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 الى من سيرت عمى راحتي زوجتي الحبيبة .........
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 شكر وامتنا                               

الصالة والسالم عمى سيد المرسمين ، محمد بن عبد اهلل ، النبي الحمد هلل رب العالمين و      
ت ىذه األمين، وعمى أىل بيتو الطيبين الطاىرين وبعد ، انو لمن دواعي سروري وقد أوشك

إال أن أ سجل باعتزاز كبير شكري وامتناني وتقديري البالغ على االنتهاء ال ٌسعنً  االطروحة
جمال حميد قاسم الذي كان لو الجيد العممي في التوجيو لألستاذ المساعد المشرف الدكتور 

ومتابعة خطوات البحث ، ولما يمتمكو من والتصويب وحرصو الشديد عمى تقصي المعرفة ،  
نضاجو بصورتو النيائية ، فحق  سعة األفق في مجال البحث العممي اكبر األثر في أغنائو وا 

فر الشكر واالمتنان ، اسأل اهلل إن يمن عميو عمى الباحث االعتراف بدوره العممي والتقدم بوا
 بشكريبموفور الصحة والعمر المديد إلعانة طمبة الدراسات العميا . ويطيب لي أن أتقدم 

 التربوية والنفسية الدكتور إسماعيل إبراىيم عمي  وامتناني الكبيرين إلى السيد رئيس قسم العموم
نان إلى أساتذتي الكرام لما أبدوه من توجييات لرعايتو العممية ، كما أتقدم بالشكر واالمت

والدكتور إحسان عميوي  رة ناىدة البدري سديدة أسيمت في أغناء البحث واخص منيم الدكتو 
 والدكتور ناجي محمود النواب .

كما أتقدم بالشكر إلى السادة الخبراء المحكمين لما قدموه من توجييات عممية قيمة ،   
ميمي سعد عبد المطيف لتعاونو معي ، كما أتقدم بالشكر والتقدير وكذلك ابدي شكري إلى ز 

إلى زمالئي احمد ، خميس ، وسام ، عدي ، فرمان ، أفاق ، رؤى ، سمية ، شذى ، فاتن . 
كما أتقدم بالشكر إلى موظفات مكتبة القسم لتعاونين مع الطمبة ، كما واشكر كل من مد يد 

ما فيو الخير ... انو سميع ل أن يوفق الجميع لالعون والمساعدة سائال الباري عز وج
 مجيب.
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ٌوصً الباحث على ضرورة تاكٌد اهمٌة ادراك الذات فً العملٌة التربوٌة على       

انفسهم ، وتنمٌة الوعً لدى االسرة بتحمل  ارها اساسا فً العالقة بٌن الطلبةاعتب

التعاون ، ومساعدة االخرٌن من خالل المتابعة المسؤولٌة فً تشجٌع الطلبة على 

 المستمرة البنائهم .

على عٌنات من وٌقترح الباحث اجراء دراسة مقارنة تتناول متغٌرات البحث الحالً      

طلبة المدارس االعدادٌة ، وكذلك ٌقترح اجراء دراسة تتناول متغٌرات البحث على 

 . عٌنات من مدرسً ومدرسات المرحلة االعدادٌة
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 مشكلة البحث : أوال
 
لفكرة تناقض الذات تارٌخ طوٌل فً الذات النفسً وهذه الفكرة لٌست غرٌبة  إن         

بطرٌقة وٌتصرفون بطرٌقة  أنفسهم إلىالبشر  ٌنظر فكثٌرا ما اإلنسانًالفكر  عن

 ( .   262 : 1002،العنزي  ألنفسهم )متناقضة لنظرتهم 

ن الذات وغٌرهم من العلماء للتمٌٌز بٌ األصٌلةجٌمس روجرز  أفكارعلى  وبناءا           

    Higgins 2891نزغالفضاء الداللً للمعرفة طور هٌ أنموذج إلى فضالالواقعٌة والمثالٌة 

مناسبة  أرضٌةوالتً توفر  ،Theory of  Self _ Discrepancyالذات .  نظرٌة تناقض 

والتً تسببها التناقضات فً ، ( )القلق وإثارةالفروق بٌن انفعاالت االكتئاب لتحدٌد 

معتقدات الذات وكذلك فهم كٌفٌة تباٌن نماذج التناقضات بٌن تمثٌالت الذات وموجهات 

تناقض لتوضٌح هذا النز غسعى هٌ إذالمشكالت االنفعالٌة  المرتبطة باختالف نوعالذات 

النتائج السابقة للنظرٌات  إنوبالرغم من ، الداخلً الذي ٌسبب االضطرابات االنفعالٌة 

 ارنسون فستنكر و ل Cognitive _ Dissonanceفر المعرفً االمعرفٌة مثل نظرٌة التن

2868Aranson  توازن  اللا. ونظرٌةImbalance  2899هٌدٌر Heider  و نٌوكمب

2869  Newcombالنسجاما ونظرٌة congruity 5919 وتانٌنبوم اوزجود 

Tannenbaum  and Osgood  الذاتً عدم االتساق ونظرٌة Self _ inconsistency 

 كنتائج المتناقضة المعتقدات وصفت وقد.  Epstein  5991 وابستٌن Lecky  5995 لٌكً

،  الراحة مبعد واإلحساس ،كالتوتر تناقضال بهذا والمرتبطة(  واالٌجابٌة السلبٌة)  انفعالٌة

 الناجمة اإلعراض أو  االنفعاالت تلك طبٌعة توضح إن دون غطوالض،  والصراع والسرور

 كامبل كدراسات االنفعاالت لهذه ألعاملً التحلٌل دراسات بعض إن إال . التناقض هذا عن

Compel , 5999 و Cattle, 5991 والمشاعر والخزي الرضا عدم مشاعر إن بٌنت 

 من بكل المرتبطة االنفعاالت تلك بٌن التمٌٌز هذا لكن واحدة كزملة التجمع إلى تمٌل السلبٌة

 2861 كدراسة وايت اإلكلٌنٌكٌة الدراسات من العدٌد عنه كشفت قد واالكتئاب القلق



                                                            

White  2861ودراسة كامٌرون Cameron  2816 كبٌودراسة Beck كما استطاعت 

 التمٌٌز
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 ( .  Higgins , 5999 , 91 – 511)   االكتئاب  من  مختلفة  أنواع  بٌن     

لتطوٌر هذه التعمٌمات وتحدٌد  األولىهذا وتعد نظرٌة تناقض الذات النظرٌة       

 .. Hard et ورفاقه النوعٌة فقد وجد هارد وتأثٌراتهاالتناقض  االنفعاالت الناجمة عن هذا

al , 2888 الواقعٌة / المثالٌة والذات الواقعٌة / الواجبة والقلق  لذات. العالقة بٌن ا

تناقضات  إن إلى Medaniel , Grice, 1009نتائج دراسة  أشارتواالكتئاب  . كما 

الذات  تتناقضاوان  ،بمستوٌات من االكتئاب  تتنبأ إن والمثالٌة ٌمكن، الذات الواقعٌة 

-Medaniel ,Grice , 1009, 29) قلق)الواجبة ٌمكن التنبؤ بمستوٌات من ال و الواقعٌة

21. 

وٌعد االكتئاب هو احد أكثر األمراض النفسٌة انتشارا ، وهو اضطراب ٌؤثر بطرٌقة      

سلبٌة على طرٌقة التفكٌر والتصرف  وٌصاب باالكتئاب الذكور واإلناث الصغار والكبار 

المادي ،  المستوى وال، بٌن مستوى التعلٌم والثقافة  ٌفرق العلى حد سواء والمسنٌن 

على صدق وصف المزٌد من الدالئل  إلىولم ٌعد الفرد بحاجة  لإلصابةعرضة والجمٌع 

 الماضًعلٌه فً  أطلقوذلك مقارنة بما ، عصر االكتئاب النفسً  بأنهعصرنا الحالً 

 إن . األخٌرةالمٌة احبت ثم تلت الحرب العالفترة التً سبقت وص، وهً عصر القلق ( )

فً معرفة االكتئاب خالل الزٌادة  إلى أدىالتشخٌص والعالج التطور الملحوظ فً كل من 

، فٌما ٌتعلق باالكتئاب  الواضح  تأثٌرهاكانت لنظرٌات الشخصٌة  وقد اضٌٌنالعقدٌن الم

فقد انطلق من هذه النظرٌات كم هائل من  النفسٌة انتشارا ، اإلمراض وهو من أكثر

 ( .2-1:  1020، ة فً الوقت الحالً )العتٌبً فً الثورة المعرفٌ أسهمتالتً  األبحاث

حالة انفعالٌة  إالهً  االستجابة االكتئابٌة ما إنفٌرى  Beck 2811بٌك  اأم       

 تأكٌد إلىهذه التعرٌفات تتجه  إنوٌكاد ٌبدو جلٌا ،  السلبً باالستعرابزاجٌة متصلة م



                                                            

مثل الخوف والحزن بٌن االكتئاب وبٌن عدد من الحاالت االنفعالٌة السلبٌة  رابطة

 ( . 28:  2891والذنب ترافقنا فً كل مكان ) شربنجً ، والقلق 

 واألحداثباالنتشار فً عصرنا الحالً الملًء بالمتغٌرات الضاغطة  أخذتوقد 

 ( .18:  2886المتسارعة ) عبد الخالق ، 
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ذكً وغٌر ذكً وال بٌن مشهور وغٌر  إنسانٌمٌز بٌن  هذا االضطراب ال إن       

نقدر مدى النتائج السلبٌة  إن أٌضاقد نستطٌع  فإننامشهور وال بٌن مفكر وغٌر مفكر 

المصابون بهذا االضطراب فً  ٌأخذهالتً تلم بالحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة نتٌجة لما 

ار النظام استقر أو ، رات قد تمس سالمة المجتمعالمواقع االجتماعٌة المهمة من قرا

الكتابة عن هذا الموضوع  أهمٌةوعلى المستوى العربً تتزاٌد  الدٌنً واالجتماعً له ،

 على المستوى العالمً والمحلً تبٌن انه ال أجرٌتفالدراسات المسحٌة الوبائٌة التً 

فهو ٌنتشر بنسب متقاربة  فحسب أو أوربٌة ، أمرٌكٌةصحة للقول باْن االكتئاب ظاهرة 

االجتماعٌة  قاعدتهجٌل وتتسع  إلىمن جٌل  انتشارهفً غالبٌة المجتمعات وتتزاٌد نسبة 

مرتبط  كان ٌعتقد انه إنوالمراهقٌن بعد  األطفالٌصٌب  فأصبحالزمنٌة تدرٌجٌا 

 . ( 9:  2899،  إبراهٌم ) الكبرى باألعمار

 أكدتهالنفسٌة شٌوعا فً العالم كله وذلك لما  اإلمراض أكثروٌعد االكتئاب من       

ٌة انه سوف ٌمثل المرتبة محة العالالعالمٌة فً هذا المجال وترى منظمة الص األبحاث

 .      1010م القلب بحلول عا إمراضالعالم بعد فً  واإلعاقةالوفاة  أسباب أهمالثانٌة من 

 . ( 9:  1001،  ) هندٌة

ولكنهم ٌتفردون فً  فراداألوعلى الرغم من التشابهات الكثٌرة والمشتركة بٌن       

وسمات قابلة للدراسة والفهم لغرض التعامل  أنماطشخصٌاتهم وان هذه التشابهات تشكل 

ٌتناوله المنظرون وباستمرار فً مجال علم نفس  وهذا ما ، علمٌة أسسمعها وفق 

ضمن المواقف  فراداألظرٌات لتغطٌة التباٌن بٌن عملٌة بناء منظومة ن نهاإ،  الشخصٌة



                                                            

مستهدفٌن فهم الدافعٌة والسلوك ومستوى الفاعلٌة والتنشئة واالتجاهات المختلفة لمساعدة 

  ( .1:  1002،) العنزي  فً مجابهة ضغوطات الحٌاة المختلفة فراداأل

فٌما ٌخص تصنٌف  أرائهابطرح  منذ ظهور علم النفس وقد حاولت عدة نظرٌات      

سمات شخصٌة لغرض تسهٌل دراستهم ووضعهم فً قوالب معٌنة  أو أنماط إلى اإلفراد

 ٌفتصن النظرٌاتكل واحدة من هذه  أخذتالفردٌة فٌما بٌنهم وقد  االختالفاتعلى الرغم من 
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من  تستفٌد أنوقد طرحت فً مجال علم النفس نظرٌة حاولت  باتجاه معٌن ، فراداأل 

                                                                                                فبرزت هذه النظرٌة بشكل ٌكاد ٌكون فً مجال نظرٌات علم نفس الشخصٌة  اآلراء

 The big five ) وهذه النظرٌة سمٌت بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة . ، متكامل

factors personality ) ، برة والمقبولٌة وهً العصابٌة واالنبساطٌة واالنفتاح على الخ

( Costa, Mccrae ,2881ووفقا لما ٌراه كوستا وماكري)  )االنسجام( والضمٌر الحً ،

 ( .  11: 1008،  )صالح

التطبٌقات فً وقتنا  أهمالخمسة الكبرى للشخصٌة احد  لوامعال أنموذجوٌمثل        

من النظرٌات العظٌمة فً علم النفس   Mac Adams آدمزحٌث ٌعده ماك المعاصر 

تحدٌدها  فً الشخصٌةالنماذج فً دراسة  أهم العوامل الخمسة احد أنموذج إنوٌقول 

 ( .Mac Adams , 2881 : 119 لجوانب متعددة للشخصٌة )

فض تنخ أو ، هناك مشكالت مرتبطة بعوامل الشخصٌة ٌمكن مالحظتها عندما ترتفع    

تحمل فً ثناٌاها مظاهر تكمن فً  فإنهافعندما تكون العصابٌة عالٌة  عامل منها يأمعالم 

 فً حٌن تكون مالمح العصابٌة الواطئة من األملالتوتر والتهٌج واالنفعال والقلق وفقدان 

والتوافق االجتماعً فً حٌن تكون معالم  ، خالل النقص فً االستقرار االنفعالً

كشف غٌر مناسب  إلىٌؤدي  فً الكالم الذي بدوره اإلفراطاالنبساطٌة العالٌة من خالل 

 إما وحٌدا ،دم القدرة على قضاء الوقت سبة وعاللذات السٌما فً مواقف غٌر من

العالقات الشخصٌة  حة فً العزلة االجتماعٌة وفً ضعفاالنبساطٌة الواطئة تكون واض

، الٌقظة  وأحالم ، فً حٌن ٌتمٌز صاحب االنفتاح العالً على الخبرة باالنشغال بالخٌال



                                                            

على  الواطئصاحب االنفتاح  أما ،التأثرانب العملً والحساسٌة وسرعة ونقص فً الج

والشخصً وضعف فً فهم وجهات الخبرة ٌواجه صعوبات فً التكٌف للتغٌٌر االجتماعً 

القدرة العالٌة على االنسجام فٌتمٌز  أما الحٌاة المتنوعة ، وأسالٌب، المختلفة النظر 

سهولة االنخداع والكرم الزائد فً حٌن ٌكون صاحب القدرة  أوصاحبها بالسذاجة 

 باآلخرٌنه القدرة على الثقة ولٌس لدٌ اضطهادياخر ولدٌه تفكٌر على االنسجام س المنخفضة
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ذو  بأنهر العالٌة صاحب ٌقظة الضمٌ به ٌتمٌز ما وأخٌرا، والعائلة  األصدقاءو    

وكثٌر  الدقٌقولدٌه انجاز فوق المعتاد ومفرط فً النظافة والترتٌب اهتمامات خاصة 

القدرات الذهنٌة  أو ، اإلمكاناتالجدٌة الواطئة فان صاحبها لٌس مؤهال فً  ماأ الشكوك ،

 ( . 906:  2889،  ضعٌف فٌما بخص القدرة )صالح والطارق أكادٌمً وأداءوالفنٌة 

ومع بداٌة التسعٌنات برزت فً مجال الشخصٌة نظرٌة العوامل الخمسة الكبرى         

 إلى باإلضافة وهذه العوامل ( ،The big five Factors personalityفً الشخصٌة ) 

     تتكون من الوداعة والتفانً واالنفتاح على الخبرة أٌزنكالعصابٌة واالنبساط كما لدى 

 ( . 88: 1001،  ) الروٌتع 

فهم  إلىبهدف الوصول  فً البٌئة العراقٌة هذا البحث   إلجراءلذلك سعى الباحث         

االكتئاب الذات فً عالقتهما بدرجات كل من  إدراكالداللة التفسٌرٌة والوصفٌة لتناقضات 

ة لدى طلبة الجامعة وفً ضوء ذلك حدد الباحث مشكلة والعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌ

 : اآلتٌةبالتساؤالت  بحثه

 واألخر نفسه الفردالذات من وجهة  إدراك تناقض مقٌاس درجات. هل توجد عالقة دالة بٌن 2

 .بغداد وكل من االكتئاب والعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة لدى عٌنة من طالب جامعة

 على مقٌاس اإلناث. هل توجد فروق دالة بٌن متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات 1

 الذات . إدراكتناقضات 



                                                            

. هل توجد فروق دالة بٌن الطالب الذٌن حصلوا على درجات مرتفعة والذٌن حصلوا 1

والعوامل  االكتئابوكل من  المختلفةعلى درجات منخفضة فً تناقض إدراك الذات بأبعاده 

 الخمسة الكبرى للشخصٌة .
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 البحث  أهميةثانيا : 

الذات حجر الزاوٌة فً الشخصٌة اإلنسانٌة إذ إن وظٌفتها األساسٌة هً السعً تعد          

واتساق الشخصٌة لٌكون الفرد متكٌفا مع البٌئة التً ٌعٌش فٌها وٌكون له هوٌة  ، المتكامل

وقد مر مصطلح الذات بمعانً مختلفة كالروح واالنا وتدرج  ، متمٌزة عن اآلخرٌن

مل صٌاغة لها فً نظرٌة الذات إلى احدث واشاالهتمام بالذات عبر الزمن حتى وصلت 

 ,Hardin , et,al) لكارل روجرز فً نظرٌته عن العالج المتمركز حول الشخص

1001, 96-86 . ) 

 األكثرمن طالب الجامعة باعتبارهم  ومن هنا ٌتم تطبٌق هذه النظرٌة على عٌنة     

هٌغنز ورفاقه وكذلك معرفة الفروق فً تلك  إلٌها أشاراستهدافا لتلك التناقضات التً 

وعالقة تلك التناقضات بكل من االكتئاب والعوامل الخمسة  واإلناثالتناقضات بٌن الذكور 

 2899مان الدراسات التً قام بها هٌغنز وستراو أشارتالكبرى للشخصٌة ، وقد 

Higgins  and Strawman ,  2881، فضال عن دراسات كل من سكوت ووهارا , 

Scott  and  Ohara  2881، و دراسة هٌلدرش واخرون Hieldresh , et , al ,  ،

الذٌن ٌعانون من درجة  األفراد أن إلى،  , Ennis , et , al 1000 وآخرونودراسة انس 

مرتفعة من التناقض بٌن الذات الواقعٌة والمثالٌة ٌشعرون بدرجة شدٌدة من االكتئاب ، 

الذٌن ٌشعرون بدرجة مرتفعة من التناقض بٌن الذات الواقعٌة والواجبة  األفرادوان 

 فراداألٌعانون بدرجة شدٌدة من القلق واالستثارة والتوتر االنفعالً وذلك بالمقارنة مع 

بعض  إلٌه أشارتالذٌن لدٌهم مثل هذه التناقضات فً مفهومهم عن ذواتهم ، كما 



                                                            

 Calogero  , 1008ودراسة كالوجٌرو وواطسون  1001الدراسات مثل دراسة الخلف  

 and  Watson  1008ودراسة كارتر وجوٌس  Carter and Joyes , هناك  أن إلى

الذات وجاءت  ألبعادفً درجة التناقض  اثواإلنفروق دالة بشكل جوهري بٌن الذكور 

 ( . Ellis , Davis , 2891 ,101من شدة التناقض )  اإلناثهذه الفروق لصالح 
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وٌعد االكتئاب احد صور التقلبات االنفعالٌة التً تحدث فً مرحلة المراهقة والذي ٌمكن   

 وإعادةما ٌتعرض له مفهوم الفرد عن ذاته فً هذه المرحلة العمرٌة من تغٌر  إلى إرجاعه

النفسٌة انتشارا ، وهو اضطراب  األمراض أكثرتنظٌم فً البناء ، وٌعد االكتئاب هو احد 

 واإلناثلبٌة على طرٌقة التفكٌر والتصرف وٌصاب باالكتئاب الذكور ٌؤثر بطرٌقة س

الصغار والكبار والمسنٌن على حد سواء ال ٌفرق بٌن مستوى التعلٌم والثقافة ، وال 

ولم ٌعد الفرد بحاجة الى المزٌد من الدالئل  لإلصابةالمستوى المادي ، والجمٌع عرضة 

 أطلقالكتئاب النفسً ، وذلك مقارنة بما بأنه عصر ا على صدق وصف  عصرنا الحالً 

علٌه فً الماضً )عصر القلق(، وهً الفترة التً سبقت وصاحبت ثم تلت الحرب 

الزٌادة فً  إلى أدىالتطور الملحوظ فً كل من التشخٌص والعالج  إن،  األخٌرةالعالمٌة 

الواضح  رهاتأثٌمعرفة االكتئاب خالل العقدٌن الماضٌٌن ، وقد كانت لنظرٌات الشخصٌة 

النفسٌة انتشارا ، فقد انطلق من هذه  األمراض أكثرفٌما ٌتعلق باالكتئاب ، وهو من 

        فً الثورة المعرفٌة فً الوقت الحالً  أسهمتالتً  األبحاثالنظرٌات كم هائل من 

 ( .1-2:  1020) العتٌبً ، 

 واألحداثوقد اخذ باالنتشار فً عصرنا الحالً الملًء بالمتغٌرات الضاغطة      

 ( . 18:  2886المتسارعة ) عبد الخالق ، 

 Health   Organization  World 2819منظمة الصحة العالمٌة  إحصائٌاتوتدل     

 ( . 28:  2899% ) عسكر ، 9على ارتفاع نسبته فً العالم الى 



                                                            

% منهم وتكمن خطورة 1االكتئاب بنسبة كبٌرة عند المراهقٌن حٌث ٌصٌب وٌحدث        

تشٌر البحوث  إذ،  اإلنساندمار  إلىالرئٌسٌة المؤدٌة  األسبابهذا االضطراب فً انه احد 

من حاالت االنتحار سببها االكتئاب ) حقً ،  %10 -% 90ارتباطه باالنتحار وان  إلى

2889  :168. ) 

ذكً وغٌر ذكً وال بٌن مشهور وغٌر  إنسانطراب ال ٌمٌز بٌن ونظرا الن هذا االض

 نقدر مدى النتائج السلبٌة التً  أن أٌضامشهور وال بٌن مفكر وغٌر مفكر فأننا قد نستطٌع 
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المصابون بهذا االضطراب فً المواقع  ٌأخذهتلم بالحٌاة االجتماعٌة والسٌاسٌة نتٌجة لما   

استقرار النظام الدٌنً  أواالجتماعٌة المهمة من قرارات قد تمس سالمة المجتمع ، 

الكتابة عن هذا الموضوع ،  أهمٌةواالجتماعً له ، وعلى المستوى العربً تتزاٌد 

على المستوى العالمً والمحلً تبٌن انه ال صحة  أجرٌتئٌة التً فالدراسات المسحٌة الوبا

فهو ٌنتشر بنسب متقاربة فً فحسب  أوربٌة أو،  أمرٌكٌةللقول بأن االكتئاب ظاهرة 

جٌل وتتسع قاعدته االجتماعٌة  إلىغالبٌة المجتمعات وتتزاٌد نسبة انتشاره من جٌل 

 باألعماركان ٌعتقد انه مرتبط  إنن بعد والمراهقٌ األطفالالزمنٌة تدرٌجٌا فأصبح ٌصٌب 

 ( .9:  2899،  إبراهٌمالكبرى ) 

 أكدتهالنفسٌة شٌوعا فً العالم كله وذلك لما  األمراض أكثروٌعد االكتئاب من       

العالمٌة فً هذا المجال وترى منظمة الصحة العالمٌة انه سوف ٌمثل المرتبة  األبحاث

  1010القلب بحلول عام  أمراضفً العالم بعد  واإلعاقةالوفاة  أسباب أهمالثانٌة من 

 ( . 9:  1001) هندٌة ، 

دراسة التً حاولت دراسة الفروق فً هذا االضطراب ،  األجنبٌة ومن الدراسات        

 2881ودراسة وٌكار وكراسكً  Clark , Steer ,& , Beck 2881كالرك وستٌر وبٌك 

Waikar  and  Craske  (Miles , et , al , 1001 , 682 . ) 



                                                            

فً البٌئة المحلٌة والعربٌة فً هذا المجال هً دراسة  أجرٌتومن الدراسات التً        

، ودراسة  1001، ودراسة طاهر  1000، ودراسة الغٌاشً  2889عسكر وعبد الرزاق 

، ودراسة  1006، ودراسة عبد الخالق  1001، ودراسة العوٌضة  1001 األنصاري

بالحزن والضٌق والملل نتٌجة لرهافة مشاعره ، فالمراهق هنا ٌشعر  1009المحمداوي 

سهولة فً هذه المرحلة الحساسة والتً تتمٌز بالقلق وأحاسٌسه والتً ٌمكن جرحها ب

:  1022قلق واالكتئاب ) الشبؤون، والتوتر مما ٌؤثر بدوره على شعور المراهق بال

161) 
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ولكنهم ٌتفردون فً  األفرادوعلى الرغم من التشابهات الكثٌرة والمشتركة بٌن    

وسمات قابلة للدراسة والفهم لغرض التعامل  أنماطشخصٌاتهم وان هذه التشابهات تشكل 

علمٌة ، وهذا ما ٌتناوله المنظرون وباستمرار فً مجال علم نفس  أسسمعها وفق 

ضمن المواقف  األفرادعملٌة بناء منظومة نظرٌات لتغطٌة التباٌن بٌن  إنهاالشخصٌة ، 

ت المختلفة لمساعدة مستهدفٌن فهم الدافعٌة والسلوك ومستوى الفاعلٌة والتنشئة واالتجاها

 ( . 1:  1002فً مجابهة ضغوطات الحٌاة المختلفة ) العنزي ،  األفراد

والتً فسرت  وأحدثهاالنماذج  أهمالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة من  أنموذجوٌعد      

 ( . 21:  1001هاشم ،  أبوسمات الشخصٌة ) 

ها سمات معٌنة فً المجتمع لما تفرزه هذه العوامل الخمسة الكبرى من شخصٌات ل    

هذه الشخصٌات متكٌفة ، سوٌة ، متواضعة ، مستقٌمة ومنظمة ، طٌبة  أكانتسواء 

ومنفتحة ، حٌوٌة الضمٌر ، عندما تتوفر فٌها درجة عالٌة من مظاهر االنبساطٌة واالنفتاح 

سلوك هذه الشخصٌات فً  وآثاردرجة منخفضة من المظاهر العصابٌة  أووالطٌبة ، 

 ( . 9:  1001قات االجتماعٌة المتبادلة ) جرجٌس ، العال

التطبٌقات فً وقتنا الحاضر  أهماحد العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  أنموذجوبمثل     

 إنمن النظرٌات العظٌمة فً علم النفس وٌقول  Mac Adamsحٌث ٌعده ماك ادمز 



                                                            

النماذج فً دراسة الشخصٌة فً تحدٌدها لجوانب متعددة  أهمالعوامل الخمسة احد  أنموذج

 ( . Mac Adams , 2881 ,119للشخصٌة ) 

فً تصنٌف الشخصٌة  األنموذجهذا  أهمٌةبان   Popkinz    1002وٌرى بوبكنز       

بشكل مالئم وتحدٌد اضطراباتها ومعالجتها ،  اإلنسانٌةوصف الشخصٌة  إمكانٌةتكمن فً 

قابال للتصنٌف وله القدرة  أنموذجاهم العام للشخصٌة فضال عن كونه وكذلك تحسٌن الف

والشمولٌة  باألصالة أٌضاعلى التنبؤ بالنتائج التجرٌبٌة بمستوى عال من الثبات ، وٌصنف 

 , Popkinzمن حٌث اعتماده فً دراسات كثٌرة عبر ثقافات متعددة ومواقف مختلفة )

1002 ,8  . ) 
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الكبرى للشخصٌة من  األساسٌةقٌاس العوامل  إلىموضوعٌة تهدف  أداة أولوتعد      

 ( .28 - 6:  2889،  األنصاريوجهة نظر العدٌد من الباحثٌن والدارسٌن ) 

كانت جمٌع الدراسات مقصورة على عٌنات تتكلم اللغة االنكلٌزٌة وتعٌش فً  إنبعد      

تعمٌم هذه العوامل الخمسة الكبرى  إلى، ومن هنا ظهرت الحاجة  األمرٌكٌةالثقافة 

 ( . 112:  2889للشخصٌة على ثقافات ولغات العالم ) العنزي ، 

ٌة طبٌعة ثباته ولغته السهلة الكبرى للشخص العوامل الخمسة أنموذجواهم ما ٌمٌز       

الدارجة فً اللغة التً  أوٌضم مجموعة كبٌرة من السمات الشائعة  إذوالواضحة 

ٌستعملونها عموم الناس فً حٌاتهم الٌومٌة وكما هو معروف فا عددا ال حصر له من 

 األفرادالتعرف على شخصٌة  إلىنكون بحاجة  فإننا، لهذا  األفرادالسمات التً تصنف 

موضوع شخصٌة الطالب ونمطها  وٌأخذالحٌاة ومفرداتها  أحداثفٌة تعاملهم مع وكٌ

اهتماما كبٌرا وذلك لكون المظاهر النفسٌة متعددة ، وان الشخصٌة بشكل عام تمثل بناءا 

 ( . 21:  1001متكامال من جمٌع الجوانب ) العتابً ، 

النماذج التً وضحت العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة من احدث  أنموذجوٌعد      

الهرمً ٌتكون من خمسة عوامل رئٌسٌة هً ) المقبولٌة  األنموذجسمات الشخصٌة ، وهذا 



                                                            

هاشم ،  أبو، والضمٌر الحً ، واالنبساطٌة ، والعصابٌة ، واالنفتاح على الخبرة ( ) 

1001  :19 . ) 

وجود مظاهر  أثبتتالعدٌد من الدراسات  إن إلى Lancer 1009النسر  وأشارت    

متمحورة  أصبحت، وان العدٌد من البحوث فً مٌادٌن مختلفة  الكبرىالعوامل الخمسة 

 اإلنسانًعظم السلوك إن م إلى  Barthelme 1009حولها ، وتوصلت دراسة بارذٌلمً  

 وآخرونٌفسر عن طرٌق العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ، وٌرى كوستا  أنٌمكن 

1002 Costa , et ,al  ، لعمومٌة الدراسات الحدٌثة عبر الثقافات قدمت الدعم الكامل  إن

 أنموذج، وٌهدف  واألصالة، فضال عن انه ٌتصف بالشمولٌة  األنموذجوعالمٌة هذا 

 سةالخم والعوامل،  أساسٌةفً فئات  المختلفةالسمات  أشتاتالعوامل الخمسة الكبرى تجمٌع 
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الخمسة الكبرى هً خمس سمات كبٌرة توصل الٌها العلماء عن طرٌق التحلٌل العاملً 

  Costaوكوستا وماكري  Goldbergوجولدبٌرج  Eysenckواٌزنك  Cattleمثل كاتل 

MCcrae ٌع وصف الشخصٌة بدقة كبٌرة وتتضمن ) المقبولٌة ، وفٌه المظاهر التً تستط

 1008، والضمٌر الحً ، و االنبساطٌة ، والعصابٌة ، واالنفتاح على الخبرة ( ) صالح ، 

 :11 . ) 

تحدٌد عوامل الشخصٌة التً تختزل هذا الكم الضخم من السمات واتً  أهمٌةوتكمن     

توفر  بأنهاهذه العوامل  إلىتبسط بدورها وصف طبٌعة الشخصٌة وٌجب النظر 

 إنومتكامال للبحث فً الشخصٌة ، ومن هنا نرى نظاما جدٌدا  أوللمختصٌن نسقا ، 

العوامل الخمسة بوصفها بناء الشخصٌة الذي ٌعكس التطور االٌجابً فً مٌدان  أنموذج

:  2888،  األنصاريعلم نفس الشخصٌة ، وذلك من خالل العدٌد من الدراسات ) 

209.) 

وفً مجال ارتباط هذه العوامل الخمسة بعدد من الوظائف والمهن اتضح ان لها       

 واإلنتاجٌةتطبٌقات عدٌدة فً المؤسسات التربوٌة والمنظمات المختلفة كالمنظمات الخدمٌة 

 إن إذالمقاٌٌس المرتبطة بالضمٌر الحً منبئات دالة على كل الوظائف  إن، كما اتضح 



                                                            

النجاح الوظٌفً ، كما انه ٌرتبط بالنجاح فً مهنة قٌادة السٌارة  ىإلالضمٌر الحً ٌؤدي 

الوظٌفً ،  األداءن والمكتبٌة ، وان الطٌبة ترتبط بشكل دال مع محكات  البٌنٌة واإلعمال

واالنفتاح على الخبرة ، والضمٌر الحً عامالن لهما عالقة دالة بالموافقة غلى المتقدمٌن 

ووكاالت التامٌن ، والتجارة ، والتمرٌض ، والسكرتارٌة ،  ،للعمل فً الطب والتكنلوجٌا 

وان الضمٌر الحً واالستقرار االنفعالً قادران على التنبؤ بالمحكات الوظٌفٌة والمجامٌع 

 (.91: 2888) كاظم ،  الوظائفقادرة على التنبؤ بجانبٌن من  فإنها االنبساطٌة أماالمهنٌة ، 

 أداتانالخمسة الكبرى للشخصٌة فتتوافر فً البٌئة العربٌة بالنسبة لقائمة العوامل  أما    

 األنصاريترجمها للبٌئة العربٌة )  األصل أجنبٌة األولىلقٌاس العوامل الخمسة الكبرى 

( لقٌاس العوامل الخمسة لدى طلبة الجامعة ، 1002( ، والثانٌة طورها ) كاظم 2881

 فهً قائمة  األنصارية التً ترجمها وفٌما ٌخص قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌ
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( فهً 1002طورها ) كاظم عالمٌة ومطبقة فً عدد كبٌر من دول العالم بٌنما القائمة التً 

 ( .  16 – 19:  1001لبٌئة اللٌبٌة ( ) كاظم ، مطبقة فً بٌئة عربٌة واحدة ) ا

 ألنصاريفً البٌئة العربٌة والمحلٌة هً دراسة ) ا  أجرٌتومن هذه الدراسات التً     

( ، ودراسة ) المرابحة  1001( ، ودراسة ) كاظم  2888( ، ودراسة ) سلٌم 2882

( ، ورغم ان هذه  1008( ، ودراسة ) ملحم 1001ودراسة ) جرجٌس  ( ،1009

مع بعضها البعض فً سٌادة الدراسات فً البٌئة المحلٌة اال ان نتائجها كانت متناقضة 

 ( . 1:  1022العوامل الخمسة للشخصٌة ) لعٌبً ، 

منهما بالتعرف على  األولص ت، ٌخ أساسٌٌنفً جانبٌن  البحث الحالً أهمٌةتكمن و      

نز الذات التً صاغها هٌغ إدراكوهً نظرٌة تناقض  جدٌدة من نظرٌات علم النفسنظرٌة 

وقدرتها التفسٌرٌة والتشخٌصٌة لبعض االضطرابات   Higgins , et al , 2899 ورفاقه

ومجاالت التناقض الذاتً مع تقدٌم  بعادأالنفسٌة كالقلق واالكتئاب من خالل التعرف على 

القلق واالكتئاب حسب وجهة الذات وكل من  إدراكور تفسٌري للعالقة بٌن تناقض تص

  النفسٌة منها بمفهوم جدٌد فًالمكتبة العربٌة وخصوصا  إثراءالى  إضافةنز ، نظر هٌغ



                                                            

لم ٌتعرض له الباحثون فً المجتمع  إذالذات .  إدراكالنفسٌة وهو تناقض مجال الصحة 

الن  ، بالقلٌل منها إالالعربً على المستوى النظري والتجرٌبً فً حدود علم الباحث 

من  إلٌهاوالتً تعنً بهذا الموضوع تم التعرف  ، الباحث إلٌهاالتً رجع  األبحاثمعظم 

ي على عٌنة من الطالب هذه الدراسة تجر إنعلى اعتبار  األجنبٌةخالل البحوث 

الذات  إدراكمعرفتنا العلمٌة رؤٌة جدٌدة حول تناقضات  ىإلوهذا ما ٌضٌف  الجامعٌٌن ،

 بالصحة النفسٌة فً سوائها واضطرابها . وعالقته

والتً ٌمكن االستفادة  ، دالالت التطبٌقٌة للبحث الحالًالجانب الثانً فٌتعلق بال إما     

على  األخرىجانب المحكات التشخٌصٌة  إلىمنها كمحك تشخٌصً للقلق واالكتئاب 

 لإلفرادنز ٌعد مؤشر للصحة النفسٌة الذات حسب نظرٌة هٌغ إدراكتناقض  إناعتبار 

 .(69:  1021اكتئاب )العاسمً ، من قلق نفسً و األفرادٌعانٌه  إنلما ٌمكن  مؤشراوكذلك 

                                                           04       الفصل االول : التعريف بالبحث                                                     

                                                                                                : األتً حٌتٌن النظرٌة والتطبٌقٌة فًالبحث من النا أهمٌةواستنادا لما تقدم تتحدد      

التً تسهم فً بناء شخصٌة  األساسٌةتناول المرحلة الجامعٌة والتً تعد من المراحل  .2

 . للشخصٌة الكبرىوتزوده بالطرائق التً ٌستعملها فً التعامل مع العوامل الخمسة ،الطالب

  فً دراسة هذه  من قبل الباحثٌن  لم ٌتناولهموضوع مهم . ٌعد محاولة علمٌة جادة لبحث 1

البٌئة المحلٌة ) بحسب علم الباحث ( فضال عن ندرة الدراسات تمعة فً المتغٌرات مج

 العربٌة فً هذا المجال .

قٌاس هما تناقض  أداتًد منها الباحثٌن بما ٌوفره لهم من ٌعد مساهمة علمٌة ٌستفٌ. 1

وبذلك ٌشكل خطوة تسهل خطواتهم  ، والعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ، الذات إدراك

 الحقة فً المؤسسات التربوٌة . أبحاث إلجراء

 

 

 البحث أهدافثالثا : 



                                                            

 تعرف على : ٌستهدف البحث الحالً        

 الذات لدى طلبة الجامعة . إدراكتناقض  مستوى . 2

 االكتئاب لدى طلبة الجامعة . مستوى   .1

  العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة لدى طلبة الجامعة .مستوى   . 1

، ( إناثالجنس ) ذكور _  يالذات على وفق متغٌر إدراكالفروق فً مستوى تناقض  . 1

 ( لدى طلبة الجامعة . إنسانًوالتخصص الدراسً ) علمً _ 

والتخصص  ، ( إناث -الجنس ) ذكور يوفق متغٌرعلى  االكتئاب  مستوى . الفروق ف9ً

 ( لدى طلبة الجامعة . إنسانً) علمً _     الدراسً
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) ذكور _  الجنس يوفق متغٌر على للشخصٌةق فً العوامل الخمسة الكبرى الفرو  .6

 ( لدى طلبة الجامعة . إنسانًوالتخصص الدراسً ) علمً _ ،     ( اثإن

الذات  إدراكتناقض للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة فً  النسبً اإلسهام. مدى 1

 لدى طلبة الجامعة .  واالكتئاب

 

 رابعا : حدود البحث 

الصباحٌة من الذكور  األولٌةطلبة جامعة بغداد الدراسة  بمجتمع ٌتحدد البحث الحالً     

 ( . 1029  - 1021ام الدراسً ) للع واإلنسانًمن كال التخصصٌن العلمً و ،واإلناث ،

 

 خامسا : تحديد المصطلحات

 (Self _ Discrepancyالذات : )  إدراك. تناقض 0



                                                            

: بانه عدم وجود اتساق بٌن انتقادات الشخص عن خصائصه  2898نز تعرٌف هٌغ

الحالٌة والخصائص التً ٌتمنى ان تكون فٌه والخصائص التً ٌعتقد انها ٌجب ان تكون 

 . ( Higgins , 2898) فٌه 

 النظري : التعرٌف

 نظرٌته . تعرٌفا نظرٌا كون الباحث قد اعتمد 2898نزالبحث الحالً تعرٌف هٌغ اعتمد

 : اإلجرائًالتعرٌف 

 إدراكمقٌاس تناقض  فقرات على إجابتهعند  المستجٌبة الكلٌة التً ٌحصل علٌها ) الدرج 

 ( . البحث الحالً  إلغراضالذات المعد 
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 (Depression . االكتئاب  : ) 2

 تسم بهبوط حركً ولفظً والسلوك التً ت األفعالمجموعة من  ) : هً 2811بٌك  عرفه

             . (كاء ، حزن ، فقدان االهتمام ، التقلٌل من شاْن الذات ، انخفاض فً الشهٌةب

Beck , 2811). ) 

 ٌف النظري :التعر

نظرٌته  تعرٌفا نظرٌا كون الباحث قد اعتمد (Beck 2811)  الباحث تعرٌف بٌك اعتمد

 فً البحث الحالً

 : اإلجرائًالتعرٌف 

على فقرات مقٌاس االكتئاب ٌحصل علٌها المستجٌب من اجابتة ) الدرجة الكلٌة التً  

  ( .الحالً البحثالمستخدم فً 

 



                                                            

 The Big Five Factor of : )للشخصية الخمسة الكبرى . العوامل 3

personality)    

 Goldberg(  2888عرفها جولدٌبرج ) 

واسعة للشخصٌة اكتشفت من خالل البحوث االمبٌرٌقٌة وهً  بعادأ أوهً خمسة عوامل 

 الهرمً الذي ٌتكون من : األنموذج

تدل الدرجة  اذ اآلخرٌنٌعكس هذا العامل كٌفٌة التفاعل مع ْا. المقبولٌة :)االنسجام ( : 

والتواضع  ، والتعاطف ، وٌتمٌزون بالود ، ثقة أهلٌكونون  اإلفراد إنعلى ، المرتفعة 

، بٌنما تدل الدرجة  اآلخرٌنوعادات  ، ٌحترمون مشاعر فأنهم، وكذلك  واإلٌثار

 المنخفضة على العدوانٌة وعدم التعاون .
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 األهدافالتنظٌم لتحقٌق  إلىٌشٌر هذا المفهوم ضمٌر الحً : ) حٌوٌة الضمٌر ( : ب. ال

 باستمرار  واجباتهوٌؤدي ، الفرد منظم  إنالمرجوة فالدرجة المرتفعة تدل على 

 أدائه ثناءإ تركٌزاواقل ، الفرد اقل حذرا  إنتدل على  المنخفضة، بٌنما الدرجة  وبإخالص

 . المختلفةللمهام 

ة ج . االنبساطٌة : ٌعكس هذا العامل التفضٌل للمواقف االجتماعٌة والتعامل معها فالدرج

 وٌبحثون عن الجماعة، مرتفعً االنبساطٌة ٌكونون نشطٌن  أفراد أنالمرتفعة تدل على 

 بٌنما تدل الدرجة المنخفضة على االنطواء والهدوء والتحفظ .

الحزٌنة والدرجة  أو ، المشاعر السلبٌة أو ،األفكار إلىٌعكس المٌل  د. العصابٌة :

 األمانعرضة لعدم  أكثرالذٌن ٌتمٌزون بالعصابٌة هم  فراداال إنالمرتفعة تدل على 

ٌتمٌزون باالستقرار االنفعالً كما  األفراد إنبٌنما تدل الدرجة المنخفضة على  حزانواأل

 . واألحزان األمانلعدم واقل عرضة ،  مرونة أكثر أنهم



                                                            

والدرجة  ، . االنفتاح على الخبرة : ٌعكس هذا العامل النضج العقلً واالهتمام بالثقافةه

                                                                                                                                         بٌنما تدل،  بأنفسهمخٌالٌون ابتكارٌون ٌبحثون عن المعلومة  األفراد إنالمرتفعة تدل على 

 .  عملٌون فً الطبٌعة وأنهم، ٌولون اهتماما اقل بالفن  األفراد إنالدرجة المنخفضة على 

                                          ( 21:  1001هاشم ،  أبو)                                                                 

 التعرٌف النظري للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة :

اعتمد  ألنه؛( تعرٌفا نظرٌا Goldberg ,2888) جولدبٌرجاعتمد البحث الحالً تعرٌف 

 لقٌاس المفهوم .  أداةبوصفه  مقٌاسهنظرٌا لبحثه فضال عن اعتماد  إطارانظرٌته بوصفها 

 للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة : اإلجرائًالتعرٌف 

على كل عامل على حدة فً ٌحصل علٌها المستجٌب الكلٌة التً هو مجموع الدرجات 

 م فً البحث الحالً .المستخدج ٌرقائمة العوامل الخمسة الكبرى لجولدب

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 الفصل الثانً                               

 

 النظري  اإلطار                   

            

               

 الذات إدراكتناقض  : أوال          

 االكتباب ثانٌا :          

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌةثالثا :           
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         . الحالًمتؽٌرات البحث  ٌفسرٌستعرض هذا الفصل معانً ومفاهٌم ونظرٌات 

  Self  -  Discrepancy الذات إدراك: تناقض  أوال

   Self  -  Concept. مفهوم الذاتٔ

والتنبإ به من  وضبطه اإلنسانًدراسة السلوك  إلىتسعى الدراسات النفسٌة عموما       

 جانب من جوانب شخصٌة الفرد أهماجل تحدٌد جوانب تطوره ، وذلك من خبلل دراسة 

ً ٌساهم فً مركز نظام الشخصٌة وبناإها وتكوٌنها وبالتال ألنه ، وهو مفهوم الذات إال

الذٌن  األوابلعلماء النفس  رأىل مع المجتمع بشكل فعال ، وقد تحدٌد قدرتها على التعام

ما  بؤنهاٌرى الفرد فٌها نفسه وعرفوا الذات  مرآةالمجتمع  إن تعرضوا لمفهوم الذات .

وكان ولٌم  ( المتكلم ،( الفاعلة و )ٌاءانابالكبلم الدارج بضمابر المتكلم ك ) إلٌهٌشار 

موضوع مفهوم الذات  أولوعلماء النفس الذٌن  أوابل( من  William  Jamesجٌمس )

ٌرى الفرد  إنٌمكن  لكل ماالذات فً المجموع الكلً  إن رأى، حٌث  أبحاثهمالصدارة فً 

 من الذات : أنواعثبلثة  إلى وأشارانه له 

 وممتلكاته  أسرتهجسم الفرد على  إلى باإلضافة. الذات المادٌة : وهً ذات ممتدة تحتوي ٔ

 نحو الفرد. اآلخرٌن. الذات االجتماعٌة : وٌتضمن وجهة نظر ٕ

 .( Damon, ٔ811:  ٙ٘ )وتتضمن انفعاالت الفرد ورؼباته  . الذات الروحٌة :ٖ

لكل فرد هً  األساسٌةومفهوم الذات : هو تنظٌم نفسً نواته تقوٌم الفرد لذاته وان الحاجة  

 .(  ٓٔ:  81ٙٔتطوٌر هذا التنظٌم وصٌانته ) الباهً ، 

لمفهوم الذي ٌكونه الفرد عن نفسه  مفهوم الذات هو ا  ان 811ٔ،  فوزي وتشٌر        

 أو،لآلخرٌنبالنسبة  والتؤثر للتؤثٌر مصدراباعتباره  إي ، عتباره كابنا باٌولوجٌا واجتماعٌابا

حمن، االنفعالً الذي ٌتضمن استجابات الفرد نحو نفسه ككل )عبد الر اإلدراكًهو التنظٌم 

ٔ811 :ٔٓ. ) 



 

 
 

 

 02                                                              النظري اإلطارالفصل الثانً : 

اتجاهات الفرد نحو جسمه ٌمثل مإشرا هاما لجوانب  إن إلى fisherفٌشر  أشاروقد      

ؼٌر جذاب ،  أمصؽٌر ، جذاب ،  أموان شعور الفرد بان جسمه كبٌر ، مختلفة لشخصٌته 

قد ٌفٌد كثٌرا فً التعرؾ على مفهومة لذاته والتعرؾ على نمط سلوكه وضعٌؾ ،  أمقوي 

شعور الفرد نحو  إن Helms & Turnersو تٌرنرز  هٌلمز أوضح. كما  اآلخرٌنتجاه 

 أخرىبٌبة المحٌطة به ومن ناحٌة لجسمه ٌرتبط بثقته فً نفسه وفً طرٌقة تعامله مع ا

ٌتمتعون بدرجة  أجسامهمتصورات اٌجابٌة نحو  أو ، الذٌن لدٌهم اتجاهات فراداألفان 

 ( . ٕ٘ٔ:  ٕٔٓٓمرتفعة لتقدٌرهم لذاتهم ) طاهر ، 

 , Jamesوجٌمس  Sullivan , ٔ8ٖ٘مثل سولٌفان  التحلٌلٌون علماء النفسوٌرى     

التوجه  أصحابوؼٌرهم من ،  Adler , ٔ8ٙٗوادلر Horny , ٔ8ٗٙ وهورنً 8ٗ1ٔ

ؼٌر  أوؼٌر السارة  األفكار نإهناك خبرة عامة لدى عامة البشر مفادها  إنالمعرفً 

 سارةٌنتج عنها مشاعر ؼٌر  نأٌمكن  Thoughts- unpleasant  المنطقٌة

unpleasant feeling  ر متوافقة مع ؼٌ أوفعندما تكون معتقدات الفرد ؼٌر متناسقة

ٌنتج عنها عدم الراحة النفسٌة للفرد حٌث تتصؾ مشاعره  أنٌمكن  خصابص الذات

 ( . Higgins , ٔ818 : 8ٖ)  بالكرب والضٌق والتوتر

عن  Markus ,ٔ81ٕوماركوس  wiener ,ٔ81ٙر مثل وان آخرونكما تحدث       

 أالنهم علٌه  حول ما وأفكارهم،  تلك العبلقة والتً تإثر بشكل عام على معتقدات الناس 

واتهم الواقعٌة ذ الصفات التً تتمتع بها إلى باإلضافةما سٌكونون علٌه فً المستقبل  أو

 . ( ٕٖٔ:  ٕٔٓٓوالحالٌة والمستقبلٌة ) العنزي ، 

م الذات من المفاهٌم النفسٌة المهمة لكل شخص ٌبذل المزٌد من الجهد من وٌعد مفهو     

قٌمة الذات لدٌهم اقتناعا منهم تدعٌم لٌسعون  األكفاء األشخاصا فان اجل حماٌة ذاته وؼالب

  ٌادة هذه القٌمةنحو االنجاز بز دافعٌته، وتزداد بان قٌمة الشخص لذاته هً مفتاح الدافعٌة 

 ( . ٕٖٗ: 881ٔلشخص لذاته )حسٌن ، تعد بمثابة التعبٌر عن تقدٌر ابالنفس وان الثقة 

 



 

 
 

 

 09             النظري                                                  اإلطار:  الفصل الثانً

الذاتٌة هً أكثر  وقابلٌتهمتصورات األفراد  إن  Bandore 881ٔ  باندوراوٌإكد       

 أو،  سلبٌٌن  ماأفٌكونوا فً اختٌارهم  تؤثٌرا التصورات تؤثٌرا فً حٌاتهم الٌومٌة وأكثر

 آو مرتفعةفاعلٌة  امتلكوا إذاناجحٌن  أما فراداألولذا ٌصبح ،  اٌجابٌٌن فً تقٌٌمهم لذاتهم 

 . (  ٔٗٔ : Bandore ,ٔ881) منخفضةفاعلٌة ذات  امتلكوا إذامكتببٌن 

ٌدرك ذاته منفصلة عن  الطفل فً بداٌة حٌاته ال إن إلى Rogersوٌشٌر روجرز       

) الذات (  أو،  (  األنا)  إلى لئلشارةاللؽة  المحٌط به ومن خبلل الخبرة واستعمالالمجال 

كجزء من مجاله الظاهري  ذاته إدراكالطفل  ٌبدأكموضوع  وأٌضاكفاعل 

phenomenological  field ،  والذي ٌعنً ، مفهوم الذات  وأٌضاوتنمو الذات

الصؽار مع  األطفالالذاتٌة عن الذات نفسها من خبلل تفاعل  واإلحكاممجموعة المدركات 

 فاألطفال عالمهم وعبلقاتهم مع ذلك العالم ،و أنفسهمعن  أفكارابٌبتهم فهم ٌكسبون تدرٌجٌا 

 ال أو ، التً ٌستطٌعون واألشٌاءالتً ٌكرهونها  أو ، التً ٌحبونها األشٌاءٌمرون بتجربة 

تقٌم وتندمج فً الصورة  ٌستطٌعون التحكم فٌها تلك الخبرات التً تبدو معززة لذات الفرد

تلك الخبرات التً تبدو مهددة للذات وؼرٌبة علٌها فٌتم التذكر لها ورفضها .  إما الذاتٌة ،

  واإلنسانعن بقٌة المخلوقات الدنٌا  نسانلئلالسمات الممٌزة  أهمالشعور بالذات من  إن

وهذا الشعور بالذات هو  ،  ولآلخرٌنٌستجٌب لنفسه وللبٌبة الخارجٌة  أنقادرا على 

تعرؾ  إذالجوهر الموحد لشخصٌة كل فرد ، ٌمثل  إذ identityللهوٌة  األساسالمصدر 

 إدراكًمفهوم الذات هو تنظٌم  إنكما ، فكرة الشخص عن نفسه كفرد  إنهاالذات على 

 : ٖٕٓٓ،  انفعالً معرفً متعلم موحد ٌتضمن استجابات الفرد نحو نفسه ككل )عسٌري

ٕ1 ) . 

 إلىٌقود  إنٌمكن  وهذا ما، مفهوم الذات كمفهوم عام دون تخصٌص  إلىوٌنظر      

لمفهوم الذات فعلى  محددة أبعادالمنهجٌة ،ولذا ٌفرق الباحثون بٌن  اإلشكاالتكثٌر من 

   : ٌؤتً تشمل ما اإلبعادبٌن عدد من  811ٔسبٌل المثال ٌفرق الصٌرفً 

 



 

 
 

 

                               00                                                             النظري  اإلطارالفصل الثانً : 

الفرد لضبط  وإدراك ، وخٌاالت الفرد وأمانًْا. مفهوم الذات النفسٌة : وهً مشاعر 

 دوافعه وانفعاالته وممارسته ومفهومه لبدنه .

 بؤصدقابهالفرد للعبلقات الشخصٌة التً تربطه  إدراكب. مفهوم الذات االجتماعٌة : 

 التربوٌة لدٌه . األهداؾومدى وضوح  ، التً ٌحملها األخبلقٌةواالتجاهات 

ونوعٌة  وإخوانهلوالدٌه  األسرٌة: مفهوم الفرد نحوا لممارسات  األسرٌةج. مفهوم الذات 

 . ألسرتهالمشاعر التً ٌحملها الفرد 

الذي ٌوضح مدى القوة التً ، والتكٌؾ د. مفهوم الذات التعاملٌة : قدرة الفرد على التعامل 

 . ( 8ٕ:  ٖٕٓٓ) عسٌري ، ها الشخص فً التركٌب النفسً له ٌحمل

  

 الذات تناولت تناقض  النظرٌات التً_  

 Kuts (ٔ81ٔ)نظرٌة الذات  كوتس     

الصحة العقلٌة  وتؤثٌرعلى فهم وتفسٌر تطور الذات  أولٌةركز كوتس بصورة        

 وقد انتقد بقوة نظرٌة التحلٌل النفسً الكبلسٌكً ) فروٌد(،  اإلنسانللشخص ضمن تفاعل 

وفقا للؽرٌزة  األشخاصوخاصة ما ٌتعلق بالطاقة الجنسٌة والتً تإكد على تصرؾ 

والتً تمثل  ، المتنوعة األهداؾحاجاتهم بخصوص  إلشباعالجنسٌة ، والعدوانٌة ، وذلك 

 إالعدم وجود الذات لدى المولود الجدٌد  إلىكوتس  وأشار ، اآلخرٌن األشخاصفً العادة 

الطفل  ٌعاملوا إنً الرعاٌة حً ٌولد فٌها الطفل تفرض على مانالبٌبة االجتماعٌة الت إن

خاصة وذلك بمنح الطفل اسما خاصا به واالهتمام بحاجته  كان مخلوقا ٌملك ذاتا   كما لو

لتنمو ، حٌث ٌهتم الوالدان بالطفل  األولٌةالذات  تبدأومن خبلل هذه التفاعبلت  ، الجسدٌة

الضحك واللعب معه  أو ، إلٌهحد كبٌر بتوفٌر متطلبات الراحة والرعاٌة والتحدث  إلى

 بٌن المذكور بًاالٌجاة بٌن الطفل ووالدٌه وٌساهم التفاعل ٌوبذلك تتكون رابطة مباشرة وقو



 

 
 

 

   02النظري                                                               اإلطارالفصل الثانً : 

الثبلثة  أو ، ( فً السنتٌناألساسٌةالمركزٌة ) الطفل ووالدٌه فً تطوٌر جوهر الذات  

 كوتس فً نظرٌته هً :وهناك عدة مفاهٌم طرحها  فً حٌاته ، األولى

   Jraniose -  self. الذات المتكلفة ذو الفخمةٔ

تعبر هذه الحالة عن العرض ؼٌر  عن الذات باعتبارها عظمة اذ أولً رأيوهً    

 الصخب ( . أو) الهٌجان الواقعً .

  ideal  Hungry  personality . الشخصٌة التواقة للمثالٌةٕ

ممن ٌعجبون بهم  باآلخرٌنقادرٌن على االرتباط  أنفسهمون الذٌن ٌعد باألشخاصتتمثل    

 . األخبلقًالوضع والقوة ، ومثل الذكاء ، الجمال ،  ألسباب

  idealizing  personalityالمثالٌة  . الشخصٌة ٖ

هم ونفكرة متكاملة حٌث ٌعد أمورهم أولٌاءعن  األطفالالتً ٌحملها  األولٌةالفكرة  تعد   

 معرفة . وأكثر،  قوة  أكثر أشخاص

  ideal  Transfence.التحول المثالً ٗ

الجذابٌن  األقوٌاءل الوالدٌن قب الحماٌة من إلىهً العملٌة التً تمثل حاجات المرضى   

 تساهم فً التخفٌؾ من هذه المعاناة . إذفً مرحلة الطفولة المبكرة 

  Need  to  idealizeالمثالٌة  إلى. الحاجة ٘

من  واألمنالتً تتطلب الحماٌة  البٌولوجٌةالمعتمدة على الجوانب  األساسٌةوهً الحاجة   

  اإلباءفً العادة معرفة وهم ٌمثلون  كثرواألقوة  األكثر األشخاصخبلل التعرؾ على 

                                                                                                    Nuclear  self(األساسٌة. الذات المركزة )ٙ

ٌقوم  إذعملٌة التعلم ٌبدإها الوالدان ،  إثناءتتكون فً  إذشخصٌة الفرد  أساسوتمثل    

 التعلموتظهر نتٌجة عملٌة له ، نفسه ومستقب بخصوص واقعٌةالؼٌر  معتقداتهالشخص بتؽٌٌر 



 

 
 

 

 02النظري                                                               اإلطارالفصل الثانً : 

 اإلنتاج ها نواة رة على رإٌة الذات ٌعدبالتكوٌن الثابت واالستخدام المرٌح للمهارات والقد 

 األم ماأٌمثل النموذج المثالً بالنسبة للذكور،  األب)كوتس( فان  إلىواستنادا  ، وأساسٌاته

 . لئلناثالمثالً  نموذجاألفتمثل 

الداعمة والمتعاطفة تقدم فرصا لتكوٌن جوهر الذات  البٌبة العابلٌة إنوٌرى )كوتس(    

وحدة نحو الذات  األكثروفرصا لتقبل الذات  ، تماسكا األكثرالذات  إلىالمركزٌة ونموها 

 بصورة ٌتحررون المثالًالمنتقلٌن نحو الوضع  األشخاص إنالمتماسكة ومن التلقابٌة . كما 

متزاٌدة من متطلبات النرجسٌة ؼٌر الواقعٌة ، وتسمح الطاقة النرجسٌة المتحولة 

الحقٌقً عن تحقٌق  الناضجٌن بتحقٌق السعادة فً حٌاتهم والشعور بالزهو لؤلشخاص

كما ٌتمكنون من تقبل ضوابط القوى االنفعالٌة  ألنفسهمكحبهم  اآلخرٌنانجازاتهم وحب 

 ( . ٕٗٓ – ٖٕٓ:  1ٕٓٓالفكرٌة والعاطفٌة )محمود، 

  ,  Buss 9192س( ) با نظرٌة الشعور بالذات 

 الشعور بالذات من خبلل محورٌن هما : إلىس( ٌنظر )با      

ٌعنً تركٌز انتباه الشخص على الجوانب الداخلٌة وؼٌر ْا. الشعور بالذات الخاصة : 

 . لذاتهالمشتركة 

، اجتماعٌا موضوعابوصفها  ذاته إلىالشخص  انتباه تركٌز وٌعنً:  العامة بالذات الشعور. ب

 أكثرالخاصة ٌكونون  واتهمبذمن ذوي الشعور العالً  األشخاص إنوتفرض هذه النظرٌة 

سلم  أو رجدعلى وفق م الواطامن ذوي الشعور  األشخاصمقارنة مع  وعٌا ومعرفة بها 

جسمٌة خاصة ال  إحداثالذاتً ، فهناك  بالتؤملالمحدودة وٌنتهً  ٌة مسمثٌرات الجبال ٌبدأ

 أو ، التخمة أو اآلالم أو،  الرأسالشخص الذي ٌمر بها مثل حك فروة  إالٌحس بها 

االكتباب والؽضب  إلىبالتنفس وتتراوح هذه الحاالت من هدوء السعادة المرٌح  اإلحساس

ومبلحظتها من قبل  إدراكهاٌمكن  والرؼبة الجنسٌة الشدٌدة ومعظم هذه الحاالت ال

منها ٌمكن تمٌٌزه من خبلل تعابٌر  األخروالبعض  لم ٌظهرها الشخص ذاته ، ما اآلخرٌن

 الحاالت الداخلٌة  إدراك.وعند االبتعاد قلٌبل عن  وؾالخ أو، لشخص عند الؽضب لالوجه 



 

 
 

 

 02                                      النظري                         اإلطارالفصل الثانً : 

من مكونات الذات الخاصة ، فعلى  األخرىتقترب من الدوافع النفسٌة والتً تعد هً 

كما هو الحال فً  األحٌانالتعبٌر عن هذه الدوافع ٌكون ظاهرا فً اؼلب  إنالرؼم من 

شخص  أليٌمكن  االنفعاالت التً تتضمنها هذه الدوافع خاصة ال إن إالاالنجاز والمنافسة 

 ، الخاصة فهو االستبطانوعلٌه فهً جزء من الذات  ، الذي ٌمر بها الشخص سوى معرفتها

وقد ٌستعٌد ذكرٌات  ، ٌقظة رومانسٌة أحبلمالشخص أو التؤمل الذاتً فقد ٌنسخ خٌال  

قد ٌختبر سمات الشخصٌة ومٌوله وربما ٌقٌم ذاته ومدى  أو، عن طفولته  حداثوأ

وقد ٌتعجب بما هو علٌه وٌضع التخمٌنات الخاصة بهوٌته الحالٌة  ، لها احترامه

 ( . ٕ٘ٓ – ٕٗٓ:  1ٕٓٓوالمستقبلٌة )محمود ،

 Self  -  Complement  Theory نظرٌة التكمٌل الذاتً

مفهومهم تهدٌدا للجانب القٌم ل األشخاصعندما ٌواجه  بؤنهتقترح نظرٌة التكمٌل الذاتً     

( اإلدراكٌتحفزون بشكل كبٌر للبحث عن نوع من التقدٌر )  فؤنهمهوٌتهم  أو ،الذاتً

باستعادة  لؤلشخاصوعن تحقٌق هذا االعتراؾ فانه ٌسمح  ، االجتماعً لتلك الهوٌة

وبالتالً ٌعمل كوسٌلة لتقلٌل التناقض والمحافظة على الذات فمثبل ، مفاهٌمهم الذاتٌة القٌمة 

قصابدك فً  إحدىوقد نشرت ، واعدة للؽاٌة  عمالكأشاعر ملهم وتعتقد بان  بؤنكتخٌلك 

المعلم جملته ارتفعت  أنهى إنحتى قبل  بؤنهً مجلة شعر وتقترح البحوث عن التكمٌل الذات

ك مثبل ، ون قصابدفً الصؾ ٌسمع اآلخرٌنٌدك فً الهواء بقوة واتخاذ فرصة لجعل 

فز بشكل كبٌر ها لتحعندما نواجه تهدٌدا للهوٌة التً نلتزم ب لماذا تكون هذه الحالة ؟

البحث  إلى وإمٌلماعً الذاتً من خبلل التقدٌر االجتب من مفهومنا السترجاع ذلك الجان

 .  بهاشرعٌة موثوق  مطالبةبان لدٌنا فً الحقٌقة  اآلخرٌن إلى إشارة إلعطاءعن طرق 

                                                                            ( 1ٕٓ:  1ٕٓٓ) محمود ،                                                                 

 Theory  Conservatism  نظرٌة المحافظة على التقٌٌم

فر )عدم االنسجام( بكٌفٌة تهدٌد سلوك لصورتنا الذاتٌة اتتعلق اؼلب البحوث عن التن   

  وآخرونسٌر تٌ أبراهامصنع قرار صعب ، وقد استكشؾ  أوا مثل التصرؾ خبلفا لمواقفن



 

 
 

 

 02                      النظري                                         اإلطارالفصل الثانً : 

مفهومنا الذاتً بطرق لها مضامٌن لعبلقاتنا  اآلخرٌن األشخاصٌهدد سلوك  أنكٌؾ ٌمكن 

    811ٌٔسٌرعلى التقٌٌم الذاتً تظرٌة المحافظة المنطقً الربٌسً لن األساسالشخصٌة . 

Teaser  وٌتحدد مستوى  أخرتهدد سلوك شخص ما . المفهوم الذاتً لشخص  إنٌمكن

تفوق  إذاوالعبلقة الشخصٌة للسلوك ولٌست هناك مشكلة  األخرالتهدٌد بقرب الشخص 

بشان  أفضلوفً الحقٌقة ٌكون شعورنا  ، صدٌق حمٌم علٌنا فً مهمة ؼٌر متعلقة بنا

 مهمة لها عبلقة بتعرٌفنا للذات  وٌظهر التنافر عندما ٌتفوق علٌنا الصدٌق الحمٌم فً أنفسنا

كان  آخراختبر تٌسٌر هذه االحتمالٌة عن طرٌق جعل طلبة الكلٌات ٌتنافسون ضد طالب 

وكما هو متوقع  ٌحةصح األسبلةوقد كانت ،  معرفة عامة  أسبلةشرٌكا للمختبر على 

ٌولد التنافر بشكل كبٌر للؽاٌة  أمرانه و،  أخرىوكانت هذه هً الحالة التً ابعد مرة 

 منا فً مجاالت خبرتنا المقدرة . أفضلشخص  إلىٌمكن التقرب  بحٌث ال

والطرٌقة الثانٌة لتقلٌل مثل هذه التهدٌدات الحترامنا للذات هً تؽٌٌر مدى عبلقة     

قد نفقد االهتمام  فإننامنا بكثٌر  أفضلكان صدٌقنا الجدٌد طباخا  فإذاالمهمة بتعرٌفنا الذاتً 

ومن اجل اختبار هذا التنبإ ، حقا  همنانقر بان مٌكانٌكً السٌارات هو ما ٌو ، بالطبخ

قابلٌة مكتشفة حدٌثا  آخرطالبا  وأداء أدابهمعن مدى جودة تؽذٌة راجعة  خاصاألش أعطً

كان مشابها لهم ) سجل  األخربان الطالب  األشخاصوعندما عرؾ  إدراكً، دمج معرفً 

ٌقولون  أنفً االختبار ٌكون من المحتمل  أفضلوكان انجازه ، نقاطا عالٌة فً القرب ( 

 ( . 8ٕٓ:  1ٕٓٓ)محمود ،تماما   النظرٌة تنبؤتللؽاٌة لهم كما بان هذه القابلٌة لم تكن مهمة 

                                                                                               

  Self - Discrepancy  (9192 , Higgins)هٌغنز نظرٌة تعارض الذات   

ٌكونون مندفعٌن بتناسب  األشخاص إن على هٌؽنز فً نظرٌته تعارض الذات أكد    

وذواتهم الواقعٌة بالمقاٌٌس  األشخاصعلى مقارنة لً ووضعهم المثالً وضعهم الحا

تعبر عن الذات الحقٌقٌة للشخصٌة بصفات الذات كاْن  إذ( الواجبة الذات المسماة )الداخلٌة 

 وم الذات ، فقد عرضت اجتماعٌا ( ، وتقؾ الذات الواقعٌة مع مصطلح مفه –ٌكون ) ذكٌا 



 

 
 

 

 02                            النظري                                  اإلطارالفصل الثانً : 

والذات ،  الذات المثالٌةموجهً الذات هما:  أون من مرشدي النظرٌة نوعٌن ربٌسٌٌ

 فً تطبٌقها ٌرؼب، فتمثل الذات المثالٌة تفسٌر الشخص للصفات التً  )الواجبة( اإللزامٌة

 ، األمنٌاتو،  األهداؾو،  اآلمالمبلحظتها لدٌهم مثل  أوبصورة مثالٌة  اآلخرٌنمن قبل 

 تإٌد التً بالصفاتفٌعبر عنها الشخص  )الواجبة ( اإللزامٌةالذات  ماأ والطموحات ،

بالواجب ، القواعد ، االلتزامات، المسإولٌات (. النظرٌة  اإلحساسمثل ) وجودها بضرورة

ومثالٌة  ، الموجهات للذات هً مثالٌة الشخص أو ، األدلةربٌسٌة من  أنواع أربعةوضعت 

تكون التفسٌرات المختلفة للذات  إنوٌمكن ،  اآلخرٌنوالتزام ، والتزام الشخص  ،اآلخرٌن

تناقض الذات بمثابة  وبذلك ٌعد، المتصارعة ومصدرا للمتاعب العاطفٌة  أو، متناقضة  أما

هذه النظرٌة ٌسعى  إلىواستنادا ، الثؽرة بٌن هذٌن النوعٌن من التفسٌرات  أوالخبلؾ 

ووجهات الذات من خبلل  الفجوة بٌن ذاتهم الواقعٌة أو، تقلٌص الثؽرة  إلى األشخاص

والواقعٌة ) التزام ، (  اآلخرٌن) مثالٌة الشخص ومثالٌة  ناظرة بٌنها وبذلك تعبر المثالٌةالم

و  ،المثالٌة( –وتإدي كل من هذه التناقضات )الواقعٌة  ( ،اآلخرٌنالشخص ، التزام 

ربط التناقض  أوتقرٌب  إلىالى استراتٌجٌات تنظٌم الذات الهادؾ  االلتزام ( –)الواقعٌة 

، ب عن الحاالت ذات النهاٌة المرؼوبة ( )االقترا إستراتٌجٌةالمثالً على  –الواقعً 

النتابج االٌجابٌة المفترض  إلىهذا النوع من التناقض ٌحفز للوصول  إنوالتً تإكد على 

 األشخاصالذات المثالٌة وعندما ٌنبه  أدلة أو، الحصول علٌها من خبلل مناظرة موجهات 

تجربة من المشاعر المتضمنة  إلىٌمٌلون  فإنهم والمثالٌة ةعلى التناقض بٌن ذواتهم الواقعٌ

نقباض المتعلقة باال األخرىالعواطؾ و ، عدم الرضا والحزن ، واالكتباب ،  مثل

 . ( 1ٕٓ:  1ٕٓٓ)محمود، 

عدم وجود  إلىالذات ٌشٌر  إدراكتناقض  إن(  Higgins , ٔ811وٌرى هٌؽنز )      

تكون فٌه  أنٌتمنى  اتساق بٌن اعتقادات الشخص عن خصابصه الحالٌة والخصابص التً

 إدراك تناقض هٌؽنز ٌقسم ذلك ضوء وفً فٌه تكون إن ٌجب أنها ٌعتقد التًوالخصابص 

 -قسمٌن : إلى الذات

 (. Actual  versus  ideal) المثالٌةالذات  إدراكمقابل  فً الواقعٌةالذات  إدراك. تناقض ٔ
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 Actual الذات الواجبة البلزمة ) إدراكالذات الواقعٌة فً مقابل  إدراك. تناقض ٕ

versus ought: ًكما تحدث عن ستة صور وحاالت تمثل الذات وه ، )- 

 ( .ownالذات الواقعٌة : من وجهة نظر الشخص ذاته ) -

 ( . other ) األخرشخص الذات الواقعٌة : من وجهة نظر ال -

 ( .own الذات المثالٌة : من وجهة نظر الشخص ذاته ) -

 ( .other ) اآلخرالذات المثالٌة : من وجهة نظر الشخص  -

 ( .own الذات الواجبة : من وجهة نظر الشخص ذاته ) -

 ( . other ) األخرالذات الواجبة :من وجهة نظر الشخص  -

الحاالت  أما. الحالتٌن تشكل ما ٌعرؾ بمفهوم الذات الواقعٌة لدى ذلك الشخص  وأولى

(  ٖٓٗ -Higgins , ٔ811 , ٖٔ8فهً عبارة عن معاٌٌر موجهة للذات ) األخرى األربع

.    

 للنظرٌة األساسٌةالفروض  

تلك العبلقات التً تربط بٌن النماذج المختلفة لمعتقدات  إنهذه النظرٌة   تفترض     

من كونها المضمون الخاص للذات الواقعٌة  أكثرالذات تسبب نقاط ضعؾ انفعالٌة  وأفكار

الذات الواقعٌة / والذات  إدراكالعبلقة االرتباطٌة بٌن تناقض  إثباتوالؽاٌة من وراء ذلك 

                                                                                                ( . Hardin , et..al , ٕٓٓ1 : 1ٙ -8ٙ الواجبة والقلق )

لتً تمثل الذات ٌفترض هٌؽنز ثبلث مجاالت المختلفة للحاالت ا األنماطوللتمٌٌز بٌن 

 هما : للحاالت المتنوعة  أساساٌعدهما  للذات 

 الذات صفات أو،  سمات ( : وتمثل  The Actual – self الواقعٌة ) أو. الذات الحقٌقٌة ٔ

 . حالٌا لدٌه تكون أوالصفات ٌمتلكها  هذه إنالشخص  ٌعتقدالتً 



 

 
 

 

 

 01النظري                                                               اإلطارالفصل الثانً : 

وتمثل الصفات التً ٌعتقد الشخص انه ٌنبؽً  ( : The  ideal – self ) . الذات المثالٌةٕ

 . واألمنٌاتالرؼبات مثل  ٌود امتبلكها بشكل مثالً  أوه علٌ

 ٌجب  أنهاالتً ٌعتقد الشخص  ( : وهً الصفات The Ought – self . الذات الواجبة )ٖ

 . ( ٘ٔ- ٔ : Higgins ,ٔ811 ) تكون فٌه أنمن المفروض  أو

من  إلٌهاالذكر ٌمكن النظر  األنفةمجاالت الذات الثبلثة  إن إلىهنا  اإلشارةوٌنبؽً       

 اآلخرٌنومن وجهة نظر ، ( Standpoint on  the  self ) الخاصة الذات نظروجهة 

والزوج  وإالم كاألب(  standpoint  of some  sign cant  other المحٌطٌن بالفرد )

 . ٖ٘ٔ : Higgins ,ٔ888 )) واألقاربوالصدٌق 

وبناءا على ذلك قدم )هٌؽنز( فرضٌتٌن ربٌسٌتٌن عن العبلقة بٌن تناقض الذات          

 -: اآلتًواالضطراب النفسً ، عرضهما على النحو 

والذات  ، عندما ٌكون التناقض بٌن الذات الواقعٌة. سٌكون الفرد عرضة لبلكتباب ٔ

 . اآلخرٌنالمثالٌة شدٌدا من منظور الفرد نفسه ومنظور 

والذات الواجبة ، . ٌكون الفرد عرضه للقلق عندما ٌكون التناقض بٌن الذات الواقعٌة ٕ

  ( . 1ٖٔ- 1ٕٔ:  ٕٔٓٓ) العنزي ،  واألخرشدٌدا من وجهة نظر الفرد 

 والنموذج التالً ٌوضح هذه العبلقة 
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        المثالٌة حسب هٌؽنز نقبل عن هٌؽنز( ٌمثل التناقض بٌن الذات الواقعٌة / الواجبة ؤشكل )      

 (ٔ811)Higgins 

وٌضٌؾ هٌؽنز قاببل : انه ٌجب فهم الفرضٌتٌن السابقتٌن بطرٌقة كمٌة ولٌس        

 إلىذهن الفرد ٌإدٌان  إلىالتناقض وسهولة استدعابه  زٌادة حجم إن أيبطرٌقة نوعٌة 

وتإكد هذه  ، زٌادة احتمالٌة تعرض الفرد للخبرة االنفعالٌة التً تتعلق بنوع التناقض

 النظرٌة على مساْلتٌن هامتٌن :

تدرك  الن الحادثة ال،  نفسها حوادث الفشلل ق بالفروق بٌن استجابات البشر: تتعل األولى

فً تقٌٌم  األفرادنفسها عند كل ولٌست مهمة بالدرجة األفراد بالطرٌقة نفسها من قبل جمٌع 

الثانٌة : تتعلق بنوعٌة االنفعاالت التً تنشاْ نتٌجة للتعرض لمثل تلك الخبرة فهل  الذات .

 .انفعاالت القلق  أم، ٌنتج ذلك لدى الفرد انفعاالت من النوع االكتبابً 
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 بحسب نظرٌة هٌغنز بٌن االكتئاب والقلق التمٌٌز 

 أظهرتهااستند هٌؽنز للتمٌٌز بٌن القلق واالكتباب على مجموعة من المبلحظات التً      

وضوء  strauman  and  Higgins والدراسات التً تمت من قبل ، نتابج البحوث

  81٘klein  and  straumanٔالمسلمة التً صاؼها مع كل من كبلٌن وستراومان  

تناقضات الذات المختلفة ترتبط مع الحاالت النفسٌة السلبٌة  إن Higginsتبٌن لهٌؽنز 

 -هً : إشكال أربعةواالنفعاالت المختلفة والتً ٌمكن وضعها فً  ،كالمشاعر

( ٌمثل  own) من وجهة نظر الشخص نفسه مقابل الذات المثالٌة الواقعٌة. الذات ٔ

والذات المثالٌة الحالة العامة لؽٌاب النتابج االٌجابٌة كعدم  ، لواقعٌةا التناقض بٌن الذات

االفتراض بناءا على ذلك فعندما  أو ،وعلى التنبإ، والرؼبات الشخصٌة  ،اآلمالتحقٌق 

 أكثرٌكون  أنالمتوقع  فمنوضعؾ تقدٌر الذات  ، الكآبةٌكون الشخص عرضة لمشاعر 

 إنلدى البشر باعتقادهم  الن هذه المشاعر ترتبط، عرضة لمشاعر الخٌبة وعدم الرضا 

 . إشباعهالم ٌتم  أوالشخصٌة لم تتحقق  أمالهم

من وجهة  ( مقابل الذات المثالٌة  own ). الذات الواقعٌة من وجهة نظر الشخص نفسه ٕ

وٌمثل التناقض بٌن الحالة النفسٌة العامة لؽٌاب النتابج االٌجابٌة  ، ( other)ألخرانظر 

وهكذا ٌتم التنبإ  المهمٌن فً حٌاته ، األشخاص وأمانً، تحقٌق رؼبات  أو ،إحرازكعدم 

فشلوا فً  بؤنهمالن البشر الذٌن ٌعتقدون ؛ وذلك الكآبةباْن الشخص ٌكون عرضة لمشاعر 

ٌعتقدوا باْن  نأالمهمٌن فً حٌاتهم من المحتمل  األشخاصبعض  وأمانًتحقٌق رؼبات 

وهكذا ، ومشاعر عدم الرضا نحوهم  أملبخٌبة  أصٌبواالمهمٌن قد  األشخاص أولبك

  والكآبةسٌكونون عرضة لمشاعر الخجل واالرتباك  األشخاصالنظرٌة ان هإالء تفترض 

 . اآلخرٌن بؤعٌنفقدوا اعتبارهم  أنهمالن تلك المشاعر ترتبط بالبشر الذٌن ٌعتقدون 



 

 
 

 

من وجهة  ( مقابل الذات الواجبة own ) من وجهة نظر الشخص نفسه  . الذات الواقعٌةٖ

والذات الواجبة من وجهة  ، التناقض بٌن الذات الواقعٌة إن(  own) نظر الشخص نفسه

 المٌل لعقاب  أو، نظر الشخص نفسه تمثل حالة نفسٌة عامة لوجود نتابج سلبٌة مثل التهٌإ 
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الشخص فً هذه الحالة ٌكون معرضا لمشاعر التوتر  إنوهكذا تفترض النظرٌة  الذات ،

 ،والخوؾ ،واحتقار الذات باإلثمٌكون عرضة للشعور  أنوبشكل خاص من المتوقع 

المقبول  األخبلقٌةخالفوا المعاٌٌر  بؤنهمالن هذه المشاعر تحدث عندما ٌعتقد البشر  ؛والقلق

 بها على المستوى الشخصً .

من وجهة  مقابل الذات الواجبة ( own ( من وجهة نظر الشخص نفسه . الذات الواقعٌةٗ

العقاب  الكبؤشوبسبب ارتباط مخالفة الواجبات وااللتزامات  ، ( other) األخرنظر 

وهكذا د نتابج سلبٌة )كتوقع العقاب ( ، المختلفة ٌمثل هذا التناقض حالة نفسٌة عامة لوجو

 أنٌكون الشخص عرضة لمشاعر التوتر وبشكل خاص فمن المتوقع  أنمن المفترض 

 تحدث عند وقوع المشاعرالن هذه ؛ ٌكون الشخص عرضة لمشاعر الخوؾ والتهدٌد وذلك 

 أو،   المرتبطة المشاعر إنفترض هذه النظرٌة إلى ما سبق ت إضافةمرتقب  أذى أوخطرا 

وهكذا تكون  ،المتبلزمة مع نفس مجاالت تناقض الذات سوؾ تظهر معا وبنفس الدرجة

الذات  (/ own) / الذات المثالٌةownالمشاعر المتبلزمة مع تناقض الذات الواقعٌة )

الن كل تلك ؛ ( قابلة للحدوث بشكل متبلزم  other) الذات المثالٌة (/ own) الواقعٌة

المشاعر المرتبطة مع التناقض القابم  إنكما  اقض الواقعً المثالً .المشاعر ترتبط مع تن

والتناقض بٌن الذات الواقعٌة  ، ( own(/ الذات الواجبة ) ownبٌن الذات الواقعٌة )

(own ( الذات الواجبة /) other تمٌل ) إدراكترتبط مع تناقض  نهاألالن تحدث معا  ؛ 

                                                                                                 ( . ٖٓٗ – Higgins  ,  ٔ811 : ٖٔ8والذات الواجبة )  ة الذات الواقعٌ

الذات مشتقة  تكون الحاالت النفسٌة السلبٌة المرتبطة بمفهوم إنوهكذا ٌفترض هٌؽنز     

وعلى الرؼم من انه  ، المختلفة لموجهات الذات واإلشكال، من العبلقات بٌن مفهوم الذات 

كعمل لوجهة نظر موجهات  أو، تتنوع كوظٌفة  إنٌتوقع من الحاالت النفسٌة السلبٌة 



 

 
 

 

االفتراضات  إلى باإلضافة( .  األخرمقابل وجهة نظر وجهة النظر الذاتٌة  إيالذات )

 . تقدم النظرٌة افتراضات واضحة لمعالجة المعلومات وهً: التحرٌضٌة

 الذات عبارة عن بنٌة معرفٌة ترتبط داخلٌا مع معتقدات الذات . إدراكتناقض  إن:  أوال
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تناقض الذات اضطرابا نفسٌا وهذا ٌتوقؾ  إدراكهناك احتماال كبٌرا الن ٌنتج  إنا : ثانٌ

كلما كان التناقض على درجة كبٌرة كلما كان االضطراب  يأ، على مستوى ذلك التناقض 

 إنوهً ، لبلفتراضات قدمها )هٌؽنز( فً نظرٌته  أخرىوثمة مضامٌن  ً شدٌدا ،النفس

فٌة وان الجمع بٌن مجموعة االفتراضات التحرٌضٌة معر بنى إالهً  تناقضات الذات ما

)) انه :والتً تنص على ،  للنظرٌةالعامة  الفرضٌة إلىٌقود  وافتراضات معالجة المعلومات

    للمعاناة عرضة أكثرالذات كبٌرا عند فرد ما كلما كان هذا الفرد  تناقضكلما كان حجم 

 .(  ٕٖ٘ : Higgins  , ٔ811)      ((التناقضالمرتبطة بنمط  االضطرابات أنواعمن نوع من 

 : اآلتٌتٌن بالفرضٌتٌنعملً للنظرٌة تم التعبٌر عنها  –ؽرض الحصول على دعم واقعً ول

الذات كبٌرا عند فرد ما كلما  إدراكونصها : كلما كان مستوى تناقض  األولىْا. الفرضٌة 

                                                                                                  . االضطراب من النمط بذلكاالضطراب المرتبط  أنواع من نوع من للمعاناة عرضة أكثر كان

الذات كبٌرا عند فرد ما كلما  إدراكب. الفرضٌة الثانٌة ونصها : كلما كان مستوى تناقض 

 قض ذلك الشكل من التنااالضطراب المرتبط ب أنواععرضة للمعاناة من نوع من  أكثركان 

 ( 1ٖٔ – 1ٕٔ:  ٕٔٓٓ) العنزي ،                                                           

علم النفس  مستوىما ٌراه مناسبا فً دراستها على الباحث هذه النظرٌة ل وقد اعتمد   

والعبلج  اإلرشادتها فً عملٌة وفعالٌ المتعمق فً دراستها ٌدرك قوتها إن إذ التربوي

( self – concept) المناسبة فً تحسٌن مفهوم الذات اإلرشادٌة األسالٌب فإٌجادالنفسً ، 

 و ، التوازن بٌن الذات الواقعٌة والمثالٌة والواجبة لدى المسترشدٌن إحداثمن خبلل 

، (  self – image)  وتحسٌن صورة الذات، ٌساعدهم فً رفع مستوى تقدٌرهم لذواتهم 

المتعلقة بهذه الذات ،  ( Body – image  Disordersواضطرابات صورة الجسد ) 



 

 
 

 

النفسً فً العالم العربً  واإلرشاد، فً مجال علم النفس االجتماعً  الباحثٌن  تدعوالذلك 

وذلك  المزٌد من الدراسات فً هذا المجال إجراءعلى  على المستوى البحثً والتجرٌبً

وكٌفٌة تقدٌم ، وتفسٌرٌة للعدٌد من القضاٌا المتعلقة بمفهوم الذات لما لها من قوة وصفٌة 

 عً .الذات فً مواقؾ التفاعل االجتما
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   Depression ثانٌا : االكتئاب

ا من خبلل انفعاالته بالمإثرات الحٌاتٌة والتفاعل معه التؤثر اإلنسانمن طبٌعة     

والحزن من ابسط صور االكتباب النفسً  والحب والخوؾ والحزن ، الفرحالمتنوعة مثل 

والمرض  واإلحباطتفاعله مع مثٌرات الحٌاة فً مواقؾ الفشل  ناءأث اإلنسانالذي ٌعرض 

 ( . 1ٕ : ٕٓٓٓ)بركات ، 

بالحزن  أصٌبعندما   السبلم ٌعقوب علٌه هللا نبً معاناة   الكرٌم القرانوقد مكن        

على ٌوسؾ وابٌضت  ًاسف لفقد ابنه ٌوسؾ علٌه السبلم قال تعالى) وتولى عنهم وقال ٌا

قد ٌصٌبه من  وشرح ما ( . 1ٗسورة ٌوسؾ االٌّة )   كظٌم(فهو  الحزن من عٌناه

تكون  أوتا هلل تفتإا تذكر ٌوسؾ حتى تكون حرضا  الوق) :  الحزن قال هللا تعالى عراضأ

 ( . 1٘ إٌهمن الهالكٌن( )سورة ٌوسؾ : 

وحزن رسول هللا صلى هللا  مرٌضا مشرفا على الموت ، :ي أ، وتعنً كلمة حرضا       

العٌن تدمع والقلب ٌحزن وال  إن) : وقال عندما توفى  إبراهٌمعلٌه وسلم على فقد ابنه 

كما خاري ومسلم . ولمحزونون( رواه الب إبراهٌم لفراقك ٌا وانؤما ٌرضً ربنا  إالنقول 

) اللهم :صلى هللا علٌه وسلم فً دعوة المكروب  جاء فً الحدٌث الشرٌؾ لسٌدنا محمد

عن  وما ٌمٌز الحزن بك من العجز والكسل ( ، وأعوذبك من الهم والحزن  أعوذ إنً

ر الذي ٌلحق بالفرد الضر أو، الحزن استجابة انفعالٌة تتفق مع درجة الفقد  إنباب تاالك

 أنعن طرٌق التفرٌػ االنفعالً وٌمكن  أواو بفعل مبلبم ، استخدام المنطق ٌمكن تعدٌله ب

ٌة التفاعل مع وان ٌتعلم من واقع تلك الخبرة كٌف ،ٌتحول من عانى منه عن هذه الحالة

 .        ( 1ٕ:  ٕٓٓٓ) بركات ،وان ٌحقق قدرا من التكٌؾ  أسرعشكل المماثلة بالمواقؾ 



 

 
 

 

والجهد والشعور ، االنخفاض فً المعنوٌات  و، الحزن العمٌق  االكتباب فانه ٌعنً أما     

 ( .  ٗ٘:  811ٔوعدم الجدوى )فاضل ،  األملبالضٌاع وفقدان 

دث لمثٌر ٌختلؾ عن الحزن من حٌث وهو استجابة انفصالٌة متطرفة وؼٌر مناسبة للح

 الشدة ومدة استمرارٌة االستجابة ، والمكتبب ال ٌمكنه استشعار المشاعر المبهجة عكس 
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،  األفكارحالة الحزن السوي وٌمٌل المرٌض باالكتباب الجترار الذي ٌعانً من    

( .  8ٕ: ٕٓٓٓالعبلج النفسً )بركات،  إلىوالخبرات ؼٌر السارة فً حٌاته وهو بحاجة 

وما ٌعترٌها  اإلنسانشرحهم طبٌعة  أثناءفهم االكتباب وقد حاول العلماء فً قدٌم الزمان 

فقدان الم نفسً ٌصاب به المرء بسبب  بؤنهي من اضطرابات انفعالٌة ، فقد فسره الكند

الرازي مرضا عقلٌا ٌكدر الفكر والعقل وٌإذي  واعده المحبوبات وفوت المطلوبات ،

وهو عند ابن حزم حالة من الضٌق تنشاْ من حاالت كثٌرة كالؽٌظ والعزلة ، النفس والجسد 

 ( . 1٘ٔ - ٕٖ:  88ٖٔلمهانة وقلة الحٌلة ) نجاتً ،وا

 إلىٌرجع البحث فً االكتباب  النفسٌة انتشارا اذ مراضاأل أكثراالكتباب من  ٌعدو       

حالة  إلىالشدٌدة  اإلثارةالشدٌد لدى البعض من حالة قبل المٌبلد ، فقد اثارالتحول ما 

 وهً االكتباب ،  Melancholiaوالمنخولٌا  Maniaربطها بالهوس  اذ االكتباب الشدٌد .

المزاجٌة وتحدٌدا بالمزاج السوداوي . كما ربط  بؤنظمتهالكتباب( وقد ربط المنخولٌا )ا

 ؤلسبابل وأرجعهماواالكتباب ، فً العصر الرومانً بٌن الهوس  Aretaeusارتٌوس 

 Bonetبونت  أكدبداٌات القرن السابع عشر حٌث  إلىوقد استمر هذا االعتقاد ،   نفسها

وقد ،  Manic – depression  insanityهذا االعتقاد وسماها جنون الهوس واالكتباب 

 إن إالتم تبنً هذه الفكرة خبلل القرنٌن الثامن والتاسع عشر وبداٌات القرن العشرٌن ، 

 العام  إرجاعها ال تدعم تدعم هذا االرتباط بصورة مطلقة ودابمة كما  الحدٌثة ال األبحاث

 . رٌة من الهوس واالكتباب دو أو، وان كان البعض ٌتعرض لنوبات ثنابٌة  نفسها ؤلسبابل

 ( 1ٖ:  ٕٕٓٓ) تونسً ،                                                                     



 

 
 

 

سوء الحال واالنكسار من الحزن واكتباب اكتبابا:  أنهاعلى  الكآبةابن منظور  وٌرى       

تؽٌر النفس باالنكسار من شدة الهم والحزن  أٌضا والكآبةوانكسر فهو كبٌب ، حزن واؼتم 

 ( . ٘ٗ: 1ج ،)ابن منظوروهو كبٌب ومكتبب . 

 اإلنسانمرض عقلً ٌشعر فٌه  بؤنه(  881ٔ) الموسوعة العربٌة العالمٌة كما تشٌر    

 وعلى المستوى االصطبلحً فً الحٌاة ، األهمٌةوبعدم  األملوفقدان  ، بالحزن العمٌق
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 أعراضهاعبارة عن خبرة وجدانٌة ذاتٌة  بؤنه  Emerry 811ٔ اٌمري ٌرى        

الحزن والتشاإم وفقدان االهتمام والبلمباالة والشعور بالفشل وعدم الرضا والرؼبة فً 

وفقدان الشهٌة واحتقار الذات  واإلرهاق األموروعدم البت فً ، المرء لنفسه والتردد  إٌذاء

وفً المإلفات العربٌة ٌجمع الكتاب  بذل اي مجهود ،على وعدم القدرة  ،وبطء االستجابة

والحزن والشعور بالتعاسة والضٌق نتج اثر تعرض الفرد حالة من االنكسار على انه 

 . راض النفسٌة والجسمٌة حٌاتٌة ضاؼطة ٌصاحب ذلك مجموعة من األع لمواقؾ

 (       1ٖ:  ٕٕٓٓ) تونسً ،                                                                      

 بؤنه DSMٔ األولفً الدلٌل التشخٌصً  األمرٌكٌةجمعٌة الطب النفسً  وتشٌر    

تلؾ فً المخ بل هً اضطرابات  أو، تنجم عن علة عضوٌة  مجموعة من االنحرافات ال

أو  ، أو الصدمات االنفعالٌة، الخبرات المإلمة  إلىوظٌفٌة ومزاجٌة فً الشخصٌة ترجع 

وٌتفاعل معه وترتبط  ،مع الوسط االجتماعً الذي ٌعٌش فٌهاضطراب عبلقات الفرد  إلى

عات واضطرابات وهو محاولة شاذة للتخلص من صرا، بحٌاة الفرد وخاصة طفولته 

 أو ، قد تفلح فً هدفها بقدر قلٌل وإٌقافهفسٌة ومحاولة لتجنب القلق تستهدؾ حبل اْلزمة ن

 .   وإصراراتجدي فً خفض القلق بل تزٌده شدة  حاولة خاببة الأو تكون م ،كبٌر

   (         8ٕٓ:  81ٔٔ) ٌاسٌن ،                                                                      

 األهداؾمظهر للشعور بالعجز حٌال تحقٌق :  بؤنه  Licherbergلٌتشربٌرج  وٌرى    

ٌكون  األملعلل شخصٌة وفً هذا السٌاق فان  إلىمنسوبة  الٌؤسعندما تكون تبعٌة 



 

 
 

 

)عسكر،  مدى احتمال حدوث النجاح فً صلته بتحقٌق الهدؾ ألدراكمفهوما كوظٌفة 

السوداء  األفكار) االنقباض فً المزاج واجترار :  بؤنه جرجٌس وٌرى ،(  ٙ: 811ٔ

العقلً المرضً وقد ٌكون  اإلرجاعوالهبوط فً الوظابؾ الفسٌولوجٌة قد ٌصاحبه بعض 

واالكتباب وقد ٌحدث نتٌجة التعرض لمشقة من قبٌل االستجابة ، احد طوري ذهان الهوس 

 .( ٖٖٗب :88ٖٔ)موسى ،  ( المرضٌة لها
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اختبلل ٌصٌب الجهاز النفسً البٌولوجً )بؤنه: Burns & Beckبرنز وبٌك  وٌشٌر      

والوظابؾ البدنٌة وٌتمٌز المكون ، والسلوكٌات  واألفكاركله وٌشتمل على االنفعاالت 

 والشعور،  والٌؤس ،والتوتر،  مشاعر الحزنمل على مزاج كدر ٌشت االنفعالً بوجود

،  وإنقاصه، وزٌادة الوزن  ، واألرق البدنٌة على توهم المرض األعراضوتشمل  باإلثم

، واالنعزال عن العمل ، وعدم النشاط ، والخمول ، والسبات ،  اإلسهال أو ،واإلمساك

 . (ٔ:  88ٔٔالشناوي ، ) السارة األنشطةوتجنب 

) حاله انفعالٌة تتضمن تؽٌرا محددا فً المزاج :  بؤنه آخرتعرٌفا  Beckبٌك  وٌرى    

 الذات توبٌخومفهوما سالبا عن الذات مع ، والبلمباالة ، والقلق  ،مثل مشاعر الحزن

 والموت واالختفاء الهروبفً عقاب الذات مع رؼبة فً  وتحقٌرها ولومها ووجود رؼبات

زٌادة  أو ، وتؽٌرات فً مستوى نقص واألكلوبة النوم وتؽٌرات فً النشاط مثل صع     

 ( . 8ٓٔ- 1ٓٔ: 818ٔ، النشاط ( )صالح

المزاجً  اإلٌقاعتشمل انخفاض فً  إكلٌنٌكٌةمجموعة ):  ؤنهب Campellكامبل  وأشار    

حركً نفسً وربما ٌختص  تؤخرومشاعر االمتعاض المإلم وصعوبة التفكٌر مع وجود 

 اإلحساسمصحوبا بنقص ملحوظ فً  اإلثمالحركً النفسً للفرد وٌكون شعور  التؤخر

توجد  أنوفً النشاط النفسً والحركً والنشاط العضوي من ؼٌر ، بالقٌمة الذاتٌة 

 ( . ٕ:  88ٔٔمشكبلت عضوٌة حقٌقٌة وراء هذا النقص ) الشناوي ، 

 بؤنه ICD-8فً التصنٌؾ الدولً التاسع  WHOمنظمة الصحة العالمٌة  وتشٌر    

ٌتضمن من  وال، ٌنشاْ عادة من تجربة مضاٌقة اضطراب ٌتمٌز بحزن ؼٌر مناسب 



 

 
 

 

هذٌانا ولكن ٌؽلب انشؽال المرٌض بصدمة نفسٌة سابقة على مرضه  أو ، مظاهره توهما

كتباب وال ٌقوم التمٌٌز العصابً االكتبابً والذهانً على درجة اال ،موجودة ؼالبا فٌه

الذهانٌة وعلى درجة  أو ، عدم وجود الخصابص العصابٌة أو ، ولكن على وجود

 .(  ٖٔٔ:  81ٖٔمرٌض .)المحسٌري ، االضطراب فً سلوك ال
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 االكتئاب أعراض

 -: اآلتًٌمكن تصنٌفها على النحو  األعراضهناك مجموعة من 

 الجسمٌة : األعراض:  أوال

ورفض الطعام لشعور  ، وفقدان الشهٌة ، والشعور بالضٌق ،كاالنقباض فً الصدر       

والصداع  واإلمساك ، ونقصان الوزن ، الرؼبة فً الموت أوله  استحقاقهالمرٌض بعدم 

 والتؤخر، وضعؾ النشاط العام ، فً الجسم خاصة فً الظهر  الموآ ، مجهود ألقلوالتعب 

وتوهم المرض  ، زمن الرجع وتؤخر، والبطء والرتابة الحركٌة  ، النفسً الحركً

على  والكآبة، واضطراب الدورة الشهرٌة ، واضطراب النوم ، واالنشؽال على الصحة 

 ( . ٖٔ:  88ٖٔالمظهر الخارجً  ) السٌد ، 

 ٌة :النفس ثانٌا : األعراض

ٌتناسب مع  الوالحزن الذي  ، وهبوط الروح المعنوٌةواألسى ،  والٌؤسبإس لكا        

، وضعؾ الثقة بالنفس  ، وعدم القدرة على ضبط النفس ، وانحراؾ المزاج وتقبله، سببه 

وفتور االنفعال  واألرق ، ،والتفاهة والقلق والتوتر،  وعدم القٌمة  ، والشعور بعدم الكفاٌة

والشرود حتى الذهول ، واالنطواء واالنسحاب والوحدة واالنعزال والسكون والصمت 

فً  أمل ال بؤنهواالعتقاد ، السوداء  واألفكاروالنظرة السوداء للحٌاة  األملوالتشاإم وخٌبة 

وعدم القدرة على ،  الحٌاة  بؤوضاعوالتبرم  أحٌانا ،الشفاء واالنخراط فً البكاء 

 ، وإهمالوالبلمباالة والنقص فً المٌول واالهتمامات والدافعٌة  ، الستمتاع بمناهجهاا

وبطء ، وبطء التفكٌر واالستجابة وصعوبة التركٌز والتردد  ، النظافة والمظهر الشخصً



 

 
 

 

وتضخٌمها  أخطابهاوالشعور بالذنب واتهام الذات وتصٌد ، وقلة الكبلم وانخفاض الصوت 

 ( . ٖٔ:  88ٖٔوضبلالت العدمٌة  )السٌد ، والهبلوس  أحٌانا ،االنتحارٌة  ، واألفكار
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 العامة : األعراضثالثا : 

وعلى الرؼم من  ، وسوء التوافق االجتماعً ، وعدم التمتع بالحٌاة ، اإلنتاجنقص       

تتفق  إنها إالاختبلؾ المفاهٌم واالتجاهات النظرٌة المتعددة التً قامت بفحص االكتباب 

وفقا لوجود  اإلكلٌنٌكًوٌتم التشخٌص ، عة لبلكتباب شاب وأعراضهناك عبلمات  إنعلى 

 حٌاةتتفق مع ظروؾ  وبصفة خاصة حالة الحزن العمٌق والتعاسة البادٌة التً ال، بعضها 

 ( . ٖٔ:  88ٖٔ) السٌد ، لمرٌض ا

 االكتئاب أنواع

مختلفة تتباٌن كما  ؤعراضاالكتباب مرض واحد ٌزخر ب إن  Lewisٌعتقد لوٌس       

خارجً مستقبل عن االكتباب وال ٌوجد ما ٌسمى باالكتباب النفسً العصابً ال ، ولٌس كٌفا

          اإلكلٌنٌكٌة األعراضتعقٌد وشدة  والفارق الوحٌد بٌنهما هو، العقلً الذهانً الداخلً 

 (  ٖٙٗ ب :88ٖٔ) موسى ، 

                                                                                                  نوعٌن فقط هما :  إلىوهناك من ٌصنفه  

وٌنتج عن (  Depression psychotic) ًألذهان أو ، العقلً أو ، . االكتباب الداخلًٔ

اضطراب  إلىؼٌر شعوري لكنه راجع  أو ، سبب عقلً خالص ولٌس له سبب شعوري

 فً الجهاز العصبً المركزي .



 

 
 

 

 إلىٌرجع  (Neurotic  Depression)العصابً  أو، النفسً  أو،  . االكتباب الخارجًٕ

ري مصدر ٌد أندون  واألسى، شعورٌة ٌحس فٌها المرٌض بالحزن  عوامل فردٌة ال

 .(  ٕٓ – ٗٔ:  818ٔالحقٌقً ) عفٌفً ،  إحساسه

والثانً هو فرق فً الدرجة ٌصل فً  األولالفرق بٌن النوع  إنٌرى البعض        

    المرٌض لتفسٌر الواقع والتوهم والهذٌان إساءةحد  إلى المنشؤاالكتباب الذهانً الداخلً 

 .(  8ٕٗ:  811ٔ،  زهران) 
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عصابٌة كالقلق وتزداد  بؤعراضفً االكتباب العصابً فٌكون مصحوبا  أما         

 .(  ٖٗ:  811ٔ،  إبراهٌمحاالت االنتحار فً االكتباب الذهانً ) 

التصنٌؾ الثنابً  إلىمثل الخولً الذي ٌضٌؾ  أنواعة ثبلث إلىوهناك من ٌقسمه       

 نوعا ثالثا هو :

فقدان  أو ،ز. االكتباب التفاعلً : وٌعتبر رد فعل للظروؾ الخارجٌة مثل موت عزٌٖ

               طبٌعٌة منطقٌة للظروؾ المسببة له  سٌكولوجٌةوهو نتٌجة ، تهدٌد بفضٌحة  أو،  ثروة

 .(  ٗٔ:  818ٌٔفً، ) عف

 كان هناك مقٌاس لبلكتباب فان فً بداٌته ٌقع ما إذا  ؤنهبBroody وٌرى برودي       

 ٌعرؾ باالتً : 

 : وٌقترن فٌه المزاج بشذوذ كٌمٌابً . األساسً. االكتباب ٔ

 . االكتباب المضاعؾ : وهو مرض مزمن ٌحدث فٌه فترات من االكتباب الحاد .ٕ

              % من مدمنً الخمور فً الوالٌات المتحدة ٓٗ. االكتباب المتخفً : وٌصٌب ٖ

 .(  8ٔ:  818ٔ) عفٌفً ،

 :  إلىوهناك من ٌقسم السلوك االكتبابً من حٌث الشدة      



 

 
 

 

                           ( . ٕٙٓ:  88ٕٔ. االكتباب البسٌط : ٌظهر المصاب فٌه عزوفا عن الحٌاة ) الحفنً ، ٔ

وثبوط فً العزٌمة والشعور بعدم لذة الحٌاة وقد ٌنجح  باإلجهادوٌبدو فً شكل شعور 

وٌعتبر البعض هذا النوع من ، ٌنجحون  المرٌض فً انتشاله من كربه وقد ال أصدقاء

 ( . 1ٕٕ:  81ٙٔ ملل )جبلل ،لوا باإلجهاداالكتباب نوعا من الشعور 

،   ألحفنً)متوهمة  وأوجاعهٌا ذهنٌا وحرك أٌضا لمصابا ظهرٌ: الحاد. االكتباب ٕ

ٔ88ٕ :ٕٓٙ. ) 
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 ، وٌفقد السٌطرة على نفسه، والرؼبة فً البكاء ، ٌشعر بموجه من الحزن واالنقباض  

  وٌصعب،وتعترٌه فترات ٌفقد فٌها ذاكرته ،  االكتبابعلٌه كبح موجة  وٌصعب

وٌعبر المرٌض  ؽٌظابٌعانً كابوسا  وكؤنهوٌبدو  ذهنٌاحوله وٌصبح متبلدا  ما إدراكعلٌه 

 ( . ٕٕٙ: 81ٙٔعن شعور بالذنب وٌصعب انتشاله من كربه )جبلل ،

لم ٌردعه  وإذاكا وقد ٌهلوس ٌبدي حرا ٌتجاوب المرٌض وال : ال ألذهولً. االكتباب ٖ

 ( . ٕٙٓ: 88ٕٔ،  فنًالححد مات جوعا ) أ

 منها : أخرى أنواعوٌتحدث علماء الطب العقلً عن       

نتٌجة   Wattsس ٌة : وٌحدث هذا النوع كما ٌرى وات. االكتباب الراجع لعله جسمانٔ

مصاحبا لمرض عصبً معروؾ باسم باكٌنسون وٌعقب  وٌؤتً، بالمخ  إصابة أو، مرض 

الكبد الوبابً وٌحدث من التسمم من المعادن  فٌروس أو ، مثل االنفلوانزا بفٌروس اإلصابة

وقد  Bالثقٌلة مثل الزببق والرصاص وبسبب نقص عناصر الؽذاء مثل مجموعة فٌتامٌن 

 الخمور .المخدرات و إدمانبعد الوالدة وٌحدث بسبب  المرأةتصاب به 

 .  (1ٔ: 818ٔ، عفٌفً)  القطب األحاديباالكتباب  وٌسمى: . االكتباب العنٌد المقاوم للعبلج ٕ

ٌستقر المرٌض فً مكان واحد وٌتحرك هنا وهناك متهما نفسه  : ال ألهٌاجً. االكتباب ٖ

                                                                                               والضٌاع وٌحتاج هإالء المرضى للرعاٌة . ،معبرا عن العجز



 

 
 

 

الفترة فً  والمتؤخرةالمتوسطة  األعمارؼالبا فً  األفراد: وٌصٌب  الٌؤس. اكتباب سن ٗ

 ،سنه عند سن القعود ) جبلل  ٘ٙ – ٓ٘ساء والرجال مابٌن سنة عند الن ٘٘ -ٓٗما بٌن 

ٔ81ٙ  :ٕٕ1 . ) 

الظهور  إلىخبرة جارحة وٌعود  إلى األصلً. االكتباب الشرطً : وٌرجع مصدره ٘

 بظهور وضع مشابه .

 ( . 8ٕٗ:  811ٔ . االكتباب المزمن : وهو دابم ولٌس فً مناسبة فقط ) زهران ،ٙ

 20                                     الفصل الثانً : االطار النظري                         

 باإلعمالحٌل بٌنها وبٌن القٌام  إذا. االكتباب القهري : ٌظهر على الشخصٌة القهرٌة 1

 .الروتٌنٌة التً تقوم بها 

. االكتباب الخلقً : مٌل فطري لبلكتباب ٌتسم به الشخص بببلدة التفكٌر والحركة 1

 لم ٌكملوه وتنقصهم الثقة بالنفس .شٌبا  وداْ ب وإذاولة والتشاإم وٌشق علٌهم اتخاذ قرار بسه

 نوبة تؤتٌهوقد  ، . االكتباب الدوري : وٌتراوح مزاج المرٌض بٌن االكتباب واالنشراح8

سنوات ٌشعر خبللها انه متعب وبابس وٌتجه  أوشهور  أو أسابٌعاالكتباب مرة كل عدة 

  لبلكتبابوٌنعزل وٌعتبر فترات االنشراح بمثابة دفاعات ضد المٌل القوي والعمٌق  نفسه على باللوم

 إصاباتوتختفً بسرعة وترافق  فجؤة. االكتباب الفجابً : استجابات انفصالٌة تظهر ٓٔ

  المخ التً هً فً الفص الصدؼً .

 . ٌذكر بمرضه وٌنفض بشدة كل عناٌة ٌلقاها بسببه أنٌكره . االكتباب النفوري : المرٌض به ٔٔ

 . االكتباب بعد النوم : وهو حالة وقتٌة تعقب النوم .ٕٔ

مدة طوٌلة حٌث  أمهاتهمالذٌن ٌفصلون عن  األطفال. االكتباب االنفصالً : ٌعانً منه ٖٔ

وال ٌثٌرهم ،  نحو ذلك ٌكفون عن البكاء  أو ،وبعد ثبلثة شهور ، الفراق آالمتظهر علٌهم 

فً شرود وقد اتسعت عٌونهم وذهلوا عما حولهم  األطفالء ،  وٌجلس هإال أقوىمثٌرا  إال

 1 – ٙفً السن بٌن  األطفالوٌصاب به ، ٌشق على مخالطٌهم التخاطب والتبسط معهم 



 

 
 

 

 األطفالوٌصاب به ، وعدم النوم  ،  اإلسهال أوفقدان الشهٌة للطعام  أعراضهومن  أشهر

 والمإسسات . المبلجان فً الذٌن ٌنشإ

. الدنؾ : وٌسمى المرض المثقل وهو نمط من االكتباب التفاعلً ٌلزم الطفل المحروم  ٗٔ

 لونه وٌظل كذلك حتى ٌموت ٌنطفاوٌإدي به حٌث ٌصاب بفقدان الشهٌة  أن إلىعاطفٌا 

 ( . ٕ٘ٔ – 1ٕٓ:  88ٕٔ) الحفنً ، 
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 االكتئاب  أسباب

من الطفولة  تبدأهو نتاج لسلسلة من العملٌات  وإنما فجؤة ٌحدث االكتباب للفرد ال       

 لعمر فً صورة اضطراب نفسً وتستمر بدون تناول وتتبلور فً مرحلة متقدمة من ا

 .(  8ٔٔ:  81ٙٔ)حمزة ، 

 أو،  بٌة الخاطبة التً ٌتبعها الوالدانالتر أسالٌبباالكتباب  اإلصابة أسباب أهمومن        

   ( .11:  811ٔ) عبد الرزاق ،  األبناءمقامهم فً تربٌة  القابمون

التً تعزز من شعورهم بالنقص وقد ٌصبح هذا الشعور مسٌطرا ومإثرا على      

 . ( 1ٔ٘:  818ٔنصور ، للحٌاة ) م عبلقاتهم ونظرتهم

ٌلقى  الطفل الذي ال إنٌسمى )التكافإ(  ما أوفً نظرٌة المجال  Levinوقد ذكر لٌفٌن   

 األشٌاءتكافإ ناقص وتصبح عناٌة كافٌة ٌفقد عبلقته بالعالم الخارجً وٌتكون لدٌه 

المحٌطة به ذات جاذبٌة قلٌلة وؼٌر عادٌة وفً الحاالت الصعبة ٌكون تقبله االٌجابً 

عوابق فً وقت مبكر  أنتجت أو، وقد منعت اهدافة  إلىللوصول  وعزمهلعالمه ونواٌاه 

) عبد الرزاق  ؾ الدوافع بضع مرتبطةببلدة الشعور وظهور حالة مزاجٌة  إلىمما ٌإدي 

 ،ٔ811  :1ٗ  ). 

% من ٕٓ -% ٓٔفً سن مبكرة وان  األطفالبعض و ٌصاب باالكتباب        

 ( .  1ٔ٘: 88ٖٔ) الشربٌنً ، ٌعانون منه  على العٌادات النفسٌةالمترددٌن منهم 



 

 
 

 

 المهٌؤةالعوامل  أهممن  لؤلبناءالوالدٌن معاملة  وأسالٌب األسرٌةن العوامل لذا فا         

 أخرى أسباباالكتباب على ذلك فحسب فهناك  أسبابوال تقتصر ، والمإدٌة لبلكتباب 

 : األتًاجتماعٌة ونفسٌة وجسمٌة ووراثٌة ٌمكن استعراضها على النحو 
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 االجتماعٌة  األسباب:  أوال

مجتمع الذي من حوله ومع ال واآلخرٌن أسرتهبعبلقات اجتماعٌة مع  اإلنسانٌرتبط       

وترجع معظم ٌعٌش فٌه وهو ٌتفاعل معهم بقدر احتٌاجه لهم فٌإثر فٌهم وٌإثرون فٌه 

         واآلخرٌناختبلل التوازن بٌن الفرد والمجتمع وبٌن الفرد  إلىاالضطرابات النفسٌة 

سبب فً االجتماعٌة الضاؼطة التً قد ت باباألس أهمومن  ( ، ٖٙ: 818ٔفٌفً ، ) ع

 والراشدٌن : لؤلطفالباالكتباب بالنسبة  اإلنسان إصابة

 أو، فقد وظٌفة  أو،  مفارقته أو ، . الحرمان وفقدان الحب والمساندة العاطفٌة كفقد حبٌبٔ

 ( . ٖٓٗ: 811ٔ) زهران ،          فقد الكرامة والشرؾ أو ، مكانة اجتماعٌة أو ، ثروة

كانت االنطباعات التً كونها عن هذه العبلقة حسنة فان الحٌاة  فإذا،  بؤمه. عبلقة الطفل ٕ

 . باأللم تكن كذلك فان الحٌاة قاسٌة وملٌبةلم  وإذا ، مبهجة

 فً مواجهة المشاكل . الخاطاالوالدٌن  أسلوب. امتصاص الطفل ٖ

 . واإلهمال. التربٌة الخاطبة كالتفرقة فً المعاملة والتسلط ٗ

 والتوتر فً الحٌاة . األحبة. موت ٘

 التنشبة فً المدرسة . أسلوب. ٙ

 . اثر الرفاق على الطفل .1



 

 
 

 

                                                                                               وطن .  . الهجرة من ال1

 .             العاطفً، والفشل والطبلق  ، وسن القعود والتقاعد ، وسةوالعن. الوحدة 8

 ( 1ٙ:  818ٔ) عفٌفً ،                                                      
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 النفسٌة  األسبابثانٌا: 

 لئلصابة المهٌؤع الحاجات النرجسٌة للفرد لم تشب إذاوٌرى المحللون النفسٌون انه      

عمل لٌرؼم  بؤيام ه فً خطر وحٌنبذ ٌكون مستعدا للقٌباالكتباب ٌصبح تقدٌره لذات

الخارجٌة  اإلشباعمصادر  إلرؼامالذلة والمسكنة  إلىوقد ٌلجاْ  إلٌهعلى االلتفات  اآلخرٌن

 81ٙٔته ) جبلل ،بٌبٌنجح فً محاولة التسلط على  تكون طوع ٌده وكثٌرا ما أنعلى 

:ٕٖٕ  ). 

والفشل وخٌبة  واإلحباط،  التوتر االنفعالً  باالكتباب اإلصابة أسباب أهمومن        

 باإلثمشعور لوالصراع البلشعوري وا،  األعلى األناوالكبت والقلق وضعؾ ،  األمل

، الصادقة  للحٌاةؼٌر الواقعً  الخاطاواتهام الذات والتفسٌر ، والرؼبة فً عقاب الذات 

 وسوء التوافق ،،  وعدم التطابق بٌن مفهوم الذات الواقعٌة وبٌن مفهوم الذات المثالٌة 

وٌكون االكتباب على هٌبة انسحاب ووجود كره وعدوان مكبوت قد ٌتجه نحو الذات ٌظهر 

         ( .  ٖٓٗ: 811ٔفً شكل محاوالت انتحارٌة وٌكون االكتباب بمثابة الكفارة ) زهران ، 

محتفظة ولٌقلل من مشاعر  األناوهذا السلوك محاولة من المرٌض للمحافظة على تكامل 

 اآلخرٌنولٌقلل من العدوان داخله باالنسحاب وتحرٌك  األلمالذنب لدٌه عن طرٌق 

 ( .  ٖٖٕ:  81ٙٔ) جبلل ،   لمحاولة السٌطرة علٌهم

 الجسمٌة  األسبابثالثا : 

على التكٌؾ فٌنهارون رة بعض الناس العوامل الجسمٌة التً تقلل من قد هناك بعض       

بالحمٌات  اإلصابةعند تعرضهم لشدة بسٌطة ٌستطٌعون مقاومتها فً الحاالت العادٌة مثل 



 

 
 

 

         دة وفً حالة االنفلوانزا بعد الوال فً حاالت ما أو ، ارتجاج المخ أو، التسمم  أو، 

 .(  ٖٙ: 881ٔ) عكاشة ، 

أو  ، بالقنوط وتوقع الموت كاضطراب القل إلىبمرض خطٌر ٌإدي  اإلصابة أو      

 ( . ٖٕٗ: 811ٔالتدرن الربوي )ٌاسٌن ،  أو ، السرطان
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 الوراثٌة األسبابرابعا : 

 األقارب% بٌن السكان ، وفً ٖنسبة انتشاره  إن WHO الصحة العالمٌةتقرر منظمة     

الطرٌقة التً تنتقل  أما. % 1ٔبنسبة  األشقاء% ، وؼٌر ٖٕبنسبة  األشقاء% ، وبٌن ٔٔ

بها الوراثة فما زالت ؼٌر معروفة وتعمل بعض مراحل العمر كعامل مسبب للمرض ففً 

والخوؾ من  األمراضوالعزلة وكثرة  مرحلة الشٌخوخة ٌحدث االكتباب بسبب الضعؾ

المتبقً من عمره اقل  إن اإلنسانشعور  العمر بسببالموت وٌحدث فً مرحلة منتصؾ 

وٌفتقد  المفاهٌم الوجودٌة بؤزمةوٌمر  اإلحباطفٌعانً من  أمالهوانه لم ٌحقق ، مما ذهب 

العمل  أو، ج البٌت  بسبب الزوا األوالدالمعنى والهدؾ من الحٌاة خاصة عندما ٌؽادر 

وٌحدث فً المراهقة بسبب الصراعات والمتناقضات وتضاعؾ الضؽوط المختلفة على 

 أكثرالمراهق وٌكون المرض فً هذه الحالة شدٌدا وتتكرر المحاوالت االنتحارٌة والنساء 

 .لضعؾ بسبب التؽٌر الهرمونً لدٌهن باالكتباب من الرجال بنسبة ا إصابة

                  (1٘ٔ:  81ٙٔ) عزة ،                                                                        

 النظرٌات المفسرة لالكتئاب

االكتباب كل من وجهة نظره الخاصة وتعكس مجمل  حاول العدٌد من العلماء تفسٌر    

اط النواحً الجسمٌة لدٌه بالنواحً وارتب اإلنسانتفسٌراتهم وحدة وتكامل جوانب حٌاة 

تعكس تفصٌبلت لكٌفٌة التداخل والتفاعل بٌن تلك  إنهاالنفسٌة والعقلٌة واالجتماعٌة كما 

وفٌما ٌلً استعراض لبعض من  والعوامل المإثرة فٌه ، اإلنسانالنواحً فً شخصٌة 

 : األتًوجهات النظر المفسرة لبلكتباب وعلى النحو 



 

 
 

 

  Psychoanalysis  Theory تحلٌل النفسًال : وجهة نظر أوال

من  األولىالعصاب ٌنشاْ نتٌجة لصدمة نفسٌة خبلل السنوات  إن Freudد ٌرى فروٌ     

  اآلخرحد الوالدٌن من الجنس الصراع االودٌبً بٌن الطفل واْ  أساسوهو  ، اإلنسانحٌاة 
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                    األعلىواالنا  ، واالنا،  هولأوٌعبر عن الصراع الشدٌد بٌن مكونات الشخصٌة 

 ( .  ٕ٘:  881ٔ ) عكاشة ،

 وداوٌة فً مساْلة اتهام الذات اذاالكتباب ٌشبه الحزن وٌختلؾ عن الس إنوافترض       

وداوٌة وقد ارجع حالة الس، الذات  إلىٌنقلب العدوان فً الحاالت التً تقدم على االنتحار 

 .(  11:  811ٔلة الفمٌة ) عسكر ، المرح النكوص فً إلى

ٌفرق  أنالفترة التً ال ٌستطٌع فٌها  إلىمرحلة الطفولة  إلىحٌث ٌرتد المرٌض         

 وبٌن بٌبته وبسبب التناقض الوجدانً ٌتحرر جزء من طاقة اللبٌدو لتعزٌز ، بٌن نفسه

 .(  ٖ٘ٗب:  88ٖٔ) موسى ،  العدوان الموجه نحو الذات

مظاهر االكتباب مثل فقدان االهتمام بالعالم والتناقض فً القدرة على  إلى وأشار        

ط ، وبعد فقدان موضوع الحب الذات فانه قابم فً حالة السوداوٌة فق إلٌبلمالحب والمٌل 

فً حالة السوداوٌة الشعورٌا عكس حالة الحزن التً ٌكون الفقد فٌها على مستوى 

 إلىشعوري لذا ٌنبؽً جعل الحزن شعورٌا باستعادة الخبرات المصاحبة للموضوع المفتقد 

 (  .   1ٖ:  ٕٓٓٓالذات )بركات ، 

هً نوعا من هً الرؼبة فً القوة و اناإلنسالقوة الدافعة فً  إن  Adlerوٌرى ادلر     

ضعؾ من من الطفولة عندما ٌرى الطفل أنه أ تبدأص التً التعوٌض عن مشاعر النق

جل التفوق من أ الكفاح إلىوٌدفع به هذا الشعور  ، الكبار المحٌطٌن به جسمٌا وعقلٌا

ادلر  أشاروقد  ر النفس من الشعور بالنقص ،لتحرٌمحاولة  إالب وما العصا ،والسمو

Adler وأسلوب إخوانهوترتٌبه بٌن  الطفل إهمال أو ، كتدلٌل األسرٌةبعض المواقؾ  إلى 



 

 
 

 

 األخرىحٌاة جوانب ال بقٌة  الحٌاة الذي ٌضعه الفرد هدفا مبكرا فً حٌاته بحٌث تصبح 

ظهور المواهب  إلىالحٌاة  أسلوبٌإدي  أنمن الممكن  بؤنه وٌعتقد له ،ثانوٌة بالنسبة 

 ( . ٕٙ:  881ٔوالسلوك االٌجابً المفٌد اجتماعٌا ) عكاشة ، 
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بان االكتباب ناجم عن وضع الرعاٌة فً عملٌة الرضاعة على  Redoوٌعتقد رادو       

 .( 11:  811ٔ) عسكر ،  واألمانثل مشاعر الدؾء الطفلٌة م أالنا

الؽضب القابمة لدى  حالةوهو نداء بابس لطلب الحب وفً نفس الوقت تعبٌر عن       

 . ( 1ٖ:  ٕٓٓٓ،  بركاتالمرٌض ) 

معاناة المكتبب من مشاعر البؽض  إلى Karl  Abraham أبراهامكارل  وأشار      

              على نفسه فٌعتقد انه منبوذ بسبب نقابصه الفطرٌة  وإسقاطهاوالضؽٌنة التً ٌحاول كبتها 

 .(  ٖٗٗب :  88ٖٔ) موسى ، 

وٌكشؾ المكتببون عن تمركز حول الذات ومشاعر متناقضة عن الحب والكره فً      

وتخفض الدوافع العدوانٌة من  اآلخرٌنشلل عبلقاتهم مع  إلىوقت واحد بدرجة قد تإدي 

وحاجتهم لقمع العدوانٌة تسلبهم الكثٌر من طاقاتهم اللبٌدٌة وفً ، ٌحبوا  إنقدرتهم على 

وٌعبر هإالء  اآلخرٌنعلى  إسقاطهاٌتم  أو، ٌتم توجٌه الدوافع العدوانٌة داخلٌا  األمرنهاٌة 

 إالممن  اإلشباعر من قصو الناشا اإلحباطناتجة عن  جٌلٌه فمٌهالمرضى عن دوافع 

فً عبلقاتهم بموضوع الحب  األولى أسالٌبهم إلىٌنكصون  لئلحباطوعند تعرضهم 

ٌصبح  اإلحباطوكلما تكررت خبرات نحو الذات  الموجهةوتستثار مشاعرهم المتناقضة 

 ( .ٓٗ:  ٕٓٓٓ) بركات ، باالكتباب لئلصابة معرضا اإلنسان

عن العبلقات الداخلٌة المضطربة بٌن  k . Horneyوٌنجم العصاب عند هورنً     

 881ٔدوافع فطرٌة ؼرٌزٌة ) عبد الرحمن ،  إلىمن كونه راجعا  أكثر واألبناءالوالدٌن 

 :ٕٗ8  . ) 



 

 
 

 

الطبٌعة العامة للتالؾ االكتبابً موجودة فً االمومه  إن Benedekوٌرى بٌنٌدك         

ٌنجم االكتباب عن مواقؾ  اذ وأمه والحنان نفسه من خبلل العبلقات المتبادلة بٌن الطفل

 هذا   أثناء  بؤمه الطفل  ضطراب عبلقة او ، األولىفً خبرات التؽذٌة  واإلحباطالضؽط 
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حٌث ٌكون مرحلة االنفصال لهذه الوحدة النرجسٌة  إلىالنكوص  إلىالموقؾ ٌإدي 

 ( . 1ٙ:  811ٔفً الوحدة نفسها )عسكر ،  المتؤصلالتناقض الوجدانً 

  Psychobiology البٌولوجٌةوجهة النظر النفسٌة  ثانٌا : 

 إلىالذي ٌعتقد بان هناك عوامل متعددة تإدي  Adolf  Meyerماٌر  أدولؾ أسسه    

العضوٌة  واألمراضهً : الوراثة وحٌاة الجنٌن والطفولة  ، النفسٌة باألمراض اإلصابة

 .فً مواجهة الواقع  اإلنسانوفشل ، ات البٌبة روضؽوط الحٌاة ومإث، وظروؾ التربٌة 

              (ٖٕ٘:  811ٔ) ٌاسٌن ،                                                                        

والعالم كما  طبٌعتهوفقا لحاالته وعدم قدرته على تقبل  آمالهوعدم قدرته على تشكٌل        

 .( 1ٕ: 811ٔ)عكاشة،  العصابٌة لبلضطرابات عرضه ٌجعلههو مما 

مسإولة عن الوظابؾ المعرفٌة وداخل قشرة المخ  إنهذا االتجاه  أصحابوٌرى       

ٌفكر تفكٌرا سلٌما وان  أنوال ٌستطٌع المخ المخ مسإول عن الوظابؾ الوجدانٌة االنفعالٌة 

ٌسمى باالتزان الؽددي وتتحول القوة الداخلٌة  كان هناك ما إذا إالمتزنة  وجدانان إلىتجه ٌ

وهناك نوعان من  ، الجسمٌة والوجدانٌة والعقلٌة الطاقةصور متعددة هً  إلىفً المخ 

وتسمى طاقة  Pessimismوتمثل الطاقة السلبٌة التشاإم ، ( ةوالسلبٌ ةالطاقة ) االٌجابٌ

ه هذه الطاقة الحٌوٌة عن طرٌق الشعور الواعً والشعور ؼٌر الواعً وج. وت اإلدبار

 التً الوالدة بعد الطفل كابتسامةتكوٌن الشعور  سبق:  األولالواعً معنٌان وللشعور ؼٌر 

 . ذهنه فً معنى لها لٌس



 

 
 

 

داخل الجهاز التنفسً الذي ٌسمى  إلىوالثانً : هو الحالة التً تترسب فٌها الخبرات 

وتتجه الطاقة التفاإلٌة  ،أخرة لتظهر فً وقت وثبت فٌه الخبرات ؼٌر المرؼوب ،البلشعور

الجهاز الجسمً  إن رأٌهمضبط فً االضطراب النفسً وفً  أووالتشاإمٌة بؽٌر وعً 

إولة عن النجاح فً المواقؾ المس األجهزةدرات الخاصة هً والق ، والوجدانً والذكاء

 االجتماعٌة فمعاناة الولٌد عند الوضع التً ٌعبر عنها بالبكاء تإثر فً وجدانه وتظل فً 
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، فً الوجدان والعقل بدرجات متفاوتة  تؤثٌرهاحالة كمون بتبلفٌؾ الشخصٌة وٌظهر       

ضعٌفا جدا . ٌتعذر البرهنة على وجودة وهو ما ٌجعل الكثٌر ٌنكرون  التؤثٌرٌكون وقد 

المتشابمون  أمابالؽا ،  تؤثٌران لم تإثر فٌهم الصدمة مة المٌبلد . والمتفابلون هم الذٌصد

بشدة وتظهر صدمة المٌبلد فً المٌول االنتحارٌة التً تعتبر مٌبل نكوصٌا  اثروتفهم الذٌن 

فً باطن  وإنما األمالبٌبة الحشوٌة لٌس فً بطن  إلى سٌكولوجٌاالمنتحر  ٌعود بمقتضاه 

وفً  نام بها المتشابم ،ٌلتقوقع حول الذات والطرٌقة التً وٌظهر ذلك فً ا األرض

وٌرفض  اآلخرٌنالمرض العقلً ) السوداوٌة ( ٌظل المرٌض ؼٌر راؼب فً التعامل مع 

 إلٌصالاستخدام الخرطوم  إلىتناول الطعام عن طرٌق الفم مما ٌضطر الطبٌب المعالج 

رمز ٌ ألنهانه ٌرضً المرٌض نفسٌا  إالمنفرا  األسلوبوقد ٌبدو هذا  أمعابه إلىالؽذاء 

 ى المتشابم ،مظهر نكوصً لد ي حرم منه بعد المٌبلد وهذا ٌعدذالحبل السري ال إلى

سلبٌة ومنفرة  وأخرىمن النمو خبرات اٌجابٌة مرؼوبة  األولىالمرحلة  وٌتلقى الطفل فً

وتعٌقه عن النمو مما ٌشكل معوقات التشاإم لدٌه وكلما كانت  واأللماء تسبب له الشق

(  الماببطن لحظة تكوٌن الجنٌن  ) األولىوٌن طة بداٌة التكنق إلى الخبرات المإثرة اقرب

الطفل خبلل طفولته  إلىوعلى ذلك فان الخبرات التً ترد  وتؤثٌراشد فاعلٌة . كانت أ

خبلل طفولته الثانٌة والخبرات التً  إلٌهفً الشخصٌة من التً ترد  تؤثٌراشد المبكرة أ

:  88ٓٔسعد ، ) أ المراهقةمن التً ٌتلقاها فً  ٌتلقاها خبلل الطفولة الثانٌة اشد فاعلٌة

ٕٓ٘ – ٕٖٕ. )  

  Biochemical البٌوكٌمٌائً رثالثا : المنظو



 

 
 

 

فً  تؤثٌره إنالعقاقٌر فً عبلج االكتباب عند اكتشاؾ عقار للدرن لوحظ  استخدامبدا      

االعتقاد بوجود  إلى أدىٌتناسب تناسبا طردٌا مع حجم الجرعة المستخدمة مما  الكآبة إزالة

 أدلةن هناك بؤ 81ٓٔوٌعتقد زٌور  ، ٌة والتؽٌرات االنفعالٌةارتباط بٌن التؽٌرات الكٌمٌاب

، النفسٌة  اإلثارةٌزداد تحت ظروؾ  األمٌنات إفراز إنعلى هذا االرتباط حٌث اتضح 

 8ٕ – ٕٕ: 811ٔعسكر ،ٌنالٌن )رالنوراد إفرازوان العوامل النفسٌة والبٌبة تتحكم فً 

 .) 

 29الفصل الثانً : االطار النظري                                                              

 بؤعراضفً عبلقته احتمال وجود دلٌل بٌولوجً للتؽٌر الكٌمٌابً  إلىومما ٌشٌر         

هناك تماثل  إن إالوالجنس  األعمارالتباٌن بٌن الحضارات المختلفة  رؼم، انه االكتباب 

 .(  ٓٗ:  ٕٓٓٓركات ، )ب عراضاألفً 

 البداٌة ،ٌتمثل فً قلة نسبة الذهان قبل البلوغ وتزاٌده ب أخر بٌولوجًوهناك دلٌل         

 أو ، وقبل فترة الطمث وقد ٌحصل اضطراب أثناءاالكتبابٌة تزٌد  األعراض إنوٌبلحظ 

 الٌؤساالكتبابٌة فً سن  األعراضالتؽٌرات االنفعالٌة وتتزاٌد  أثناءث فً توقؾ للطم

أو  ، الذهان الدوري بعد الوالدة أعراضوتظهر ، عندما ٌتوقؾ نشاط بعض الهرمونات 

      الفترة وٌصاحب مرض المكسدٌما  فً تلك والفسٌولوجٌة الهرمونٌةفً أثناء التؽٌرات 

% من الحاالت ٓٗاكتبابٌة فً حوالً  اأعراضالؽدة الدرقٌة (  إفراز) النقص فً 

نشاط  أثناءالؽدة الدرقٌة ( نوبات من االنبساط الحاد  إفراز)زٌادة  رٌؾجوٌصاحب مرض 

هذا االتجاه بان الجهاز النفسً بما فٌه من بٌولوجٌا  أصحابوٌرى  هذا المرض ،

، وقد  وسوسٌولوجٌا ٌحمل مظاهر االكتباب والهوس وكلٌهما ضرورٌا للحٌاة البشرٌة

وتنظٌمها فً الجسم عن  البٌوكٌمٌابٌة المٌكانزٌماتضبط استطاع علماء العصر الحدٌث 

 .(ٕٕ:  811ٔ)عسكر ،  النفسٌة األدوٌة اكتشاؾطرٌق 

  Evolutionist ألنشوئً رابعا : المنظور

باالكتباب  لئلصابةد ه بان هناك عبلقة بٌن استعداد الفرهذا االتجا أصحابالحظ       

كان هناك ظروؾ  إذابه خاصة  لئلصابةاحدهما  أو ، ووجود تارٌخ مرضً لدى الوالدٌن



 

 
 

 

التؽٌٌر  إن إلىاالستجابات االكتبابٌة وتذهب بعض النظرٌات الوراثٌة  إلظهار مهٌؤةبٌبٌة 

 أخرى سٌكولوجٌة وأسبابوتؽٌر الوظابؾ الحٌوٌة ومعدالت االستجابة  ،العاطفً المستمر

احد التوابم المتشابهة بهذا  باصٌ إذاوقد وجد انه  رتبط وراثٌا بخبرة االكتباب ،ما ٌرب

 أبناء% وتتفاوت النسبة بٌن  ٓٙ -ٓٗ إلىتصل  األخر التوأم إصابةالمرض فان احتمال 

طرٌقة انتقال المرض تنتشر على هٌبة  إن% وٌقال  ٖٔ -ٓٔالمصابٌن بهذا المرض بٌن 

 االستعداد  إظهارالعوامل البٌبٌة فً  تؤثٌرمن  تمنعال ٌر كامل ؼ تؤثٌرموروثات سابدة ذات 
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وٌكثر هذا المرض بٌن الشخصٌات ذوي المزاج الدوري وٌتمٌز المصابون بهذا  ، الوراثً

 ( . ٖٔ -8ٕ:  811ٔالمرض بتكوٌن جسمً خاص ) عسكر ، 

  Behaviorism المنظور السلوكً خامسا : 

العصاب هو اضطراب بٌن استجابة الكؾ واالستثارة  إن Pavlovوٌرى بافلوؾ         

 .(  ٖٕٙ:  811ٔد )ٌاسٌن ، وهً استجابة تعتمد على تكوٌن الفر

البإرة  إلى األقوىتنتقل من البإرة  اإلشارةفان ووفقا لقوانٌن النشاط العصبً          

ل ٌسمى الفع ما وأٌحدث ارتباط مكتسب :  أي ، وٌحدث ممر عصبً بٌنهما األضعؾ

 إلىتدرٌجٌا   ٌنطفالم ٌعزز هذا االنعكاس فانه  إذاالتجارب انه  وأثبتتالمنعكس الشرطً 

وتطورت نظرٌة  عن عملٌة عقلٌة تسمى الكؾ ، فاءاالنط ظاهرة وتنتجأن ٌتوقؾ أثره 

الذي ٌرى وجود اختبلؾ وراثً بٌن  Eysink أٌزنكبافلوؾ بواسطة بعض العلماء مثل 

منعكسة خاطبة  أفعالالنفسٌة تنشاْ من  األمراضوان ، المنعكسة  األفعالفً تكوٌن  فراداأل

للتخفٌؾ  الخاطامن السلوك المتعلم  أنماطعاملً البٌبة والوراثة وهً تفاعل  بتؤثٌرتتكون 

مخاوفه مما ٌثبت  إلىعمل ٌإدي  بؤيالمرٌض عن القٌام  إحجامالقلق ٌعززها  آالممن 

واالنبساطٌة مركزها ، االنطوابٌة  أبعاد إنسٌولوجٌة على الف األبحاثالمرض لدٌه وتإكد 

فً التكوٌن الشبكً الذي له عبلقة مباشرة بدرجة االنتباه والوعً وتنقٌة المداخل الحسٌة 

تفاعلت  وإذاقشرة المخ  إلىومنه ، ( )الثبلموسللمخ وٌمتد من جذع المخ حتى المهاد 



 

 
 

 

النفسٌة كالقلق والوسواس  مراضاأل نشؤتاالنطوابٌة مع االستعداد الوراثً للعصاب . 

 .(  ٕٖ -ٖٓ: 811ٔ،  عكاشة)  واالكتباب القهري

إرة االستثارة فً              وجود ب protopopovوٌفترض بروتوبوبوؾ الروسً      

 األفعالحدة جمٌع و إلىالطبقات التً تحت القشرة وتإدي التً توجد فً  )الهٌبوثبلموس( 

بحوثه زٌادة حساسٌة مرض  وأثبتت، المنعكسة التً تمر خبلل طبقات ما تحت القشرة 

 باحساسات المرضىوالبرودة حٌث ٌشعر ،  والحرارةواالكتباب للمنبهات الكهربٌة ، الهوس 

 22               الفصل الثانً : االطار النظري                                               

 إن إلىفً هذه المنبهات مما ٌشٌر  إرادٌاٌمكنهم التحكم  ؼٌر سارة فً الجسم وال      

  . ( ٖٕٗ:  81ٙٔ) جبلل ،  ت وظٌفتها التنظٌمٌة قدف ، القشرة 

 أولوهم  ، showوشو    Winsteinوونٌستاٌن  Lewinsohnوٌرى لٌونسون        

 إلىحاالت البإس ترجع  إنالى كتباب وتوصل التجرٌبٌة لظاهرة اال األسس امن اوضحو

تزٌد الحساسٌة  ة فً العقاب وٌحدث االكتباب حٌنماالزٌاد أو، النقص فً التدعٌم االٌجابً 

كان  إذاٌرتفع معدل حدوث الظروؾ المكروهة خاصة  حٌنما  أو ، للظروؾ المكروهة

(  1ٗ:  811ٔ)عسكر ،  حداثالتً ٌنهً بها هذه األ الضرورٌة المهارات إلىالفرد ٌفتقر 

. 

 

  Epistemologicalالمنظور  المعرفً  سادسا : 

 -وٌفترض هذا المنظور وجود نموذجٌن معرفٌٌن من االكتباب :    

 أفكارن سبب االكتباب وٌرى بؤ  Beck  &  other بٌك واخرون أسسه:  األولالنموذج 

السلبً لدى  اإلدراك . حٌث ٌإديسالبة عن الذات وعن الخبرات الراهنة وعن المستقبل 

السالبة التشاإمٌة ؼٌر  األفكارتكون  الى حالة االكتباب وؼالبا ماللموقؾ  الفرد وتقٌٌمه

 .(  ٔٗ: ٌٕٓٓٓر منطقٌة ) بركات ، واقعٌة ومحرفة وؼ



 

 
 

 

 ، وٌتحرك الحزن عن طرٌق تفسٌر خبرات الفرد ضمن حدود الحرمان والنقص      

          ( . ٕ٘: 811ٔصر المعرفً ) عسكر ، العنواالنهزام وٌرتبط الوجدان فً االكتباب مع 

علٌه العبلج المعرفً حٌث ٌإدي  أطلقصاغ بٌك نمطا عبلجٌا  األساسهذا وعلى 

ولكن عند المكتبب تسٌطر  ، المعرفة واالنفعال عند العادٌٌن واالكتبابٌٌن إلى اإلدراك

 ( .  1ٖٗب :  88ٖٔوالمحتوى ) موسى ،، العملٌات المفرطة فً الحساسٌة 

 العجز المتعلم وقلة الحٌلة ،وٌسمى نموذج   Seligmanسٌلجمان  أسسهالنموذج الثانً : 

فً هذا  وإدراكهاخارجة عن نطاق السٌطرة  إلحداثالتعرض  إننموذج وٌرى هذا األ

 قبل وتإدي التالٌة فً المست األحداثتوقعات عن فقدان السٌطرة على  إلىٌإدي  اإلطار
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حالة من القصور تتمثل فً العجز وقلة الحٌلة وٌدرك المرء نفسه  إلىهذه التوقعات 

  . ( ٔٗ:  ٕٓٓٓ) بركات ،  واألحداثالسٌطرة على المواقؾ  ٌمكنه عاجزا ال

 ال بؤنهوقد ربط بٌن االكتباب والعجز المتعلم ، فالمرٌض المكتبب تعلم واعتقد         

 حداثاألتحقٌق اشباعاته ، ومن  أوٌستطٌع السٌطرة على مهام حٌاته بالتخفٌؾ من معاناته 

او الفشل المهنً والدراسً  ، المحبوب أو ، باالكتباب موت احد الوالدٌن لئلصابةالمعجلة 

البدنٌة  األمراضوٌجعله ضعٌفا فً قدرته فتتزاٌد لدٌه  ، قوتهمما ٌفقد المرٌض 

وفً ، وٌجد المصاب ان استجاباته الخاصة لٌست مإثرة  بالعجز بدرجة كبٌرة واإلحساس

على  اإلكلٌنٌكٌةالدالالت  إلى سٌلجمان وأشار،  اآلخرٌنالؽالب ٌلقً بنفسه تحت رعاٌة 

 .     الدماغ فً  Norepinephrin النورابنفرٌن كل استنزاؾ ٌتمالعجز  حالةوانه فً  االكتباب

   ( ٕٙ – 8٘:  811ٔ) عسكر ،                                                               

التوقعات الٌابسة  إنما قدمه سٌلجمان حٌث ٌعتقد   Abramsonوقد نقد ابرامسون     

مإثرة مثل العوامل الوراثٌة  أخرىلٌست ضرورٌة لحدوث االكتباب ، فهناك عوامل 

وفقدان االهتمامات وانخفاض مستوٌات النورابنفرٌن ، ومع  ، والتدعٌم اإلثابةوعوامل 

التً ٌقٌمها  األهمٌةالسالبة ودرجة  األحداثذلك فان الصفات التً ٌلصقها المرء ببعض 

              االكتبابٌة  ألعراضوا الٌؤستعتبر من العوامل المهمة فً نمو توقعات  األحداثالمرء لهذه 



 

 
 

 

 (ٕٗ:  ٕٓٓٓ) بركات ،                                                                       

هو المحور  بالٌؤسالشعور  إن إلى  Melges  &  Bowlby وبولًٌمٌلجز  وأشار       

تقدٌر الفرد لقدراته  إلى سوالٌؤ باألمل اإلحساسوٌعود  ، باالكتباب اإلصابةفً  األساسً

 أهدافهمعٌنة ، وبالرؼم من اعتقاد المكتبب انه ؼٌر قادر على تحقٌق  أهداؾعلى انجاز 

التً  األهداؾتبقى مهمة بالنسبة له لذا فانه ٌظل مستؽرقا فً مثل هذه  األهداؾهذه  إن إال

 . (ٕ٘ – ٕٗ ب : 88ٖٔلم ٌستطٌع انجازها ) موسى ، 
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المادٌة  أعراضهفً  من وجهة النظر الفٌنومولوجٌةاالكتباب كظاهرة  ٌظهر       

طبٌعة الحوار المتقبل بٌن  عراضالمعنوٌة كل عناصر العالم وتترجم األو، )الجسمٌة ( 

ؽرة من وبالتالً فان الذات صورة مص ، الذات والعالم بوصؾ الذات انعكاسا كٌفٌا للعالم

 ولآلخروبقً للذات نرجسٌتها  ،واآلخراضطربت الوحدة الوجودٌة بٌن الذات  وإذاالعالم 

بلص من الخ إلىوٌصبح الطرٌق  راب والعدم وتفقد الحٌاة معناها ،ابتعاده حل االؼت

واالكتباب تعبٌر  ولٌنتهً الوجود ، األخرومن ، الجحٌم سهبل باالنتحار انتقاما من الذات 

( هً المانحة لشرعٌة الوجود وبالتالً فان اآلخر) آلمواعن اضطراب شرعٌة الوجود 

هذا الفقد ٌدرك على انه  داخلٌا  أمكان الفقد خارجٌا  ءااسودواعً االكتباب  أهمفقدانها من 

قؾ وتختلط المدركات وقد تتو، واضطراب للحٌاة فقدان فً كل شًء وفقدان فً المعنى 

نجحت  وإذا، الفقدان  أتلفه ما  إصبلح إعادةاالنسحاب رؼبة فً  أو، وٌحدث النكوص 

فً  أفضلوضع  إلىوالتحرر من الماضً بؽٌة الوصول  اإلنكارالمحاولة الترمٌمٌة ٌكون 

تزاٌدت حدة  اإلنكارٌةالدفاعات  أو ، فشلت المناورات وإذاالمستقبل  إلىلحاضر انطبلقا ا

 ( . ٕٓٓ:  811ٔ) عسكر ،  أٌضااالنسحاب البٌولوجً للطاقة الحٌوٌة 

االكتباب عبارة عن تدهور القدرة على الصٌرورة )الفراغ فً  إن 81ٓٔ وٌرى زٌور  

       الشعور بالكٌنونة أي ، الزمان والواقع ( التً ٌترتب علٌها انخفاض الشعور بالوجود



 

 
 

 

وال معنى للكٌنونة بؽٌر الصٌرورة وهذا الشعور بالنقص فً ، ) الفراغ فً المكان( 

 إلىٌصل  أن إلىوٌعنً ذلك الموت النفسً ، الكٌنونة ٌصل ذروته فً االكتباب الشدٌد 

با شدٌدا ) موسى عدمٌة الوجود وفً حالة االكتباب ٌضطرب بعدا المكان والزمان اضطرا

 . ( 1ٖٗب :  88ٖٔ، 

وٌعتقد زٌور بان المنهج الظاهري ٌٌسر معرفة ما استعصى على منهج التحلٌل       

 ( . ٕٓٓ:  811ٔ) عسكر ،  النفسً 
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 Physiology  Perspectiveالمنظور الفسٌولوجً   ثامنا :

النفسٌة العصابٌة والعقلٌة هً  األمراض إنوتإكد النظرٌة العضوٌة الطبٌة على         

 .(  ٖٕٗ:  811ٌٔة ) ٌاسٌن ، عضو وأمراضدماؼٌة  إلصاباتنتاج 

وٌهتم المشتؽلون فً الطب النفسً بالجوانب المرضٌة المرتبطة باالكتباب من         

االكتباب اضطراب وظٌفً ناتج الضطراب فً التنظٌم  إن أساسالناحٌة الفسٌولوجٌة على 

تعٌن الخلل  وإذا، العوامل الوجدانٌة والبٌبٌة  إسهامالكٌمٌابً لدى الفرد مع  أو ، الهرمونً

والصدمات  األدوٌةهذا االتجاه باستخدام  أصحابوٌهتم  انتظمت الصحة النفسٌة ،وعولج 

 بؤي األعراض إزالةوالمهم فقط هو كٌفٌة  أحٌاناوقد ٌلزم التدخل الجراحً  ، الكهربابٌة

 طبٌعةذات  باعتبارهانفسٌة ال والصراعات االكتباب دٌنامٌةوسٌلة بؽض النظر عن 

 ( . ٕٖ– ٖٔ: 811ٔر، )عسككٌفٌة

 

  Cultural  Perspectiveالمنظور الثقافً  تاسعا : 

للحضارة والثقافة والحالة االجتماعٌة اثر فً تكوٌن  إن األجناساثبت علماء       

علماء االجتماع اثر عدم  وأوضح، النفسٌة  لئلمراضالشخصٌة وبالتالً استعداد الفرد 

والفقد واالنفصال عن احد ، والتبنً والحرمان العاطفً  واإلدمانوالطبلق االستقرار 



 

 
 

 

ه عدت ما إن الدراسات وأظهرت ، الشخصٌةعلى  للحضانة بٌت أو ملجؤفً  والنشؤة، الوالدٌن 

)    عقاب أوتحتاج لعبلج  ال وظاهرة المقبو أخرفً مجتمع  بعض المجتمعات مرضا ٌعد

 . ( ٖٗ:  881ٔعكاشة ، 

حٌاة  األمرٌكٌةفمثبل ٌعٌش الهنود الحمر فً الشمال الؽربً من الوالٌات المتحدة       

حفل  إلىٌمس كرامته دعا  أوظهر ما ٌحرج مكانة الزعٌم  وإذامرتبطة بمركب االهانة ، 

خارج  إلىذهب  أو، لٌتحدث عن نفسه كما لو انه اكبر العظماء قوة ومكانه وثورة وبطولة 

 خارجه سلوك المرٌض  أو، عن رإوس ٌقطعها وسلوكه خبلل الحفل حدود القبٌلة لٌبحث 
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العظمة  وأوهام ، فٌه من اضطهادات بكل ما  paranoiaٌا رونالباالمصاب بذهان 

فً  إلٌههذا السلوك مقبوال عند الهنود الحمر فً تلك البٌبة على حٌن ٌنظر  والكبرٌاء وٌعد

 .(  ٗ٘:  811ٔ،  الحاجعلى انه سلوك مرضً )  أخرمجتمع 

والسلوك ٌكون له نوع من التفاعل الخاص  األعراضن تقبل مجتمع لنوع من لذا فا       

 ( . ٖٗ: 881ٔ،  عكاشةبٌن الفرد والمجتمع )  واالستجابة

 Modem  Perspectiveالمنظور الحدٌث  عاشرا : 

من الطفولة ثم ٌستخدمه بعد ذلك  ٌبدأالبكاء والحزن على انه  إلىٌنظر هذا االتجاه      

 اآلخرٌن إلشعارهو الطرٌقة المقنعة  الكآبة وإظهار، نطاق وبفاعلٌة شدٌدة  أوسععلى 

 انه كم هو سًء ، وآلموهمن رفضوه  إخبارالمكتبب ٌود  إنتبدو كما لو  اذ ، بعدم السعادة

ومع ذلك فانه ٌلقى باللوم  األزماتوالشخص المصاب باالكتباب على دراٌة شعورٌة بهذه 

لدى البعض  أسرعاالكتباب  وٌؤتًوراءه  الكامنة األسبابمن  أكثرعلى مظاهر االكتباب 

الطفولة بما منذ  اناإلنس تؤثركافٌا بدون  ٌعد من ؼٌرهم بسبب االستعداد الوراثً الذي ال

 ٌتحول بعض الناس وتفسر هذه النظرٌة كٌؾ ، قد جلبه استخدام سلوك الحزن والبكاء 

واالنتقام من ، كوسٌلة للقسوة  أو، العطؾ  أو، لبلكتباب كوسٌلة ال شعورٌة لكسب المودة 

هذا االتجاه انه البد من البحث فً  أصحاب، وٌرى  آلالمهمسببا فً الماضً  كانواالذٌن 



 

 
 

 

:  818ٔ) عفٌفً ،  لكً ٌصبح مرٌضا باالكتباب  اإلنسانالحقٌقٌة وراء اندفاع  األسباب

ٖٗ – ٖ٘  ). 

كل نظرٌة حاولت تفسٌر االكتباب من زاوٌة خاصة وفقا  إنوٌبلحظ مما سبق         

منها على جانب من  ركزت كل واحدة ي اعتمدت علٌه فً بناء فكرتها اذالذ لؤلساس

كل  أوردتهاالتفسٌرات التً  إنومع  ، وربطت بٌنه وبٌن االكتباب اإلنسانجوانب حٌاة 

كافٌا  أحداهااالعتماد على  ٌعد ال انه إالدٌم فهم جزبً لهذا االضطراب نظرٌة تعٌن فً تق

ورابه فمن ؼٌر الممكن فصل جوانب حٌاة  الكامنة واألسبابلمعرفة حقٌقة هذا المرض 

 التاثٌرٌستقل عن  الوراثٌة فٌه ال أو ، البٌولوجٌةالنواحً  وتؤثٌرعن بعضها البعض  اإلنسان
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من الضروري عند محاولة معرفة االكتباب  النفسً وبالتالً فان أو، االجتماعً      

وعبلجه واالهتمام بكل وجهات النظر السابقة من اجل الحصول على فهم متجانس  وأسبابه

 .( 1ٗ:  ٕٓٓٓللمصابٌن به .) بركات ،  أفضلٌساعد فً تقدٌم خدمة 

بٌك واخرون  أسسهالذي  األولالمعرفٌة وخاصة النموذج نظرٌة الالباحث  وٌتبنى       

Beck & Other  سالبة عن الذات وعن الخبرات  أفكارسبب االكتباب هً  إنالذي ٌرى

مقاٌٌس االكتباب شٌوعا ونجاحا فً  أكثرالراهنة وعن المستقبل . لذا ٌعد مقٌاس بٌك من 

متعددة لبلكتباب منها وجدانٌة ،  إعراضا األداةالحاالت االكتبابٌة ، وتقٌس هذه تشخٌص 

                     وفسٌولوجٌة .  ومعرفٌة ، وسلوكٌة ،

   The big  five  factor  of personalityثالثا : العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  

مة فً مجال علم النفس الحدٌث حٌث اهتم مهموضوع الشخصٌة من المواضٌع ال ٌعد      

 نظرٌة لها تقوم بتفسٌر سلوك أسسومحاولة وضع من علماء النفس بدراساته كثٌر 

الرؼم من تعدد الدراسات والبحوث التً تناولت منطقً منظم ، وعلى  إطارفً  اإلنسان

 بحٌث اختلؾ العلماءٌزال مثٌرا للجدل وٌكتنفه الؽموض  هذا التنظٌم ال إن إالالشخصٌة 

، ة فٌها والعوامل المإثر، التً تشتمل علٌها  األساسٌةفً تحدٌد طبٌعتها والمكونات 

ظهور نظرٌة متكاملة للشخصٌة  أعاقالنظرٌة مما  طلقاتهانموكٌفٌة قٌاسها تبعا الختبلؾ 



 

 
 

 

نظر علماء نفس الشخصٌة من حٌث عدد العوامل التً ٌمكن فً  كما تختلؾ وجهات

 تأعدعند )كاتل ( ستة عشر عامبل  شخصٌة فقد بلػ عدد هذه العوامل أٌةضوبها وصؾ 

نموذج جولدبٌرج وكوستا وماكري خمسة حٌن افً .  أبعادثبلثة  أٌزنكسمات وعند 

 .(  ٕٔٔ – ٕٓٔ:  1ٕٓٓهاشم ،  أبو)مل فقط عوا

فبلنا له شخصٌة   إنالشخصٌة مفهوم شابع االستعمال فً الكبلم الٌومً فٌقال عادة و      

فً الطٌبة وٌقصد  أو، الدهاء  أو ، صٌة وقد ٌتصؾ شخص بالمراوؼةخوفبلنا لٌس له ش

، وما ٌتمٌز به انطباع معٌن لدى االخرٌن  احداث على قدرتهذلك فاعلٌة الشخص ومدى 

 من سمات ، وهناك تباٌن بٌن االستعمال االصطبلحً للشخصٌة لدى ؼٌر المختصٌن وبٌن
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 .( ٗٔ:  ٕٓٔٓشعٌرة ،  وأبوؼباري  )      .فً مجال علم النفس  المختصٌن

شخصٌة فً اللؽة العربٌة مشتقة من كلمة شخص للشخصٌة كلمة  المعنى اللؽوي         

لها لفظ  الذات إثباتوالمراد به  ،روالشخص كل جسم له ارتفاع وظهوص(  –خ  –)ش 

 .  (٘ٗ: 1جالشخص ) ابن منظور ،

( و  personalityفً اللؽتٌن االنكلٌزٌة والفرنسٌة فكلمة الشخصٌة ) ماأ          

(personalit  مشتق من )األصل  (ًالبلتٌنpersona  ) ، وتعنً هذه الكلمة القناع الذي

 أمامٌرٌد الظهور بمظهر معٌن  مثل فً العصور القدٌمة حٌن ٌقوم بتمثٌل دوراٌلبسه الم

 ( . ٗٔ:  ٕٓٔٓشعٌرة ،  وأبو) ؼباري  ٌفعله  أوٌقوله  أنالناس فٌما ٌتعلق بما ٌرٌد 

فً  إلٌهاتكشفت الشخصٌة عن تعقد دراستها واالختبلؾ بٌن وجهات نظر الباحثٌن  و      

كانت  فإذامرؼوبا فٌه ،  أمراتعدد تعرٌفاتها ولكن هذا التعدد من زاوٌة واحدة قد ٌكون 

الشخصٌة كبل معقدا متعدد الجوانب والسمات فان كل تعرٌؾ لها ٌركز على جانب معٌن 

فان  خاطالهذا الكل المعقد ، من هذا المنظور فلٌس هناك تعرٌؾ واحد صحٌح وما عداه 

اختٌاري تحكٌمً ) عبد  مرأ Guilfordمصطلح كما ٌذكر جٌلفورد  : أي، تعرٌؾ 

 . ( 1ٖ: 881ٔالخالق، 



 

 
 

 

عن التً ٌمكن اكتشافها  األنشطةمجموع  بؤنهاالشخصٌة  8ٖٓٔوٌعرؾ واطسون        

ذلك لكً تعطً معلومات موثوقا  اإلمكانطرٌق المبلحظة العقلٌة للسلوك لفترة كافٌة بقدر 

 .(  ٖٖٗ:  818ٔ،  وآخرونبها ) منصور 

لفرد لتلك النظم فان الشخصٌة هً التنظٌم الدٌنامً داخل ا 8ٖ1ٔلبورتقا الْ وطب      

       ( ، ٕٓ:  1ٕٓٓمع البٌبة ) مجٌد ، السٌكوفٌزٌقٌة التً تحدد صعوبة الفرد فً التوافق 

الكمٌة الكلٌة من االستعدادات والمٌول  بؤنهافقد عرؾ الشخصٌة  8ٖ8ٔمورتن برنس  أما

وكذلك الصفات  ، والقوى البٌولوجٌة الفطرٌة والموروثة ، والدوافع ،والؽرابز

 .(  1:  88ٔٔ،  وآخرونواالستعدادات والمٌول المكتسبة من الخٌرة ) داود 
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الشخصٌة هً ما ٌمكننا من التنبإ بما سٌفعله  إن 8٘ٓٔ وٌقول داٌموند كاتل        

الشخصٌة تختص بكل سلوك ٌصدر  إنخص عندما ٌوضع فً موقؾ معٌن وٌضٌؾ الش

 .(  ٓٗ:  881ٔ) عبد الخالق ، خفٌا  أم ، عن الفرد سواء كان ظاهرا

 ألخبلقذلك التنظٌم الثابت المستمر نسبٌا  بؤنها 8ٙٓٔالشخصٌة  أٌزنكوٌعرؾ         

.       د تكٌؾ الفرد مع محٌطه وهذا التنظٌم هو الذي ٌحد، الشخص ومزاجه وعقله وجسده 

 ( ٘ٔ:  ٕٓٔٓ) ؼباري وابو شعٌرة ، 

مجموع التراكٌب والعملٌات السٌكولوجٌة  بؤنهارٌتشارد الزاروس فٌرى الشخصٌة  أما 

الفرد واستجاباته للبٌبة التً ٌعٌش فٌها  أفعالوتشكل  اإلنسانٌةالثابتة التً تنظم الخبرة 

 .(  8ٔ:  81ٗٔ)الزاروس ، 

ركز على دة فمنها ما ٌمناحً ع إلىوٌمكن تصنٌؾ تعرٌفات الشخصٌة التً ذكرت     

العمٌقة  األساسٌاتعلى  أوعلى المفاهٌم الدٌنامٌة  أوالمظهر الخارجً الموضوعً، 

 أو، استجابة  أو، الشخصٌة بوصفها منبها ومثٌرا  إلىوالتكوٌن الداخلً ومنها ما ٌنظر 

 أو، تكاملٌة  أو، ومنها ما ٌعد تعرٌفات كلٌة  ، الستجابةمتؽٌرا ٌتوسط ما بٌن المثٌر وا

  (،                                    ٔٗ: 881ٔخصٌة ) عبد الخالق ، على تفرد الش أو، تدرٌجٌة مإكدة على التوافق 

 إناحثٌن على فً االتفاق بٌن الب إجماعوبالرؼم من اختبلؾ التعرٌفات فان هناك شبه 



 

 
 

 

للفرد البٌبٌة  أو ، الحالة الداخلٌة إلىتجرٌد ٌشٌر  إنهافرضً بمعنى  الشخصٌة بناء

بالشخص والمكونات البٌولوجٌة له والطرق ه الحالة التارٌخ التعلٌمً الخاص وتتضمن هذ

المعقدة والتً تإثر فً استجابات الشخص لمثٌرات بٌبٌة  األحداثالتً انتظمت بها هذه 

 ( . ٖٔ:  81ٗٔمعٌنة ) صالح ، 

 الكبرى للشخصٌة التارٌخً للعوامل الخمسة اإلطار

، فعند فبلسفة  األولىاالهتمام بموضوع الشخصٌة بدْا مع ظهور الحضارات  إن        

 والنفسٌة   الجسمٌة  األمزجةبٌن  وجالٌنوس الذٌن ربطا  قراط أبومثل   األوابل  اإلؼرٌق
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 أربعةوالى وجود  ىوذلك بهدؾ االستدالل على طباعهم وصفاتهم وانته لؤلفرادوالسلوكٌة 

) الدموي ، الصفراوي ، السوداوي ، البلؽمً ( ومن النظرٌات : للشخصٌة هً  أنماط

ي ٌربط والذ ، Sheldonلى التركٌب الجسمً التقسٌم الثبلثً الذي قدمه شٌلدون القابمة ع

 طالمتوس والنمط،  العصبً الجهاز ٌحكمهفالنمط الخارجً نحٌل  مابٌن نمط الجسم والمزاج ،

 النمط الداخلً فهو سمٌن حشوي ، أما، المتوسط قوي البنٌة تحكمه العظام والعضبلت 

علمً  أساسلٌست ذات  إنهالفترة من الوقت لٌست بالقصٌرة رؼم  األفكارولقد سادت هذه 

 ( .  ٗٔ:  88ٓٔ،  ألعبٌدي واضح ) داود و أو ، معروؾ

بطرابق  الشخصٌةلوصؾ  أساسٌةالبحث عن عوامل  إلىسعى علماء نفس الشخصٌة      

والبحث عنها طرابق اكتشاؾ العوامل الخمسة الكبرى فً الشخصٌة  أهموان ، متعددة 

ومبلحظة السلوك الفعلً . الوصؾ  ، واالستخبارات ،هً معاجم اللؽة ، مقاٌٌس التقدٌر

 .(  ٖٓٙ:  ٕٓٓٓ) عبد الخالق ،  للشخصٌةالذاتً الحر 

العوامل  أنموذجالذٌن اقترحوا  األوابلاحد  MacDougall  ٔ8ٖٕوٌعد مكدوجل       

 الخمسة الكبرى للشخصٌة واسماها .

ٔ .Intellect         ) الذكاء ( 

ٕ .Character        شخصٌة ( ) 



 

 
 

 

ٖ. Temperament ) المزاج(                                                                                                 

ٗ .Disposition  (القابلٌة أو النزعة) 

٘ .Temper    طبع (  ) االنفعال ، الصبلبة ، المرونة ،     

                                           (Lancer , ٕٓٓ٘ : 1 . ) 

فً مجال القٌاس النفسً من  Thurston  , 8ٖٗٔثم جاءت محاوالت ثٌرستون         

 ٌرستون من استنتاج ث وأشارمستقلة ،  أساسٌةخمسة عوامل  إلى( سمة  ٓٙتحلٌل ) خبلل
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امل كل قابمة الصفات من الممكن التعبٌر عنها بافتراض خمسة عو إن إلىمحاوالته هذه 

 .( ٕٓٔ: 888ٔمستقلة ) سلٌم ، 

تصنٌؾ ٌشكل  أوصفً و أنموذج إلىعلماء نفس الشخصٌة بالحاجة الماسة  وأٌقن      

 إدراجها أووتصنٌفها  للشخصٌة عن طرٌق تجمع السمات المرتبطة معا األساسٌة األبعاد

والثقافات ومن هنا بدا كل  فرادعبر مختلؾ األ تعمٌمهعامل مستقل ٌمكن  أو، تحت بعد 

  Alportوالبورت واودبٌرت   Baumgarten وبمجارتٌن kluges 8ٖٕٔ سكبلجمن 

&  odbert السلوك لدى  إلىسمات تشٌر  أو،  صفات إلى للتوصل بالبحث فً معاجم اللؽة

السمات :  أسماء)  دراسة عنوانها 8ٖٙٔبورت واوبٌرت من البشر ، ونشر ال أفراد

 Websterدراسة نفسٌة معجمٌة ( معتمدٌن على المعجم الدولً الجدٌد من وضع وٌبستر 

( من  1ٓٓٔ( مفردة فقاما باختٌار ما ٌقرب من )ٓٓٓٓ٘٘الذي ٌضم ) 8ٕ٘ٔطبعة عام 

الصفة على تمٌٌز  أوقدرة السمة  أساسعلى  اإلنسانٌةالسمات  إلىالصفات التً تشٌر 

تدل على  أعمدة أربعة إلىثم صنفت قابمة الصفات هذه  األفرادسلوك الفرد عن ؼٌره من 

تقدٌرٌة عالٌة  حكاموأوالفعالٌات ،  واألمزجةالمإقتة  والحاالت ، السمات الشخصٌة

،  األنصاري)   والمواهب، والفعالٌات ، والخصابص الجسمٌة ، اجتماعٌة وشخصٌة 

ٔ888  :1ٗ. ) 



 

 
 

 

تتداخل فً  أو ، تتشابك األربعة األعمدةهذه  إنثم الحظ البورت واودبٌرت         

من عمود واحد ،  أكثرالصفات ٌمكن تصنٌفها فً  أووان بعض المفردات ، حدودها 

هذه المبلحظة  أدتوقد ،  وأنشطةسمات وحاالت  إلىالسٌما تلك المفردات التً تشٌر 

حول الفرق ؼٌر الواضح كٌفٌا بٌن مفهومً السمات الجدل  أثارت الى ببعض الباحثٌن

،  األنصاريرٌا )صٌاؼة مفهوم السمة نظ إعادة إلىوالحاالت والذي ادى بدوره الحقا 

ٕٕٓٓ  :ٕ٘ٔ– ٕٕ٘ ). 

 إلىبرز العلماء الذٌن تناولوا دراسة الشخصٌة استنادا من أ Alportوٌعد البورت          

 بالفردوٌختص  والتمركز بالتصمٌمنظام عصبً ٌتمٌز  بؤنهاوحدد البورت السمة  السمات ،
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 شكالألولدٌه القدرة على نقل العدٌد من المنبهات وعلى الخلق والتوجٌه المستمرٌن  

 عد السمة نظاما قاببل للقٌاس )الزاروس ،متعادلة فً السلوك التعبٌري ووفقا لذلك 

ٔ818 :ٖٔ٘ . ) 

تكون دابما ذات  بؤنهاسمة بالذات لدى شخص معٌن  أيوفسر الطرٌقة التً تعمل بها      

                اآلخرٌن األشخاصخصابص فرٌدة تمٌزها عن جمٌع السمات المتشابهة لدى 

 .(  ٘ٗ:  818ٔ) حسن ، 

ى كاتل وتشكل لد اإلنسانًفً تحدٌد السلوك  أهمٌةالمفاهٌم  أكثروتعد السمة من         

النفسٌة  بالمتؽٌراتاهتماما خاصا لعبلقة السمة  أبدى، وقد  نظرٌتهوحدة بناء الشخصٌة فً 

التً تكمن وراء  والفسٌولوجٌة الفٌزٌقٌة العوامل إهماله، مع عدم  عقلٌابٌانا  وكونها األخرى

 .(  ٖٗ:   88ٙٔ ، السلوك ) عباس 

الشخصٌة وٌستخرج  الخصابص معوان السمة بعد عاملً لجانب ثابت نسبٌا          

 .  (٘٘:  818ٔ)حسن ،  لبلختبارات ألعاملً بالتحلٌل

مناسبا لمعرفة طبٌعة البنٌان لوحدة  أسلوبا ألعاملًتعد طرٌقة التحلٌل  اذ          

 .(  ٘٘ : cattle , ٔ8ٙٙ تكون هذه السمات متمركزة حول عدة عوامل ) إذالشخصٌة 



 

 
 

 

تحلٌل  بإجراء Tupes  &  Cristal , ٔ8ٙٔثم قام كل من تٌوبس وكرٌستال           

،  8ٗ1ٔكل من كاتل فً دراساته عامً  إلٌهاعاملً جدٌد لبلرتباطات التً توصل 

خمسة  إلىوتوصل  اإلحصابًللتحلٌل استخدما فٌها عدة طرابق  8ٗ8ٔام ، وفٌسك ع 8ٗ1ٔ

                                                                                                : هً للشخصٌة أساسٌة عوامل

ٔ .Extroversion                         االنبساط 

ٕ .Agreeableness                المقبولٌة الطٌبة ، 

ٖ .Dependability                 تكالٌة (االعتمادٌة ) اال 
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ٗ .Emotional  stability         تزان االنفعالً(االستقرار االنفعالً )اال 

٘ . Culture                     (    الثقافةGoldberg  &  Rosolack , ٔ88ٗ : 1. ) 

 بتصنٌؾ المصطلحات الشخصٌة باْستخدام Norman ( قام نورمان 8ٖٙٔوفً عام )

قام  إذ( مصطلح تقرٌبا  ٓٓٙٔوقابمة البورت واودبٌري مستخدما ) ،قاموس وٌستر

جمع  إلىتوصل  وأخٌرا( مجموعة فرعٌة 1٘و)عشر مجموعات واسعة  إلىبتصنٌفها 

خمسة  إلىتوصل  ألعاملً( مترادفة وباستخدام التحلٌل 1ٔ٘المصطلحات المتشابهة فً )

 عوامل للشخصٌة هً : 

ٔ .Extraversion              االنبساط . 

ٕ .Agreeableness           الطٌبة . 

ٖ .conscientiousness      حٌوٌة الضمٌر . 

ٗ .Emotion  stability       االنفعالً)االتزان االنفعالً(االستقرار 

٘ .culture                     الثقافة 

                                                     (John  & et ….al  , ٕٓٓ1 : ٔٔ8 . ) 



 

 
 

 

دراسة على ثبلث عٌنات واستخدم فً  بإجراء( قام سمٌث  8ٙ1ٔوفً عام )       

خمسة عوامل هً :  إلىاودبٌري وتوصل  و ، دراسته قابمة كاتل وقابمة البورت

 : Goldberg , ٔ88ٖاالنبساطٌة ، الطٌبة ، قوة الشخصٌة ، االنفعالٌة ، الفكر الدقٌق )

ٕ1  ). 

الثمانٌنات من  وقد ؼابت الدراسات حول هذه العوامل خبلل مدة السبعٌنات ومنتصؾ      

القرن الماضً ومع منتصؾ الثمانٌنات عادت الدراسات الباحثة والمإٌدة للعوامل الخمسة 

 ألعاملًواكتشفت معظم هذه العوامل عن طرٌق التحلٌل ، للشخصٌة  أساسٌةكعوامل 

 ، جون  أوردهاالتً لمجموعة من الصفات المستمدة من قابمة كاتل ومن هذه الدراسات 
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 Goldberg,ٔ88ٔ ,ٕٓٓٔ (. )   (   McCrae & Costa, ٔ81٘سرفاستافا )و         

,  Field & Millsap , ٔ88ٔ) )(John & Srivastava , ٕٓٓٔ , ٔ8ٗ)                    

. 

  , (Saucier & Goldberg , ٔ88ٙ و ب ) بالعدٌد من  81ٔٔعد ذلك قام جولدبٌرج

استخراج العوامل الخمسة للشخصٌة  وإمكانٌة Normanالدراسات معتمدا قابمة نورمان 

للمعالجة  ألعاملًمن هذه القابمة مستخدما طرابق التقدٌر الذاتً واستخدام التحلٌل 

وترتٌبها مطابقة للعوامل الخمسة التً  األولىوكان تشكٌل العوامل الخمسة ،  اإلحصابٌة

على هذه العوامل اسم الخمسة الكبرى  Goldbergجولدٌبرج  وأطلقنورمان  إلٌهاتوصل 

:  888ٔ،  األنصاري) االنبساط ، الطٌبة ، حٌوٌة الضمٌر ، العصابٌة ، الثقافة )  : وهً

ٔٓٓ ) . 

سات للتحقق من وجود العوامل بالعدٌد من الدرا 81ٓٔثم قام كوستا وماكري عام         

( (personality  inventory  صٌة ٌقابمة الششخ  Neoالخمسة للشخصٌة ، فقد اعد

 وأدركا) العصابٌة ، االنبساطٌة ،االنفتاح ( : واسعة فً الشخصٌة هً  أبعادلقٌاس ثبلثة 

ان مقٌاسها ٌمثل ثبلثة عوامل من عوامل الشخصٌة الخمسة لذلك قاما  81ٖٔفً عام 

 ) الطٌبة ، وحٌوٌة الضمٌر( ، األخٌرٌنالعاملٌن  إلٌها وأضافا،  أنموذجهمابتوزٌع 



 

 
 

 

 مختلفة مقاٌٌستظهر فً  أنهذه العوامل الخمسة ٌمكن  إنبحوثهما البلحقة  وأظهرت

  .(٘ٔ : ٕٔٓٓ , John , srivastava)  للشخصٌة

للعوامل الخمسة  Costa  &  McCrae  , ٔ88ٕوبهذا تعد قابمة كوستا وماكري      

الكبرى للشخصٌة بوساطة  األساسٌةمقٌاس العوامل  إلىتهدؾ  أداة أولالكبرى للشخصٌة 

علٌها  اإلجابة( عبارة ٌتم ٕٔ( بندا وٌضم كل مقٌاس فرعً )ٓٙمجموعة من البنود )

لقابمة  ألعاملًوتم استخراج هذه العوامل عن طرٌق التحلٌل ، باختٌار بدٌل من خمسة 

( ،  Costa  & McCrae , ٔ88ٕ : 1بنود مشتقة من عدٌد من اختبارات الشخصٌة ) 

الباحثون استخدموا تسمٌات متعددة على العوامل  نإ  Pervin  ,881ٔبٌرفن  أوردوقد 

 .818ٔ – 8ٗ8ٔالخمسة الكبرى فً دراساتهم بٌن عامً 
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 العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة أنموذج

مناسب لوصؾ الشخصٌة  ذجونمأ تؤسٌس إلىٌهدؾ علم النفس منذ فترة طوٌلة       

، وٌشٌر ت الشخصٌة فً تشخٌص وعبلج اضطرابا األنموذجواستخدام هذا  اإلنسانٌة

 أكثرهاظهور عدد ضبٌل من النماذج المفسرة للشخصٌة  إلى Degman  88ٙٔدٌجمان 

الذي ٌعد اكبر  األنموذجذلك رى العوامل الخمسة الكب بؤنموذجشهرة وقبوال ما ٌعرؾ 

                (.  ٕ:  ٕٙٓٓنفس )الموافً وراضً ،النماذج العملٌة والقابلة للتطبٌق فً مجال علم ال

 The big five factor ofالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  أنموذجوٌعد 

personality  أنموذجاٌعد  لتً فسرت سمات الشخصٌة اذا وأحدثهاالنماذج  أهممن 

المفردات التً تصؾ سمات  أو، شامبل ٌهتم بوصؾ وتصنٌؾ العدٌد من المصطلحات 

 .  ( ٕ : ٕٕٓٓ , Saucier) األفرادالشخصٌة التً ٌتباٌن فٌها 

السمات المتناثرة فً  أشتاتتجمٌع  إلىالعوامل الخمسة الكبرى  أنموذجوٌهدؾ        

وحذفنا منها تبقى محافظة على وجودها كفبات  إلٌها أضفناوهذه الفبات مهما  أساسٌةفبات 

عبارة وب،  اإلنسانٌةحال فً وصؾ الشخصٌة  بؤيٌمكن االستؽناء عنها  عوامل وال أو، 



 

 
 

 

ات الشخصٌة ) كاظم ، البحث عن تصنٌؾ محكم لسم إلى األنموذجٌهدؾ هذا  أخرى

ٕٕٓٓ :ٔ1  ). 

:  أهمهمامن خبلل منحنٌٌن واستخلصت نماذج العوامل الخمسة المفسرة للشخصٌة       

 تصفا للمفحوصٌقدم  القاموسًوفً المنحنى  ، المنحنى القاموسً ، ومنحنى قوابم العبارات

وترتبط بالسمات المراد قٌاسها وٌقوم منحنى العبارات على  ، من القوامٌس اللؽوٌةمستمدة 

ٌحدد  أنلب منه الفرد ٌقدم للمفحوص وٌط صٌاؼة عبارة تعبر عن سلوك معتاد ٌتصؾ به

 . ( 1٘٘ -ٙ٘٘:  1ٕٓٓ)ٌونس وخلٌل ، أخرعلى شخص  أو، مدى انطباقه علٌه 

 Digmanدٌجمان  أنموذجالخمسة عوامل الشخصٌة النماذج التً تناولت  أشهرومن       

،  Costa McCrae 818ٔوكوستا وماكري ،  Goldberg 81ٔٔوجولدبٌرج  88ٓٔ

 هً : االنبساطٌة  أساسٌةعوامل  أو ، أبعادوٌتضمن هذا التنظٌم الهرمً للسمات خمسة 
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Extraversion –  المقبولٌةAgreeableness –  العصابٌةNeuroticism –  ٌقظة

         Openness ٓn  experienceاالنفتاح على الخبرة  – Conxientionsnessالضمٌر 

 (Linden ,et..al , ٕٓٔٓ : ٖٔ٘ . ) 

بعد ذلك دراسة استخدم فٌها قابمة نورمان  Goldberg 81ٔٔجولدبٌرج  أجرى اذ      

صفة الختبار مدى استقرارها وعمومٌتها وباستخدام طرق  (1ٔٓٔالمنقحة والتً تظم ) 

العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  إن إلىوتوصل جولدبٌرج  ألعاملًمختلفة من التحلٌل 

(  John & Srivastsva ,ٔ888 : 1من خمس مرات ) أكثربقٌت ثابتة عملٌا بعد تدوٌرها 

. 

كل عامل منها عبارة عن عامل مستقل تماما بحٌث ٌلخص  إنجولدبٌرج على  وأكد       

 األولهذا العامل مجموعة كبٌرة من سمات الشخصٌة الممٌزة فٌندرج تحت العاملٌن 

فً حٌن ٌصؾ العامل الثالث المطالب السلوكٌة ، والثانً السمات ذات الطابع التفاعلً 

فً حٌن العامل الرابع ٌتكون من سمات االتزان االنفعالً كالهدوء ، ً الدوافع والتحكم ف

وٌصؾ العامل ، والقلق ، والحزن  ، والتوتر فً المزاج المتقلب، والثقة مقابل العصبٌة 



 

 
 

 

 األنصاري) فضبل عن الخبرة الذاتٌة ومدى عمقه ونوعٌته ، الخامس التكوٌن العقلً للفرد 

،ٔ881  :ٕ81  ). 

 81٘ٔ)    عام أضافاالسابق حٌث  األنموذجوقام كل من كوستا وماكري بتطوٌر         

مقٌاسٌن لكل من  818ٔاالنفتاح على الخبرة ، كما طورو عام  أسموهبعدا جدٌدا   (

                   المنخفض االنفعالً الثبات ببعد العصابٌة بعد استبدال كما الضمٌرالمقبولٌة وٌقظة 

(McCrae ,John,ٔ88ٕ ,ٔ1ٓ ) ، ( 88ٙٔ،  واألنصاري الخالق عبدوقد لخص  :ٙ- 

 وكما مبٌن فً الجدول( ، 818ٔوحتى عام  )  اكتشافهامنذ  الكبرى الخمسة العواملأسماء ( 8ٔ

 االتً:
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 (ٕشكل )                                 

 (  818ٔ – 8ٗ8ٔ)العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة لدى علماء النفس  تسمٌات        

العامل   الباحث  
 األول

العامل  العامل الرابع  العامل الثالث العامل الثانً
 الخامس

الرؼبة فً  المساٌرة منبسط            8ٗ8ٔفٌسك 
 االنجاز

 العقل الباحث الضبط االنفعالً 

  األمالثقافة  االتزان االنفعالً االتكالٌة الطٌبة االنبساط 8٘1ٔكاتل 
 

ثٌوبس 
وكرٌستال 

ٔ8ٙٔ 

  األمالثقافة  االتزان االنفعالً االتكالٌة الطٌبة االنبساط 

االندماج  8ٖٙٔنورمان 
 التفاعلً 

 الثقافة الرقٌقة  االتزان االنفعالً  ٌقظة الضمٌر  الطٌبة 

االنبساط  8ٙٗٔبرورجاتا
 االجتماعً 

 الذكاء االنفعالٌة  االهتمام بالعمل  المحبة 

كوستا وماكري 
ٔ81٘ 

 التفتح العصابٌة ٌقظة الضمٌر الطٌبة االنبساط

 االهتمامات العصابٌة ضبط الدوافع الطٌبة كٌدٌة التو 81٘ٔكوتلً 

مستوى  االستبشار  81ٙٔلورا 

 التطبع 

 االستقبلل االتزان االنفعالً  التحكم الذاتً 



 

 
 

 

 االجتماعً 

االجتماعٌة  81ٙٔهوجمان 

 ، الطموح 

 المبلبمة

 

 الذكاء  التوافق االندفاعٌة 

المطاوعة ،  االنبساط  811ٔدٌجمان 

 الصداقة 

الرؼبة فً 

 االنجاز 

الذكاء ،  العصابٌة 

 الفطنة 

عدم االتزان  ٌقظة الضمٌر  الطٌبة  االستبشار  811ٔدٌراد 

 االنفعالً 

 الثقافة الراقٌة 

جولدبٌرج 

 818ٔوبٌبودي 

 الذكاء  الوجدان  العمل  المحبة  االنبساط 

                                                                       (Pervin, ٔ881 , 1ٕ ) 
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  The big five factors of personalityالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  مفهوم

العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة بمثابة هٌكل هرمً من سمات  أنموذجٌعد      

من  أعلىوتمثل الشخصٌة على مستوى ، ل الخمسة قمة الترتٌب الشخصٌة تمثل العوام

وٌندرج تحت ، كل عامل ثنابً القطب مثل ) االنبساط مقابل االنطواء (  إنالتجرٌد . كما 

 ( . ٙٓ٘ : ٖٕٓٓ , Gosling , et…alتحدٌدا )  األكثركل عامل مجموعة من السمات 

 العوامل الخمسة الكبرى لكوستا وماكري  أنموذج

بدا بتحلٌل اختبار كاتل  اذ 81٘ٔكوستا وماكري فً عام  األنموذجقدم هذا        

واستخرجا ثبلثة عوامل للشخصٌة هً االنبساط والعصابٌة واالنفتاح  ٙٔ – PFللشخصٌة 

 ,ٕٗٓٓ, Rosier: et..al).1ٕ) المقبولٌة وٌقظة لضمٌر للمقٌاسبعد ذلك  أضافاالخبرة ثم  على

، ) العصابٌة  : مقٌاس كوستا وماكري ٌتكون من خمسة عوامل مستقلة هً أصبحوبذلك 

وٌتكون كل عامل  ، وٌقظة الضمٌر ( ، والمقبولٌة ، واالنفتاح على الخبرة ٌة ،واالنبساط

لدمج العدٌد من السمات فً مقاٌٌس  كإطار األنموذجمن ست سمات ، واستخدم هذا 

  (.     Goldberg , ٔ88ٕ: ٕ1) وسٌٌلٌبرج وجاكسون،  أٌزنكوصفه  الشخصٌة وٌشمل ما

 ألداةالخمسة الكبرى فً تطوٌرها العوامل  ألنموذجكوستا وماكري  إضافة أهمٌةوتكمن 



 

 
 

 

الكبرى للشخصٌة بواسطة مجموعة من البنود  األساسٌةموضوعٌة تقٌس العوامل قٌاس 

على منهج  أساساالتً اعتمدت  األخرىبحٌث تختلؾ طرٌقتهما عن مناهج الدراسات 

   ( ،ٕٔ:  88ٙٔ، واألنصاريالمفردات اللؽوٌة المشتقة من معاجم اللؽة ) عبد الخالق 

وفً عام  ، 81٘ٔ، 81ٓٔعام   األولٌةومنذ ظهور العوامل الخمسة الكبرى فً صورتها 

                                                                                                 تصنٌفٌا  أنموذجاقٌاس العوامل الخمسة بوصفه  أدواتبٌن  األولىاحتلت المكانة  88ٓٔ

         وٌنظمها فً وحدة متكاملة، فً مجال الشخصٌة  أتٌحتٌضم معظم السمات التً 

 العوامل والسمات الممثلة لها باالتً : أسماء إجمالوٌمكن  ( ،ٕ٘:  ٕٕٓٓ)كاظم ،
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   Neuroticism(  Nالعصابٌة : )

ٌمٌلون بصورة  فراداأل إن إلىوٌعكس هذا العامل  االستقرار العاطفًهو عكس       

عدم االستقرار العاطفً وعدم الرضا عن النفس وصعوبة التكٌؾ مع متطلبات  إلىكبٌرة 

، والحزن ، إم والتشا ، مزاج والشعور بالذنبكما ٌرتبط هذا العامل بالقلق والالحٌاة ، 

 . ( De Raad , ٕٓٓٓ : 8ٙ : Zhang ,ٕٓٓٙ : ٔٔ18وانخفاض احترام الذات )

 إنكما  اإلجهادبالتؽٌٌر الذاتً عن  حٌاة واٌجابا  بالرضا عن ال وترتبط العصابٌة سلبا       

درة على التعامل مع الضؽوط المرهقة فً البٌت والعمل كما ق لأقالعصابٌٌن  األشخاص

 .(  ٔٙٗ : ٖٕٓٓ ,  Bruk  &  Allenقل تحكما فً اندفاعاتهم )أ أنهم

العصابٌة كالتالً : على احد طرفً  أمل مستوٌات  88٘Howardٔ وٌصؾ هوارد       

البعد ٌوجد الشخص  المنفعل الذي ٌشعر بقدر اكبر من االنفعال السلبً بالمقارنة مع معظم 

المرنون  األشخاصٌوجد  األخرالناس ، وٌظهر القلٌل من الرضا عن الحٌاة وعلى البعد 

عقبلنٌة مقارنة مع  أكثرمعاٌشة الحٌاة وفق مستوى  إلىوالذٌن ٌمٌلون ، على التكٌؾ 

 األساسبما ٌدور حولهم فمثل هذا الطرؾ ٌمثل  متؤثرٌنوالذٌن ٌبدون ؼٌر  ، معظم الناس

االجتماعٌة مثل طٌاري الخطوط الجوٌة والمهندسٌن بٌنما ٌحتوي هذا  األدوارللعدٌد من 

ة العامل بٌن طرفٌه مدى واسعا من المستجٌبٌن الذٌن ٌمثلون خلٌطا من سمات االنفعالٌ



 

 
 

 

 ( .1ٙ:  ٕٙٓٓؽٌٌر سلوكهم حسب متطلبات الحٌاة) السلٌم ، على تولدٌهم القدرة  والمرونة

                                                                                                

  Extraversion(   Eاالنبساط : ) 

االنطواء (. ٌتسم  –ٌمكن تسمٌته ) االنبساط  ٌعد هذا العامل ثنابً القطب اذ        

شخص اجتماعً محب االختبلط ٌتوافق مع المعاٌٌر الخارجٌة ،  بؤنهالشخص االنبساطً 

وٌحترم التقالٌد والسلطة ،  اآلخرٌنخارج الذات وٌحب العمل مع  إلىٌوجه اهتماماته 

الم الخارجً تفسٌر جوانب الع إلىوعلى مستوى التفكٌر ٌمٌل الشخص االنبساطً 

 أو ، موضوعٌة أو، العٌش وفق قواعد ثابتة قد تكون عملٌة  إلىباستخدام المنطق والمٌل 

 20                 الفصل الثانً : االطار النظري                                             

ومشاعر  أفكارٌوجه اهتماماته من  بؤنهٌتسم الشخص االنطوابً  عقابدٌة فً حٌن      

وعلى  أحاسٌسهٌكتم  إنشدٌد الحساسٌة مع  الذات ولٌس تجاه العالم الخارجًداخل  إلى

قواعد تخصه  إلىخاصة تستند  أفكارتفسٌر  إلىمستوى التفكٌر ٌمٌل الشخص االنطوابً 

            الن ٌكون نظري فكري ، ( ٌمٌل الخصوصٌةلدٌه حاجة كبٌرة للسرٌة ) إنكما 

(De  Raad :ٕٓٓٓ , 18)( Zhang, ٕٓٓٙ: ٔٔ18 ). 

ممارسة مزٌد من القٌادة والتمتع  إلى 88٘ٔوٌمٌل االنبساطً كما ٌشٌر هوارد        

وهذه ، والرؼبة فً المشاركة االجتماعٌة  واأللفة ، واللفظً، بمزٌد من النشاط البدنً 

السٌاسة ، واالجتماعٌة المتمثلة فً المبٌعات ،  لؤلدوار األساسالصورة االجتماعٌة تمثل 

 إلىٌمٌل الشخص االنطوابً  األخروعلى الطرؾ ،  العلوم االجتماعٌةوالفنون ، و

 األشخاصوالتحفظ وٌشعر بالراحة مع الوحدة وذلك مقارنة مع معظم  ، االستقبللٌة

الكتاب ، علماء  مثل ) األدوارلبعض  األساسوهذه الشخصٌة االنطوابٌة تمثل  ، اآلخرٌن

     االنطواء ( ٌوجد عدد كبٌر من متكافبً –وبٌن هذٌن الطرفٌن ) االنبساط ، الطبٌعة ( 

    لة بٌن حاالت االنفتاح االجتماعًاالنطواء( والقادرٌن على التحرك بسهو –) االنبساط 

 ( .  11: ٕٙٓٓ) السلٌم ، 

  Openness  to  Experience(  Oاالنفتاح على الخبرة :)



 

 
 

 

الجدٌدة  باألفكارواالهتمام  اآلخرٌن ٌعكس هذا العامل مدى تقبل الفرد لقٌم ومعتقدات     

وقوة  ، والتفتح الذهنً ، وٌتضمن هذا العامل العدٌد من السمات كالخٌال، ؼٌر التقلٌدٌة 

 .(  Zhan , ٕٓٓٙ : ٔٔ1)، وكثرة االهتمامات والتسامح ٌرة البص

، الدرجات العلٌا على البعد ٌظهرون فضوال للعالم الخارجً واالشخاص ذوي          

 , Bruk & Allenمبتكرة ) أصٌلةوقٌم  أفكاروهم على استعداد للنظر فً ، والداخلً 

ٕٖٓٓ : ٕٗٙ   ) . 
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وٌمكن ٌتمٌز بعدد اكبر من االهتمامات ، انه  Howard 88٘ٔكما ٌشٌر هوارد      

دراسة  إلىولكنه ٌمٌل  بمبادئواالنتقاد كما انه ٌتمتع  ،متحرر قادر على التفكٌر بؤنهالقول 

ٌتمٌز المتحفظ بعدد اقل من  األخروفً الطرؾ  فً االعتبار ، وأخذهاالجدٌدة  األسالٌب

ولٌس  المؤلوفة األشٌاءراحة من  أكثروٌكون  ، تمسكا بالتقالٌد أكثراالهتمامات وٌعد 

 األدوارلعدد من  األساسوتمثل صورة المتحفظ  ، ٌكون المتحفظ متسلطا إنبالضرورة 

ا البعد عدد وٌوجد بٌن طرفً هذ، وعلماء العلوم التطبٌقٌة  ، المهمة مثل المدراء المالٌٌن

فً  اإلفراطلكن ، كبٌر من المعتدلٌن القادرٌن على استكشاؾ االهتمامات عند الضرورة 

ولكنهم فً  ، لفترة طوٌلة المؤلوفة األشٌاءقادرون على التركٌز على  أنهمذلك ٌرهقهم كما 

 ( .  1٘:  ٕٙٓٓ) السلٌم،   نهاٌة المطاؾ ٌمٌلون لبلبتكار والتجدٌد

   Agreeableness(  A: )  (المقبولٌة الطٌبة )

 81ٖٔوبحسب هوجان ، ارتباطا بالعبلقات الشخصٌة  األكثرٌعد هذا العامل      

Hogan وضؽوط الحٌاة العامة جعل الفرد قادرا على مواجهة مشكبلتفان المقبولٌة ت ، 

وتعكس هذه السمة الفروق الفردٌة فً االهتمام العام لتحقٌق الوبام االجتماعً ، وٌتسم 

والقبول بحٌث  ، والتعاون، وحسن الطباع ، والثقة  ، الذٌن ٌتصفون بهذه السمات بالتسامح

 ( ، Zhang , ٕٓٓٙ: ٔٔ18 : De Raad , ٕٓٓٓ : 8ٔ)  اآلخرٌنٌحترمون وٌقدرون 

 أنفسهم إلجهادٌهم مٌل ذوي الدرجات العلٌا على هذا العامل لد فراداألٌبدو فان  وعلى ما



 

 
 

 

 Bruk) واألسرة،  األصدقاءومثل زمبلء العمل ،  اآلخرٌن وإرضاء  إلسعادفً محاولة 

& Allen ,ٕٖٓٓ: ٗٙٔ ). 

الى المستوٌات التالٌة  88٘Howardٔ وٌنقسم عامل المقبولٌة كما ٌذكر هوارد       

 إلىحاجاته  إخضاع إلىي ٌمٌل فً احد طرفً بعد الوداعة الشخصٌة المتكٌفة الذ ٌؤتً

على نماذجه  اإلصرارمن  أكثروقبول النماذج المعٌارٌة للجماعة  ، حاجات الجماعة

المعٌارٌة الشخصٌة وٌصبح فً المستوٌات العلٌا من هذا العامل شخص تابع وفاقد 

اجتماعٌة مهمة قبل  الدوار األساسوداعة  كثراألالشخص  صورةوتعد ، بالذات  لئلحساس

  والخدمة،التدرٌس
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من البعد ٌوجد الشخص المتحدي  األخروعلى الطرؾ  ، وعلم النفس، االجتماعٌة      

، واحتٌاجاته الخاصة على حساب معاٌٌر الجماعة  ، تركٌزا على معاٌٌره أكثرالذي ٌكون 

 .(  1ٓ:  ٕٙٓٓ، السلٌم)  ، كثٌر الشك أنانٌاوٌصبح فً الحاالت القصوى نرجسٌا ، 

 

 Conscientiontousness(   C : )ٌقظة الضمٌر 

 األداءٌتضمن هذا العامل الفروق الفردٌة فً التخطٌط والتنظٌم وتنفٌذ المهام وثبات         

Bruk & Allen  ،مع  تشمل مستوٌات عالٌة من التفكٌر وهً عبارة عن مبلمح مشتركة

والكفاح والسعً  اإلرادةالتحكم فً االنفعاالت  ، وتشٌر هذه السمة التً تمٌز الفرد بقوة 

بالمسإولٌة كما ٌعكس هذا  واإلحساسوضبط الذات وااللتزام بالواجبات  ،نحو االنجاز

 .(  Zhang ,ٕٓٓٙ : ٔٔ18)  األهداؾالعامل المثابرة والتنظٌم لتحقٌق 

التفانً العالً ) ٌقظة الضمٌر ( ٌعنً  إن إلى Howard 88٘ٔوٌشٌر هوارد       

الشخص الذي ٌتابع عددا كبٌرا من  إلىوفً المقابل ٌشٌر التفانً المنخفض  ،التركٌز

البحث  إلى اإلنتاجوالثانً من  ،وعدم التركٌز ،وٌظهر قدرا من التلقابٌة والسمو األهداؾ

ٌإدي  نأذوي اهتمامات مركزة دون  أشخاصوصورة الشخص المتوازن قادر على خلق 



 

 
 

 

    أحٌانالحٌاة للتمتع با واألخرى ، تنفٌذهم ومساعدتهم على االسترخاء بٌن الفٌنة إلىذلك 

 ( . 1ٕ:  ٕٙٓٓ) السلٌم ، 

 عمومٌة العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة

العدٌد من الباحثٌن بالتحقق من العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة عبر  تحقق      

والثقافات المختلفة حٌث كانت جمٌع الدراسات قاصرة على العٌنات التً ، الحضارات 

تعمٌم دراسة  إلىهرت الحاجة ومن هنا ظ األمرٌكٌةوتعٌش فً الثقافة ، تتحدث االنكلٌزٌة 

 .( 1ٕٔ: 881ٔ،  األنصاري) أخرى لؽات وثقافات  إلىه العوامل هذ
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 – NEOللشخصٌة  المعدلةقابمة العوامل الخمسة  إن إلى McCrae وٌشٌر ماكري        

pٔ—R  ثقافة وثقافة فرعٌة من لؽات مختلفة فً القارات  ٖٙمن  أكثر إلىقد تم ترجمتها

كبار السن ( والطلبة ، والخمس حٌث طبقت على فبات عمرٌة مختلفة ) كالبالؽٌن ، 

 ٕٙٓٓوطبقا لهارتمان للتعمٌم عبر الثقافات ،  األنموذجوبرهنت الدراسات على قابلٌة 

Hartman   ًدلٌبل قوٌا للصدق  أعطتقد  األنموذجلهذا  أجرٌتفان المراجعة الت

صٌة والنظرٌات حول العوامل الخمسة المتعامدة المتضمنة فً مقاٌٌس الشخ ألتقاربً

 ( .  1٘1:  ٕٓٔٓ) سلٌمان ، المستخدمة لقٌاسها

العدٌد من  إلى ترجمتهبعد  األنموذجالعدٌد من الدراسات صدق وثبات هذا  أثبتت اذ   

والروسٌة ، االٌطالٌة ، و،  األلمانٌةوالهولندٌة ، والبرتؽالٌة ، واللؽات مثل االسبانٌة ، 

 , Kallasmaa , et…al  ) الكورٌةوالصٌنٌة ، والفلندٌة ، والفرنسٌة ، ولكرواتٌة ، وا

ٕٓٓٓ : ٕٙٙ  ). 

تلك  إن األرجح ٌدل علىنفس العوامل مما  إٌجادهناك بعض الفشل فً  إن إال       

انه   Cheung & Leung , ٔ811وٌشٌر  قد تكون ؼاببة فً بعض الثقافات ، العوامل

 عند دراسة العوامل الخمسة ٌجب وضع جانبٌن فً االعتبار : 



 

 
 

 

ٌوجد  ٌعنً بالضرورة انه ال العوامل الخمسة شاملة ال إن: الحقٌقة التً مفادها  األول

 . اآلخرٌنخاصة بثقافات  إضافٌةعوامل شخصٌة 

تكون مهمة  قد الالثانً : عندما ٌتم تطبٌق استبٌان الشخصٌة المعدل فان جمٌع العوامل 

قلٌلة فً  فعلى سبٌل المثال الفروق الفردٌة فً االنفتاح على الخبرة قد ٌكون لها نتٌجة

 .(  1ٔٔ:  ٕ٘ٓٓ،  محسٌن)  خٌارات الحٌاة محدودة جدا الثقافات التقلٌدٌة اذ

انه حتى لو كانت  ٕٕٓٓ ,  Triandis & sunٌرى ترٌاندز و سن  اإلطاروفً هذا       

تبدو  م المماثل لها . اذٌضمن االستخدا التصنٌفات للعوامل الخمسة الكبرى عالمٌة فهذا ال

  بشكل لتً تظهرعوامل فقط منها هً ا أربعةالؽربٌة بٌنما  الثقافاتهذه العوامل راسخة فً 
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حٌث لم ٌظهر عامل االنفتاح على الخبرة بوضوح فً العدٌد من  .دابم عبر الثقافات      

مشوش  بؤنهعدم وضوح عامل االنفتاح على الخبرة  DeRaad ٔ818الثقافات ، وٌصؾ 

 .(  ٔٓٔ : ٕٔٓٓ , Blockٌشكل ؼٌر صحٌح )  األحٌانوٌظهر فً كثٌر من ، 

 ٕٓٓٓ ,  Kallasmaa , et…alمن عالمٌة العوامل الخمسة الكبرى قام  وللتحقق         

اللؽة  إلىبعد ترجمتها   NEO – pٔ – Rبتطبٌق القابمة الجدٌدة المنقحة للشخصٌة 

االستونٌة وتم العثور على خمسة عوامل موازٌة لتلك التً تم العثور علٌها فً النسخة 

اللؽة التركٌة  إلىبتطبٌق النسخة المترجمة   ٕٕٓٓ , Gulgozوفً تركٌا قام  ، األمرٌكٌة

تماثل العوامل مع تلك المستخرجة من  إلىالنتابج  وأظهرت،  NEO – pٔ – Rمن قابمة 

 األنموذجالتحقق من  إلى ٖٕٓٓ . Yik , et..al. كما هدفت دراسة  األمرٌكٌةن عٌنة التقنٌ

عوامل  إلىاللؽة الٌابانٌة وتمكن من التوصل  إلىبعد ترجمته      NEO – Pٔ - Rسه نف

ودعمت نتابج ، باللؽة االنكلٌزٌة  األصلٌةحد كبٌر تلك المستخدمة فً النسخة  إلىتشبه 

مع مجموعة  & Terracciano , et…al , ٕٓٓ٘ McCraeدراسة ماكري وتراكسٌانو 

العوامل الخمسة الكبرى وقابلٌته للتعمٌم  أنموذج( باحثا من بلدان مختلفة صدق  11من )

اح على الخبرة فً بعض عبر الثقافات لكبل الجنسٌن بالرؼم من االختبلفات فً عامل االنفت

قق من مدى حالعدٌد من الدراسات التً استهدفت الت أجرٌتوفً البٌبة العربٌة  الثقافات  ،



 

 
 

 

 األنصاريكفاءة قابمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة فً البٌبة العربٌة مثل دراسة 

نتابج تلك الدراسات  وأظهرت،  1ٕٓٓودراسة الروٌتع  ، ٕٔٓٓ ودراسة كاظم،  881ٔ

 اذ .لبٌبات العربٌة العوامل الخمسة الكبرى فً ا أنموذجوجود تناقض حول مصداقٌة 

رى للتكرار عبر ثقافة عدم قابلٌة العوامل الخمسة الكب881ٔ األنصاريبرهنت دراسة 

ر صالحة من الناحٌة العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ؼٌقابمة  إنكما  شرقٌة .

تمتع القابمة  ٕٔٓٓدراسة كاظم  أظهرت مترٌة فً المجتمع الكوٌتً ، فً حٌنالسٌكو

العوامل الخمسة  أنموذج إنالنتابج على  وأكدت، من االتساق الداخلً مقبولة  بدرجة

 الى امكانٌة 1ٕٓٓالكبرى للشخصٌة ٌتمتع بالصدق عبر الثقافات . كما توصل الروٌتع 
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جٌدة فً  أداةالمقٌاس  إناستخراج العوامل الخمسة الكبرى فً البٌبة السعودٌة كما      

ة فً وجود نفس البٌن 1ٕٓٓ س وخلٌل دراسة ٌون أكدتهوهذا ما  ، تكمٌم العوامل الخمسة

وعٌنات من ثقافات  األمرٌكٌةالعاملٌة للعوامل الخمسة فً العٌنة المصرٌة مقارنة بالعٌنة 

 . ( ٕٗ -ٖٕ: ٕٕٔٓ)جبر ،  أخرى

،  األنصاري)  أعدهالعوامل والسمات الممثلة لها الذي  أسماءجدول ٌبٌن  أدناهوفً        

 . Costa & McCrae ,ٔ88ٕ( . نقبل عن كوستا وماكري  1ٔ٘ -1ٕٔ: ٕٕٓٓ

 جدول ٌبٌن عوامل الشخصٌة والسمات الممٌزة لها                         

 السمات                          العوامل    



 

 
 

 

 

 

 

 

 العصابٌة  

Neuroticism 

 

 : الخوؾ ، النرفزة ، الهم واالنشؽال ، سرعة التهٌج Anxietyالقلق  -

 : حالة الؽضب الناتجة عن االحباطات . Hostility  Ager العدوانٌة الؽاضبة  -

 إلىمنه مرح وٌإدي ذلك  أكثر: انفعالً ، منقبض  Depressionاالكتباب  -

 والحالة المزاجٌة القابلة للتؽٌٌر.، واالنفعالٌة الدابمة ، والقلق ، والكرب  ، الهم

، والحرج ،  باإلثم: الشعور  Self – consciousnessالشعور بالذات  -

فً صورة  اآلخرٌنم ماأوالقلق االجتماعً الناتج عن عدم الظهور ، والخجل 

 مقبولة .

: عدم القدرة على ضبط الدوافع وفٌه ٌشعر الفرد   Impulsivenessاالندفاع  -

 وسرعة االستثارة . ،والقلق ،بالتوتر

: عدم قدرة الفرد  vulnerabilityوالقابلٌة لبلنجراح  ، Stressاالنعصاب   -

وعدم ، واالتكال ،  الٌؤس أو ،على تحمل الضؽوط وبالتالً ٌشعر الفرد بالعجز

 القرارات فً المواقؾ الضاؼطة .القدرة على اتخاذ 

 

 

 

 29الفصل الثانً : االطار النظري                                                             

 

 

 

 

 االنبساطٌة 

Extraversion  

 

: ودود ، حسن المعشر ، لطٌؾ ٌمٌل إلى   Warmth الدؾء أو المودة  -

 الصداقة .

ٌحب الحفبلت ، له أصدقاء كثٌرون ٌحتاج :  Gregariousness االجتماعٌة   -

إلى أناس حوله ٌتحدث معهم ، ٌسعى وراء اإلثارة ، ٌتصرؾ بسرعة دون تردد 

. 

: حب السٌطرة والسٌادة والخشونة وحب  Assertiveness توكٌد الذات  -

 التنافس وكذلك الزعامة ، ٌتكلم دون تردد ، واثق من نفسه مإكدا لها .

: الحٌوٌة وسرعة الحركة  ، وسرٌع فً العمل محب له ،  Activity النشاط   -

 وأحٌانا ما ٌكون مندفعا .

: مؽرم بالبحث عن المواقؾ   Excitement – seeking البحث عن اإلثارة  -



 

 
 

 

المثٌرة االستفزازٌة ، وٌحب األلوان الساطعة ، واألماكن المزدحمة ، أو 

 الصاخبة .

 

 

 

 

ى االنفتاح عل

 الخبرة 

Openness 

: لدٌه تصورات قوٌة وكثٌرة وحٌاة مفعمة بالخٌال ، عنده   Fantasy الخٌال  -

، أحبلم كثٌرة وطموحات ؼرٌبة ، كثرة أحبلم الٌقظة لٌس هروبا من الواقع 

بٌبة تناسب خٌاالته ، وٌعتقد بان هذه الخٌاالت تشكل جزءا  وإنما بهدؾ توفٌر

 ى البقاء واالستمتاع بالحٌاة .مهما من حٌاتهم وتساعده عل

: التعبٌر عن الحاالت النفسٌة ، أو االنفعاالت بشكل اقوي   Feeling المشاعر  -

من اآلخرٌن والتطرؾ فً الحالة حٌث ٌشعر الفرد بقمة السعادة ، ثم ٌنتقل فجؤة 

إلى قمة الحزن ، كما تظهر علٌه عبلمات االنفعاالت الخارجٌة ، كالمظاهر 

 ٌة المصاحبة لبلنفعال فً اقل المواقؾ الضاؼطة ، أو المفاجبة .الفٌزٌولوج

: الرؼبة فً تجدٌد األنشطة ، واالهتمامات ، والذهاب إلى   Actions األفعال  -

أماكن لم ٌسبق زٌارتها فً السابق ، وٌحب إن ٌجرب وجبات جدٌدة ، وؼرٌبة 

 من الطعام والرؼبة فً التخلص من الروتٌن .

: االنفتاح العقلً والفطنة ، وعدم الجمود والتجدٌد ، أو االبتكار   Ideas األفكار 

  فً األفكار، والدهاء ، والتبصٌر .
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 الطٌبة ) المقبولٌة ( 
 

Agreeableness  
 
 
 

، والسٌاسٌة  ،القٌم االجتماعٌة إلىالنظر  إلعادة: المٌل  Values القٌم  -

والدٌنٌة ، فالفرد المنفتح للقٌم نجده ٌإكد القٌم التً ٌعتنقها وٌناضل من اجلها 

 لؤلحزابعلى حٌن نجد العكس بالنسبة للفرد ؼٌر المنفتح للقٌم فاْنه مساٌر 

 ٌدٌة .السٌاسٌة على سبٌل المثال ، وٌقبل جمٌع التشرٌعات التقل

، متحمس ، ٌقدر الشعر والموسٌقى  واألدب: محب للفن   Beauty الجمال  -

 ٌمتلك موهبة فنٌة . نأ، ٌتذوق الفن ولٌس بالضرورة 

 

 الطٌبة )المقبولٌة(

Agreeableness 

، واثق من نفسه ، جذاب من : ٌشعر بالثقة تجاه اآلخرٌن  Trust الثقة  -

 الناحٌة االجتماعٌة ، ؼٌر متمركز حول ذاته ، ٌثق فً نواٌا اآلخرٌن 

: مخلص ، مباشر ، صرٌح ، مبدع  Straightforwardness االستقامة  -



 

 
 

 

 جذاب .

: حب الؽٌر والرؼبة فً مساعدة اآلخرٌن ، متعاون ،   Altruism اإلٌثار  -

 المشاركة الوجدانٌة فً السراء والضراء مع اآلخرٌن .

: قمع المشاعر العدوانٌة ، والعفو  Compliance اإلذعان ، أو القبول  -

والنسٌان تجاه المعتدٌن ، واللطؾ والتروي فً المعاملة مع الؽٌر إثناء 

 الصراعات .

 : متواضع ؼٌر متكبر ال ٌتنافس مع اآلخرٌن .  Modesty التواضع  -

: متعاطؾ مع اآلخرٌن ، ومعٌن   Tender – Mindedness معتدل الرأي  -

 لهم وٌدافع عن حقوق اآلخرٌن ، وبالذات الحقوق االجتماعٌة أو السٌاسٌة .

 

 

 ٌقظة الضمٌر

 

Consciousness 

: بارع ، كؾء ، مدرك ، متبصر، أو  Competences االقتدار أو الكفاءة  -

 حكٌم ، وٌتصرؾ بحكمة مع المواقؾ الحٌاتٌة المختلفة .

: مرتب ، مهذب ، أنٌق ، ٌضع األشٌاء فً مواضعها  Order منظم  -

 الصحٌحة .

: ملتزم بما ٌملٌه ضمٌره وٌتقٌد بالقٌم   Dutifulness ملتزم بالواجبات  -

 األخبلقٌة بصرامة .

 : مكافح ، طموح  Achievement Striving ٌل االنجاز مناضل فً سب -

 مثابر ، مجتهد ذو أهداؾ محددة فً الحٌاة ، مخطط جاد .

 : القدرة على البدء فً عمل ما ، أو مهمة   Self – Discipline ضبط الذات  -
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 ٌقظة الضمٌر    

Consciousness   

ومن ثم االستمرار حتى انجازها دون اإلصابة بالكلل أو الملل . القدرة على 

التدعٌم الذاتً من اجل انجاز اإلعمال دون الحاجة إلى التشجٌع من قبل 

 اآلخرٌن .

زعة إلى التفكٌر قبل القٌام بؤي فعل : الن  Deliberation التؤنً أو الرإٌا  -

ولذلك ٌتسم الفرد بالحذر والحرص والٌقظة والتروي قبل اتخاذ القرار أو القٌام 

 بؤي فعل .

 

تصنٌؾ علمً  إلىٌهدؾ  Goldbergجولدبٌرج  أنموذج إن ٌٕٕٓٓرى كاظم  اذ     

وثباته دراسات العدٌد من  األنموذجصدق هذا  أٌدتوقد  ، محكم لسمات الشخصٌة



 

 
 

 

وماكري ، وكوستا  Goldberg،وكبلس ، وجولدبٌرج  ونجالتالباحثٌن فً العالم ومنهم ) 

McCrae    & Costa، العوامل الخمسة منذ  أنموذجوٌستند  ، وونجر .....( وؼٌرهم

 اصلؤلشخالفروق الفردٌة الدالة على التفاعبلت الٌومٌة  إنالفرضٌة المعجمٌة  إلىظهوره 

 األشخاصستصبح ذات شكل مسجل فً اللؽات التً ٌتحدث بها هإالء  األخراحدهم مع 

قوابم بالمصطلحات الدالة على طبٌعة  إلعدادتمت مراجعة معاجم اللؽة  األساسوعلى هذا 

) االنبساطٌة ، : هً ، الدراسات  إلٌهاالشخصٌة ، والعوامل الخمسة الكبرى التً توصلت 

الحً ، العصابٌة ، االنفتاح على الخبرة ( مع مراعاة ترتٌب هذه المقبولٌة ، الضمٌر 

 .(  1ٔ:  ٕٕٓٓالدراسات ) كاظم ،  العوامل لم ٌكن متسقا عبر

والعوامل ، العوامل الخمسة  أنموذجٌرى وجود فرق بٌن  قسم من العلماء ال إنورؼم      

وامل الخمسة الكبرى تقترن الع إنالباحثٌن ٌفرقون بٌنهما بحجة  إن إالالخمسة الكبٌرة ، 

العوامل الخمسة بعمل كوستا وماكري  أنموذج، بٌنما ٌقترن  Goldbergبعمل جولدبٌرج 

Costa & McCrae  للعوامل الخمسة الكبرى أنموذجٌن، وهنا ٌمكن القول بوجود ، 

،  88ٕٔ – 88ٓٔلجولدبٌرج  واألخر ، 811ٔ – 81٘ٔاحدهما طوره كوستا وماكري 

والذي ٌركز الجانب ، نظامً الذي قدمه جولدبٌرج ومساعدٌه عبر سنوات وهو العمل ال

 الجوهري فٌه هو بحثه لطبٌعة هرمٌة اللؽة الخاصة بالشخصٌة ، والممتدة من مصطلحات 
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 ( .  ٗٗ:  888ٔمصطلحات ؼاٌة فً العناٌة بالتفاصٌل ) سلٌم ،  إلىؼاٌة فً التحدٌد  

 وآخرون قابمته واستخدمها بٌوتشنان Goldberg ٔ888لقد وضع جولدبٌرج         

كل عامل منها عبارة عن عامل مستقل عن  إن Goldbergجولدبٌرج  وأكد ، أٌضا

ات الشخصٌة الممٌزة   كبٌرة من سم ، بحٌث ٌلخص هذا العامل مجموعة األخرىالعوامل 

العوامل الخمسة هو تصنٌؾ مشتق تجرٌبٌا لسمات الشخصٌة قابم على  أنموذج فً حٌن

وقد  ، اإلفرادمصفوفة من معامبلت االرتباط ما بٌن تقوٌمات السمات عبر  أساس

 علم،  السلوكً الطب، النفسً اإلرشاداستخدمت هذه القابمة فً تطبٌقات مفٌدة فً مجاالت ) 

، والبحوث التربوٌة ، وبحوث الشخصٌة ( وتوفر المجاالت التً  والتنظٌمً الصناعً النفس



 

 
 

 

 أسالٌبتلخص ما ٌتعلق بالفرد من  أو،  ا  ومختصر وصفا واضحا   األداةتقٌسها هذه 

 ،واالتجاهات ،متعلقة بالخبرات وأسالٌب األفرادخاصة بالعبلقات بٌن  وأسالٌب، انفعالٌة 

 .( 1:  1ٕٓٓ) جرجٌس ،  والدوافع

 وٌمكن توضٌح تلك العوامل :     

حٌث ٌتمٌز  اآلخرٌن( : وٌعكس هذا العامل كٌفٌة التفاعل مع  االنسجام)  المقبولٌة

، ، وودود  ودفًء،  باآلخرٌنمتذوق ، متسامح ، كرٌم ، وعطوؾ ، وٌثق  بؤنهصاحبها 

 ( . 1:  1ٕٓٓ) جرجٌس ، وكذلك متعاون  ،  اآلخرٌنوٌحترم 

والكفاءة  ، والتخطٌط، التنظٌم  إلى( : وٌشٌر هذا المفهوم  الضمٌر حٌوٌة)  الحً الضمٌر

وذا عزم ، ، وان صاحبها ٌكون فردا واعٌا وجادا  واإلنتاجواالستقبللٌة ، ودماثة الخلق ، 

 ( . 8ٕ:  8ٕٓٓوٌتمٌز بالتصمٌم على الفعل واالنجاز ) صالح ، ، قوٌة  وإرادة، 

االتجاه االنبساطً فً الشخصٌة نحو العالم الخارجً  إن: حٌث ٌرى ٌونػ  االنبساطٌة

الموضوعً ، وٌقابله االتجاه االنطوابً فٌوجه الشخص نحو العالم الذاتً ، فاالنبساطً 

         والعالم حوله،  واألشٌاء، فً الناس  واإلشباع، ٌوجه نفسه اٌجابٌا نحو العالم وٌجد الرضا 

 .(  11:  1ٕٓٓ) مصطفى ، 
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، صاحبها محب لبلختبلط  إن إلىفٌرون فٌها سمة تشٌر  88ٕٔكوستا وماكري  أما     

وٌكون  ، وسط جماعات كبٌرة ٌكون موجودا   نأٌحب الناس وٌفضل اجتماعً النزعة  أي

 ،كونه فرحا   إلىوٌمٌل  ،وٌرؼب فً االستثارة والتنبٌه، وكثٌر الكبلم  ، وفعاال  ،  حازما  

 ( .  1ٗ:  888ٔ) سلٌم ،  ومتفاببل  ،  ونشطا   ،ومبتهجا  

 إبعادهذا البعد هو اشمل بعد من  إن 88ٕٔوماكري  ، : ٌرى كل من كوستا العصابٌة

 نأ إلىالذٌن ٌكونون فً مستوى مرتفع فً هذا البعد هم معرضٌن  فاألفراد، الشخصٌة 

ضعٌفوا القدرة فً السٌطرة على دوافعهم ، كما  أنهمؼٌر منطقٌة كما  أفكارتكون لدٌهم 

 فإنهمالذٌن ٌحرزون درجات منخفضة  األفراد ماأمحدودي القدرة على النجاح ،  أنهم



 

 
 

 

ن هادبٌن معتدلو المزاج ، مسترخون ، قادرون وهم عادة ٌكونو ، انفعالٌا  ٌكونون مستقرٌن 

 . (ٕٕ: 8ٕٓٓ، صالح) االنزعاجأو،  االرتباكٌصٌبهم  أندون  الضاؼطة المواقؾعلى مواجهة 

والعصابٌة ، : وهذا البعد وان كان اقل شٌوعا من بعدي االنبساطٌة  الخبرة على االنفتاح

 وتحسس الجمال ، الشخصٌة ، ونعنً باالنفتاح الخٌال النشٌط  أبعادانه بعد ربٌسً من  إال

، والفضول الفكري ، وتفضٌل التنوٌع  ،المشاعر الداخلٌة  إلىواالنتباه )الفطنة( 

 ( .   ٔ٘: 888ٔ، )سلٌم الرأيواالستقبللٌة فً 

( فقرة لقٌاس العوامل ٓ٘من ) تتؤلؾ Goldberg ٔ888قابمة جولدبٌرج  إن       

)مصطفى ،  الشخصٌة( فقرات لكل سمه من سمات ٓٔالخمسة الكبرى للشخصٌة بواقع )

ٕٓٓ٘ :11 ) . 

  (االنفتاح على الخبرة الحً ، االنبساطٌة ، العصابٌة،  التً تشمل ) المقبولٌة ، الضمٌر    

 س خماسً التدرج )الفً ضوء مقٌا األفرادوهً نوع من التقرٌر الذاتً ٌجٌب عنها 

، تنطبق علً كثٌرا ، تنطبق  أحٌانا، تنطبق علً قلٌبل ،تنطبق علً  إطبلقاتنطبق علً 

العكس فً ( فً حالة العبارات االٌجابٌة و٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔوتعطى الدرجات ) ، علً تماما (

على فبات  األنموذجوقد دلت الدراسات العدٌدة على صدق هذا  حالة العبارات السلبٌة ،

 عبر عدد كبٌر األنموذجالدراسات صدق  أوضحتوالمراهقٌن ، كما  األطفالرٌة مثل عم
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النتابج فً هذا المجال معززة لفكرة اللؽة العالمٌة فً الشخصٌة  وأصبحتمن اللؽات       

،  اإلنتاجٌةوالمنظمات  ، ٌةوقد اتضحت الفابدة فً التطبٌقات العدٌدة فً المإسسات التربو

                                                                                                 ( . ٕٓ: ٕٕٓٓ،  )كاظموالخدمٌة 

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  أنموذجممٌزات 

نماذج الشخصٌة  أوسعالعوامل الخمسة الكبرى فً الشخصٌة من  أنموذجٌعد        

وعلم النفس  ، تناولته العدٌد من الدراسات فً مجال علم النفس الشخصٌة انتشارا اذ



 

 
 

 

لدراسة الفروق  اإلكلٌنٌكًوعلم النفس ، وعلم النفس الصناعً التنظٌمً ، االجتماعً 

 .(  Rosellini  &  Brown , ٕٓٔٔ: ٕ1)  الفردٌة

مرتبة النظرٌة النفسٌة  إلىالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ٌرتقً  أنموذج إنوٌبدو      

 النظرٌة الجٌدة فاالنموذج ٌتصؾ بالمبلبمة ،معظم معاٌٌر وشروط  لؤلنموذجتتوافر  اذ

العلمً الوقت الراهن ٌتضمن نوعا من التصنٌؾ  نظربات مقبولة فً وال ٌتعارض مع

 .( ٖ:  ٕٙٓٓفً وراضً ،اقاببل للتطبٌق العملً ) المو

شامبل ٌوفر قواعد واسعة لوصؾ  أنموذجاالعوامل الخمسة الكبرى  أنموذج وٌعد     

العدٌد من  أشارتالشخصٌة ، حٌث  مراضأوكذلك تنظٌم وتشخٌص ، سمات الشخصٌة 

 أخرىالشخصٌة التً تم تحدٌدها فً نماذج  أبنٌةالدراسات انه ٌحتوي تقرٌبا على كل 

امٌن خاصة تعرؾ كل عامل على حدة . وقد من مض أخذتللشخصٌة خصوصا تلك التً 

 موضوعٌة  أداةمقاٌٌس العوامل الخمسة تمثل  إن  Bottwin ٔ88٘استنتج بوتوٌن 

 سٌكولوجٌةفً  األساسًقدم جسرا مفٌدا بٌن البحث  د وق ، ومفٌدة لتقٌٌم الشخصٌة

 .( ٕٓٔ:  ٕ٘ٓٓ،  نمحٌسوعلم النفس التطبٌقً )  ، الشخصٌة

العوامل الخمسة الكبرى  أنموذجوثبات ، هذا وقد برهنت العدٌد من الدراسات صدق       

 دراسةمثل  المجتمعاتالعدٌد من  ، ولكبل الجنسٌن وفً للشخصٌة على جمٌع الفبات العمرٌة

Guenole & Chernyshenko , ٕٓٓ٘ ، دراسةو Terracciono  McCrae , et ..al 
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كاظم ، ودراسة  ٖٕٓٓ, Yik et…al دراسةو ٕٕٓٓ , Culgozودراسة  ،  ٕ٘ٓٓ

 إنعلى ما سبق فاْن العدٌد من الباحثٌن ٌرون وبناءا  1ٕٓٓالروٌتع ، ودراسة  ٕٕٓٓ

 مختلؾ ًف للتطبٌق وقابلةمفٌدة فً تقٌٌم الشخصٌة  أداة العوامل الخمسة الكبرى أنموذج

 الثقافات .  

 العوامل الخمسة الكبرى  أنموذجنقد 



 

 
 

 

 للشخصٌة لٌسعوامل الخمسة الكبرى ال أنموذج إنٌرى بعض علماء الشخصٌة      

 .(  McCrae & John ,ٔ88ٕ: ٔ18نظرٌة متكاملة للشخصٌة ) 

ة الكبرى ، العوامل الخمس ألنموذجوٌعد كل من كاتل واٌزنك من اكبر المعارضٌن       

الخمسة الكبرى فً  اإلبعادمن بكثٌر  أكثرللشخصٌة  أساسٌة بعادأكاتل على وجود  ٌحث

 إلىتقلٌصها  وبالتالً البد من، سة كثٌرة فً عددها العوامل الخم إنعلى  أٌزنكحٌن ٌإكد 

 .(  1ٔ:  88ٙٔ،  واألنصاري) عبد الخالق   بعاداالعدد اقل من 

هناك العدٌد من السمات مستقلة تماما عن العوامل  إنبعض الدراسات  أشارتكما       

دراسة  أثبتتوقد ،  األنموذجالخمسة الكبرى فً الشخصٌة ولم ٌتضمنها هذا 

(Pounonen & Ashton ,ٕٓٓٔ : ٕ٘ٗ  ). 

وجود نتابج معاكسة لما اشار الٌه جولدبٌرج  Goldbergبعد تحلٌل نتابج جولدبٌرج        

ضمن العوامل الخمسة الكبرى  إلٌهالم ٌشار دراستهما وجود عوامل سلوكٌة  وأثبتت

وتعقد طبٌعة من تنوع  اإلقبللالنقاد من خطر  إلٌهذلك ما ٌشٌر  إلىللشخصٌة ، ٌضاؾ 

هذه  تعقدٌهتستوعب  إنخبلؾ ذلك  أو، ٌمكن لقابمة من خمس عوامل  الشخصٌة حٌث ال

تسلكها فً المواقؾ المختلفة بحٌث تجسد  أنوتحٌط بالمسالك التً ٌمكن ، الشخصٌة 

 .(  8٘٘ : 888ٔ،  وتعقدها ) الوقفً ٌتهابدٌنام األفرادبالتالً شخصٌات 

 888ٔالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة لجولدبٌرج  أنموذجالباحث  وٌتبنى    

Goldberg  ولٌة، الضمٌر الحً ، االنبساطٌة ) المقب: هً ، والذي ٌتضمن خمس مجاالت 

 لسماتٌعتبر مصنؾ عالمٌا ومحكم  األنموذجكون هذا ل ؛ على الخبرة ( االنفتاحالعصابٌة ،
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 أساسصدقه العدٌد من الدراسات فً العالم وهو قابم على  وأٌدتالشخصٌة ،      

 اإلرشاد، وٌستخدم فً مجاالت  األفرادمصفوفة االرتباطات ما بٌن تقوٌمات السمات عبر 

 وبحوث الشخصٌة .، علم النفس الصناعً والبحوث التربوٌة و، النفسً 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

  

 

 



 

  

  

 

 الفصل الثالث                    

 واجراءاته البحث منهجٌة             

 

 

 البحث منهجٌة -       

 عٌنة البحث -       

 البحث أدوات -       

 التطبٌق النهائً -       

 اإلحصائٌةالوسائل  -       
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 discrilotine curriculum عتمد الباحث فً البحث الحالً المنهج الوصفًأ     

، كما ٌوجد فً الواقع ووصفه  ٌن والعالقة بٌنهما المتؽٌرة لبحث رتباطٌاال الدراسات

وصؾ رقمً ٌوضح مقدار وجود المتؽٌر ودرجة  إعطاءوالتعبٌر عنه كمٌا من خالل 

 –الفروق لدى الطلبة تبعا لمتؽٌر الجنس ) ذكور  وإظهار،  رىخاألارتباطه مع المتؽٌرات 

 نهجٌة المتمثلة فً تحدٌد مجتمع البحث الم اإلجراءات( فً جامعة بؽداد كما تم اعتماد  إناث

المالئمة  اإلحصائٌةواستعمال الوسائل ، وتطبٌقها النهائً  أدواتهار عٌنته وبناء واختٌ

 لطبٌعته .

 

 Procedures  of  the  Researchالبحث   إجراءات - 

 population  of  the Research مجتمع البحث  : أوال

 – 4102ت جامعة بؽداد للعام الدراسً )مجتمع البحث الحالً من طلبة كلٌا ٌتؤلؾ         

مجموع الكلٌات بلػ  إذوقد تم تصنٌفهم حسب كلٌاتهم وتخصصاتهم وجنسهم ،  ) 4102

      األصلًحجم المجتمع ( كلٌة انسانٌة ، وبلػ 04( كلٌة علمٌة و )04( كلٌة ، منها )42)

و  ، إنسانً(  04212ذكور موزعٌن ) ،( 01002 ) طالبا وطالبة بواقع ،(  24334) 

(   1381) و ، نسانًإ ( 02824موزعٌن بواقع ) إناث ، ( 42444و ) ، ( علمً 4201)

  علمً .

 

                        __________________________________________________                                                 

ات ، جامعة مجتمع البحث الحالً من قسم الدراس إحصائٌات) * ( حصل الباحث على 

 ( ٌوضح ذلك 0( . والجدول ) 4102- 4102بؽداد للعام الدراسً  )
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 (0) جدول                                                                

 ( واإلنسانًالتخصص ) العلمً  الجنس توزٌع مجتمع البحث على كلٌات جامعة بؽداد على وفق       

 اإلنسانٌةالكلٌات             الكلٌات العلمٌة           

 المجموع إناث ذكور الكلٌةاسم  ت المجموع إناث ذكور اسم الكلٌة ت

 2320 2022 3082 واقتصاد إدارة 03 0442 118 224 الطب  0

 0212  221 122 الفنون الجمٌلة 02 310 441 044 طب كندي 4

 التربية 02 104 401 314 أسنانطب  3

 الرياضية

0144 444 0414 

التربية  04 232 221 012 صٌدلة 2

 الرياضية بنات

  / 480 480 

 0124 222 422 القانون 02 381 082 412 بٌطريطب  2

العلوم  08 4201 0312 0344 الهندسة 4

 اسٌةٌالس

231 208 122 

هندسة  2

 خوارزمي

 3023 0844 0320 اللؽات 01 381 424 012

 0443 214 0042 اإلعالم 41 4018 0241 241 العلوم 8

 3234 0142 0400 اآلداب 40 0141 0141 /    العلوم بنات 1

تربٌة ابن  44 244 321 024 التمرٌض 01

 رشد

0114 4022 2122 

 3221 3221 /   تربٌة بنات 43 4420 0341 0320 الزراعة 00

ابن تربٌة  04

 الهٌثم

 0421 0141 441 إسالمٌةعلوم  42 4420 0142 0022

 31232 02824 04212 المجموع  02811 1381 4201 المجموع 

                           24334المجموع الكلً 

 

 



 78                                                                          البحث  إجراءاتالفصل الثالث : 

          Sample  of  The  Research ثانيا : عينة البحث  

 اإلحصائيالتحليل  االساسية وعينة البحث  – 

بهدؾ الحصول على عٌنة ممثلة للمجتمع الذي سحبت منه ، فقد تم سحب عٌنتا البناء       

لبا ( طا211من العٌنتٌن )عٌنة  والتطبٌق على وفق طرٌقة العٌنة العشوائٌة الطبقٌة لكل

( كلٌات فً جامعة بؽداد وبواقع 2وقد تم اختٌار العٌنة من ) وطالبة من طلبة جامعة بؽداد ،

وكلٌتٌن علمٌة ، وتوزعت عٌنة البحث ) بطرٌقة التوزٌع المتساوي( على  سانٌةإنكلٌتٌن 

موزعٌن  اإلنسانًالتخصص  ( طالبا وطالبة ضمن 411ة بواقع )والعلمٌ اإلنسانٌةالكلٌات 

وكذلك عٌنة التخصص العلمً الذي بلػ ، ( طالبة  011) و، ( طالبا  011) الجنس حسب

وبذلك كانت عٌنة  ، طالبة ( 011و) ، ( طالبا 011)قع بوا طالبا وطالبة ( 411) اعدده

الباحث من القوة  لٌتؤكدلؽرض التقلٌل من الصدفة  من الدقة مستوى أعلى التمٌٌز على

    ( ٌوضح ذلك 4والجدول ) ، مقٌاسهالتمٌٌزٌة لفقرات 

 ( 4جدول )                                              

 اإلحصائً توزٌع عٌنة التحلٌل                                  

الكلٌات 

 اإلنسانٌة

الكلٌات  المجموع الجنس   

 العلمٌة

المجموع  المجموع  الجنس     

 الكلً

ذكو 

 ر

  إناث ذكور   إناث

كلٌة 

 اآلداب

 411 011 21 21 كلٌة العلوم 011 21 21

كلٌة 

التربٌة 

 ابن الرشد

 كلٌة التربٌة 011 21 21

للعلوم 

 الصرفة /

 ابن الهٌثم

21 21 011 411 

 211 411 011 011  411 011 011 المجموع
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 Tools of the Researchالبحث  أدواتثالثا : 

، الذات  إدراكالبحث ٌتطلب توافر ثالثة مقاٌٌس هً تناقض  أهداؾتحقٌق  إن     

 : اآلتٌة باإلجراءاتواالكتئاب والعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ، فاْن الباحث سٌقوم 

    Self - Discrepancy الذات إدراكض تناق مقياسبناء  : أوال

الذات على وفق  إدراكلقٌاس تناقض  أصالنتٌجة لتعذر الحصول على مقٌاس صمم      

مقٌاس  بناء إلىلذا لجا الباحث  . أهدافهمع مجتمع البحث وٌحقق  مٌتالئ نزؽهٌنظرٌة 

ترٌة من صدق وثبات وتمٌٌز وكما ٌكومالذات تتوافر فٌه الخصائص الس إدراكلتناقض 

 -: ًٌؤت

 ْا. المنطلقات النظرية ) مصادر مجاالت وفقرات المقياس (

وتعرٌفها  Higgins 0182) ) نزؽهٌالنظري لنظرٌة  اإلطارفً ضوء ما تم تناوله فً      

فقد استنار الباحث بها كما استعان   Self – discrepancyالذات  إدراكوتفسٌرها لتناقض 

 وإعداد، تحدٌد مجاالت وفقا للنظرٌة فً  أعدتمن مقاٌٌس وقوائم الذات التً بعدد 

لحقٌقٌة ) الواقعٌة ( ومنها مقٌاس الذات ا  الذات ، إدراكفقرات مقٌاس تناقض و المجاالت

اعد  لمفهوم الذات الذي (0142) تنسً  ومقٌاس ، Rosenberg) 0121)لروزنبٌرغ 

، واالنفعالٌة ،  ومقٌاس الذات الجسمٌة ،( 0183معون ) عالوي وش العربٌة إلىصورته 

(  4112) لخلؾا وكذلك االستفادة من دراسة ،احث . فضال عن خبرة الب واالجتماعٌة

( فقرة 04تالؾ المقٌاس من ثالثة مجاالت ولكل مجال ) ( . اذ4104ودراسة العاسمً )

 .  ٌوضح ذلك( 4) والملحق ( فقرة ،34لٌصبح عدد الفقرات الكلً للمقٌاس )
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                       الذات : إدراكب . تحديد مجاالت مقياس تناقض    

 هً :     ، نز ٌتضمن المقٌاس ثالث مجاالت فرعٌة وفقا لنظرٌة هٌؽ    

صفات  أو ، وتمثل سمات The  Actual  -  self) الواقعٌة( : .مجال الذات الحقٌقٌة0  

 ا .تكون لدٌه حالٌ أو ، الصفات ٌمتلكهاهذه  إنالذات التً ٌعتقد الشخص 

وتمثل الصفات التً ٌعتقد الشخص انه  ، - self  The  ideal . مجال الذات المثالٌة :4

 . واألمنٌات، ٌود امتالكها بشكل مثالً مثل الرؼبات  أو ، ٌنبؽً علٌه

 أنهاوهً الصفات التً ٌعتقد الشخص  ،The Ought  - self . مجال الذات الواجبة: 3

 . ( Higgins , 0182 : 0-02 تكون فٌه . ) إنمن المفروض  أو، ٌجب 

 

 ج. صياغة الفقرات 

 :ٌؤتً ماة . وقد روعً عند صٌاؼة الفقرات ( فقر34لتمثٌل هذه الخطوة تم صٌاؼة )    

 . قصٌرة وبصٌؽة المتكلم .0

 . اإلٌحاء. معبرة عن الفكرة وتجنب 4

 . سهلة القراءة وؼٌر ؼامضة.3

 ( . 32- 32:  0182النٌل ،  أبو)                     . تجنب استعمال صٌؽة نفً النفً 2

كل فقرة خمسة بدائل ) تنطبق علً دائما ، تنطبق علً ؼالبا ، تنطبق علً  إزاء. وضعت 2

كل فقرة من فقرات  إزاءووضعت  ( ، أبداتنطبق علً  ، تنطبق علً نادرا ، ال أحٌانا

)تنطبق علً  اإلجابة( على التوالً للفقرات السلبٌة لبدائل 0،4،3،2،2)  وزاناألالمقٌاس 

  ( ، أبداعلً  نطبقت التنطبق علً نادرا ،  ، أحٌاناتنطبق علً ؼالبا ، تنطبق علً  ، دائما
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 42، 42، 44، 40، 41، 02، 02،  01، 0،4،4،8والفقرات السلبٌة فً المقٌاس هً )

ة لتكون فً الفقرات االٌجابٌ األوزانفً حٌن تعكس  ( 34، 32، 34، 31، 42،

                            04، 02، 03، 04، 00، 2،1، 2، 2،  3وهً الفقرات )  ، (2،2،3،4،0)

 ( ٌوضح  ذلك .   3والجدول )   ، ( 32 ،33 ،30 ،  48،41 ،44 ،43 ،01 ، 08،

 ( 3جدول )      

 وأوزانهالذات وتصحٌحه  إدراكبدائل مقٌاس تناقض                      

                   

 الفقرات                          

تنطبق 

علً 

 دائما

تنطبق 

علً 

 ؼالبا 

تنطبق 

علً 

 أحٌانا

تنطبق 

علً 

 نادرا

تنطبق  ال

 أبداعلً 

،0،4،4،8،01،02،02،41،40 السلبٌة

44،42،42،

42،31،34،32،34 

  

0 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

3،2،2،2،1،00،04،03،02،0 االٌجابٌة

4،08،01،43،44،48،41،30

،33،32 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

0 

 

درجة فً المقٌاس  اعلًوبعد ذلك تجمع الدرجات بحسب استجابة كل مستجٌب لتكون      

  ، (018) والوسط الفرضً للمقٌاس ، ( درجة34درجة هً ) وأدنى ، ( درجة 081هً )

 الذات لدى الطلبة. إدراكتشخٌص مستوى تناقض  هالذي ٌتم من خاللو
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 ) صالحية المحكمين (د. صالحية الفقرات 

 Face  validityْا. الصدق الظاهري 

( فقرة ، 34) والمتكون من األولٌةرته الفقرات وتنظٌم المقٌاس بصو إعدادتم  إنبعد       

علم  المتخصصٌن فً مجال( من 4( محكما ملحق )04تم عرضه على ) (  .0ملحق )

 أو، فً صالحٌة الفقرات والمجاالت وبدائل الفقرات  الرأي إلبداءوالتقوٌم  سوالقٌا،  النفس

مالئما لعٌنة  تعدٌل مقترح بما ٌجعل المقٌاس  إي أو،  أخرىفقرات  إضافة أو،  حذؾ

خالل قٌام ( . من Face validity ٌعد وسٌلة لقٌاس الصدق الظاهري ) البحث الحالً اذ

اد قٌاسها      عدد من المحكمٌن المتخصصٌن بتقدٌر مدى تمثٌل فقرات المقٌاس للصفة المر

جمٌع  إنظهر  وبعد تنظٌم مالحظات المحكمٌن ( ، 22:  0180 ، وآخرون)الزوبعً 

 ألراءالذات طبقا  إدراكوللحكم على صالحٌة فقرات مقٌاس تناقض  الفقرات بقٌت كما هً 

ت النتائج كما موضح فً وقد كان ( ،chi – square ) كؤياعتماد مربع المحكمٌن تم 

   ( . 2جدول ) 

 ( 2جدول )                                                

 الذات بحسب مربع كاي إدراكالخبراء فً صالحٌة فقرات مقٌاس تناقض  أراء           

        

 الفقرات رقم          

عدد 

 الفقرات

عدد 

 الخبراء

 الموافقون

 عدد الخبراء

ؼٌر       

 الموافقون

قٌمة كاي 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائٌة

1.12 

0،4،

3،2،2،4،2،8،1،01،00،04

،03،02،02،

04،02،08،01،41،40،44،

43،42،42،44،42،48،41،

 

 

34 

 

 

04 

 

 

 صفر   

 

 

04 

 

 

 

 دالة

 



31،30،34،33،32،32،34 
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وبدرجة حرٌة ، ( 1.12( عند مستوى داللة ) 3.82تساوي ) دولٌةالجقٌمة كاي  إنعلما 

 الفرق دال. إن( وهذا ٌدل على 0)

 المقاييس الثالث تعليمات ه.   

 هما :، ٌمنح الباحث فرصة كبٌرة فً مسالتٌن  لؽرض  التطبٌق االستطالعً للمقاٌٌس

 ضوح الفقرات بالنسبة للمستجٌب .و أو ، . مالحظة ؼموض0

      . التعرؾ على متوسط الوقت المستؽرق عند استجابة المستجٌب على المقاٌٌس .4

 العينة االستطالعية

( طالبا وطالبة من  32على عٌنة  مكونة من ) الذات  إدراكتناقض تم تطبٌق مقٌاس       

على  اإلجابةقسم الرٌاضٌات وتم حساب وقت  –ابن الهٌثم للعلوم الصرفة كلٌة التربٌة 

 اإلجابةالعٌنة فً  فرادأل وذلك بحساب متوسط الوقت المستؽرق، المقاٌٌس رزمة واحدة 

د ( دقٌقة . وق 32) هو لإلجابةالوقت المستؽرق  متوسط إنعلى المقاٌٌس الثالث ، فتبٌن 

 لدٌهم . ومفهومة واضحة والتعلٌمات اإلجابة وبدائل المقاٌٌسفقرات  إنتبٌن 

 لفقرات المقياس  اإلحصائيالتحليل  إجراءاتو. 

هو  اإلحصائًالتحلٌل  إجراءاتالهدؾ من  إن إلى(  Ebel  ,0124)  أٌبلٌشٌر        

تمثل الخاصٌة التً وضعت من  إنعلى فقرات المقٌاس الممٌزة والجٌدة كً تستطٌع  اإلبقاء

قدرة  ٌقصد بها ان حساب القوة التمٌٌزٌة للفقراتلذا ف  ( . Ebel  , 0124 , 314 اجلها )

فً الخاصٌة التً تقٌسها  اإلفرادالفقرات على التمٌٌز بٌن ذوي المستوٌات العلٌا والدنٌا من 

للفقرات  حصائًاإلالتحلٌل  إجراءلذلك تم  ( . Gronlund  ,0120 : 443الفقرة )

تتمثل  الصدق والثبات للمقٌاس اذ وإٌجادقوتها التمٌٌزٌة ودرجة اتساقها واستخراج 

 باالتً : اإلحصائًالتحلٌل  إجراءات
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المجموعتٌن الطرفٌتٌن العلٌا  أسلوب. استخراج القوة التمٌٌزٌة لفقرات المقٌاس باستعمال 0

 ( Discriminating  power  of  itemsوالدنٌا )

وتقوم هذه الطرٌقة من ، المقٌاس  فقرات فً تعٌٌن معامل صدق تستعمل هذه الطرٌقة     

وتعتمد  راد قٌاسه ،ٌرفً المتؽٌر الذي ٌن طٌز بٌعلى مفهوم قدرة المقٌاس على التم أساسها

وتتم هذه ات المجموعة الدنٌا فً المقٌاس على مقارنة درجات المجموعة العلٌا بدرج

كانت هناك داللة  فإذا ن المتوسطٌن ،للفرق بٌ اإلحصائٌةالمقارنة عن طرٌق الداللة 

 .( 010: 0118،  عبد الرحمن) تعد الفقرة صادقةبٌن المتوسطٌن  إحصائٌة

 ا( طالب 211على عٌنة بلؽت ) لفقرات المقٌاس طبق  مٌٌزٌةتولؽرض حساب القوة ال    

  ٌوضح ذلك (4)   الجدول و ، واإلنسانٌةصات العلمٌة تصاوطالبة فً جامعة بؽداد فً االخ

، عمل الباحث على  الدرجة الكلٌة وإٌجاد. وبعد تصحٌح درجات كل فرد على المقٌاس 

درجة  بؤدنى( وتنتهً 040)وهً ،  درجة بؤعلى وتبدأترتٌبا تنازلٌا ترتٌب درجات العٌنة 

 %(42)  استخراجتم  الطرفٌتٌن ( . اذالمجموعتٌن  أسلوب)  وباستعمال ، (84)وهً 

وفً ضوء هذه النسبة ،  %( الدنٌا وتمثل المجموعة الدنٌا42العلٌا و) المجموعةتمثل العلٌا 

انحصرت درجات المجموعة  إذ( استمارة  018بلػ عدد االستمارات فً كل مجموعة )

 ( درجة ،84- 004ودرجات المجموعة الدنٌا بٌن )( درجة ، 041 – 040العلٌا بٌن )

بٌن متوسطً  الفروقداللة لتائً لعٌنتٌن مستقلتٌن لمعرفة ار اواستعمل الباحث االختب

خالل فقرة من  لتمٌٌز كلوعدت القٌمة التائٌة المحسوبة مإشرا ، لعلٌا والدنٌا المجموعتٌن ا

، (  402وبدرجة حرٌة ) ، ( 1.12( بمستوى داللة ) 0.14) دولٌةالجمقارنتها بالقٌمة 

، وكما موضح بالجدول ت ممٌزة جمٌع فقرات المقٌاس كان إن إلىنتائج االختبار  وأظهرت

(2    ) 
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 (2جدول )                                              

 الذات إدراكالقوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس تناقض                        

 المجموعة الدنٌا            المجموعة العلٌا             

المتوسط  الفقرة

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

القٌمة التائٌة 

 المحسوبة

 

 الداللة

 دالة    2.241 0.01124   3.3888  1.11140  2.1422 0

 دالة  4.080 0.12028 3.0222  0.11414   2.1428 4

 دالة   01.084  1.13408  3.0444  1.81181 2.3400 3

 دالة   2.820  0.13442  4.28213 0.03124  3.8122 2

 دالة   2.820  0.13442  4.28213  0.12232  3.2808 2

 دالة      2.224 0.13442  4.28213  0.10234  3.2212 4

 دالة   1.211 0.13442  4.28213  1.18824  3.1320 2

 دالة   1.321 0.12210 4.1221 0.13244 2.4482 8 

 دالة  1.242 0.12432 3.1082 1.18248 2.0820 1 

 دالة  2.222 0.11414 4.1320 0.12882 2.1082 01 

 دالة  4.211 0.10021 4.2144 0.18443 3.2211 00 

 دالة  2.421 0.14440 4.1112 0.11810 2.1422 04 

 دالة   8.812  1.11040  4.2302  0.00421  3.1421 03

 دالة   8.213  1.12428  4.2302  0.12220  3.2081 02

 دالة    00.422  0.11413  4.8028  1.12118  2.2340 02

 دالة    4.821  0.12028  4.8242  1.14348  3.2302 04

 دالة   2.341  0.13042  4.8180  1.18443  3.2142 02
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 دالة   2.401  1.11202  4.1802  1.10432  2.1321 08

 دالة   2.232  0.11224  3.0114  1.12444  3.1122 01

 دالة   8.223  0.12301  4.8888  1.12814  2.1428 41

 دالة   3.808 0.01404  4.4388  0.04481  3.0122 40

 دالة   2.403  0.40221  4.1441  0.10423  3.2428 44

 دالة   4.402  0.12230  4.8213  1.12222  3.2214 43

 دالة   8.340  0.10148  4.2482  0.01210  3.1320 42

 دالة  2.210 1.11044 4.1212 1.11822 3.4222 42

 دالة  2.244 0.14841 4.8213 0.12240 3.4122 44

 دالة  1.424 1.11148 4.1230 1.82124 2.1142 42

 دالة  2.220 0.12182 3.1244 0.14433 3.1222 48

 دالة  2.422 0.14130 4.8082 1.18443 3.2142 41

 دالة  2.041 0.11222 4.8888 0.02821 3.4221 31

 دالة   2.242  1.12228  3.0280  1.12128  3.2221 30

 دالة   2.224  0.13334  4.1044  1.10224  3.1222 34

 دالة   2.832  0.14010  4.2214  0.13812  3.4820 33

 دالة   4.348  0.11222  4.8888  0.00141  3.2821 32

 دالة   4.443  0.10803  3.0122  1.14423  2.1111 32

 دالة   4.228  1.11112  3.1114  0.12122  3.1441 34

 

وبهذا ، ( 402( وبدرجة حرٌة )1.12( عند مستوى داللة )0.14علما إن القٌمة التائٌة الجدولٌة تساوي )

  فقد بٌنت نتائج التحلٌل اإلحصائً بان جمٌع الفقرات دالة .
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وبالدرجة ) ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال Items  validity . صدق الفقرات  9

 الكلية ( .

مإشرات صدق البناء هً  إحدى إن إلى(  Anastasi  , 0124تشٌر انستازي )      

( .  Anastasi   ,  0124  : 020) ة والدرجة الكلٌة للمقٌاساالرتباط بٌن درجات كل فقر

ل الذي ٌقٌسه االختبار من خال نفسهوٌعد صدق الفقرات مإشرا على قدرتها لقٌاس المفهوم 

محك داخلً  أفضلٌتوافر محك خارجً فان  وحٌنما ال داخلً أو ، تباطها بمحك خارجًار

                                                                                               ( . Anastasi  , 0188  : 400هو الدرجة الكلٌة للمقٌاس ) 

فاعلٌة الفقرات مدى ارتباط كل فقرة من فقرات المقٌاس بالدرجة  بؤسلوبوٌقصد       

بالدرجة الكلٌة كلما كان احتمال تضمٌنها وكلما زاد معامل ارتباط الفقرة ،  للمقٌاسالكلٌة 

 ( . 441:  0110،  فٌر كسونللمقٌاس اكبر )

ٌاس بالمقٌاس لذلك تم استخراج العالقة االرتباطٌة بٌن درجة كل فقرة من فقرات المق     

وكذلك استخراج العالقة االرتباطٌة بٌن درجة  ، الفقرة إلٌهالفرعً ) المجال ( الذي تنتمً 

ولكً ٌتحقق هذا النوع ، للمقٌاس كل فقرة من فقرات المقٌاس الممٌزة وبٌن الدرجة الكلٌة 

الستخراج العالقة االرتباطٌة بٌن درجة  (ٌرسونباستعمل ) معامل ارتباط فقد  ، من الصدق

لمجال وكذلك بٌن درجة الفقرة فً المقٌاس ودرجة ا، كل فقرة بالمقٌاس وبٌن الدرجة الكلٌة 

 إحصائٌاوقد تبٌن انه جمٌع معامالت االرتباط دالة ، الفرعً (  ) المقٌاس إلٌهالذي تنتمً 

وبدرجة حرٌة  ، ( 1.12داللة ) ( عند مستوى 1.118)  عند مقارنتها بالقٌمة الجدولٌة

( 4والجدول ) قة وقوة االتساق الداخلً للمقٌاس ،( وهذا مإشر جٌد على قوة العال 318)

         ٌوضح العالقة وقوة معامل ارتباط بٌرسون لفقرات المقٌاس بالدرجة الكلٌة ودرجة المجال 

 ) المقٌاس الفرعً ( .
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 ( 4جدول )                                       

                           الذات إدراكدرجة الفقرة بدرجة المجال والدرجة الكلٌة لمقٌاس تناقض  معامالت ارتباط        

 

 

 الفقرة

معامل 

 ارتباط

الفقرة 

 بالمجال

معامل 

 ارتباط

الفقرة 

بالدرجة 

 الكلٌة

 

 

 الداللة

 

  

 

 الفقرة

معامل 

 ارتباط

الفقرة 

 بالمجال

معامل 

ارتباط 

 الفقرة 

بالدرجة 

 الكلٌة

 

 

 الداللة

 دالة 1.211 1.231 01  دالة 1.322 1.228  0

 دالة 1.212 1.204 41  دالة 1.232 1.212 4

 دالة 1.202 1.224 40  دالة 1.284 1.443 3

 دالة 1.444 1.312 44  دالة 1.222 1.214 2

 دالة 1.312 1.224 43  دالة 1.224 1.222 2

 دالة 1.204 1.228 42  دالة 1.223 1.243 4

 دالة 1.322 1.328 42  دالة 1.222 1.400 2

 دالة  1.340 1.344    44  دالة   1.401 1.428 8

 دالة  1.221 1.283 42  دالة  1.200 1.240 1  

 دالة 1.020 1.011 48  دالة 1.244 1.212  01

 دالة 1.214 1.344 41  دالة 1.241 1.211 00

 دالة 1.321 1.231 31  دالة 1.221 1.202 04

 دالة 1.302 1.323 30  دالة 1.211 1.214 03

 دالة 1.214 1.222 34  دالة 1.220 1.282 02

 دالة 1.223 1.214 33  دالة 1.422 1.422 02

 دالة 1.233 1.243 32  دالة 1.222  1.212 04

 دالة 1.238 1.248 32  دالة 1.324 1.213 02

 دالة 1.280 1.201 34  دالة 1.224 1.214 08

     وبدرجة حرٌة ، ( 1.12( عند مستوى داللة ) 1.118علما إن قٌمة معامل االرتباط الجدولٌة تساوي )

 .وبهذا تكون جمٌع الفقرات دالة ، ( 318) 

  

 999          البحث                                                 إجراءاتالفصل الثالث : 

 الخصائص السايكومترية للمقياس 



 صدق المقياس  -9

 ( وتمٌٌز2فً صالحٌة المحكمٌن كما فً الجدول )سبق وان اعتمد الباحث الصدق    

 ( .4( والصدق البنائً كما فً الدول )2الفقرات كما فً الجدول )

  Scale  Reliabilityثبات المقياس :  -9

 إنلمعظم البحوث على الرؼم من  ضرورٌا   الثبات جزءا   إن إلى(  0181) ٌشٌر فرج     

   (  0111) عبدهللاٌرى  فً حٌن  ( .434: 0181، قٌاس ثابت )فرج المقٌاس الصادق هو م

تطبٌقه على  أعٌدما  إذاالثبات اتساق نتائج المقٌاس مع نفسها واالستقرار فً النتائج  إن

:  0111، )عبدهللا  أسبوعٌنٌقل عن  وفً الظروؾ نفسها وبفارق زمنً ال أنفسهم اإلفراد

 ( . لذا قام الباحث بالتحقق من ثبات المقٌاس بطرٌقتٌن هما: 24

  Test  - Retest  Mothedتبار: االخ وإعادةطريقة االختبار  -اْ 

هذه الطرٌقة من الطرائق الشائعة فً حساب ثبات  إن إلى(  0124تشٌر انستازي )     

وٌمثل معامل الثبات المحسوب بهذه الطرٌقة معامل االستقرار بٌن ، مقاٌٌس الشخصٌة 

وٌتطلب  ( ،  Anastasi , 0124 : 020)  أسبوعٌنعن  تقلال التطبٌقات عبر مدة زمنٌة 

لذا زمنً .  بفارق أخرىحساب الثبات تطبٌق المقٌاس على عٌنة وٌعاد تطبٌقه علٌها مرة 

وطالبة من كلٌة ( طالبا 21والبالؽة )، على عٌنة الثبات نفسها  ىأخرطبق المقٌاس مرة 

تم تطبٌق االختبار على المجموعة   أسبوعٌنابن الهٌثم بعد مرور  للعلوم الصرفة / التربٌة

  آدمزٌرى  ( . اذ 22: 0110،  تطبٌق االختبار)فٌركسون إلعادةنفسها وهً مدة مناسبة 

(Adams  , 0144  )بٌن التطبٌقٌن تعد مدة مناسبة فً  أسابٌعثالثة  أو أسبوعٌنمدة  إن

ٌتم  األسلوبوفً هذا  ( ، Adams ,0144 : 020االختبار)  إعادةحساب الثبات بطرٌقة 

 عد مدة زمنٌة معٌنة وبعد ذلك ٌتم وب اإلفرادتطبٌق االختبار على المجموعة نفسها من  إعادة

 999                       الفصل الثالث : احراءات البحث                                     

بٌن الدرجات  ( person correlation  coefficient ) حساب معامل ارتباط بٌرسون

والتطبٌق  األول على التطبٌق إجابتهملمجموعة عند فً ا  نفسهم فراداال علٌهاالتً ٌحصل 



، (  1.10( عند مستوى داللة )1.22بلػ معامل ارتباط بٌرسون ) اذ نفسه الختبارلالثانً 

 Gronland )  دوٌعد معامل االرتباط جٌ ، معامل التحدٌد ( وقد استخرج المعٌار المطلق )

 ,0120 : 014 . ) 

 Alfa coeffieient for internal consistency كرونباخ لفاأاالتساق الداخلي باستخدام معادلة  -ب

معادلة  أساسمعادلة الثبات على ( صورة عامة ل cronbackاشتق كرونباخ )         

 ( ، 048:  4111،  اإلمام( )  a) إلفاعلٌها اسم معامل  أطلقرٌتشارسون( ،  –)كٌودر 

المقٌاس )ثورنداٌك وهٌجن  فً أخرى إلىفقرة  منالفرد  أداءاتساق  علىالطرٌقة وتعتمد هذه 

للقٌمة التقدٌرٌة لمعامل ثبات  األدنىكرونباخ تعطً الحد  لفاأوان طرٌقة  ،(  21: 0181،

             مرتفعة فهذا ٌدل بالفعل على ثبات االختبار لفاأكانت قٌمة  فإذا،  المقٌاسدرجات 

 ( . 482: 4112،) النبهان

 إدراكبات مقٌاس تناقض كرونباخ للحصول على معامل ث لفاألذلك تم استعمال معادلة  

وهذا ٌعد مإشرا جٌدا على االتساق الداخلً لفقرات ،  (1.81) الثبات لمعامبلػ  اذالذات 

 المقٌاس .

 وصف المقياس بصورته النهائية

( مجاالت هً )الذات  3( فقرة موزعة على ) 34المقٌاس بصورته النهائٌة من ) ٌتؤلؾ     

(  4لواحد )( فقرة للعامل ا 04)وبواقع ، ( الذات المثالٌة ، الذات الواجبة )الواقعٌة( ، الحقٌقٌة

المقٌاس ٌطلب من المفحوص )الطالب (  عن اإلجابةوعند  ( منها سلبٌة ، 4ة و)منها اٌجابٌ

 إنالتً تنطبق علٌه .علما  اإلجابةتمثل  أنهاالفقرة التً ٌرى  إمامالمة )/( ٌإشر بع أن

 )ال اإلجابةدرجة فً حالة اختٌار  اعلً تؤخذالمقٌاس خماسً التدرج ، فالفقرات السلبٌة 

                                                                                               ، فسهان اإلجابةاختٌار درجة فً حالة  ادنًالفقرات االٌجابٌة  تؤخذ( بٌنما  إطالقاتنطبق علً 
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ة بٌنما ( درج 081درجة ٌحصل علٌها المستجٌب هً ) وأعلى (. 3وكما مر فً الجدول ) 

  ( درجة . 018المتوسط الفرضً هو ) ماأ ،( درجة  34تكون اقل درجة هً )



 Depression ( لالكتئاب Beck) كبي قائمة ثانيا :

 ْا . وصف المقياس

قام  ى الدراسات العالمٌة والعربٌة اذتعد هذه القائمة من المقاٌٌس المعروفة على مستو    

(.  0110العربٌة الشناوي وخضر) إلىونقلها  ، (Beck , 0121) بوصفها بٌك

فً وتتكون  ،(4110ئة السورٌة )رضوان ٌوقام بتقنٌنها على الب وعبد الخالق ، واألنصاري

والعبارة الرابعة  عبارات ، أربع( فقرة وكل فقرة تشتمل على 40من ) األصلٌةصورتها 

ٌقرا العبارات  إن ٌطلب من المفحوص اذعلى وجود االكتئاب . عالمة واضحة  إلىتشٌر 

وٌضع دائرة حول الرقم المجاور  ،فً كل فقرة ثم ٌختار العبارة التً تنطبق علٌه  األربع

عدم وجود ٌمثل الصفر  ( درجات اذ 3 إلىللعبارة . وقد عبر عن ذلك رقمٌا من )صفر 

ب نحو الزٌادة ( مستوٌات متدرجة من االكتئا 1،0،4،3تمثل الدرجات ) المرض . فً حٌن

   ( درجة .  43- 1وتتراوح الدرجة على هذه القائمة بٌن )

 ب . الخصائص السيكومترية للمقياس 

                                                            Scale  validity. صدق المقياس : 9

ٌمدنا بدلٌل ق المقٌاس دوص التً وضع من اجلها ،لخاصٌة المقٌاس قٌاسه لٌقصد بصدق     

وٌعد االختبار .  (020: 0112،  ةكراج) مباشر على صالحٌته ولتحقٌق ما وضع من اجله

 0180، المقٌاس )الزوبعً لى قٌاس السمة التً وضع من اجلهاٌكون قادرا ع صادقا حٌنما

 .( . لذا تم التحقق من صدق المقٌاس من خالل : 31:
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 face  validityالصدق الظاهري   -اْ  



تقوم مجموعة من الخبراء  إنطرٌقة مفضلة هً ٌعد هذا النوع من الصدق       

 صالحٌة المقٌاس وفقراته ومدى قدرته على قٌاس المتؽٌر المطلوب قٌاسه  ٌمتقٌوالمختصٌن 

                                                                        (Ebel , 0124 ,44 . ) 

المختصٌن فً مجال على مجموعة من الخبراء  (3)ملحق لقد قام الباحث بعرض المقٌاس

وتم اعتماد قٌمة مربع كاي  (  ،4وكما مبٌن فً الملحق ) ولقٌاس والتقوٌم ، النفس ، علم

وان قٌمة مربع كاي المحسوبة  صالحٌة المقٌاس من عدمه ، راء حولالخب ألراءمعٌارا 

دالة  (3.82قٌمة كاي الجدولٌة البالؽة )( وهً اكبر من 04جمٌع فقرات المقٌاس قد بلؽت )ل

كانت  إذا(  0182) النٌل أبووٌشٌر ( ،  0وبدرجة حرٌة )، ( 1.12عند مستوى داللة )

(.  442 – 443: 0182النٌل :  أبوقٌمة كاي المحسوبة اكبر من الجدولٌة فان الفرق دال )

    ( ٌوضح ذلك 2والجدول ) ، هناك اتفاق على صالحٌة المقٌاس  إن إي

 (2جدول )                                      

 (  لالكتئاب Beckمقٌاس بٌك ) إزاءالخبراء  ألراءقٌمة كاي             

ؼٌر     الموافقون الفقرات

 الموافقون

قٌمة كاي 

 المحسوبة

قٌمة كاي 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

0،4،3،2،2،4،2،8،

1،01،00،04،03،0

2،02،04،02،

08،01،41،40 

 

 

04               

 

 صفر 

 

04   

 

3.82 

 

1.12  
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 )ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية( Items  validityب . صدق الفقرات 



ودرجة المقٌاس  ، المقٌاس لؽرض التعرؾ على العالقة بٌن درجة كل فقرة من فقرات    

معامالت االرتباط بٌن  أشارت ( اذ person) معامل ارتباط بٌرسون م استعمالالكلً . ت

 ( ٌوضح ذلك8.والجدول )  إحصائٌادالة  أنها إلى والدرجة الكلٌة للمقٌاس ،درجات الفقرات

 ( 8)  جدول                                        

   ( لالكتئاب Beckبٌك ) ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاسمعامالت              

 

 الفقرة

 معامل ارتباط

بالدرجة  الفقرة

 الكلٌة

 

 الداللة

 

 الفقرة

معامل ارتباط 

 الفقرة

بالدرجة 

 الكلٌة

 

 الداللة

 

 الفقرة

 معامل ارتباط

بالدرجة  الفقرة

 الكلٌة

 

 الداللة

 دالة 1.482 02 دالة 1.314 8 دالة 1.434 0

 دالة 1.442 04 دالة 1.048 1 دالة 1.001 4

 دالة 1.340 02 دالة 1.300 01 دالة 1.024 3

 دالة 1.002 08 دالة  1.018 00 دالة 1.321 2

 دالة 1.022 01 دالة 1.422 04 دالة 1.332 2

 دالة 1.342 41 دالة 1.018 03 دالة  1.012 4

 دالة 1.410 40 دالة 1.318 02 دالة 1.031 2

وبدرجة حرٌة  ،( 1.12لة )( عند مستوى دال 1.118قٌمة معامل االرتباط الجدولٌة تساوي ) إنعلما 

(318 . ) 

 Reliability  Scale ج. ثبات المقياس:

الهدؾ من جمٌع طرائق استخراج الثبات هو  إن إلى(  fox , 0141) ٌشٌر فوكس     

معامل االرتباط بٌن هاتٌن  إٌجادثم  ، المعلومات الحصول على مجموعتٌن متكافئتٌن فً

 ( . Fox , 0141 ; 323المجموعتٌن من المعلومات لحساب الثبات )

   Test – Retestاالختبار  وإعادة االختبار

     999                                            الفصل الثالث : اجراءات البحث                

 ا  ( طالب21ذلك بتطبٌقه على عٌنة مكونة من )و، قام الباحث باستخراج الثبات للمقٌاس       

االختبار  إعادةوتم ابن الهٌثم ، للعلوم الصرفة/ وطالبة من طلبة جامعة بؽداد كلٌة التربٌة 



باستعمال معامل وتم حساب ثبات المقٌاس ،  األولعلى التطبٌق  أسبوعٌنبعد مرور مدة 

                      معامل ارتباط بٌرسون بٌقٌن باستعمالدرجات الطلبة فً التط ارتباط بٌن

 (Person  correlation  coefficient ) ،  ( 1.42وبلػ معامل ارتباط بٌرسون (، 

 إنوهذا ٌدل على ، (  1.12عند مستوى داللة )معامل ارتباط جٌد  إنوهذا ٌدل على 

 ً وضع من اجلها .السمة الت قٌاس المقٌاس ثابت فً

 خمسة الكبرى للشخصيةقياس العوامل الم ثالثا :

The  Big  Five  Factor  of Personality Scale                                                           

 أكثرٌكون المقٌاس  إن وألجل، لؽرض بناء مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة      

 :  اآلتٌةدقة قام الباحث بالخطوات 

 ْا. المنطلقات النظرية :

المستعملة فٌها ومنها  واألدواتوالدراسات السابقة  األدبٌاتوتشمل االطالع على      

                                                                                              والشوربجً والحربً ، ب(  4112الروٌتع ) ( فً لٌبٌا و4110كاظم ) أعدهالمقٌاس الذي 

الخمسة  لقٌاس العوامل. كما تم تقنٌن بعض المقاٌٌس العالمٌة  ( فً السعودٌة4100)

( فً مصر  4112هاشم ) وبأ و، ( فً الكوٌت  0112) األنصاريرى للشخصٌة منها الكب

 أنموذجوكذلك االطالع على النظرٌات الخاصة بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ومنها  ،

وكذلك االطالع على التعرٌفات التً تناولت مفهوم العوامل الخمسة  ( ، 0111جولدٌبرج )

 ٌد المصطلحات .  والمذكورة فً تحد ، الكبرى للشخصٌة
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 ب. تحديد مجاالت المقياس : 



الباحث تم استنباط  إلٌهات والتعرٌؾ النظري الذي توصل والنظرٌ األدبٌاتمن خالل      

، الضمٌر الحً ، االنبساطٌة ، العصابٌة ،  ةٌالمقبول) : وهً ، المجاالت الفرعٌة للمقٌاس 

 الخبرة ( .   االنفتاح على

 

 : اإلجابةج. بناء فقرات المقياس وبدائل 

 . قصٌرة وبصٌؽة المتكلم .0

 . اإلٌحاء. معبرة عن الفكرة وتجنب 4

 . سهلة القراءة وؼٌر ؼامضة .3

 ( . 32 – 32:  0182،النٌل  أبو)                   . تجنب استعمال صٌؽة نفً النفً 2

تنطبق علً  )تنطبق علً تماما ، تنطبق علً ؼالبا ، كل فقرة خمسة بدائل إزاء. وضعت 2

رات كل فقرة من فق إزاءوتوضع  ، (  أبداتنطبق علً  ، تنطبق علً نادرا ، ال أحٌانا

) تنطبق علً  اإلجابة( على التوالً للفقرات السلبٌة لبدائل 0،4،3،2،2)  األوزانالمقٌاس 

                                                                                                                                                                                            ( .أبداتنطبق علً  نادرا ، ال تنطبق علً ، أحٌاناتماما ، تنطبق علً ؼالبا ، تنطبق علً 

                   ( ٌوضح ذلك   1والجدول )

 

 

 

 

 998                        الفصل الثالث : اجراءات البحث                                  

                    (1جدول )                                     

 للشخصٌة الكبرىالعوامل الخمسة  بدائل مقٌاس الفقرات السلبٌة واالٌجابٌة و   



 

 ت  

         

 الفقرات                  

 

 

  تنطبق

 علً 

 تماما 

 تنطبق

 علً 

 ؼالبا

 تنطبق

 علً

 أحٌانا

 تنطبق

 علً 

 نادرا

 ال تنطبق

 علً 

 أبدا

 

 السلبٌة

 

0،4،3،01،04،08،40،31،30،34

،33،32،32،34،32،38،31،21 

،24 ،23،22،22 

 

0 

 

4 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 االٌجابٌة

2،2،4،2،8،1،00،03،02،02،04،

02،01،

41،44،43،42،42،44،42،48،41

،20،24،22،28،21،21 

 

2 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

0 

 

  Face  validity) الصدق الظاهري ( صالحية الفقرات   . د

ٌقٌس المقٌاس الخاصٌة التً وضع من اجلها وصدق المقٌاس ٌمدنا  إنٌقصد بالصدق      

 ( . 020:  0112،) كراجةجله قٌام بوظٌفته ولتحقٌق ما وضع من ألل صالحٌته على مباشربدلٌل 

ٌكون قادرا على قٌاس السمة التً وضع المقٌاس من  وٌعد االختبار صادقا حٌنما        

 .(  31:  0180،) الزوبعً   اجلها

تقوم مجموعة من الخبراء  إنطرٌقة على  أفضلوٌعد هذا النوع من الصدق هو        

بتقٌٌم صالحٌة المقٌاس وفقراته ومدى قدرته على قٌاس المتؽٌر المطلوب والمختصٌن 

 ( .  Ebel  ,0124 ; 24قٌاسه )
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 اإلجابة( فقرة وكذلك بدائل  21الفقرات البالؽة ) إعدادفرغ الباحث من  إنبعد        

على مجموعة من الخبراء والمحكمٌن فً  األولٌة . قام بعرض المقٌاس بصورته وزانواأل



على صالحٌة فقرات المقٌاس لقٌاس ما وضع من  أرائهم إلبداءوعلم النفس ، مجال التربٌة 

( ٌبٌن المقٌاس 2والملحق )،  وإضافةما ٌرونه مناسبا من حذؾ وتعدٌل  وإجراء ،جلهاْ 

الصدق الظاهري للمقٌاس تم اعتماد  وإلٌجاد ، (4ملحق ) الخبراء وأسماء األولٌةبصورته 

( 01الجدول  )و اس ،ٌالمقت الستخراج الصدق الظاهري لفقرا إحصائٌةمربع كاي كوسٌلة 

 ٌوضح ذلك 

 ( 01جدول )                                            

 فً صالحٌة مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة قٌمة مربع كاي            

 

 الفقرات            

 عدد

 الفقرات

 

 الموافقون

 ؼٌر

 الموافقون

 قٌمة كاي 

 المحسوبة

 مستوى 

 الداللة

0،4،3،2،2،4،2،8،1،01،0

0،04،03،02،02،04،02،

08،01،41،40،44،43،42

،

42،44،42،48،41،31،30

،34،33،32،32،34،32،

38،31،21،20،24،23،22

،22،24،22،28،21،21 

 

 

  21 

 

 

  04 

 

 

 صفر 

 

 

04  

 

 

 دالة

وبدرجة حرٌة ، (  1.12( عند مستوى داللة ) 3.82قٌمة كاي الجدولٌة تساوي ) إنعلما 

مة كاي المحسوبة على اتفاق الخبراء حٌث كانت قٌفقد حصلت جمٌع فقرات المقٌاس   (0)

كانت قٌمة كاي المحسوبة  إذا(  0182النٌل ) أبو ٌشٌر إذ. بر من قٌمة كاي الجدولٌة كاْ 

    ( .  442- 443:  0182، النٌل  أبو)  أكبر من الجدولٌة فان الفرق دال 
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 اإلحصائيالتحليل  إجراءاتو. 



هو  اإلحصائًالتحلٌل  إجراءاتالهدؾ من  إن إلى(  Ebel , 0124ٌشٌر اٌبل )       

كً تستطٌع ان تمثل الخاصٌة التً وضعت من اجلها  لى فقرات المقٌاس الممٌزة ع اإلبقاء

(Ebel  , 0124  : 314 )  لذا فان حساب القوة التمٌٌزٌة للفقرات ٌقصد بها قدرة الفقرات .

       فً الخاصٌة التً تقٌسها الفقرة فراداألمن على التمٌٌز بٌن ذوي المستوٌات العلٌا والدنٌا 

( Gronland  , 0120: 443  ، )للفقرات واستخراج  اإلحصائًالتحلٌل  إجراءم لذلك ت

الصدق والثبات  وإٌجادواستبعاد الفقرات ؼٌر الممٌزة  ، قوتها التمٌٌزٌة ودرجة اتساقها

 باالتً : اإلحصائًالتحلٌل  إجراءاتتتمثل  للمقٌاس . اذ

     . مؤشرات صدق المقياس9

   Face   validity ْا . الصدق الظاهري

مقٌاس هً عرض فقراته على  أليطرٌقة فً استخراج الصدق الظاهري  أفضل إن     

وقد  ، قٌاسهمجموعة من المحكمٌن للحكم على مدى صالحٌتها فً قٌاس المتؽٌر المراد 

تحقق ذلك فً المقٌاس الحالً من خالل عرض فقرات مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى 

حول صالحٌة تعلٌمات المقٌاس  بآرائهم واألخذللشخصٌة على مجموعة من المحكمٌن 

 .  تم توضٌحه مسبقا وكما ، وصالحٌة كل فقرة وبدائلها لقٌاس هذا المتؽٌر 

                     Discriminati9n  power  of  items القوة التمييزية لفقرات المقياسب . 

وتقوم هذه الطرٌقة من ، المقٌاس  لطرٌقة تستعمل فً تعٌٌن معامل تمٌٌزهذه ا إن     

وتعتمد طرفً المتؽٌر الذي ٌراد قٌاسه  على مفهوم قدرة المقٌاس على التمٌٌز بٌن أساسها

وتتم هذه  جات المجموعة الدنٌا فً المقٌاس ،على مقارنة درجات المجموعة العلٌا بدر

 إحصائٌةكانت هناك داللة  فإذاللفرق بٌن المتوسطٌن  اإلحصائٌةالمقارنة عن طرٌق الداللة 

ولؽرض حساب  ( ، 010:  0118ٌن المتوسطٌن ٌعد المقٌاس صادقا ) عبد الرحمن ، ب

 عٌنة  القوة التمٌٌزٌة لفقرات المقٌاس طبق مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة على

 999         الفصل الثالث : اجراءات البحث                                                 



وكما ،  واإلنسانٌةالختصاصات العلمٌة من ا ( طالبا وطالبة فً جامعة بؽداد 211)  بلؽت 

الدرجة  وإٌجادفرد على المقٌاس  وبعد تصحٌح درجات كل ( ،4)لجدول ا موضح على

( 400درجة ) بؤعلى وتبدأ ،  الكلٌة ، عمل الباحث على ترتٌب درجات العٌنة ترتٌبا تنازلٌا

( تم استخراج المجموعتٌن الطرفٌتٌن أسلوبوباستعمال ) ، ( 001) درجة بؤدنىوتنتهً 

وفً ضوء  %( وتمثل المجموعة الدنٌا ،42) وأدنى%( تمثل المجموعة العلٌا 42) أعلى

انحصرت درجات  إذ( استمارة  018) هذه النسبة بلػ عدد االستمارات فً كل مجموعة

                                                                                            ( ، 001  – 021( ودرجات المجموعة الدنٌا بٌن ) 042 – 400المجموعة العلٌا بٌن ) 

بٌن متوسطً  اإلحصائٌةاالختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن لمعرفة الداللة واستعمل الباحث 

خالل  فقرة منمة التائٌة المحسوبة مإشرا لتمٌٌز كل القٌجموعتٌن العلٌا والدنٌا وعدت الم

، ( 402حرٌة )ودرجة  ،( 1.12ة )( بمستوى دالل 0.14مقارنتها بالقٌمة الجدولٌة )

كما موضح بالجدول  جمٌع فقرات المقٌاس كانت ممٌزة ، إن إلىنتائج االختبار  توأفض

 ( 00جدول )                                 .(   00)

 القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة         

  المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا 

 الفقرة

 

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراؾ

 المعٌاري

 المتوسط

 الحسابً 

االنحراؾ 

 المعٌاري

 القٌمة التائٌة

 المحسوبة

 الداللة

 دالة 3.423 0.34230 3.0221 0.40841 3.8124 0 

 دالة 2.022 0.40124 3.2243 0.14140 2.0222 4

 دالة 3.802 1.12423 3.3180 0.42220 3.1802 3

 دالة 2.328 0.14214 4.2220 0.02140 3.4221 2

 دالة 1.240 0.14120 4.1421 0.01148 2.0280 2

 دالة 4.080 0.12040 4.4442 0.00101 3.4101 4

 دالة 2.228 0.12312 4.1421 0.13120 3.2444 2

 دالة 3.411 0.04214 4.8420 0.10411 2.4444 8

 دالة 3.411 0.04214 4.8214 0.18824 3.2232 1

 دالة 4.042 1.14831 3.0222 0.02020 3.2431 01
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 دالة 4.142 0.13142 4.8420 0.02214 3.2213 00

 دالة 2.283 0.14413 3.1082 0.11810 3.2482 04

 دالة 2.020 0.44844 4.2183 0.44114 3.4222 03

 دالة 3.244 0.11242 3.4444 0.14324 3.2821 02

 دالة   4.143  0.10231  4.2031  1.14422  3.4442 02

 دالة   2.042  0.11211  4.8028  0.44228  3.4824 04

 دالة   2.448  0.12311  4.2302  0.04221  3.4442 02

 دالة   3.031  0.42312  3.1833  0.38844  3.4222 08

 دالة   2.413  0.03211  4.1324  0.34180  3.8881 01

 دالة   1.434  0.04314  4.2212  0.13334  2.1833 41

 دالة   3.143  0.42422  4.8234  0.33281  3.2224 40

 دالة   4.121  0.42424  4.2111  0.24212  3.1224 44

 دالة   8.482  0.11214  4.2232  0.44411  3.4211 43

 دالة   2.241  1.14122  4.2243  0.04800  3.4442 42

42 
 

 دالة  2.812  0.14320    4.833 0.40202 3.4442

 دالة   2.402  0.18004  4.1122  0.03441  3.2211 44

 دالة   2.208  0.10034  4.8212  0.0241  3.2213 42

 دالة   4.248  0.13404  4.4442  0.04218  3.4221 48

 دالة   3.104  0.12422  3.0824  0.03333  3.4412 41

 دالة   2.224  0.02411  3.1243  0.12141  3.2031 31

 دالة   2.118  1.18341  3.0412  1.12214  3.8212 30

 دالة   3.311  1.11320  3.3420  1.88141  3.2113 34

 دالة   4.418  0.02384  4.4442  0.43222  3.1321 33

 دالة   2.122  0.02142  4.4000  0.42221  3.4213 32

 دالة   2.128  1.81042  3.2112  1.81222  3.1431 32

 دالة   4.214  0.18024  4.2302  0.02384  3.4442 34

 دالة   4.210  1.82110  3.2113  1.11822  3.8244 32

 دالة   3.341  1.14133  3.3201  1.11132  3.2212 38

 دالة   4.111  0.18128  4.2244  0.31188  4.1122 31

 دالة   2.441  1.82443  3.4143  1.81011  3.8881 21

 دالة   4.348  0.18348  4.8420  0.41210  3.2211 20

 دالة   3.248  0.01222  4.2212  0.08244  3.3124 24

 دالة   4.284  0.12444  3.4222  1.81042  3.1112 23

 دالة   3.014  1.11482  3.4242  1.82012  2.1224 22
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 دالة   4.033  1.13340  3.4114  1.83234  3.8881 22

 دالة   2.008  0.42101  4.2201  0.04428  3.2444 24

 دالة   8.131  0.02382  4.8214  0.18181  2.1113 22

 دالة   2.322  0.44122  4.1421  0.02023  2.1220 28

 دالة   3.223  0.04414  4.4000  0.34023  3.0222 21

 دالة   2.110  0.12223  3.4228  1.14420  3.1431 21

 (402( ، وبدرجة حرٌة )1.12( عند مستوى داللة )0.14علما ان القٌمة الجدولٌة تساوي )

 وبهذا اصبح جمٌع الفقرات دالة احصائٌا .

  Items   validity. صدق الفقرات   9

هً االرتباط بٌن ان مإشرات صدق البناء  إلى(   Anastasi ,0124ٌشٌر انستازي )        

( . Anastasi ,0124 :020)  إحصائٌةوبداللة ، درجات كل فقرة والدرجة الكلٌة للمقٌاس 

ومن  ،مإشرا على قدرتها لقٌاس المفهوم نفسه الذي ٌقٌسه االختبار دق الفقراتوٌعد ص

 محك أفضلجً فان ٌتوفر محك خار داخلً وحٌنما ال أو ، خالل ارتباطها بمحك خارجً

 ( . Anastasi , 0188 : 400هو ) الدرجة الكلٌة للمقٌاس ( )

كل فقرة من فقرات المقٌاس بالدرجة الكلٌة فاعلٌة الفقرات مدى ارتباط  بؤسلوبوٌقصد      

احتمال تضمٌنها كان وكلما ازداد معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلٌة كلما ، للمقٌاس 

طٌة بٌن ولذلك تم استخراج العالقة االرتبا ( ، 441: 0110،س اكبر ) فٌركسون للمقٌا

الفقرة  إلٌهذي تنتمً رجة المقٌاس الفرعً ) المجال( الدرجة كل فقرة من فقرات المقٌاس بد

ٌزة وبٌن من فقرات المقٌاس المماالرتباطٌة بٌن درجة كل فقرة  وكذلك استخراج العالقة، 

اط معامل ارتب حقق هذا النوع من الصدق فقد استعملولكً ٌت الدرجة الكلٌة للمقٌاس ،

، وبٌن الدرجة الكلٌة  ، بٌن درجة كل فقرة بالمقٌاسبٌرسون الستخراج العالقة االرتباطٌة 

) المقٌاس الفرعً (  إلٌهودرجة المجال الذي تنتمً  ، وكذلك بٌن درجة الفقرة فً المقٌاس

عند مقارنتها بالقٌمة الجدولٌة البالؽة  إحصائٌامعامالت االرتباط دالة  وقد تبٌن ان جمٌع ،

 جٌد جداوهذا مإشر  ،( 318وبدرجة حرٌة ) ، (  1.12( عند مستوى داللة )1.118)

 ذلك ( ٌوضح 04والجدول ) ة وقوة االتساق الداخلً للمقٌاس ،على قوة العالق
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 (04) جدول                                                   

العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  لمقٌاسدرجة الفقرة بدرجة المجال والدرجة الكلٌة  معامالت ارتباط  
. 

 
 الفقرة

 معامل ارتباط
 درجة الفقرة 

 بالمجال

 معامل ارتباط
 درجة الفقرة

 بالدرجة الكلٌة

 
 الداللة

 
 الفقرة

 معامل ارتباط
درجة الفقرة 

 بالمجال

 معامل ارتباط
درجة الفقرة 
 بالدرجة الكلٌة

 
 الداللة

 دالة 1.334 1.221 44 دالة 1.428 1.304 0

 دالة 1.230 1.228 42 دالة 1.331 1.322 4

 دالة 1.211 1.234 48 دالة 1.341 1.283 3

 دالة 1.042 1.411 41 دالة 1.222 1.244 2

 دالة 1.422 1.348 31 دالة 1.214 1.431 2

 دالة 1.312 1.234 30 دالة 1.238 1.243 4

 دالة 1.484 1.414 34 دالة 1.244 1.208 2

 دالة 1.442 1.384 33 دالة 1.284 1.418 8

 دالة 1.300 1.320 32 دالة 1.344 1.242 1

 دالة 1.304 1.211 32 دالة 1.322 1.340 01

 دالة 1.211 1.234 34 دالة 1.240 1.383 00

 دالة 1.424 1.344 32 دالة 1.324 1.348 04

03 1.322 1.228 
 

 لةدا 1.424 1.321 38 دالة

 دالة 1.331 1.224 31 دالة 1.420 1.022 02

 دالة 1.220 1.248 21 دالة 1.222 1.388 02

 دالة 1.238 1.244 20 دالة 1.230 1.344 04

 دالة 1.421 1.344 24 دالة 1.242 1.348 02

 دالة 1.424 1.341 23 دالة 1.441 1.401 08

 دالة 1.482 1.412 22 دالة 1.324 1.482 01

 دالة 1.401 1.421 22 دالة 1.222 1.211 41

 دالة 1.244 1.222 24 دالة 1.333 1.243 40

 دالة 1.221 1.220 22 دالة 1.342 1.311 44

 دالة 1.233 1.282 28 دالة 1.401 1.420 43

 دالة 1.332 1.310 21 دالة 1.210 1.241 42

 دالة 1.210 1.242 21 دالة 1.242 1.212 42

، ( 1.12( عند مستوى داللة )1.118علما ان قٌمة معامل االرتباط الجدولٌة تساوي ) 

 ( .318وبدرجة حرٌة )
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  Scale – Reliability. ثبات المقياس  9



كل مقٌاس صادق ٌكون  إنٌعد الثبات شرطا من شروط المقٌاس وعلى الرؼم من       

( .  022: 0111،  وآخرونالصدق صفة نسبٌة ولٌست مطلقة )العجٌلً  إن إالثابت . 

على  االختبارطبق  فإذافٌما ٌعطً من نتائج المقٌاس ثابت  إنوٌقصد بثبات المقٌاس هو 

معامل ثبات  إنمرتٌن وكانت النتائج متشابهة فهذا ٌدل على  فراداألالمجموعة نفسها من 

معامل ثبات  إنكانت النتائج مختلفة اختالفا كبٌرا دل ذلك على  وإذا المقٌاس عالٌة ،

 ( . 82:  4111، المقٌاس ضعٌفا ) العٌسوي 

ن بة من كلٌة التربٌة ابطالب وطال ( 21لذلك تم تطبٌق المقٌاس على عٌنة مكونة من )    

كبرى للشخصٌة بطرائق مسة التقدٌر الثبات لمقٌاس العوامل الخ وعمل الباحث على الهٌثم ،

 عدٌدة منها

  Test – Retest  االختبار وإعادة. االختبار 9

بعد مدة  فراداألتطبٌق االختبار على المجموعة نفسها من  إعادةٌتم  األسلوبفً هذا     

 فراداألوبعد ذلك ٌتم حساب معامل االرتباط بٌن الدرجات التً ٌحصل علٌها ، زمنٌة معٌنة 

، االختبار )عباس والتطبٌق الثانً لنفس  ، األولعلى التطبٌق  إجابتهمفً المجموعة عند 

االختبار  إعادةبطرٌقة  االختبار إعادةوان معامل الثبات المحسوب بطرٌقة ( ،  43: 0114

 ( طالب وطالبة21ذلك تم تطبٌق المقٌاس على عٌنة مكونة من )ٌسمى بمعامل االستقرار ل

تطبٌق االختبار على المجموعة  أعٌد أسبوعٌنوبعد مرور  من كلٌة التربٌة ابن الهٌثم ،

وتم حساب  ، ( 22:  0110، تطبٌق االختبار )فٌركسون  إلعادةوهً مدة مناسبة ، نفسها 

                                                   Personقٌن باستعمال معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجات الطلبة فً التطبٌمعامل االرتباط 

correlation  coefficient ، ( 1.22وبلػ معامل ارتباط بٌرسون) عند مستوى داللة 

وٌمكن القول ان معامل الثبات بهذا المقدار ٌبدو جٌدا بالمٌزان العام لتقٌٌم دالالت  ، (1.12)

 ( . Groland , 0180 ;014معامالت االرتباط )
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( 21قام الباحث بتطبٌق المقٌاس على ) حساب االتساق الداخلً للفقرات . لؽرض     

وتم ، قسمٌن فقرات فردٌة وفقرات زوجٌة  إلىطالب وطالبة وقسمت فقرات المقٌاس 

،  (1.11االرتباط )وكانت قٌمة معامل  ، استعمال معامل ارتباط بٌرسون بٌن المجموعتٌن

 معامل وبلؽت قٌمة ، ل االرتباط باستعمال معادلة سبٌرمان براون قٌمة معام تصحٌح وبعد

 لذا ٌعد معامل االرتباط عالٌا وكافٌا الستخدام المقٌاس . . ( 1.82االرتباط بعد التصحٌح )

 وصف مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية .9

( فقرة، ملحق 21للشخصٌة بصٌؽته النهائٌة من ) مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى ٌتؤلؾ     

( درجة  21 – 421درجة )  ادنى إلىدرجة  أعلى( تتراوح الدرجة الكلٌة للمقٌاس من 3 )

والمجاالت  جاالت ، وكل مجال ٌحتوي على عشر فقرات ، ، حٌث ٌحتوي على خمس م

( ٌحتوي على الحًالضمٌر )  ، مجال( فقرات 01.مجال )المقبولٌة( ٌحتوي على ) كاألتً

مجال ) العصابٌة ( ٌحتوي فقرات ، ( 01ٌحتوي على )  االنبساطٌةمجال فقرات ،  (01)

. وان المتوسط  ( فقرات01نفتاح على الخبرة( ٌحتوي على )مجال )اال ( فقرات ،01على )

 . ( فقرة اٌجابٌة48و)، فقرة سلبٌة  (44)( وٌحتوي المقٌاس  021الفرضً للمقٌاس بلػ )

 لتطبيق النهائي . ا9

من صالحٌة المقاٌٌس تم تطبٌقها على عٌنة تم اختٌارها بصورة عشوائٌة  التؤكدبعد       

بتوزٌع  سهبنفن ٌقوم ، وحرص الباحث بؤ طالب وطالبة (211من مجتمع البحث قوامها )

 الفقرات  ، وبعدها تم جمع االستمارات   ٌس تباعا  وشرح كٌفٌة اإلجابة عناستمارات المقاٌ

 واستخراج،  إحصائٌالمعالجتها  الدرجاتحسب  ترتٌبهاثم  مقٌاسالدرجات لكل  وإعطاء

    .  النتائج
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(باستعمال الوسائل Spss ) اإلحصائٌةاستعان الباحث بالحقٌبة  بٌانات تحلٌل الجل من أ     

 : اآلتٌة اإلحصائٌة

( لمعرفة صالحٌة الفقرات الستخراج  Chi – Squar – Testكاي ) اختبار مربع. 0

 المحكمٌن . ألراءالصدق الظاهري 

الستخراج القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس  ( T – test. االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن )4

 ومقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة .، الذات  إدراكتناقض 

الستخراج الثبات  (Person Correlation Coefficient) . معامل ارتباط بٌرسون3

 ، وكذلك مقٌاس بٌك لالكتئاب،  ادراك الذات تناقضاالتساق الداخلً لمقٌاس بطرٌقة 

العالقة بٌن هذه المقاٌٌس استعملت هذه  إلٌجادوكذلك  ، ومقٌاس العوامل الخمسة الكبرى

وعالقة درجة ، عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة  وإٌجاد، الوسٌلة لحساب صدق المقٌاس 

 االختبار . إعادةوثبات المقٌاس بطرٌقة  ، الفقرة بالدرجة الكلٌة للمجال

بات ( استعملت فً استخراج الث Alpha  Cronbach Formula) كرونباخ إلفا. معادلة 2

 الذات . إدراكفً مقٌاس تناقض 

( استعملت لتصحٌح معامل الثبات Sperman –Brawen) براون رمان. معادلة سب2ٌ

 بطرٌقة التجزئة النصفٌة لمقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة .

الذات  إدراكمتؽٌري تناقض  إسهام. معامل االنحدار المتعدد استعمل لمعرفة مدى 4

 وتفاعلهما وتباٌنهما الكلً مع متؽٌر العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة .، واالكتئاب 



 

                   

 

 

 الفصل الرابع                     

 

 ومناقشتها ، عرض النتائج              

 

 ومناقشتها ، عرض النتائج  :  أولا     

 الستنتاجات  :  ثانٌاا     

 التوصٌات  :  ثالثاا     

 المقترحات :  رابعاا    
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 : عرض النتائج ومناقشتها  أوال

 الذات لدى طلبة الجامعة . إدراكتناقض مستوى  : التعرف على  األولالهدف 

( طالب وطالبة ، 044عٌنة البحث البالغة )  إجاباتتم تحلٌل  األولللتحقق من الهدف      

( درجة للذات الحقٌقٌة )الواقعٌة(  0208414)  قٌمة المتوسط الحسابً  إنالنتائج  وأظهرت

( 406.628) جة للذات الواجبة ، وان قٌمة النحراف المعٌاري هً( در 0404.44و)، 

 ( ٌوضح ذلك 0 21)    ، والجدول اجبة ( درجة للذات الو 0004441للذات الواقعٌة ،و)

 ( 21جدول )                                       

 الذات إدراكالمتوسط الفرضً والمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري والقٌمة التائٌة لمقٌاس تناقض   

المتوسط  العٌنة المجال

 الفرضً

المتوسط 

 الحسابً

النحراف 

 المعٌاري

القٌمة 

التائٌة 

 المحسوبة 

القٌمة 

التائٌة 

 الجدولٌة

درجة 

 الحرٌة 

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

الذات 

 الواقعٌة

   

0208414 

 

406.628 

 

240102 

    

 دالة

الذات 

 المثالٌة

 

044 

 

 16 

 

0400214 

 

4014020 

 

240264 

 

 2006 

 

100 

 

 4044 

 

 دالة

الذات 

 الواجبة

   

0404.44 

 

0004441 

 

200410 

    

 دالة

 

( 4044لجدولٌة عند مستوى دللة )والقٌمة التائٌة ا ، (16علما ان المتوسط الفرضً لكل سمة ٌساوي )

 0( 2006( تساوي ) 100درجة حرٌة )ب

وكانت النتائج دالة ،  لقٌاس كل سمة على حدة ، الختبار التائً لعٌنة واحدةحٌث تم تطبٌق 

 هٌغنزوهذه النتٌجة تتفق مع مسلمات نظرٌة ، العٌنة تتمتع بجمٌع هذه المجالت  إن : أي
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Higgins   ) من حٌث الترتٌب مع انه الذات  أولحٌث جاءت الذات الواقعٌة ) الحقٌقٌة

ثالثا من حٌث  أٌضافجاءت  Higginsفً نظرٌة هٌغنز  األخٌرةالواجبة جاءت بالمرتبة 

من  ( اصغر16وهذا ٌتفق مع ما جاء فً النظرٌة ، فكان المتوسط الفرضً ) الترتٌب ،

 األنفةالذات  مجالت ارتفاع  إلىٌر ش( ، وهذا 0404.44ٌحسابً للعٌنة )المتوسط ال

، اذ تتمتع العٌنة ( 1421( ودراسة العاسمً ).144الذكر، وهذا ٌتفق مع دراسة الخلف )

ٌرغبون بازالة النظرة التشاؤمٌة ، وجرٌئٌن فً طرح بالثقة بالنفس ، وهم اشخاص متدٌنٌن 

 افكارهم 0

 االكتئاب لدى طلبة الجامعة .مستوى  الهدف الثانً : التعرف على 

 إن اإلحصائًنتائج التحلٌل  أظهرتتم استعمال الختبار التائً لعٌنة واحدة ، وقد       

( درجة 14001.4وطالبة بلغ ) اا ( طالب044العٌنة والبالغ عددهم ) أفرادمتوسط درجات 

(، 1204( درجة ، فً حٌن بلغ المتوسط الفرضً )002410وبانحراف معٌاري قدره )

الحسابً تم احتساب القٌمة  ولغرض معرفة دللة الفروق بٌن المتوسط الفرضً والمتوسط

( 2006من القٌمة الجدولٌة والبالغة ) أعلىوهً  ، (000044بلغت ) إذالتائٌة لعٌنة واحدة ، 

( اكبر 1204المتوسط الفرضً ) إنوبما  ( ،4044للفروق دللة عند مستوى ) إن : أي، 

انخفاض مستوى الكتئاب لدى  إلى( ، وهذا ٌؤشر 14001.4من المتوسط الحسابً للعٌنة )

 ( ٌوضح ذلك 200العٌنة 0 والجدول ) أفراد

  (20جدول )                                         

 المتوسط الفرضً والمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري والقٌمة التائٌة لمقٌاس الكتئاب       

المتوسط  العٌنة المقٌاس

 الفرضً 

المتوسط 

 الحسابً

النحراف 

 المعٌاري

القٌمة 

التائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

التائٌة 

 الجدولٌة

درجة 

 الحرٌة

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

 دالة 4044 100 2006 000044 002410 14001.4 1204 044 الكتئاب  
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  ( ، ودراسة  1440 العوٌضة( ، ودراسة )  1441وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) طاهر 

             ( ، ودراسة .144 األنصاريوتختلف مع دراسة )بدر  ( ،1446)سماح الذٌب 

اي ان افراد العٌنة ل  طلبة الجامعة لٌس لدٌهم اكتئاب 0 إن:  إي  ( ،1448) المحمداوي 

بالقلق من المستقبل ، ول ٌشعرون بالفشل ، ولٌس لدٌهم ٌشعرون بالحزن ، ول ٌشعرون 

 افكار انتحارٌة 0

الكبرى للشخصٌة السائدة لدى طلبة  الهدف الثالث : التعرف على العوامل الخمسة

 الجامعة.

تم ترتٌب المتوسطات الحسابٌة والنحرافات المعٌارٌة للعوامل  الثالث للتحقق من الهدف   

متوسط ، فكان المتوسط الحسابً  أدنى إلىمتوسط  أعلىالخمسة الكبرى للشخصٌة من 

ثم جاء عامل النفتاح  ( ،006624وبانحراف معٌاري )  ( ، 4..1102)لعامل المقبولٌة 

( ، ثم تالها 104000وبانحراف معٌاري )  ، (1104014على الخبرة بمتوسط حسابً )

وبانحراف معٌاري ، ( 1200.44عامل الضمٌر الحً الذي كان متوسطه الحسابً )

وبانحراف  ، (1204114عامل النبساطٌة فكان متوسطه الحسابً ) أما( ، 001100)

، ( 100.144عامل العصابٌة فكان متوسطه الحسابً ) اأم( ، 0008.0معٌاري )

 ( 0041410وبانحراف معٌاري )

 السائدة لدى طلبة الجامعة ،ولمعرفة دللة الفروق للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة     

، ( 200126المقبولٌة وقٌمتها التائٌة )عامل تم تطبٌق الختبار التائً لعٌنة واحدة فجاءت 

( ، ثم عامل الضمٌر الحً الذي .28012النفتاح على الخبرة بالقٌمة التائٌة )عامل ثم 

( ، 200101( ، ثم عامل النبساطٌة التً كانت قٌمته التائٌة )240410كانت قٌمته التائٌة )

 ( ٌوضح ذلك 240والجدول ) ( ،210148ً كانت قٌمتها التائٌة )عامل العصابٌة الت وأخٌرا
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 (24جدول )                                         

 ترتٌب العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ٌوضح                                 

المتوسط  العٌنة العوامل

 الفرضً 

المتوسط 

 الحسابً

النحراف 

 المعٌاري

القٌمة 

التائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

التائٌة 

 الجدولٌة 

درجة 

 الحرٌة 

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

 دالة    200126 006624 4..1102   المقبولٌة

النفتاح 

على 

 الخبرة

  

 

 

1104014 

 

104000 

 

28012. 

 

 

 

 

 

 

 

 دالة

الضمٌر 

 الحً

 دالة 4044  100  2006  240410 001100 1200.44 14 044

 دالة    200101 0008.0 1204114   النبساطٌة

 دالة    210148 004141 100.144   العصابٌة

 

، ( 4044والقٌمة التائٌة الجدولٌة عند مستوى دللة ) ، (14المتوسط الفرضً لكل سمة ٌساوي ) إنعلما 

 ( 20060( تساوي )100ودرجة حرٌة )

الختبار التائً لعٌنة واحدة لقٌاس كل عامل على حدة ، وكانت النتائج حٌث تم تطبٌق      

العٌنة تتمتع بجمٌع هذه العوامل وهذه النتٌجة تتفق مع مسلمات نظرٌة  إن : أيدالة ، 

نتٌجة  أمامن حٌث الترتٌب ،  أولجاءت سمة المقبولٌة  0 اذ Goldberg 2000جولدبٌرج 

ث الترتٌب مع انه العامل فكان الثانً من حٌ ، ل النفتاح على الخبرةالبحث بالنسبة لعام

ً جاء ثالثا من ، وبالنسبة لعامل الضمٌر الح Goldbergً نظرٌة جولدبٌرج ف األخٌر

عامل  أما،  Goldbergكان ترتٌبه الثانً فً نظرٌة جولدبٌرج  حٌث الترتٌب فً حٌن

جاء رابعا من حٌث الترتٌب بٌنما كان ترتٌبه الثالث فً نظرٌة جولدبٌرج النبساطٌة 

Goldberg هوالخمسة بٌنما  العواملبٌن  األخٌرلنسبة لعامل العصابٌة فقد كان ترتٌبه ، وبا 
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( اكبر من 14، فكان المتوسط الفرضً )  Goldbergنظرٌة جولدبٌرج ترتٌبه الرابع فً  

انخفاض مستوى عامل العصابٌة  إلىر ٌشوهذا ٌ ، (100.144الحسابً للعٌنة )المتوسط 

اي ان افراد العٌنة تتمتع بمشاركة الخرٌن فً كل شًء، ولدٌهم انطباع  العٌنة 0 أفرادلدى 

وماهرون فً العامل مع المواقف الجتماعٌة ، وٌمتلكون خٌال جٌد عن كل شخص 0 

 واسع، ولٌس لدٌهم افكار حزٌنة ، ومشاعر سلبٌة ، وٌتمٌزون بالستقرار ا لنفعال0ً

 يمتغٌرالذات على وفق  إدراكالهدف الرابع : التعرف على الفروق فً مستوى تناقض 

 ( . إنسانً –( والتخصص الدراسً ) علمً  إناث –الجنس ) ذكور 

المتوسط الحسابً للذكور فً التخصص العلمً  إنالنتائج  أظهرت0 الذات الواقعٌة : 2

والمتوسط الحسابً فً التخصص ، ( 4020.64، وبانحراف معٌاري ) (10048.4)

فً  لإلناث( ، والمتوسط الحسابً 4016048راف معٌاري )وبانح،  (020.181) اإلنسانً

المتوسط الحسابً  أما( ، 4068440وبانحراف معٌاري ) ،( 0404.48التخصص العلمً )

( ، 4084008وبانحراف معٌاري )، ( 040.444فكان ) اإلنسانًفً التخصص  لإلناث

 ( ٌوضح ذلك 260والجدول ) 

 ( 26جدول )                                       

  واإلنسانً المتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً             

 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس  العٌنة       

   4020.64  10048.4 علمً  ذكور 01

  4016048  020.181  إنسانً ذكور 241

  4014840  04004.6 المتوسط  204

  4068440  0404.48 علمً  إناث 221

  4084008  040.444 إنسانً  إناث  01

  40.00.6  0100240 المتوسط   144

 4002181  1004.80 علمً التخصص 144

 4041048  010.102 إنسانً  204

 400.6.4 0206404 المتوسط  044 
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النوع والتخصص  بتفاعل حسب تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً ، ولمعرفة دللة الفروق

 الواقعٌة ٌوجد فرق دال حسب الجنس النتائج بالنسبة للذات أظهرت اذوالتفاعل بٌنهما 0 

 ( ٌوضح ذلك 0  .2والجدول )والتخصص والتفاعل ، 

 (.2جدول )                                             

 للذات الواقعٌة الثنائً بتفاعل تحلٌل التباٌن                                       

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات 

درجة 

 الحرٌة 

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة 

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

    6100184  2 6100184 الجنس

1106.0 

 دالة     4044   1080  

    200.0060  2 200.0060 التخصص

400024 

 دالة 4044  1080  

الجنس + 

 التخصص

20820112 2  20820112    

.20061 

 دالة 4044  1080  

      1.0412  106 2404101.6 الخطأ

         100 218810008 الكلً

تم  ، الواقعٌةوالتفاعل فً الذات ، والتخصص  ، فً الجنس ولمعرفة دللة الفروق     

الفرق بٌن المتوسطٌن ، لذا  إلىٌتم الرجوع  )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة ، اذ اختباراستعمال 

وسط حسابً ، وقد مت أعلىالفروق العالٌة هً التً لها دللة وتكون لصالح  إننالحظ 

 ىأعلوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً التخصص الدللة كانت للذكور إنالنتائج  أظهرت

ن المتوسط الحسابً ، أل اإلنسانًالتخصص  لإلناثالعلمً ، والدللة  الذكور التخصصمن 

كانت  اإلنسانً التخصص لإلناثالعلمً ، وهكذا بالنسبة التخصص من الذكور  أعلى

بالنسبة  أما،  أعلىن المتوسط الحسابً ، ألالعلمً  التخصص اإلناثمن  أعلىالدللة 

 التخصص اإلناثمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل إلنسانًاالتخصص للدللة للذكور 

  كانت الدللة لإلناث التخصص اإلنسانً ،ألن المتوسط الحسابً اعلى من    وأخٌراا العلمً ، 
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 ( ٌوضح ذلك 280، والجدول ) اإلنسانً التخصص الذكور

 (28جدول )                                    

 للمقارنات البعدٌةقٌم )شٌفٌه(  ٌوضح                       

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن 

قٌمة  الوسط الحسابً

 )شٌفٌه(المحسوبة

 الدللة

 ذكور علمً 

 إنسانًذكور 

01 

241 

 

1060  

   10048.  

   020.18  

   

  20480 

 

 دالة

 ذكور علمً 

 علمً  إناث

01 

221 

 

4008 

   10048. 

   0404.4 

 

  20448 

 غٌر

 دالة

 ذكور علمً 

 إنسانً إناث

01 

01 

 

6066  

   10048. 

   040.44 

 

   2022. 

 

 دالة

 علمً  إناث

  إنسانً إناث

221 

01 

 

4068  

   0404.4 

   040.44 

 

   20448 

 

 دالة

 علمً  إناث

 إنسانًذكور 

221 

241 

 

2066   

   0404.4 

   020.18             

         

   

20410      

 

 

 دالة

  إنسانً إناث

 إنسانًذكور 

01 

241 

 

0041  

   040.44 

   020.18 

   

20480 

 

 دالة

 

( ، وٌرى  1424ودراسة ) العاسمً ، ( .144وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة )الخلف      

ن طلبة الجامعة ٌتمتعون بالذات الواقعٌة مما ، ألاٌجابٌة هذه النتٌجة ذات دللة  إنالباحث 

داخل مجتمع الجامعة ، وكذلك تمتعهم بالثقة العالٌة كطلبة  اآلخرٌنتفاعال مع  أكثرٌجعلهم 

 وٌشعرون بالرضا عن حٌاتهم الجتماعٌة 0 أفكارهموٌكونون جرٌئٌن فً طرح  بأنفسهم
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      المتوسط الحسابً للذكور فً التخصص العلمً إنالنتائج  أظهرتالذات المثالٌة :  10 

والمتوسط الحسابً فً التخصص  ، (0021842اف معٌاري )وبانحر ، (1801181)

فً  لإلناثوالمتوسط الحسابً  ، (402.014وبانحراف معٌاري )، ( 0406801) اإلنسانً

المتوسط الحسابً  أما(، .001006وبانحراف معٌاري )، ( 1000182التخصص العلمً )

 ( ،4080112وبانحراف معٌاري ) ، (.010412فكان ) اإلنسانًفً التخصص  لإلناث

   ( ٌوضح ذلك 200)والجدول 

                                                 (20جدول)                                    

   واإلنسانًالمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً 

        

  

ولمعرفة دللة الفروق تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً بتفاعل حسب الجنس والتخصص     

ٌوجد فرق دال حسب الجنس  بأنهالنتائج بالنسبة للذات المثالٌة  أظهرت اذ 0والتفاعل بٌنهما 

    ( ٌوضح ذلك 14والتخصص والتفاعل بٌنهما ، والجدول )

 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس  العٌنة

      0021842             1801181 علمً ذكور 01

 402.014   0406801   إنسانً ذكور 241

 0064864   1000488   المتوسط  204

 .001006   1000182   علمً  إناث 221

 4080112   .010412   إنسانً إناث 01

 404.400   0200.00   المتوسط  144

 0012880   1004811   علمً  التخصص 144

 40424.4   0208444   إنسانً  204

 ..00860   0400601   المتوسط  044
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 (14جدول )                                  

     للذات المثالٌة اعل بتف تحلٌل التباٌن الثنائً                      

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة 

مستوى 

 الدللة 

دللة 

 الفرق

 دالة  4044 1080 240161 1600081 2    1600081 الجنس

 دالة 4044 1080 10448 040441. 2    040441. التخصص

الجنس + 

 التخصص

 دالة 4044 1080 110411 0111..24 2    0111..24

     110020 106   00.40218 الخطأ

      100   2440.0164 الكلً

 

تم استعمال ، فً الجنس والتخصص والتفاعل فً الذات المثالٌة  ولمعرفة دللة الفروق    

 إنالفرق بٌن المتوسطٌن ، لذا نالحظ  إلىتم الرجوع  شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة ، اذاختبار )

النتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىالفروق العالٌة هً التً لها دللة وتكون لصالح 

 من الذكور أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً التخصص الدللة كانت للذكور إن

من  أعلىوسط الحسابً متن ال، ألالعلمً التخصص  لإلناثالعلمً ، وان الدللة  التخصص

وسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانًالتخصص  لإلناث، والدللة العلمً  الذكور التخصص

وسط متن ال، أل اإلنسانًالتخصص  لإلناثالعلمً ، وان الدللة  الذكور التخصصمن  أعلى

ن ، ألاإلنسانً التخصص لإلناثالعلمً ، وان الدللة التخصص  اإلناثمن  أعلىالحسابً 

   ( ٌوضح ذلك 120والجدول ) ، اإلنسانً الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متال
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 ( 12جدول )                                      

 قٌم )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة                              

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

الوسط 

 الحسابً

قٌمة شٌفٌه 

 المحسوبة

 الدللة

 ذكور علمً 

 إنسانًذكور 

 01 

 241 

 

  1060 

 180118 

040680 

  

 201.4 

 

 دالة 

 ذكور علمً 

 علمً  إناث

 01 

 221 

   

  20.2  

 180118 

 100018 

 

  20101 

 

 دالة 

 ذكور علمً 

  إنسانً إناث

 01  

 01 

 

  00.0 

 180118 

 010412 

 

  20020 

 

 دالة 

 علمً  إناث

  إنسانً إناث

 221 

 01 

 

  1048 

 100018 

 010412 

 

  20101 

 

 دالة 

 علمً  إناث

  إنسانًذكور 

 221 

 241 

 

  40.4 

 100018 

 040680 

 

  2014. 

 غٌر

 دالة

  إنسانً إناث

 إنسانًذكور 

 01  

 241  

 

  1011 

 010412 

 040680 

 

  201.4 

 

 دالة 

  

( ، وٌرى  1424مً ودراسة ) العاس، ( .144مع دراسة ) الخلف وتتفق هذه النتٌجة      

ٌرغبون  العٌنة  رادأف إنتعنً  للذات المثالٌة  إحصائٌةوجود دللة هذه نتٌجة  إنالباحث 

ولدٌهم  ، األنانٌةالتخلص من ٌرغبون ب وكذلك، النظرة التشاؤمٌة بالمستقبل  إزالةفً 

للتقدم  الذات المثالٌة عند الطلبة ضرورة وجود إن و القدرةعلى تكوٌن اصدقاء بسهولة ،

 العلمً 0
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فً التخصص العلمً لذكور لالمتوسط الحسابً  إنالنتائج  أظهرت0 الذات الواجبة : 1

والمتوسط الحسابً فً التخصص ، ( 1061114، وبانحراف معٌاري) (1.04641)

فً  لإلناث( ، والمتوسط الحسابً .006400وبانحراف معٌاري )، ( 04048.0) اإلنسانً

المتوسط الحسابً  أما( ، 0001060اري )وبانحراف معٌ، ( 1000060التخصص العلمً )

( 0 .60.620وبانحراف معٌاري )، ( 02006.0فكان ) اإلنسانًفً التخصص  لإلناث

  ( ٌوضح ذلك 110والجدول )

 ( 11جدول )                                     

   واإلنسانًالمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً        

     

    

الجنس والتخصص  الثنائً بتفاعل حسب ولمعرفة دللة الفروق تم تطبٌق تحلٌل التباٌن    

ٌوجد فرق دال حسب الجنس  بأنهالنتائج بالنسبة للذات الواجبة  أظهرت اذ والتفاعل بٌنهما 0

 ( ٌوضح ذلك 110والتخصص والتفاعل بٌنهما ، والجدول )
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 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس العٌنة

 1061114   1.04641   علمً  ذكور  01    

 .006400   04048.0   إنسانً ذكور  241   

 0021048   1808100   المتوسط              204  

 0001060   1000060   علمً   إناث  221  

 .60.620   02006.0   إنسانً   إناث  01  

 4040481   04004.2   المتوسط    144  

 .40.480   180.464   علمً   التخصص 144  

 .40.480   02041.0   إنسانً  204  

 0086.04   .100802   المتوسط  044   



 

 ( 11جدول )                                         

  للذات الواجبة بتفاعل تحلٌل التباٌن الثنائً                            

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات 

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الدللة 

دللة  

 الفرق

 دالة  4044  1080        110104 08804.6 2    08804.6 الجنس

  .0.081. 2    .0.081. التخصص

140686 

  1080   

4044 

 دالة

جنس + 

 تخصص

 

22.00168 

 

   2 

 

22.00168 

 

 

460410 

 

  1080 

 

  

4044 

 

 دالة

     140046 106  810806.4 الخطأ

      100  00.10018 الكلً

 

فرق دال فً الجنس والتخصص والتفاعل فً الذات الواجبة ، تم استعمال  ولظهور    

 إنالفرق بٌن المتوسطٌن ، حٌث  إلىتم الرجوع  ٌفٌه ( للمقارنات البعدٌة ، اذاختبار )ش

 إنالنتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىالتً لها دللة وتكون لصالح  الفروق العالٌة

الذكور من  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانًالتخصص الدللة كانت للذكور 

وسط الحسابً متن ال، أل العلمًالتخصص  لإلناثالعلمً ، وان الدللة كانت  التخصص

ن ، أل اإلنسانً التخصص لإلناثالعلمً ، وان الدللة كانت التخصص من الذكور  أعلى

التخصص  لإلناث، وان الدللة كانت العلمً  الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متال

العلمً ، وان الدللة كانت التخصص  اإلناثمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً

،  اإلنسانً التخصص من الذكور أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانًالتخصص  لإلناث

 0( ٌوضح ذلك 10والجدول ) 
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 ( 10جدول )                                            

 قٌم )شٌفٌه( للمقارنات البعٌة                                  

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

قٌمة شٌفٌه  الوسط الحسابً

 المحسوبة

 الدللة

 ذكور علمً 

 إنسانًذكور 

  01 

 241 

 1041   1.0464 

  04048. 

 دالة  20000  

 ذكور علمً 

 علمً إناث

  01 

 221 

 1018   4 1.046 

  100006 

 دالة   20021 

 ذكور علمً

  آنساتً إناث

 01  

 01 

0004   1.0464 

  02006. 

 دالة  20001 

 علمً  إناث

 إنسانً إناث

 221 

 01 

 1041   100006 

  02006. 

 دالة  20021 

 علمً  إناث

 إنسانًذكور 

 221 

 241 

 4020   100006 

  04048. 

 غٌر دالة  ..201 

  إنسانً إناث

 إنسانًذكور 

 01  

 241 

 2088   02006.  

  04048.    

 دالة  20000 

 

( ، وهذا   1421ودراسة )العاسمً  ،( .144الخلف وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة )      

 أداءفً  أنفسهمعٌنة البحث ٌتمتعون بالذات الواجبة مثل العتماد على  أفراد إنٌعنً 

الواجبات وكذلك معاملتهم للناس والمجتمع المحٌط بهم معاملة حسنة ، وكذلك ٌكونون 

اجبة عند الطلبة الجامعٌٌن وجود الذات الو إنالباحث  ، وٌرى اآلخرٌن إسرارعلى  أمٌنٌن

 0بٌن طلبة الجامعة  التفاعل الجتماعً فٌما تحققها فً  األسس الواجبتعد من 
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(  إناث –االكتئاب حسب متغٌر الجنس ) ذكور مستوى الهدف الخامس : التعرف على 

 لدى طلبة الجامعة . (إنسانً –والتخصص ) علمً 

، ( 120.168لذكور فً التخصص العلمً )المتوسط الحسابً ل إنالنتائج  أظهرت

 اإلنسانً( ، والمتوسط الحسابً فً التخصص 044848.وبانحراف معٌاري )

فً  لإلناث( ، والمتوسط الحسابً 0000040، وبانحراف معٌاري )( 1408814)

المتوسط الحسابً  أما،  (804.801معٌاري )، وبانحراف ( 1404686التخصص العلمً )

( ، 6041441وبانحراف معٌاري )، ( 2104844) اإلنسانًفً التخصص  لإلناث

 ( ٌوضح ذلك 14والجدول )

                                              ( 14جدول)                                        

 لالكتئاب واإلنسانًي للتخصص العلمً المتوسط الحسابً والنحراف المعٌار
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 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس العٌنة

 044848.   120.168   علمً  ذكور  04 

 0000040   1408814   إنسانً  ذكور  241 

 8041046   1108248   المتوسط   208 

 804.801   1404686   علمً   إناث  241 

 6041441   2104844   إنسانً    إناث  244 

 .01400.   2608101   المتوسط   141 

 804684   .140041   علمً   التخصص .20 

 0.644.   .200.12   إنسانً     141

 0026.4.   14012.1   المتوسط    044



 

، ولمعرفة دللة الفروق تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً بتفاعل حسب الجنس      

ٌوجد فرق دال فً  بأنهالنتائج بالنسبة لالكتئاب  أظهرت والتفاعل بٌنهما ، اذ، والتخصص 

 ( ٌوضح ذلك 16لتخصص والتفاعل ، والجدول ) الجنس وا

 (16جدول )                                         

 لمقٌاس الكتئاببتفاعل  تحلٌل التباٌن الثنائً                              

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

المحسو

 بة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

 دالة  4044  1080  20180. 42110482 2    42110482 الجنس 

 دالة  4044  1080  000.1 .111024 2    .111024 التخصص

الجنس + 

 التخصص

 دالة  4044  1080    00048. 41000404 2    41000404

     10424. 106  184280110 الخطأ

      100  8..110210 الكلً

 

        ولوجود فرق دال فً الجنس والتخصص والتفاعل فً الكتئاب ، تم استعمال اختبار    

الفروق العالٌة  إن،  المتوسطٌنالفرق بٌن  إلىالرجوع  تم فٌه( للمقارنات البعدٌة ، اذ) شٌ

الدللة كانت  إنالنتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىتكون لصالح التً لها دللة 

 من الذكور العلمً ، وان الدللة كانت للذكور أعلىن الوسط الحسابً ، أل اإلنسانًللذكور 

، وان  اإلنسانًالتخصص  اإلناثمن  أعلىن المتوسط الحسابً ، ألالعلمً  التخصص

 التخصص اإلناثمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، ألالعلمً التخصص  لإلناثالدللة 

  اإلناثمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً التخصص ، وان الدللة للذكور اإلنسانً
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 أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً للذكور التخصصالعلمً ، وان الدللة التخصص 

 ( ٌوضح ذلك  .1، والجدول ) اإلنسانً التخصص اإلناثمن 

 (.1جدول )                                              

 قٌم )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة                                       

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

قٌمة شٌفٌه  المتوسط الحسابً

 المحسوبة

 لةالدل

 ذكور علمً 

 إنسانًذكور 

 04 

 241 

  

  0024  

 120.168 

 1408814 

 

 10460 

 

 دالة 

 ذكور علمً 

 علمً  إناث

 04  

 241 

 

  206. 

 120.168  

 1404686 

  

104.1  

 غٌر  

 دالة 

 ذكور علمً 

  إنسانً إناث

 04  

 244 

 

  8026  

 120.168  

 2104844 

  

1048. 

 

 دالة 

 علمً  إناث

  إنسانً إناث

 241  

 244 

 

  6000 

 1404686  

 2104844 

 

 40411 

 

 دالة 

 علمً إناث

  إنسانًذكور 

 241  

 241  

 

  4082 

 1404686  

 1408814 

 

 10422  

 

 دالة 

  إنسانً إناث

 إنسانًذكور 

 244  

 241 

 

  21014 

 2104844  

 1408814 

 

 10416 

 

 دالة 

         ودراسة  ،(1440) العوٌضة  ودراسة، ( 1441وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة )طاهر         

ودراسة )المحمداوي ، (  .144 األنصاريوتختلف مع دراسة )  ، (1446) سماح الذٌب 

 إحساسول ، طلبة الجامعة لٌس لدٌهم تشاؤم من المستقبل  إنٌرى الباحث  ( ، اذ 1448

الندم وعدم الرضا 0 وٌفسر الباحث النتٌجة كون الطلبة  أو، ول ٌشعرون بالذنب  ، بالفشل

ة من جمٌع شرائح انفتاحا من خالل احتكاكهم بطلب أكثرٌكونون  فً المرحلة الجامعٌة

 0 اإلعدادٌةعلٌه فً المرحلة  كانواٌختلفون فً التعامل عما المجتمع 
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    الجنس يالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة حسب متغٌر الفروق فً  الهدف السادس : 

 ( لدى طلبة الجامعة . إنسانً –( والتخصص ) علمً  إناث –) ذكور 

النتائج  أظهرت( طالب وطالبة ، 044عٌنة البحث البالغة ) إجابات: بعد تحلٌل  0 المقبولٌة2

، وبانحراف معٌاري ( 1408144ذكور فً التخصص العلمً )المتوسط الحسابً لل إن

،  (1100204) اإلنسانً( ، وان المتوسط الحسابً للذكور فً التخصص 0001110)

خصص العلمً فً الت لإلناثالمتوسط الحسابً  أما ( ،.108100ف معٌاري )وبانحرا

فً  لإلناثالمتوسط الحسابً  أما( ، 1084.04، وبانحراف معٌاري ) (1108062)

( 18جدول )وال ( ،00804.0، وبانحراف معٌاري )( 1404448) اإلنسانًالتخصص 

 ٌوضح ذلك

 ( 18جدول )                                        

 للمقبولٌة واإلنسانًالمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً  ٌوضح      

 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس  العٌنة

  0001110 1408144  علمً ذكور 244 

 .108100  1100204  إنسانً ذكور 244 

 0021161  1101.04  المتوسط  144 

 1084.04  1108062  علمً  إناث .. 

 00804.0  1404444  أنسانً  إناث 228 

 .001001  1100.10  المتوسط  204

 0020421  1208614  علمً التخصص ..2

 0011188  1000800  أنسانً  111

 001164  1102.10  المتوسط  044
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، ولمعرفة دللة الفروق ، تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً بتفاعل حسب الجنس       

ٌوجد فرق  بأنهالنتائج بالنسبة لعامل المقبولٌة  أظهرتوالتفاعل بٌنهما ، حٌث ، والتخصص 

 ( ٌوضح ذلك10فً الجنس والتخصص والتفاعل ، والجدول ) دال

 ( 10جدول )                                         

 تحلٌل التباٌن الثنائً لعامل المقبولٌة                             

مصدر 

 التباٌن 

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة 

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

ة القٌم

الفائٌة 

 الجدولٌة 

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

  11601.2 2   11601.2 الجنس 

2.0644 

 دالة  4044  1080 

  4460.42 2   4460.42 التخصص

1.0022 

 دالة  4044  1080 

الجنس + 

 التخصص

 

024010. 

 

  2 

 

024010. 

 

000144 

 

 1080 

 

 4044 

 

 دالة 

     280084 106 1140401. الخطأ

      100  81140004 الكلً 

                                                                                               

ولوجود فرق دال فً الجنس والتخصص والتفاعل فً عامل المقبولٌة، تم استعمال     

الفروق  إنالفرق بٌن المتوسطٌن ،   إلىتم الرجوع شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة ، )  اختبار 

الدللة كانت  إنالنتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىلها دللة وتكون لصالح  العالٌة 

العلمً ،  الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانًالتخصص للذكور 

 من الذكور لىأعوسط الحسابً متن ال، ألالعلمً التخصص  لإلناثوان الدللة كانت 



 

وسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً التخصص لإلناثالعلمً ، وان الدللة كانت  التخصص

ن ، أل اإلنسانًالتخصص  لإلناثالعلمً ، وان الدللة كانت التخصص   اإلناثمن  أعلى

      ( ٌوضح ذلك14، والجدول ) اإلنسانً الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متال
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 (14جدول )                                            

 قٌم )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة                                    

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

     المتوسط 

 الحسابً 

قٌمة شٌفٌه 

 المحسوبة 

 الدللة

 ذكور علمً 

  إنسانًذكور 

244 

244 

  

 10480 

  1408144  

  1100204 

 

  40000 

 

 دالة  

 ذكور علمً 

 علمً  إناث

244  

.. 

   

 10466   

  1408144 

  1108062  

 

  204.4 

 

 دالة  

 ذكور علمً 

  إنسانً إناث

244  

228 

   

 00114     

  1408144  

  1404448 

 

  4004. 

 

 دالة  

 علمً  إناث

  إنسانً إناث

..  

228 

   

  10240 

  1108062  

  1404448 

 

  20440 

 

 دالة   

 علمً  إناث

  إنسانًذكور 

..  

244 

 

  20411 

  1108062  

  1100204 

 

  2040. 

 غٌر

 دالة

  إنسانً إناث

  إنسانًذكور 

228  

244 

 

  20212 

  1404448  

  1100204 

 

  40006 

 

 دالة  

 

وتختلف ، (  1440ودراسة )صالح ، (  .144تتفق هذه النتٌجة مع دراسة )اللحٌانً      

هذه النتٌجة  إن( ، وٌرى الباحث  1441ودراسة )كاظم ، (  1442 األنصاريمع دراسة ) 

اٌجابٌة لن تمتع طلبة الجامعة بعامل المقبولٌة ٌساعد على تفاعلهم الجتماعً الٌجابً 



 

فً كل شًء  اآلخرٌنوكذلك مشاركة ، داخل مجتمع الجامعة  كطلبة اآلخرٌنوالفعال مع 

 ، ولدٌهم انطباع جٌد عن كل شخص 0 اآلخرٌنواحترام 
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ذكور فً التخصص المتوسط الحسابً لل إنالنتائج  أظهرت0 النفتاح على الخبرة : 1

( ، والمتوسط الحسابً للذكور فً 1020801وبانحراف معٌاري )  ، (1408144العلمً ) 

المتوسط  أما،  (4011424، وبانحراف معٌاري )( 120.410 ) اإلنسانًالتخصص 

( ،  1018146وبانحراف معٌاري )، (  1106161فً التخصص العلمً ) لإلناثالحسابً 

وبانحراف معٌاري  ، ( 1100468) اإلنسانًفً التخصص  لإلناثالمتوسط الحسابً  أما

  ( ٌوضح ذلك 12(، والجدول ) 1001846)

 ( 12جدول )                                             

 النفتاح على الخبرةلعامل  واإلنسانًالمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً      

 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس العٌنة

 1020801      1408144   علمً   ذكور   244

 4011424      120.410   إنسانً   ذكور    244

 0014016      1201861   المتوسط     144

 1018140      1106161   علمً    إناث   ..

 1001846      1100468   إنسانً    إناث   228

 1066444      1104124   المتوسط    204

 10104.1      120.182   علمً    التخصص ..2 

 0061048      1104.06   إنسانً     111 

 1004004      1200418   المتوسط  044 

 



 

، والتخصص ، ولمعرفة دللة الفروق تم تطبٌق تحلٌل التباٌن بتفاعل حسب الجنس     

ٌوجد فرق  بأنهالنتائج بالنسبة لعامل النفتاح على الخبرة ،  أظهرت، حٌث  والتفاعل بٌنهما

 ( ٌوضح ذلك11)دال فً الجنس والتخصص والتفاعل ، والجدول 
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 (11جدول )                                         

 لنفتاح على الخبرةالثنائً لعامل ا تحلٌل التباٌن                         

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

 دالة  4044   1080   40864   40118. 2     40118. الجنس 

 دالة  4044   1080   60204   80001. 2     80001. التخصص

الجنس + 

 التخصص

2600111     2 2600111  

2102.1   

 دالة  4044   1080  

   440404.8 الخطأ

106 

210840     

   41400024 الكلً 

100 

     

                                                                                              

فرق دال فً الجنس والتخصص والتفاعل فً عامل النفتاح على الخبرة تم  ولظهور    

الفرق بٌن المتوسطٌن ،   إلىتم الرجوع شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة ، حٌث استعمال اختبار )

 إنالنتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىتكون لصالح الفروق العالٌة التً لها دللة  إن

الذكور من  أعلىن المتوسط الحسابً ، أل اإلنسانً تخصصللذكور الالدللة كانت 



 

وسط متن ال، أل العلمً التخصص اإلناثالعلمً ، وان الدللة تكون لصالح  التخصص

التخصص  اإلناثالعلمً ، وان الدللة تكون لصالح  الذكور التخصصمن  أعلىالحسابً 

العلمً ، وان الدللة تكون  الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً

،  اإلنسانً الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل العلمًالتخصص  لإلناث

 0 ( ٌوضح ذلك11والجدول )
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 (11جدول )                                          

 قٌم ) شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة                                 

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

      المتوسط 

 الحسابً

قٌمة شٌفٌه 

 المحسوبة

 الدللة

 ذكور علمً 

 إنسانًذكور 

 244  

 244  

   

  40011 

 1408144  

 120.410 

 

  40.01 

 

 دالة 

 ذكور علمً

 علمً  إناث

 244  

 .. 

 

  20826  

 1408144  

1106161   

 

  40.00 

 

 دالة 

 ذكور علمً 

 إنسانً إناث

 244 

 228  

 

  20486  

 1408144  

 1100468 

 

  40.14 

  

 دالة 

 علمً إناث

  إنسانً إناث

 ..  

 228  

   

  40110  

 1106161  

 1100468 

 

  40.62 

 غٌر 

 دالة 

 علمً  إناث

  إنسانًذكور 

 ..  

 244  

 

  40881  

 1106161  

 120.410 

 

  40.88 

 

 دالة 

  إنسانً إناث

 إنسانًذكور 

 228  

 244 

 

  40640 

 1100468  

 120.410 

 

  40.21 

 غٌر  

 دالة  



 

 

( ،  1440ودراسة ) صالح ، (  .144وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) اللحٌانً     

( ، وهذا ٌعنً وجود  1441ودراسة )كاظم ، (  1442 األنصاريدراسة )مع وتختلف 

ٌتمتعون بسعة  أنهم أيالعٌنة ،  أفرادفً عامل النفتاح على الخبرة لصالح  إحصائٌةدللة 

الفنٌة ، والمناظر الجمٌلة ،  اإلعمالتذوق  إلىالخٌال وٌتمتعون بحب الستطالع وٌمٌلون 

 للتقدم العلمً بالنسبة للطلبة 0 وجود هذا العامل ضرورة إنالباحث  وٌرى

 141الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها                                                 

النتائج  أظهرت( طالب وطالبة ، 0044 الضمٌر الحً : بعد تحلٌل عٌنة البحث والبالغة )1

وبانحراف معٌاري ، ( 1006144المتوسط الحسابً للذكور فً التخصص العلمً ) إن

، ( 1204824) اإلنسانً( ، والمتوسط الحسابً للذكور فً التخصص 1011420)

فً التخصص العلمً  لإلناثبً المتوسط الحسا أما( ، 00004.1وبانحراف معٌاري )

فً  لإلناثوسط الحسابً المت أما( ، 1084.04وبانحراف معٌاري )، ( 1108062)

( 10( ، والجدول )00804.0، وبانحراف معٌاري ) (1104444) اإلنسانًالتخصص 

 ٌوضح ذلك 

 ( 10جدول )                                             

 للضمٌر الحً  واإلنسانًالمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً    

 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس  العٌنة

 1011420     1006144    علمً    ذكور  244

 00004.1     1204824    إنسانً   ذكور   244

 0024.01     1406444    المتوسط   144

 1084.04     1108062    علمً    إناث  .. 

 00804.0     1404448    إنسانً   إناث  228

 .001001     1100.10    المتوسط      204

 1048040      1201614    علمً   التخصص ..2



 

 0002816     1101240    إنسانً    111 

 0014164     1101800    المتوسط    044 

، ولمعرفة دللة الفروق ، تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً بتفاعل حسب الجنس       

  ٌوجد بأنهالنتائج بالنسبة لعامل الضمٌر الحً  أظهرت والتفاعل بٌنهما ، اذ ، والتخصص

 ( ٌوضح ذلك14فرق دال فً الجنس والتخصص والتفاعل ، والجدول )

 141                     الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها                            

       (             14جدول )                                             

 لعامل الضمٌر الحً  بتفاعل الثنائً تحلٌل التباٌن                          

مصدر 

 التباٌن 

مجموع 

 المربعات 

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات 

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة 

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة 

مستوى 

 الدللة 

دللة 

 الفرق

  4.10820 2   4.10820 الجنس 

110468 

 دالة 4044   1080

 دالة  4044  1080  600.8  2200484 2   2200484 التخصص

الجنس + 

 التخصص

 

.0.0101 

 

  2 

 

.0.0101 

 

 

010.01 

 

  1080 

 

 4044 

 

 دالة 

     2.0460  106  6.4.0600 الخطأ

      100 4400010. الكلً

                                                                                              

ولوجود فرق دال فً الجنس والتخصص والتفاعل فً عامل الضمٌر الحً ، تم      

 إنالفرق بٌن المتوسطٌن ،  إلىتم الرجوع )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة ،  استعمال اختبار

الدللة  إنالنتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىتكون لصالح الفروق العالٌة  لها دللة 

 الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً للذكور التخصصكانت 



 

من  أعلىوسط الحسابً متن ال، ألالعلمً  التخصص لإلناثالعلمً ، وان الدللة كانت 

وسط متن ال، أل اإلنسانًالتخصص  لإلناثالعلمً ، وان الدللة كانت  الذكور التخصص

، العلمً التخصص  لإلناثالعلمً ، وان الدللة كانت  التخصص من الذكور أعلىالحسابً 

 لإلناث، وان الدللة كانت  اإلنسانً التخصص من الذكور أعلىوسط الحسابً متن الأل

،  اإلنسانً التخصص من الذكور أعلىً وسط الحسابمتن ال، أل اإلنسانًالتخصص 

 ( ٌوضح ذلك 16والجدول )
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 (16جدول )                                        

 قٌم )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة                                

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

المتوسط 

 الحسابً

قٌمة شٌفٌه 

 المحسوبة

 الدللة

 ذكور علمً

  إنسانًذكور 

 244  

 244  

 

 20042 

 1006144  

 1204824 

 

  20101 

 

 دالة 

 ذكور علمً 

 علمً  إناث

 244  

 ..  

 

 10.84 

 1006144  

 1100246 

 

  201. 

  

 دالة  

 ذكور علمً 

  إنسانً إناث

 244  

 228  

 

 10.2. 

 1006144  

 11010.4 

   

  20144 

 

 دالة 

 علمً  إناث

 إنسانً إناث

 ..  

 228 

  

 40468 

 1100246  

 11010.4 

 

  201.0 

 غٌر 

 دالة 

 علمً  إناث

  إنسانًذكور 

 ..  

 244  

 

  20810 

 1100246  

 1204824 

 

  20128 

 

 دالة 

  إنسانً إناث

  إنسانًذكور 

 228 

 244 

 

 20.66 

 11010.4  

  1204824 

  

  20204 

 

 دالة 



 

 

( ، وتختلف 1440ودراسة )صالح ، ( .144وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) اللحٌانً      

( ، وهذا ٌعنً وجود سمة  1441ودراسة )كاظم  ، ( 1442 األنصاريمع دراسة )

ٌم ٌمتازون بالتركٌز فً العمل والكفاءة والتنظ إنهم أيالعٌنة  أفرادالضمٌر الحً لدى 

لما تمثله هذه الشرٌحة  الذاتً ، وهذا مؤشر اٌجابً  همنضباط، وا بأنفسهم أعمالهموانجاز 

 بالنسبة للمجتمع 0 أهمٌةمن 
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المتوسط الحسابً للذكور فً التخصص العلمً  إنالنتائج  أظهرت0 النبساطٌة : 0

المتوسط الحسابً للذكور فً  أما( ، 1062120وبانحراف معٌاري )، ( 1001144)

المتوسط  أما( ، 108.111وبانحراف معٌاري )، ( 1400.61) اإلنسانً التخصص

( ، 1040.01وبانحراف معٌاري ) ، (1204600فً التخصص العلمً ) لإلناثالحسابً 

وبانحراف معٌاري  ، (1101401) اإلنسانًفً التخصص  لإلناثالمتوسط الحسابً  أما

 ( ٌوضح ذلك .1( ، والجدول )40181.1)

 (.1جدول )                                         

 لالنبساطٌة واإلنسانًالمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً        

 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس العٌنة

 1062120   1001144   علمً  ذكور   244 

 108.111   1400.61   إنسانً  ذكور   244 

 10.0168   1000412   المتوسط  144 

 1040.01   1204600   علمً    إناث  ..  

 40181.1   1101401   إنسانً   إناث  228 

 0002481   1102404   المتوسط   204 

 1048441    14020.0   علمً   التخصص ..2 



 

 .004.80    1208641   إنسانً    111 

 004.014    1204121   المتوسط   044 

 

، ولمعرفة دللة الفروق ، تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً بتفاعل حسب الجنس     

ٌوجد  بأنهالنتائج بالنسبة لعامل النبساطٌة  أظهرتوالتفاعل بٌنهما ، حٌث ، والتخصص 

 ( ٌوضح ذلك18ل بٌنهما ، والجدول )والتفاع، فرق دال فً الجنس والتخصص 
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 (18جدول )                                       

 لعامل النبساطٌة الثنائً تحلٌل التباٌن                           

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات 

درجة 

 حرٌةال

متوسط 

 اتالمربع

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

دللة 

 الفرق

 دالة  1080   120846  4.40081  2   4.40081 الجنس 

 دالة  1080   200646  1600114  2   1600114 التخصص

الجنس + 

 التخصص

 

0140.44 

 

  2 

 

0140.44 

 

 440064 

 

  1080 

 

 دالة 

    280464  106  2410.08. الخطأ

     100  84.00008 الكلً

 

فرق دال فً الجنس والتخصص والتفاعل فً عامل النبساطٌة ، تم استعمال  ولوجود    

الفروق  إنالفرق بٌن المتوسطٌن ،  إلىتم الرجوع )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة ،  اختبار

الدللة كانت  إنالنتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىتكون لصالح لها دللة  العالٌة

العلمً ،  الذكور التخصصمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً التخصص لإلناث

 الناث من  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً التخصص لإلناثوان الدللة 



 

وان الدللة لالناث التخصص النسانً ، لن المتوسط الحسابً اعلى ،  اإلنسانً التخصص

 ( ٌوضح ذلك 10والجدول )خصص النسانً  ، من الذكور الت
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 (10جدول )                                         

 قٌم )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة                                  

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

المتوسط 

 الحسابً 

قٌمة شٌفٌه 

 المحسوبة

 الدللة

 ذكور علمً

 إنسانًذكور 

 244  

 244 

 

 20206 

 1001144  

 1200.61 

 

 20604 

 

 غٌر دالة

 ذكور علمً 

 علمً  إناث

 244  

 .. 

 

 20.10 

 1001144  

 1204600 

 

 20..2 

 

 غٌر دالة

 ذكور علمً 

 إنسانً إناث

 244  

 228 

 

 00010 

 1001144  

 1101401 

 

 20404 

 

 دالة 

 علمً  إناث

  إنسانً إناث

..  

 228 

 

 10280 

 1204600  

 1101401 

 

 2068. 

 

 دالة 

 علمً  إناث

  إنسانًذكور 

 ..  

 244 

 

 40488 

 1204600  

 1204824 

  

 20.06 

 

 غٌر دالة

  إنسانً إناث

  إنسانًذكور 

 228  

 244 

 

 10..8 

 1101401  

 1400.61 

 

 204.. 

 

 دالة 

 



 

وتختلف ، ( 1440ودراسة )صالح  ، (.144وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة )اللحٌانً      

عٌنة  أفراد إن( ، وهذا ٌعنً 1441ودراسة )كاظم ، ( 1442 األنصاريمع دراسة )

البحث ٌتمتعون بسمة النبساطٌة مثل التوجه الٌجابً نحو العالم الخارجً ، وٌفضلون 

 0 بٌن طلبة الجامعة   وهذا ضروري لتحقٌق التفاعل الجتماعً اآلخرٌنالتعاون مع 

 

 146الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها                                             

المتوسط الحسابً للذكور فً التخصص العلمً  إنالنتائج  أظهرتٌة : 0 العصاب4

، والمتوسط الحسابً للذكور فً  (10142.4، وبانحراف معٌاري )( 1000244)

المتوسط  أما( ، 10142.4وبانحراف معٌاري )، ( 1401010) اإلنسانًالتخصص 

( ، 4040411وبانحراف معٌاري )، ( 1804800فً التخصص العلمً ) لإلناثالحسابً 

وبانحراف معٌاري ، ( .100004) اإلنسانًفً التخصص  لإلناثالمتوسط الحسابً  أما

 ( ٌوضح ذلك 040( ، والجدول )0008010)

 (04جدول )                                          

 لعامل العصابٌة واإلنسانًالمتوسط الحسابً والنحراف المعٌاري للتخصص العلمً     

 النحراف المعٌاري المتوسط الحسابً التخصص الجنس  العٌنة

 10142.4  1000244  علمً ذكور 244

 00086.0  1401010  إنسانً ذكور  244

 .100201  1008.60  المتوسط  144

 4040411  1804800  علمً إناث ..

 0008010  .100004  إنسانً إناث 228

 4042111  1001614  المتوسط  204

 0020400  18000.1  علمً التخصص ..2

 00.1442  1402028  إنسانً  111

 00064.4  1004604  المتوسط  044



 

  

  والتخصص  ، ولمعرفة دللة الفروق ، تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً بتفاعل حسب الجنس

ٌوجد فرق دال فً  بأنهالنتائج بالنسبة لعامل العصابٌة  أظهرت والتفاعل بٌنهما ، اذ، 

 ( ٌوضح ذلك 020، والجدول )التخصص والتفاعل 
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 (02جدول )                                             

 لعامل العصابٌةبتفاعل   الثنائً تحلٌل التباٌن                           

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الدللة

دللة 

 الفرق

غٌر  4044  1080  20088  4..040 2   4..040 الجنس 

 دالة

 دالة  4044  1080  60601  21.0120 2   21.0120 التخصص

الجنس+ 

 التخصص

 دالة  4044  1080  00410  2640006 2   2640006

     140000  106 822.0042 الخطأ

      100  81810108 الكلً

 

، تم استعمال اختبار  ةفً عامل العصابٌولوجود فرق دال فً التخصص والتفاعل     

الفروق العالٌة  لها  إنالفرق بٌن المتوسطٌن ،  إلىتم الرجوع شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة ، )

 الدللة كانت للذكور إنالنتائج  أظهرتوسط حسابً ، وقد مت أعلىتكون لصالح دللة 

العلمً 0 والجدول التخصص  اإلناثمن  أعلىوسط الحسابً متن ال، أل اإلنسانً التخصص

 ( ٌوضح ذلك 010)
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 (01جدول )                                         

 قٌم )شٌفٌه( للمقارنات البعدٌة                                

عدد  المتغٌرات

 األفراد

الفرق بٌن 

 المتوسطٌن

المتوسط 

 الحسابً

قٌمة شٌفٌه 

 المحسوبة

 الدللة

 ذكور علمً 

 إنسانًذكور 

244  

244  

 

 40011 

1000244  

1401010  

 

 20410  

 

 غٌر دالة

 ذكور علمً 

 علمً  إناث

244  

..  

 

 40814 

1000244  

1804800  

 

20646  

 

 غٌر دالة 

 ذكور علمً 

  إنسانً إناث

244  

228  

 

 40414 

1000244  

100004.  

 

 20001 

 

 غٌر دالة

 علمً  إناث

  إنسانً إناث

..  

228  

 

 20146 

1804800  

100004.  

 

 204.8 

 

 غٌر دالة

 علمً  إناث

 إنسانًذكور 

..  

244  

 

 20.48  

1804800  

1401010  

 

 20611 

 

 دالة 

  إنسانً إناث

 إنسانًذكور 

228  

244 

 

 40041 

100004.  

1401010 

 

 200.4 

 

 غٌر دالة

( ، وتختلف  1440ودراسة )صالح  ، ( .144وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) اللحٌانً  

وجود مستوى  إن( ، وٌعنً هذا  1441ودراسة )كاظم  ،( 1442 األنصاريمع دراسة )

تفعة الدرجة المر تدل ٌنة ٌعد عامال اٌجابٌا اذالع أفرادمنخفض فً عامل العصابٌة لدى 



 

، بٌنما  واألحزان ألمانعرضة لعدم  أكثرهم و، الذٌن ٌتمٌزون بالعصابٌة  األفراد على

الدرجة المنخفضة على األفراد ٌتمٌزون بالستقرار النفعالً وإنهم أكثر مرونة وأقل    تدل 

 عرضة لالحزان وعدم المان
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 للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة فً تناقض النسبً  اإلسهاممدى  الهدف السابع :

 .ادراك الذات واالكتئاب لدى طلبة الجامعة 

  Multiple المتمثلة بتحلٌل النحدار المتعدد  اإلحصائٌةاستعمل الباحث الوسٌلة            

Regression  Stepwise، تم حساب معامالت الرتباط باستعمال معامل ارتباط  إذ

والتً تسهم فً العوامل الخمسة  إحصائٌا، ثم اختٌار المتغٌرات الدالة  Personبٌرسون 

الذات والكتئاب ٌسهمان فٌه ، فقد  إدراكمتغٌري تناقض  إن، وقد تبٌن الكبرى للشخصٌة 

الذات والكتئاب  إدراكري تناقض مصفوفة الرتباطات بٌن متغٌ إن إلىالنتائج  أشارت

( ،  40442) عند مستوى دللة إحصائٌاومتغٌر العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة دالة 

 ( ٌوضح ذلك 010والجدول )

 (01جدول )                                           

امل الخمسة الكبرى الذات والكتئاب ومتغٌر العو إدراكمصفوفة الرتباطات بٌن متغٌري تناقض    

 للشخصٌة

العوامل الخمسة  المتغٌر

 للشخصٌة الكبرى

 الكتئاب الذات إدراكتناقض 

العوامل الخمسة 

 الكبرى للشخصٌة

        2       40061   40001 

 إدراكتناقض 

 الذات

             2   400.6 



 

 2        الكتئاب

   قٌمة معامل التحدٌد الكلً  إخضاع( ، وبعد  40001معامل الرتباط المتعدد )وقد بلغ       

(r 1( الذي بلغ )40084  )فائٌة النسبة ال إنمعادلة تحلٌل النحدار المتعدد ، ظهر  إلى

( 10004) وهً اكبر من النسبة الفائٌة الجدولٌة البالغة ، (210400411المحسوبة تساوي )

( ، والجدول  4044عند مستوى دللة ) إحصائٌافهً دالة ، ( .10،  1وبدرجتً حرٌة )

 ( ٌوضح ذلك 000)
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 ( 00جدول )                                           

 إسهاموالتعرف على مدى  ،البحث   متغٌراتدد لقٌمة معامل التحدٌد الكلٌة لالنحدار المتع نتائج تحلٌل  

 والكتئاب فً درجات متغٌر العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ، الذات إدراكتناقض 

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات 

القٌمة الفائٌة 

 المحسوبة 

القٌمة الفائٌة 

 الجدولٌة

 الدللة

 دالة  10004  210400411 010140614 1    868.20104 النحدار

    10141  .10   21140644 الخطأ

     100   881420084 الكلً 

 

الذات والكتئاب (  إدراكللمتغٌرٌن )تناقض  قٌم معامالت النحدار المتعدد تحوٌلوعند     

( المقابلة لكل متغٌر والتً Betaمعامالت انحدار معٌارٌة ) إلىالمعٌاري لهما  والخطأ، 

اكبر فً متغٌر ) العوامل الخمسة الكبرى  تأثٌرمن المتغٌرٌن له  أيمن خاللها ٌمكن معرفة 

، :  األولىجاء بالمرتبة  إذاكبر  بإسهاممتغٌر الكتئاب قد حظً  إنللشخصٌة( ، فقد تبٌن 

( لمتغٌر Betaلن قٌمة معامل النحدار المعٌاري )له ْاثر فً العوامل الخمسة  إن أي

فقد بلغت القٌمة التائٌة له  اإلحصائٌة(، ولغرض معرفة دللته  20244الكتئاب بلغ )

 إدراكمتغٌر تناقض  أما( ،  40442)عند مستوى دللة  إحصائٌاوهً دالة  ، (.180.6)

 بلغ معامل  إذبالمرتبة الثانٌة فً العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  إسهامهالذات فقد جاء 

( ، ولمعرفة دللته - 40226الذات ) إدراك( لمتغٌر تناقض Betaالمعٌاري )النحدار 



 

عند مستوى دللة  إحصائٌاوهً غٌر دالة  ، ( .0046فقد بلغت القٌمة التائٌة ) اإلحصائٌة

 0 ( ٌوضح ذلك04( ، والجدول ) 40442)
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 (04جدول )                                       

والكتئاب فً درجات متغٌر ، الذات  إدراكالنحدار لمتغٌري تناقض  ٌظهر معامالت

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة

معامل  المتغٌر 

  Bالنحدار 

   

المعٌاري  الخطأ

Std  Error 

معامل 

النحدار 

 المعٌاري 

القٌمة التائٌة 

 tالمحسوبة  

مستوى 

 الدللة

Sig 

 دالة  0.0428  _     10804  21.0111 الثابت الحد

 دالة  .180.6   20244   40406   0..20  الكتئاب 

 إدراكتناقض 

 الذات

غٌر  - .0046  - 40226   40412  - 40216 

 دالة

 

فً  أسهماوالكتئاب قد ، الذات  إدراككال من متغٌري تناقض  إنالنتائج  أظهرتولقد      

فً  األولىاحتل متغٌر الكتئاب المرتبة  إذمتغٌر العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ، 

ٌشعرون  ل األفراد إن إلىوتفسٌر ذلك ٌرجع ، الذات  إدراكمتغٌر تناقض  أعقبهثم  اإلسهام

 بالفشل 0 إحساسهمولكن ٌمتلكون الرضا عن الذات وعدم ، بالحزن والتشاؤم من المستقبل 
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 Conclusionثانٌا : االستنتاجات   

 :  على نتائج البحث الحالً نستنتج األتً استنادا  

 مع ما ورد فً نظرٌة هٌغنز ترتٌب الذوات لدى طلبة الجامعة قد جاء مطابقا  إن0 2

Higgins 2080     0 

 والتخصص العلمً  ،،  اإلنسانًالذات بٌن التخصص  إدراك0 هناك فروق فً تناقض 1

 0 اإلنسانًولصالح التخصص 

 إدراكمتبادل بٌن تناقض  وتأثٌر، هناك عالقة متداخلة  بان 0 الهدف الرئٌسً قد تحقق1

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة 0 والكتئاب على ، الذات

فروق فً المتغٌرات الثالث ولصالح الذكور النسانً على الذكور العلمً ، 0 توجد 0

 ولصالح الناث النسانً على الناث العلمً 0

والتخصص العلمً ، ولصالح  اإلنسانًالتخصص بٌن  الكتئاب فروق فً 0 هناك 4

 لنسانً 0االتخصص 

   Recommendationثالثا : التوصٌات 

 : الحالً ٌوصً الباحث بالتً البحث  فً ضوء نتائج    



 

فً العالقة بٌن  أساساالذات فً العملٌة التربوٌة على اعتبارها  إدراك أهمٌة تأكٌد0 2

 0 أساتذتهموبٌن  أنفسهمالطالب 

ومساعدة ، بتحمل المسؤولٌة فً تشجٌع الطلبة على التعاون  األسرة0 تنمٌة الوعً لدى 1

وكٌفٌة بناء الثقة بالنفس من خالل المتابعة المستمرة  اآلخرٌنوعلى احترام ،  اآلخرٌن

 0 ألبنائهم
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والتفاعل الٌجابً  ، اآلخرٌن0تشجٌع الطلبة فً الجامعة على تحمل مسؤولٌاتهم واحترام 1

 0  أساتذتهموم بها قمن خالل المحاضرات والندوات التً ٌ أساتذتهمبٌنهم وبٌن 

،  واألخالقٌة،  اإلنسانٌةعلى الجوانب  وتأكٌدها0 تضمٌن المناهج الدراسٌة الجامعٌة 0

 الجانب الجتماعً 0 وإنماولٌس احتوائها الجانب العلمً فقط 

    Suggestingرابعا : المقترحات 

 استكمال لجراءات البحث ٌقترح الباحث التً :     

دراسة مقارنة تتناول متغٌرات البحث الحالً على عٌنات من طلبة مدارس  إجراء 0 2

 العدادٌة 0

مدرسات  أوتناول متغٌرات البحث الحالً على عٌنات من مدرسً بحث ٌ إجراء 0 1

 المدارس الثانوٌة 0

 مثل القلق ، او الخوف 00 أخرىالذات مع متغٌرات  اكإدربحث ٌتناول تناقض  إجراء0 1

فً مرحلة وعلى مرحلة عمرٌة  ،  أخرىالكتئاب مع متغٌرات  تتناولدراسة  إجراء0 0

 0 اإلعدادٌة



 

كمعلمً ،  أخرى أعماربحث ٌتناول العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة مع  إجراء0 4

 0 المرحلة البتدائٌة

 



                                                                              511العربٌة                                                               المصادر  اوال :

 . الكرٌم القران -

 وأسالٌب فهمه الحدٌث العصر اضطراب االكتئاب( : 1899إبراهٌم ، عبد الستار ) -

، سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،  عالجه

 الكوٌت .  

 مناهج اإلكلٌنٌكً النفس علم( : 1889_________ إبراهٌم  ، عبد الستار )

 ، الرٌاض ، دار المرٌخ . النفسً والعالج التشخٌص

 7، دار الحدٌث ، ج لسان العرب:  (2003ابن منظور ، جمال الدٌن محمد بن مكرم ) -

. 

، اإلحصاء النفسً واالجتماعً والتربوي ( :  1897)  أبو النٌل ، محمود السٌد -

 بٌروت ، لبنان .

المكونات االساسٌة للشخصٌة فً نموذج كل من ( : 2007ابو هاشم ، السٌد محمد ) -

مجلة كلٌة التربٌة ، ، دراسة عاملٌة ، كاتل واٌزنك وجولدبٌرج لدى طلبة الجامعة 

 ( .70( العدد)17جامعة بنها، المجلد )

 ، القاهرة . والقٌاس التقوٌم( : 2000، مصطفى محمود ) اإلمام  -

مدى كفاءة قائمة العوامل ( : 1886، بدر محمد ، عبد الخالق ، احمد ) األنصاري -

( ، 93دد )، مجلة علم النفس العالخمسة الكبرى فً الشخصٌة فً المجتمع الكوٌتً 

 السنة العاشرة ، الهٌئة المصرٌة العامة .

 العوامل قائمة كفاءة مدى( : 1887، بدر محمد ) األنصاري __________

، مجلة دراسات نفسٌة ، رابطة  الكوٌتً المجتمع فً للشخصٌة الكبرى الخمسة

 ( .2( ، العدد )7النفسٌٌن المصرٌٌن ، المجلد ) األخصائٌٌن

،  الشخصٌة لدراسة مقدمة( :  1888، بدر محمد ) رياألنصا __________

 . األولىكلٌة العلوم االجتماعٌة ، جامعة الكوٌت ، الطبعة 
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 الشخصٌة مقاٌٌس فً المرجع( : 2002، بدر محمد ) األنصاري __________

 ، دار الكتاب الحدٌث ، الكوٌت .

 هضة .، القاهرة ، دار الن والتشاؤم التفاؤل( : 1880اسعد ، ٌوسف مٌخائٌل )  -

 الدٌةالو المعاملة أسالٌب بٌن العالقة( : 2000علً راجح ) أسٌابركات ،  -

لدى بعض المراهقٌن والمراهقات المراجعٌن لمستشفى الصحة النفسٌة  واالكتئاب

القرى ، مكة   أم) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة ، جامعة  بالطائف

 المكرمة .

الذات لدى المتفوقات فً التعبٌر الحركً  مفهوم( : 1896الباهً ، سامٌة ربٌع ) -

) رسالة دكتوراه غٌر  والتمرٌنات والجمباز وعالقته ببعض المتغٌرات المختارة

 الرٌاضٌة للبنات ، القاهرة ، جامعة حلوان .( ، كلٌة التربٌة منشورة 

: القلق واالكتئاب لدى عٌنة من المطلقات ( 2002حسن طاهر) عدٌلهتونسً ،  -

القرى ، كلٌة  أم، )رسالة ماجستٌر ( ، جامعة وغٌر المطلقات فً مدٌنة مكة المكرمة 

 التربٌة .

تقوٌم فً علم النفس القٌاس وال( : 1898_ ثورنداٌك ، روبرت ، هٌجن ، الٌزابٌث )

 ، عمان 3ترجمة عبدهللا زٌد الكٌالنً ، وعبد الرحمن عدس،ط  والتربٌة ،

العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة وعالقتها بقلق ( :  2012جبر ، احمد محمود ) -

المستقبل لدى طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة بمحافظة غزة ) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة 

 ، غزة .األزهر( ، كلٌة التربٌة ، جامعة 

الذات وعالقته بالعوامل الخمسة  كشف( : 2007) إسماعٌلجرجٌس ، مؤٌد  -

) رسالة ماجستٌر امعة والمحامٌٌن والصحفٌٌن الج ًتدرٌسٌالكبرى للشخصٌة لدى 

 غٌر منشورة(، جامعة بغداد ، كلٌة التربٌة / ابن الرشد .
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النفسٌة والعقلٌة  اإلمراض: فً الصحة العقلٌة ، ( 1896جالل ، سعد ) -

 ، القاهرة ، دار الفكر العربً .واالنحرافات السلوكٌة 

 . اإلسالمًالمكتب بٌروت ،  : الصحة النفسٌة ،( 1877الحاج ، فائز محمد علً ) -

بموازٌن النجاح  المرتبطةخصائص الشخصٌة ( : 1898حسن ، عبد الحمٌد سعٌد ) -

دكتوراه غٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة  أطروحة)  اإلعدادٌةلدى المدرس فً المرحلة 

 / ابن الرشد ، جامعة بغداد .

 لأللعابالرٌاضٌة والبدنٌة الشاملة  الموسوعة( : 1887حسٌن ، قاسم حسن ) -

 ، عمان ، دار الفكر للطباعة .والفعالٌات والعلوم الرٌاضٌة 

 . مدبولً كتبةم، القاهرة ، : موسوعة الطب النفسً ( 1882) المنعم عبد،  حفنًال  -

 للكتاب . اإلسكندرٌة مركز،  اإلسكندرٌة،  النفسً االضطراب: ( 1885) ْالفت،  حقً  -

، بغداد ،  الشخصٌة نفس علم( : 1880داود ، عزٌز حنا ، والعبٌدي ، ناظم هاشم ) -

 العراق .

: (  1881داود ، عزٌز حنا ، والطٌب ، محمد ، والعبٌدي ناظم ) ________

 ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة .الشخصٌة بٌن السواء والمرض 

 عٌنة الشخصٌة فً الكبرى الخمسة العوامل مقٌاس( : 2007الروٌتع ، عبدهللا )  -

 .    21، مجلد  93، المجلة التربوٌة ، العدد  اإلناث من سعودٌة

                           .  2، ط النفسً : الصحة النفسٌة والعالج( 1879زهران ، حامد عبد السالم )  -

،  النفسٌة والمقاٌٌس االختبارات،  1891،  وآخرونالزوبعً ،عبد الجلٌل   -

 الموصل ، العراق .
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 والمقاٌٌس االختبارات( : 1891)  وآخرونالزوبعً ، عبد الجلٌل ________ 

 . النفسٌة

 أنموذج: اضطراب الشخصٌة الحدٌة على وفق ( 1888جمٌل حنا ) أرٌجسلٌم ،   -

 . اآلدابدكتوراه غٌر منشورة ( ، جامعة بغداد ، كلٌة  أطروحة)  العوامل الخمسة

بالعوامل الخمسة التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما ( :  2006السلٌم  ، هٌلة عبدهللا )  -

) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ،  الكبرى للشخصٌة لدى طلبة جامعة الملك سعود

 جامعة الملك سعود ، السعودٌة .

العدالة  وإدراكالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة ( : 2010، مصطفى ) نسلٌما  -

تغٌٌر هٌئة التدرٌس بجامعة الفٌوم نحو ال أعضاءالتنظٌمٌة كمنبئات باتجاهات 

الثانً لعلم النفس ، رابطة  اإلقلٌمً، المؤتمر  المتضمن فً مواقف االنجازالنوعً 

 النفسٌٌن المصرٌة . األخصائٌٌن

( ، مجلة  إكلٌنٌكٌة دراسة) األطفال معاملة إساءة( : 1883السٌد ، صالح حزٌن )  -

 الث .النفسٌٌن رانم ، المجلد الث األخصائٌٌندراسات نفسٌة ، تصدر عن رابطة 

: القلق وعالقته باالكتئاب عند المراهقٌن ، دراسة ( 2011) الشبؤون ، دانٌا  -

فً مدارس  األساسًلدى عٌنة من تالمٌذ الصف التاسع من التعلٌم  ارتباطٌهمٌدانٌة 

دكتوراه غٌر منشورة ( ، مجلة جامعة دمشق ،  أطروحة)  مدٌنة دمشق الرسمٌة

 . 4، 3، العدد  27المجلد 

: تقسٌم فعالٌة العالج السلوكً المعرفً لحاالت ( 1897)  فؤاد فادٌهً ، جنشرب  -

 ) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ، الرٌاض ، جامعة الملك سعود . االكتئاب

، القاهرة ، دار الفكر  األطفال: المشكالت النفسٌة عند ( 1883، زكرٌا ) الشربٌنً  -

 العربً .
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لقاهرة ، مكتبة ، امقٌاس بٌك ( : 1881) وآخرونالشناوي ، محمد محروس   -

 االنجلو المصرٌة .

: تقدٌر الذات وعالقته باالكتئاب لدى عٌنة ( 1898صالح ، احمد محمد حسٌن )  -

، تصدره الجمعٌة المصرٌة للدراسات النفسٌة ، الكتاب السنوي السادس من المراهقٌن 

 ، القاهرة ، االنجلو المصرٌة  .

، منشورات وزارة الثقافة  من هو اإلنسان: ( 1894صالح ، قاسم حسٌن )  -

 ، بغداد . واإلعالم

: االضطرابات (  1889صالح ، قاسم حسٌن ، الطارق ، علً ) ___________

 أصنافها – أسبابها)  واإلسالمٌةالنفسٌة والعقلٌة والسلوكٌة من منظوراتها النفسٌة 

 ، صنعاء ، مكتبة الجٌل الجدٌد . 1( ، ط طرق عالجها –قٌاسها  –

: تفسٌرات الذات وعالقتها بالعوامل الخمسة ( 2008صالح ، مازن محمد )  -

،) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة (، عدادٌة الكبرى للشخصٌة لدى مدرسً المرحلة اإل

 الجامعة المستنصرٌة .

مقارنة تقدٌر مفهوم الذات ( : 2001طاهر ، كمال عارف ، سعاد عبد الكرٌم )  -

مجلة التربٌة الرٌاضٌة ،  الجسمٌة والبدنٌة بٌن العبات كرة الٌد والكرة الطائرة ،

 العدد الرابع ، بغداد .

وعالقتها بكل من القلق الذات  إدراكتناقضات  :( 2012) ناٌلرٌاض  العاسمً ،  -

( ، 29ق ، المجلد )مجلة جامعة دمش،  االجتماعً واالكتئاب لدى طلبة جامعة دمشق

 العدد الثالث .

ر ، دا 1، ط وإجراءاتها نٌناتهاقوتاالختبارات النفسٌة ( :  1886عباس ، فٌصل )  -

 .،بٌروت ،لبنان   الفكر العربً
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الخمسة  : العوامل( 1886، بدر محمد ) واألنصاري ، احمد محمد ،عبد الخالق   -

 ( ، السنة العاشرة . 39، مجلة علم النفس ، العدد ) الكبرى فً مجال الشخصٌة

دار المعرفة الجامعٌة  للشخصٌة ، األساسٌة اإلبعاد: ( 1889عبد الخالق ، احمد )  -

 .   اإلسكندرٌةوالنشر، للطباعة

، دار  3، ط : استخبارات الشخصٌة ( 2000عبد الخالق ، احمد ) _________

 المعرفة الجامعٌة للطباعة والنشر ، القاهرة .

، دار  3، ط : القٌاس والتقوٌم ) النظرٌة والتطبٌق (( 1889عبد الرحمن ، سعد )  -

 الفكر العربً للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر .

بالمستوى الرقمً  وعالقتهمفهوم الذات ( : 1897عبد الرحمن ، فاطمة فوزي )  -

) رسالة  اإلسكندرٌةوالمضمار لتالمٌذ دار المعلمات بمحافظة لمسابقات المٌدان 

  ، جامعة حلوان . اإلسكندرٌةماجستٌر غٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنات ، 

 لألطفالالنفسٌة وعالجها  واألمراض األعراض: ( 1897عبد الرزاق ، عماد )  -

   .دار الفكر،عمان،واإلحداث

بٌن المراهقٌن : دراسة مقارنة فً التفكٌر الناقد ( 1888عبدهللا ، نهله نجم الدٌن )  -

   ) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة / ابن الرشد . والمسنٌن

 األساسٌة باإلبعادالتفكٌر وعالقتها  أنماط( : 2004، حٌدر كرٌم سكر) ألعتابً  - 

دكتوراه غٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة ،  أطروحة) للشخصٌة لدى طلبة الجامعة

                                                                                                                                الجامعة المستنصرٌة .

: العوامل السبعة الكبرى للشخصٌة وعالقتها ( 2010العتٌبً ، سامً مشعل )  -

) رسالة  بمدٌنة الرٌاض األملباالكتئاب لدى مراجعً العٌادات النفسٌة بمجمع 

 .اإلسالمٌةمحمد بن سعود  اإلمام جامعة،  جتماعٌةالا العلوم كلٌةماجستٌر غٌر منشورة( ، 
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( : 1880)  اإلمامحسٌن عبد الرحمن ، مصطفى محمود  أنورالعجٌلً ، صباح ،   -

 ، دار الحكمة ، بغداد . والتقوٌم القٌاس

 . 3 ، الكوٌت ن دار القلم ، ط النفسً الطب( : 1896عزة ، درى حسن )  -

، القاهرة ،  والتشخٌص النظرٌة بٌن النفسً االكتئاب( : 1899، عبد هللا )عسكر   -

 دار االنجلو المصرٌة .

بكل من مفهوم  األنا: عالقة تشكٌل هوٌة ( 2003عسٌري ، عبٌر محمد حسن )  -

الذات والتوافق النفسً واالجتماعً والعام لدى عٌنة من طالبات المرحلة الثانوٌة 

 القرى . آم، جامعة ) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة  بمدٌنة الطائف

 . 1ط، المصرٌة مكتبة، لبنان ،  واالنتحار كتئاباال( : 1898عفٌفً ، عبد الحكٌم )   -

 ، القاهرة ، االنجلو المصرٌة . المعاصر النفسً الطب( : 1889عكاشة ، احمد )   -

: الشخصٌة االضطهادٌة وعالقتها ( 2001العنزي ، عالء الدٌن علً حسٌن )  -

) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ،  االنجاز الدراسً لدى طلبة جامعة الموصلبدافع 

                                                                  .                  جامعة بغداد ، كلٌة التربٌة /ابن الهٌثم .

 ، القاهرة ، مصر . التطبٌقً السٌكولوجً اإلحصاء( : 2000)  الرحمن عبد،  العٌسوي -

،  1، ط الشخصٌة سٌكولوجٌا( : 2010شعٌرة ، خالد ) وأبوغباري ، ثائر ،   -

 ، عمان . مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌع

جدة ، الدار السعودٌة للنشر  ، لألسرة( : الصحة النفسٌة 1897فاضل ، خلٌل )  -

 . 1والتوزٌع ، ط

فً العلوم السلوكٌة ، القاهرة ، مصر ،  ألعاملً( : التحلٌل  1890فرج ، صفوت )  -

 دار الفكر العربً .
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، فً التربٌة وعلم النفس  اإلحصائً: التحلٌل (  1881فٌركسون ، جورج )  -

 الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد .ترجمة هناء محسن العكٌلً ، دار 

العوامل  أنموذجاتجاه معاصر فً الشخصٌة ، ( :  1888كاظم ، علً مهدي )   -

 ، كتاب غٌر منشور .الخمسة الكبرى 

القٌم النفسٌة والعوامل الخمسة ( : 2002كاظم ، علً مهدي )  _________

( ، 2( ، العدد )3جلد )، مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة ، المالكبرى فً الشخصٌة 

 لٌبٌا .

 : القٌاس والتقوٌم فً علم النفس رؤٌة جدٌدة ،(  1887كراجة ، عبد القادر )  -

 . األردنعمان ، 

دار الشروق للنشر ‘ ترجمة سٌد غنٌم  : الشخصٌة،( 1894الزاروس ، رٌتشارد )  -

                                                                     والتوزٌع ، القاهرة .

، ترجمة سٌد غنٌم ،  الشخصٌة( :  1898الزاروس ، رٌتشارد ) _________

 وحمد عثمان نجاتً ، دار الشروق ،  بٌروت .

التفكٌر الشكلً وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى ( :  2011لعٌبً ، فاتن كاظم )  -

) رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ( ، كلٌة  اإلعدادٌةصٌة لدى طلبة المرحلة للشخ

 التربٌة / ابن الهٌثم ، جامعة بغداد .

،  1، ط قٌاسها – انماطها – الشخصٌة اضطرابات( : 2009مجٌد ، سوسن شاكر ) -

 دار صفاء للنشر والتوزٌع ، عمان .

 األسالٌب: مفهوم الذات (  2007محمود ، غازي صالح ، مطر ، شٌماء عبد )  -

 ، مكتب زكً للطباعة .والمقاٌٌس 
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المعرفٌة وعالقتها ببعض المتغٌرات  األسالٌب: (  2005محٌسن ، عون )  -

) رسالة دكتوراه غٌر منشورة ( بغزة  األقصىالمعرفٌة والوجدانٌة لدى طلبة جامعة 

 . األقصى، كلٌة التربٌة ، جامعة 

، الخدمة االجتماعٌة الطبٌة النفسٌة  إلىمدخل : ( 1893المحسٌري ، خالد رشٌد )  -

 الرٌاض ، مطابع نجد .

: السمات الخمسة الكبرى فً الشخصٌة ( 2005صالح ) حمةمصطفى ، ٌوسف   -

)بحث مٌدانً ( مقبول بالنشر فً  وعالقتها ببعض المتغٌراتلدى تدرٌسًٌ الجامعة 

 مجلة العلوم النفسٌة ، العدد التاسع .

: ( 2006اسحق ) أسٌلمصطفى ، ٌوسف حمه صالح ، بتو ،  __________ 

لدى طلبة  ألتحصٌلًالعوامل الخمسة الكبرى فً الشخصٌة وعالقتها بتقٌٌم الذات 

 ( .77، العدد ) اآلدابصالح الدٌن ، مجلة كلٌة ، كلٌة التربٌة ، جامعة الجامعة 

: الخصائص السٌكومترٌة ( 2006الموافً ، فؤاد حامد ، وراضً ، فوقٌة محمد )  -

المجلة المصرٌة للدراسات النفسٌة ، الجمعٌة  ، لألطفالالستبٌان الخمسة الكبرى 

 ( .53( ، العدد )16المصرٌة للدراسات النفسٌة ، المجلد )

، القاهرة ، دار  : علم النفس الدٌنًب(  1883موسى ، رشاد علً عبد العزٌز )  -

 عالم المعرفة .

، مكتبة االنجلو علم النفس العام  أسس: ( 1898) وآخرونمنصور ، طلعت   -

 المصرٌة ، القاهرة .

، : الدراسات النفسٌة عند علماء المسلمٌن ( 1883نجاتً ، محمد عثمان )  -

 . 1ر الشروق ، طالقاهرة ، دا
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القٌاس فً العلوم السلوكٌة ، عمان ، دار  أساسٌات( : 2004النبهان ، موسى ) -

 الشروق للنشر والتوزٌع .

: مدى فاعلٌة برنامج عالجً معرفً سلوكً ( 2003هندٌة ، محمد سعٌد سالمه )  -

، )رسالة دكتوراه غٌر منشورة ( ، معهد  األطفالفً تخفٌف حدة االكتئاب لدى 

 الدراسات العلٌا للطفولة ، جامعة عٌن شمس ، مصر .

( : مقدمة فً علم النفس ، عمان ، المؤسسة الصحفٌة 1888الوقفً ، راضً )  -

 . األردنٌة

، بٌروت ، دار  اإلكلٌنٌكً: علم النفس العٌادي ( 1891مود )ٌاسٌن ، عطوف مح  -

 . 1العلم للمالٌٌن ، ط

، الطب النفسً الحدٌث  أسس: ( 1899ٌاسٌن ، عطوف محمود ) _________ 

 . 1بٌروت ، منشورات مٌسون الثقافٌة ، ط

العوامل الخمسة للشخصٌة  أنموذج: ( 2007ٌونس ، فٌصل ، وخلٌل ، الهام )   -

، مجلة دراسات نفسٌة ، المجلد  عبر الحضاري اإلنتاج وإعادةالتحقق من الصدق 

 ( .3( ، العدد )17)
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 (1ملحق )                                             

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                       

 جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة )ابن الهٌثم (

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه 

                                                                                                                    

 )الصٌغة االولٌة( الذات إدراكالمحكمٌن حول صالحٌة فقرات مقٌاس تناقض  أراء استبانه

 

 الفاضل الدكتور ................................المحترم . األستاذ

الذات واالكتئاب وعالقتهما بالعوامل الخمسة الكبرى  إدراكبحثه الموسوم ) تناقض  إجراءٌروم الباحث 

الذات على وفق نظرٌة  إدراكللشخصٌة لدى طلبة الجامعة ( . ومن متطلبات البحث بناء مقٌاس تناقض 

جبة ( . ( المتضمن ثالثة مجاالت فرعٌة هً ) الذات الواقعٌة ، الذات المثالٌة ، الذات الوا1191هٌغنز )

عدم وجود  بؤنهالذات حٌث عرفه )  إدراك( لتناقض   Higgins  1191وٌتبنى الباحث تعرٌف هٌغنز )

تكون فٌه والخصائص  إناتساق بٌن اعتقادات الشخص عن خصائصه الحالٌة والخصائص التً ٌتمنى 

 تكون فٌه ( .  إنٌجب  أنهاالتً ٌعتقد 

 ومالحظاتكم القٌمة من حٌث : السدٌدة  بآرائكمالباحث االستنارة ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمٌة ٌود 

 . صالحٌة كل فقرة من فقرات االختبار فً قٌاسها لتناقض الذات .1

 . مالئمة الفقرة للمجال .2

 . ارتؤٌتم إن. التفضل باقتراح فقرات جدٌدة 3

ٌقدم شكره وتقدٌره على توجٌهاتكم العلمٌة السدٌدة وفقكم هللا لخدمة العلم  إن إالٌسع الباحث  وفً الختام ال

 والعاملٌن به .

 المشرف                                                                          الباحث           

 ْا . م . د جمال حمٌد قاسم                                                             طالب الدكتوراه    

 عمار عبد الجبار قدوري                                                                                          
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   Self – Discrepancyالذات :  إدراكتناقض 

     The  Actual -  Selfالذات الواقعية ) الذات الحقيقية ( :  

،  تكون لدٌه حالٌا  أو ، هذه الصفات ٌمتلكها نإصفات الذات التً ٌعتقد الشخص  أو، وتمثل سمات      

وباقً التمثٌالت ، وهً  اآلخرٌنمنظور  إلٌهاٌضاف  وأحٌانا ، الفرد لذاته من منظوره وهً تمثل نظرة 

    ( . Higgins  1191) كما ٌدركها الفرد (     )   Self  - Guidesالذات  موجهاتعبارة عن 

 

 ت 

      

 الفقرات            

 

 مصدر الفقرة 

    

 صالحة 

غٌر 

 صالحة 

   

 المالحظات

    الباحث        جسمً  إلىتزعجنً نظرة زمالئً  1 

    2001 زٌاد بركات  .د     اخجل من مظهري الشخصً  2 

     األدبٌات       راض عن بنٌة جسمً  أنا 3 

     2001 د بركات زٌا .د     اعتنً بجسمً جٌدا  4 

          Rosenberg  1191 بنفسً كثٌرا  أثق  5 

     2001زٌاد بركات  .د    تنقصنً الثقة بالنفس  6 

    الباحث         ًب أهلًسعٌد بثقة  أنا 9 

    األدبٌات      زمالئً غٌر راضٌن عنً  أناشعر  9 

    الباحث        أفكاريشخص جرْي فً طرح  أنا  1 

         Rosenberg   1191  أفكاريشخص متردد فً طرح  أنا 10

    الباحث     ذو شعبٌة بٌن زمالئً  أنا 11

    2001 زٌاد بركات   .د    اشعر بالرضا عن حٌاتً االجتماعٌة  12
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   The  Ideal  -  Selfالذات المثالية  : 

، الرغبات  ٌود امتالكها بشكل مثالً مثل  أو ، ٌنبغً علٌه وتمثل الصفات التً ٌعتقد الشخص انه       

ٌكون  أنوهً تتحدد من خالل الصورة المثالٌة التً ٌتمنى المرء ، ٌكون  أنما ٌتمنى المرء  أي واألمنٌات

  ( . Higgins  1191ٌكون ( . )   أن علٌها ) الذات كما ٌتمنى الفرد

 

 ت 

    

 الفقرات   

 

 مصدر الفقرة 

  

 صالحة

غٌر 

 صالحة 

       

 المالحظات 

    الباحث        اآلخرٌنمقبولة لدى  أفكاري إناشعر  1 

كلما تمكنت من  األصدقاءمساعدة  أحب  2 

 ذلك 

       1191الصٌرفً  

    األدبٌات      ًب أهلًٌثق  أن أتمنى     3

    الباحث      دراستً الجامعٌة  بإكمالارغب   4 

ارغب بالتخلص من حالة التردد  5 

 الموجودة داخلً 

Rosenberg  1191 

        

   

    الباحث      متفوقا فً الدراسة  أكون أن أتمنى 6 

    2003 الحربً   شخصا متدٌنا  انؤ      9

النظرة التشاإمٌة  إزالةارغب فً   9 

 بالمستقبل 

    األدبٌات   

    الباحث       األنانٌةارغب بالتخلص من   1 

     2003الحربً     اآلخرٌن إلسرار أمٌنااكونا  أنارغب  10

     األدبٌات     بسهولة  أصدقاءلدي القدرة على تكوٌن  11

     2001 زٌاد بركات .د معاملة سٌئة  أصدقائًٌعاملنً  12
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   The  Ought – Self( :  اإللزاميةالذات الواجبة ) 

ٌتصور الشخص انه ٌنبغً  تكون فٌه ، وهً ما أنمن المفروض  أو ، هً الصفات التً ٌعتقد انه ٌجب    

 ( .  Higgins  1191ٌكون (  )  أنٌكون علٌها ) ٌجب  أن

 

 ت 

          

 الفقرات                

 

 مصدر الفقرة    

 

 صالحة

غٌر 

 صالحة

   

 المالحظات

    الباحث       اعتنً بمظهري الشخصً  أنٌفترض  1 

     Rosenberg 1191 به  أقومعمل  أيراضٌا عن  أكون أنٌجب  2 

 أداءفسً فً اعتمد على ن أنٌفترض  3 

 واجباتً 

    الباحث     

    األدبٌات      كاري ف ٌعجب زمالئً باْ  أنٌنبغً  4 

    األدبٌات      الناس معاملة حسنة  أعامل أنٌجب   5 

    2001ٌاد بركات د. ز  شخصا اجتماعٌا  أكون أنٌفترض  6 

 ٌجب مساعدة زمالئً كلما تمكنت          9

 من ذلك                   

    1191الصٌرفً  

    الباحث        األنانٌةمن  أتخلص أنٌنبغً  9 

    2003الحربً     اآلخرٌن أسرارعلى  أمٌنااكونا  أنٌنبغً   1

    الباحث       شخصا متفائال بالمستقبل  أكون أنٌنبغً  10

    Rosenberg 1191 واثقا بنفسً  أكون أنٌنبغً  11

    الباحث        أفكاريجرٌئا فً طرح  أكون أنٌجب  12
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   (2ملحق )                                                

   وتخصصات وعناوٌن المحكمٌن لمقاٌٌس البحث  أسماء                      

 / جامعة بغداد .  علٌوي ناصر / قٌاس تقوٌم  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم  إحسان  . ْا . د 1

      / جامعة وي / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم علم النفس الترب علً / إبراهٌم إسماعٌل. ْا . د  2

  اد  .بغد

 / جامعة دٌالى . اإلنسانٌةنفسً وتوجٌه تربوي / كلٌة التربٌة للعلوم  إرشاد. ْا . د  سالم نوري صادق  / 3

 / علم النفس التربوي  / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم / جامعة بغداد   ألبدريلفتة  ناهده. ْا . د  4

نفس الشخصٌة / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم / جامعة . ْا . م . د ناجً محمود النواب / علم 5

 بغداد .

ْا. م . د فاضل جبار جودة / علم النفس التربوي / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم / جامعة . 6

 بغداد .

 صرٌة . / علم النفس التربوي / كلٌة التربٌة /الجامعة المستن ألشمري. ْا. م . د محمد سعود 9

 / جامعة دٌالى . وي / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/ علم النفس الترب ألعبٌدي. ْا. م . د مظهر عبد الكرٌم 9

 / جامعة دٌالى . اإلنسانٌةنفسً وتوجٌه تربوي / كلٌة التربٌة للعلوم  إرشاد. ْا . م . د هٌثم احمد علً / 1

 / جامعة بغداد . اآلداب/ كلٌة  . ْا. م . د احمد لطٌف جاسم / علم النفس 10

. ْا.م . د منتهى مطشر عبد الصاحب / علم النفس التربوي / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم / 11

 جامعة بغداد .

. ْا. م . د لٌث محمد عٌاش / علم النفس التربوي / كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم / جامعة 12

 بغداد .
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 جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة ) ابن الهٌثم ( 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه 

 ) الصٌغة االولٌة(المحكمٌن حول صالحٌة فقرات مقٌاس االكتئاب  آراء استبانه                    

 الفاضل الدكتور ..........................المحترم  األستاذ

الذات واالكتئاب وعالقتهما بالعوامل الخمسة  إدراكبحثه الموسوم ) تناقض  إجراءٌروم الباحث     

( الذي قام  Beckالكبرى للشخصٌة لدى طلبة الجامعة ( . ومن متطلبات البحث تبنً مقٌاس بٌك ) 

ٌنه مع طالبه فً كلٌة ، حٌث قام بتطبٌقه وتقن 1119عام  إبراهٌمالعربٌة الدكتور عبد الستار  إلىبتعرٌبه 

على البٌئة العربٌة  الملك فٌصل بالمملكة العربٌة السعودٌة بهدف وضع معاٌٌر له تنطبق ٌجامعهالطب 

الكتئاب ) هو مجموعة من التصرفات والسلوك الذي ( ل Beck 1194حٌث ٌتبنى الباحث تعرٌف بٌك )

والتقلٌل من شان الذات ، وانخفاض فً  ٌتسم بهبوط حركً ولفظً ، وبكاء ، وحزن ، وفقدان االهتمام ،

السدٌدة ومالحظاتكم القٌمة  بآرائكم.ونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمٌة ٌود الباحث االستنارة  الشهٌة (

 من حٌث :

 . صالحٌة كل فقرة من فقرات المقٌاس فً قٌاسها لالكتئاب .1

 . مالئمة الفقرة للمجال .2

العلمٌة السدٌدة وفقكم هللا لخدمة العلم  توجٌهاتكمٌقدم شكره وتقدٌره على  أن إالٌسع الباحث  وفً الختام ال

   والعاملٌن به .

          

 

 الباحث                                  المشرف                                                    

 طالب الدكتوراه                               ْا. م . د جمال حمٌد قاسم                               

 عمار عبد الجبار قدوري                                                                                     
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  Depression( لالكتئاب   Beck) كبيمقياس   



 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

جموعة من التصرفات والسلوك لالكتئاب : هً عبارة تطلق على م ( Beck 1194تعرٌف بٌك )       

حزن ، فقدان االهتمام ، التقلٌل من شاْن الذات ، انخفاض فً تسم بهبوط حركً ولفظً ، بكاء ، الذي ٌ

 ( . Beck 1194الشهٌة ) 

 ( الحزن 1)

 ال اشعر بالحزن   -    

  والكآبةاشعر بالحزن   -    

 )ْا( الحزن واالنقباض ٌسٌطران علً طول الوقت واعجز عن الفكاك منهما   -    

 )ب( اشعر بالحزن والتعاسة لدرجة مإلمة   -    

 تحتمل  اشعر بالحزن والتعاسة لدرجة ال  -    

 ( التشاؤم من المستقبل 1)

 التشاإم من المستقبل  أوقلق ال اشعر بال  -    

 اشعر بالتشاإم من المستقبل   -    

 فً المستقبل  إلٌه أتطلع)ْا( ال ٌوجد ما   -    

 من متاعبً  أتخلص إن أبدا)ب( ال استطٌع   -    

 لن تتحسن  األمورمن المستقبل وان  بالٌؤساشعر   -    

 بالفشل  اإلحساس( 1)

 ال اشعر بانً فاشل   -    

 من العادٌٌن  أكثرٌصٌبنً من الفشل  أناشعر   -    

  أهمٌة أوشٌئا له معنى  أحققلم  إنً)ْا( اشعر   -    

 ملٌئة بالفشل  أجدهاحٌاتً فً السابق  إلى)ب( عندما انظر   -    

 زوجا ( أو أباشخص فاشل تماما )  إنًاشعر   -    

 ( السخط وعدم الرضا 1) 

 لست ساخطا   -     

 اشعر بالملل اغلب الوقت   -    
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 كما كنت من قبل  باألشٌاءال استمتع )ْا(   -    

 الرضا  أوشٌئا ٌحقق لً المتعة )ب( لم اعد اجد  -     

 شًء  أيغٌر راضً واشعر بالملل من  إننً -     

 الذنب  أوبالندم  اإلحساس(  1) 

 الذنب على شًء أوخاص بالندم  إحساسال ٌصٌبنً   -    

 تافه اغلب الوقت  أوسًء  بؤننًاشعر   -    

 الذنب  أوشدٌد بالندم  إحساس)ْا( ٌصٌبنً   -    

 تقرٌبا  األوقاتسًء وتافه اغلب  بؤننً)ب( اشعر  -    

 سًء وتافه للغاٌة  بؤننًاشعر   -    

 ( توقع العقاب  1)

  ًبال اشعر بان هناك عقابا ٌحل  -    

 اشعر بان شٌئا سٌئا سٌحدث او سٌحل بً  -    

 اشعر بان عقابا ٌقع علً بالفعل  -    

  أعاقب)ْا( استحق ان  -    

 )ب( اشعر برغبة فً العقاب  -    

 ( كراهية النفس 7) 

 فً نفسً  األملال اشعر بخٌبة  -    

 فً نفسً  أملً) ْا( ٌخٌب  -    

 نفسً  أحب)ب( ال  -    

 اشمئز من نفسً  -    

 اكره نفسً  -   

 الذات  إدانة(  1)  

  أخرشخص  أيمن  أسواال اشعر بانً  -    

  أخطائً أوانتقد نفسً بسبب نقاط ضعفً  -    

  أخطاءنفسً لما ارتكب من  ألوم -    
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 نفسً على كل ما ٌحدث  ألوم -    

 انتحارية  أفكار( وجود  1) 

 للتخلص من نفسً  أفكار أيال تنتابنً  -    

  أنفذهاللتخلص من حٌاتً ولكن ال  أفكارتراودنً  -    

  أموت أنلً  أفضل)ْا(  -    

  أموت أنلعائلتً  أفضل)ب(  -    

 لالنتحار  أكٌدة) ْا( لدي خطط  -    

 فرصة متاحة  أينفسً فً  سؤقتل)ب(  -    

 ( البكاء  11) 

 من المعتاد  أكثرال ابكً  -    

 من المعتاد  أكثرابكً  -    

 عن ذلك  أتوقف أنطوال الوقت وال استطٌع  األٌامابكً هذه  -    

 ذلك  أردتعن البكاء حتى ولو  أالنكنت قادرا على البكاء ولكننً اعجز  -    

 ( االستثارة وعدم االستقرار النفسي  11) 

 وقت مضى أيعن  األٌاملست منزعجا هذه  -    

 بسهولة  األٌامانزعج هذه  -    

 شعر باالنزعاج واالستثارة دوما  ا -     

 التً كانت تسبب ذلك سابقا  األشٌاءحتى  اآلنال تثٌرنً وال تغضبنً  -    

 ( االنسحاب االجتماعي  11) 

 لم افقد اهتمامً بالناس  -    

 عن السابق  باآلخرٌناقل اهتماما  اآلن أنا -    

  اآلخرٌنبوجود  وإحساسًفقدت معظم اهتمامً  -    

  باآلخرٌنفقدت تماما اهتمامً  -    

 ( التردد وعدم الحسم  11) 

 القرارات بنفس الكفاءة التً كنت علٌها من قبل قدرتً على اتخاذ  -    
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 من قبل  أكثراتخاذ القرارات  أإجل -    

 من صعوبة واضحة فً اتخاذ القرارات  أعانً -    

 قرار بالمرة أياعجز تماما عن اتخاذ  -    

 ( تغيير صورة الجسم والشكل  11) 

 من قبل  أسواال اشعر بان شكلً  -    

 نفره (ل جاذبٌة ) ماكبر سنا واق أبدو إنًاشعر بالقلق من  -    

 نفرا ) منفرة( واقل جاذبٌة م أبدواشعر بوجود تغٌرات دائمة فً شكلً تجعلنً  -    

 اشعر بان شكلً قبٌح ) قبٌحة ( ومنفر ) منفرة ( -    

 ( هبوط مستوى الكفاءة والعمل  11) 

 والعمل اعمل بنفس الكفاءة  -    

 شٌقا  أبدامجهود خاص لكً  إلى) ْا( احتاج  -    

 )ب( ال اعمل بنفس الكفاءة التً كنت اعمل بها من قبل  -   

 شًء  أيادفع نفسً بمشقة لكً اعمل  -    

  اإلطالقعمل على  أي أداءاعجز عن  -    

 ( اضطراب النوم  11)  

 جٌدا كما تعودت  أنام -    

 من قبل  أكثراستٌقظ مرهقا فً الصباح  -    

 من ذي قبل واعجز عن استئناف نومً  أبكرساعات  3 -2استٌقظ   -    

  أردت أنبعدها حتى  أناماستٌقظ مبكرا جدا وال  -    

  واإلرهاق( التعب والقابلية  17) 

 من المعتاد  أكثر بسرعةال اتعب  -    

 من ذي قبل  أسرع واإلرهاقاشعر بالتعب  -    

 اشعر بالتعب حتى لو لم اعمل شٌئا  -    

 شًء  أياشعر بالتعب الشدٌد لدرجة العجز عن عمل  -    
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 ( فقدان الشهية  11) 

 من قبل أسواشهٌتً للطعام لٌست  -    

 شهٌتً لٌست جٌدة كالسابق  -    

 بكثٌر من السابق  أسواشهٌتً  -    

 بالمرة  األكلال اشعر برغبة فً  -    

 ( تناقص الوزن  11) 

 وزنً تقرٌبا ثابت  -     

 كغم من وزنً  3من  أكثرفقدت  -    

 كغم من وزنً  6من  أكثرفقدت  -    

 كغم  من وزنً  10من  أكثرفقدت  -    

 الطاقة الجنسية تأثر(  11) 

 تغٌرات حدٌثة فً رغبتً الجنسٌة أي أالحظلم  -    

 بالجنس من قبل  اقل اهتماما أصبحت -    

 قلت رغبتً الجنسٌة بشكل ملحوظ -  

 فقدت تماما رغبتً الجنسٌة  -    

 ( االنشغال على الصحة  11) 

 من السابق  أكثرلست مشغوال على صحتً   -   

  واإلمساكاضطرابات المعدة  أو واألمراض األوجاعمشغوال على صحتً بسبب  أصبحت -   

  أخرفً اي شًء  أفكر أنال استطٌع  إنًانشغل بالتغٌرات الصحٌة التً تحدث لً لدرجة   -   

 الصحٌة  بؤموريمشغوال تماما  أصبحت -    
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 (4ملحق )                                                

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                          

 جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه 

 المحكمٌن حول صالحٌة فقرات مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة  راءأ استبانه            

 ) الصٌغة االولٌة(                                            

 الفاضل الدكتور ....................... المحترم  األستاذ

الذات واالكتئاب وعالقتهما بالعوامل الخمسة  إدراكبحثه الموسوم ) تناقض  إجراءٌروم الباحث       

الكبرى للشخصٌة لدى طلبة الجامعة ( . ومن متطلبات البحث بناء مقٌاس العوامل الخمسة الكبرى 

( والمتضمن خمس مجاالت هً ) المقبولٌة  Goldberg  1111جولدبٌرج ) أنموذجللشخصٌة  على وفق 

حداثة  األكثرهو  األنموذجاالنفتاح على الخبرة ( . وٌعتبر هذا ، الضمٌر الحً ، االنبساطٌة ، العصابٌة ، 

( للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة   Goldberg  1111. وٌتبنى الباحث تعرٌف جولدبٌرج ) أالنلغاٌة 

 األنموذجواسعة للشخصٌة اكتشفت من خالل البحوث االمبٌرٌقٌة وهً  أبعاد أو) هً خمسة عوامل 

 ن ) المقبولٌة ، الضمٌر الحً ، االنبساطٌة ، العصابٌة ، االنفتاح على الخبرة ( .مالهرمً الذي ٌتكون 

 السدٌدة ومالحظاتكم القٌمة من حٌث : بآرائكمونظرا لما تتمتعون به من خبرة علمٌة ٌود الباحث االستنارة 

 . صالحٌة كل فقرة من فقرات المقٌاس فً قٌاسها للعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة .1 

 . مالئمة الفقرة للمجال .2

 . ارتؤٌتم إن. التفضل باقتراح فقرات جدٌدة 3

ٌقدم شكره وتقدٌره على توجٌهاتكم العلمٌة السدٌدة وفقكم هللا لخدمة العلم  أن إالوفً الختام ال ٌسع الباحث 

 والعاملٌن به .

 

 الباحث                     المشرف                                                               

 ْا . م . د جمال حمٌد قاسم                                                            طالب الدكتوراه

 عمار عبد الجبار قدوري                                                                                   
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 Agreeableness(  A: المقبولية  ) األولالعامل 

على درجة مرتفعة  إجابتهفعندما ٌحصل الطالب عند  اآلخرٌنكٌفٌة التفاعل مع  إلىهذا العامل ٌشٌر      

وٌحترم  اآلخرٌنوالتواضع والتعاطف مع  واإلٌثارللثقة  وأهالٌعنً هذا انه ممن ٌتمٌزون بالود والتعاون 

حصل على درجة واطئة فٌدل ذلك على كونه ٌتسم بالعدوانٌة ، وعدم التعاون  إذا أماعاداتهم ومشاعرهم ، 

 ( . Goldberg  1111)  اآلخرٌنمع 

                ت 

 الفقرات                

 

 مصدر الفقرة

  

 صالحة 

غٌر 

 صالحة 

 

 المالحظات 

    2009هاشم  واب نحوي  لآلخرٌناشك فً الدوافع الخفٌة  1

 Buchanan  اآلخرٌن إلى أسًء  2

2001 

   

    2009هاشم  أبو لدي لسان سلٌط  3

    2009هاشم  أبو فً كل شًء اآلخرٌن أشارك 4

  Goldberg  اآلخرٌناحترم  5

1111 

   

 Buchanan جٌدة  أهدافلهم  اآلخرٌن أناعتقد  6

2001 

   

    2009هاشم  أبو كما هم  اآلخرٌن أتقبل 9

ٌكون عملً متقنا  أناحرص على   9

 وممٌزا 

    الباحث 

     األدبٌات لدي انطباع جٌد عن كل شخص   1

    الباحث  بعدم محبتً لهم  األفرادبعض  أصارح 10
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فالطالب الذي ٌحصل على درجة مرتفعة ٌدل  األهدافالمثابرة والتنظٌم لتحقٌق  إلىهذا العامل وٌشٌر      

كانت الدرجة منخفضة فٌشٌر  إذاوبالعكس  وبإخالصالواجبات باستمرار  وأداءذلك على اتسامه بالتنظٌم 

 ( . Goldberg  1111للواجبات المختلفة )  أدائهانه اقل حذرا واقل تركٌزا عند  إلىذلك 

 

 ت

               

 الفقرات                    

 

 مصدر الفقرة

 

 صالحة 

غٌر  

 صالحة

 

 المالحظات 

عملً كما هو مطلوب لتجنب  أنجز 1

 العقاب 

    2012 ألرازقً

    2011لعٌبً  اجد صعوبة فً التركٌز فً العمل  2

 Costa & McCrae بشًء استطٌع االلتزام به  أتعهدعندما  3

1112 

   

 Costa & McCrae به  أقوممتمٌزا فً كل ما  أكون أن أكافح 4

1112 

   

    2011 ألرازقً الخطط والتزم بها  أضع 5

    2011 ألرازقً اهتم بمعرفة تفاصٌل االشباء  6

    1119 األنصاري شخصٌة نشطة جدا  أنا  9

    Goldberg 1111 وقتً  أضٌع 9

الحٌوٌة والنشطة مثل   األماكن إلى أمٌل 1

 مراكز التسوق والمدن الترفٌهٌة 

    1119 األنصاري

    1119 األنصاري بنفسً  أعمالًفً العادة انجاز  أفضل 10
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تفضٌل التعامل مع المواقف االجتماعٌة ، فالدرجة المرتفعة للطالب تعنً انه  إلىالعامل وٌشٌر هذا       

ٌتمٌز باالنفتاح على الجماعة وبنشاط واضح بٌنما ٌدل حصوله على درجة منخفضة على االنطواء 

 ( . Goldberg  1111والهدوء ) 

 

 ت 

              

 الفقرات          

 

 مصدر الفقرة 

 

 صالحة

غٌر 

 صالحة 

 

 المالحظات  

    Goldberg 1111 مملة جدا  بؤنهاتوصف تجاربً  1 

    األدبٌات  ٌلتف الناس من حولً  آن أحب 2 

    2011لعٌبً  التحدث مع الناس  أحب 3 

 Buchanan اندمج مع الجماعة بسهولة   4 

2001 

   

 اآلخرٌنالتعاون مع  أفضل 5 

 على التنافس معهم 

     األدبٌات 

ماهر فً التعامل مع  أنا 6 

 المواقف االجتماعٌة 

Goldberg 1111    

    2009هاشم  أبو بسهولة  أصدقاء أكون 9 

    Goldberg 1111 لً  اآلخرٌناعرف كٌفٌة جذب  9 

     األدبٌات  والكآبةنادرا ما اشعر بالوحدة  1 

مشاعري  إظهاراحرص على  10

 حتى وان كانت سلبٌة  لآلخرٌن

    الباحث
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 Neuroticism(   Nالعامل الرابع : العصابية ) 

والمشاعر السلبٌة والحزٌنة ، فالدرجة المرتفعة للطالب تعنً  األفكارالمٌل نحو  إلىر هذا العامل ٌشٌ      

الدرجة المنخفضة فتدل  أماالحزٌنة والمشاعر السلبٌة ،  األفكارممن ٌتمٌزون بالعصابٌة حٌث تراوده انه 

 Goldbergالحزٌنة )  لؤلفكاروالمرونة واقل عرضة  االنفعالًعلى انه ممن ٌتمٌزون باالستقرار 

1111 .)  

 

 ت 

                     

 الفقرة               

 

 مصدر الفقرة   

 

 صالحة

غٌر 

 صالحة

 

 المالحظات 

 Buchanan  باألشٌاءلست مهتما  1 

2001 

   

ٌغلب علً شعور بانً اقل من  2 

  اآلخرٌن

    األدبٌات 

    Goldberg 1111 غٌر سارة  بؤشٌاءنادرا ما اشعر  3 

    2011 ألرازقً اشعر بالراحة مع نفسً  4 

    2011لعٌبً    والكآبةاشعر بالوحدة  5 

اغضب من الطرٌقة التً ٌعاملنً  6 

 بها الناس 

    الباحث

    1119 األنصاري اشعر انه ال قٌمة لً  9 

    Goldberg 1111 بالذعر بسهولة  أصاب 9 

    2011 لعٌبً عاجز عن حل مشاكلً  إنًاشعر  1 

    1119 األنصاري ومغرور  أنانً إنًٌعتقد البعض   10
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 Openness to  Experience(  Oالعامل الخامس : االنفتاح على الخبرة ) 

النضج العقلً واالهتمام بالثقافة وسعة الخٌال والقدرة على االبتكار واالستقاللٌة ، فالطالب الذي تعنً    

حٌث ٌكونون ذات خٌال واسع وٌبحثون عن ٌحصل على درجة عالٌة ٌعنً انه ممن ٌتمٌزون باالنفتاح 

ممن ال ٌولون اهتماما بالنواحً  همإن، بٌنما تدل الدرجة المنخفضة على  وابتكارٌٌن بؤنفسهمالمعلومات 

 ( . Goldberg 1111الفنٌة كونهم عملٌون بطبٌعتهم ) 

 

 ت 

       

 الفقرات             

 

 مصدر الفقرة 

 

 صالحة 

غٌر 

 صالحة

 

 المالحظات    

الفنٌة  األعمالتذوق  إلى أمٌل 1 

 والمناظر الطبٌعٌة 

    1119 األنصاري

 Buchanan المجردة  باألفكارلست مهتما  2 

2001 

   

    2011 ألرازقً المناقشات الفلسفٌة  أتجنب 3 

على  التؤثٌرالشعر قلٌل  إناعتقد  4 

 الناس 

    2011لعٌبً 

    1119 األنصاري بشدة  برأًٌ أتمسك 5 

    األدبٌات امتلك خٌال واسع  6 

شخص ٌحب المعرفة  أنا 9 

 واالستطالع 

    األدبٌات

لعلماء الدٌن للبت  نلجؤ أنعلٌنا  9 

  األخالقٌة األمورفً 

    1119 األنصاري 

 إلىنقاش  أومحادثة  أيانقل  1 

  أعلىمستوى 

Buchanan 

2001 

   

 إلىترك الطالب ٌستمعون  أفضل 10

 حوارات المجادلة 

    1119 األنصاري
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 ( 6ملحق )                                                 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                         

 جامعة بغداد 

 م كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌث

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه  

 ) الصٌغة النهائٌة (الذات  إدراكمقٌاس تناقض                               

 زمٌلً الطالب   --زمٌلتً الطالبة   

كل فقرة  وأمام( فقرة ،  36الذات وٌتكون من )  إدراكبٌن ٌدٌك مجموعة من الفقرات تقٌس تناقض        

( تحت البدٌل المناسب ،   /   وتضع عالمة ) وإمعانتقرْا كل فقرة بدقة  آن إال. وما علٌك خمسة بدائل 

)  /   ( تحت البدٌل ) تنطبق علً  إشارةفضع الفقرة التً تقرْاها ) تنطبق علٌك تماما (  إنشعرت  فإذا

وضع المقٌاس  وإنماخاطئة  وأخرى صحٌحة إجابةتوجد  تماما ( . وهكذا مع بقٌة البدائل . مع العلم انه ال

 سوى الباحث  . اإلجابةالعلمٌة فقط ، وسوف لن ٌطلع على  لؤلغراض

 مع فائق الشكر والتقدٌر وتمنٌاتً لكم بالنجاح الدائم .

 

 

 ............ إنسانً.........  التخصص : علمً  ..............     أنثى ... ....الجنس : ذكر

                                                                                      

 طالب الدكتوراه                                                                                    

 عمار عبد الجبار قدوري                                                                              
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 Self – Discrepancyالذات :  إدراكتناقض       

 

 

 

 ت 

         

 الفقرات               

تنطبق  

  تماماعلً 

تنطبق 

علً 

 قلٌال 

تنطبق 

علً 

  أحٌانا

تنطبق 

علً 

 كثٌرا 

ال 

تنطبق 

علً 

 إطالقا

      جسمً  إلىتزعجنً نظرة زمالئً  1  

      اخجل من مظهري الشخصً  2 

      راض عن بنٌة جسمً  أنا 3 

      اعتنً بجسمً جٌدا  4 

      بنفسً كثٌرا  أثق 5 

      تنقصنً الثقة بالنفس   6 

       بً أهلًسعٌد بثقة  أنا 9 

      زمالئً غٌر راضٌن عنً  إناشعر  9 

       أفكاريشخص جريء فً طرح  أنا 1 

      أفكاريشخص متردد فً طرح  أنا 10

      ذو شعبٌة بٌن زمالئً  أنا 11

      اشعر بالرضا عن حٌاتً االجتماعٌة  12

       اآلخرٌنمقبولة لدى  أفكاري أناشعر  13

      كلما تمكنت من ذلك األصدقاءمساعدة  أحب 14

      بً  أهلًٌثق  أن أتمنى 15

      دراستً الجامعٌة  بإكمالارغب   16

ارغب بالتخلص من حالة التردد الموجودة  19

 داخلً 

     

      متفوقا فً الدراسة  أكون أن أتمنى 19

      شخصا متدٌنا  أنا 11

      النظرة التشاإمٌة بالمستقبل  إزالةارغب فً  20
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 ت

          

 الفقرات                    

تنطبق  

 تماماعلً 

تنطبق 

علً 

 قلٌال

تنطبق 

علً 

  أحٌانا

تنطبق 

علً 

 كثٌرا 

ال 
 تنطبق

 علً

 إطالقا

      األنانٌةارغب بالتخلص من  21

       اآلخرٌن إلسرارا ْمٌنا  أكون أنارغب  22

      بسهولة  أصدقاءلدي القدرة على تكوٌن  23

      معاملة سٌئة أصدقائًٌعاملنً  24

      اعتنً بمظهري الشخصً  أنٌفترض  25

      به  أقومعمل  أيراضٌا عن  أكون أنٌجب  26

      واجباتً  أداءاعتمد على نفسً فً  أنٌفترض  29

       بؤفكاريٌعجب زمالئً  أنٌنبغً  29

      الناس معاملة حسنة  أعامل أنٌجب  21

      شخصا اجتماعٌا  أكون أنٌفترض  30

      ٌجب مساعدة زمالئً كلما تمكنت من ذلك  31

       األنانٌةمن  أتخلص أنٌنبغً  32

       اآلخرٌن أسرارا مٌنا على  أكون أنٌنبغً  33

      شخصا متفائال بالمستقبل  أكون أنٌفترض  34

      واثقا بنفسً  أكون أنٌنبغً  35

       أفكاريجرٌئا فً طرح  أكون أنٌجب  36



 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

 (6ملحق )                                                

       بسم هللا الرحمن الرحٌم                                          

 جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 العلٌا / الدكتوراه  الدراسات

 ) الصٌغة النهائٌة (( لالكتئاب  Beckمقٌاس بٌك )                                            

 زمٌلً الطالب  –زمٌلتً الطالبة 

بدائل ،  أربعة( فقرة وتحت كل فقرة 21بٌن ٌدٌك مجموعة من الفقرات تقٌس االكتئاب وٌتكون من )     

وتضع دائرة حول البدٌل المناسب الذي تراه ٌنطبق علٌك تماما  وإمعانتقرْا كل فقرة بدقة  أن إالوما علٌك 

العلمٌة فقط ،  لؤلغراضوضع المقٌاس  وإنماخاطئة ،  وأخرىصحٌحة  إجابةتوجد  ، مع العلم انه ال

 سوى الباحث . اإلجابةوسوف لن ٌطلع على 

 لدائم .وتمنٌاتً لكم بالنجاح امع فائق الشكر والتقدٌر 

 

 

 ................... إنسانً............  التخصص : علمً :..............   أنثىالجنس : ذكر............ 

 

 

 طالب الدكتوراه                                                                                   

    عمار عبد الجبار قدوري                                                                               
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      ( لالكتئاب  Beckمقياس بيك ) 

   ( الحزن 1) 

 ال اشعر بالحزن  -     

  والكآبةاشعر بالحزن  -     

 )ْا( الحزن واالنقباض ٌسٌطران علً طول الوقت واعجز عن الفكاك منهما  -     

 )ب( اشعر بالحزن والتعاسة لدرجة مإلمة  -     

  اشعر بالحزن والتعاسة لدرجة ال تحتمل   -     

 ( التشاؤم من المستقبل  1) 

 التشاإم من المستقبل  آوال اشعر بالقلق  -    

 اشعر بالتشاإم من المستقبل  -    

 فً المستقبل  إلٌه أتطلع) ْا ( ال ٌوجد ما  -    

 من متاعبً  أتخلص أن أبدا) ب ( ال استطٌع  -    

 لن تتحسن  األمورمن المستقبل وان  بالٌؤساشعر  -    

 بالفشل  اإلحساس(  1) 

 ال اشعر باْنً فاشل  -    

 من العادٌٌن  أكثرنصٌبً من الفشل  إناشعر  -    

  أهمٌة أوشٌئا له معنى  أحققلم  إنً) ْا ( اشعر  -    

 ملٌئة بالفشل  أجدهاحٌاتً قً السابق  إلى) ب ( عندما انظر  -    

 زوجا (  أو أباشخص فاشل تماما )  إنًاشعر  -    

 ( السخط وعدم الرضا  1) 

 لست ساخطا  -    

  اشعر بالملل اغلب الوقت  -    

 كما كنت من قبل   باألشٌاء) ْا ( استمتع  -    

 الرضا  أو) ب ( لم اعد اجد شٌئا ٌحقق لً المتعة  -   
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 شًء أيغٌر راضً واشعر بالملل من  إننً -    

 بالندم او الذنب( االحساس 1)

 _ ال ٌصٌبنً احساس خاص بالندم او الذنب على شًء     

 _ اشعر باننً سًء او تافه اغلب الوقت      

 _ )أ( ٌصٌبنً احساس شدٌد بالندم او الذنب      

 _ )ب( اشعر باننً سًء وتافه اغلب االوقات تقرٌبا     

 _ اشعر باننً سًء وتافه للغاٌة     

   ( توقع العقاب 1)

 ال اشعر بان هناك عقابا ٌحل بً  -    

 سٌحل بً  أواشعر بان شٌئا سٌئا سٌحدث  -    

 اشعر بان عقابا ٌقع علً بالفعل  -    

  أعاقب أن)ْا ( استحق  -    

 ) ب( اشعر برغبة فً العقاب  -    

   ( كراهية النفس 7)

 فً نفسً  األملال اشعر بخٌبة  -    

 فً نفسً  أملً) ْا ( ٌخٌب  -    

 نفسً  أحب) ب ( ال  -    

  نفسًاشمئز من  -    

 اكره نفسً  -    

  الذات  إدانة( 1)

  آخرشخص  إيمن  أسواال اشعر بانً  -    

  أخطائً أوانتقد نفسً بسبب نقاط ضعفً  -    

  أخطاءنفسً لما ارتكب من  ألوم -    

   نفسً على كل ما ٌحدث ألوم -    

 

 

  111                                                                                       المالحق 



 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

  انتحارية  أفكار( وجود 1)

 للتخلص من نفسً  أفكار أيال تنتابنً  -    

  أنفذهاللتخلص من حٌاتً ولكن ال  أفكارتراودنً  -    

  أموت أنلً  أفضل)ْا (  -    

  أموت أنلعائلتً  أفضل)ب (      

 لالنتحار  أكٌدة) ْا ( لدي خطط  -  

  متاحةفرصة  أينفسً فً  سؤقتل)ب(     

 

   ( البكاء 11) 

 من المعتاد  أكثرال ابكً  -    

 من المعتاد  أكثرابكً  -    

 عن ذلك  أتوقف أنطول الوقت وال استطٌع  األٌامابكً هذه  -    

 ذلك  أردتعن البكاء حتى لو  اآلنكنت قادرا على البكاء ولكننً اعجز  -    

 ( االستثارة وعدم االستقرار النفسي 11)

 _ لست منزعجا هذه االٌام عن اي وقت مضى     

 _ انزعج هذه االٌام بسهولة     

 _ اشعر باالنزعاج واالستثارة دوما    

 الشٌاء التً كانت تسبب ذلك سابقا _ ال تثٌرنً وال تغضبنً االن حتى ا   

  االنسحاب االجتماعي ( 11)

 لم افقد اهتمامً بالناس  -    

 عن السابق  باآلخرٌناقل اهتماما  اآلن أنا -    

  اآلخرٌنبوجود  وإحساسًفقدت معظم اهتمامً  -    

  باآلخرٌنفقدت تماما اهتمامً  -    
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   ( التردد وعدم الحسم 11)



 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

 قدرتً على اتخاذ القرارات بنفس الكفاءة التً كنت علٌها من قبل  -    

 من قبل  أكثراتخاذ القرارات  أإجل -    

  من صعوبة واضحة فً اتخاذ القرارات  أعانً -    

 قرار بالمرة  أياعجز تماما عن اتخاذ  -    

  ( تغيير صورة الجسم والشكل 11)

 من قبل  أسواال اشعر بان شكلً  -    

 نفره ( أبدو اكبر سنا واقل جاذبٌة ) م إنًاشعر بالقلق من  -    

 ) منفرة ( واقل جاذبٌة منفرا  أبدواشعر بوجود تغٌرات دائمة فً شكلً تجعلنً  -    

 اشعر بان شكلً قبٌح ) قبٌحة ( ومنفر ) منفرة (  -    

 ( هبوط مستوى الكفاءة والعمل 11) 

 اعمل بنفس الكفاءة كما كنت من قبل  -    

 شٌقا  أبدومجهود خاص لكً  إلى) ْا( احتاج  -    

 ) ب ( ال اعمل بنفس الكفاءة التً كنت اعمل بها من قبل  -    

 شًء  أياعمل  ادفع نفسً بمشقة لكً -    

  اإلطالقعمل على  أي أداءاعجز عن  -    

   ( اضطرابات النوم 11)

 جٌدا كما تعودت  أنام -    

 من قبل  أكثراستٌقظ مرهقا فً الصباح  -    

 من ذي قبل واعجز عن استئناف نومً  أبكرساعات  3 -2استٌقظ  -    

  أردت إنبعدها حتى  أناماستٌقظ مبكرا جدا وال  -    

   واإلرهاق( التعب والقابلية 17)

 من المعتاد أكثرال اتعب بسرعة  -    

 من ذي قبل  أسرع واإلرهاقاشعر بالتعب  -    

 اشعر بالتعب حتى لو لم اعمل شٌئا  -    
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 شًء  أياشعر بالتعب الشدٌد لدرجة العجز عن عمل  -   



 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

  ( فقدان الشهية 11)

 من قبل  أسواشهٌتً للطعام لٌست  -    

 شهٌتً لٌست جٌدة كالسابق  -    

 بكثٌر من السابق  أسواشهٌتً  -    

 بالمرة  األكلال اشعر برغبة فً  -    

   ( تناقص الوزن 11)

 وزنً تقرٌبا ثابت  -    

 كغم من وزنً  3من  أكثرفقدت  -  

 كغم من وزنً  6من  أكثرفقدت  -    

 كغم من وزنً  10من  أكثرفقدت  -    

  الطاقة الجنسية  تأثر( 11)

    تغٌرات حدٌثة فً رغبتً الجنسٌة  أي أالحظلم  -    

 اقل اهتماما بالجنس من قبل  أصبحت -    

  وظ قلت رغبتً الجنسٌة بشكل ملح -  

 فقدت تماما رغبتً الجنسٌة  -     

 ( االنشغال على الصحة 11)

 من السابق  أكثرلست مشغوال على صحتً  -    

  واإلمساكات المعدة بأو اضطرا واألمراض األوجاعمشغوال على صحتً بسبب  أصبحت -    

 شًء  أيفً  أفكر أنال استطٌع  إنًانشغل بالتغٌرات الصحٌة التً تحدث لً لدرجة  -    

         الصحٌة  بؤموريمشغوال تماما  أصبحت -    
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 (9ملحق )                                              

 بسم هللا الرحمن الرحٌم                                        



 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                         
 

 جامعة بغداد 

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم 

 قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 الدراسات العلٌا / الدكتوراه 

 النهائٌة() الصٌغة لشخصٌة لمقٌاس العوامل الخمسة الكبرى                                    

 زمٌلً الطالب  –زمٌلتً الطالبة 

( فقرة ،  50بٌن ٌدٌك مجموعة من الفقرات تقٌس العوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة وٌتكون من )       

وتضع عالمة ) / ( تحت البدٌل  وإمعانتقرْا كل فقرة بدقة  أن إالكل فقرة خمسة بدائل  ، وما علٌك  وإمام

الفقرة التً تقرْاها ) تنطبق علٌك تماما ( ، فضع عالمة ) / ( تحت البدٌل        إنشعرت  وإذاالمناسب ، 

 وإنماخاطئة ،  وأخرىصحٌحة  إجابةتوجد  ) تنطبق علً تماما ( ، وهكذا مع بقٌة البدائل . مع العلم انه ال

 سوى الباحث . اإلجابةالعلمٌة فقط ، وسوف لن ٌطلع على  لؤلغراضوضع المقٌاس 

 الشكر والتقدٌر وتمنٌاتً لكم بالنجاح الدائم .مع فائق 
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 إطالقا كثٌرا أحٌانا قلٌال تماما ت 

      نحوي  لآلخرٌناشك فً الدوافع الخفٌة  1 

       اآلخرٌن إلى أسًء 2 

      لدي لسان سلٌط  3 

      فً كل شًء  اآلخرٌن أشارك 4 

       اآلخرٌناحترم  5 

      جٌدة  أهدافلهم  اآلخرٌن أناعتقد  6 

      كما هم  اآلخرٌن أتقبل 9 

      ٌكون عملً متقنا وممٌزا  أناحرص على  9 

      لدي انطباع جٌد عن كل شخص  1 

      بعدم محبتً لهم  األفرادبعض  أصارح 10

      عملً كما هو مطلوب لتجنب العقاب  أنجز 11

      اجد صعوبة فً التركٌز فً العمل  12

      بشًء استطٌع االلتزام به  أتعهدعندما  13

      به  أقوممتمٌزا فً كل ما  أكون أن أكافح 14

      الخطط والتزم بها  أضع 15

       األشٌاءْاهتم بمعرفة تفاصٌل  16

      شخصٌة نشطة جدا  أنا  19

      وقتً  أضٌع 19

الحٌوٌة والنشطة مثل مراكز  األماكن إلى أمٌل 11
 التسوق والمدن الترفٌهٌة 

     

  بنفسً  أعمالًفً العادة انجاز  أفضل 20
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 إطالقا كثٌرا   أحٌانا قلٌال   تماما ت  

      مملة جدا بؤنهاتوصف تجاربً  21

      ٌلتف الناس من حولً  آن أحب  22

      التحدث مع الناس  أحب  23

      اندمج مع الجماعة بسهولة  24

      على التنافس معهم اآلخرٌنالتعاون مع  أفضل 25

      ماهر فً التعامل مع المواقف االجتماعٌة  أنا 26

      بسهولة  أصدقاء أكون 29

      لً  اآلخرٌناعرف كٌفٌة جذب  29

       والكآبةنادرا ما اشعر بالوحدة  21

حتى وان  لآلخرٌنمشاعري  إظهاراحرص على  30

 كانت سلبٌة

     

       باألشٌاءلست مهتما  31

       اآلخرٌنٌغلب علً شعور باْنً اقل من  32

      غٌر سارة  بؤشٌاءنادرا ما ْاشعر  33

      ْاشعر بالراحة مع نفسً  34

       والكآبةاشعر بالوحدة  35

      اغضب من الطرٌقة التً ٌعاملنً بها الناس  36

      اشعر انه ال قٌمة لً  39

      بالذعر بسهولة  أصاب 39

      عاجز عن حل مشاكلً  إنًاشعر  31

      ومغرور  أنانً إنًبعض لٌعتقد ا 40

      الفنٌة والمناظر الطبٌعٌة  إلى تذوق األعمال أمٌل 41

      المجردة  باألفكارلست مهتما  42

      المناقشات الفلسفٌة  أتجنب 43
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 إطالقا كثٌرا   أحٌانا قلٌال   تماما

      ى الناس لع التؤثٌرالشعر قلٌل  إناعتقد  44

      بشدة  برأًٌ أتمسك 45

      امتلك خٌال واسع  46

      شخص ٌحب المعرفة واالستطالع  أنا 49

 األمورلعلماء الدٌن للبت فً  نلجؤ أنعلٌنا  49

  األخالقٌة

     

       أعلىمستوى  إلىنقاش  أومحادثة  آيانقل  41

حوارات  إلىترك الطالب ٌستمعون  أفضل 50

 المجادلة 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

 The current research aiming at identifying the following :- 

1- Level of  self-awareness reduction for the university 

students. 

2-  Level of depression for the university students. 

3-  Level of the big five factors for personality for the 

university students. 

4-  Differences in the level of self-awareness reduction 

according to criteria of gender(male-female) and the 

study specialization( scientific- humanitarian) for the 

university students. 

5-  Differences in depression according to criteria of 

gender(male-female) and the study specialization( 

scientific- humanitarian) for the university students. 

6-  Differences in the five big  factors of personality 

according to gender variable of gender(male-female) and 

the study specialization( scientific- humanitarian) for the 

university students. 

7-  The extend of relative contribution of the five big  factors 

of personality in reduction self-awareness and depression 

for the university students. 

            The community of the research included Baghdad 

university students of the two genders( Male- female) and 

the study specialization ( scientific- humanitarian) and the 

research sample included(044) he/she students 

distributed on four colleges, two of them are scientific 

and two of them are humanitarian, and the researcher 

used three instruments first of them: measure of self-



awareness reduction according to Higgins theory(9191) 

where the researcher has prepared and included three 

fields, ( self-realism), self-idealism and self-regard) , 

secondly, depending  Beck measure(Beck, 9190) for 

depression, thirdly, measure of five big factors of 

personality  which the researcher has prepared 

depending on sample (Gold berg, 9111) of the five big 

factors of personality which included five fields which         

( acceptance, consciousness, relaxation, neurotic, 

openness to expertise), then extracting the psychometric 

characteristics of the three measures and has reached the 

following results:- 

1- The sample enjoys of all these aspects, where the result 

has come inconsistent with axiom of Higgins theory where 

the self-realism has come first then the self- ideal and due. 

2-   There are differences of statistic significance in 

depression, and this indicates reduction of depression 

level for the university students. 

3-  The five big factors  of personality for the university 

students of personality of ( acceptance, openness of 

expertise, consciousness, relaxation and neurotic.  

4- Statistical evidence differences in the contrast of self- 

awareness according gender variable ( male , female ) in 

favor of the males , also there is statistical evidence 

differences according to the variable of study specialty ( 

scientific , humanitarian ) for humanitarian favor  

5- Statistical evidence differences in depression according 

gender variable ( male , female ) in favor of the males .Also 

there is statistical evidence differences according to the 

variable of study specialty ( scientific , humanitarian )for 

humanitarian favor  .  



6-  .Statistical evidence differences in the five great factors of 

personality according gender variable ( male , female ) for 

the favor of the males , whereas here is differences 

according to the variable of study specialty ( scientific , 

humanitarian )for humanitarian favor in the acceptability 

factor , openness towards expertise and conscience , 

where as the results showed no statistical evidence 

differences in both factors : diastolic and neurotic  .  

7- There  is positive correlation between contrast of self- 

awareness , depression and the five great factors of 

personality with students of the university  .  

       The researcher recommended the necessity of focusing 

upon the importance of self-awareness in education process 

as the fundamental base in the relation among the students , 

developing awareness  with the family  through bearing 

responsibility in encouraging the students for cooperation 

,supporting others by continuous follow up for their children 

. 

      The researcher suggested conducting comparative study 

about the variables of the current research upon samples 

from high school  students , also suggested conducting a 

study dealing with the variables of the current research upon 

samples from teachers ( male &female )of high school stage  .  
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