمة الثانوية تبعا لمتغير  -
 أدبي( حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية. -التخصص) عممي

ات داللة احصائية في نمط الشخصية لدى تبلميذ المرحمة الثانوية تبعا لمتغير ال يوجد فروؽ ذ -
سنة ثالثة ثانوي( حسب نموذج العوامؿ   -سنة ثانية ثانوي -المستوى الدراسي)سنة أولى ثانوي

  الخمسة الكبرى لمشخصية.

االنفتاح نبساطية، الشخصية، العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية، العصابية، االنمط  الكممات المفتاحية:
 .يقظة الضمير، المقبولية / الطيبة، عمى الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ممخص الدراسة بالمغة العربية



  ج

 دراسة بالمغة األجنبيةممخص ال
 

 
  

 

 Study Summary 

      The current study entitled Personality Styles of Secondary Pupils According to the Big 

Five Factors in Personality Model aimed to identify the prevailing pattern among students of 

Fares Al Hussein Secondary School in the wilayat of Bordj Bou Arreridj, and the study 

followed the descriptive approach in this study, using the measure of the five major factors of 

personality prepared by Costa and Macri (1992) Arabizing Muhammad Badr Al-Ansari as a 

basic tool for collecting the required data and information, after verifying its psychometric 

properties and validity for application to the study sample, and after reviewing the dimensions 

of the study variables and previous studies on the two subjects of personality styles of 

secondary students according to the model of the Big Five factors of personality, the 

following hypotheses were formulated: 

 - There are no statistically significant differences in the personality type of high school 

students due to the gender variable (male - female) according to the Big Five factors model of 

personality. 

 - There are no statistically significant differences in the personality type of high school 

students according to the variable of specialization (scientific - literary) according to the 

model of the big five factors of personality. 

 - There are no statistically significant differences in the personality type of high school 

students according to the academic level variable (first year secondary- second year secondary 

- third year secondary) according to the model of the big five factors of personality.  

 Key words: personality style, the big five personality factors, neuroticism, extroversion, 

openness to experience, acceptability / kindness, vigilance of conscience. 
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 مقدمة:
صية مختمفة عف غيره، ولكؿ منيـ أسموبو في يجد المتأمؿ في واقع حياة الناس أف لكؿ منيـ  شخ

التعامؿ مع اآلخريف فكؿ فرد يمتمؾ مجموعة مف السمات الفريدة تميزه عف غيره مف االفراد بشكؿ شبو 
دائـ، فمكؿ فرد سماتو ومعالمو الرئيسية مما تتيح لو أف يظير أنماطا سموكية يتميز بيا عف غيره، ويبدو 

كير أو مف حيث االستجابة ألحداث الحياة، ضغوط المواقؼ االجتماعية ذلؾ واضحا مف حيث طريقة التف
أو مف حيث تفاعؿ ىذه الشخصية مع اآلخريف ومدى قبوليـ ليا، وتنحدر ىذه األنماط مف سمات تجعميا 

 (.113 ص ،2009نصاري، أل )امكونة لمشخصية ككؿ 
ناوليا مف ناحية تركيبيا وأبعادىا تعتبر الشخصية مف أىـ المواضيع في مجاؿ عمـ النفس إذ تـ ت     

األساسية وتطورىا حسب نظريات عديدة، مختمفة ومتباينة، مما صعب تحديد مصطمح موحد لتعريفيا 
حيث اختمفت تعاريفيا اختبلفا كثيرا فمف التعاريؼ ما يتناوؿ الشخصية كما يراىا اآلخروف فتصؼ األثر 

الوجدانية لمشخص في اآلخريف، ومف التعاريؼ ما يتناوؿ الذي تتركو مجموعة الصفات الجسمية، العقمية و 
)أبو سعد،  الشخصية كما يحس بيا ويتصورىا الفرد نفسو وتدور حوؿ شعور الشخص بذاتيتو ووحدتو

 (.286 ص ،2010

أف "ىنالؾ عوامؿ تساىـ بمجمميا في بناء شخصية الفرد، ومف أبرز تمؾ العوامؿ  بو حويجأ يشير     
خاصة بو وتميزه عف غيره، وىي خبرات ترتبط بالعوامؿ الوراثية والنضج وتؤثر في خبرات الفرد ال

الشخصية، وأيضا خبرات الفرد العامة والمشتركة بيف األفراد، وىي خبرات ترتبط بالعوامؿ االجتماعية 
ا والبيئية والتي يتـ اكتسابيا، حيث تؤثر عمى التكويف الشخصي لمفرد، وأف ىذه العوامؿ يكمؿ بعضي

فاإلنساف وحدة نفسية جسمية اجتماعية متفاعمة  ،بعضا وعمى قدر اتساقيا بقدر ما تتكامؿ الشخصية
متكاممة، وىي تمر بعدد مف مراحؿ النمو، فالفرد يتعامؿ مع الموقؼ بما تحممو شخصيتو مف سمات 

تكويف الشخصية وخصائص وراثية وبيئية وتكوينية واجتماعية فتتداخؿ العديد مف المكونات المؤثرة في 
 (.214 ص ،2002بو حويج، أ)

ييتـ عمـ نفس الشخصية كإحدى فػروع عمـ النفس بدراسة سموؾ الفػػرد في المواقؼ المختمؼ، حيث      
يعتبر سموؾ الفرد ىو انعكاس لشخصيتو، وعمى ىذا األساس يتمثؿ الموقؼ االجتماعي في مجموعة مف 

فرد وما يحممو مف تصورات داخمية تنعكس عمى سموكو مف حيث العوامؿ أو المحددات الخارجية لسموؾ ال
ومعنى حتى واف  درجة البساطة والتعقيد في طريقة التعامؿ، فكؿ ما يصدر عف الفرد مف سموؾ لو داللة
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صعب فيمو أو معرفتو، ويرجع ذلؾ إلى السمات المميزة لشخصيتو والتي تػػػػػػػػػػػعبر عف  نفسيا ضمف 
 (.93 ص ،2006ارة، )أممعطيات الموقؼ 

نما  john & robinsيرى كؿ مف       أف البحث في الشخصية ال يتوقؼ عند حد فيـ السموؾ، وا 
يتخطاىا إلى دراسة تفاعؿ ىذا السموؾ مع غيره مف أنواع السموؾ األخرى، ومف يريد أف يتناوليا فيو في 

واالجتماعية وما يتعمؽ بيذه الجوانب مف  الحقيقة يتناوؿ الفرد بكؿ جوانبو الجسمية واالنفعالية والعقمية
 أنشطة ذىنية وحركية واتجاىات نفسية واجتماعية.

يعتبر موضوع الشخصية مف المواضيع اليامة في مجاؿ عمـ النفس الحديث، حيث اىتـ كثير مف      
 عمماء النفس بدراستيا ومحاولة وضع أسس نظرية ليا تقوـ بتفسير سموؾ اإلنساف في إطار منطقي
منظـ، حيث اختمؼ العمماء في تحديد طبيعة الشخصية والمكونات األساسية التي تشتمؿ عمييا العوامؿ 

مما أعاؽ ظيور نظرية متكاممة  ،المؤثرة فييا، وكيفية قياسيا تبعا الختبلؼ منطمقاتيـ النظرية
يمكف في كما اختمفت وجيات نظر عمماء نفس الشخصية مف حيث عدد العوامؿ التي  ،ةػػػػلمشخصي

( عامبل اعتبرت سمات، وعند 16ضوئيا وصؼ أّية شخصية، فقد بمغ عدد ىذه العوامؿ عند كاتؿ )
ص ، 2007)أبو ىاشم،  عوامؿ (5) جولدبيرج وكوستا وماكري( أبعاد، بينما في نموذج 3يزنؾ )أ

154.) 

، بينما نظرية أيزنؾ فتأخذ تأخذ بالعوامؿ األولية التي تخرج مف التحميؿ العاممي مباشرة كاتلفنظرية      
بالعوامؿ الراقية أو عوامؿ الدرجة الثانية أو أكثر إذ ما وجد أف العوامؿ األولية مرتبطة ببعضيا بشكؿ 
قوي مما يجعؿ تحميميا عامميا أمرا ضروريا ألف ىدؼ التحميؿ العاممي االختزاؿ بقدر اإلمكاف إلى عوامؿ 

كما أظيرت نتائج العديد مف الدراسات التي  ،(49 ص ،2002 )الروتيع والشريفي،قميمة مقارنة بكاتؿ 
تناولت نموذج كاتؿ لقياس المكونات األساسية لمشخصية تناقض النتائج حوؿ مصداقية نموذج كاتؿ عبر 

مي ػالثقافات المختمفة، أما فيما يتعمؽ بنموذج أيزنؾ لمشخصية فقد أظيرت نتائج التحميؿ العام
)أبو عاممي التوكيدي حوؿ عدد العوامؿ المستخرجة مف النموذج ودرجة تمايزىا االستكشافي، والتحميؿ ال

 (.164ص ، 2007ىاشم، 

يعد نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مف أىـ النماذج وأحدثيا التي فسرت سمات      
وذجا شامبل حيث يعد نم كما يعتبر مف أكثر النماذج اتساقًا في تقييـ الشخصية والتنبؤ بيا الشخصية،



 مـقـــدمـــــة
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ييتـ بوصؼ وتصنيؼ العديد مف المصطمحات أو المفردات التي تصنؼ سمات الشخصية التي يتبايف 
ئات ػػػػلى تجميع أشتات السمات المتناثرة في فإفييا األفراد، وييدؼ نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى 

دىا كفئات أو عوامؿ لتمّيزىا أساسية، وىذه الفئات ميما أضفنا إلييا وحذفنا منيا تبقى محافظة عمى وجو 
بالثبات واالستقرار، وال يمكف االستغناء عنيا بأي حاؿ في وصؼ الشخصية اإلنسانية بغض النظر عف 

، كما يعد ىذا النموذج مف أكثر نماذج الشخصية (18ص ، 2001)كاظم،  المستوى الثقافي والجغرافي
ـ الشخصية، وعمـ النفس االجتماعي، وعمـ النفس انتشارا، حيث تناولتو العديد مف الدراسات في مجاؿ عم

األمر الذي  ،(60 ص ،2009)أبو غزالة،  الصناعي، وعمـ النفس اإلكمينيكي لدراسة الفروؽ بيف االفراد
 رشاد والتوجيو المدرسي والميني في التعامؿ مع تبلميذ التعميـ الثانوي.يسيـ في كفاءة مستشار اإل

 جزء نظري ويضـ ثبلثة فصوؿ ،جزأيف النظرية، توضحت الدراسة في فبعد االطبلع عمى األطر     
 وىي كاآلتي:

 أىميتيا ؛أىدافيا ؛الفصؿ األوؿ تحت عنواف اإلطار العاـ لمدراسة يتضمف إشكالية الدراسة، فرضياتيا -
 التي اىتمت بالمتغير الدراسات السابقةوتناوؿ مختمؼ  جرأتياوأ مصطمحات الدراسةكما تحدد فيو 

 .لتعقيب عميياوا
مكونات الشخصية  ؛أنماط الشخصية تناوؿ تطور مفيوـ الشخصية، تعريفياالفصؿ الثاني تحت عنواف  -

نموذج العوامؿ الخمسة  ،تاريخ العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية ؛سمات الشخصية وأنماطيا ؛ومحدداتيا
مسة الكبرى لمشخصية حسب وصؼ وتعريؼ العوامؿ الخوأخيرا  الكبرى لمشخصية حسب كوستا وماكري

 .كوستا وماكري
خصائص  ؛أنماطيا ؛تحديد مراحميا ،تعريؼ المراىقة وضح المراىقة بعنواف كاف الفصؿ الثالث أما  -

 .المراىؽ في المجتمع الجزائري وخمص الفصؿ ، حاجات المراىؽنظريات المراىقة ؛مرحمة المراىقة

صؿ واحد تحت عنواف اإلجراءات التطبيقية لمدراسة ويضـ أما بالنسبة لمجزء التطبيقي يحتوي عمى ف    
الخصائص  ؛أدوات الدراسة ؛حدود الدراسة تيا؛عينمجتمع الدراسة  ؛الدراسة االستطبلعية، منيج الدراسة

نتشار عدوى سبب الحجر والتباعد المتبع لعدـ ا، ولـ يكتمؿ العمؿ الميداني براسةالد آلداةالسيكومترية 
 كورونا.اإلصابة بفيروس 
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  :اإلشكالية -1

نساف اإلتمثؿ دراسة الشخصية مصدرا رئيسا لمعرفة مظاىر السموؾ البشري، ألنيا تمثؿ جوىر      
وترتبط ارتباطا وثيقا باستجاباتو تجاه اآلخريف، كما أنيا تعبر عف جميع أشكاؿ السموؾ الذي يمارسو 

تماـ مف قبؿ العمماء والباحثيف في عمـ النفس مف حيث السمات الفرد، وقد حظي موضوع الشخصية باى
والمنطمقات النظرية، ويعد نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مف أىـ النماذج التي فسرت وقيمت 

 .الشخصية

عمـ النفس عمى أف الشخصية مف أعقد الظواىر التي يتعرض لدراستيا عمـ كما يتفؽ عمماء التربية و      
س حتى اآلف، فيي المصدر الرئيسي لمعرفة مظاىر السموؾ البشري كونيا تحتؿ جوىر االنساف النف

وترتبط ارتباطا وثيقا باستجابة اآلخريف، ومما ساعد عمى تأكيد ىذه األىمية النظر إلى الشخصية عمى 
دد أنيا محصمة عدة عوامؿ تعمؿ في وحدة متكاممة تنتج مف تفاعؿ عدة سمات جسمية، ونفسية تح

 أسموب تعامؿ الشخص مع مكونات بيئتو. 
يعتبر تبلميذ المرحمة الثانوية مف الفئات التي يصعب فيميا والتعامؿ معيا نظرا لممرحمة الحساسة      

التي يمروف بيا اال وىي مرحمة المراىقة والتي تواجو العديد مف العقبات والصعاب والضغوط بمختمؼ 
باإلضافة ى قدرتيـ عمى تجاوز تمؾ العقبات في تكويف شخصياتيـ، ومدأنواعيا، والتي تمعب دورا ىاما 

إلى دور التنشئة االجتماعية والثقافية ودورىا في تشكيؿ سماتيـ الشخصية، ويعتبر التبلميذ في المرحمة 
الثانوية عماد المستقبؿ باعتبارىـ أنيـ مقبميف عف حياة مينية وجامعية، والذي يقع عمى عاتقيـ دور كبير 
في عممية بناء وتطوير المجتمع ضمف التخصصات المختمفة الدراسية والمينية التي يتوجو ليا كؿ تمميذ 
والتي تشكؿ في مجموعيا منظومة متكاممة في عممية البناء والتحضر، وبالتالي فإف التعرؼ إلى السمات 

دى قدرتيـ عمى التكيؼ الشخصية التي يتحمى بيا ىؤالء التبلميذ تمعب دورا أساسيا في التعرؼ عمى م
ومجابية التحديات، واجتيازىا بنجاح وبدوف آثار سمبية تؤثر عمى قدرتيـ في العطاء، وكذا يمكننا مف 

 التنبؤ بميوليـ واتجاىاتيـ.

كما يحتاج التربويوف بشكؿ عاـ ومستشاري االرشاد والتوجيو المدرسي والميني بشكؿ خاص إلى      
مميـ كتربوييف ومستشاري التوجيو واالرشاد المدرسي والميني، باعتبار سمات شخصية تتبلءـ وطبيعة ع
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نما قد  أف الشخصية تمعب دورا كبيرا وفعاال ليس في ضبط وخدمة العممية التعميمية والتربوية فحسب، وا 
 تكوف مصدر قوة وعامؿ فعاؿ مف حيث التأثير اإليجابي في سموؾ التمميذ.

، وريموند  G.Allportأشيرىـ جوردف أولبورت ء مفيوـ السمة،وقد تناوؿ العديد مف العمما     
، ولكؿ واحد تعريؼ خاص بو إال أف تعريؼ أولبورت كاف H.Eysenchىانز ايزنيؾ ، و  R.Cattelكاتؿ

ويعمؿ عمى  -يختص بالفرد -األشير الذي ينص عمى أف السمة ىي نظاـ عصبي نفسي مركزي عاـ
شكاؿ متعددة مف السموؾ توجيو أفيا، كما يعمؿ عمى اصدار و ية وظيجعؿ المثيرات المتعددة متساو 

ويستخدـ تعبير السمة بيدؼ وصؼ السموؾ أو  ،(65 ص ،1998رضوان، و  خميفة) التعبيريالتكيفي و 
بالتالي فيي يـ ميبل الستجابات دائمة نسبيا و ولمسمات تأثير في سموؾ األفراد، ألنيا تخمؽ لدي ،التنبؤ بو

قد ركزت معظـ الدراسات التي تناولت إلنساف في دراستو أو عممو، ىذا و الذي يجده امسؤولة عف التوافؽ 
عمى ىذا  ُأجيب  سية التي تشتمؿ عمييا الشخصية؟ و الشخصية عمى السؤاؿ اآلتي ماىي المكونات االسا

اختمفت وجيات نظر عمماء نفس الشخصية مف حيث عدد العوامؿ التي يمكف في السؤاؿ إجابات عديدة و 
( (Eysenckعشرة سمة وعند أيزنؾ ةست (Cattell)ئيا وصؼ أي شخصية فقد بمغ عددىا عند كاتؿضو 

 (.131 ص، 2009)صالح،  عمى خمسة عوامؿ( Goldberg) أنماط، بينما اشتمؿ نموذج كولدبرج ةثبلث

 مف خبلؿ ىذه الدراسات فقد تكررت خمسالشخصية بعدد كبير مف الدراسات و وقد قاـ عمماء نفس      
ييدؼ نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى، و  سـا( Goldberg) سمات في الشخصية أطمؽ عمييا كولدبرج

ضفنا ىذه الفئات ميما أو شتات السمات المتناثرة في فئات أساسية ألى تجميع إلعوامؿ الخمسة الكبرى ا
يا بأي حاؿ في إلييا أو حذفنا منيا تبقى محافظة عمى وجودىا كفئات )عوامؿ( ال يمكف االستغناء عن

وبعبارة أخرى ييدؼ النموذج إلى البحث عف  .(315، ص 2013)محمد،  وصؼ الشخصية اإلنسانية
تصنيؼ عممي محكـ لسمات الشخصية، ومنو نجد أف قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية تتوافر 

صؿ ترجميا لمبيئة العربية في البيئة العربية أداتاف لقياس العوامؿ الخمسة الكبرى، األولى أجنبية األ
)كاظم، ة الجامعة ( لقياس العوامؿ الخمسة لدى طمب2001) ( والثانية طورىا كاظـ1997) األنصاري
 نصارياألخمسة الكبرى لمشخصية التي ترجميا وفيما يخص قائمة العوامؿ ال .(67، ص 2001

مت الدراسات العديد مف األدلة ( فيي قائمة عالمية ومطبقة في عدد كبير مف دوؿ العالـ حيث قد1997)
المراىقيف، بينما القائمة التي طورىا طفاؿ و األعمى صدؽ نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى 

 .(213، ص 2007) أبو ىاشم،  ( فيي مطبقة في بيئة عربية واحدة وىي البيئة الميبية2001كاظـ)
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الواضحة لدى عموـ الناس إذ شخصية لغتيا السيمة و ة الكبرى لموأىـ ما يميز نموذج العوامؿ الخمس     
تظـ مجموعة كبيرة مف السمات الشائعة في المغة التي يستخدمونيا في حياتيـ اليومية، وكما ىو معروؼ 

عددا ال حصر لو مف السمات التي تصؼ األفراد، ومف ىنا تكمف أىمية تحديد عوامؿ  ىناؾ فأف
التي تبسط بدورىا وصؼ طبيعة الشخصية، ويجب مف السمات و ختزؿ ىذا الكـ الضخـ الشخصية التي ت

 متكامبل لمبحث الشخصية. لممختصيف نسقا أو نظاما جديدا و  النظر إلى ىذه العوامؿ توفر

 لذا تناولت ىذه الدراسة نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية المترجـ مف قبؿ األنصاري     
وعا لدى تبلميذ الثانوي  وكذا التعرؼ عمى الفروؽ الفردية في ( لمعرفة نمط الشخصية االكثر شي1992)

 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية بيف التبلميذ تبعا لمتغير الجنس والتخصص والمستوى الدراسي.  

 وعميو جاء التساؤؿ العاـ كالتالي:

 التساؤل العام:

ية لوالية برج بوعريريج حسب نموذج ما ىو نمط الشخصية االكثر شيوعا لدى تبلميذ المرحمة الثانو      
 العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية؟

 التساؤالت الفرعية:

لدى تبلميذ المرحمة الثانوية األكثر شيوعا ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في نمط الشخصية  -
 أنثى( حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية؟ -يعزى لمتغير الجنس)ذكر

لدى تبلميذ المرحمة الثانوية تبعا  األكثر شيوعا داللة احصائية في نمط الشخصية ىؿ يوجد فروؽ ذات -
 أدبي( حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية؟ -) عمميشعبة لمتغير ال

لدى تبلميذ المرحمة الثانوية تبعا األكثر شيوعا ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في نمط الشخصية  -
( حسب نموذج العوامؿ ثانوي ثالثةسنة   -ثانوي ثانيةسنة  -اسي)سنة أولى ثانويلمتغير المستوى الدر 

 الخمسة الكبرى لمشخصية؟
 فرضيات الدراسة: -2
لدى تبلميذ المرحمة الثانوية يعزى  األكثر شيوعا حصائية في نمط الشخصيةال يوجد فروؽ ذات داللة إ -

 الكبرى لمشخصية.أنثى( حسب نموذج العوامؿ الخمسة  -لمتغير الجنس)ذكر
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لدى تبلميذ المرحمة الثانوية تبعا األكثر شيوعا ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في نمط الشخصية  -
 أدبي( حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية. -) عمميشعبة لمتغير ال

لثانوية تبعا لدى تبلميذ المرحمة ا األكثر شيوعا ال يوجد فروؽ ذات داللة احصائية في نمط الشخصية -
( حسب نموذج العوامؿ ثانوي ثالثةسنة   -ثانوي ثانيةسنة  -لمتغير المستوى الدراسي)سنة أولى ثانوي

  الخمسة الكبرى لمشخصية.

 أىداف الدراسة: -3
تيدؼ الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى نمط الشخصية األكثر شيوعا لدى تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي  -

 يج حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية.بوالية برج بوعرير 
لدى تبلميذ  األكثر شيوعا تيدؼ لمعرفة إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في نمط الشخصية -

 .الدراسي والمستوى لشعبةمرحمة التعميـ الثانوي بوالية برج بوعريريج حسب متغير الجنس وا

 أىمية الدراسة: -4
التي تتناوؿ التطرؽ إلى األنمػاط األساسػية لمشخصػية فػي البيئػة العربيػة عامػة وفػي  نظرا لندرة الدراسات -

    .إضافة لؤلدب السيكولوجي مجتمعنا خاصة تخص المراىؽ تعتبر
 .ياكما يمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في بناء برامج تتعمؽ بمتغيرات -

إلى ما توصمت إليو وكذا االساتذة والمختصيف رسي مستشاري التوجيو المداستفادة  إلمكانية باإلضافة -
 .نتائجىذه الدراسة مف 

وضح لنا مدى تأثير ىذه السمات التي ت التعرؼ عمى السمات األساسية لمشخصية تمكننا مف كما  -
 ودورىا في قدرة الفرد عمى التعامؿ مع اآلخريف، وقدرتو عمى اقامة عبلقات طيبة مع االخريف.

مكاف التنبؤ ميوليـ واتجاىاتيـ تبعا لذلؾ.المساعدة في ت -  صنيؼ االفراد تبعا لسمات الشخصية وا 

 الشخصية. نماطيـرشادىـ وفقا ألالعمؿ عمى توجيو االفراد وا   -

 االستفادة مف معرفة السمات األساسية لمشخصية في عممية اإلرشاد األكاديمي. -
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لعام لمدراسةاإلطار ا                                                        الفصل األول:  
 

 
 
 

 أسباب ودوافع اختيار الموضوع: -5
عمػى بعػض مػػا تػوفر لػي عػف أنمػػاط الشخصػية، وجػدت البػاحثيف درسػػوا  د اطبلعػيبعػػ دوافـع شخصـية: -

ارتباطيا بمتغيرات أخرى في حاالت البلسواء، لكف ألحػت عػف فكػري دراسػة أنمػاط شخصػية المراىػؽ، كمػا 
 وجدتيا صعوبة ممحة في عممي مستقببل كمستشارة توجيو مدرسي وميني.

يػة لمعػامميف مػع المراىػؽ بمواقػؼ متعػددة منيػا مػا تعتبػر مواقػؼ تزخر الحيػاة المين دوافع عممية عممية: -
نمػػػاط الشخصػػية لديػػػو لكػػػي نسػػػعى فػػػي سػػػيرورة النمػػػو والتوجيػػػو أتحػػػتـ عمينػػػا التعػػػرؼ عمػػػى مختمػػػؼ نمائيػػة 
   تتطمب التكفؿ والعبلج.مف جية، أو مواقؼ أخرى  واإلرشاد

 النفس المدرسي.كما سعيت في ىذه الدراسة مف أجؿ نيؿ شيادة الماستر في عمـ 

 تحديد مفاىيم الدراسة: -6
  الشخصية: نمط -

ىو نوع مف التنظيـ يزنؾ نمط الشخصية بأنو تجمع ممحوظ أو سمة ممحوظة مف السمات، و أيعرؼ      
    (.22، ص 2002)اإلزيرجاوي،  شموال، والسمة جزء مكوف مف األنماطأكثر عمومية و 

 د أساسية فيأنيا أبعا" (Goldberg1989)  ىفيا كولدبيرجيعر : العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية -
ذا ى خصماألخرى بحيث ي ا عبارة عف عامؿ مستقؿ تماما عف العوامؿيالشخصية حيث أف كؿ عامؿ من
  .(37 ص ،2012 ،صالحي) الشخصية المميزة" العامؿ مجموعة كبيرة مف سمات

  منقطة لمعامؿ مف عوامؿ الشخصية الكبرى كبر قيمة أبأنيا: يمكن تعريف العوامل الخمسة إجرائيا
 كوستا وماكري.حسب قائمة  لكؿ أفراد العينة

 العصابية،«  يتكوف نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مف خمسة مكونات فرعية ىي:     
 .(715-712 ص ص ،2002، )األنصاري» يقظة الضمير، الطيبةعمى الخبرة،  واالنفتاح، االنبساطية

بعد مف أبعاد " :ىي(Costa & Mccrae)  تعريؼ كوستا وماكري : Neuroticism (N)يةالعصاب -
)الريماوي  "ى التحمؿمستقرار، وعدـ القدرة عالشخصية، يميؿ صاحبيا إلى االنفعاالت السمبية، وعدـ اال

 .(92ص  ،2014 والريماوي،
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لعام لمدراسةاإلطار ا                                                        الفصل األول:  
 

 
 
 

 العصابية "اكبر قيمة منقطة لعامؿ إجرائيا في ىذه الدراسة بأنيا: تعرؼ العصابية :التعريف اإلجرائي 
 ."عوامؿ الشخصية الكبرى لكؿ أفراد العينة في

بعد مف أبعاد "بأنيا Costa & McCrae   يكركوستا وما عرفياExtraversion (E) :االنبساطية -
يجابية كالفرح جتماعية، النشاط، االنفعاالت اإلالشخصية والتي تتضمف مجموعة مف السمات كاال

  .(92ص  ،2014 الريماوي والريماوي،) "والسرور

 عوامؿ  االنبساطية في كبر قيمة منقطة لعامؿ أ" :تّعرؼ االنبساطية إجرائيا بأنيا :التعريف اإلجرائي
 ."الشخصية الكبرى لكؿ أفراد العينة

يتصؼ أصحاب ىذا النمط بتنوع : Openness to Experience (O)االنفتاح عمى الخبرة  -
الخياؿ الواسع، وحب االستطبلع، واالكتشاؼ واالبتكار، والقدرة عمى ربط األمور ببعضيا مامات، و ػػػػاالىت

 .(111 ص ،2012)عبد بقيعي، واالستنتاج 
 كبر قيمة منقطة أ" :ويعرؼ االنفتاح عمى الخبرة إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو :التعريف اإلجرائي

 ."ى لكؿ أفراد العينةعوامؿ الشخصية الكبر  في االنفتاح عمى الخبرة لعامؿ

تشير بأنيا لمسمة Costa & McCrae  تعريؼ كوستا وماكري Agreeableness (A): (المقبولية)الطيبة  -
ا حسف المعشر، وىو محب لآلخريف ومتعاطؼ معيـ ويساعدىـ لما يتوقع مساعدتيـ يإلى أف صاحب

 .(96 ص ،2014 )الريماوي والريماوي،مثمما يفعؿ 
 كبر قيمة منقطة لعامؿأ" و:إجرائيا في ىذه الدراسة بأن (المقبولية)الطيبة وتعرؼ  :التعريف اإلجرائي 

 ."عوامؿ الشخصية الكبرى لكؿ أفراد العينةفي  المقبولية

الوعي بالوجود   Wibster 1984ويبستر يعرفيا قاموس Conscientiousness (C):يقظة الضمير -
اه، وااللتزاـ بالعمؿ، والقدرة عمى تمييز ما ىو مقبوؿ أخبلقيا األخبلقي، والشعور بقيمة تعريؼ الفرد ومزاي

 (.8 ص ،2015) سممان، مع وجود مشاعر الذنب والندـ بسبب سوء التصرؼ 
 كبر قيمة منقطة أ" :ويعرؼ يقظة الضمير عمى الخبرة إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو :التعريف اإلجرائي

 ."رى لكؿ أفراد العينةمف عوامؿ الشخصية الكب يقظة الضمير لعامؿ
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لعام لمدراسةاإلطار ا                                                        الفصل األول:  
 

 
 
 

 عمييا: قيبالدراسات السابقة والتع -7
 الدراسات السابقة: 7-1
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف العبلقة بيف الشعور بالوحدة والعوامؿ الخمسة  (:2010دراسة ممحم ) -

ينت ( طالبًا وطالبة. وب120وتكونت عينة الدراسة مف )  ،لمشخصية لدى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ
النتائج وجود عبلقة ارتباط إيجابي بيف الشعور بالوحدة النفسية والعصابية. وجود عبلقة ارتباط سمبي بيف 

يقظة الضمير كما اشارت لعدـ وجود فروؽ في  -الصفاوة الطيبة -الشعور بالوحدة النفسية و)االنبساط
دالة إحصائيًا في االنبساط  يقظة الضمير( تبعًا لمتغير التخصص. وجود فروؽ -الصفاوة –)العصابية

 .لمتغير التخصص وؽ دالة إحصائيًا في الطيبة تبعاتبعا لمتغير التخصص. وجود فر 
ة ػػػػػػػػؿ الخمسػػػة بيف القيـ النفسية والعوامػػػػػػػػبلقػػة معرفة العػػػػػػىدفت الدراس (:2002دراسة كاظم ) -

وطالبة وكشفت النتائج عف نسؽ قيمي مكوف مف القيـ  ( طالبا63وتكونت عينة الدراسة مف) ،رىػػػػػالكب
الدينية والسياسية والنظرية واالجتماعية واالقتصادية والجمالية وأما العوامؿ الخمسة فقد كشؼ النتائج عف 
ثبلثة عوامؿ ثنائية القطب) يقظة الضمير، االنبساط والطيبة، التفتح، والعصابية، االنبساط( وعامميف 

 عصابية، والطيبة( وبينت النتائج وجود عبلقة بيف القيـ النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى.أحادي القطب )ال

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف سموؾ المساعدة  (:2012دراسة السمطان والسبعاوي) -
نتائج ( طالبًا وطالبة وأظيرت 285وتكونت عينة الدراسة مف ) ،والعوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية

كما بينت  ،الدراسة أف طمبة الجامعة يتمتعوف بمستوى عاؿ مف العوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية
لى عدـ وجود فروؽ سة الكبرى في الشخصية كما أشارت إوجود عبلقة بيف سموؾ المساعدة والعوامؿ الخم

 في العوامؿ الخمسة الكبرى تبعا لمتغيرات المستوى الدراسي والتخصص.

ىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى طبيعة النموذج البنائي لمعبلقات بيف  (:2010ة أبو ىاشم )دراس -
السعادة النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طبلب 

ظيرت النتائج ( طالبًا وطالبة بكمية التربية جامعة الزقازيؽ، وأ405الجامعة. وتكونت عينة الدراسة مف )
وجود عبلقات ارتباط بيف درجات الطبلب في السعادة النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى 

 طبلب الجامعة.
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 الفصل األول:                                                        اإلطار العام لمدراسة

 

 
 
 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصحة النفسية والخصائص  :(2011)  دراسة شيرازي -
مقياس الصحة النفسية مف إعداد الباحثيف الشخصية بػيف الطبلب، وذلؾ بتطبيؽ أدوات الدراسة وىي 

مػف طمبػة  300ومقيػاس العوامؿ الخمسة الكبرى مف إعداد كوستا وماكري عمى عينػة مكونػة مػف 
الجامعات، وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة بيف الصحة النفسية والخصائص الشخصية متمثمة لؾ في 

روؽ تعزى لمتغير الجػنس سػواء فػي الصحة النفسية أو أبعادىا الخمسة، كذا كشفت الدراسة عدـ وجود ف
 .أبعاد الشخصية، كذلؾ ال توجد فروؽ بيف الطبلب المينييف وغير المينييف

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف عوامؿ الشخصية الخمسة  (:2010دراسة السكري ) -
المنخفضيف في عوامؿ الشخصية الخمس الكبرى الكبرى وأساليب التفكير المختمفة والفروؽ بيف المرتفعيف و 

مػػػاليب تفكػػػػػػأس  فػي كانية التنبؤ بأساليب التفكير المختمفة مف خبلؿ تمؾ العوامؿ الخمس ػػيرىـ وا 
ػرى، ولمتوصؿ إلى النتائج استخدـ الباحث مجموعة مف األدوات وطبقيا عمى عينة مف طمبة ػػػػػػػػػػػػػػالكب

طارية العوامؿ الخمس الكبرى التي وضعيا تػاتوـ واختبػار أسػاليب التفكيػر الجامع حيث استخدـ ب
لياريسوف وبراميسوف وبارليت وقائمة أساليب التفكير الستيرنبرج وواجز. وتوصؿ الباحث إلى أنو توجد 
عبلقة موجبة بيف أسػاليب التفكيػر والعوامػؿ الخمسة الكبرى لمشخصية وأنو توجد فروؽ ذات داللة 

صائية لصالح الطمبة المػرتفعيف فػي عوامػؿ الشخصية الخمس، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ عشرة إح
  .أسػموب أمكف التنبؤ بيا مف خبلؿ عوامؿ الشخصية الخمس الكبرى دراسة13أساليب تفكير مف أصػؿ 

يوعًا لدى ىدفت الدراسة إلى معرفة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية األكثر ش(: 2007الزبيدي ) -
الطمبػة العنيفيف ومقارنتيا مع الطمبة غير العنيفيف، وكذلؾ معرفة أثر كؿ مف الدخؿ الشيري والمػستوى 

وتكونت عينة الدراسة مف  .التعميمي آلباء وأميات الطمبة، وأثر الترتيب الميبلدي عمى العوامؿ الخمسة
( طالب غير 264طالب و) والذيف عددىـ جميع الطمبة العنيفيف في المدارس الحكومية في مدينة تبػوؾ

الخمسة الكبرى ؿ تحقيؽ أىداؼ دراستو قائمة العوامواستخدـ الباحث ل .عنيؼ تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية
التي قننيا الجيني، وتوصمت الدراسة إلى أف أكثر العوامؿ الخمسة  1992التي أعدىا كوستا وماكري 

ابية، أما الطمبة الغير عنيفيف فيو االنبساط، وأشارت النتائج إلى شيوعًا لػدى الطمبة العنيفيف ىو العص
وجػود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطمبة العنيفيف وغير العنيفيف في عامؿ العصابية ووجود فػروؽ دالػة بيف 
العنيفيف تعزى لممستوى اؿ يمي لؤلميات، كذلؾ أوضحت أنػو ال توجػد فػروؽ تعػزى لمتغيرات الترتيب 

 يبلدي ومستوى تعميـ آبائيـ واختبلؼ الدخؿ الشيري.الم
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 الشخصية أنماط          الفصل الثاني:                                                 

 

 
 
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف متغيرات الذات )المفيـو  (:2006دراسة عبد العال ) -
والفعاليػة وتقػدير الذات( مف جية واضطراب اليوية مف جية أخرى، ثـ معرفة العبلقة بػيف العوامػؿ 

ؾ التعرؼ إذا ما كاف ىناؾ فروؽ تعزى لمجنس تػؤثر عمػى العوامػؿ الخمػسة واضطراب اليوية، كذل
الخمسة الكبرى لدى مضطربي اليوية، ثـ ىؿ يمكننا التنبؤ باضطراب اليوية مف خبلؿ بعض متغيرات 

( طالب 426الذات والعوامؿ الخمسة الكبرى؟ واستخدـ الباحث لتحقيؽ ىذه األىداؼ عينة مكونة مف )
تي التربية والتربية النوعية بدمياط، وطبؽ عمى العينة مقيػاس تقدير وفعالية الذات مف وطالبة مف طمبة كمي

إعداد الباحث نفسو، كذلؾ مقياس اضطراب اليوية لدى الشباب ومقياس العوامؿ الخمسة، وتوصؿ 
الباحث إلى أف ىناؾ عبلقة موجبة بيف اضطراب اليوية وكؿ مػف بعدي العصابية ونقد الذات، كذلؾ 

جد عبلقة سالبة بيف اضطراب اليوية وكؿ مف تقدير الػذات وفعالية الذات واالنبساط والتفتح والطيبة تو 
 ويقظة الضمير.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 7-2
 بعد عرض الدراسات السابقة التي تناولت العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية يتبيف لمباحثة أف :اليدف -

ف حيث اليدؼ حيث تعددت اىدافو التي تناولت العوامؿ الخمسة الكبرى الدراسات تباينت فيما بينيا م
لمشخصية باختبلؼ المتغيرات والمواضيع التي تناولتيا ىذه الدراسات، حيث ىدفت الى معرفة عبلقة 
العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مع بعض المتغيرات األخرى، كمعرفة عبلقيـ بالشعور بالوحدة في 

السبعاوي ، وفي دراسة السمطاف و (2002) دراسة كاظـ(، وكذا بالقيـ النفسية في 2010دراسة ممحـ )
لى التعرؼ إ (2010) ( ىدؼ إلى دراسة عبلقتيـ بسموؾ المساعدة بينما ىدفت دراسة أبو ىاشـ2012)

عمى النموذج البنائي لمعبلقات بيف السعادة النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى وتقدير الذات والمساندة 
ة الكبرى لمشخصية األكثر فقد ىدفت إلى معرفة العوامؿ الخمس (2007) االجتماعية، أما دراسة الزبيدي

 ىذه الدراسة تشبو دراستي مف حيث اليدؼ.شيوعا و 
 اختمفت ىذه الدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث حجـ العينة المستخدمة في الدراسة فقد :العينة -

طالب وطالبة، ودراسة أبو  426( 2006كبير مثؿ دراسة عبد العاؿ) استخدمت بعض الدراسات عينات
( 2010طالب وطالبة، ومنيا مف استخدـ عينات متوسطة مثؿ دراسة ممحـ ) 405( 2010ىاشـ )
 طالب وطالبة. 63( 2002طالب وطالبة، ومنيا مف استخدـ عينات صغيرة مثؿ كاظـ ) 120

اإلطار العام لمدراسة                         الفصل األول:                               
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 الشخصية أنماط          الفصل الثاني:                                                 

 

 
 
 

طمبة الدراسات السابقة المأخوذة في ىذه الدراسة اختارت ال أما مف حيث اختيار العينة فكانت كؿ     
ىي تبلميذ الثانوي، ولكف ىذا ال يمغي أف ىناؾ العديد مف و  اختيار لعينتي)إناث وذكور( ألف ىذا أقرب 

معمميف وممرضيف عينات مختمفة منيـ  ختارتاالدراسات التي تناولت العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية 
 عماؿ ...إلخ. و 

 تناولت معظـ الدراسات المتعمقة بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية قائمة العوامؿ :أدوات الدراسة -
 .(1997) ؤلنصاريلالمعربة  (1992) ماكريالخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا و 

أما بالنسبة لممنيج فمعظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي وىو المنيج المستخدـ  المنيج: -
 الدراسة الحالية.في 
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 تمييد:
 بيف الدراسات النفسية والتربوية، كيؼ ال وقد حػاوؿ حتؿ موضوع الشخصية مركزا ىاماا     

 الكثير مف عمماء النفس وضع مفاىيـ معينة ونظريات متخصصة في تفسير الشخصية تعبػر عػف
 ية نظر المدرسة النفسية التي ينتموف إلييا، فالبعض كاف ينظر لمشخصية عمػى أنيػا التكويفوج

 الداخمي والبعض نظر إلييا باعتبارىا ما يسمكو اإلنساف والبعض اآلخر نظر إلييا كعبلقة اجتماعية
 لذلؾ اختمؼ تعريؼ الشخصية حيث نجد أف مصطمح الشخصية بالرغـ مف تداولو وشػيوعو بػيف

 وتعريفا، فتعريؼ الشخصية عند الناس العواـ يختمؼ و مف أصعب المصطمحات تفسيراالناس، إال أن
 مف فرد آلخر ومف بيئة ألخرى، وكذلؾ ىو يختمؼ مف عالـ آلخر، حيث ييتـ الػبعض بػالمظير

خر يراىا الخارجي والسموؾ الظاىري لمفرد الذي يظير استجابة لبعض المثيرات كردود أفعػاؿ، والػبعض اآل
 .مف خبلؿ التكويف الداخمي لمفرد الذي ال يكوف ظاىرًا في سموكو الخارجي

 :تطور مفيوم الشخصية -1
األلمانية  في personlichkeitو في الفرنسية، personnalitéفي االنجميزية و  personalityتشبو كممة      

األصؿ ى، و ت متداولة في العصور الوسطفي المغة البلتينية  التي كان personalitasلى حد كبير كممة إ
ىي الوحيدة المتداولة لتدؿ عمى  personaلى البلتينية القديمة حيث كانت كممة إفي ىذه الكممة يعود  

الذي استخدمو الممثموف  في المسرحيات االغريقية وتقبمو الممثموف الروماف قبؿ ميبلد  القناع المسرحي
 المسيح  بنحو مئة عاـ.

إلى أف التمثيؿ اليوناني كاف يضع قناعا عمى وجيو يدعى "بيرسونا"  guilford (9191)جيمفورد شار أ     
يتحدث مف خبللو ليضفي طبيعة الدور عمى نفسو وليكوف مف حيث الصعب التعرؼ عمى الشخصيات  

خالق، )عبد الالتي تقـو بيذا الدور، فالشخصية  ينظر الييا مف حيث االنطباعات التي يعطييا القناع 
 (.37 ص ،2011
بالنسبة لديو تحمؿ أربعة معاني " بيرسونا "، ظير أف كممة Ciceroneومف خبلؿ كتابات سيسيروف      

 : كاآلتي عمى األقؿ، تعود جذورىا كميا الى المسرح
 )وليس كما ىو في الواقع(. نظرة اآلخريف لمفرد -
 الدور الذي يقـو الشخص في الحياة. -
 اتية التي تجعؿ الفرد متوائما مع عممو.الجمع بيف الصفات الذ -
 (.17 ص ،1997نصاري، )األ الصفات المميزة لمشخصية وكذلؾ مرتبتو  -
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ولقد عرؼ مصطمح الشخصية "بيرسونا" تطورا نتيجة تأثير المغة البلىوتية التي عمقت معناه، فبعد      
 "hypostasis"  "idoma" أصبح مصطمح بيرسونا مرادفا لمصطمحي لئلسكندريةظيور المجتمع الديني 

وىو المعنى الذي يظير مف خبلؿ أوؿ تعريؼ  ،ومعناىما نواة الشخص والمبدأ األساسي لوجوده و سموكو
 ."الشخصية ىي مصدر العقبلنية الطبيعية في الفرد " Boéceلمشخصية، وىو تعريؼ بويس 

 حيػث صػار يػػدعى المصػطمح، قػػد سػاىـ فػي تطػوير ىػػذا scholastiqueكمػا أف الفمسػفة األكاديميػة      
"personalitas" بترجمتػػػػػػو بػػػػػػػ اقػػػػػػامو ح الػػػػػػذي تبنػػػػػػاه الفبلسػػػػػػفة األلمػػػػػػاف و وىػػػػػػو المصػػػػػػطم"personlichkeit" 
ىيػػػة الجػػػوىر فالشخصػػػية بيػػػذا المعنػػػى إال "keit"الجسػػػـ ويعنػػػي  "lich"، حيػػػث يعنػػػي "personlichket"و

الفبلسػػػفة األلمػػػاف لمشخصػػػية كقوتػػػو  وخالػػػدة فػػػي الكػػػائف، وىػػػو مػػػا يبػػػرر الجانػػػب غيػػػر الطبيعػػػي فػػػي نظػػػرة
Goethe شػػػيمر ،Schiler  وكانػػػتkant   الػػػذي يقػػػوؿ: " إف الشػػػيء الػػػذي يجعػػػؿ االنسػػػاف يػػػدافع عػػػف نفسػػػو

 ."ىو الشخصية ال غير، فيي الحرية واالستقبلؿ عف كؿ ميكانيزمات الطبيعة )كجزء مف عالـ محسوس(
ة مػػف مقػػد عػػرؼ محطػػات عديػػدة شػػكمت سمسػػنبلحػػظ مػػف خػػبلؿ مػػا سػػمؼ ذكػػره أف مصػػطمح بيرسػػونا      

" بػدأ فػي personality" سػـ مجػرد متعػدد المعػانياالتوسعات أو التحوالت فػي االسػتخداـ، انتقػؿ خبلليػا مػف 
النفسػػػية لمفػػػرد ائص الجسػػػمية و ػػػػػػػػػػػػيع الخصػػػػػيػػػة، يعنػػػي جمبدايػػػة القػػػرف العشػػػريف بالواليػػػات المتحػػػدة االمريك

 .(14 -13 ص ص ،1995)ىوبر، 
 أما كممة " شخصية " في المغة العربية، فقد ورد في لساف العرب أنيا مف شخص وىو:   
نساف تراه مف بعيد، وكؿ شيء رأيت جسمانو فقد رأيت نساف وغيره، وىو سواد اإلجماعة شخص اإل -

 شخصو حيث يعكس ىذا المعنى الجانب المادي )الفيزيقي( لئلنساف.
إثبات الذات فاستعير ليا لفظ الشخص وىو المعنى الذي  كؿ جسـ لو ارتفاع وظيور، والمراد بو -

 .(36ص ، 2011)عبد الخالق،  لمعنى المادي إلى المعنى المعنوييعكس انتقاال مف ا
جاء في المنجد في المغة واالعبلـ أف الشخصية ىي صفات تميز الشخص مف غيره، فيقاؿ: كما  -

 (.42ص ، 2002)عثمان، اصة فبلف ال شخصية لو، ليس فيو ما يميزه مف الصفات الخ
ومر مفيوـ الشخصية مف حيث كونو موضوعا لمبحث في عمـ النفس بمراحؿ يمكف حصرىا في      

 خمسة تتمخص فيما يمي:
 التي تميزت بظيور كتب مؤثرة في تاريخ الشخصية. 1930مرحمة ما قبؿ  -
ظيور أوؿ نظرية االجتماعية و األخيرة عصر الثروة كتب ىذه ا قبؿ الحرب العالمية الثانية: و مرحمة م -

 عممية لمشخصية)نظرية ألبرت(.
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مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية: ازدىرت فييا حركة بناء المقاييس الموضوعية واالسقاطية  -
 .MMPIK ،CPI ،EQI ،PF-16خرى في مجاؿ دراسة الشخصية ومف أشيرىا: رؽ البحث األوط

تـ خبلليا إعادة النظر في أساليب تقويـ الشخصية  : التي1980 -1970المرحمة المعاصرة مف  -
 وظيور طرؽ البحث الموضوعية السموكية.

ة ػػػػػػػػػػػث الموضوعيػػػر طرؽ البحيو ػػيزت بظػػ: التي تم1990 -1980المرحمة المعاصرة مف  -
ي وكذا بإعادة النظر في أساليب تقويـ الشخصية، فقد ظيرت مناىج جديدة لمبحث ف موكية،ػػػػػالس

ومنيا منيج التجميع، منيج تكرار العقؿ، ومقاييس التقدير  Mischelالشخصية نتيجة نقد ميشيؿ 
 (.20 -19 ص ص ،1997 نصاري،)األ 

 تعريف الشخصية: -2
 :التعريف المغوي 2-1
                                                  األصل العربي: - 

 معناىػػا "شػػخص" وقػػد ورد فػػي قػػاموس الصػػحاح أف كممػػة" خصشػػ"مشػػتقة مػػف كممػػة  كممػػة الشخصػػية     
ه عػػف ااإلنسػػاف نػػر  وادػػػػػػػخص سػص شخوصػػا أي ارتفػػع، والشػػػػػػأو شخه ر ػػػػػػػوضوع إلػػى غيػػػػػػػػرج عػػف المػػػػػػػػػػػػػػػخ
   (.54 ، ص2008)حمادات،  "اختمفوا وتفارقوا" تشاخص القوـعد، و ػػػب

 المخصوصػػػػػػػة وتشػػػػػػػاخص القػػػػػػػـو أي اختمفػػػػػػػوا وتفػػػػػػػػارقوا الشػػػػػػػخص فػػػػػػػي المغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ىػػػػػػػو الػػػػػػػذات     
 أمػػػا كممػػػة شخصػػػية فإنيػػػا تعنػػػي حػػػيف الحػػػديث عػػػف صػػػفات الشػػػخص التػػػي تميػػػزه عػػػف غيػػػره واسػػػتعماليا

 (.77 ص، 2001عبد ااهلل، (لمتمايز 
، وعند الفبلسفة ظيورو  الشخص كؿ جسـ لو ارتفاعتشتؽ في المغة مف شخص و  الشخصيةأما      

 هلهصفات تؤ فيو توفرت ما هوو الشخص األخبلقي، وومن إرادتيا، في المستقمة كيانيال الواعيةالذات 
 تميزهصفات  والشخصيةفي مجتمع إنساني، والجمع أشخاص وشخوص،  األخبلقيةو  العقميةلممشاركة 

، 2003)الزيتاني،  مستقؿ كيافو  متميزةذو صفات  قوية شخصيةفبلف ذو  وبقاؿ، غيرهالشخص عف 
 (.12 ص
 : ألصل الالتينيا -

مف  مشتؽ (Personality)و(Personalite) أما في المغتيف اإلنجميزية والفرنسية فكممة الشخصية     
يقـو  وتعني ىذه الكممة القناع الذي يمبسو الممثؿ في العصور القديمة حيف(Persona) األصؿ البلتيف
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 يفعمو يما يتعمؽ بما يريد أف يقولو أوبتمثيؿ دور أو حيف كاف يريد الظيور بمظير معيف أماـ الناس ف
 (.14، ص 2010، ي وأبو شعيرةو غبا)

 سموؾ الفرد الذي يبلحػػظو اآلخروف. ف الشخصية تمثؿ المظير الخارجي و يتػضح لنا مما سبؽ أ     
 التعريف االصطالحي: 2-2

طريقة عيشة وتفكيره تعتبر الشخصية ميزة اإلنساف النفسية وىي في الوقت نفسو مجموعة تصرفاتو و      
ومزاجو وتتكوف الشخصية شيئا فشيئا منذ سنوات اإلنساف األولي وتطبع باألحداث والصدمات والخيبات 
والنجاحات التي تتعرض ليا والتي تغير معالميا، والشخصية في نظر األخصائييف وعمماء النفس معقدة 

 يميا عمى انفراد.تتكوف مف عوامؿ كثيرة ومتداخمة بحيث ال يمكف فصميا أو تحم

 : تعريف الشخصية عند عمماء النفس  2-3
التعريفات ىي  وبػاقي إف مصطمح الشخصية لو جوانب متعددة، فميس ىناؾ تعريفػا واحػد صػحيحا     

 يتبنى تعريفا حسب بالتاليلخاص و خاطئة، فكؿ عالـ مف عمماء النفس ينظر لمشخصية مف منظوره ا
 ة، لذلؾ نجد أف ىناؾ تعريفات كثيرة منيا: نظرتو ومنيجو لماىية الشخصي

 :  Allprot 1937تعريؼ جوردوف ألبورت -
 قاـ البورت ببحث مستفيض في أصؿ مصطمح الشخصية مف ناحية عمػـ المغػات وتتبػع     

 ستخدـ فييا المفظ أثناء التطور التاريخي الذي حدث في استخدامو في المجاالتامختمؼ المعاني التي 
 الفمسفية والدينية واالجتماعية والقانونية والنفسية وتمؾ التي تشير إلى المظير الخارجي مع المختمفة

عبد الخالق، ) محاولة تمخيصيا ونقدىا، وأورد تسعة وأربعيف تعريفا قبؿ أف يضع التعريؼ الذي يرتضيو
 (.36 ، ص2011
 جيزةكؿ األ ينظـالفرد والذي خؿ بدا يكمف الذي الدينامي التنظيـ ذلؾ ىي فالشخصية حسب البورت     

 (.57 ، ص1987)غنيم، والتفكيري السموؾ ف الخاص طابعة الفرد عمي تممي التي والجسمية النفسية

 .شخصية الفرد ىي ذلؾ النموذج الفريد الذي تتكوف منو سماتو :Guilford  1959تعريؼ جيمفورد  -
جسمية والعقميػة مف الميوؿ واالستعدادات الالشخصية ىي النظاـ الكامؿ  :Burt 1937 تعريؼ بيرت  -

 التي تعد مميزة لمفرد وتحدد طريقتو الخاصة في التوافؽ مع البيئة المادية واالجتماعية الثابتػة نػسبيا
 .(21 ، ص2015، شاكر)
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الشخصية ىي كمية النشاط التي يمكف اكتشافيا بالمبلحظة الدقيقة  :Watson 1930 تعريؼ واطسف  -
 (.28، ص 2011)العبيدي،  المبلحظ مف إعطاء معمومات دقيقة وثابتة ة حتى يتمكفلمدة طويم

الشخصية ىي الكمية الكمية مف االسػتعدادات والميػوؿ والغرائػز  :Montonprince تعريؼ مورتف برنس -
 مف الخبرةالبيولوجية الفطرية والموروثة وكذلؾ الصفات واالستعدادات والميوؿ المكتسبة  والػدوافع والقػوى

 .)40 ص ،2011عبد الخالق،(
الشخصية ىي ما يمكننا مف التنبؤ بما سيفعمو الشخص عندما يوضع في موقؼ  :Cattellتعريؼ كاتؿ  -

 .(12 ، ص1985)مرسي،  معيف
: الشخصية ىي ذلؾ التنظيـ الثابت والدائـ إلى حد ما لطباع الفرد ومزاجو Eyesnckتعريؼ أيزنؾ  -

 (.24 ، ص2015، شاكر) والذي يحدد توافؽ الفرد مع بيئتو وجسم وعقمػو وبنيػة
النظرية التي يتبناىا  يتضح أف تعاريؼ الشخصية التي وضعيا العمماء ليا تختمؼ باختبلؼ األطر     

 كؿ منيـ في نظرتو إلى الشخصية اإلنسانية وباختبلؼ فيمو ليا، وتفسيره لسموكيا، وقد حاوؿ كثير مف
تـ  ،سموؾ اإلنساف في إطار منطقي منظـالشخصية ووضع نظريات ليا تقوـ بتفسير عمماء النفس دراسة 

 بالفعؿ في إطار ىذه الجيود وضع عدة نظريات مف وجيات نظر مختمفة لكؿ منيا مزايا.

 :محدداتيامكونات الشخصية و  -3
لي في بالتاخصية عوامؿ تؤثر في الشخص نفسو و يمكف اعتبار مكونات الش مكونات الشخصية: 3-1

أف  1969المكتسب ويرى آلبورت بلقتو باآلخريف، ومنيا الداخمي والخارجي والوراثي و سموكاتو وطبيعة ع
تتكوف مما الوراثية التي يولد بيا الفرد، و األساس الذي تقوـ عميو الشخصية يتكوف مف مجموع العوامؿ 

 يمي:
الدوافع ظة عمى الحياة كالمنعكسات و لمحافعوامؿ مشتركة بيف كؿ األفراد مف النوع الواحد وتتعمؽ با -

 عمميات التوازف الداخمي وىي عمميات مرتبطة بالجياز العصبي وتتـ بشكؿ ال إرادي.و 
 طباعو المزاجية وغيرىا.فرد ولونو وتركيبو العاـ وحجمو و عوامؿ وراثية تتعمؽ بجنس ال -
 (.21ص  ،2001)القذافي،  تعمـاالستعداد لمقياـ بعمميات تكويف االرتباطات والبنى، أي االستعداد لم -

التالية: القيـ، واالنفعاالت، والحاجات،  أف الشخصية تتكوف مف المكونات 2003يرى أحمد ماىر 
وىذا ما يوضحو مف  (.178 ، ص2003)ماىر،  الميوؿوالقدرات، واالتجاىات النفسية واالىتمامات و 

 خبلؿ المخطط التالي:
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 (178، ص 2003)ماىر،  مكونات الشخصية (:01) كل رقمالش

فقد تعدد اآلراء والمفاىيـ واألفكار حوؿ أما بالنسبة لمحددات الشخصية  محددات الشخصية: 3-2
ركيا محددات الشخصية اإلنسانية إذ يتناوليا البعض مف المفكريف والباحثيف مف خبلؿ اآلثار التي يت

أعزاىا البعض األخر لآلثار الناجمة عف البيئة التي يعيش في أكنافيا الفرد قد العامؿ الوراثي عمى الفرد و 
ما يف تفاعبلفيئي يف الوراثي والبيف أي أف العامميف العامميىذ بيفوقد تناوليا آخروف مف خبلؿ المزج 

 رة لمفرد، وقد أضاؼ ليما آخروف مف خبلؿ اآلثاية الذاتيحققاف أثرا فعاال في بناء الشخصينيما و يب
زاء القرار بشكؿ إة التي يمر بيا الفرد بمعنى أكثر وضوحا أف طبيعة الموقؼ الذي يتخذه الفرد يالموقف

 .(132 ، ص2008، مأمون)الحالة المؤثرة في بناء الشخصية 

  مف أىـ العوامؿ التي تؤثر في تطور الشخصية ما يمي:     
وتتمثؿ في التكوف  الجينيةف طريؽ العممية ىي السمات التي يكتسبيا الفرد ع المحددات الوراثية: -

كما تشمؿ  النحالة والنمو الجسمي الطبيعي والعاىات الجسميةمثؿ الطوؿ والقصر والبدانة و  الجسماني
ميوؿ ر المزاجية مف عواطؼ وانفعاالت و مثؿ الذكاء والتذكر والقدرات العقمية وكذلؾ األمو  األمور المعرفية

 (.128، ص 2008)العميان، 
يظير ىذا الدور جية دورا ميما في بناء الشخصية و تمعب المحددات البيولو  المحددات البيولوجية: -

بشكؿ مباشر كما الحاؿ في تأثير إفرازات الغدد في السموؾ أو بشكؿ غير مباشر عندما يتأثر موقؼ 
 .(21، ص 2010)أبو سعد، الناس مف الفرد بصفاتو الجسمية 

 القدرات الحاجات

 االتجاىات النفسية االنفعاالت

 االىتمامات والميوؿ القيـ

 الشخصية
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العوامؿ البيئية تأثيرا قويا في بناء شخصية الفرد وفي كيفية تحديد سموكو، إذ تؤثر المحددات البيئية:  -
مات شخصية الفرد وتكوينو ونموه يكتسب الفرد سمات عديدة نتيجة الحتكاكو وتفاعمو مع المجمع، إف س

وجية التي الوراثة ففضبل عف السمات البيوله ىي وليدة التفاعؿ بيف البيئة و اتجاىاتو وميولو وأفكار وسموكو و 
ثرات البيئية مؤ الشخصية التي تتكوف لديو جراء اليرثيا الفرد عف طريؽ الجينات ىناؾ بعض السمات 

عيسوي، ال)تنشئة اجتماعية وسياسية وأخبلقية ودينية وفكرية تعامؿ و و عف طريؽ ما يتمقاه مف تربية و 
 (.17 ، ص2001
ع د في إطاره كاألسرة والمدرسة والجامعة والمجتمالمقصود بالبيئة الوسط االجتماعي الذي يعيش الفر      

غيرىا وىذا يدؿ داللة واضحة عمى أف العبلقات السياسية واالقتصادية وطبيعة العبلقات برفاؽ العمؿ و 
واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية والحضرية وغيرىا مف العبلقات التي تسود الوسط البيئي الذي يعيش 

 (.134، ص 2008مأمون، )الكبير في مدركات الفرد واتجاىاتو المختمفة فيو الفرد تمعب األثر 

بو الفرد في مختمؼ أدوار  يمرالموقؼ الذي  بطبيعةتتمثؿ الظروؼ الموقفية  المحددات الموقفية: -
عند الظيور في األماكف العامة وعند ناء العبادة، وأثناء المقاببلت و أث يمارسوحياتو فالنمط السموكي الذي 

السموؾ اإلنساني ال تتسـ بالثبات المطمؽ وانما بالنسبة الواضحة  طبيعةاجية المواقؼ العامة نبلحظ أف مو 
اآلثار  يجعؿالقرار الذي ينسجـ مع طبيعة الموقؼ الذي يمر بو وىذا ما  يتخذأنو إزاء الموقؼ  حيث

ت العبلقات السائدة في أدوار النمط السموكي لمفرد في مختمؼ مجاال تكويففي  أساسياالموقفية تمعب دورا 
 (.61، ص 2008)حمادات،  المختمفة حياتو

مف خبلؿ ما سبؽ نجد أنيا الشخصية عبارة عف تفاعؿ وتنظيـ لمجموعة مػف المحددات، ولكنيا      
تختمؼ في شرح وتفسير تمؾ المحددات وديناميكية التفاعؿ، لذلؾ نجد أف أىػـ العوامؿ التي اختمؼ عمى 

ماء الوراثة، بينما ذىب البعض إلى أثػر البيئػة، وذىػب البعض األخر إلى أف الشخصية نتاج أىميتيا عم
لمتفاعؿ فيما بيف الوراثة والبيئة وأضاؼ الػبعض اآلخػر العوامؿ الدينية العقدية فكانت الشخصية نتاج 

 الشخصية.لتضافر العوامؿ الوراثية والبيئية والدينية مع تفاوت تأثير كؿ منيا عمى صياغة 
الفرد رغـ ما تتصؼ بو مف استقرار وثبات نسبي، إال أنيا مرنة وقابمة لمتكيؼ في  شخصيةوأف      

تعامميا مع مواقؼ الحياة المختمفة، فاهلل وىب لئلنساف عقبل ميزه بو عف بقية مخموقاتو ومف المفروض أف 
الموقؼ ليأتي سموكو محصمة شد والبيئة و عؿ بيف عوامؿ  الوراثة يستخدـ اإلنساف عقمو ليجد نوعا مف التفا

 القوى الثبلثة.
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 :نماط الشخصيةأسمات الشخصية و  -4
ظيرت نظرية أنماط الشخصية لمحاولة جمع سمات متشابية في نمط  : نظريات أنماط الشخصية  4-1

دقة السموؾ المستقبمي لمشخصية، فالنمط ىو عبارة عف مجموعة مف  محدد بحيث نتوقع بشكؿ أكثر
 (.90 ، ص2008، العميان) سمات تتجمع لدى الفردال

يمكف لمنمط أف يعبر في عمـ النفس عف البنية السموكية ويعني مختمؼ المتغيرات المحددة لشكؿ مف      
 ).239 ، ص1998، وخالد وسالمي ) بدوي أشكاؿ السموؾ

العامة، فعند  لحياةمفيوـ النمط يدؿ عمى مجموعة مف الخصائص التي تسمح بوصؼ األفراد في ا     
المؤسسة عمى المبلحظة أو عمى  ث عف االستعدادات أو الطبع، يعبر النمط عف استمرارية السموؾالحد

 .(56 ، ص2007)صالح،  عدد تكرار سموؾ معيف
حاولت تصنيؼ الشخصية إلى أنماط  نظرية األنماط ىي مف أقدـ نظريات الشخصية التي عتبرت     

فالنمط يمخص تجمع السمات األساسية الفطرية  الذيف يتميزوف بنمط معيف، تجمع بيف جميع األفراد
 .(70 ، ص2011)العبيدي،  ويصعب تغييره والجسمية وىو يدؿ عمى جوىر الشخصية

 ضعت نظرية األنماط قبؿ الميبلد حيث اقترح مجموعة مف األطباء اليونانييف وصؼو      
التزاؿ قائمة إلى يومنػا ىػذا، ويرجػع الػسبب إلى اسػتمرار  " االنساف، وىي نظريةلمشخصية بتقسيـ "مزاج

وجودىػا ىػذه لكونيا تمثؿ محاوالت جادة وىادفة إليجاد نػسؽ عػاـ لشخػصية الفػرد مػف بػيف كػؿ المظػاىر 
 .(20، ص 2016)عقباني،  المتناقضة التي يتصؼ بيا سموكو

ية لتػصنيؼ الشخػصية، حيػث صػنؼ الناس إلى أربعة تعتبر محاوالت أبقراط أقدـ ما عرفتػو البػشر      
 أنماط عمى أساس سوائؿ الجسـ األربعة، وىي: 

 .المزاج السوداوي: ويتميز باالنطواء، والتشاؤـ، والميؿ إلى الحزف واالكتئاب -
 المزاج الدموي: ويتميز بالنشاط، والمرح، والتفاؤؿ. -
 لػػشعور، وقمػػة االنفعػػاؿ، وعػػدـ االكتراث، وبطء الحركة.المزاج البمغمي: ويتميػػز بػػالخموؿ، وتبمػػد ا -
 المزاج الصفراوي: ويتميز بسرعة االنفعاؿ، والغضب، وحدة المػزاج، والػصبلبة، والعناد، والقوة -

 .(58، ص 2007)صالح، 

بناءا عمى التصنيؼ  وضع ىذا التصنيؼ Gallien نوسفترى أف جال(Lévy-Le Boyer, 2005)  أما     
قبؿ الميبلد حيث يرى أف الكوف مكوف  في القرف الخامس" Empédocle  لمقترح مف طرؼ "إميدوكميسا
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سمح بتصنيؼ الشخصية إلى األنماط األربعة  والماء وىذا ما مف أربعة عوامؿ ىي: األرض، اليواء، النار
 .(Lévy-Le boyer, 2005, p 102) السابقة

 لشخصية جاء مف خبلؿ التصنيؼ الذي ورد فييمكف القوؿ أف أىـ تصنيؼ ألنماط ا     
سموكية، فكانت  القرآف الكريـ الذي قسـ النفس البشرية إلى عدة أنماط حسب خصائص أخبلقية وصفات

 كالتالي: (33، ص 2016)عقباني، أنماط الشخصية المذكورة في اآليات القرآنية والتي اقترحتو
الحياة، وال تحزف  الراضية، التي ال تتكالب عمى ماديات وىي النفس المؤمنة الخاشعة النفس المطمئنة: -

الناس، ىي نفس صابرة، وخالية مف  عمى ما فاتيا وال تحمؿ ىما لما ىو آت، ال تحقد عمى أحد وال تحسد
 .غيرىاوالحصر، والفصاـ و  العقد واالضطرابات النفسية مثؿ القمؽ واالكتئاب

زكيا" وكما نقرأ  قاؿ إنما أنا رسوؿ ربؾ ألىب لؾ غبلما" ىي نفس طاىرة لقولو تعالى النفس الزكية: -
ذلؾ ندرؾ أف النفس الزكية تسمو  ذلكـ أزكى لكـ وأطير واهلل يعمـ وأنتـ ال تعمموف"، ومف" في قولو تعالى

 وضعيا ليا الخالؽ سبحانو وتعالى. بنفسيا وتعمو وتعرؼ حؽ قدرىا طبقا ألبعادىا التي
الموامة ىي النفس  ى "ال أقسـ بيوـ القيامة وال أقسـ بالنفس الموامة"، فالنفسقاؿ تعال النفس الموامة: -

إف فعمت خيرا تموـ ذاتيا عمى  التقية المتصفة باالستقامة التي تموـ صاحبيا وتموـ ذاتيا، فيي النفس التي
ف فعمت شرا أو اقترفتو تموـ ذاتيا عميو  .أنيا لـ تكثر منو، وا 

فالنفس المجاىدة  نفس التي تنيى عف المنكر وتؤمر بالمعروؼ وتؤمف باهلل،وىي ال النفس المجاىدة: -
بتربيتيا تربية سميمة وبالصبر عف  لف تيدأ أبدا ولف تخمد ألنيا نفس ثائرة باستمرار، ويكوف جياد النفس

 .المكاره واألذى
رحـ ربي، إف ربي  ما وما أبرء نفسي إف النفس ألمارة بالسوء إالقاؿ تعالى " النفس األمارة بالسوء: -

كثرتيا ووفرتيا، فمف الجيؿ أف  غفور رحيـ"، إف النفس بطبيعتيا تدعو إلى ما تشتييو مف السيئات عمى
نما تكؼ عف أمرىا بالسوء ودعوتيا إلى الشر برحمة مف اهلل، ومف أعجب  تبرأ مف الميؿ إلى السوء، وا 

 وأفضميا فتصوره في صورة مذمومة. أشرؼ األشياء تي إلىأأمرىا أنيا تسحر العقؿ والقمب فت
الرسوؿ فنبذتيا  قاؿ بصرت بما لـ يبصروا بو، فقبضت قبضة مف أثر" قاؿ تعالى النفس السوالة: -

وات لصاحبيا اإلقداـ عمى الشي وكذلؾ سولت لي نفسي"، فالنفس السوالة تسوؿ وتيسر في غالب األحياف
االجتماعي، والنفس السوالة ىي مرض يصيب جميع  ؿوبالتالي االنحبل يمما يؤدي إلى االنحبلؿ الخمق

 الكياف الذاتي لمفرد.
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زكاىا وقد خاب  ونفس وما سواىا فأليميا فجورىا وتقواىا، قد أفمح مف" قاؿ تعالى :النفس الموسوسة -
اإلنساف التقت كؿ ما ىناؾ مف  اآلية تشير إلى طبيعة الشخصية اإلنسانية، ففي بنية تكويف .مف دساىا"

 .وعمى اإلثـ والعدواف عمى الخير والشر ؿواجية ومف تناقضات، فيو مجبو زدا
 صنؼ آخر وىو: لعقبانيا ؼ إلى تصنيؼأضيولقد      
"خمؽ  الخاسريف قاؿ تعالى "فطوعت لو، نفسو قتؿ أخيو فقتمو فأصبح مف النفس المطواعة الخاسر: -

جاعة ػػوالعفة والش كمةػػػػػو الحػػػػػػػػػػازنو، خمؽ فيادؿ فتحفظ عميو تو ػػػػاإلنساف أضدادا متباينة لتتعاهلل ف
والشجاعة مقابؿ الجبف والعدالة  ة، يقابميا الجيؿ والشره والجبف والجور، فالحكمة مقابؿ الشره،ػػػػػػوالعدال

 .(44، ص 2011)القيق، مقابؿ الجور

الغالب كانت عبارة  تي فيفي العصر الحديث، ظيرت العديد مف الدراسات حوؿ أنماط الشخصية وال     
تربط بيف مختمؼ مظاىر الشخصية  عف بحوث اتخذت النظريات اليونانية أساسا لوضع أنماطا لمشخصية

 :منيا و ىي ذكر البعضنوالخصائص الجسمية ف
 ىي: الذي قسـ أنماط الشخصية إلى أربعة 1925في " (Kretschmer) "كراتشميرنظرية      
 منبسط، اجتماعي الساقيف، قصير العنؽ، عريض الوجو، مرح، ريسـ، قصجممتمئ ال: النمط البدين -
 .صريحو 
 .نحيؿ الجسـ، طويؿ األطراؼ، دقيؽ القياس، مكتئب: النمط النحيل -
 .رياضي، قوي العضبلت، نشيط عدواني النمط الرياضي: -
 .(65، ص 2007)صالح،  وىو ليس كذلؾ النمط غير المنتظم: -

 :اط الشخصية إلى ثبلثة ىي" فقسـ أنمشمدونأما "
، النمط الداخمي التركيب )الحشوي(: - ىادئ، بطيء  يميؿ إلى الراحة الجسمية واالسترخاء والنـو

 .االستجابة، يحب مظاىر األدب، يحب األكؿ، روحو اجتماعية
السيطرة  بػػػػركة، يحػيوية والحػيحب العمؿ والنشاط والح النمط المتوسط التركيب )الرياضي(: -

 دواف، صمب الرأي، يحب المخاطرة الجسمية، صوتو جيوري طميؽ.ػػػػوالع
ـــب )الجمـــدي(: - ـــنمط الخـــارجي التركي يكبػػػت  متأمػػػؿ يا متكامػػػؿ،ػػػػػػط عقمػحفظ دقيػػػؽ الحركػػػة نشيػػػػػػػػػمت ال
، ص 1996)أبـو عبـادة،  عبلقتو االجتماعية صػافية، يحػب العزلػة الخصوصػية، قمػؽ خجػوؿ و،ػػػعاالتػػانف
16). 
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 :قسـ "يونغ" أنماط الشخصية إلى نمطيف ىما (81، ص 2011،)العبيدي فع     
 الموضوعية، كما يتميز أفراد ىذا النمط باالىتماـ بالناس، التفكير، البحث عف الحقائؽ: النمط المنبسط -

 ويتميػػػزوف بسػػػرعة الممػػػؿ والجػػػرأة يكػػػوف أفػػػراد الػػػنمط البسػػػيط عمميػػػوف وواقعيػػػوف، يحبػػػوف التحػػػدي والتنػػػوع
 الخارجية. ندفاع والمخاطرة، مع الحاجة المستمرة لئلثارةواال
 يتصفوف يكوف أفراد ىذا النمط غير اجتماعييف، دائمي التفكير بأنفسيـ، ال النمط االنطوائي: -

بالجوانب السمبية لؤلشياء  ة، غير متوافقيف، يفضموف البحث، يميموف لمعزلة كما أنيـ ييتموفػػػػبالمرون
 .ري التقمبيوكث

ألنماط الشخصية تقسميا  نظرية" (Friedman et Roseman) روزماندمان و فر كما وضع كؿ مف "     
 مواجية صعوبات الحياة وىما: إلى نمطيف مختمفيف ومتعارضيف ذات خصائص متعمقة بطريقة

ىػػػػـ  ىػػػػذا الػػػنمط خػػػػاص بػػػػاألفراد الػػػػذيف يتميػػػزوف بالنشػػػػاط الػػػػدائـ وروح التحػػػػدي،نمــــط الشخصــــية )أ(:  -
طموحيف ومسيطريف، ولػدييـ إصػرار شػديد عمػى فػرض آرائيػـ، كمػا لػدييـ اعتقػاد عمػى امكػانيتيـ أشخاص 

 .(15، ص 2000)معتز،  لمقياـ بكؿ شيء بمفردىـ
يفضؿ أفراد ىذا النمط عيش حياة ىادئة بدوف مسؤولية صعبة وبدوف تغييرات نمط الشخصية )ب(:  -

. ىـ أشخاص متعقميف لدييـ اتجاه نحو االنبساط كبيرة كما ال يمكنيـ العمؿ في الظروؼ  الضاغطة
والتسامح في إطار العبلقات مع األخر ويفضموف تجنب كؿ الحاالت المقمقة والتي قد تؤدي إلى فقداف 

 .(213، ص 2008)بن زروال،  تركيزىـ

 " في عصر ما قبؿ التاريخ حوؿ الشخصية المينية، وضع "ىوالند"شيشرونانطبلقا مف نظرية      
((Holland " نظريتو حوؿ أنماط الشخصية ذات التوجو الميني التي تضـ ستة أنماط  1984في سنة

تحدد شخصية األفراد التي تبلئـ الخصائص المينية، وكؿ نمط يعرؼ مف خبلؿ مجموعة مف المصالح 
 المينية والميارات واألساليب المعرفية وىي:

يتميػػزوف بتجنػػب  الميندسػػيف والتقنيػػيف، والػػذيف خػػص ىػػذا الػػنمط (:Le type réalisteالــنمط الــواقعي) -
انطوائييف وممتزميف، يفضموف  المياـ التي تتطمب التواصؿ مع األخريف والقدرات المفظية، فيـ أشخاص

 نحو الميف ذات الطابع الذكوري. المشاكؿ المحسوسة بدال مف المشاكؿ المجردة، ويتوجيوف
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ؿ أفراد ىذا النمط التفكير بدؿ الفعؿ، ولدييـ حاجة لمفيـ يفض: Le type intellectuel)) النمط الفكري -
 بدال مف السيطرة، ولدييـ اتجاه لتجنب العبلقات الشخصية الحميمية.

يبحػث أصػحاب ىػذا الػنمط عمػى التعبيػر عػف ذاتيػـ باسػتعماؿ  :(Le type artistique) الـنمط الفنـي -
لتػي تتطمػب المبػادرة ويعبػروف بسػيولة عػف أساليب فنية غير متفؽ عمييػا، كمػا أنيػـ يحبػوف النشػاطات ا

 انفعاالتيـ.
مسػػػاعدة  أفػػػراد ىػػػذا الػػػنمط ىػػـ منبسػػػطيف، مثػػػالييف ويحبػػػوف :(Le type social) الـــنمط االجتمـــاعي  -

تتطمػػػب حػػػؿ  ويبحثػػػوف عػػػف العبلقػػػات الشخصػػػية المتعػػػددة، ولكػػػنيـ يتجنبػػػوف العبلقػػػات التػػػي اآلخػػػريف،
 يد عضمي.المشاكؿ الفكرية وتمؾ التي تتطمب بدؿ ج

 يا طموحػػميز باالنبساط ولديػػػشخصية ىذا النمط تت :(Le type entrepreneur):النمط المقاول -
والتحكـ في زماـ  تحب توجيو اآلخريف والسيطرة عمييـ، كما أنيا شخصية تحب السمطة ر،ػػػػػكبي

 األمور.
واقعييف  اللتزاـ، ويحبوف النظاـ،يتميز أفراد ىذا النمط با: (Le type conventionnel) النمط التوافقي  -

 (.71-70 ص ، ص2013)سرحان،  ولدييـ اىتماـ بالمشاكؿ التي ليا حموؿ واضحة

 نظريات سمات الشخصية:  4-2
الشخصية  بالموازاة مع نظرية األنماط قاـ باحثيف أخريف انطبلقا مف التحميؿ العاممي بتحديد سمات     

 ؾ معيف ومتشابو في حاالت مختمفة.الخاصة بكؿ فرد والتي تؤدي بو لسمو 
طريؽ  نشاءىا عفإسب أىـ الباحثيف الذي ساىموا في فيما يمي نذكر تطور نظرية السمات ح     

 :دراسات مختمفة
وىو أوؿ مف استعمؿ مصطمح "سمات الشخصية"  (Allport) 1937"ألبورت"  ـة السمات لينظر  4-2-1

حيث يرى أف الفرد ىو فريد ويتشكؿ في صورة خاصة مف (idiographique) باستخداـ المنيج األحادي 
 السمات.

فالسمات ليا القدرة  .حسب "ألبورت" تعتبر السمات أحسف وحدة يمكف مف خبلليا تحميؿ الشخصية     
السموؾ مدى الحياة وفي  استقراريوعمى االستجابة بنفس الطريقة لممثيرات مختمفة، وىي تمنح لؤلفراد 

 (.130، ص 2008لعميان، )ا مختمؼ الحاالت
 :ـ محدد لمسمات يتمثؿ فيما يمييلقد أكد "ألبروت" عمى وجود تنظ     
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وىي السمات التي يعترؼ بيا الفرد ويشتير بيا أو يخضع لتأثيرىا وتسيطر عمى : السمات األصمية -
 معظـ أنماط سموكو.

التي تميز الفرد وتكوف ظاىرة وىي سمات بارزة وىي أكثر شيوعا وتمثؿ الميوؿ : السمات المركزية -
 .بوضوح ويسيؿ استنتاجيا

ىي السمات التي تكوف أقؿ وأندر حدوثا في وصؼ الشخصية وتستدعى ألداء : السمات الثانوية -
 .)36، ص 2011القيق، ) وظيفتيا أقؿ مف السمات المركزية

 :عامل16السمات ب  ونموذجCattell) 1965 ) "نظرية "كاتل  4-2-2
 ر بحوث "كاتؿ" نقطة التحوؿ في تناوؿ موضوع الشخصية مف الجانب االحصائي حيث قاـتعتب      

األبعاد األساسية لمشخصية  "كاتؿ" باستعماؿ التحميؿ العاممي لتحديد أبعاد الشخصية وىذا سمح بتعريؼ
يا ػػػػػػحصائإومرتبة ويمكف  ـ وىي منظمةحدد سموكيػػػػػػػػػػػػػع األفراد وتػػػيػػػتركة عند جمػػػػػػػػػػػػػػػػػيا مشػػػػػػعمى أن

(481 p  ,0223 Hansenne,) . 

كانت تضـ في  انطبلقا مف القائمة الخاصة بمفردات سمات الشخصية التي أعدىا "ألبورت" والتي     
 إلى كاتؿ" بتقميص ىذه القائمة " مفردة، قاـ 4500مفردة ثـ أصبحت تتضمف حوالي  18000البداية 

ضافةمفردة، ب 171 يضا متنوعة متعمقة بالجانب المرضي وأأخرى  حذؼ الكممات النادرة االستعماؿ وا 
مجموعة مف الطمبة بوصؼ كؿ واحد لزميمو باستعماؿ مفردات ىذه  خاصة بالقدرات. فقد طمب "كاتؿ" مف

صنؼ حيث استعمؿ ألوؿ مرة  36 ار الدراسات الموجودة قاـ بتجميعبعيف االعتب القائمة، ومع األخذ
 مجموعة مف العبارات والتي كانت البداية األولى لبناء استبياف 16العاممي الستخراج  التحميؿ

p 107)  2005, ( Lévy-Le Boyer,. 
إال أف  ،(Commun)وأخرى مشتركة  (unique)صنؼ "كاتؿ" السمات إلى نوعيف ىما سمات متفردة      

تخص الفرد لوحده وىو يركز عمى السمات المشتركة "كاتؿ" ال يولي السمات المتفردة أىمية كبيرة ألنيا 
 باعتبارىا تميز جميع األفراد.

لممواقػػؼ  يػػرى كاتػػؿ أف السػػمات تتشػػكؿ عمػػى ثبلثػػة أوجػػو ىػػي: سػػمات القػػدرة والتػػي تظيػػر كاسػػتجابة     
 ـسػػمات مزاجيػػة وتمثػػؿ األسػػموب العػػاالمعقػػدة، وليػػا فاعميػػة الوصػػوؿ إلػػى اليػػدؼ وتقابػػؿ القػػدرات العقميػػة، و 
 لسػػػػػمات التكوينيػػػػػة والسػػػػػمات البيئيػػػػػةلػػػػػردود أفعػػػػػاؿ الشخصػػػػػية، والسػػػػػمات الديناميكيػػػػػة والتػػػػػي تنقسػػػػػـ إلػػػػػى ا

 .(449ص ، 2003، ماىر) واالتجاىات
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والتي يتـ مف خبلليا الػتأكد مف دور   (Erg)فالسمات التكوينية عبر عنيا "كاتؿ" بالدفعات الفطرية  -
 الوراثة في تحديد السموؾ.

فتتكوف بتأثير مف البيئة وتكوف نتيجة لمخبرات   (Sentiment)ىي تمثؿ العواطؼالبيئية  لسماتأما ا -
والعوامؿ االجتماعية والحضارية وتعتبر سمات مكتسبة عمى عكس السمات الوراثية، فيي تأثر عمى سموؾ 

 الفرد فتجعمو ييتـ بأمور معينة ويستجيب ليا بشكؿ محدد حسب المجتمع الذي يعيش فيو.
ا االتجاىات وىي النوع الثالث مف السمات الديناميكية فيي التعبيرات التي يمكف مبلحظاتيا والتعرؼ أم -

عمى ما وراءىا مف بناء ديناميكي ومف خبلليا يمكف التعرؼ عمى الدفعات الفطرية وعمى العوامؿ وعمى 
 .(77 ، ص2011)العبيدي،  العبلقات فيما بينيا

 :لسمات الشخصية (Eysenck) "نموذج "أيزنك 4-2-3
الشخصية تؤسس  أيزنؾ" باقتراح نموذجا مختمفا لسمات"الفترة لظيور نظرية "كاتؿ" قاـ خبلؿ نفس      

خبلؿ الحرب العالمية  انطبلقا مف التحاليؿ األولية لشخصيات الجنود العصابيف الذيف تـ فحصيـ
نموذج "أيزنؾ" األكثر بساطة إذ أنو  ف، يعتبرانية، وعمى خبلؼ نماذج العديد مف الباحثيف األمريكييػػػػػػالث

 .(407، ص 2003، ماىر) يقوـ عمى ثبلثة أبعاد فقط
وجود أربعة  يرى "أيزنؾ" أف أىـ عامؿ في نظريتو ىو التنظيـ اليرمي لمشخصية حيث بيف عمى     

 ي عوامؿفالسمات ى مستويات ىي: األنماط، السمات، االستجابات المعتادة، واالستجابات الخاصة،
المعتادة لؤلفراد. ىذه السمات تـ  نظرية مبنية عمى أساس االرتباطات التي تكوف ما بيف االستجابات

 سـ العوامؿ ذات التنظيـ ثنائي القطب وىياأيزنؾ" " تجميعيا في أنماط أو عوامؿ رئيسية وأطمؽ عمييا
واالتزاف االنفعالي، البعد الثالث  لعصابيةطواء، البعد الثاني وىو اواالن تتمثؿ في: البعد األوؿ ىو االنبساط

 .(Hansenne, 2003, p 192) العوامؿ النفسية وقوة األنا

 (Kobasa):نظرية "كوبازا"  4-2-4
التي  إطار بمؤسسة بيدؼ تحديد سمات الشخصية 600لقد قامت "كوبازا" بدراسة لدى عينة تضـ      

الفرد  ة، فكشفت الدراسة عف ثبلثة خصائص تمكفتسمح بمواجية مختمؼ أنواع الضغوط بصورة إيجابي
 :مف مقاومة الضغوط وىي

حيث تسمح مختمؼ النشاطات االجتماعية والمينية لمفرد باإلحساس بأنو معني بكؿ ىذه  :االلتزام -
 .النشاطات
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في مختمؼ أحداث الحياة والذي ينتج عف اإلحساس أو الشعور بالمسؤولية عمى االحساس بالتحكم:  -
 .ا يحدثكؿ م

 ىو الذي يدفع بالفرد لمبحث عف التغيير بدال مف العيش في الروتيف كأسموب مألوؼ لمحياة. :التحدي -
العوامؿ  ىذه النظريات السابقة الخاصة بالسمات كانت بمثابة الدراسات المسبقة لظيور نموذج     

يمكف مف خبللو اختزاؿ سمات الخمسة والذي يعتبر أىـ نظرية القت قبوال عند معظـ الباحثيف كنموذج 
 .(68 ، ص2010، ألين) الشخصية

 :العالقة بين أنماط وسمات الشخصية 4-3
يضا المورثات ضـ أردود أفعاؿ الفرد في حاالت مختمفة وي استقراريةإف مفيوـ السمة يدؿ عمى      

 .رح أو صاـراجتماعي، نزيو، م وىكذا يمكف وصؼ الفرد لنفسو أو لآلخر باستعماؿ صفات مثؿ ذكي،
أف مصطمح النمط يجمع مجموعة مف السمات المختمفة ويدؿ عمى  (Horney) 1945 "يرى "ىورف     

 درجة عالية مف االنسجاـ لتعميـ السموؾ فعمى الرغـ مف أف الفرد يمتمؾ مجموعة مف السمات المختمفة إالّ 
عمى أنو منبسط أو منطوي أو أنو أنو يوصؼ بأنو ينتمي إلى نمط معيف. فعمى سبيؿ المثاؿ نعرؼ الفرد 

 .(29 ، ص2016)عقباني،  مع األخريف يسمؾ سموؾ االقتراب أو التجنب أو التصادـ

 :الفرق بين أنماط وسمات الشخصية 4-4
   متعددة.  تمثؿ سمة الشخصية خاصية دائمة واالستعداد لمتصرؼ بطريقة معينة وفي مواقؼ

 الكػػػػـر زوات واالندفاعيػػػػة،ػػػػػػػػػوف مألوفػػػػة، مثػػػػؿ النػػػػػػػػذ أف السػػػػمات تكة تعػػػػوض مفيػػػػـو الطبػػػػع إػػػػػػػػػػػفالسم     
 الحساسية، الخجؿ، التعاطؼ والنزاىة.و 

تتضمف مختمؼ  مثؿ تجميع لمسمات المختمفة وبمعنى آخر تعتبر صفات عامةيأما نمط الشخصية ف    
 الصفات الخاصة.

-Clapier) فاالدوف"  حسب "كبلبييتتجمى أىـ الفروؽ بيف سمات الشخصية وأنماط الشخصية     

Valladon) وحدة خاصة ومتغير يمكف  ة ىي عبارة عفػػػفي أف عمـ النفس الحديث يعتبر أف السم
لسمات وتترابط فيما بينيا. النمط تتجمع ا وىي في الغالب متغيرات مستقمة وعمى العكس منيا في و،ػػػػػػػػػعزل

)حيدر وحسن،  واستنتاج الخصائص التي تميزه عف غيره النمط بتجميع متغيرات سموؾ الفرد ويسمح
 .(10 ، ص2000

 :يمكف تمخيص الفروؽ بيف أنماط الشخصية والسمات في ما يمي
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 إف تناوؿ األنماط لمشخصية يعتبر أعـ مف تناوؿ السمات التي تعد أكثر خصوصية. -
عرفية وسموكية تكوف إف نظرية السمات تأسست عمى مفيـو السمة والتي ليا اتجاىات انفعالية وم -

 .األبعاد الفرعية لمشخصية والتي تحدد اختبلؼ األفراد
بالطبيعة والتربية  الطابع الوراثي لسمات الشخصية مختمؼ عف نظرية األنماط، فأغمب السمات متأثرة -

لى دراسات حوؿ ا  معرفية و  ولكف البعض منيا ىي حقيقة وراثية، فنظرية السمات تعتمد عمى قياسات
 .(30 ص ،2016)عقباني،  شرحيا وبالتالي فيي تيتـ بوصؼ الشخصية بدال مفالوراثة 

تتمثؿ في  Clapier (Vallon)مف أىـ الفروؽ بيف السمات وأنماط الشخصية حسب "كالبيي فالوف"      
األنماط تكوف أشكاؿ مف  ستقمة عف بعضيا البعض، في حيف أفأف السمات ىي متغيرات يمكف عزليا وم

 .(11 ، ص2000)حيدر وحسن،  و السمات القادرة عمى تفسير السموؾ البشريالمتغيرات أ
الشخصية  إف وصؼ سمة مف سمات الشخصية أسيؿ مف وصؼ نمط الشخصية بحيث أف نمط     

صفة شاممة تضـ مجموعة  يمثؿ مجموعة مف السمات أو مجموعة مف األبعاد الفرعية وبمعنى آخر ىو
نمط مف الشخصية يضـ مجموعة  صوصية، مثاؿ: االنبساطية تمثؿمف الصفات المختمفة واألكثر خ

 .(Hansenne, 2003, p 16)النرفزة، النشاط  السمات المختمفة التالية: االجتماعية، الييمنة، االصرار،

 :العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية تاريخ -5
مػوذج وصػفي أو تصنيؼ وجد عمماء النفس والباحثوف في مجاؿ الشخصية الحاجة الماسة إلى ن     

وتػصنيفيا تحػت ا، مع يشكؿ األبعاد األساسية لمشخصية االنسانية عػف طريػؽ تجميػع الػصفات المرتبطػة
نمػط أو بعػد أو عامػؿ مػستقؿ يمكػف تعميمػو عػبر األفػراد ومختمػؼ الثقافات. وجاءت أبحاث كؿ مف 

باستخداـ  "ف، ديكماف، كوستا وماؾ كراي، وزوكرمافكاتيؿ، كيمفورد، أيزنؾ، نورمػاف، جولػدبيرج، جػو "
، 1997نصاري، )األ لى األبعاد أو العوامؿ األساسية لمشخصية إمنيج التحميؿ العاممي بيدؼ الوصػوؿ 

 (.171 ص
المذاف قاما بجمع قائمتيا  Allport and Odbert النفس ومػنيـ ألبػورت وأودبػيرت قاـ العديد مف عمماء     

الى  -الطبعة الثانية -مصطمح معجمي مف قاموس وبستر غير المختصر 18000ما يقارب األولية في
مصطمح خاص بسمات الشخصية  4504أربعة فئات أو قوائـ حيث تتكوف القائمة األولى مف 

األمزجة المؤقتة، القائمة الثالثة تشتمؿ مصطمح لمحاالت و  4541ة تشمؿ عمى اسية، القائمة الثانيػػػػػػػػاألس
مصطمح يتضمف  3682مصطمح خاص بالتقييـ االجتماعي، والقائمة الرابعة تحتوي عمى  5226ى عم
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الجدير بالذكر أف ألبورت وأودبرت ف في القوائـ الثبلثة السابقة. و المصطمحات الغامضة التي ليس ليا مكا
 ميو فاف الدراسةيشيراف إلى أف المجموعة األولى فقط ىي التي تشتمؿ عمى السمات الشخصية الحقيقية. ع

نموذج العوامؿ الخمسة ساس التجريبي والمفاىيمي  الذي برز منو المعجمية التي قاما بيا كانت األ
 (.231، ص 2006، و)مصطفى وبت

بيدؼ خفض ىذه القائمة مف  Allportبمراجعة قائمة البورت  Cattel (1943)ثـ قاـ كاتؿ      
سما مف أسماء السمات إ 160ة بخفض القائمة إلى سمة. فقد قاـ في البداي 171سمة إلى 18000

عتقد أنيا ىامة، وبعد ذلؾ استخدـ قائمة سمة أخرى ا 11ضحة، ثـ أضاؼ إلييا بحذؼ المترادفات الوا
سمة في استخراج تقديرات الزمبلء بعضيـ لبعض في عينة غير متجانسة 171السمات ىذه والتي قواميا 

اممية لمتقديرات األخيرة عف التوصؿ إلى ما وصفو كاتؿ عمى أنو مف مئة راشد. وأسفرت التحميبلت الع
بذلؾ توصؿ كاتؿ بإتباعو ىذا المنيج إلى تحديد ستة عشر عامبل سمات األساسية األولية لمشخصية و ال

 (.170، ص 2007)عبد الخالق، لمشخصية 
 Fisk 1949أ فيسؾ بعدىا بدأت جيود عديدة إلجراء دراسات تقدير مثؿ تمؾ الخاصة بكاتؿ فبد     

د أكثر مف مقياسا مف مقايس كاتؿ الثنائية القط حيث أنو لـ يكف قادرا عمى إيجا 21دراستو باستخداـ 
يبدو أف جيود فيسؾ كاف ليا تأثير قميؿ عمى نمو الثبلثة أنظمة الشائعة في خمسة عوامؿ لمشخصية، و 

 (.111، ص 2008)خريبة، كتب الشخصية، وىي نظاـ كاتؿ وجيمفورد وايزنؾ 
المذاف بوضع و تطوير نموذجييما عف بنية الشخصية، و  Guilfordوجيمفورد  Eysenkيزنؾ أفقد قاـ      

)عبد طبيعتيا عف اآلخر مف ناحية عدد العوامؿ و يختمؼ كؿ واحد منيما يختمفاف عف نموذج كاتؿ، و 
 (.38، ص 2012اهلل، 
ية والعصابية، ثـ أضاؼ أيزنؾ بعدا ثالثا وىو حيث بدأ جيمفورد ببعديف عريضيف ىما االنبساط     

الذىانية. وقد اعتقد أيزنؾ أف ىذه العوامؿ الثبلثة ىي عوامؿ كبيرة توجد في مستوى مرتفع إلى حد ما مف 
العصابية وأجرى العديد ـ مقاييس مفيدة لبعدي االنبساط و التجريد، وىي منظمة بشكؿ دقيؽ بشدة، وقد قد

بعاد مركزية في وف أف ىذيف العامميف ىما بالفعؿ أمف البحوث التي جعمتيـ يقتنعمف عمماء النفس العديد 
 (.108 ، ص2008)خريبة، الشخصية 

ودبرت عمى أساس الفحص الدقيؽ لكؿ محتويات بمراجعة قائمة ألبورت وأ Normanثـ قاـ نورماف      
ييا المصطمحات الجديدة التي وأضاؼ إل 1961قاموس وبستير الدولي الثالث الجديد غير المختصر عاـ 

ودبيرت ذي اعتمد عميو ألبورت وأالمعجـ القرف الذي  يفصؿ بيف ىذا المعجـ و ظيرت في حوالي ربع ال
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الكاممة وكؿ اإلضافات الممكنة مف قاموس "وبستير" في  ودبيرتألبورت و أأصبح المجموع الكمي لقائمة و 
 ، وعف طريؽ إجراء مفصؿ خفض نورماف ىذه القائمةطبعتو المشار إلييا، يقدر بما يقارب أربعيف ألفا

ثـ توصؿ  (.87، ص 2007 )عبد الخالق،مصطمح يصؼ سمات الشخصية  2797األخيرة الى 
 إلى استخراج خمسة عوامؿ لمشخصية عف طريؽ التحميؿ العاممي لقائمة كاتؿ. Norman 1967نورماف  

بدراسة مف خبلليا تـ تحميؿ معطيات  Digmane & Takemoto1981 ثـ قاـ ديمجاف وتيكوموتو      
وقد  Norman، ونورماف Tupes & Christal، وتيوبس وكريستاؿ  Fisk، وفيسؾCattelكؿ مف كاتؿ 

اف نورماف عمى بتطبيؽ استبي Gutheie & Bennett 1971كشفت النتائج وجود عوامؿ خمسة كما قامت 
 (.113 -112، ص ص 2008، )خريبةتوصبل إلى وجود خمس عوامؿ عينة مف الفمبيف و 

الذيف يعتبراف رائداف في فتح المجاؿ أماـ  Costa & Meccraeبعدىا برز الباحثاف كوستا وماكري      
مي ػػميؿ العامػػػػػػىتديا إلييا مف خبلؿ التحاباحثيف لبلقتناع بوجود خمسة أبعاد في الشخصية ػػػػالكثيرة مف ال
 (.392، ص 2013)محيسن، 

موعة مف الدراسات الستخراج األبعاد أو العوامؿ الخمسة لمشخصية ففي أوؿ األمر حيث قاما بمج
أدركا واالنفتاح عمى الخبرة، و  ،العصابية ،أال وىي االنبساطيةتمكنا مف استخراج ثبلثة أبعاد لمشخصية 

سة ػػػػخم وامؿ مف بيفػػػػاس الذي قاما ببنائو ال يمثؿ إال ثبلثة أبعاد أو عػػأف المقي 1983ة ػفي سن
ضافة بعدي: الطيبة و ؿ، مما استمـز عمييمػػػػػػػعوام ، ص 2012)صالحي، يقظة الضمير ا تطويره  وا 
32.) 

" لػفيسؾ وتيوب"بذلؾ ظير أوؿ استبياف يقوـ عمى خمسة عوامؿ، بالرغـ مف أىمية العمؿ األصمي      
المنظريف، وقد أكدت ديد مف الباحثيف و ؿ الع أف ىذا العمؿ أىمؿ مف قبو"سميث"، إال "كريستاؿ وبروجاتا"و 

جيود "كوستا وماكري" النشيطة في البحث أف النموذج سيتـ بحثو بجدية وقد قدما مجموعة كبيرة مف 
في كثير مف االستبيانات  عمى وجود بعض أو كؿ العوامؿ الخمسةسات التي قدمت دليبل قويا مقنعا، الدرا

 (.114، ص 2008)خريبة، المعروفة 

لتي بينت وا 2002وكذا أعماؿ أكنور  1996أعماؿ كاتؿ و  1992نادا ألعماؿ كوستا وماكري ستا     
موذج لخمسة االختبارات الموضوعية لتقييـ الشخصية يمكف أف نمخصيا في نأف مجموع ىذه النماذج و 
الطيبة المتمثمة في العصابية، االنبساطية، يقظة الضمير، التفتح عمى الخبرة، عوامؿ كبرى لمشخصية و 

 (. 37 ، ص2012 ،)صالحي
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 كما حدده دجماف:  1990إلى  1949يمكف حصر العوامؿ الخمسة الكبرى مف

 (: يوضح تاريخ نظرية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية.01الجدول رقم)
 I II III IV V المؤلف

التكيؼ  (1949فسكا )
 االجتماعي

الضبط  إرادة االنجاز االمتثاؿ
 االنفعالى

 تسائؿالعقؿ الم

 - العصابية الذىانية الذىانية االنبساطية (1970ايزنك )
 الثقافة االنفعالية االعتمادية التقبؿ االستبشار (1961تيوبس وكرستال)

يقظة  التقبؿ االستبشار (1963نورمان )
 الضمير

 الثقافة العاطفية

االىتماـ  االستحباب التوكيدية (1964بورجاتا )
 بالميمة

 كاءالذ االنفعالية

قوة األنا  المودة االنبساط (1958كاتل )
 األعمى

 الذكاء القمؽ

النشاط  (1975جيمفورد )
 االجتماعي

االستعداد 
 البرانوي

انطوائية 
 التفكير

االتزاف 
 االنفعالي

- 

 العقؿ العصابية إدارة االنجاز االذعاف الودي االنبساطية (1988دجمان )
 االجتماعية (1986ىوجان )

 و الطموح
 الفطنة التكيؼ البصيرة ستحباباال

يقظة  التقبؿ االنبساطية (1985كوستا و ماكري)
 الضمير

 االنفتاح العصابية

 العقؿ الوجداف العمؿ الحب القوة )الطاقة( (1989بيبادي وجولدبيرج)
 - االنفعالية االندفاع االجتماعية النشاط (1984باس وبومن )
االنفعالية  هاالكرا - االنفعالية (1985تيمييجن )

 السمبية
- 

التدخؿ  (1986لور )
 البينشخصي

مستوى التطبيع 
 االجتماعي

الضبط 
 الذاتي

االتزاف 
 االنفعالي

 االستقبللية

 (114، ص 2008)خريبة، 
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أف ىناؾ تأييد كبير بيف العمماء حوؿ فكرة عدد أبعاد الشخصية  (01رقـ ) يتضح مف خبلؿ الجدوؿ     
 ليذا لـ يستخدموا المسميات نفسيا. بيعة الحقيقية ليذه السمات و الط إال أنيـ اختمفوا في

أيزنيؾ( وضع نموذج مناسب لوصؼ  -ؿكات -مف عمماء النفس أمثاؿ )ألبورت العديد وؿحا     
 عبلج اضطرابات الشخصية، وقد ظيرت نماذجنسانية بيدؼ استخدامو في تشخيص و الشخصية اإل

عمميا واسعا ىو نموذج العوامؿ الذي لقي قبوال وانتشارا عمميا و  موذجمتعددة في ىذا المجاؿ، لكف الن
 .1985الخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا ماكري 

 :لكوستا وماكري لمشخصية نموذج العوامل الخمسة الكبرى -6
 ةبتحميػػػػػػؿ اختبػػػػػػار كاتػػػػػػؿ لمشخػػػػػػصي حيػػػػػػث بػػػػػػدأ 1985قػػػػػػدـ ىػػػػػػذا النمػػػػػػوذج كوسػػػػػػتا ومػػػػػػاكري عػػػػػػاـ      

PF16 ،واسػػتخرجا ثبلثػػة عوامػػؿ لمشخصػػية ىػػي االنبسػػاط والعصػػابية واالنفتػػاح عمػػى الخبػػرة، ثػػػـ أضػػػافا 
كوسػػػتا ومػػػاكري يتكػػػوف مػػػف خمػػػسة   بعػد ذلػؾ لممقيػاس المقبوليػة ويقظػة الػػضمير، وبػػذلؾ أصػػبح مقيػػاس

والمقبوليػػػة ويقظػػػة الػػػضمير( ويتكػػػوف  ػػػػى الخبػػػػرةالعػػػػصابية واالنبػػػػساط واالنفتػػػػاح عم(عوامػػػػؿ مػػػػستقمة ىػػػػي 
العديػػػػػد مػػػػػػف الػػػػػسمات فػػػػػي مقػػػػػاييس  كػػػؿ عامػػػؿ مػػػف سػػػت سػػػمات، واسػػػتخدـ ىػػػذا النمػػػوذج كإطػػػار لػػػدمج
ػػػػػػـ ساأطمقػػػػػػا عمػػػى المقيػػػػػػاس الجديػػػػػد و ز  الشخػػػػػػصية، ويػػػػػػػشمؿ مػػػػػػا وضػػػػػػػعو أيزنػػػػػػؾ وجاكػػػػػػػسوف وسػػػػػػبيمبيرج

بنػدا تػـ اسػتخراجيا  181واالنبسػاطية والصػفاوة. والػذي يتكػوف مػف  سػػتخبار الشخػػصية المػػنقح لمعػػصابيةا
مػػػف عديػػػد مػػػف اسػػػتخبارات الشخصػػػية، كمػػػا قامػػػا أيضػػػا  ةلوعػػػاء بنػػػود مشػػػتق عػػػف طريػػػؽ التحميػػػػؿ العػػػػاممي

والتي اشػتقت أساسػا مػف قائمػة  ،ى لمشخصيةتقيس العوامؿ الخمسة الكبر  بتطوير قائمة مػف الػصفات التػي
ضػػاؼ إلييػػا ضػػعؼ ىػػذا العػػدد تتكػػوف مػػف أربعػػيف صػػفة، أثنائيػػة القطػػب، و  الػػػصفات (1983جولػػػدينبرج )

المحػددة أو الجديػدة تحتػوي عمػى ثمػانيف صػفة، حيػث اسػػتخرجا مػػف ىػػذه  مف الصفات، فأصػبحت القائمػػة
ثػػـ  ؾ مػػف خػبلؿ طػرؽ التقػدير الػذاتي وتقػدير المبلحظػيفصػية، وذلػلمشخ القائمػػة العوامػػؿ الخمػػسة الكبػػرى

فػػػػي أصػػػػميا االنجميػػػػزي عػػػػاـ  (NEO-FFI-5) نشػػػػر كوسػػػػػػتا ومػػػػػػاكري بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ قائمػػػػػػة العوامػػػػػػؿ الخمػػػػػػسة
ا بنػػد 60 ( وتتكػػوف القائمػػة الجديػػدة مػػف1992) ثـ صدرت الصػيغة الثانيػة لػنفس القائمػػة عػػاـ (،1989)

وقػػػد ترجمػػػت القائمػػػة الجديػػػدة الػػػى  (NEO-PI) التحميػػػػؿ العػػػاممي لنتػػػائج نمػػػوذجيـ األوؿفقػػػػط اشػػػػتقت مػػػػف 
وتكمػػف أىميػػة  وصػبلحية فػي قيػاس العوامػؿ الخمػسة الكبػرى لمشخػصية نجاعػةالعديد مف المغات، وأثبتت 

ألداة قيػػػاس موضػػوعية، تقػػيس إضػػافة كوسػػػتا ومػػػاكري لنمػػػوذج العوامػػػؿ الخمػػػسة الكبػػػرى فػػػي تطويرىمػػػا 
العوامػؿ األساسػية الكبػرى لمشخػصية، بواسػطة مجموعػػة مػػف البنػػود، بحيػػث تختمػػؼ طريقتيمػا عػف منػاىج 
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 غةػػػػػالم اجـػػػػػػػشتقة مػػف معػػػػػاسػػا عمػى مػػنيج المفػػردات المغويػػة المػػػػػػمػػدت أسػػػػتػي اعتػػػػاألخػرى ال اتػػػػػػػػػػػػػسالدرا
 (.280، ص 1997األنـصاري،)

 ( وفػػػػػي عػػػػػاـ1985) (1980) منػػػػػذ ظيػػػػػور العوامػػػػػؿ الخمػػػػػسة الكبػػػػػرى فػػػػػي صػػػػػورتيا األوليػػػػػة عػػػػػاـ     
 ضػػـمػػػػؿ الخمػػػػسة، بوصػػػػفو نموذجػػػػا تػػػػصنيفيا يحتمػػػػت المكانػػػػة األولػػػػى بػػػػيف أدوات قيػػػػاس العوا( ا1990)

 .)25 ، ص2002 كـاظم،) ةشخصية، وينظميا في وحدة متكاممأتيحت في مجاؿ الي معظـ السمات الت

 :لكوستا وماكري لمشخصية الكبرى وصف وتعريف العوامل الخمسة -7
 تمثؿ، يعد نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية بمثابة ىيكؿ ىرمي مف سمات الشخصية     

 لقطبكما أف كؿ عامؿ ثنائي ا يدالعوامؿ الخمسة قمة الترتيب، وتمثؿ الشخصية مستوى أعمى مف التجر 
 .نطواء" ويندرج تحت كؿ عامؿ مجموعة مف السماتبؿ االانبساط مقمثؿ "اال

 فيما يمي وصؼ و تعريؼ ليذه العوامؿ:
يعتبر عامؿ العصابية ثنائي القطب بيف مظاىر حسف التوافؽ والنضػج :  Neuroticism (N) ةالعصابي -

سػتعداد ذا التوافػؽ أو العصػابية، والعصػابية ليسػت العصػاب، ولكػف االختبلؿ ىػاوبيف  نفعالي،أو الثبات اال
 (.179، ص 1998 عبد الخالق،) توفر شروط الضغوط والمواقؼ العصابية لئلصابة بو عند

 د يميمػػوف بصػػورة كبيػػرة إلػػى عػػدـراالعػػاطفي، ويعكػػس ىػػذا العامػػؿ أف األفػػ االسػػتقرارالعصػػابية عكػػس      
 لرضػػا، وصػػعوبة التكيػػؼ مػػع متطمبػػات الحيػػاة كمػػا يػػرتبط ىػػذا العامػػؿ بػػالقمؽالعػػاطفي، وعػػدـ ا االسػػتقرار
 حتراـ الذات.ا اضوانخفػػزف نب والتشاـؤ والحػذاج والشعػػور بالواإلحػػػر 
 الشخص العصبي بأنو شخص لديو خبرات غضب عالية Costa & McCrae كوستا وماكري يصؼ     
 .(712، ص 2002، ألنصاريا)  ز وحزف وارتباؾ وانفعاالت سالبةاواشمئز 

 :كوستا وماكريالذي أعده  التالي يمكف إجماؿ السمات الممثمة لعامؿ العصابية في الجدوؿ
 .السمات الشخصية لعامل العصابية (:02جدول رقم )

 السمات العامل
 
 

 العصابية
Neuroticism 

 .نشغاؿ، الخواؼ، سرعة التييجالخوؼ، النرفزة، اليـ، اال Anxiety:لقمؽ ا -
 .حالة الغضب الناتجة عف اإلحباطات Ange:الغضب  -
 .الناتجة عف كبت المشاعر Hostility:العدائية  -
. 
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ذلؾ إلى اليـ  إنفعالي، منقبض أكثر منو مرح ويؤدي Depression:االكتئاب  -
 نفعالية الدائمة والحالة المزاجية القابمة لمتغيير.والكرب والقمؽ واال

 ر باإلثـ واإلحراج والخجؿ والقمؽالشعو  Self-consciousness:الشعور بالذات  -
 .جتماعي مف عدـ الظيور أماـ اآلخريف في صورة مقبولةاال
عدـ القدرة عمى ضبط الدوافع وفيو يشعر الفرد بالتوتر  Impulsiveness:ندفاع اال - 

 .والقمؽ وسرعة االستثارة
 قدرة الفرد عمى تحمؿ عدـ Vulnerability: والقابمية لئلنجراح Stressنعصاب اال -

 اتخاذوعدـ القدرة عمى  واالتكاؿو اليأس أوط، وبالتالي يشعر الفرد بالعجز الضغ
 .القرارات في المواقؼ الضاغطة

 (712، ص 2002 نصاري،)األ  
االكتئاب؛ الشعور  ( أف سمات العصابية وىي القمؽ، الغضب؛ العدائية؛02يبرز الجدوؿ رقـ )     

 القابمية لئلنجراح.االنعصاب و  بالذات؛ االندفاع،
 يث يمكػػػػػػف تسػػػػػػميتوػػػػػػػػػطب حػػػػػػػػقائي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا العامػػػػػػؿ ثنػػػػػػػػػػػػػد ىػػػػػػػػػػػػػػيع Extraversion.(E): االنبســــــاطية -
 (.نطواءاال-نبساطاال)

افؽ مع المعايير الخارجية، يوجو ختبلط، يتو نبساطي بأنو شخص محب لبلالشخص االيتسـ      
 إلى خارج الذات، ويحب العمؿ مع اآلخريف ويحتـر التقاليد والسمطة، وعمى مستوى تفكيرل يميؿ ىتماماتوا

ستخداـ المنطؽ، والميؿ إلى العيش وفؽ انبساطي إلى تفسير جوانب العالـ الخارجي بالشخص اال التفكير
وجو نطوائي بأنو يثابتو، قد تكوف عممية أو موضوعية أو عقائدية، بينما يتسـ الشخص اال قواعد

أفكار ومشاعر إلى داخؿ الذات، وليس تجاه العالـ الخارجي، شديد الحساسية مع أنو يكتـ  ىتماماتو مفا
 دػػػفسير أفكار خاصة تستند إلى قواعنطوائي إلى توعمى مستوى التفكير يميؿ الشخص اال أحاسيسو،

)عبد المجيد،  يلديو حاجة كبيرة لمسرية "الخصوصية" يميؿ ألف يكوف نظري فكر  تخصو، كما أف
 (. 620، ص 2010

 التالي: يمكف إجماؿ السمات الممثمة لعامؿ االنبساطية في الجدوؿ
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 .نبساطيةلعامل اال سمات الشخصية ال (:03جدول رقم )

 السمات العامل
 
 
 
 

 االنبساطية
Exraversion 

 
 

  .ودود، حسف المعشر، لطيؼ، يميؿ إلى الصداقة Warmth:الدؼء أو المودة  -
يحب الحفبلت، لو أصدقاء كثيروف، يحتاج الى  Gregariousness: جتماعيةاال -

 أناس حولو يتحدث معيـ، يسعى وراء اإلثارة، يتصرؼ بسرعو ودوف تردد.
حب السيطرة والسيادة، والخشونة وحب التنافس  Assertiveness:توكيد الذات  -

 وكذلؾ الزعامة، يتكمـ دوف تردد، واثؽ مف نفسو مؤكد ليا.
الحيوية وسرعة الحركة وسريع في العمؿ محب لو، واحيانًا  Activity:اط النش -

 يكوف مندفعا.
 المواقؼ المثيرة مغـر بالبحث عف Exeitment-Seeking:البحث عف اإلثارة  -

 .االستفزازية، ويحب األلواف الساطعة واألماكف المزدحمة أو الصاخبة
بالبيجة والمتعة وسرعة  الشعور Positive Emotions:اإليجابية  االنفعاالت -

 الضحؾ واالبتساـ والتفاؤؿ.
 (713ص  ،2002 نصاري،)األ 

، الػػػػػدؼء أو المػػػػػودة( سػػػػػمات الشخصػػػػػية لعامػػػػػؿ االنبسػػػػػاطية وىػػػػػي: 03يتجمػػػػػى فػػػػػي الجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ )     
 .اإليجابية ، االنفعاالتالبحث عف اإلثارة؛ النشاط؛ توكيد الذات؛ االجتماعية

 بالعبلقات الشخصية رتباطاايعد ىذا العامؿ األكثر  :Agreeableness( A) (المقبولية) الطيبة -
المقبولية تجعؿ الفرد قادرا عمى مواجية مشاكؿ وضغوط الحياة  فإفHogan (1983 ) وبحسب ىوجاف

، ويتسـ الذيف االجتماعيالعاـ لتحقيؽ الوئاـ  االىتماـالفردية في  العامة، وتعكس ىذه السمة الفروؽ
وحسف الطبػاع والتعػاوف والقبػػوؿ بحػػػػػػػيث يحترموف ويقػػدروف  مات بالتسامح والثقة،يتصفوف بيذه الس

 .اآلخػػريف
 نفسيـ فيد ذوي الدرجات العميا عمى ىذا العامؿ لدييـ ميؿ إلجياد أار عمى ما يبدو فإف األف     

 (.80، ص 2006، )السميم رضاء اآلخريف مثؿ زمبلء العمؿ، األصدقاء واألسرةا  محاولة لمساعدة و 
 في الجدوؿ التالي: (المقبولية) الطيبة يمكف إجماؿ السمات الممثمة لعامؿ
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 .(المقبولية) الطيبة السمات الشخصية لعامل (:04جدول رقم )

 السمات العامل
 
 
 
 
 (المقبولية)لطيبةا

Agreeableness 
 

 
 

كفاءة، جذاب عر باليشعر بالثقة تجاه األخريف واثؽ في نفسو، يش  Trust: الثقة -
 .جتماعية، غير متمركز حوؿ ذاتو، يثؽ في نوايا اآلخريفمف الناحية اال

 .مخمص، مباشر، صريح، مبدع، جذاب Straight forwardness: االستقامة  -
حب الغير والرغبة في مساعدة اآلخريف، متعاوف، المشاركة  Altruism: اإليثار -

 .الوجدانية في السراء والضراء مع اآلخريف
قمع المشاعر العدوانية والعفو والنسياف تجاه  Compliance: ذعاف أو القبوؿاإل -

 .عاتاالمعتديف واالعتداد أو المطؼ والتروي في المعاممة مع الغير أثناء الصر 
 .متواضع غير متكبر وال يتنافس مع اآلخريف Modesty: التواضع -
ـ، ويدافع متعاطؼ مع اآلخريف ومعيف لي Tender-Mindedess: معتدؿ الرأي -

 .والسياسية االجتماعيةعف حقوؽ اآلخريف وبالذات الحقوؽ 
 (714 -713ص  ، 2002 نصاري،)األ 

 ؛اإليثار؛ االستقامة، الثقة( سمات الشخصية لعامؿ الطيبة )المقبولية( وىي: 04الجدوؿ رقـ ) يوضح     
 .معتدؿ الرأي ،التواضع؛ اإلذعاف أو القبوؿ

حوف فضوليوف فكريا، ومتذوقوف ػػػػالمنفت : Openness to Experience (O) اإلنفتاح عمى الخبرة -
ليكونوا أوعى بمشاعرىـ، كما يميموف إلى التفكير  المنغمقيف فف، وحساسوف لمجماؿ، يميموف بالمقارنة معػػػلم

 امتبلؾ إلىعمى الخبرة يميموف  االنفتاحفي  المتحفظوف دية وغير مطابقة، أماائؽ إفر اوالتصرؼ بطر 
، ولربما  مصالح مشتركة ضيقة، ويفضموف البسيط والمستقيـ والواضح عمى المعقد والمبيـ وغير المفيـو

عب أو مف دوف فائدة ػكشيء ص عمؽ بيذه المحاوالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػنظروا إلى الفف والعمـ نظرة شؾ فيما يت
ومقاوموف لمتغيير، وغالبا  حافظوف،مية، ويفضؿ المنغمقوف المألوؼ عمى الجديد، كما أنيـ مػػػػػػػػػػػعم

العمؿ الفائؽ في عمؿ  منفتحوف عمى الخبرات وعمى أية حاؿ، فإف أسموب التفكير المنغمؽ يرتبط بأداء
 .(83، ص 2007)العنزي،  الشرطة والمبيعات

 في الجدوؿ التالي: االنفتاح عمى الخبرةيمكف إجماؿ السمات الممثمة لعامؿ 
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 .)الصفاوة( االنفتاح عمى الخبرةلعامل الشخصية  السمات (:05جدول رقم )

 السمات العامل
 
 
 
 
 
 

 
 

االنفتاح عمى 
 (الصفاوة) الخبرة

Opennes to 

Experience 
 
 
 

 

لديو تصورات قوية وكثيرة وحياة مفعمة بالخياؿ، عنده أحبلـ  Fantasy:الخياؿ  -
نما ييدؼ الو  ليست ىروبًا مف كثرة أحبلـ اليقظة، وطموحات غريبة، كثيرة  اقع وا 

في  ميما تناسب خياالتو، ويعتقد بأف ىذه الخياالت تشكؿ جزءالى توفير بيئة إ
 .بالحياة واالستمتاعحياتيـ وتساعده عمى البقاء 

بارزة في تذوؽ جميع أنواع  اىتماماتحب الفف واألدب ولديو  Aesthetics:جمالي  -
 .الفنوف والجماليات

نفعاالت بشكؿ أكثر مف حاالت النفسية أو االالتعبير عف ال Feelings:المشاعر  -
اآلخريف، والتطرؼ في الحالة حيث يشعر الفرد بقيمة السعادة ثـ ينتقؿ إلى قمة 

الخارجية، كالمظاىر الفيزيولوجية االنفعاالت الحزف، كما تظير عميو عبلمات 
 .في أقؿ المواقؼ الضاغطة أو المفاجئة لبلنفعاؿالمصاحبة 

. 
والذىاب الى أماكف لـ  واالىتماماتالرغبة في تجديد األنشطة  Actions:األفعاؿ  -

يسبؽ زيارتيا في السابؽ ويحب أف يجرب وجبات جديدة وغريبة مف الطعاـ، 
 .والرغبة في التخمص مف "الروتيف" اليومي والمغامرة

في  االبتكارالعقمي والفطنة وعدـ الجمود والتجديد أو  االنفتاح Ideas:األفكار  -
 ر.والدىاء والتبص األفكار

والسياسية والدينية، فالفرد  االجتماعيةالميؿ إلعادة النظر في القيـ  Values:القيـ  -
ويناضؿ مف اجميا، عمى حيف نجد  المنفتح لمقيـ نجده يؤكد القيـ التي يعتنقيا

العكس بالنسبة لمفرد غير المنفتح لمقيـ فانو مساير لؤلحزاب السياسية عمى سبيؿ 
 .ؿ جميع التشريعات التقميديةالمثاؿ ويقب

 (714، ص 2002 نصاري،)األ 
، الخياؿ( سمات الشخصية لعامؿ االنفتاح عمى الخبرة )الصفاوة( وىي: 05يبيف الجدوؿ رقـ )     
 .القيـ ،األفكار؛ األفعاؿ ؛المشاعر؛ جمالي
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حكـ بيا يسيـ التفاني في الطريقة التي نت: Conscientious( C( )يقظة الضمير )التفاني -
متأصؿ، وفي بعض األحياف يتطمب  يكوف زنا، وتنظميا وتديرىا، فالحوافز ليست سيئة بشكؿػػػػػػػبحواف

ستجابة فعالة، وكذلؾ في أوقات ا يكوف مفاجئا والعمؿ عمى حافزنا األوؿ يمكف أف ار اضيؽ الوقت قر 
ذي تكوف بشكؿ عاؿ لتفاني الوفوائد ا لئلنجاز المعب بدؿ العمؿ، والتفاني يتضمف عامؿ يعرؼ بالحاجة

عالية مف النجاح عبر التخطيط اليادؼ  د المتفانوف يتجنبوف المشاكؿ ويحققوف مستوياتار واضحة، فاألف
، وفي الجانب السمبي عتبار أنيـ أذكياءاايجابية عمى  والمثابرة، ويثؽ بيـ الناس، وينظروف إلييـ نظرة

يمكف لؤلفراد مفرطي التفاني أف ، عبلوة عمى ذلؾ ي عمؿمييف ومدمناز د محبيف لمكماؿ، إلار يكوف األف
)العنزي،  موحػػػػموثوقيتيـ وضعؼ الط تقدوا لعدـػػػػميف، ويمكف أف ينػػػػػخاص منحطيف وممػػػػينظر إلييـ كأش

 (.84 ص ،2007
 في الجدوؿ التالي: (التفانير )يقظة الضمييمكف إجماؿ السمات الممثمة لعامؿ 
 .(التفاني)يقظة الضميرسمات الشخصية لعامل ال (:06جدول رقم )

 السمات العامل
 
 
 
 

 
يقظة 

 (التفاني)الضمير
Conscientiousness 

بارع، كؼء، مدرؾ، متبصر أو حكيـ  Competence:قتدار أو الكفاءة الا -
 .ويتصرؼ بحكمة مع المواقؼ الحياتية المختمفة

 .واضعيا الصحيحةمرتب، ميذب، أنيؽ، يضع األشياء في م Order:منظـ  -
ممتـز بما يمميو ضميره ويتقيد بالقيـ األخبلقية  Dutifulness:ممتـز بالواجبات  -

 .بصرامة
مكافح، طموح، مثابر،  Achievement striving:مناضؿ في سبيؿ اإلنجاز  -

 .مجتيد، ذو أىداؼ محددة في الحياة، مخطط، جاد
في عمؿ ما أو ميمة ومف  القدرة عمى البدء Self-Discipline:ضبط الذات  -

حتى إنجازىا دوف اإلصابة بالكمؿ أو الممؿ والقدرة عمى التدعيـ  االستمرارثـ جؿ 
 .دوف الحاجة إلى شجيع مف قبؿ اآلخريف إنجاز األعماؿ أجؿ الذاتي مف 

النزعة إلى التفكير قبؿ القياـ بأي فعؿ ولذلؾ  Delibration:التأني أو الروية  -
 .القياـ بأي فعؿ ر أوراالق اتخاذر والحرص واليقظة والتروي قبؿ يتسـ الفرد بالحذ

 (715، ص 2002 نصاري،)األ 
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االقتػػػػدار أو يقظػػػػة الضػػػػمير)التفاني( وىػػػػي:  ( سػػػػمات الشخصػػػػية لعامػػػػؿ06يوضػػػػح الجػػػػدوؿ رقػػػػـ )     
 التأني أو الروية.  ،ضبط الذات ؛مناضؿ في سبيؿ اإلنجاز ؛ممتـز بالواجبات ، منظـ؛فاءةػػالك

 خالصة:
ف العممػػاء فػػي عمػػـ الػػنفس بالبحػػث خػػذ االىتمػػاـ البػػالغ لمعديػػد مػػموضػػوع أ الشخصػػية وؿ أفالقػػ فيمكػػ     

بنيوية يتفاعؿ معيا كؿ ما ىو فالشخصية عبارة عف وحدة  ،الدراسة بؿ اضحى فرعا مف فروع عمـ النفسو 
لما كاف لمشخصػية . و معةثقافي فيي محصمة ىذه العوامؿ مجتىو نفسي وسوسيو  بيولوجي طبيعي مع ما

حيػػث بػػرزت العديػػد مػػف النظريػػات ، لييػػاىػػات فػػي النظػػر إااالتجبػػالغ التعقيػػد فقػػد تعػػددت الػػرؤى و  مػػف طػػابع
التػي مػؤثرة فييػا، ونجػد أف أىػـ النمػاذج العوامؿ الوصؼ وتفسير الشخصية وتحديد مكوناتيا و التي حاولت 

تسػػاقا مػػف اكثػػر النمػػاذج ابػػرى لمشخصػػية فيػػو قػػدمت وصػػفا شػػامبل لمشخصػػية نظريػػة العوامػػؿ الخمسػػة الك
، ىػذا النمػوذج الػذي مػر بمراحػؿ عديػدة وسمسػمة مػف الدراسػات واألبحػاث المعاصػر انتشارا في عمػـ الػنفسو 

وأعماؿ العديد مف العمماء وصوال إلى كوستا وماكري، وقد بينت العديد مػف الدراسػات عالميػة ىػذا النمػوذج 
امػػؿ ىػػي االنبسػػاطية، العصػػابية، الطيبػػة أو المقبوليػػة، االنفتػػاح عػػف الػػذي يتكػػوف مػػف خمػػس أبعػػاد أو عو 

 الخبرة ويقظة الضمير وكؿ أحد ىذه العوامؿ يشتمؿ عمى سمات فرعية.
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 تمييد:
فترة المراىقة ىي مرحمة حاسمة في حياة تمميذ الطور الثانوي نظرا لمختمؼ  فيو أف مما ال شؾ     

التعميـ يحتاج إلى  حدث لو، وىو في إطار ىذا الّطور مفالتغيرات النفسية والفيزيولوجية اليامة التي ت
 الكثير مف المساعدات التي تُتيح لو تخطي عقبة ىذه المرحمة مف حياتو وتكويف شخصيتو.

والتي يكوف فييا الفرد غير ناضج انفعاليا  إف المراىقة مصطمح، وصفي لفترة أو مرحمة مف العمر،     
ويكوف قد اقترب مف النضج العقمي، والجسدي، والبدني وىي الفترة التي وتكوف خبرتو في الحياة محدودة، 

  .تقع بيف مرحمة الطفولة وبداية الرشد
بأنيا " الجسماني طفبل وال راشدا إنما يقع في تداخؿ ىاتيف المرحمتيف، حيث يصفيا بذلؾ المراىؽ الو      

 ،1994الجسماني، ف وسائؿ وغايات" )المجاؿ الذي يجدر بالباحثيف أف ينشدوا فيو ما يصبوف إليو م
 .(195 ص

 

 :تعريف المراىقة -1
جاء عمى لساف العرب البف منظور، راىؽ الغبلـ أي بمغ مبمغ الرجاؿ حيث  :لغةتعريف المراىقة  1-1

 فيو مراىؽ، وراىػؽ الغػبلـ، فيػو مراىػؽ إذا قػارب االحػتبلـ، والمراىػؽ الغػبلـ الػذي قػارب الحمػـ، وجاريػة
 ص ،1997منظور، ابن )ر ػػمراىقػة، ويقػاؿ جاريػة راىقػة وغػبلـ راىػؽ وذلػؾ ابػف العشر إلى إحدى عش

430.) 
بمعنػى يكبػػر، أي   Adolescer مراىقػػة مشػػتقة مػػف الفعػػؿ البلتينػػي فكممػػة فال أما في المغة البلتينية     

 (.100ص ، 1997)الدسوقي، مبمػػغ سف الرشد ينمػػو عمػػى تمػػاـ النضػػج وغمػى أف يبمػػغ 
 ( سورة يونس. والمراىؽ: الغبلـ الذي داني26اآلية )" وال يرىؽ وجوىيـ قتر وال ذلة "قاؿ اهلل تعالى

 . والرىؽ: العجمة والظمـ. وأرىؽ القـو الصبلة، أخروىا حتى يدنو وقت صبلة األخرى ...الحمـ
والرىؽ عجمة في  "فبل يخاؼ بخسا وال رىقا" سورة الجفمف  (13) اآلية في قاؿ اهلل تعالىكما      

 الكذب والعيب.
واألصػبلف المػذاف تػدور حوليمػا، ىػذه المعػاني ىمػا صػمة بيػذا المصػطمح وذكػر فػي لسػاف العػرب      

ا ال خيػر فيػػو التيمػة وغشػياف المحػاـر ومػ ،الصػفة ،الحػدة ،معػاني عػدة لمرىػؽ منيمػا: الكػذب والخفػة
 .(97 ص ،2000)فيمي،  والعجمػػة واليػػبلؾ، ومعظػػـ ىذه المعاني موجودة لدى المراىؽ
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المراىقة مف الناحية االصطبلحية ىي لفظ وصفي يطمؽ عمى المرحمة : اصطالحاتعريف المراىقة   1-2
حمة البموغ ثـ الرشد ثـ وىو الفرد غير الناضج انفعاليا، جسميا وعقميا مف مر  التي يقترب فييا الطفؿ

الرجولة، وىكذا أصبحت المراىقة بمعناىا العممي ىي المرحمة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي بالرشد واكتماؿ 
 .النضج فيي ليذا عممية بيولوجية عضوية في بدايتيا وظاىرة اجتماعية في نيايتيا

إلى مرحمة الرشد والنضج. فالمراىقة كما تستخدـ في عمـ النفس مرحمة االنتقاؿ مف مرحمة الطفولة       
مرحمة تأىب لمرحمة الرشد، تمتد في العقد الثاني مف حياة الفرد مف الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقريبا 

سنة ولذلؾ تعرؼ المراىقة أحيانا  21-11أو قبؿ ذلؾ بعاـ أو عاميف، أو بعد ذلؾ بعاـ أو عاميف أي بيف
 .(323 ص ،1995)زىران،  المراىقوف بالعشارييفباسـ )المرحمة العشارية( ويعرؼ 

لقػد اختمػؼ عممػاء الػنفس اختبلفػا جوىريػا واضػحا فػي تعػريفيـ لممراىقػة : النفسي لممراىقةتعريف ال 1-3
ػػة الصػػعبة والحرجػػة مػػف حيػػاة الفػػرد عرفيػػا سػػتايمي ىػػوؿ: "إف المراىق  واختمفػت آرائيػـ حػوؿ ىػذه المرحمػة

وتكتنفيا األزمة النفسية وتسودىا المعاناة واإلحباط والصراع  ىػػي فتػػرة عواصػػؼ وتػػوتر وشػػدة تميزىػػا
 ".والقمؽ والمشكبلت وصعوبات التوافؽ

فترة  مرحمػة انتقػاؿ مػف الطفولػة إلػى الشػباب وتتسػـ بأنيػا"بأنيا  المراىقػة عرؼ فميخائيػؿ إبػراىيـ  أما     
المراىقة ىي المرحمة التي ف مف التحوؿ والنمو وتحدث فييا تغيرات عضوية ونفسية وذىنية واضحة معقدة

اجتماعية في نيايتيا  وظػاىرة جيػة حيويػة عضػوية فػي بػدئياتبدأ بالبموغ وتنتيي بالرشػد فيػي عمميػة بيولو 
احدى الحمقات في دورة '' ياعمى أنلمرحمة المراىقة حامد الزىراف ويشير  ،(220 ص ،1998)ميخائيل، 
 ص ،2009)محمد،  ''ي تتأثر بالحمقات السابقة، وتؤثر بدورىا في الحمقات التالية لياالت يالنمو النفس

المراىقة ىي وجو مف وجوه التطور التي تقود إلى سف الرشد وىي مرحمة التغيرات العميقة في  كما أف ،(9
 جي، النفسي واالجتماعي.حياة الفرد خاصة عمى ثبلث مستويات البيولو 

 بأنيا "الفترة التي تكسر فييا المراىقة شرنقة الطفولة ليخرج إلى العالـ 1961عاـ  Horrocksيعرفيا      
المراىقة مصطمح عاـ ف .(196 ص ،2001)منسي، " الخارجي، ويبدأ في التفاعؿ معو واالندماج فيو

 فيقوؿ ،الطفولة والرشد ة التي تحدث ما بيف مرحمةيقصد بو عادة مجموعة التحوالت الجسدية والسيكولوجي
Lehalle.h  ثني عشر سنة إلىإوتبدأ مف  االستقبللية واالندماج بالمجتمع،المراىقة ىي مرحمة البحث عف 
سنة وىي تحديدات غير دقيقة ألف ظيور المراىقة ومدتيا تختمفاف حسب الجنس  (22-12العشروف )
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ة، كما تتميز بتحديد النشاط الجنسي إلى جانب نمو القدرات العقمية عمى االجتماعية واالقتصادي والظروؼ
 .(325 ص ،1995)زىران،  المنطقي والتجرد والتخيؿ التفكير
مة انتقالية بيف الطفولة ة ىي مرحػػػػػػػعاريؼ السابقة نقوؿ أف المراىقػػػػػػػع ىذه التػمف خبلؿ جمي     
احؿ الحساسة في حياة الفرد، وذلؾ لما يحث فييا مف تغيرات فيزيولوجية حيث تعتبر مف المر  د،ػػػػػػػػػوالرش

 وجسمية ونفسية التي تؤثر بصورة بالغة عمى حياة الفرد في المراحؿ التالية مف عمره.

 :تحديد مراحل المراىقة -2
 جيات لقد تـ تقسيـ مرحمة المراىقة الى فترات زمنية مختمفة، وفي ىذا الصدد ىناؾ تبايف في و      

النظر في تقسيـ مرحمة المراىقة بيف التحديد والتوسيع، ويطمقوف عمييا فترة السنوات العشر، كما حددتيا 
 -11يف ػػدة ما بػتػرلوؾ بالفترة الممافي حيف حددتيا ى سنة، 21 -12إليزابيث وىارلوؾ بالفترة الممتدة 

 .(20 ص ،2013)الزعبي، سنة  21
سنة  14حتى  12يطمؽ عمييا اسـ المراىقة األولى وىي تبدأ مف  :ة(سن14-12المراىقة المبكرة ) -

والقمؽ  يوىي فترة تتسـ باضطرابات متنوعة، حيث يشعر المراىؽ خبلليا بعدـ االستقرار النفسي واالنفعال
لى المزيد مف الحرية في العديد إوالتوتر وبحدة االنفعاالت والمشاعر المتضاربة، تنعكس حاجة المراىؽ 

ومعتقدات األىؿ ويشعر باإلحراج عف تواجده في مكاف واحد مع  ألمور، فيبدأ برفض جميع أفكارمف ا
 .(245 ص ،2001 )الشاذلي، أىمو
في ىذه المرحمة تتباطأ سرعة نمو الجسمي نسبيا ويزداد الحواس  ) :سنة17-15 (المراىقة المتوسطة -

في ىذه المرحمة يمتمؾ طاقة ىائمة والقدرة عمى ف المراىؽ أكما نجد  دقة كما يزداد الشعور باستقبللية
 ، ص2011،)العمريةوتظؿ االنفعاالت قوية وتتسـ بالحيوية  لى االكتماؿإالعمؿ وكما يقترب الذكاء 

187). 
 يبلحظ فييا استمرار النمو في جميع مظاىره، وتسمى أحيانا ىذه المرحمة بمرحمة التأـز ألف     

 ـ محيطو وتكييفو مع حاجاتو النفسية والبيولوجية، ويجد أف كؿ ماالمراىؽ يعاني فييا صعوبة في
يرغب في فعمو، يمنع باسـ العادات والتقاليد، دوف أف يجد توضيحا لذلؾ، وتمتد ىذه الفترة حتى سف 
 الثامنة عشرة، وبذلؾ فيي تقابؿ الطور الثانوي مف التعميـ، وتسمى بسف الغرابة واالرتباؾ، ألنو في

 در عف المراىؽ أشكاؿ مختمفة مف السموؾ تكشؼ عف مدى ما يعانيو مف ارتباؾىذا السف يص
 (.73، ص 1995)زىران، وحساسية زائدة 
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يطمؽ عمى ىذه المرحمة'' ما بعد البموغ، حيث يمكف لمفرد أداء  :سنة( 21-18) المراىقة المتأخرة -
وبطمؽ عمييا أيضا  ،ء التناسميةوظائفو الجنسية بشكؿ كامؿ وتكتمؿ الوظائؼ العضوية، وتنضج األعضا

و مرحمة التعميـ العالي وىي مرحمة تسبؽ مباشرة حياة الرشد وتحمؿ المسؤولية وىي أمرحمة الشباب 
ىـ قراريف وىما المينة والزواج كما يتـ في ىذه المرحمة النضج أمرحمة اتخاذ القرارات حيث يتخذ فييا 

 (.22ص ، 2013بي، )الزعالييكمي والطوؿ والوزف والنضج الجنسي 

 :أنماط المراىقة -3
حاوؿ عمماء النفس  ال يوجد نمط واحد لممراىقة، فيي تأتي في أشكاؿ متعددة وأساليب متنوعػة، وقػد     

انماط  4تـ االتفاؽ عمى في كؿ جماعة منيـ، و  وضع تقسيـ لممراىقيف بحسب األنماط السموكية السائدة
 ىي:و 
لى االستقرار العاطفي وتكاد تخمو مف إة اليادئة نسبيا والتي تميؿ مراىقوىي ال :المراىقة المتكيفة -

التوترات االنفعالية الحادة وغالبا تكوف عبلقة المراىؽ بالمحيطيف بو عبلقة طيبة كما يشعر المراىؽ 
 وأو الخياؿ أبتقدير المجتمع لو وتوفقو معو وال يسرؼ المراىؽ في ىذا الشكؿ في أحبلـ اليقظة 

 .(183 ص ،2013الموسوي، و  )حيدرعتداؿ لى االإىات السمبية أي أف المراىقة ىنا أميؿ االتجا
تتميز باالنطواء والعزلة والتردد والخجؿ والشعور بالنقص، وعدـ التوافؽ االجتماعي  :المراىقة المنطوية -

ب الػديني، والتأمػؿ لػى نفسػو وجػؿ مشػاكمو والتفكيػر فػي الجانػإويصرؼ فييا المراىؽ جانبا كبيرا مف تفكيػره 
لػى إاليقظة وتخيبلت مرضية، يػؤدي بػو  واألخبلقية، كما يسرؼ في االستغراؽ في أحبلـ في القيـ الروحية

                 عػػػػػػػػػػػبلـ ىػػػػػػػػػػػا أو يشػػػػػػػػػػػاىدىا فػػػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػػػائؿ اإلأي يقر بأبطػػػػػػػػػػػاؿ الروايػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػ محاولػػػػػػػػػػػة مطابقػػػػػػػػػػػة نفسػػػػػػػػػػػو
  . (186 ص ،2013)حيدر والموسوي، المختمفة 

ره األخبلقيػػػػة وبنػػػػاء ػػػػػػػػطوير معاييػػػػػػػػمط الػػػػذي لػػػػـ يػػػػنجح فػػػػي تػػػػػػػىػػػػو الن الجانحــــة )المنحرفــــة(:المراىقــــة  -
مكترثػػة وتخمػػو مػػف الحساسػػية حيػػاؿ مشػػاعر اآلخػػريف والمبػػادئ  ير، عبلقػػاتيـ بػػاآلخريف بػػاردة غيػػرػػػػػػػػالضم

الشخصػية، إال أنيػـ ال األخبلقية العامة، انيـ يشتركوف مع النمط الباحث عف المذة في بحػثيـ عػف المتعػة 
يشػػعروف بمػػا يشػػعر بػػو أصػػحاب المػػذة مػػف شػػعور بالػػذنب والخجػػؿ، ليػػذا فتصػػرفات الػػنمط السػػيكوباتي ال 
           تخضػػع لمضػػبط الػػداخمي كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي الػػنمط الباحػػث عػػف المػػذة، وتصػػرفاتيـ بيػػذا المعنػػى ال تفكيػػر

 (.192ص ، 2006)عوض، إحساس  وال
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يكوف فييا المراىؽ ثائرا متمردا عمى السمطة، سواء في ذلؾ سمطة  :ة المتمردةالمراىقة العدواني -
والمجتمع، كما يميؿ الى توكيد ذاتو والتشبو بالرجاؿ ومجاراتيـ في سموكيـ  الوالديف، أو سمطة المدرسة

اشر يتخذ في ىذا النمط صريحا مباشرا يتمثؿ باإليذاء، أو يكوف غير مب كالتدخيف مثبل، والسموؾ العدواني
حبلـ اليقظة ولكف بصورة أحبلـ و قد يتعمؽ باألوىاـ والخياؿ أو األالعناد، وبعض المراىقيف في ىذا النوع 

 . (181ص ، 2013)حيدر والموسوي،   أقؿ مما سبقيا
 لى االشارة في األخير أف ىذه األنماط تحددىا عدةلى أنماط المراىقة يجب إتطرقنا إ مف خبلؿ     

وكذا  والمجتمعكالبيئة  مراىقتود شخصيتو ونمط تمعب دورا كبيرا في تحديثيرا عمى المراىؽ و عوامؿ تأثر ك
 جماعة الرفاؽ. األسرة و 

  :خصائص مرحمة المراىقة -04
 تي:ىي كاآلالنمو األخرى عند الفرد  تتميز مرحمة بعدة مظاىر تميزىا عف مراحؿ     
حداث التكامؿ بيف مختمؼ وظائؼ إيساعد عمى  رعة النمو الجسمي مماتنخفض س :النمو الجسمي -

ف النمو الجسمي أزيادة ضئيمة جدا وتوضح الدراسات الجسـ العضمية ويستقر الطوؿ والوزف حيث تكوف ال
عند الذكور أي النمو الجسمي في ىذه  18 سنة عند البنات وحتى 15يسير باضطراب حتى عمر 

بلحظ ذلؾ أيضا في الجوانب السموكية وفي ىذه المرحمة لى مرحمة الثبات واالستقرار ونإالمرحمة يصؿ 
لى الشكؿ الجيد إلى النسب الصحيحة ويصؿ إيختفي عدـ التناسب بيف أجزاء الجسـ تدريجيا حتى يصؿ 

نياية ىذه المرحمة تكتمؿ الخصائص الجنسية الثانوية والوظائؼ  ندو المرأة الناضجة وعأبالنسبة لمرجؿ 
سرع معدالت النمو في ىذه أمراض الجمد ويظير ضرس العقؿ و أب وغيره مف األولية ويزوؿ حب الشبا

)الشافعي، ناث عند اإل 17عند الذكور و 18المرحمة تكوف في القمب حيث يصؿ لحجمو الكامؿ في سف 
 .(39ص ، 2009

ورية فراد أكثر تعودا وقدرة عمى استخداـ العمميات الصبعد تجاوز سف البموغ يصبح األ :النمو العقمي -
ي والميني وتزداد القدرة عمى التحصيؿ واالتصاؿ جاالت التي ترتبط بالتخصص الدراسالم وخاصة في

العقمي مع اآلخريف كما تزداد القدرة عمى اتخاذ القرارات واالستقبلؿ في التفكير ويطرد نمو التفكير المجرد 
 ، ص2010بو سعد، أ) المعقدةوالتفكير المنطقي والتفكير االبتكاري ويستطيع الشاب حؿ المشكبلت 

37). 
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فػػي معظػػـ  عمػػى المسػػتويات الرياضػػيةألػػى إفػػرد الوصػػوؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة يسػػتطيع ال :النمــو الحركــي -
والمرونػػػػػة  رعة والتحمػػػػػؿػػػػػػػػػػصفات البدينػػػػػة كػػػػػالقوة العضػػػػػمية والسػالكتمػػػػػاؿ الػػػػػة نظػػػػػرا ػػػػػػػػػػػػػػطة الرياضيػػػػػػػػػاألنش
ي فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة، كمػػػا نجػػػد أف ىنػػػاؾ نزعػػػة لػػػدى ائي لمفػػػرد الرياضػػػحػػػدد التخصػػػص النيػػػاقة، ويتػػػػػػػػػوالرش

لى إلى مستوى معيف وينقمبوف إوصوليـ الكثير نحو العزوؼ عف الممارسة النشاط الرياض يفي حالة عدـ 
            لػػػى بػػػذؿ المزيػػػد مػػػف الجيػػػد فػػػي أوقػػػات إاألنشػػػطة الرياضػػػية التػػػي ال تحتػػػاج متفػػػرجيف أو يزاولػػػوف بعػػػض 

 .(39 ، ص2009)الشافعي،  فراغيـ
تخؼ تدريجيا الحدة االنفعالية التي كانت موجودة في المرحمة السابقة مع  :النمو االنفعالي والوجداني -

تتناسب مع المطالب الجديدة، ويتعرض الشباب في ىذه المرحمة لمتوتر االنفعالي  توافر أنماط توافقية
يكوف السبب فييا ىو التمرد عمى الكبار وسمطتيـ، تزداد  المشكبلت الجديدة التي يتعرض ليا والتيبسبب 

ذه القدرة عمى التحكـ في االنفعاالت ويكوف انفعاؿ الغضب ىو االنفعاؿ األكثر حدوثا والشباب في ى
ات والسعي لتحقيقيا ما لـ عمى مواجية المشاكؿ بطريقة موضوعية وقدار عمى اتخاذ القرار  المرحمة قادر

ىذه القرارات، ومعظـ المشكبلت التي تظير في ىذه المرحمة ترتبط بالجاذبية  دلة عمى خطاأتتوفر 
 .(38 ، ص2009بو سعد، أ) الشخصية

لى إتضيؽ دائرة األصدقاء الحميميف وتتسع دائرة الجماعات ويتجو اىتماـ الشباب  :النمو االجتماعي -
ولة االبتعاد عف الذوباف في اكتشاؼ عالـ الجنس وتزداد رغبة الشباب في االعتراؼ لو كفرد ومحا

االستبصار االجتماعي ولذلؾ يحققوف التوافؽ االجتماعي بدرجة أفضؿ وبزيادة  شخصية الجماعة، وينمو
 ، ص2009)الشافعي،  وينتج عف ذلؾ الثقة في النفسية الكفاءة االجتماع المشاركة االجتماعية تزداد

40). 
ف مفاىيـ محددة عف الصواب والخطأ وعف الخير والشر مع زيادة النمو الخبرة تتكو  :النمو الخمقي -

والفضيمة والرذيمة وبذلؾ يصبح أكثر قدرة عمى التعامؿ مع المواقؼ الجدية، ومف األمور  والحؽ والباطؿ
األخبلقي في ىذه المرحمة بزيادة التسامح مع بعض صور السموؾ األخبلقي مثؿ الغش  التي تعوؽ النمو
 .واالنحراؼ والفساد

 حاجةتعتبر وسائؿ االعبلـ مسؤولة عف انييار اخبلؽ الشباب بسبب ما تنشره مف قصص ولذا فاف      
، 2010بو سعد، أ) الشباب الى التديف في ىذه المرحمة مف األمور الميمة حيث الديف ىو مصدر القيـ

 .(40 ص
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 روؼختبلؼ الظاقة بة إذ تختمؼ المراىليذا تجدر اإلشارة أنو ليس ىناؾ نوع واحد مف المراىق     
 .قتصادية وكذلؾ الوسط البيئي الذي يعيش فيو المراىؽجتماعية والتربوية واالالا

 :نظريات المراىقة -5
نجد مف خبلؿ الدراسات والبحوث التي قاـ بيا العديد مف عمماء النفس، وعمماء االجتماع، وعمماء      

نو ال توجد نظرية ألى القوؿ بإظريات المراىقة يدىونا يث عف النالتربية، ومما تجدر اإلشارة اليو فاف الحد
ريات التي عالجت تتصؿ بمرحمة المراىقة لوحدىا وبصورة مجردة، ليذا سوؼ نستعرض بعض النظ

 .(98 ، ص2013)الزعبي،  موضوع المراىقة
 :االتجاه البيولوجي 5-1
 :نظرية ستانمي ىول -

االرتقاء التي المبادئ العممية لنظرية النشوء و عمى تطبيؽ  يعتبر أوؿ مف اىتـ بمرحمة المراىقة فعمؿ     
أف المحيط محدد وراثيا و  في النمو ىو بيولوجي محض مبدأ ىوؿ. في دراساتو حوؿ المراىقة دارويف قدميا

لو دور ضئيؿ خاصة في المراحؿ األولى مف الحياة، ليتغير ىذا المبدأ في مرحمة المراىقة فيركز عمى 
مرحمة المراىقة بمرحمة العواصؼ والتوتر  ىوؿيصؼ لمحيطة في بناء الشخصية، و بيئة اأىمية ال

والضغوط التي تولد الشخصية مف جديد، واعتبر أف تقمبات المراىؽ االنفعالية والعواطؼ غير ثابتة تكوف 
، ص 2002مرسي ومرسي، ) ناتجة عف التغيرات الفسيولوجية والبيولوجية التي يعيشيا في فترة البموغ

30). 
 :نظرية جيزل -

ئيسية لدى حيث ترتكز الفكرة الر  1965تأثر ارنولد جيزؿ بآراء ''ستانمي ىوؿ'' واىتماماتو منذ عاـ      
 ج، والتي يعرفيا بأنيا العمميات الفطرية الشاممة لنمو الفرد وتكوينو، والتي تتعدؿجيزؿ فيما يتعمؽ بالنض

يز جيزؿ عف باقي الباحثيف بوصفو ألصناؼ السموؾ عاما وتتكيؼ عف طريؽ العمميات الوراثية، وقد تم
بعد أخر، حيث حاوؿ تحميؿ مراحؿ السموؾ الى نتيجتيا، فيو يشير الى تذبذبات سنوية بيف الصفات 

والسمبية، ويحدد جيزؿ المراىقة بالمفيوـ الجسمي وفي اختبار المراىؽ، وفي عبلقاتو الشخصية  اإليجابية
مف الناحية السيكولوجية فإنو ال بد مف أف يأخذ المراىؽ بعيف االعتبار نواحي مع اآلخريف ثانيا، أما 

 .(57 ، ص2013)الزعبي، و، ونواحي ضعفو في آف واحد ػػقوت
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 :سيكولوجيالاالتجاه  5-2
 :نظرية التحميمية -

والطاقة  لى ىذه النظرية وذلؾ بتفسير المراىقة عمى أساس الغريزية الجنسيةإموند فرويد غتوصؿ سي     
فف كيرت يكي كينس كما نجد العالـ النفسي لالتي ترتبط بيا ومف الذيف أيدو ىذه النظرية الباحث األمري

تر الذي يسيطر عمى لى عالـ الراشديف ىو الذي يسبب التو إف االنتقاؿ التدريجي لطفؿ أالذي يرى  1952
لى إغمب األحياف أىذا الغموض في  مف قبؿ وقد يؤدي شبو بمف يدخؿ مدينة لـ يشاىدىاأحياة المراىؽ 

 صراعات نفسية ينتج عنيا اضطرابات في سموكو وتصرفاتو.
نا األعمى وتوصؿ سغموند فرويد قة ىو صراع التوازف بيف اليو واألي لمرحمة المراىالصراع األساس     

حياة الجنسية لدى لى نظريتو الجنسية مف خبلؿ ممارستو العيادية وقد أتاح اكتشاؼ لفرويد بالقوؿ إف الإ
الكائف البشري ال تظير كما كاف االعتقاد شائعا في مرحمة المراىقة بؿ ىي تظير لدى الطفؿ منذ لحظة 

  .(41، ص 2009) الشيرم،  الوالدة
 :نظرية إريكسون -

 المفيوـ الرئيسي في نظريتو ىو اكتساب ىوية األنا واختبار القضايا المتعمقة باليوية والتي تشكؿ     
صائص مميزة لمرحمة المراىقة، ويعتقد بأنو عمى الرغـ مف أف الخصائص النوعية ليوية الشخص خ

كولوجي بيف الطفولة ػتختمؼ مف ثقافة ألخرى، إال أف إنجاز ىذه الميمة النمائية يمثؿ الرابط السي
عمى تسييؿ توافقيا مع اليوية يقوـ األنا بتنظيـ القدرات والحاجات والرغبات ويعمؿ  د، ولتشكيؿػػػػػػػػوالرش

 .(239 ، ص2005، الداىري)متطمبات المجتمع 
 :االتجاه الثقافي 5-3
 :نظرية روث بندكت -

أنو كاف يوجد في الغرب بصفة خاصة ثبلثة أنماط مف الفجوات في عممية  1954 تعتقد بندكت     
 النضج وترتبط ىذه الفجوات بالتعارض أو التناقض الذي يوجد ما بيف:

 .المسؤولية والبلمسوؤليةأدوار  -
 .أدوار السيطرة والتبعية -
 .مختمؼ درجات الضبط والتقيد ممف ممارسة الدور الجنسي -
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بالمثؿ فاف التغيرات المطموبة لممراىؽ في متجمعات اليوـ تتضمف محو تعمـ اتجاىات المعب عندما      
ـ متطمبات بدء االنخراط في طمع بوظيفة ذات سمطة وتعمالعمؿ، واتجاىات الخضوع عندما ي ينخرط في

 (.27، ص 1992)قناوي،  الحياة الزوجية وتكويف االسرة
 :نظرية مارجريت ميد -

ومػػع ظيػػور مارجػػت ميػػد اتضػػح أف السػػموؾ الػػذي يغػػذي وينسػػب إلػػى المػػراىقيف فػػي  1925منػػذ عػػاـ      
يػة والشػمولية بػأي حالػة يمثؿ جػزاء مػف تكػوينيـ وميػراثيـ البيولػوجي ال يتخػذ بصػفة العموم اعتبارهوقت ما 

مػػػف األحػػػواؿ، حيػػػث أصػػػبح مػػػف السػػػمـ بػػػو أف كػػػؿ مػػػا يصػػػادفو المراىقػػػوف ويعايشػػػونو مػػػف تػػػوتر وصػػػراع 
ي ػػػػػػػػػػػػػػػػقافية التػػػػي يخضػػػػع ليػػػػا المراىػػػػؽ فػالثػػػػ المعػػػػايير يمكػػػػف تفسػػػػيره بمعػػػػزؿ عػػػػف الضػػػػغوط و ومشػػػػكبلت ال

عػػف التغيػػرات التػػي تحػػدث فػػي بنيػػة أ تنشػػيع أحػػد أف  ينكػػر الضػػغوط التػػي مجتمعػػو، وفػػي الحقيقػػة ال يسػػتط
                 المجتمػػػػػػػع وتركيبػػػػػػػو تػػػػػػػؤثر إلػػػػػػػى حػػػػػػػد كبيػػػػػػػر فػػػػػػػي طريقػػػػػػػة تعامػػػػػػػؿ أفػػػػػػػراد ذلػػػػػػػؾ المجتمػػػػػػػع وبالتػػػػػػػالي فػػػػػػػي

 .(23 ، ص1992)قناوي،  تكوينيـ
ه اتجا جاىات التي تطرقنا ليا نجد أف كؿاالتو نا عمى النظريات التي سبؽ ذكرىا طبلعاخبلؿ مف      

ولوية لمتركيبة البيولوجية نب األخرى فالبيولوجيوف أعطوا األىماؿ الجواإركيزه عمى جانب معيف مع يسمط ت
لمفرد مف أجؿ تفسير تغيرات مرحمة المراىقة  فيـ يركزوف عمى العوامؿ الداخمية والفيزيولوجية بينما 

نظرىـ، أما االتجاه  السيكولوجيوف يرتكزوف عمى البلشعور فسموؾ الفرد ما ىو إال ظاىرة لباطف في
 .ىي مف يحدد ما يكوف عميو المراىؽالثقافة فاعتبر أف البيئة و الثقافي 

 :حاجات المراىق -6
نفسػو الشػعور  شعور الفرد بنقص شيء أو فقده، فيسعى في طمبػو ليػدفع عػف: "المقصود بالحاجة ىو     

(. 8، ص1998)الـزعبالوي، " إليػو  بالخطر، أو يحقؽ ليا رغبتيا في الحصوؿ عمػػى مػػا تطمبػػو أو تميػػؿ
 تتطمػب إشػباع حاجػات معينػة فػي ظػروؼالديناميكيػة  وقد وجػد عممػاء الػنفس أف تكػػويف اإلنػػساف وعممياتػػو

مف أف ينشأ صحيحًا مف الناحيتيف النفسية والجسمية، فالحاجات ىي  خاصة، وبأساليب معينة حتى يتمكف
ػا مرحمػػػػػة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره المختمفػػػػة بمػػػػػا فييػؿ عمػػػػػاف فػػػػي مراحػػػػػي تواجػػػػو اإلنسػػػػػالتػػػػ ؼػػػػػػػػػػالتكي كبلتػػػػػػػػػػػاس مػشػػػػػػػػػػػػأس

)حســــين  المراىقػػػػػة، فالشخصػػػػية ال تتحقػػػػؽ ليػػػػا الصػػػػحة النفسػػػػية السػػػػميمة، إال إذا أشػػػػبعت ىػػػػذه الحاجػػػػات
 (.43ص .،1982وزيدان، 
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 تبدو وىمة وؿوأل فقيىوغ تغيرات في حاجات المراميصاحب التغيرات التي تحدث مع الب     
 ةمضحة خاصة بمرحوا فروقا يجد قؽالمد فإال أ فشدياالر  حاجات فقريبة مراىقيف حاجات الم

 ةدرج ىأقص إلى المراىقة مرحمة تصؿ في وؿ والرغباتالحاجة والمي فنا أمقة، ولعمنا ال نبالغ إذا قىالمرا
 .التعقيد فم

 :ييم فيما األساسية ىؽخيص حاجات المرامت فيمك
 فالجسمي والصحي، الحاجة إلى الشعور باألم فالحاجة إلى األم فتتضم :الحاجة إلى األمن -

 حة والشفاءراوالحاجة إلى الـ طر واأللػػػػػػػػوالحاجة إلى البقاء حيًا، الحاجة إلى تجنب الخ ي،مالداخ
 .ةالشخصي المشكبلتؿ مرض، الحاجة إلى الحياة األسرية المستقرة اآلمنة والحاجة إلى حػػػال
ؿ والتقبؿ الحاجة إلى الحب والمحبة، والحاجة إلى القبو  فتتضم :الحاجة إلى الحب والقبول -

 .األصدقاء، الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعات واألفراد إلى الحاجة االجتماعي،
 لقيمػةوا المركػز إلى الحاجة ؽ،الحاجة إلى االنتماء إلى جماعة الرفا فتتضم :الحاجة إلى مكانة الذات -

 ؼ والتقبػػػػػؿ مػػػػػفر ػػػػػػػػػػػػػػة، الحاجػػػػػة إلػػػػػى التعػػػػػػػػػػػػماجة إلػػػػػى الشػػػػػعور بالعدالػػػػػة فػػػػػي المعامػػػػػػػػػػػػػالحاالجتماعيػػػػػة، 
 فػػي ؽ السػػف، الحاجػػة إلػػى المسػػاواة مػػع رفػػافيػػد اآلخػػريمالقيػػادة، الحاجػػة إلػػى تقإلػػى  الحاجػػة ف،ػػػػػػػػػاآلخري
 ؾ.، الحاجة إلى االقتناء واالمتبلوـمالجتماعية، الحاجة إلى تجنب الاوالمكانة  رالمظي

بالجنس  ـتماىالحاجة إلى التربية الجنسية، الحاجة إلى اال فتتضم :الحاجة إلى اإلشباع الجنسي -
 .رالغي الجنسي ؽ، الحاجة إلى التوافرالتوت فص ممإلى التخ ، الحاجةواآلخر وحب

والسموؾ  الفكر قاعدة وتوسيع كيرالتف إلى الحاجة ؿ فيتتمث :الحاجة إلى النمو العقمي واالبتكار -
 إشباع إلى الحاجة والمتنوعة، الجديدة الخبرات إلى الحاجة ؽ وتفسيرىا،الحقائتحصيؿ  إلى الحاجةو 

 الحاجة القدرات، ونمو المعمومات إلى الحاجة الدراسي، النجاح إلى الحاجة مؿ،العطريؽ  عف الذات
 .ني واألسرييالعبلجي والتربوي والماإلرشاد  إلى

  :حاجات تربوية -
 . فقيىاإشباع الحاجات األساسية لدى المر  -
نفسو  فيـ ىعم المراىؽ لمساعدة العالي والتعميـ الثانوية المرحمة في النفسية الدراسات ؿإدخا -

 (.437 -436، ص ص 1991)حمودة،  اؿ إشباعيووسائ ووحاجات
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قد يصاحب التغيرات التي تحدث مع لى أنو إليو  في ىذا العنصر نتوصؿ إتطرؽ مف خبلؿ ما تـ ال     
أف المراىؽ يجد فروقا واضحة في  الراشديف، إالّ  البموغ، تغيرات في حاجات المراىقيف قريبة مف حاجات

الحاجات والميوؿ والرغبات تصؿ في مرحمة المراىقة إلى  مرحمة المراىقة، ولعمنػا ال نبػالغ إذا قمنػا أف
إلى تحقيؽ األمف النفسي لو، ومنو ننظر إلى  لحاجات يؤديتو ااى إشباع أقصى درجة مف التعقيد

 النفسي في المدرسة عمى أنو "ضابط األمف النفسي" واألمف النفسي ىو الطمأنينة النفسية أو األخصائي
يكوف في  مف نفسياوغير معرض لمخطر، والشخص اآل االنفعالية حيث يكوف اإلتباع النفسي مضموف

 حالة توازف وتوافؽ.

 :راىق في المجتمع الجزائريالم -7
المراىؽ  إف الحديث عف المراىقة ال يمكف أف يكتمؿ ما لـ نتحدث عف الفضاء الذي يعيش فيو     

 قادر عمى جعؿ ىذه والخصوصيات التي يتميز بيا ىذا الفضاء، فوحده المجتمع بثقافتو ومؤسساتو
ستثمار تمؾ الطاقة والحيوية في قنوات مفيدة ا بعد مف ذلؾ فيحاوؿأمة كغيرىا مف مراحؿ النمو وربما المرح

لممراىؽ ولممجتمع. لكف الواقع يضؿ ابعد مف ىذا ومتفاوتا جدا مف مجتمع ألخر وىو ما يدفع لمتساؤؿ 
المراىقة ؟ وما الذي يميزىا في ىذا المجتمع؟ ما ىي أىـ المشاكؿ الدراسية  كيؼ يرى المجتمع الجزائري

    (.119، ص 2017)سعيدي،  لممراىؽ؟
 كؿ ىذا يدفعنا إللقاء نظرة عمى التركيبة االجتماعية والتي تمثميا األسرة في ابسط صورة     

ي مجموعة مف اإلفراد يعيشوف مع أميدية تمتاز بكونيا مكتظة العدد أيف نبلحظ أف العائمة الجزائرية التق
األكبر وىذا التنظيـ يرتكز  واحد ىو بعضيـ البعض في بيت واحد مشكميف أسرة واحدة يشرؼ عمييا فرد

أعماؿ أبيو  نو عندما يكبر سيباشرأامتدادا ألبيو و  بف بوصفوعمى السمطة األبوية التي تنظر لبلكمية 
نو يعتز بالدـ الذي أف يظير أف يكوف تابعا لو كمية و أ بنوا . فاألب ينتظر مفربنفس السمطة ألنو ذك

 .(09 ، ص1983)الشرف،  عائمتو تبعا لقيميا التقميديةالمواقؼ ويخدـ  عطاه لو ويحتـر سمطتو في كؿأ
 فالمراىؽ الجزائري سواء كاف ذكرا أو أنثى يعيش مرحمة صعبة جدا نتيجة الظروؼ     

ف ألمقوؿ  C Lebovicciالمحيطة اقتصادية كانت أو اجتماعية او ثقافية او سياسية مما دفع لبيوفيسي 
راع ثقافي معقد ينشا بيف طرفيف مختمفيف كؿ منيا حركة مجتمع باء وجيؿ األبناء صالصراع بيف جيؿ اآل

 سريع التطور.
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 يعػػػػػود الصػػػػػراع الموجػػػػػود فػػػػػي مجتمعنػػػػػا إلػػػػػى التناقضػػػػػات مػػػػػا بػػػػػيف مػػػػػا يتمقػػػػػاه المراىػػػػػؽ فػػػػػي البيػػػػػت     
وبيف ما يجده في الخػارج أو تعرضػو وسػائؿ اإلعػبلـ بمختمػؼ أنواعيػا تجعػؿ المػراىقيف يعيشػوف صػراعات 

الخارجيػػة. فػػالمراىؽ يرغػػب فػػي االسػػتقبلؿ  ة بػػيف تحقيػػؽ رغبػػاتيـ الداخميػػة ويػػبف المحرمػػاتوتػػوترات عنيفػػ
وقتػو واتخػاذ قراراتػو حيػث يػرى المراىقػوف إف نصػائح والػدييـ  واالنطبلؽ يود االعتماد عمى نفسو في تنظيـ

يعاني منيا الخاصة، وبذلؾ تظير مشكبلت أسرية عديدة مف أكثر المشكبلت التي  فييا تدخؿ في شؤونيـ
 المراىقوف في أسرىـ ما يمي:

 رغبة المراىؽ في أف تكوف أوضاع أسرتو أفضؿ مما عميو. -
 .عدـ توفر جو مناسب لدراسة في البيت -
 عدـ توافؽ آراء المراىقيف مع أراء الوالديف. -
 .(99، ص 2013)نور الدين، شعور المراىقيف إف األولياء يقيدوف حريتيـ في معظـ األمور -
نفسػػية وشخصػػية. أمػػا لصػػراع ناىيػػؾ عػػف مشػكبلت عبلئقيػػة و ىػذه بعػػض العناصػػر الناتجػػة عػف ىػػذا ا     

مف جانب المشاكؿ التي يتعرض ليا المراىؽ في حياتو الدراسية نجد عدـ القدرة عمػى التركيػز. عػدـ القػدرة 
مثػػؿ لموقػػت، عػػدـ ثقػػة اسػػتخداـ األرفػػة األسػػاليب المناسػػبة الدراسػػة و عمػػى التفكيػػر السػػميـ والسػػوي، عػػدـ مع

فييػػا لعػػدـ اسػػتطاعتو  المراىػػؽ فػػي قدراتػػو، التخػػوؼ مػػف الرسػػوب، الشػػعور بػػالنفور اتجػػاه المدرسػػة وكػػؿ مػػا
تواصؿ الفعاؿ لممدرسيف وغيرىا مف المشػاكؿ التربويػة. ممػا تظيػر النو في الفصؿ أو لعدـ اقر أعمى مسايرة 

ف معانػػػػاة المراىػػػػؽ ذو أمػػػػا ال شػػػػؾ فييػػػػا أو صػػػػعوبات تعمػػػػـ، مصػػػػعوبات تعميميػػػػة جمػػػػة، تػػػػأخر دارسػػػػي، 
صعوبات الػتعمـ تشػكؿ نقطػة خطيػرة فػي حياتػو وتسػبب لػو التػوتر والقمػؽ وفقػداف الدافعيػة واالىتمػاـ، وكميػا 

ي، سػػػػواء يتصػػػػؿ بالجانػػػػب أمػػػػور حيويػػػػة إلنجػػػػاز الميػػػػاـ األكاديميػػػػة ومسػػػػايرة زمبلئػػػػو فػػػػي الفصػػػػؿ الدراسػػػػ
 .(31 ، ص2014)جدو،  عيو عمى المستوى النفسي االجتماأاألكاديمي 

 خالصة:
 مػػػف خػػػبلؿ مػػػا تػػػـ التطػػػرؽ إليػػػو مػػػف تعريػػػؼ لممراىقػػػة ومختمػػػؼ خصائصػػػيا يتضػػػح لنػػػا أنيػػػا ليسػػػت     

 مجػػػػرد مرحمػػػػة تحػػػػدث فييػػػػا تغييػػػػرات فيزيولوجيػػػػة سػػػػريعة مرتبطػػػػة بػػػػالبموغ ومػػػػا يترتػػػػب عميػػػػو مػػػػف تغيػػػػرات
 االجتمػػػاعي لشخصػػػية المراىػػػػؽجسػػػمية بػػػؿ بػػػالعكس ىػػػي تحػػػوؿ حاسػػػـ فػػػي الجانػػػب النفسػػػي واالنفعػػػالي و 

 وليػػػذا يجػػػب التعامػػػؿ مػػػع مػػػا يسػػػمى باألزمػػػة مػػػف جانبيػػػا السػػػيء بأنيػػػا مجػػػرد أزمػػػة مؤقتػػػة كونيػػػا مرحمػػػة
مف مراحؿ النمو التي يمر بيا اإلنساف لينتقؿ إلى الرشد، وليذا يجب أف يحاط المراىؽ بالرعاية مف طرؼ 
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لقيـ والنظاـ الذي يسير عميو المجتمع الػذي يعػيش فيػو ىػذا الوالديف لتحقيؽ التكيؼ والتوافػؽ مػع العادات وا
المراىؽ وتجنب سوء المعاممة واإلىماؿ والتجاىػؿ وكػؿ العوامػؿ التػي قػد تػؤدي بػالمراىؽ إلػى االنحػػراؼ أو 

 االضطرابات والمشاكؿ التي قد تصاؼ ىذه المرحمة الحساسة مف حياة الفرد.
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 تمييد:
و بجانػػب آخػػر تطبيقػػي مػػف شػػأن وحتػػى يكػػوف البحػػث أكثػػر تكػػامبل البػػد مػػف تعزيػػز الجانػػب النظػػري فيػػ     

 في الدراسػات باحث أي عمييا يحصؿ التي النتائج قيمة قؼتتو حيث  توضيح ما جاء في الدراسة النظرية،
حيػث يتضػمف  .فػي معالجػة الموضػوعا يا واألسػاليب التػي اسػتخدميػاإلجػراءات التػي اتبعدقػة  عمػى العممية

مػف الميػداف فػي الدراسػة األساسػية  المستسػقاةىذا الفصؿ اإلجراءات المنيجية المتبعة في معالجػة البيانػات 
راض البحػػػػث التأكػػػػد مػػػػف مػػػػدى مبلءمتيػػػػا لتحقيػػػػؽ أغػػػػمراحميػػػػا لوصػػػػؼ كيػػػػؼ طبقػػػػت األدوات و بمختمػػػػؼ 

 نتائج.األساليب االحصائية التي يتـ استخداميا في تحميؿ الو 
 :الدراسة االستطالعية -1

لى استطبلع تمؾ الدراسة التي تيدؼ إ"ية بأنيا يعرؼ مرواف عبد المجيد ابراىيـ الدراسة االستطبلع     
الفروض التي يمكف  التعرؼ عمى أىـفي دراستيا و الظروؼ المحيطة بالظاىرة التي يرغب الباحث 

 (.38ص ، 0222)عبد المجيد،  "خضاعيا لمبحث العمميوضعيا وا  
نظريا  الدراسة االستطبلعية ىي المدخؿ الذي ينطمؽ منو الباحث، ليضبط ما تحتاجو دراستو     

عمى معمومات أولية حوؿ الموضوع، كما بغرض الحصوؿ  دراسة االستكشافية لمباحثتعتبر  كما، وميدانيا
صبلحية الوسائؿ المنيجية  ومدى ،المتوفرة في الميداف واإلمكانيات، تسمح لنا بالتعرؼ عمى الظروؼ

 تخدمة.المس
 أىداف الدراسات االستطالعية

  .ضبط إشكالية الدراسة -
التعرؼ عمى مكاف اجراء الدراسة ومجتمع الدراسة مف أجؿ تحديد العينة وأدوات الدراسة ومختمؼ  -

 االجراءات المنيجية الواجب اتباعيا في مختمؼ مراحؿ البحث.
الوقوؼ ث مف حيث خصائصيا السيكومترية أي ثباتيا وصدقيا و بحالتعرؼ عمى صبلحية ادوات ال -

 ذ وجب األمر في ذلؾ. ى مدى القصور فييا بيدؼ تعديميا إعم
 .عند التطبيؽ خاصة يا الباحثيجاالوقوؼ عمى بعض الصعوبات التي يمكف أف يو  -

 :الدراسةمنيج  -2
 لباحث في تقصيو لمحقائؽ العمميةباعتبار المنيج ىو الطريؽ العممي أو األسموب الذي يسمكو ا     

ليصؿ إلى النتائج العممية الصحيحة لذا فاف أي بحث عممي يتطمب تبني منيج عممي معيف يتوافؽ مع 
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طبيعة الموضوع مف خبلؿ مجموعة مف الخطوات ومراحؿ بحثية تتعمؽ بالبحث العممي والمنيج المتتبع 
 ىوتعني الطريقة التي تحتوي عم odos محتعود إلى أصؿ يوناني تحت مصط method لذا فاف كممة

 مجموعة القواعد العممية الموصمة إلى ىدؼ البحث.
نو عبارة عف مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية تحقيؽ بحثو، وبالتالي أكما      

ة فالمنيج ضروري لمبحث، الذي ىو ينير الطريؽ ويساعد الباحث لئلجابة عمى سؤاؿ خاص بظاىر 
 (.176 ص ،2008)زرواتي،  ية ظاىرة قيد الدراسة منيجياأع و ة، إذ يتطمب أي موضو ػػػػػمعين

 حيث واالجتماعية، والنفسية التربوية البحوث في استخداما المناىج أكثر مف الوصفي المنيج يعتبر     
 ة بيف متغيراتياعبلقو  يافيم بيدؼ االجتماعية أو النفسية أو التعميمية الظواىر بوصؼ المنيج ىذا يقـو
 بأنو المنيج مف تعريؼ يمكف عاـ بشكؿ عممية ألغراض معيف وضع تقويـ األساسي ىدفو يكوف قد أو

 خبلؿ مف محدد موضوع أو ظاىرة عف ودقيقة كافية المعمومات عمى المرتكز التحميؿ أساليب مف أسموب
 موضوعية بطريقة تفسيرىا ثـ ميةعم نتائج عمى الحصوؿ أجؿ مف وذلؾ معمومات زمنية فترات أو فترة
 .42) ص ،1999 ،وآخرون عبيدات(لمظاىرة  الفعمية المعطيات مع ينسجـ وبما
ييدؼ إلى تجييز بيانات حوؿ الموضوع أو الظاىرة التي يدرسيا كما ف المنيج الوصفي كما نجد أ     

 ؤالت تـ تحديدىا مسبقاة عمى تساأو تغيير في تمؾ البيانات مف أجؿ اإلجاب ىي موجودة بدوف تدخؿ
 (.73، ص 1997)األغا، 
عميو ففي دراستنا اعتمدنا ىذا المنيج كوننا ركزنا عمى وصؼ النتائج باستخداـ أساليب إحصائية      

 وصفية.

 :اوعينتي الدراسةمجتمع  -3
 المجتمع اإلحصائي لمدراسة: 3-1

 تشترؾ األفراد مف مجموعة أو بحثو نةعي الباحث منو يسحب الذي عجتمملا ىو الدراسة مجتمعكوف      
 .160) ص ،2007 )طباجة، ةالباحث قبؿ مف محدده والخصائص الصفات في

يريج ثـ ظير ظرؼ والية برج بوعر  اتكاف مبرمج أف يكوف المجتمع اإلحصائي لمدراسة في ثانوي     
بوابيا مما غمؽ الثانوية أو ذي تسبب في تقديـ تاريخ العطمة شار وباء فيروس كورونا التال وىو انطارئ أ

 تعذر القياـ بالدراسة التطبيقية. 
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 عينة الدراسة: 3-2
 زء ال يتجػػػزأ مػػػف المجتمػػػع الدراسػػػةتعػػػد العينػػػة مػػػف الػػػدعائـ الرئيسػػػية التػػػي تتفػػػؽ مػػػع الدراسػػػة، فيػػػي جػػػ     

ثمػػػػة والعينػػػػة فػػػػي تعريفيػػػػا "تعتبػػػػر مجموعػػػػة جزئيػػػػة يقػػػػـو بيػػػػا الباحػػػػث بدراسػػػػتو عمييػػػػا ويجػػػػب أف تكػػػػوف مم
فالعينة إذف جزء مف المجتمع األصمي، ثـ  .(92 ، ص1999)منسي،  "لخصائص مجتمع الدراسة الكمي

 .تعميـ نتائج الدراسة عمى المجتمع ككؿ
راسػة االسػتطبلعية ديكػوف عػددىا فػي ال العينة في ىػذه الدراسػة ىػي عينػة عشػوائية لقد كاف مقرر أف     
اس تػػػـ توزيػػػع المقيػػػتمميػػػذ وتمميػػػذة  15لػػػى مػػػف إنقػػػاص العػػػدد إ أف الظػػػروؼ حتمػػػت تمميػػػذة إالّ تمميػػػذ و  30

فػتـ التواصػؿ مػع العينػة عػف طريػؽ  الجائحػةال وىو غمػؽ الثانويػات بسػبب الكترونيا بسبب الوضع الراىف أ
 .فمـ تكتمؿ الدراسة تبلميذ فقط 6ننا تمقينا الرد مف إاّل أموقع التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ 

 تتوضح في الجداوؿ اآلتية: أما خصائص عينة الدراسة
 .يوضح توزيع تالميذ ثانوية فارس الحسين حسب متغير الجنس (:07جدول رقم )

 إناث ذكور الشعبة

 337 247 العدد
 %58 %42 النسبة المئوية
 584 المجموع

( أف عػػػدد التبلميػػػذ المتمدرسػػػيف فػػػي ثانويػػػة فػػػارس الحسػػػيف ببػػػرج 07يظيػػػر مػػػف خػػػبلؿ الجػػػدوؿ رقػػػـ )    
 42%تمميػذ أي مػا يمثػؿ نسػبة   247تمميػذا وكػاف عػدد الػذكور فػي ذات الثانويػة ىػو  584يريج ىػو بوعر 

  58%.تمميذة  اي ما يمثؿ نسبة  337منيـ أما عدد اإلناث قدر بػ
 (: يوضح توزيع تالميذ فارس الحسين حسب متغير المستوى.08جدول رقم )

سنة أولى  المستوى الدراسي
 ثانوي

سنة ثانية 
 ثانوي

سنة ثالثة 
 ثانوي

 179 158 247 العدد
 %31 %27 %42 النسبة المئوية
 584 المجموع
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في  2019/2020( أف عدد التبلميذ الذيف يزاولوف دراستيـ سنة 8يظير مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)     
تمميذ وكاف عدد تبلميذ السنة أولى في ذات الثانوية ىو  584ثانوية فارس الحسيف ببرج بوعريريج ىو 

، وعدد %27تمميذ ما يمثؿ نسبة  158وعدد تبلميذ السنة الثانية  ،42%تمميذ أي ما يمثؿ نسبة  247
 . %31تمميذ تمثؿ بنسبة  179تبلميذ السنة الثالثة 

 (: يوضح توزيع تالميذ  ثانوية فارس الحسين حسب الشعبة.09جدول رقم )

 أدبي عممي الشعبة
 170 414 العدد

 %29 %71 النسبة المئوية
 584 المجموع

 584( أف عدد تبلميذ ثانوية فارس الحسيف ببرج بوعريريج ىو 09يظير مف خبلؿ الجدوؿ رقـ)     
تمميذ أي ما يمثؿ نسبة  414تمميذ وكاف عدد التبلميذ الذيف يتمدرسوف في شعبة العموـ بذات الثانوية ىو 

يمثؿ نسبة ما  اتمميذ 170ت الثانوية ىوشعبة األدب بذادراستيـ  يزاولوفوعدد التبلميذ الذيف  ،71%
29%. 

 :الدراسة حدود -4
تبلميػػذ ثانويػػة فػػارس  مػػف وتمميػػذة تمميػػذ 150عينػػة  جػػراء الدراسػػة عمػػى كػػاف مقػػرر إ الحــدود البشــرية: -

 .بوالية برج بوعريريج الحسيف
 ريريجثانوية فارس الحسيف بوالية برج بوع جراء الدراسة فيكاف مقرر إ الحدود المكانية: -
 . 2020سنة  جراء الدراسة في شير مارس وأفريؿإ كاف مقرر الحدود الزمانية: -

 :أدوات الدراسة -5
إلػػػى األداة التػػػي اسػػػتخدمناىا  ؽر طػػػالتمػػػف عػػػد تحديػػػد المػػػنيج المعتمػػػد والتعػػػرض ألىػػػـ خطواتػػػو البػػػد ي     

( 1992لكوسػتا ومػاكري ) شخصػيةلممقيػاس العوامػؿ الخمسػة الكبػرى  لتجسيد ىذا المػنيج وىػي متمثمػة فػي
 .(1997عربيا األنصاري )
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 وصف شامل لممقياس 5-1
ي ىو  شخصية األولى أجنبية األصؿمتتوافر في البيئة العربية أداتاف لقياس العوامؿ الخمسة الكبرى ل     

( 1997) األنصاري بيئة العربية بدرما ليترجم(Costa & McCrae1992)  مف إعداد كوستا وماكري
ذه ىسيتـ في و يموع بة الجامعة،ملقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لدى ط(2001)  ا كاظـىة طور والثاني

ومصممة لقياس  ا عالمية ومطبقة في عدد كبير مف دوؿ العالـيالدراسة استخداـ األداة األولى لكون
ومطبقة في بيئة الجامعة  بةمالعوامؿ الخمسة لدى شرائح اجتماعية عديدة، بينما األداة الثانية مصممة لط

 (.25ص ، 2002)كاظم،  يبيةمي البيئة الىعربية واحدة و 
( بندا 60) شخصية بواسطة مجموعة مف البنودمدؼ المقياس إلى قياس العوامؿ األساسية ليي      
 ىمتاح عػالعصابية، االنبساطية، االنف: )ذا المقياس خمسة مقاييس فرعية تقيس كبل مفى يتضمف

 يىعبارة لكؿ مقياس فرعي و 12توزعت عبارات المقياس بمعدؿ (، لمقبولية، يقظة الضميربرة، اػػػػػػػػالخ
 :كاآلتي

 .ى أبعاد الشخصية الخمسةمتوزيع العبارات ع: (10جدول رقم)

 رقم العبارات األبعاد

 العصابية
Neuroticism 

 6-11-21-26-36-41-51-56 العبارات االيجابية

 1-16-31-46 بيةمالعبارات الس

 االنبساطية
Extraversion 

 2-7-17-22-32-37-47-52 العبارات االيجابية

 1257-27-42- بيةمالعبارات الس

 ى الخبرةماالنفتاح ع
Openness to experience 

 13-28-43-53-58 العبارات االيجابية

 3-8-18-23-33-38-48 بيةمالعبارات الس

 المقبولية
Agreeableness 

 4-19-34-49 العبارات االيجابية

 9-14-24-29-39-44-54-59 بيةمالعبارات الس

 يقظة الضمير
Conscientiousness 

 5-10-20-25-35-40-50-60 العبارات االيجابية

 15-30-45-55 بيةمالعبارات الس

 (134 ، ص2017سعيدي، )                                                                  
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 :تصحيح المقياسطريقة  5-2
 شخصػػػية بشػػػكؿ فػػػردي أو جمػػػاعي، ووفقػػػا لمصػػػورةميمكػػػف تطبيػػػؽ مقيػػػاس العوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرى ل     
 ى المقيػػػاس وفقػػػا لتػػػدرج خماسػػػيمػػػشخصػػػية، تػػػتـ االسػػػتجابة عمية لقائمػػػة العوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرى لماألصػػػ

 وتصػػػحح(. افػػػؽ جػػػداى اإلطػػػبلؽ، غيػػػر موافػػػؽ، محايػػػد، موافػػػؽ، مو مػػػ)غيػػػر موافػػػؽ ع ى طريقػػػة ليكػػػرتمػػػع
 ى حػػده بإعطػػاء كػػؿمػػقائمػػة، ويبػػدأ التصػػحيح فػػي كػػؿ مقيػػاس فرعػػي عمباسػػتخداـ خمسػػة مفػػاتيح تصػػحيح ل

 وذلػػػػؾ فػػػػي جميػػػػع بنػػػػود المقيػػػػاس ماعػػػػدا البنػػػػود(. 5-1) بنػػػػد فػػػػي كػػػػؿ مقيػػػػاس فرعػػػػي درجػػػػة تتػػػػراوح بػػػػيف
 مقيػػػػاس المػػػػا بػػػػأف المع (.1-5)المعكوسػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مقيػػػػاس فرعػػػػي والتػػػػي تصػػػػحح فػػػػي االتجػػػػاه العكسػػػػي

 .شخصيةلمفة ميقيس أبعاد مخت وية كونميعطي درجة ك
 ى كؿ بعد بشكؿ مستقؿ، وتتراوحمع وى المقياس بجمع درجاتميتـ احتساب درجة المفحوص ع

بينما  درجة( وتعبر الدرجة المنخفضة عف ضعؼ العامؿ الشخصي، 12-60) يفى كؿ بعد مالدرجة ع
 .شخصيتعبر الدرجة المرتفعة عف قوة العامؿ ال

 ألداة الدراسة: الخصائص السيكومترية -6
بعنػػواف  (2017) سػػعيدي وردةدراسػة ثبػػات المقيػاس عمػػى البيئػػة الجزائريػة مػػف خػػبلؿ تضػح صػػدؽ و إ     

سػػػػػػمات شخصػػػػػػية المراىػػػػػػؽ الجزائػػػػػػري الميػػػػػػاجر غيػػػػػػر الشػػػػػػرعي وفػػػػػػؽ نظريػػػػػػة العوامػػػػػػؿ الخمسػػػػػػة الكبػػػػػػرى 
لدكتوراه الطور الثالث في تخصص عمـ النفس العيػادي بجامعػة ة، أطروحة مقدمة لنيؿ شيادة اػػػػػػػػػػػلمشخصي

ـ مػػف يقػػا يتػػرواح سػػنىمرا (30)  غػػتمى عينػػة اسػػتطبلعية بمػػتػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس عمحمػػد خيضػػر بسػػكرة  
بتػػدائي، أساسػػي، ثػػانوي، جػػامعي (، مػػف أجػػؿ التحقػػؽ مػػف ايمػػي متفػػاوت ) مذوي مسػػتوى تع سػػنة 25-16

 .اسةالسيكومترية ألداة الدر  الخصائص
 :صدق المقياس 6-1
  :(الصدق التمييزي )المقارنة الطرفية -

 شخصػػية باسػػػتعماؿمتػػـ حسػػاب القػػػدرة التمييزيػػة لجميػػع بنػػػود أبعػػاد مقيػػػاس العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػػرى ل     
يكػوف  ى فرضػية أف االختبػار كػي يكػوف صػادقا يجػب أفمذا النوع مف الصدؽ عىالمقارنة الطرفية ويعتمد 

 حـــم،مم)(ى واألدنػػػى فػػػي االختبػػػارمػػػالتمييػػػز بػػػيف مجمػػػوعتيف متعارضػػػتيف )المجموعػػػة األع ىمػػػالقػػػدرة ع ولػػػ
 الدرجػػػػة ى التمييػػػػز بػػػػيفمػػػػع وذا النػػػػوع مػػػػف الصػػػػدؽ مػػػػف حيػػػػث قدرتػػػػىػػػػوتػػػػـ حسػػػػاب  .(641ص  ،2010

الػدرجات  مػف( 27%)ى نسػبة مػ، معتمػديف فػي تحديػد المجمػوعتيف عالمنخفضة والدرجة المرتفعػة لكػؿ بعػد
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طػػرفيف حسػػب  يػػب درجػػات أفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية ترتيبػػا تنازليػػا، وتػػـ تقسػػيـ الػػدرجات إلػػىبعػػد أف تػػـ ترت
والػدنيا، والجػدوؿ  ياممجموعتيف العمالرباعيات وذلؾ بحساب )ت( لداللة الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية ل

 :التالي يوضح ذلؾ

ى الصدق مداللة علمو قيمة )ت(  يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 11) جدول رقم
 شخصيةمرى لألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكب التمييزي

 (:1المجموعة ) 
 ذوي الدرجات الدنيا

 (:2المجموعة )
 العمياذوي الدرجات 

 
 قيمة "ت"

 
مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي 
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.05 9,951- 4.47 42.50 3.84 21.75 عصابيةبعد ال-1
 0.05 7,966- 1.19 50.50 4.77 36.63 بعد االنبساطية -2
 0.05 9,156- 3.09 44.13 3.29 29.50 بعد االنفتاح عمى الخبرة -3
 0.05 10,50- 2.07 49.50 3.62 34.00 بعد المقبولية-4
 0.05 7,672- 1.99 56.38 5.60 40.25 بعد يقظة الضمير-5

ومتوسػط  يامة إحصائيا بيف متوسط الدرجات العرية دالىوجود فروؽ جو (: 11)يتضح مف الجدوؿ رقـ     
 ذا يعنػػػػػػي أف المقيػػػػػػاس يميػػػػػػز بػػػػػػيف األفػػػػػػراد ذوي الػػػػػػدرجاتىػػػػػػت الػػػػػػدنيا لجميػػػػػػع أبعػػػػػػاد المقيػػػػػػاس، و الػػػػػػدرجا

 ي.يتمتع بصدؽ عال وى أنمالمرتفعة والمنخفضة ما يدؿ ع
 :لصدق الذاتيا 6-1-2
عند  تـ حساب صدؽ المقياس بمعامؿ الصدؽ الذاتي الذي يساوي الجذر التربيعي لمعامؿ الثبات     

 :ي موضحة في الجدوؿىـ التجزئة النصفية والنتائج كما استخدا
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 .شخصيةميوضح معامل الصدق الذاتي ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى ل(: 12م )جدول رق

 عامل الثباتلجذر التربيعي لما األبعاد

 0.80 .العصابية -1

 0.61 .االنبساطية -2

 0.64 .ى الخبرةماالنفتاح ع -3

 0.77 .لمقبوليةا -4

 0.78 .يقظة الضمير -5

 ثبات المقياس: 6-2
سػعيدي وردة بعنػواف سػمات شخصػية المراىػؽ الجزائػري الميػاجر سػتخدمت اتأكد مف ثبات المقيػاس مل     

 :الطرؽ التالية 2017سنة  عوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصيةغير الشرعي وفؽ نظرية ال
 ألفا كرونباخ الثبات حسب -

 لقد تـ حساب معامؿ الثبات ألفا كرونباخ لجميع أبعاد مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى وكانت     
 :و موضح في الجدوؿ اآلتيىتتمتع بثبات جيد، كما  يايمجميع القيـ المتحصؿ ع

 .شخصيةمضح معامالت ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى ليو (: 13)جدول رقم  

 قيمة الفا كرونباخ األبعاد
 0.77 العصابية -1
 0.58 االنبساطية -2
 0.52 االنفتاح عمى الخبرة -3
 0.54 المقبولية -4
 0.78 يقظة الضمير -5

 :التجزئة النصفية الثبات حسب -
 المقيػػاس بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية بحيػػث تػػـ تقسػػيـ بنػػود المقيػػاس إلػػى جػػزءتػػـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات      

االرتبػاط  ار مدى االرتباط المتواجد بيف نصفي المقياس، مف خبلؿ حساب معامؿيي إلظمعموي وجزء سف
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أسفؿ الجدوؿ، نجد  فحسب النتائج الموضحة" سبيرماف براوف "ا تـ تصحيح الطوؿ بمعادلةدى، بع"بيرسوف"
 .شخصية يتمتع بثبات قويمد مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لأف أبعا

 فية ألبعاد مقياس العوامل الخمسةيوضح معامالت الثبات بطريقة التجزئة النص(: 14) جدول رقم
 شخصيةمل الكبرى

 

. 

 (1992)ماكري لكوستا و  شخصيةمى ما سبؽ يتضح لنا أف مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمبناءا ع     
فػػي  لبلسػػتخداـ ووثبػػات عاليػػة وجيػػدة ممػػا يؤكػػد صػػبلحيت مؤشػػرات صػػدؽ ولػػ (1997)المعربػػة لؤلنصػػاري 

 .الدراسة الحالية
   :اإلحصائية المستعممة تقنيات المعالجة -7

اليامػة التػي يتوصػؿ  ىػي الوسػيمة المقيػاستعتبر أدوات عػرض البيانػات المتحصػؿ عمييػا عػف طريػؽ      
مف الميداف والجداوؿ اإلحصائية مف  بيا الباحث لتحميؿ وتفسير مختمؼ الحقائؽ والمعمومات التي يجمعيا

والبرىنػػػػػة عمػػػػػى التػػػػػرابط بػػػػػيف المتغيػػػػػرات األساسػػػػػية  ت لعػػػػػرض البيانػػػػػات، وتوضػػػػػيح مػػػػػدلوالتيا،أىػػػػػـ األدوا
 .المستخدمة في البحث

 :عمى تعتمدا فقد التحميؿ أدوات يخص فيما أما
 .النسبة المؤوية -
 .معامؿ الثبات آلفا لكرونباخ -
 معامؿ االرتباط لبيرسوف. -
 معامؿ سبيرماف. -

 خالصة:
براز أىدافيا ذا الفصؿ تـومف خبلؿ ى       التطرؽ إلى مجتمع الدراسةو  تعريؼ الدراسة االستطبلعية  وا 

المعتمػػد فػػي معظػػـ  المػػنيج الوصػػفيالدراسػػة مػػنيج ثػػـ التعريػػؼ ب ،وتحديػػد العينػػة التػػي تػػـ إختيارىػػا عشػػوائيا

 تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان براون معامل ارتباط بيرسون األبعاد
 0.79 0.65 العصابية -1
 0.55 0.38 النبساطيةا -2
 0.59 0.42 الخبرة ىمع االنفتاح -3
 0.75 0.60 المقبولية -4
 0.75 0.61 يقظة الضمير -5



لمدراسة التطبيقية اإلجراءات:                                              الرابع الفصل  

 

 
 
 

األدوات  أيضاو بشرية، ة الزمانية والمكانية والالدراسات النفسة واالجتماعية، مرورا إلى توضيح حدود الدراس
( تعريػػػب 1992بإختيارىػػػا وىػػػي مقيػػػاس العوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرى لمشخصػػػية لكوسػػػتا ومػػػاكري )التػػػي قمنػػػا 
سوسػيولوجية تػربط بػيف الجوانػب النظريػة  والتي تسمح بمعالجة ىػذا الموضػوع معالجػة (1997األنصاري )

 .وما يقابميا ميداني
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 خاتمة
 

 
 
 

 خاتمة:
مػػف  الكثيػػريشػػوبيا  سػػموكية اىرةظػػ ابصػػفتي اإلنسػػانية لمشخصػػية العمميػػةة أف الدراسػػ وفيػػممػػا الشػػؾ      
الػػذي  التصػنيفينيج المػ اسػتعماؿ إلػى الشخصػية بدراسػة يفميتمػال مػف الكثيػر ذىػبواإلشػكاالت إذ  التعقيػد
 ذىػػبوواضػػحة، و  محػػددة شخصػػية أنمػػاط أو أنػػواع أو أصػػناؼ ضػػمف البشػػر تصػػنيؼ مكػػفطريقػػو يعػػف 

 اىػاوالسػمات التػي تشػكؿ فػي مجم والعوامػؿ األبعاد خبلؿ مف فيمياحاولة وم خصيةالش دراسة إلى آخروف
عمػػػى  الشخصػػيةالتػػي تناولػػت موضػػػوع تيـ ودراسػػػا بحػػوثيـ فػػػي الػػنفس عممػػاء وركػػػز اإلنسػػانية، الشخصػػية

 سػيكوف بمػا التنبػؤ فػي دىاوتحديػ تياوتساعد معرف آخر عف شخصا تميز أف شأنيا مف التي السماتهمية أ
 تو.متعددة في حيا مواقؼ مفيواجيو نساف إزاء ما اإل وؾسمعميو 
التعرؼ عمى أنماط الشخصية لدى تبلميذ الثانوي حسب نموذج العوامؿ   حاولنا هذهوفي دراستنا      

األكثر  لمعرفة إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في نمط الشخصيةالخمسة الكبرى لمشخصية و 
سب متغير الجنس والتخصص لتعميـ الثانوي بوالية برج بوعريريج حلدى تبلميذ مرحمة ا شيوعا
إلى نمط الشخصية األكثر شيوعا لدى  الوصوؿمنو  اليدؼ، حيث انطمقنا مف تساؤؿ رئيسي وىػػػػػػوالمست

واستنادا إلى حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية،  تبلميذ المرحمة الثانوية لوالية برج بوعريريج
فروؽ ذات انو ال توجد  افترضنا بالموضوع، عبلقة ليا سابقة ودراسات أدبيات مفيو االطبلع عمما تـ 

داللة إحصائية في نمط الشخصية األكثر شيوعا لدى تبلميذ مرحمة التعميـ الثانوي بوالية برج بوعريريج 
 .الدراسي والمستوى شعبةحسب متغير الجنس وال

  تطالقععععع  لععععع  ضعععععا تم  اهلعععععمت  اذععععع   ھلعععععت    ھو ععععع  وسعععععنا  لتععععع  ھذه اععععع  لععععع   ععععع    ھ       

 .(1997( عربيا األنصاري )1992وماكري ) العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا لاا س
دراسة سعيدي وردة بعنواف سمات عمى البيئة الجزائرية مف خبلؿ تحققنا مف صدؽ وثبات المقياس      

وفؽ نظرية العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية، أطروحة شخصية المراىؽ الجزائري المياجر غير الشرعي 
مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه الطور الثالث في تخصص عمـ النفس العيادي بجامعة محمد خيضر بسكرة 

سنة  16-25مراىقا يترواح سنيـ مف  (30)تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية بمغت   2017سنة 
 ي، أساسي، ثانوي، جامعي(. ذوي مستوى تعميمي متفاوت )ابتدائ

جديرة لذا تعد أنماط الشخصية حسب نموذج العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مف المواضيع ال     
االىتماـ نظرا ألىميتيا والتي يمكف مف خبلليا التطرؽ إلى دراسات أخرى بالدراسة وتستدعي التعمؽ و 

 وربطيا بمتغيرات أخرى.
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 قائمة المراجع

 غة العربية:المراجع بال -1
. القاىرة: دار اليازوري لمنشر 2. ط مدخل الى عمم النفس العام(. 2002أبو حويج، مرواف. )

 .وزيعػػػػػػػتػػػوال
 . االردف: دار عالـ الكتب الحديث.عمم نفس الشخصية(. 2010أبو سعد، أحمد عبد المطيؼ. )

. القػػاىرة: دار غريػػب لمطباعػػة يالشخصــية اإلســالمية واليــدى اإلســالم(. 1996أبػػو عبػػادة، منصػػور. )
 والنشر والتوزيع.

مجمـة (. مقيػاس كفػاءة المواجيػة وعبلقتػو بالعوامػؿ الخمسػة الكبػرى لمشخصػية. 2009) بو غزالة، سميرة.أ
 (.2) ،العموم التربوية

ة لمشخصػػػية فػػػي نمػػػوذج كػػػؿ مػػػف كاتػػػؿ وأيزنػػػؾ المكونػػػات االساسػػػي(. 2007) أبػػػو ىاشػػػـ، السػػػيد محمػػػد.
-212ص ص  ،(70) 17 ،مجمـة كميـة التربيـةمصػر. ب طبلب جامعة الزقازيؽ جولدبيرج لدىو 

273  . 
الخمسة الكبرى  (. النموذج البنائي لمعبلقات بيف السعادة النفسية والعوامؿ2010أبو ىاشـ، السيد محمد. )

 20، مجمــة كميــة التربيـــة لمشخصػػية وتقػػدير الػػذات والمسػػاندة االجتماعيػػة لػػدى طػػبلب الجامعػػة.
 .350 -269 ص ص (،81)

رسالة   ) قمق الموت وعالقتو بنمط الشخصية(. 2002اإلزيرجاوي، أحمد عبد الحسيف عطية. )
 . كمية اآلداب. جامعة بغداد.غير منشورة( ماجستير
 . غزة: مطبعة المقداد.2 . طأدواتو البحث التربوي، عناصره، مناىجو،(. 1997األغا، إحساف. )

 . عماف: دارالتنـوع -النمـو -نظريـات الشخـصية االرتقـاء(. 2010) .ألػيف، بػيـ.  ترجمػة كفػافي
 الفكر.
 . الدنيمارؾ: االكاديمية العربية المفتوحة.سيكولوجية الشخصية(. 2006أمارة، أسعد. )

 . الكويت: دار الكتاب الحديث.قياس الشخصية(. 2009.) محمد  نصاري، بدراأل
 الكويت: دار الكتاب الحديث. .ع في مقاييس الشخصيةالمرج(. 2002)  .محمد األنصاري، بدر

. الكويت: دار الكتاب الجامعي 1. طالشخصية من المنظور النفسي(.1997نصاري، بدر محمد. )األ
 لمنشر و التوزيع.



 

 
 

   

معجم مصطمحات عمم النفس عربي، (. 1998شريؼ؛ وخالد، نور الديف؛ وسالمي، عبد الحميد. ) بدوي،
 اىرة: دار الكتاب المصري.. القفرنسي، انجميزي

 المصـــادر المســـتوى، األعـــراض،أنمـــاط الشخصـــية وعالقتيـــا باإلجيـــاد . (2008بػػػف زرواؿ، فتيحػػػة. )
جامعػػة منتػػوري  .(غيػػر منشػػورة أطروحػػة دكتػػوراه عمػػـو فػػي عمػػـ الػػنفس) واســتراتيجيات المواجيــة

 قسنطينة، الجزائر.
التحديات المستقبمية في المؤسسات السموك التنظيمي و (. 2008حمادات، محمد حسف محمد. )

 . عماف: دار الحامة.التربوية
رسػػالة ماجسػػتير فػػي ) ســمات الشخصــية لــذوي التفكيــر الخرافــي(. 2000حيػدر، فاضػػؿ؛ وحسػػف، عمػػي. )

 كمية اآلداب، جامعة بغداد. غير منشورة(. عمـ النفس
ــ(. 2008خريبػػة، اينػػاس محمػػد صػػفوت. ) ــذكاء الوجــداني ف ــاممي لم ــاء الع ــبعض ســمات البن ــو ب ي عالقت

جامعػة الزقػازيؽ،  غير منشورة(. رسالة دكتوراه الفمسفة في التربية) الشخصية لدى طالب الزقازيق
 مصر.

أبعادىا. (. بعض سمات الشخصية المصرية و 1998خميفة، عبد المطيؼ؛ ورضواف، شعباف جاب اهلل. )
 . تصدر عف الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مجمة عمم النفس

-EPQصورة سـعودية لمقيـاس أيزنـك المعـدل لمشخصـية)(. 2002) روتيع، عبد اهلل؛ والشريفي، حمػود.ال

R)النفسية) جستف(. بحوث و دراسات المقاء السنوي العاشر.معية السعودية لمعمـو التربوية و . الج 
عصػػػػابية (. الوسػػػػواس القيػػػػري وعبلقتػػػػو بأبعػػػػاد الشخصػػػػية ال2014) الريمػػػػاوي، أميػػػػرة.و الريمػػػػاوي، عمػػػػر؛ 

ــة المتخصصــة .واالنبسػػاطية لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس ــة التربوي ــة الدولي     . (5) 3 ،األردف ،المجم
 .103 -89ص ص 

 العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى الطمبة العنيفين وغير(. 2007الزبيدي، عبد المعيف. )
والتربية  قسـ االرشاد )رسالة ماجستير غير منشورة(. العنيفين في مدارس المرحمة الثانوية

 األردف. ،جامعة مؤتة ،الخاصة
 . قسنطينة. 3. ط تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية(. 2008زرواتي، رشيد. )

انماط الشخصية الصبورة وعالقتيا بالضغوط النفسية لدى طالبات الجامعـة (. 2003الزيتاني، يعقوب. )
الجامعػة االسػػبلمية  ،. كميػة التربيػةغيػر منشػورة( جسػتير فػي عمػػـ الػنفسرسػالة ما) االسـالمية بغـزة

 غزة.



 

 
 

   

القػػػػاىرة: الشػػػػركة العربيػػػػة المتحػػػػدة لمتسػػػػويؽ . 1ط . الصــــحة النفســــية(. 2013سػػػػرحاف، وليػػػػد يوسػػػػؼ. )
 .والتوريدات
(. سمات شخصية المراىؽ الجزائري المياجر غير شرعي وفؽ نظرية العوامؿ 2017سعيدي، وردة. )
ة الكبرى لمشخصية )أطروحة دكتوراه غير منشورة(. عمـ النفس العيادي، جامعة محمد الخمس

 خيضر، بسكرة.
عوامل الشخصية الخمس الكبرى وعالقتيا بأسـاليب التفكيـر لدى عينة من  (.2010السكري، عماد. )

  .المؤتمر اإلقميمي الثاني لعمـ النفس: . القاىرةطالب الجامعة
 (. سموؾ المساعدة وعبلقتو بالعوامؿ الخمسة الكبرى2012سبعاوي، رائد. )السمطاف، ابتساـ؛ ال

 .(4) 19، مجمة التربية والعمملدى طمبة الجامعة. 
 . التكاسػػؿ االجتمػػاعي وعبلقتػػو بحيويػػة الضػػمير لػػدى طمبػػة الجامعػػة (.(2015. سػػمماف، خديجػػة حسػػيف

 .29-1ص ص ، (68)، مجمة آداب المستنصرية
من  التفاؤل والتشاؤم وعالقتيما بالعوامل الخمس لمشخصية لدى عينة(. 2006هلل. )السميـ، ىيمة عبد ا

جامعة ، . كمية التربيةغير منشورة( عمـ النفس في رسالة ماجستير) طالبات جامعة الممك سعود
 الممؾ سعود السعودية.

فاء لمنشػر . عمػاف: دار صػ2 . طاضطرابات الشخصية أنماطيا، قياسـيا(. 2015شاكر، سوسف مجيد. )
 و التوزيع.

(. الجزائػػػػر األمػػػػة والمجتمػػػػع. الجزائػػػػر: المؤسسػػػػة 1983الشػػػػرؼ، مصػػػػطفى. ترجمػػػػة حنفػػػػي، مصػػػػطفى. )
 الوطنية لمكتاب.

تفسـيرات الـذات وعالقتيـا بالعوامـل الخمسـة الكبـرى فـي الشخصـية لـدى (. 2009) صالح، مازف محمد.
 .الجامعة المستنصرية، مية التربيةك. غير منشورة( رسالة ماجيستير) مدرسي المرحمة االعدادية

 .األردف: دار أسامة لمنشر والتوزيع 1.  . طالشخصية(. 2007صالح، مأموف. )
مجمة . سمات الشخصية في منظور العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية(. 2012سعيدة. ) صالحي،

 .42 -34 ص ص ،(6) ،الباحث
 : دار اليادي لمطباعة والنشر والتوزيع.. بيروت1 . طمنيجية البحث(. 2007) طباجة، يوسؼ.

 . الكويت: مطبوعات جامعة الكويت.1 . طالصدمة النفسية(. 1998. )محمد الخالؽ، أحمد عبد



 

 
 

   

لمعرفػػة الجامعيػػة . االسػػكندرية: دار ااألبعــاد األساســية لمشخصــية(. 2007الخػػالؽ، أحمػػد محمػػد. ) عبػػد
 التوزيع.لمطبع والنشر و 

 . االسكندرية: دار المعرفة الجامعية.قياس الشخصية(. 2011)عبد الخالؽ، أحمد محمد. 
الشخصية لدى  . بعض متغيرات الذات والعوامػؿ الخمػسة الكبػرى فػي(2006)عبد العاؿ، محمد. 

 -2 ص ص (،6، )المنصورة مجمـة كميـة التربيـة جامعـةمضطربي اليوية مف طبلب الجامع. 
52 . 

مجمـة . التمكػؤ األكػاديمي و عبلقتػو بحيويػة الضػمير، رؤيػة نظريػة(. 2012عبد اهلل، حيػدر ثابػت خمػؼ. )
 .56 -23 ص ص ،(8) ،الفمسفة

. االسػكندرية: دار عمم النفس الصـحة وعالقتـو بالطـب السـموكي(. 2001عبد اهلل، مجدي أحمد محمد. )
 المعرفة الجامعية.

. عماف: مؤسسة 1 . طة الجامعيةاألسس العممية إلعداد الرسال(. 2000) عبد المجيد، مرواف ابراىيـ.
 الوراؽ. 

بحػػػػث ) الػػػذكاء الوجػػػداني وعبلقتػػػو بالعوامػػػػؿ الخمػػػػس الكبػػػػرى لمشخػػػػصية (.2010عبػػػد المجيػػػد، نصػػػرة. )
ـــسية غيػػر منشػػورة(. مػػػػستخمص مػػػػف رسػػػػالة ماجػػػػستير ـــات نفـ ـــة دراسـ رابطػػػػة األخػػػػصائييف  ،مجمـ

 . 644 -605 ص ص ،(4) 20، النفػػسييف
(. أسػػػاليب التفكيػػػر والعوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرى لمشخصػػػية لػػػدى الطمبػػػة 2012د بقيعػػػي، نػػػافز احمػػػد. )عبػػػ

 .131-107 ص ص ،(1) 7 ،مجمة جامعة الخميل لمبحوث المعمميف في الجامعات األردنية.
 القواعد العممي البحث منيجية (.1999مبيضيف. ) وعقمة، نصار؛ أبو ومحمد، محمد؛ عبيدات،

 والنشر. لمطباعة وائؿ األردف: دار .2 ط .تطبيقاتوال والمراحل
 عماف: دار الثقافة.. عمم نفس الشخصية(. 2011العبيدي، محمد جاسـ. )
)رسػالة  التحصيل الدراسـيمستوى األسرة وعالقتيا بسمات الشخصية و (. 2002عثماف، أكـر مصػباح. )
.ا. بيروت: دار 1. ط ماجستير منشورة(  بف حـز

عالقــة ســمات الشخصــية حســب نمــوذج العوامــل الخمســة الكبــرى بالــذكاء (. 2016عقبػػاني، ربيعػػة. )
. كميػة (مػذكرة ماجيسػتير فػي عمػـ الػنفس العمػؿ والتنظػيـ) االنفعالي لدى الممرضـين بواليـة وىـران

 جامعة وىراف محمد بف محمد.  ،العموـ االجتماعية
 . عماف: دار وائؿ.األعمالالسموك التنظيمي في منظمات (. 2008العمياف، محمود سميماف. )



 

 
 

   

 رسػػػػالة) الوســــواس القيــــري وعالقتــــو بالعوامــــل الخمســــة الكبــــرى لمشخصــــية(. 2007العنػػػػزي، فيػػػػد. )
 .الرياض ،جامعة نايؼ العربية لمعمـو االمنية ،. قسـ العموـ االجتماعيةغير منشورة( ماجستير

 ية: منشأ المعارؼ.. االسكندر سيكولوجية الشخصية(. 2001) العيسوي، عبد الرحماف محمد.
. عمػاف: مكتبػة المجتمػع العربػي 1. ط سـيكولوجيا الشخصـية(. 2010) غباوي، ثائر؛ وأبو شعيرة، خالد.

 لمنشر والتوزيع.
ـــا(. 1987غنػػػيـ، السػػػيد محمػػػود. ) . القػػػاىرة: دار ســـيكولوجية الشخصـــية محـــدداتيا، قياســـيا، نظرياتي
 النيضة العربية.

. االسػػػكندرية: ختباراتيـــا، وأســـاليب قياســـياالشخصـــية نظرياتيـــا، و ا(. 2001القػػػذافي، رمضػػػاف محمػػػد. )
 المكتب الجامعي الحديث.

 القرآف الكريـ
ــدى طمبــة الثانويــة العامــة فــي (. 2011القيػػؽ، منػػار.) ســمات الشخصــية وعالقتيــا بــالتفكير التــأممي ل

 .غزة ،جامعة االزىر ،. كمية التربيةغير منشورة( رسالة ماجستير) محافظات غزة
مجمة العموم التربوية  .(. القيـ النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية2002اظـ، عمى ميدي. )ك

 .40 -12 ص ص ،(3) 2 ،والنفسية
جامعة  ،مجمة كمية التربية .القيـ النفسية والعوامؿ الخمسة الكبرى في الشخصية(. 2001) كاظـ، عمي.

 (.30) 11،السمطاف قابوس 
 . عماف: دار أسامة.الشخصية بناؤىا، تكوينيا، أنماطيا، اضطراباتيا(. 2008) مأموف، صالح.
 . االسكندرية: الدار الجامعية.السموك التنظيمي مدخل بناء الميارات(. 2003ماىر، أحمد. )

البنية العاممية لمقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طمبة (. 2013محسيف، عوف عوض. )
 .416 -387 ، ص ص(3) 14، النفسيةمجمة العموم التربوية و . الجامعات الفمسطينية

 ،مجمة البحوث التربوية والنفسية (. العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية.2013محمد، عباس محمد. )
 .334 -313 ، ص ص(30)

 . مكتبة وىبة عابديف.الشخصية السوية(. 1985مرسي، عبد الحميد.) 
العوامػؿ الخمسػة الكبػرى فػي الشخصػية و (. 2006)اسػحاؽ. مصطفى، يوسؼ حمو صػالح؛ وبتػو، أسػيؿ 

 -224ص ص  ،(77) ،مجمــــة ا داب. عبلقتيػػػػا بتقيػػػػيـ الػػػػذات التحصػػػػيمي لػػػػدى طمبػػػػة الجامعػػػػة
260. 



 

 
 

   

دراسات  .بكل من نمط السموك )أ( ومركز التحكم تياالتعصب وعالق(. 2000عبد اهلل. ) معتز، سيد
 نفسية.
ــــــة. حػػػػػػدة النفسػػػػػػية وعبلقتيػػػػػػا بالعوامػػػػػػؿ الخمسػػػػػػة لمشخصػػػػػػية(. الشػػػػػػعور بالو 2010) ممحػػػػػػـ، مػػػػػػازف.  مجم

 .668 -625 ص ص ،4 (26، )جامعة دمشق
الشعور بالوحدة النفسية وعبلقتيا بالعوامؿ الخمسة لمشخصية دراسة ميدانية عمى (. 2010) .ممحـ، مازف

 .668-626 ص ص (،4) 26، مجمة جامعة دمشقعينة مف طمبة جامعة دمشؽ. 
(. مراىقوف حراقػة: المغػامرة بالحيػاة كحػؿ وحيػد لتحقيػؽ الػذات. الممتقػى الػوطني 2013د. )نور الديف، خال

حػػػوؿ: التحػػػوالت االجتماعيػػػة وانعكاسػػػاتيا النفسػػػية عمػػػى الشػػػباب فػػػي المجتمػػػع الجزائػػػري، جامعػػػة 
 بوزريعة، الجزائر.

الجزائر: . مدخل الى سيكولوجية الشخصية(. 1995/1977ىوبر، وينفريد. ترجمة عشوي، مصطفى.)
 ديواف المطبوعات الجامعية.

 المراجع بالمغة األجنبية: -2

Hansenne  , M. (2003), Psychologie de la personnalité, (1ère éd.), 

Bruxelles : De Boeck 

Lévy- Le Boyer, C. (2005), La personnalité, un facteur essentiel 

de la réussite dans le monde de travail, Paris : édition d’Organisation. 

Shirazi, M.؛ Khan, M؛ and Ansari M. (2011). "Mental Health in 

relation to personality characteristics among professional and nonprofessional 

students". Journal of arts, Science and commerce, 3)3(, P. 8-15 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

   

 المبلحؽ
 .المقدمة لألساتذة المحكمين(: أداة الدراسة 01ق رقم )الممح

 تحية تقدير .... وبعد
حسب أنماط الشخصية  لدى تالميذ التعميم الثانوي " في إطار القياـ بدراسة ميدانية بعنواف:

 ".نموذج العوامل 
ة في إثراء ونظرا لما تتمتعوف بو مف دراية وخبرة عممية وعممية، فإنكـ قادروف وال شؾ عمى المساىم

ىذه الدراسة مف خبلؿ مبلحظاتكـ، وحتى تكوف الدراسة إضافة حقيقية لمعمـ والمعرفة مقدرا لكـ حسف 
 تعاونكـ وجيدكـ لتحقيؽ أىداؼ البحث والوصوؿ إلى النتائج الحقيقية.

 عمما بأف األداة ستعامؿ بسرية تامة وألغراض البحث العممي فقط. لذلؾ نرجو منكـ تقييـ االستبياف
تقييما موضوعيا، وذلؾ بتقدير مدى صبلحيتو مف ناحية الصياغة المغوية)سميمة، غير سميمة( ودرجة 
ذا كانت ىناؾ مبلحظات أو تعديبلت تبدونيا حوؿ االستبياف  انتماء العبارة لممحور)تنتمي، ال تنتمي(، وا 

 نقيط األداة حسب:فنرجو منكـ وضعيا في خانة المبلحظات والتعديبلت، وليكف في عممكـ أف سمـ ت
(، 4(، موافق )3(، محايد)2(، غير موافق)1غير موافق  عمى االطالق)ىو:  اتجاه البند الموجب -

 (5موافق جدا)
(، 2(، موافق )3(، محايد)4(، غير موافق)5غير موافق  عمى االطالق)ىو:  اتجاه البند السالب -

   (1موافق جدا)
 مع الشكر الجزيؿ لكـ مسبقا.

 لشخصية:البيانات ا

 أنثىذكر                                                                     الجنس:
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صا
الع

 

         بية 

      (-لست بالشخص القمؽ. ) 01
      يغمب عمي شعور انني أقؿ مف االخريف. )+(  06
اشعر في بعض االحياف باالنييار اذا وضعت تحت  11

 ظروؼ ضاغطة.)+(
     

      (-نادرا ما أشعر بالوحدة أو الكآبة. ) 16
      كثيرا ما أشعر بالتوتر أو النرفزة. )+( 21
      عر في بعض االحياف أف ال قيمة لي. )+(أش 26
      (-نادرا ما أشعر بالخوؼ أو القمؽ.) 31
كثيرا ما أغضب مف الطريقة التي يعاممني بيا  36

 اآلخروف.)+(
     

ينتابني في الغالب شعور بانخفاض ىمتي إذا ساءت  41
 األمور.)+(

     

      (-نادرا ما أشعر بالحزف أو االكتئاب.) 46
لى مف يحؿ إيغمب عمي الشعور بالعجز والحاجة  51

 مشاكمي.)+(
     

شعوري بالخجؿ قد يدفعني في بعض االحياف إلى محاولة  56
 االختباء.)+( 

     
طية

سا
النب

ا
 

      أحب أف يمتفت الناس مف حولي.)+( 02
      تثيرني المواقؼ المضحكة وال أتماؾ نفسي.)+( 07
      (-نفسي شخصية مزعجة.) أعتبر 12
      أستمتع بالحديث مع اآلخريف.)+( 17
يوية النشطة )مثؿ مراكز التسوؽ أميؿ إلى األماكف الح 22

 المدف الترفييية(.)+(و 
     

      (-أفضؿ في العادة إنجاز أعمالي بنفسي.) 27



 

 
 

   

      نشاطا.)+(كثيرا ما أشعر بأني أفيض قوة و  32
      شخصيتي بالمرح والحيوية والنشاط.)+(تتسـ  37
      (-أنا شخصية متشائمة بشكؿ عاـ.) 42
      تجري حياتي بشكؿ سريع.)+( 47
      أنا شخصية نشيطة جدا.)+( 52
 (-أفضؿ أداء أعمالي بنفسي عوضا عف قيادة اآلخريف.) 57

 
     

خبرة
ى ال

 عم
تاح
النف

ا
 

      (-بلـ اليقظة.)ال أحب أف أستغرؽ في أح 03
عندما أصؿ إلى طريقة صحيحة لعمؿ شيء ما فإني  08

 ( -أستمر عييا.)
     

      المناظر الطبيعية.)+(أميؿ إلى تذوؽ األعماؿ الفنية و  13
لة ما ال فائدة منيا إال أعتقد أف االستماع إلى مجاد 18

 (-تضميؿ االفكار.)تشويش و 
     

      (-قو أمر ال ييمني.)تذو قراءة الشعر و  23
      سعى كثيرا إلى تجربة المأكوالت الجديدة.)+(أ 28
نادرا ما أالحظ تأثير التغيرات البيئية عمى حالتي  33

 (-المزاجية.)
     

أعتقد بأف عمنا أف نمجأ لعمماء الديف لمبث في األمور  38
 (-االخبلقية.)

     

      ءة النصوص األدبية.)+(تستيويني في بعض األحياف قرا 43
اىتماماتي بتأمؿ طبيعة الكوف أو الظروؼ اإلنسانية قميمة  48

 ( -نوعا ما.)
 

     

      االطبلع كثيرا.)+(أحب القراءة و  53
      األفكار المجردة. )+(أستمتع بالتأمؿ في النظريات و  58

يبة
الط

يبة 
الط

 

      و.)+(أحاوؿ أف أكوف لطيؼ مع كؿ مف أقابم 04
      (-زمبلئي.)أدخؿ في نقاشات كثيرة مع أسرتي و  09
      (-يعتقد البعض أني أناني ومغرور.) 14



 

 
 

   

 

 

 

      أفضؿ التعاوف مع اآلخريف عمى التنافس معيـ.)+( 19
      (-أميؿ الى الشؾ في نوايا اآلخريف.) 24
      (-يسيؿ استغبللي إف سمحت بذلؾ.) 29
      ي معظـ مف يعرفني.)+(يحبن 34
      (-الحذر.)قد أوصؼ بالبرود و  39
      (-أتمسؾ بآرائي بشدة.) 44
      آالميـ.)+( أحرص عمى مراعات مشاعر اآلخريف و  49
ف كانت  54 أحرص عمى إظيار مشاعري لآلخريف حتى وا 

 (-سمبية.)
     

      (-ـز األمر.)أستخدـ أسموب التحايؿ لتحقيؽ ما أريد إف ل 59

مير
لض
ة ا
قظ
ي

 

      أحتفظ بممتمكاتي نظيفة و مرتبة.)+( 05
      أحرص عمى إنجاز أعمالي في وقتيا المحدد.)+( 10
أعتبر نفسي شخصية ال تحافظ عمى النظاـ بالشكؿ  15

 (-الجيد.)
     

      أىتـ بإنجاز أعمالي بدقة وضمير.)+( 20
      لتحقيؽ آمالي وطموحاتي.)+( أميؿ إلى وضع تخطيط 25
      (-أضيع الكثير مف الوقت قبؿ أدائي ألي عمؿ.) 30
      أعمؿ باجتياد في سبيؿ تحقيؽ أىدافي.)+( 35
      أتابعو حتى النياية.)+( إذا التزمت بعمؿ ما فإني أؤديو و  40
      (-قد أخذؿ ثقة مف حولي في بعض األحياف.) 45
      شخصية منتجة وأنيي عممي بصورة جيدة.)+(أنا  50
      (-أنا شخص غير منظـ.) 55
      أحرص أف يكوف عممي متقننا و مميزا.)+( 60



 

 
 

   

 .الموزعة عمى التالميذ(: أداة الدراسة 02الممحق رقم )

ف أيديكـ في إطار إعداد المذكرة المكممة لنيؿ شيادة الماستر في عمـ النفس المدرسي، نضع بي
ىذا االستبياف، لموقوؼ عمى النمط االكثر شيوعا لدى تبلميذ الثانوي، وىو بغرض البحث العممي فقط، لذا 

 أمامؾ مجموعة مف العبارات التي تدور حوؿ طريقة سموكؾ وشعورؾ وحيث أف كؿ شخصنضع 
 التي تتفؽيختمؼ عف غيره، فانو ال يوجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، فاإلجابة الصحيحة ىي 

 مع رأيؾ والمطموب منؾ أف تقرا كؿ عبارة جيدا، ثـ تقرر درجة انطباقيا عميؾ حيث أف كؿ منا لديو
درجة مف السموؾ كبيرة أو قميمة، حاوؿ اختيار الدرجة التي تعبر عما في شعورؾ وتصرفؾ أو تتفؽ ورأيؾ 

 أماـ العبارة . xوذلؾ بوضع عبلمة 
 ذكر                 الجنس:         انثى        

 التخصص:     عممي                        أدبي
 المستوى التعميمي: أولى ثانوي                   ثانية ثانوي                ثالثة ثانوي

غير  العبارة البند
موافق 
عمى 
 االطالق

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 جدا

      لست بالشخص القمؽ. 01
      ب أف يمتفت الناس مف حولي.أح 02
      ال أحب أف أستغرؽ في أحبلـ اليقظة. 03
      أحاوؿ أف أكوف لطيؼ مع كؿ مف أقابمو. 04
      مرتبة.أحتفظ بممتمكاتي نظيفة و  05
      يغمب عمي شعور انني أقؿ مف االخريف. 06
      تثيرني المواقؼ المضحكة وال أتماؾ نفسي. 07
دما أصؿ إلى طريقة صحيحة لعمؿ شيء ما عن 08

 فإني أستمر عييا.
     

      زمبلئي.أدخؿ في نقاشات كثيرة مع أسرتي و  09
      أحرص عمى إنجاز أعمالي في وقتيا المحدد. 10



 

 
 

   

ذا وضعت أشعر في بعض االحياف باالنييار إ 11
 تحت ظروؼ ضاغطة.

     

      أعتبر نفسي شخصية مزعجة. 12
      المناظر الطبيعية.ؿ إلى تذوؽ األعماؿ الفنية و ميأ 13
      يعتقد البعض أني أناني ومغرور. 14
أعتبر نفسي شخصية ال تحافظ عمى النظاـ  15

 بالشكؿ الجيد.
     

      نادرا ما أشعر بالوحدة أو الكآبة. 16
      أستمتع بالحديث مع اآلخريف. 17
لة ما ال فائدة منيا جادأعتقد أف االستماع إلى م 18

 تضميؿ االفكار.إال تشويش و 
     

      أفضؿ التعاوف مع اآلخريف عمى التنافس معيـ. 19
      أىتـ بإنجاز أعمالي بدقة وضمير. 20
      كثيرا ما أشعر بالتوتر أو النرفزة. 21
يوية النشطة )مثؿ مراكز أميؿ إلى األماكف الح 22

 ية(.المدف الترفييالتسوؽ و 
     

      تذوقو أمر ال ييمني.قراءة الشعر و  23
      أميؿ الى الشؾ في نوايا اآلخريف. 24
      أميؿ إلى وضع تخطيط لتحقيؽ آمالي وطموحاتي. 25
      أشعر في بعض االحياف أف ال قيمة لي. 26
      أفضؿ في العادة إنجاز أعمالي بنفسي. 27
      المأكوالت الجديدة. سعى كثيرا إلى تجربةأ 28
      يسيؿ استغبللي إف سمحت بذلؾ. 29
      أضيع الكثير مف الوقت قبؿ أدائي ألي عمؿ. 30
      نادرا ما أشعر بالخوؼ أو القمؽ. 31
      نشاطا.كثيرا ما أشعر بأني أفيض قوة و  32



 

 
 

   

نادرا ما أالحظ تأثير التغيرات البيئية عمى حالتي  33
 .المزاجية

     

      يحبني معظـ مف يعرفني. 34
      أعمؿ باجتياد في سبيؿ تحقيؽ أىدافي. 35
كثيرا ما أغضب مف الطريقة التي يعاممني بيا  36

 اآلخروف.
     

      النشاط.تتسـ شخصيتي بالمرح والحيوية و  37
أعتقد بأف عمنا أف نمجأ لعمماء الديف لمبث في  38

 األمور االخبلقية.
     

      الحذر.قد أوصؼ بالبرود و  39
أتابعو حتى إذا التزمت بعمؿ ما فإني أؤديو و  40

 النياية.
     

ينتابني في الغالب شعور بانخفاض ىمتي إذا  41
 ساءت األمور.

     

      أنا شخصية متشائمة بشكؿ عاـ. 42
تستيويني في بعض األحياف قراءة النصوص  43

 األدبية
     

      سؾ بآرائي بشدة.أتم 44
      قد أخذؿ ثقة مف حولي في بعض األحياف. 45
      نادرا ما أشعر بالحزف أو االكتئاب. 46
      تجري حياتي بشكؿ سريع. 47
اىتماماتي بتأمؿ طبيعة الكوف أو الظروؼ  48

 اإلنسانية قميمة نوعا ما.
     

      أحرص عمى مراعات مشاعر اآلخريف و آالميـ. 49
      أنا شخصية منتجة وأنيي عممي بصورة جيدة. 50
 الحاجة الى مف يحؿيغمب عمي الشعور بالعجز و  51

 مشاكمي.
     



 

 
 

   

      أنا شخصية نشيطة جدا. 52
      االطبلع كثيرا.أحب القراءة و  53
ف  54 أحرص عمى إظيار مشاعري لآلخريف حتى وا 

 كانت سمبية.
     

      ظـ.أنا شخص غير من 55
شعوري بالخجؿ قد يدفعني في بعض االحياف إلى  56

 محاولة االختباء.
     

أفضؿ أداء أعمالي بنفسي عوضا عف قيادة  57
 اآلخريف.

     

      أستمتع بالتأمؿ في النظريات واألفكار المجردة. 58
أستخدـ أسموب التحايؿ لتحقيؽ ما أريد إف لـز  59

 األمر.
     

      يكوف عممي متقننا و مميزا. أحرص أف 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 (: قائمة محكمي )الخبراء( أداة الدراسة.03الممحق رقم )

 الرقم
اسم ولقب 
 الخبير

 الجامعة التخصص الرتبة العممية الدرجة العممية

محاضر بأستاذ  دكتوراه العمـو قريف العيد 01  جامعة محمد البشير االبراىيمي عمـ النفس 

العمريأبركاف  02  دكتوراه عمـو 
 ضرأستاذة محا
 "ب"

النفسعمـ   جامعة محمد البشير االبراىيمي 

 جامعة محمد البشير االبراىيمي عمـ النفس أستاذة مساعدة ب دكتوراه خميفي نادية 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 عبر الفيسبوك. أداة الدراسة المجاب عمييا من طرف التالميذ (:04الممحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


