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 شكر وتقدير
 

ال   نهللنأبنالع ل منن ال الةن السالمنلمىنأس لنال  يأنال يع ثنأ  أنلمع ل من،ن يع ،نا طالقً ن نن
ق لنال  طفىن مىناهللنلممأن سممن" ننالنمشكأنال  ةنالنمشكأناهلل"،نف  أن نن  الصنسأ أينأننا طن

ذهنالكم  تن    مني لشكأنالازملن العأف ننالا ملنلكلن ننك ننل   نلصن س  انفصنإ أاجنهذانالع لنه
ال   اضعن أ صني لذكأنال ك  أةنف  ىن ميمأنال صنأشأفتنلمىنأس ل صن ل س ل    نلصنفصنال غمبنلمىن

 تنإلىنإ أاجنهذانالع لنك فأنالع ي تنال صن أا   صن اللننال  ا لنالفع ل،ن ل  ام     نال م أنال صنأ
ن.فصن  أ هنال  لمأنفك نن    نال  حنالأشم ن الأأينالس م نفم  ن  صنكلن بن    مأ

نن

ك  نأ   منيازملنالشكأنإلىنأس  ذ صنألض ءنلا أنال   شنال  قأمننلمىن  ن كي  هن ننل  ءنفصنقأاءةن
نأس ل صنال   اضعأن اغ  ئ  ني   أ    منال م أ.ننننننننننننن

نننننننننننننننننننننننننننننننن

 لمن لننأ سىنأننأ   منيف ئقنالشكأن ال   مأن العأف ننإلىنكلن ننأشعلنش عأنفصن أ بنلم   ن الىن نن
ن قفنلمىنال   يأن ألطىن نن  ممأنفكأةنلم مأن أي  نإلىنا س  ذةنالكأام.ننننن

ن
ن

 سندس عوادالباحثة: 
 
 



 ت 

 الممخص 
،نلر م م س  ىناالك ئ بن  عأفأنأ   طنالش  مأنل ىنطميأنا  عأنال  ةنه فتنهذهنال أاسأنال عأفنإلىن

فصن   سط تنأ   طنالش  رمأنن،ن كذلكن   م نالفأ قاالك ئ بن يمنأ   طنالش  مأن ي ثنالعالقأنيمنن
 ل   مرقن.ن الار ة،ن السركنن ال سر  ىنال عمم رص،ن ال عر لنال أاك رص نال   رصل  غمرأاتن ن يع  االك ئ بن
 نط ليرر ن ررننكررالن041لمررىنلم ررأنطي مررأنلشرر ائمأن ك  ررأن ق  ررتنالي  اررأنيررااأاءنال أاسررأنأاسررأنأهرر افنال 
نالا سمن.ن

   ررررتن ع لاررررأناليم  رررر تنإ  رررر ئم نلررررننطأمررررقن سرررر بنال   سررررط تنال سرررر يمأ،ن اال  أافرررر تنال عم أمررررأ،ن
  رلن ع نن(LSD)نا  ير أ.ن ن one - way ANOVA ن  ممرلنال ير مننا  ر  ي .ن نt-test ا  ير أ ت ن 

 .ن Pearson Correlation ناإلأ ي طنيمأس ن

ن
نن أظ أتنال   ئج:

ن - نال س يص نال   سط ننل  طأن نا ءت نيم    ن   فضأ، ني أاأ نا ء نا  أىنا    طالذه  مأ
أنن س  ىناالك ئ بنل ىنطميأنا  عأنال  ةن ن.ني أاأن أ فعأن الكذب نن،الع  يمأ،ن ن يس ط اال

 ا ءني أاأنطفمفأ.ن

ن - ن يمن نأمض  ن ا   ناالك ئ ب، ن  س  ى ن الع  يمأ  ن الذه  مأ ن  طص نيمن نإما يمأ  ا  ن نلالقأ
نالكذبن ن  ط نيمن نلالقأ ن  ا  نال نا ه ن يمن نيم    ن االك ئ ب. ناال يس ط ن  ط نيمن نسميمأ لالقأ

 ن. االك ئ ب

ن - نال  ةن عزىنكذلكن يمننا ه نل ىنطميأنا  عأ نفأ قنفصن   سط تنأ   طنالش  مأ الن  ا 
نال   ص نفصن منن يمننال س  ىنال عمم صو ،ل  غمأ نالا ة، نفأ قن عزىنل  غمأ لمىنن ا  

  ا  نفأ قن يع نلمىن  طنالكذبنل  لحناإل  ث،ن ن  طصنالذه  مأن اال يس طنل  لحنالذك أ،ن
 ن   م أن   مم .نل  لحن  طنالع  يمأن فصل  لحنسك ننال أمأنفصن  طنالذه  مأننل ك ننالسكن

ل  لحنالطميأنالذمنن ع ال  منن الع  يمألمىن  طن نع لنال أاك صال  يع نل  غمأن  ا  نفأ قن -
 ن.نيم   ن يمننل من ا  نفأ قنلمىني قصنا    طنا  أى.% 00ال أاك مأن اقلن نن

ن - نال   ص أمض  نال  ةن عزىنل  غمأ نا  عأ نفأ قنفصن س  ىناالك ئ بنل ىنطميأ نالن  ا 
نيمال ع لنال أاك صو ال س  ىنال عمم ص  الا ة نفأ قن، ن يمنن ا   نل  غمأن ك ننالسكنن     يع 

ن.نل  لحنالطميأن ننسك نن ال  م أ 
ن

إلرر ا ناليررأا جنن فررصنضرر ءنهررذهنال  رر ئجن أاررتنالي  اررأني ا  لررأن ررننال   ررم تن  امررتنفررصنالرر ل ةنإلررى
البنال ق ئمأن االأش  مأن العالامأنال صن أكزنلمىنال يأاتنال صن ننشأ   نأنن زم ن رنناالك ئر بنلر ىنالطر



 ث 

 الع لنلمىنال ق مأن    نا نلالا  ،ن    مأن  طناال يس طنلر ىنالطميرأن الرذينمع يرأن رننا   ر طنالف لمرأن
 فصن  فمضن س  م تناالك ئ بن الذه  مأن الع  يمأن الكذب.
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Abstract  
 

This study aimed to identify the personality types of Al-Quds University students and their 

level of depression, in addition to examine the relationship between personality types and 

depression, as well as to identify the differences in the personality types and depression 

averages according to the variables of (specialization, gender , housing, educational level, 

and the cumulative rate. 

To achieve the objectives of this study, This study was conducted on a random stratified 

sample of (340) students of both genders. 

 The stability of the study tools was calculated in it's different dimensions in a manner of 

internal consistency method by using Kronbach Alpha equation and it turned out that both 

instruments have been shown to have a high degree of stability. 

The data were statistically processed by calculating arithmetic averages, standard deviations, 

and t-test. And one-way ANOVA analysis. LSD test and Pearson Correlation. 

 The results showed: 

- The arithmetic mean of the psychic type was appeared with  low degree, while other types 

(extinctions, neuroticism, and lying) were appeared with high degree. 

- and The level of depression among the students of Al-Quds University came slightly .and 

There is a positive relationship between the types of (Psychoticism and Psychosis) and the 

level of depression, and a negative relationship between the type of extinction and 

depression. 

-  While there was no relationship between the  lying and depression type. And There were 

no differences in the average types of personality among the students of Al-Quds University 

due to the variable of specialization and the educational level, while there were differences 

due to the gender variable on the two types of psychosis and extraversion in favor of males 

and the lying type in favor of females. The existence of differences according to the place of 

residence for the benefit of the village inhabitants in the types of psychosis and neuroticism 

in favor of (city and camp). 



 ح 

-  There are differences according to the cumulative average rate on the type of (neuroticism 

)for the benefit of students whom cumulative rates (less than 70%). While there were no 

differences on the rest of the other types. 

- and There were no differences in the level of depression among the students of Al-Quds 

University due to the variable of specialization, gender, educational level and cumulative 

average, while differences were found according to the variable of residence for the benefit of 

students from the city. 

In light of these results, the researcher came out with a set of recommendations which 

represented in calling for the preparation of preventive, counseling and therapeutic programs 

that focus on experiences that would decrease depression among students and to work for 

preventing or treating them, and development  the type of extraversion among the students 

which is one of the active types in reducing levels of depression, Psychoticism,  Neuroticism 

and lying.     
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 الفصل األول
 مشكمة الدراسة وأهميتها

 

 مقدمة 1.1
 

عتبر مف المواضيع التي ليا أىميتيا في يتزايد اإلىتماـ في الوقت الحاضر بموضوع الشخصية الذي ي
عمـ النفس، وتمثؿ الحياة اإلنفعالية جانبًا ىامًا مف جوانب الشخصية حيث أنيا ال تؤثر في توجيو 

في  تمعب االنفعاالت دورًا ىاماً  كما ؿ إلى حد كبير في سالمتو النفسية،سموؾ الفرد فحسب، بؿ تتدخ
 خصائصيا، كما ترتبط بسموكو ودوافعو وحاجاتو. ا و أنماطي، إذ ترتبط بسمات شخصيتو و حياتو

 وتتأثروتعكس شخصية الفرد وتكاممو النفسي والجسدي واالجتماعي تأثيرًا متباداًل، حيث تؤثر 
منذ القدـ مظاىر االنفعاالت المتبادلة بيف العقؿ والجسد،  اإلنسافعناصرىا بعضيا ببعض فقد عرؼ 
  .(2014الشواشرة والدقس، ف )عمى مر السنيوالعمماء واألطباء  فشغمت مشكمة العقؿ والجسد الفالسفة

( أف االنفعاؿ ىو ردود ال إرادية إلى حّد كبير Wortman, et., al, 1992ويرى ورتماف وآخروف )
 تشمؿ تغيرات عميقة سواء منظورة أو غير منظورة.

قسميف  إلىيـ ينقسموف حينما يحاوؿ العمماء تفسير كيفية ظيور الشخصية وتحديد مكوناتيا فانو 
الشخصية ىي نتاج لعمميات التعمـ، واف الطفؿ  أفيرى فريؽ مف العمماء  إذرئيسييف بشكؿ عاـ، 

حديث الوالدة ال شخصية لو في نظرىـ، وانو يتحتـ عمى أي طفؿ أينما كاف أف يكتسب شخصيتو عف 
مف  آخربينما يرى فريؽ  ،ياالتوافؽ التي يجري عممياتطريؽ التفاعؿ مع عناصر المجتمع ومف خالؿ 

الطفؿ يرث بعض مكونات شخصيتو وىو ما يشكؿ األساس الذي يقـو عميو بناء الشخصية  أفالعمماء 
بينت الدراسات اإلكمينيكية والمالحظات التجريبية التتبعية، أف  في حيف .(1996القذافي، د )فيما بع

د لتأثير الخبرات الطفولية المبكرة التي سبؽ ال امتداإالسمات األساسية لمشخصية عند الكبير، ما ىي 
 (.2012خالؿ، ا )أف مر بي

مف خالؿ دراسة قاما بيا أف كؿ مف  Kasivar and Shokri( 2008) وقد كشؼ كاسيفار وشوكري
سمة الصفاوة ويقظة الضمير لدييما تأثير إيجابي عمى التعمـ، فيما وجدت أف سمة العصابية لدييا 

 صيؿ األكاديمي، في حيف أف سمة الصفاوة ترتبط إيجابيا بالتحصيؿ األكاديمي.تأثير سمبي عمى التح
( Eysenck)إيزنؾ ومف ابرز العمماء الذيف تناولوا موضوع الشخصية بالدراسة والبحث كاف العالـ 

ف ركزت بعض ا  األنماط و  إلىالذي أكد عمى األنماط الشخصية، ولقد ىدؼ مف أعمالو العممية التعرؼ 
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مى وصؼ السمات، وىو يرى أف ىناؾ عدة أبعاد رئيسية لمشخصية ثنائية القطب، وىي بعد أعمالو ع
ي، وبعد (ياالتزاف االنفعال)ويقابميا بعد  (العصابية)، وبعد (االنبساط)ويقابميا بعد  (االنطواء)
 (.1990جابر، ” )وكذلؾ بعد الكذب "الجاذبية االجتماعية (الواقعية)ويقابميا بعد  (الذىانية)

الداخمية لإلنساف بتفاعمو مع البيئة الخارجية، وينتج مف ىذا التفاعؿ سموؾ  األبعادحيث تتأثر ىذه 
واستجابات، وليذا التفاعؿ تأثيره عمى اإلنساف منذ بداية حياتو ويتزايد تأثيره في سموكو وخصائصو 

 (.2015قمر، و )االجتماعية والخمقية إلى أف تصبح السمات البارزة لشخصيت
حدد الشخصية طبيعة توافؽ الفرد وتعطي صورة عف طريقة تفكيره وتعبيره عف انفعاالتو، ونظرتو تو 

لذاتو ولمحياة، ومف خالؿ ذلؾ يمكف فيـ سموؾ الفرد وتفسيره، والتنبؤ بو، حيث يؤكد االتجاه الحديث 
سية واالجتماعية في الطب عمى ىذه النظرة الشمولية في التشخيص والعالج، وييتـ بتأثير العوامؿ النف

 (.1994)أبو النيؿ، األمراض في نشأة 
وتؤكد الدراسات ارتفاع النفسية انتشارًا في الوقت الحالي،  األمراض يعد مرض االكتئاب احد اكثرو 

 مف وقت آلخر، إحباط أوبحاالت اكتئاب  مف األفراديشعر الكثير حيث نسبة حدوثو في المستقبؿ. 
 ،حالة مرض خطيرأو  فقداف وظيفة،أو  في الحب، ئمة، أو فشؿالعاحدوث حالة وفاة في بسبب 

لمعظـ الناس لفترة مف  اإلحباط أو الوحدةو بالحزف وأزمات الحياة المختمفة التي قد تسبب الشعور 
(. 2009دلو، ث )حدوث حالة مف الحزف ىو رد فعؿ طبيعي في مثؿ ىذه األحدا أف حيث ،الوقت

ة إحدى المشكالت الميمة في حياة اإلنساف المعاصر، فيو شعور حيث يمثؿ الشعور بالوحدة النفسي
 مرغوب غير بأنو لشعوره واالنفعالي مؤلـ وناتج مف شدة اإلحساس بالعجز نتيجة االنعزاؿ االجتماعي

 Richaudبالتعاسة والتشاـؤ والقير واالكتئاب وربما االنتحار ) لإلحساس يؤدي مما اآلخريف؛ مف فيو
& Sacch, 2004.) 

واالكتئاب مف األمراض التي ال يزاؿ انتشارىا يتسع يوما بعد يوـ؛ األمر الذي يجعؿ مف الضروري فيـ 
الكتشافو منذ بدايتو، وقبؿ أف يصؿ إلى مراحمو  ىذا المرض عمى حقيقتو، منعا لاللتباس، وتسييالً 

 (.2010)أبو فايد،  القصوى
 

واالجتماعية  انب حياة الشخص النفسيةباالكتئاب لتشمؿ كؿ جانب مف جو  اإلصابةثار آوتعـ 
 )المطيؼ،والنفسية  ،الجسميةو  لؾ تتزايد بالضرورة لدى المكتئب المشكالت الصحية،والتعميمية وبذ

في  األرؽ فحيث يعاني م ،وقد يجافيو النوـ المريض باالكتئاب العصابي يبدو عمية التعب،ف(. 2002
يعزؼ عف الطعاـ فيصيبو اليزؿ والضعؼ، ولكنو ال   مع قمؽ وتمممؿ حركي، وانو بداية نومو دائما

 اليوس، واف البيئة لو تغيرت فسيكوف ذلؾ لصالح المريض ينتابو أويعجز عف الحركة وال يتبمد ذىنيا، 
 (.    2015 )الخالدي،
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فقد شيدت الحقبة األخير زيادة ىائمة في  ومف واقع مفيوـ االكتئاب كحالة اضطراب نفسي مرضي،
عف  ال يقؿما  أفعالمية متعددة تبيف  إحصائياتواقع  العالـ، فمف أرجاءالحاالت في كؿ  حدوث ىذه

يصابوف باالكتئاب كؿ عاـ في مختمؼ البمداف وذكرت تقارير لمنظمة الصحة  (مائة مميوف شخص)
ما أي  متوسطة مف االكتئاب، أومف سكاف العالـ  يعانوف مف حالة شديدة ( %5-2) مف أفالعالمية 

 (.2007 ،بشرىي )مميوف( مف البشر الذيف يعانوف مف حالة اكتئاب نفس 300ارب )يق
 

ويؤدي اضطراب االكتئاب إلى اختالالت كبيرة في حياة المصابيف وحياة ذوييـ مما يؤدي إلى تدىور 
ف جيود الوقاية مف االكتئاب النفسي، تعد إ(. لذلؾ ف2003)غانـ،  جودة حياة المصابيف باالكتئاب

ممحة؛ وذلؾ مف خالؿ أمور عديدة، منيا: انقاص معدالت االنتشار، وتقميؿ الوقت الذي ينفؽ  ضرورة
مع األعراض المرضية، أو منع حالة االختطار بسبب المرض النفسي، وكذلؾ الوقاية مف النكسات أو 

 ,Marzek & Haggertyع )تأجيميا، وخفض اثر المرض عمى الشخص المصاب والعائالت والمجتم
1994). 

 
أف أساس القمؽ الذي يشعر بو اإلنساف في مقتبؿ حياتو يرجع إلى  (Otto Rank)ويعتقد اتورانؾ 

ف العصابي شخص معتمد أو  ،صدمة الميالد، واإلدراؾ أىـ قوة حيوية في تكامؿ أو تفكؾ الشخصية
(. 2010، ير الجبو و )وغير ناضج انفعاليًا لـ تتطور لديو اإلمكانيات التي تمكنو مف ضبط وتأكيد ذات

الشخصية اإلنسانية ذات خصائص يتميز بعضيا عف وىذا يرجع إلى طبيعة الشخصية وأنماطيا، ف
البعض اآلخر، فبعض العوامؿ الضاغطة تشكؿ عبئًا عمى أنماط معينة مف الشخصيات، في حيف 

تتدخؿ  تستطيع أنماط أخرى تحمميا ومف ثـ تصريفيا بالشكؿ الذي ال يترؾ أثرًا لدى الفرد، وأيضاً 
 .(2011،بشارة) المكونات البيولوجية في قدرة التحمؿ وقوة أجيزة الفرد البدنية

 
وفي ضوء ما تـ ذكره فاف تمتع الطالب الجامعي بالصحة النفسية السوية والتي تتحدد مف خالؿ خموه 

مًا في أنماط الشخصية  تمعب دورًا ىا أف إلىعالية ذات طابع مرضي باإلضافة  بدرجاتمف االكتئاب 
فكرة ىذه  جاءتالضاغطة المسببة لالكتئاب، ومف ىنا  واألحداثقدرة الفرد عمى التكيؼ مع الظروؼ 

العصابية ،  ساطية،)االنب أبعادىافي  (إيزنؾ)الشخصية وفؽ نظرية   أنماطالدراسة لمعرفة العالقة بيف 
 الذىانية ، الكذب( وبيف  االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس.  
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها: 2.1 
 

وعالقتيا بمتغيرات مختمفة، ولكنو يالحظ ندرة في  أنماط الشخصيةتعددت الدراسات التي بحثت في 
 –حسب عمـ الباحثة  -باالكتئاب وعالقتيا طمبة الجامعةلدى أنماط الشخصية الدراسات التي بحثت 

رة عامة ويعاني منيا الطمبة في خاصة واف ىناؾ ظروؼ وأحواؿ يعيشيا المجتمع الفمسطيني بصو 
فالظروؼ السياسة واالقتصادية واالجتماعية التي يعاني منيا الشعب الجامعات بصورة خاصة، 

الفمسطيني في الوقت الحاضر تسيـ في ظيور أعراض وىي شعور الفرد بالقمؽ، والحزف، والتكدر، 
الفرد بعدـ الراحة النفسية وعدـ االستمتاع وشعور  ،واإلحباط، وبالتالي فقداف اإلنجاز في المياـ اليومية

وىذا الشكؿ مف عدـ والنظرة التشاؤمية لمماضي والحاضر والمستقبؿ،  ،والشعور بالممؿ ،بمباىج الحياة
االستقرار يؤثر في انفعاالتيـ وتصرفاتيـ، ولعؿ السبب في زيادة حدة االكتئاب عند شخص وانخفاضو 

االكتئاب لدى خصية لديو، وىذا ما حدا بالباحثة إلى بحث درجة عند آخر يعود إلى طبيعة أنماط الش
تتمحور مشكمة ىذه الدراسة حوؿ لذا  طمبة جامعة القدس وعالقة ىذا المتغير بأنماط الشخصية لدييـ،

وتحديدًا جاءت ىذه   وعالقتيا باالكتئاب لدى طمبة جامعة القدس (إيزنؾ)الشخصية عند  أنماط
 سؤاؿ الرئيس التالي:  الدراسة لإلجابة عمى ال

 .ما عالقة أنماط الشخصية باالكتئاب لدى طمبة جامعة القدس

 وانبثؽ عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 األكثر شيوعًا لدى طمبة جامعة القدس؟  إيزنؾ ما أنماط الشخصية وفؽ نظرية  .1
 ما مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس؟  .2
ومسػػػتوى االكتئػػػاب لػػػدى طمبػػػة جامعػػػة  إيزنػػػؾ أنمػػػاط الشخصػػػية عنػػػد ىػػػؿ توجػػػد عالقػػػة بػػػيف  .3

 ؟القدس
والجػنس،  التخصػصىؿ تختمؼ أنمػاط الشخصػية لػدى طمبػة جامعػة القػدس حسػب متغيػرات  .4

 والسكف والمستوى التعميمي، والمعدؿ التراكمي؟
والجػػنس التخصػػص ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتوى االكتئػػاب لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس حسػػب متغيػػرات  .5

 والمستوى التعميمي، والمعدؿ التراكمي؟والسكف 
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 فرضيات الدراسة: 1.1
 

( مػف خػالؿ تحويميػا إلػى فرضػيات صػفرية، وسػوؼ 5، 4، 3سوؼ تقوـ الباحثة باإلجابة عػف األسػئمة)
 ( عمى النحو التالي:α) ≤0.05يتـ اختبارىا عند مستوى الداللة

 
بػػيف أنمػػاط  (α) ≤0.05سػػتوى الداللػػة  : ال توجػػد عالقػػة ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مالفرضييية األوليي 
 ( واالكتئاب لدى طمبة جامعة القدس. إيزنؾ الشخصية عند )

أنمػػػاط فػػػي  (α) ≤0.05 ئية عنػػػد المسػػػتوىإحصػػػاتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  ال الفرضيييية اليا:يييية:
 .التخصصتعزى لمتغير  الشخصية لدى طمبة جامعة القدس

فػػػي متوسػػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػاتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  ال الفرضيييية الياليييية:
 .الجنستعزى لمتغير أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس 

فػػػي متوسػػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػػد المسػػػتوى إحصػػػاتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  ال الفرضيييية الرا: ييية:
 .مكاف السكفتعزى لمتغير  أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس

فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػد المسػػتوى إحصػػاوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة ت ال الفرضييية المامسيية:
 .المستوى التعميميتعزى لمتغير أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس 

فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػد المسػػتوى إحصػػاتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  : الالفرضييية السادسيية
 .عدؿ التراكميالمتعزى لمتغير  أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس

فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػد المسػػتوى إحصػػاتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  ال الفرضييية السييا: ة:
 .التخصصتعزى لمتغير  االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس

فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػد المسػػتوى إحصػػاتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  ال: اليام:ييةالفرضييية 
 تعزى لمتغير الجنس.االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس 

فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػد المسػػتوى إحصػػاتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  ال الفرضييية التاسيي ة:
 االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير مكاف السكف.

فػػي متوسػػطات  (α) ≤0.05ئية عنػػد المسػػتوى إحصػػاتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة  ال الفرضييية ال اشييرة:
 عة القدس تعزى لمتغير والمستوى التعميمي.االكتئاب لدى طمبة جام

فػػػػي  (α) ≤0.05ئية عنػػػػد المسػػػػتوى إحصػػػػاتوجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة  الالفرضييييية الحادييييية  شيييير: 
 متوسطات االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير المعدؿ التراكمي.
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 أهداف الدراسة : 1.1
 

 :إلىالدراسة التعرؼ تيدؼ ىذه 
 لدى طمبة جامعة القدس؟ األكثر شيوعًا   (زنؾ إي)أنماط الشخصية عند  .1
 مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس؟  .2
 ومستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس؟ (إيزنؾ )العالقة بيف أنماط الشخصية عند  .3
التخصػػػػص )االخػػػػتالؼ فػػػػي أنمػػػػاط الشخصػػػػية لػػػػدى طمبػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس حسػػػػب متغيػػػػرات  .4

 ؟(مي، والمعدؿ التراكميوالجنس، والسكف والمستوى التعمي
التخصػػػػص )االخػػػػتالؼ فػػػػي مسػػػػتوى االكتئػػػػاب لػػػػدى طمبػػػػة جامعػػػػة القػػػػدس حسػػػػب متغيػػػػرات  .5

 ؟(والجنس والسكف والمستوى التعميمي، والمعدؿ التراكمي
 

 أهمية الدراسة : 1.1
 األهمّية ال:ظرية:: أوال

ا ذات صمة بموضوع تأتي أىمية الدراسة الحالية مف أىمية متغيراتيا التي تعتقد الباحثة أني -
أنماط الشخصية واالكتئاب والتي تـ تناوؿ بعضًا منيا في بعض الدراسات العربية واألجنبية 

 بصور متفرقة ولـ يتـ تناوؿ البعض اآلخر.
التي تعتبر أىـ مقومات الشخصية التي تمثؿ المبنة األساسية لمبناء أنماط الشخصية أىمية  -

ع مف أىمية اجتماعية وتربويػة ونفسية عمى أفراد المجتمع العقمي المترابط، ولما ليذا الموضو 
 بشكؿ عاـ.

 
 يا:يا: األهمية التط:يقية: 

يمكف االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في بناء برامج إرشادية قائمة عمى خفض االكتئاب بناء  -
ج عمى نوعية األنماط الشخصية التي قد يمتمكيا الفرد؛ وبالتالي العمؿ عمى رسـ البرام

 اإلرشادية والعالجية المناسبة لذلؾ.
أف تساعد ىذه الدراسة في تزويد مراكز اإلرشاد والمرشديف التربوييف بمعمومات مف الممكف  -

 في االكتئاب لدى الطمبة. األنماط الشخصية وبيانات عف دور 
تساىـ ىذه الدراسة مف خالؿ نتائج استجابات الطمبة عمى مقياس األنماط الشخصية في   -

كثير مف المجاالت والمياديف التي تتعمؽ بالعمؿ األكاديمي والعمؿ االجتماعي والعمؿ ال
 التربوي داخؿ الجامعات.
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 محددات الدراسة 1.1

 سوؼ تقتصر ىذه الدراسة عمى المحددات التالية:
 (. أبو ديسالقدس)جامعة أجريت ىذه الدراسة في  محدد مكا:ي:
 (.ـ2017الدراسي )مف العاـ  الثانيالفصؿ  محدد زما:ي:
 القدس. جامعةفي  لمطمبةممثمة  طبقية عشوائيةاقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة  محدد :شري:

 : المفاىيـ والمصطمحات الواردة في ىذه الدراسة.محدد مفاهيمي
: أدوات الدراسة مف حيث صدقيا وثباتيا، حيث تـ تحكيميا لمتأكد مف مدى محدد إجرائي

 مبيئة الفمسطينية.مقروئيتيا ومناسبتيا ل
 
 الت ريفات المفاهيمية واإلجرائية: 7.1
 

ف اختمػؼ بعضػيـ :مط الشمصية : ىو فئة أو صنؼ مف األفراد يشتركوف في الصفات العامػة نفسػيا وا 
عػػػػػف بعػػػػػض فػػػػػي درجػػػػػة اتسػػػػػاميـ بيػػػػػذه الصػػػػػفات. وىػػػػػو اتجػػػػػاه اعتيػػػػػادي أو طريقػػػػػة مميػػػػػزة لمشػػػػػخص 

(Personality Type ،94:2002()الشوربجي، ودانياؿ .) 
 

ويقػاس إجرائيػا بػػالنمط الػذي يقػػرره المشػارؾ عػػف نفسػو مػػف خػالؿ إجابتػػو عمػى مقيػػاس أنمػاط الشخصػػية 
(، ويتكػػوف مػػف أربعػػة أنمػػاط أساسػػية ىػػي )العصػػابية، واالنبسػػاط، Eysenckإيزنػػؾ) قػػاـ بإعػػداده الػػذي

 والذىانية، والكذب(.
 

نظػيـ الثابػت والػدائـ، إلػى حػد مػا، لطبػاع ( الشخصية بأنيػا ذلػؾ التEysenckيعرؼ إيزنؾ)الشمصية: 
الفػػػرد ومزاجػػػو وتكوينػػػو العقمػػػي والجسػػػمي، والػػػذي يحػػػدد أسػػػاليب توافقػػػو مػػػع بيئتػػػو بشػػػكؿ مميز)القػػػذافي، 

1996 :15.) 
 

: احد االضطرابات النفسية التي تندرج تحت اضطرابات المزاج، حيث تعػد فتػرة األعػراض مػدة االكتئاب
خيص مػػع تػػوافر مجموعػػة مػػف األعػػراض كػػالحزف، والتغيػػر فػػي الشػػيية، أسػػبوعيف أو اكثػػر ضػػرورة لمتشػػ

، وفقداف االىتماـ باألمور الحياتية والشخصية، وفقداف المتعة بالنشاطات، والصعوبة فػي التركيػز  والنـو
 ,DSM-IV-IR, APAوالتفكيػر، وأفكػار متعػددة ومتكػررة حػوؿ الشػعور بالػذنب والتفكيػر باالنتحػار )

 (.7: 2012(.)سمريف، 2000
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وألغراض الدراسة الحالية تعرؼ الباحثة االكتئاب إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة في جامعة 
(، ونقطة القطع 63- 0درجاتو الكمية ما بيف ) ( لالكتئاب والتي تتراوحBeckالقدس عمى مقياس بيؾ )

 (.9بيف المكتئب وغير المكتئب ىي)
 

ذيف يدرسوف في برنامج البكالوريوس في كافة التخصصات العممية : ىـ الطمبة الطم:ة جام ة القدس
 واإلنسانية ومف جميع المستويات في جامعة القدس.
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 الفصل اليا:ي:
 

 اإلطار ال:ظري والدراسات السا:قة
 

 اإلطار ال:ظري. 1.1
 الدراسات السا:قة. 1.1
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 الفصل اليا:ي
 اإلطار ال:ظري والدراسات السا:قة

 ظرياإلطار ال: 1.1
 

 الشمصية 1.1.1
 مقدمة  1.1.1.1

 
حتمػت مكانػة ميمػة ا أنيػاحتػى  ،د مداخؿ فروع عمـ الػنفس المتعػددةتعد دراسة سيكولوجية الشخصية اح

واسػػعة فػػي ارتباطاتيػػا مػػع فػػروع عمػػـ الػػنفس  أىميػػةفػػي الدراسػػات النفسػػية لممتخصصػػيف لمػػا فييػػا مػػف 
وىػي  ،األخػرىقاسػـ المشػترؾ لكػؿ فػروع عمػـ الػنفس وربمػا عػدىا الػبعض ال التطبيقيػة والنظريػة، األخرى

بنفس الوقت ليا عالقة وثيقة بيا فضال عف قوة صمتيا بمجموعة العموـ االجتماعية مثؿ عمـ االجتماع 
عامػؿ مػػؤثر فػي كػؿ تمػؾ الفػػروع  ادففالشخصػية  واالقتصػاد واألنثروبولوجيػا والعمػـو السياسػػية والتػاري ،

فاإلنسػاف ىػو محػور كػؿ تمػؾ الفػروع مػف عمػـ الػنفس  وعامؿ يتأثر بيا، ،األخرىمف عمـ النفس والعموـ 
 األخرى.وىو بنفس الوقت العامؿ الرئيس في العمـو 

 
تعتبر دراسة الشخصية مػف أىػـ دراسػات عمػـ الػنفس بصػفة عامػة، وقػد يعتبرىػا الػبعض حجػر زاويػة لذا 

 (.1991، داود وآخػروف) عمػـ الػنفسفي كؿ الدراسػات النفسػية، كمػا تعػد الػركف الػركيف فػي كافػة فػروع 
موضوع الشخصية مف الموضوعات التي تحتؿ مكانًا ىامًا في عمـ النفس الحديث، خاصة واف ما أف ك

االىتمػػػاـ بػػػالفرد فػػػي المجتمعػػػات القديمػػػة كػػػاف قمػػػياًل، ولػػػذا كػػػاف مػػػف الطبيعػػػي أف يقػػػؿ االىتمػػػاـ بدراسػػػة 
مجتمعػػات وتعقػػد المشػػكالت اإلنسػػانية فػػي العصػػور ومػػع تطػػور الخصػػية لعالقتيػػا الوثيقػػة بالفرديػػة. الش

الحديثة، وظيور االتجاىات الديمقراطية، أخػذ اإلىتمػاـ بػالفرد يػزداد بشػكؿ ممحػوظ، كمػا أخػذت الحاجػة 
 (. 1975)غنيـ، يد لفيـ طبيعة الشخصية اإلنسانية تز 
 

ـ الػػػػنفس فالشخصػػػػية مفيػػػػـو ولفػػػػظ شػػػػائع االسػػػػتخداـ بػػػػيف النػػػػاس عامػػػػة ولػػػػدى المتخصصػػػػيف فػػػػي عمػػػػو 
ف اختمفت داللتو في المعنػى بػيف عمػـ وأخػر وبػيف النػاس  واالجتماع واألنثروبولوجيا والتربية والفمسفة، وا 
أيضػػا، فػػالطرح السػػيكولوجي يتركػػز حػػوؿ الػػنمط الخػػاص لكػػؿ  شػػخص، ومػػا يعنيػػو فػػي الواقػػع الحيػػاتي، 
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تقاربػت فػي العديػد مػف  وىو نمط يختمؼ مف فرد إلى آخر وال يتساوى ابدأ مع شخصية أخرى حتى واف
الصفات، ولذا سمي ىذا التفاوت والتفريؽ بيف الشخصيات بما يعرؼ بالفروؽ الفردية بيف األفػراد، وىػو 
يختص بمعرفة كؿ فرد وسموكو وتعاممو ونمط شخصيتو، ولقد أثبتت التجارب  الواقعيػة أف ىنػاؾ فروقػا 

التػػوائـ المتطابقػػة أو المتشػػابية تتفػػؽ فػػي بػػيف الشخصػػيات حتػػى لػػدى التػػوائـ المتطابقػػة، فػػالمعروؼ أف 
الكثيػػر مػػف السػػمات وىػػي مسػػاواة كاممػػة منيػػا االسػػتعداد الػػوراثي ولكػػف تختمػػؼ فػػي العديػػد مػػف الفػػروؽ 

 الفػػػػروؽ الدقيقػػػػة األخػػػػرىاألخػػػػرى ومنيػػػػا نسػػػػب الػػػػذكاء، واألمزجػػػػة، والتفاعػػػػؿ االجتمػػػػاعي وبعػػػػض 
 (.                   2011)صالح،

                                                     
لذا اىتـ عمماء نفس الشخصية بتحديد المكونات األساسية لمشخصية ومع ذلؾ لـ يتوصؿ الباحثوف في 

المشػكمة تػدور  أفاتفاؽ في المغة والمنيج لقياس األنماط األساسػية فػي الشخصػية، أي  إلىىذا المجاؿ 
، وبالتػػػالي كثػػػر النقػػػاش المدروسػػػة لألنمػػػاطناعػػػات حػػػوؿ المسػػػميات التػػػي وضػػػعيا كػػػؿ باحػػػث بحسػػػب ق

والجػػدؿ منػػذ سػػنوات طويمػػة بػػيف عممػػاء الػػنفس فػػي محػػاوالت لمتعػػرؼ عمػػى أىػػـ العوامػػؿ التػػي ليػػا اكثػػر 
 األثر في تطوير شخصية الفرد. 

 
 مفهوم الشمصية: 1.1.1.1

ا، أمػػػا كممػػػة الشخصػػػية فػػػي المغػػػة العربيػػػة ىػػػو الػػػذات المخصوصػػػة، وتشػػػاخص القػػػـو اختمفػػػوا وتفػػػاوتو 
الشخصية فإنيا تعني حسف الحديث عف صفات الشخص التي تميزه عف غيره واسػتعماليا بػدؿ التفاوت 

اشػػتقت كممػػة الشخصػػية فػػي المغػػة العربيػػة مػػف شػػخص، وقػػد ورد فػػي ( كمػػا 2001عبػػد ا ، والتمػػايز )
 إلػى لإلشػارة ، وكػؿ شػيء رأيػت جسػمانو فقػد رأيػت شخصػو وىػذا المعنػى أقػرب"لساف العرب " الشػخص
خػر لمشػخص وىػو أنػو " كػؿ جسػـ آ، وقد ورد في المعجـ نفسو معنػى لإلنساف الجسـ المادي )الفيزيقي(

 (.  2007شمري، ال) "أثبات الذات فأستعير ليا لفظ الشخصلو ارتفاع وظيور، والمراد بو 
                                                                                          

فػػػػػي  (personalityببحػػػػػث مسػػػػػتفيض فػػػػػي أصػػػػػػؿ  المػػػػػػصطمح فػػػػػػذكر أف كممػػػػػػة)  (البػػػػػورت)قػػػػػد قػػػػػاـ 
( باأللمانيػػػػة تشػػػبو كػػػؿ personlichkeil( بالفرنسػػػية، ولفػػػػظ )personnalite، ومصػػػطمح )اإلنجميزيػػػة

العصػور الوسػطي،  (فػي المغػة الالتينيػة التػي كانػت متداولػة فػي personalitإلي حد كبير كممػة ) امني
ة فػػػػي المغػػػػة الالتينيػػػػة القديمػػػة، وقػػػػد ( ىػػػي وحػػػػدىا المسػػػتخدمpersonaفيمػػػا كانػػػت الكممػػػة الالتينيػػػة )

( في األصػؿ لتشػير إلػي القنػاع المسػرحي الػذي اسػػتخدـ ألوؿ مػرة فػي المسػرحيات استخدمت )البيرسونا
 .(1987)عبد الخالؽ،  ئػة عػاـاإلغريقية وتقبمو الممثموف الروماف قبؿ ميالد المسيح بحوالي ما
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والشخصػػية إصػػطالحًا حسػػب النظريػػة السػػموكية ىػػي التنظيمػػات أو األسػػاليب السػػموكية المتعممػػة الثابتػػة 
 (.1982)زىراف،  نسبيا التي يتميز بيا الفرد عف غيره مف الناس

 
 ،مراحػػؿ نمػػوهفػػي أي مرحمػػة مػػف بأنيػػا التنظػػيـ الكامػػؿ لإلنسػػاف حسػػب مػػا يعرفيػػا )لػػوراف( الشخصػػية  و 

أىميػة فػي تحديػد توافقػو ؼ التوافقي لمشخصية بأنيا خصائص الفرد األكثػر يلمتعر  أيضا (لورافويذىب )
 (.   2011صالح، ي )االجتماع

 
أف الشخصية ىي مجموعة السمات النفسية والجسمية الموروثة والمكتسبة التػي  (Fromm) ويرى فروـ

 (.1982زىراف، و )ر لصا فريدا ال نظيتميز الفرد وتجعؿ منو شخ
وتعرؼ الشخصية في موسوعة عمـ النفس بأنيا التنظيـ المتكامؿ الديناميكي لمصفات الجسدية والعقميػة 
والخمقيػػة واالجتماعيػػة لمفػػرد، كمػػا تبػػيف لعخػػريف خػػالؿ عمميػػة األخػػذ والعطػػاء فػػي الحيػػاة اإلجتماعيػػة، 

 اإلىتمامات، والعقد والعواطؼ، والمثػؿ واآلراءوتضـ الشخصية الدوافع الموروثة، والمكتسبة والعادات، و 
 (.741: 1995)الحنفي، 

( فيعػػرؼ الشخصػػية: ىػػي التنظػػيـ الػػدينامي داخػػؿ الفػػرد لألجيػػزة النفسػػية الفيزيقيػػة Allportأمػػا ألبػػورت)
 (.343: 2003)احمد،  التي تحدد لمفرد طابعو المميز في السموؾ والتفكير

 
ة: ىي ذلؾ التنظيـ الدينامي داخؿ الفػرد ، لتمػؾ األجيػزة النفسػية ( الشخصيGuilford)جيمفورد ويعرؼ 

 (.  2000 ،ابعة الخاص في توافقو لبيئتو )جبؿوالجسمية التي تحدد ط
 

( الشخصػػية بأنيػػا ذلػػؾ التنظػػيـ الثابػػت والػػدائـ، إلػػى حػػد مػػا، لطبػػاع Eysenck)إيزنػػؾ فػػي حػػيف يعػػرؼ 
)القػػذافي،  ع بيئتػػو بشػػكؿ مميػػزحػػدد أسػػاليب توافقػػو مػػالفػػرد ومزاجػػو وتكوينػػو العقمػػي والجسػػمي، والػػذي ي

1996.) 
 

وفػػػي ضػػػوء مػػػا سػػػبؽ ذكػػػره تػػػرى الباحثػػػة أف ىنػػػاؾ تعريفػػػات كثيػػػرة ومتعػػػددة لمفيػػػـو الشخصػػػية، وىػػػذه 
التعريفات مختمفة بعػضيا البعض، وال نجد تعريؼ واحد شامؿ لمفيـو الشخصية، وذلؾ ألف الشخػصية 

اىر الموجػػػودة عمػػػي األرض، إذ تختمػػػؼ ىػػػذه الظػػػػاىرة عػػػػف الظػػػػواىر اإلنػػػػسانية تعتبػػػر مػػػف اعقػػػد الظػػػو 
جػػراء التجػػارب عمييػػا أشػػياء مػػػصيرية مػػػوت أو حيػػاة عمػػي  الطبيعيػػة أو الماديػػة األخػػرى إذ أف البحػػث وا 
خػػالؼ البحػػث أو إجػػراء التجػػارب عمػػي الظػػواىر الطبيعيػػة األخػػرى، كػػذلؾ المػػػتمعف فػػي ىػػذه التعريفػػات 

التقاء في ىذه التعريفات فمعظػـ ىذه التعريفػات تحػدثت عمػي أنيػا نظػاـ متكامػؿ،  يالحظ أف ىناؾ نقاط
أو أنيػػا مجموعػػة، أو أنيػػا كػػؿ أو نمػػط، كػػذلؾ تحػػدثت عمػػػي أنيػػا شػػيء مركػػب، وأنيػػا شػػيء ثابػػت ثبوتػػا 
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نسػػبيا بمعنػػي شػػيء مػػف الديمومػػة أو االسػػػتمرارية، كػػذلؾ يالحػػظ مػػف خػػالؿ التعريفػػات انػػو يمكػػف التنبػػؤ 
ؾ اإلنسػػاف وأخيػػرا يالحػػظ مػػف خػػػالؿ ىػػذه التعريفػػات أنيػػا مسػػتقمة بػػذاتيا أي أنيػػا تختمػػؼ شخصػػية  بسػػمو 

 كؿ فرد عف األخر.  
 

( الػذي بػيف أف Eysenck)إيزنػؾ ولكف قد يكوف اكثر التعريفات قبوال مػف وجيػة نظػر الباحثػة مػا ذكػره 
لفرد ومزاجو وتكوينو العقمػي والجسػمي، الشخصية بأنيا ذلؾ التنظيـ الثابت والدائـ، إلى حد ما، لطباع ا
( أشػار إلػى الثبػات Eysenck)إيزنػؾ والذي يحدد أساليب توافقو مع بيئتو بشكؿ مميز، وىػذا يعنػي أف 

والتكويف العقمي والجسمي، ودور البيئة التي يعيش فييا في الفرد تشكيؿ سموكو، لػذا فػاف الباحثػة تتبنػى 
 نو األكثر دقة وشمولية.( لمشخصية، لكو Eysenck)إيزنؾ تعريؼ 

 
 دراسة الشمصية: أهمية 1.1.1.1

اذا كػػاف عمػػػـ الػػنفس  مػػػف اكثػػػر فػػروع التخصػػػص التػػي يميػػػؿ  إلػػػى قراءتيػػا ويشػػػتاؽ إلػػى دراسػػػتيا غيػػػر 
المتخصصػػيف  فيػػو، فػػأف ذلػػؾ ينطبػػؽ عمػػى دراسػػة )الشخصػػية( لمػػا ليػػذه الكممػػة مػػف سػػحر، وجاذبيػػة، 

انيف  والشػػعراء ومػػؤلفي القصػػص والمسػػرحيات ورجػػاؿ الػػديف فالشخصػػية موضػػوع اىتمػػاـ كثيػػريف، كالفنػػ
والسياسة والتجارة والدعاية، ىذا فضال عػف عامػة الجميػور المثقػؼ،  وغنػي عػف البيػاف فػإف الشخصػية 
التػي ىػػي موضػػوع اىتمػاـ الشػػعراء والفنػػانيف ومػػف ينػاظرىـ تختمػػؼ اخػػتالؼ جػذري عػػف الدراسػػة العمميػػة 

 (.  29:  1987لخالؽ، المنيجية والمنظمة ليا )عبد ا
 

تمثؿ دراسة الشخصية فػي عمػـ الػنفس المحػور الػذي تػدور حولػو األبحػاث والدراسػات، فػاذا اعتبػر حيث 
 إلػىىدؼ عمـ النفس ىو الكشؼ عف القوانيف العامة لمسوؾ، فػاف الميػتـ ال بػد أف يرمػي فػي الواقػع  أف

موكية التػػي يتبعيػػا الفػػرد فػػي تصػػرفاتو نمػػاط السػػ، وتحديػػد األبػػأخريبطريقػػة أو  اإلنسػػافتحديػػد شخصػػية 
وعالقتو مع اآلخريف، فمكؿ إنساف طريقػو تفكيػره وقيمػو وقدراتػو وذكػاؤه، ولػو سػمات شخصػية تميػزه عػف 
غيره، وىو ما يعكس بشكؿ أو بآخر تعقد مفيـو الشخصية، مما جعؿ قياسيا يتأثر بعدة عوامؿ لكونيػا 

 (.2016، خروفركزة وآ) تشتمؿ عمى نطاؽ واسع مف المتغيرات
 

، مػف البػاحثيف ىتمػاـ الكثيػرإأنيػا موضػوع  إلػىأىمية دراسػة الشخصػية ترجػع  أف( 2009ويرى األغا )
فيي مف المنظور العممي التخصصي موضوع يشػترؾ فػي دراسػتو عمػـو كثيػرة أىميػا عمػـ الػنفس، وعمػـ 

ادىػا األساسػية، ونموىػا االجتماع، والطب النفسي، ويدرس عمـ النفس الشخصية مف ناحية تركيبيػا، أبع
وتطورىا، ومحدداتيا الوراثية والبيئية وطرؽ قياسيا، ويمكف كذلؾ أف يدرس اضطراباتيا، كؿ ذلػؾ عمػى 
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أساس نظريات متعددة ىػدفيا جميعػًا التنبػؤ بمػا سػيكوف عميػو سػموؾ الفػرد فػي موقػؼ معػيف حتػى يمكػف 
 .ضبطو والتحكـ فيو

 
 مصائص الشمصية:  1.1.1.1
ىػػػػذه ىػػػػا وقػػػػد ذكػػػػرت تميز مػػػػف الخصػػػػائص التػػػػي  كثيػػػػرعمػػػػى  يحتواىػػػػا العممػػػػي تحتػػػػو فػػػػي م الشخصػػػػية

عمػػى النحػػو  عمػػى شػػكؿ نقػػاط  (2000، أبػػو خػػاطر)وقػػد جمعيػػا  السػػيكولوجيالخصػػائص فػػي التػػراث 
 :اآلتي
 غيػرهاإلنسػاف عػف  ميػزاتبيػا، وىػذه إحػدى  يشػعرىػو أف اإلنسػاف  الشخصػيةأوؿ ما تمتاز بػو  -

( لعمػػو ىػػو مفيػػـو )الػػنفس( التػػي نشػػعر بيػػا وعنيػػا الشخصػػيةيػػوـ )، ولػػذا فػػإف مفالكائنػػاتمػػف 
 االجتماعي.التكويف اإلدراكي والجسمي واالنفعالي و مظاىر  جميع تصدر

تختمػؼ مػف فػرد إلػى فػرد عمػى الػرغـ مػف تشػابو األفػراد فػي  الشخصيةالتفرد بمعنى أف  خاصية -
 نشأتيـ في ثقافة واحدة. حكـب نواحييابعض 

وتػػدؿ مالحظػػة  ،النسػبية الديمومػػةثبػػات النسػبي، وكػػذلؾ تمتػػاز سػماتيا بصػػفة ال بخاصػػيةتمتػاز  -
 يسػمحفي سػموكو، وأف ىػذا الثبػات  يبدو معينا تنظيماأو  معيناأف ىناؾ نظاما  سموؾ الشخص
 عؿ في المستقبؿ في مواقؼ محددة.فيبالتنبؤ بما س

، فيػػي وبيئتػػوبػػيف الفػػرد  الديناميكيػػةأنيػػا تمثػػؿ العالقػػة  حيػػثبأنيػػا مكتسػػبة،  الشخصػػيةتمتػػاز  -
 موجودة عند الفرد منذ والدتو، و أنما ىي نتاج لمتفاعؿ االجتماعي.  ليست

التفاعػػػؿ بػػػيف  نتيجػػػةباسػػػتمرار  متغيػػػرة الشخصػػػية، فالديناميكيػػػة: أي الحركػػػة المسػػػتمرة خاصػػػية -
مػػع  مسػتمر التغييػر، وىػذا يعيشػيا الفػػردالتػي  البيئيػةالعناصػر المكونػة ليػا والمواقػؼ والظػػروؼ 

 استمرار حياة الشخص
ونوعيتيػػػا  الشخصػػػيةبواسػػػطتيا عمػػػى  يػػػتـ التعػػػرؼوالبػػػارزة والتػػػي  الرئيسػػػيةالسػػػموؾ ىػػػو السػػػمة  -

 . والتعقد التراكيبالمتفاوتة مف  مستوياتيافي ومكانتيا 
 

 محددات الشمصية :  1.1.1.1
ا، ومحدداتيا الوراثية يدرس عمـ النفس الشخصية مف حيث تركيبيا، وأبعادىا األساسية، ونموىا وتطورى

والبيئيػػة وطػػرؽ قياسػػيا، واليػػدؼ ىػػو التنبػػؤ بمػػا سػػيكوف عميػػو سػػموؾ الفػػرد فػػي موقػػؼ معػػيف، وبالتػػالي 
 التمكف مف ضبطو والتحكـ بو. وتعتقد الباحثة أف اىـ محددات الشخصية قد تتمثؿ في االتي:
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ة، ويمػا أف بيئػة الطفػؿ فػي يتأثر سموؾ الفرد خالؿ مراحؿ حياتو بخبرات طفولتػو المبكػر : ال:يئة -
بػػاكورة حياتػػو ال تخػػرج مػػف محػػيط البيػػت أو األسػػرة، فػػإف تمػػؾ البيئػػة تمعػػب دورىػػا الرئيسػػي فػػي 
تكػػويف شخصػػيتو ومػػا ستصػػير الػػييـ تمػػؾ الشخصػػية فػػي حياتيػػا المقبمػػة ولػػذلؾ يحػػدد نمػػط ىػػذه 

عالقػات الطفػػؿ  الشخصػية واتجاىاتيػا نحػػو اآلخػريف، ونحػو األشػػياء والحيػاة العامػة نتيجػػة لنػوع
بوالديو وأخوتو وأخواتو وأجداده وأقربائو اآلخريف وبالرغـ مف أف شخصية الفرد تخضع بعد ذلؾ 
وخػػالؿ مراحػػؿ الحيػػاة المتتابعػػة لمػػؤثرات مختمفػػة وذلػػؾ عنػػدما يكبػػر الفػػرد، ويتسػػع نطػػاؽ بيئتػػو 

 (.2009التوـ، و )االجتماعية وتزداد خصوبة خبرات
ثي الخػػاص الػػذي يتكػػوف منػػذ اإلخصػػاب فػػي شخصػػية الفػػرد، و التػػي : يػػؤثر الػػنمط الػػوراالوراييية -

تنمػػو فيمػػا بعػػد، ولمػػا كػػاف ىنػػاؾ تشػػابو بػػيف كثيػػر مػػف سػػمات األبنػػاء وسػػمات اآلبػػاء واألجػػداد، 
فمػػف المعقػػوؿ افتػػراض أف مثػػؿ ىػػذه السػػمات قػػد انتقمػػت مػػف جيػػؿ آلخػػر، ويرجػػع أحػػد أسػػباب 

ص المتباينػػػػة التػػػػي توجػػػػد لػػػػدى األفػػػػراد االخػػػػتالؼ فػػػػي السػػػػمات بػػػػيف النػػػػاس إلػػػػى أف الخصػػػػائ
المختمفػػػيف تنقػػػؿ إلػػػى آبػػػائيـ، ولكنيػػػا ال توجػػػد لػػػدييـ جميعػػػا، ويكػػػوف دور الوراثػػػة فػػػي السػػػمات 

(، ولكف أنصػار الوراثػة ال 1993الجسمية الخالصة أكبر منو في السمات النفسية.) الزروس، 
س ثمػػة مظيػػر مػػف مظػػاىر تػػذىبوف إلػػي أف الشخصػػية موروثػػة، بػػؿ يميمػػوف إلػػى القػػوؿ بأنػػو لػػي

الشخصية بمكف أف يخمو مف تػأثيرات الوراثػة والتػي تحمميػا الجينػات، وىػذا يعنػي أنػو إذا كانػت 
 كؿ خاصية تتأثر إلػي حػد مػا بالجينػات فإنيػا يمكػف أف تتػأثر أيضػا بػالظروؼ البيئيػة المحيطػة

 (. 1975)غنيـ، 
الجسػػػـ  وفسػػػيولوجيا شخصػػػيةال: لقػػػد لػػػوحظ ارتبػػػاط بػػػيف اخػػػتالؼ كػػػٍؿ مػػػف الجسيييم فسييييولوجيا -

مثػػػؿ حجػػػـ الغػػػدد  الفسػػػيولوجية المقػػػاييسالنػػػاس فػػػي عػػػدد مػػػف  ويختمػػػؼلػػػو  الحيويػػػة والكيميػػػاء
بػػػػالفروؽ  الشخصػػػػياتالصػػػػماء، واسػػػػتجابة الجيػػػػاز العصػػػػبي الػػػػالإرادي، وتػػػػرتبط الفػػػػروؽ بػػػػيف 

 جيةفسػػػػػيولو  بعمميػػػػػات تتػػػػػأثراف، وال شػػػػػؾ أف مسػػػػػتوى الطاقػػػػػة والمػػػػػزاج البيولوجيػػػػػة الفسػػػػػيولوجية
فػي ىػذا  النتيجػةمػف السػيؿ أف تحػدد السػبب وتفصػمو عػف  لػيسمعقػدة، ولكػف  حيويػة وكيميائية

 (.1990 )عبد الخالؽ، الحياةترجع إلي خبرات  وأيياالصدد لنحدد أي ىذه الفروؽ موروثة 
نمط العالقات بيف مختمؼ حيث أف البدني الظاىر لجسـ اإلنساف،  التركيب: وىي الجسم ::ية -

 عاليػةأف ىنػاؾ درجػة حيػث  ،قديمػةفكػرة  الشخصػيةالجسػـ و  بنيػةفكرة االرتبػاط بػيف و  األعضاء
مبالغػػػة أظيرتيػػػا الدراسػػػات  رغػػػـ وجػػػود، الشخصػػػيةالجسػػػمي والمزاجػػػي و  بػػػالتكويفمػػػف االرتبػػػاط 

 (. 1975 )غنيـ،العممنة بعد ذلؾ 
دود مف خالؿ الح وشخصيتوفي سموكو  التأثيرالجسمي لمشخص دوف شؾ لو بعض  فالتركيب
أجسػػػػامنا ال تحػػػػدد  بنيػػػػةلػػػػو، أي أف  اآلخػػػػريفعمػػػػى قدراتػػػػو ومػػػػف خػػػػالؿ رد فعػػػػؿ  يضػػػػعياالتػػػػي 
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 وطبيعػةلنػا ،  اآلخػريفمعاممػة  كيفيػةبالتأثر في  شخصياتناأف تشكؿ  يمكف، ولكنيا شخصياتنا
 .(1990 نبحث عنيا ونتجنبيا )عبد الخالؽ،وأنواع المواقؼ التي  اآلخريفتفاعمنا مع 

 
 :                                                                          ات الشمصية مكو: 1.1.1.1

وطبيعػة عالقتػو  سػموكياتويمكف اعتبار مكونات الشخصية عوامؿ تؤثر في الشخص نفسو وبالتالي في 
يتكوف مف  تسب، فاألساس الذي تقوـ عميو الشخصيةوالوراثي والمك والخارجي، ومنيا الداخمي باآلخريف

 مجموع العوامؿ الوراثية التي يولد بيا الفرد وتتكوف مما يمي:
 

كيانػػو الجسػػمي المػػورث بػػؿ لعػػؿ  ىمػػف جوانػػب شخصػػية اإلنسػػاف يعتمػػد عمػػ اً كثيػػر المكو:ييات الجسييمية: 
ضػعؼ البنيػة الجسػمية أو االبػتالء  أفحيػث الجوانب الجسمية ىي التي تحدد الشخصػية تحديػدا دقيقػا، 

انحػػػراؼ فػػػي  الواضػػػح فػػػي وىػػػذا مػػػا يكػػػوف لػػػو تػػػأثيرهحب ذلػػػؾ عنػػػاء أو الػػػـ امػػػا يصػػػبػػػا غالبالعاىػػػات 
المظيػر ) اثر واضػح فػي تكػويف الشخصػية ىػي:الشخصية، ومف أىـ النواحي الجسمية التي يظير ليا 

أو العاىػات، سػالمة الحػواس أو المرض، و الصحة العامة ، و الطوؿ أو العرض مف حيث الجسمي العاـ
  (.1999، )شاذلي الخموؿ والكسؿ أوالحيوية والنشاط العصبي أو الغدي، و وسالمة الجياز 

 
( أف صػػحة الجسػػد تػػؤدي إلػػى صػػحة الػػنفس، وبالمقابػػؿ يػػؤدي 2010) أبػػو ورده تبػػيفوفػػي ىػػذا السػػياؽ 

المػػرض الجسػػمي إلػػى سػػوء التكيػػؼ النفسػػي. فػػاعتالؿ الصػػحة الجسػػمية لمشػػخص يػػؤدي إلػػى اإلحبػػاط 
دائو النفسي ويجعمو مضػطربا مػع ذاتػو ومػع اآلخػريف، واإلعاقػة الجسػدية عنػد والتشاؤـ مما يسيء إلى أ

 الشخص مف مصادر سوء التكيؼ لديو، مما يصدر عنو السموؾ الالسوي.
 

النػػواحي  يتعمػػؽ بالوظػػائؼ العقميػػة العميػػا كالػػذكاء العػػاـ والقػػدرات الخاصػػةالمكو:ييات الم رفييية ال قمييية: 
ات الشخصػػػية ، وتشػػمؿ العمميػػػات العقميػػػة لكػػؿ مػػػا يتػػػػصؿ بػػػاإلدراؾ العقميػػة المعرفيػػػة أىػػػـ نػػواحي مكونػػػ

 (.2011)أبو رزؽ،  والتصور والتخيؿ والقدرة عمي التذكر والتفكير والتعميـ
 

: المقصػػود باالنفعػػاؿ بصػػفة عامػػة ىػػو حالػػة التػػوتر فػػي الكػػائف الحػػي المصػػحوب  المكو:ييات اال:ف الييية
أو لفظيػػػة خارجيػػػة تػػػزداد بشػػػدة التػػػوتر أو االنفعػػػاؿ كممػػػػا  بتغيػػػرات فػػػػسيولوجية داخميػػػة وتغيػػػرات حركيػػػة

لؾ المواقػؼ الػذي يػزداد فييػا تعػرض الفػرد لمنبيات مفاجئة لـ يستعد ليا بنمط معيف مف االستجابة وكػذ
شػاذلي ، ع )ؼ الجوىرية أو عنػد إثػارة الػدوافعند تحقيؽ األىدا النفسية أو عمى ذاتو الجسمية أو الخطر
1999    .)  
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األنا األعمى أو األنا المثالية مف وجيػة نظػر فرويػد وىػي بمثابػة الضػمير تتميل في المكو:ات الممقية: 
أو المعايير الخمقية التي يحصػؿ عمييػا الطفػؿ عػف طريػؽ تعاممػو مػع والديػو، ومعمميػو، والمجتمػع الػذي 

سػػف والقبػػيح. واالنػػا األعمػػى ينػػزع إلػػى يعػػيش فيػػو، والتػػي سػػوؼ تصػػبح أحكامػػو عمػػى الخيػػر والشػػر، والح
المثالية، ال الواقعية ويتجو نحو الكماؿ إلػى المػذة، ويوجػو األنػا نحػو كػؼ الرغبػات الغريزيػة لميػو، فاألنػا 
األعمى يقوـ عمى معارضة كؿ مف اليػو واالنػا. وبتكػوف األنػا األعمػى تتسػع ميمػة األنػا فيصػبح الوسػط 

لخػػػارجي، فعمػػػى األنػػػا أف يقػػػاـو الرغبػػػات الغريزيػػػة مػػػع مراعػػػاة الواقػػػع بػػػيف اليػػػو واالنػػػا األعمػػػى والعػػػالـ ا
                                                  (.2005)العجمي،  والمعايير الخمقية
تتعمػؽ بػالعواطؼ واالتجاىػات والقػيـ التػي تمػتص مػف البيئػة الخاصػة بػالفرد كاألسػرة  المكو:ات ال:يئيية:
 (.2011أبو رزؽ، )ع والمدرسة والمجتم

 
 ال وامل  ال امة المؤيرة في الشمصية : 7.1.1.1

 :ىيفي بناء الشخصية وفي تطورىا،  ىامة تؤثر أربعة عوامؿيمكف القوؿ ىناؾ 
 

( الوراثػة العامػؿ األىػـ فػي تكػويف شخصػية الفػرد، Eysenck) إيزنػؾ جعؿ  المؤيرات الورايية: .1
عاصػروه، فقػد رفػض عممػاء الػنفس األمريكػاف ىػذه وىذا األمر لػـ يػرؽ لعممػاء الشخصػية الػذيف 

النظرة جممة وتفصيال، مؤكديف أف سمات الشخصية ال يمكف أف تورث، وال تمعب الجينات أي 
 (.2011دور يذكر في ذلؾ )أبو رزؽ، 

الغدد الصماء  بوجو خاص عمػى السػموؾ وعمػى عمميػات  تتؤثر ىرمونا المؤيرات ال:يولوجية: .2
ف الغػػدد أو توقفيػػا عػػف العمػػؿ اليرمونػػات مػػ إفػػرازحا فػػي حالػػة نقػػص التكيػػؼ ويبػػدو ذلػػؾ واضػػ

 :مثؿ
كثػرة الحركػة والشػعور بػالتييج واألرؽ أمػا  إلػىىرموف تمؾ الغدة  إفرازؤدي كثرة يلغدة الدرقية: ا -

. واإلرىاؽسيولة الشعور بالتعب  إلىفي حالة نقص اليرمونات تؤدي   والى كثرة النـو
الكيد لتجزئتػو وفػي  إلىنسوليف لتنظيـ مقدار السكر في الدـ وتحويمو األ بإفرازالبنكرياس: يقوـ  -

 .بمرض السكري إصابةحالة زيادة نسبة السكر في الدـ فاف ذلؾ يظير عمى شكؿ 
قد يكوف لخبرة الشػخص داخػؿ نطػاؽ البيئػة المحيطػة  :(ال وامل االجتما يةالمؤيرات ال:يئية: ) .3

ات قد تكوف فريدة تتصؿ بشخص ، وىذه الخبر يتوشخص بو أثارىا الرئيسية عمى نمو خصائص
، أو قد تكػوف مشػتركة بػيف عديػد مػف األشػخاص فتكػويف شخصػية الفػرد تختمػؼ بػاختالؼ واحد

المنطقػػة التػػي نمػػى بيػػا وتتػػأثر بعػػادات وتقاليػػد وخصػػائص كػػؿ منطقػػة فنجػػد أف الشػػخص الػػذي 
)  تح عمى العصػرنةمجتمع متفترعرع في مجتمع محافظ يختمؼ عف الشخص الذي ترعرع في 

 (. 2000 ،األزرؽ
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كؿ استجابة أو سمة تتوقؼ إلى حد بعيد عمى الوراثػة والبيئػة :  التفا ل ما :ين الوراية وال:يئة .1
معًا، فػال يمكننػا القوؿ عػف الصػفات السػيكولوجية وأوجػو النشػاط بػأف بعضػيا مػوروث والػبعض 

يف معػًا، وتنحصػػر المشػكمة فػػي اآلخػر مكتسػب، بػػػؿ إف كػؿ صػفة وكػػؿ نشػاط يرجػع إلػػى العػامم
تحديػػد القػػدر النسػػبي الػػػذي تسػػاىـ بػػو العوامػػؿ الوراثيػػة والعوامػػؿ البيئيػػة فػػي تطػػور الفػػرد، فػػإذا 
تعرض عدد مف األفراد إلػى تأثيرات وراثية متشػابية وحػدث اخػتالؼ نسػبي فيمػا بيػنيـ فػإف ىػذا 

ىػذا االخػتالؼ مػف حيػث الدرجػة  االختالؼ نػسبي فيمػا بيػنيـ كردة فعػؿ ليػذا التػأثير، حيػث أف
والنوع نػاتج عػف الظػروؼ البيئيػة المختمفػة ومػا يصػح ىنػا يصػح ىنػاؾ بمعنػى أف األفػراد الػذيف 
يعيشػػوف فػػي ظػػروؼ بيئيػػػة متػػػشابية يختمفػػوف مػػف حيػػث الدرجػػة والنػػوع حسػػب العوامػػؿ الوراثيػػة 

 (.1995)اليادي،  المؤثرة فييـ
 

 ( :Personality typesأ:ماط الشمصية ) 8.1.1.1
 

أو عكس ذلؾ مف خػالؿ مالمػح وجيػو، يشبو المجرميف  وال زاؿ مف المألوؼ وصؼ الشخص بانوكاف 
حسػػب االعتقػػاد  خالليػػا عمػػى سػػموؾ ونمػػط شخصػػيتوخصائصػػو البدنيػػة التػػي يػػتـ الحكػػـ مػػف أو حسػػب 

كمػػػا  ،يتسػػػـ بالسػػػذاجة والطويػػػؿ ،أف الشػػػخص قصػػػير القامػػػة يتسػػػـ بالػػػدىاء الػػػبعض السػػػائد، فمػػػثال يػػػرى
يرىػا وشكؿ الجمجمة وغ ،والطوؿ ،مف خالؿ سماتو الجسمية كالبنية  اإلنسافوجرت محاوالت تصنيؼ 

 .أنماط إلى، وقسموا الناس بموجبيا مف الصفات الخارجية لإلنساف
 

والنمط ىو مجموعة مف السمات، أو مستوى ارقى في تحميؿ الشخصية، لذا فاف مفيـو النمط اكثر مف 
والسػػمة ىػػي نػػزوع داخمػػي  (.2014)مقػػداد وعبػػد ا ،  السػػمة فػػي دراسػػة الشخصػػية مالءمػػة مػػف مفيػػوـ

حيػػث تعكػػس شخصػػية الفػػرد  (.Adams, 1990ثابػػت نسػػبيا مػػع الوقػػت وخػػالؿ المواقػػؼ المختمفػػة )
وتكاممػػػو النفسػػػي والجسػػػدي تػػػأثيرًا متبػػػاداًل، حيػػػث تػػػؤثر وتتػػػأثر عناصػػػرىا بعضػػػيا بػػػبعض، فقػػػد عػػػرؼ 

ر التفػػػاعالت المتبادلػػػة بػػػيف العقػػػؿ والجسػػػد، فشػػػغمت مشػػػكمة العقػػػؿ والجسػػػد اإلنسػػػاف منػػػذ القػػػدـ مظػػػاى
كشػؼ عػف وجػود  (Eysenck)إيزنػؾ حيػث تشػير الدراسػات بػاف الفالسػفة والعممػاء واألطبػاء عمػى مػر 

ثالثػة أبعػاد أساسػية لمشخصػػية وتمثػؿ العوامػؿ العريضػػة الراقيػة ذات الرتبػة الثنائيػػة، الحػد األدنػى الػػالـز 
 .(2014الشواشرة والدقس، ف )السنيالشخصية وبالتالي قياسيا. لوصؼ تركيب
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كشػؼ عػف وجػود ثالثػة أبعػاد أساسػية لمشخصػية وتمثػؿ  (Eysenck)إيزنػؾ حيث تشػير الدراسػات بػاف 
العوامػػؿ العريضػػة الراقيػػة ذات الرتبػػة الثنائيػػة، الحػػد األدنػػى الػػالـز لوصػػؼ تركيػػب الشخصػػية وبالتػػالي 

 قياسيا.
أف القدرة عمى التنبؤ بالعديد مف الظواىر السػموكية لمشخصػية تعػود  Eysenck (1977) إيزنؾ ويرى 
االتػػزاف، والػػى االرتبػػاط  –االنطػػواء، أو االنفعػػاؿ  -العالقػػة الوثيقػػة القائمػػة بػػيف بعػػدي االنبسػػاط   إلػػى

بشػػػر أف ال إيزنػػػؾ الػػوظيفي بػػػيف ىػػػذيف البعػػػديف، والتكػػػويف البيولػػػوجي لمفػػرد، وعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، يػػػرى 
الػػذيف يتمتعػػوف  فػػاألفراديختمفػػوا مػػف حيػػث شػػدة االسػػتثارة وقوتيػػا، ومػػف حيػػث قػػوة الكػػؼ وسػػرعة زوالػػو، 

ممارسػػة سػػػموؾ  إلػػى، وبكػػػؼ رجعػػي قػػوي سػػريع الػػزواؿ، ينزعػػػوف غالبػػا باسػػتثارة بطيئػػة وضػػعيفة نسػػبياً 
يؼ بطػيء الػزواؿ، انبساطي، أما األفراد الذيف يتمتعوف باستثارة سريعة وقوية نسبيًا، وبكؼ رجعػي ضػع

 .ممارسة سموؾ انطوائي إلىفينزعوف غالبا 
 

( مػػف األفعػػاؿ واالسػػتعدادات التػػي Eysenck) إيزنػػؾ وفػػي ضػػوء ذلػػؾ تتكػػوف الشخصػػية وفقػػا لتصػػور 
(، وىو يضـ Typeىذا التنظيـ بالنمط ) إيزنؾ تنظـ في شكؿ ىرمي تبعا لعمومتييا وأىميتيا، ويسمى 

بيف نوعيف مف االستجابات ضمف ىذا الػنمط   إيزنؾ مكونا لو، ويميز  ( بوصفيا جزاءTraitsالسمات )
( التػػي تعتبػػر مجػػرد اسػػتجابة ممحوظػػة تحػػدث فػػي حالػػة مفػػردة specificىػػي : االسػػتجابات الخاصػػة )

وليست مف سمات الفرد الدائمة، واالستجابة المعتادة وىي استجابة متػواتره نتيجػة ظيورىػا فػي الظػروؼ 
 (.Eysenck, 1974وىي أكثر عمومية شموال مف االستجابة الخاصة )المعتادة  نفسيا، 

 
 (: Typesمفهوم األ:ماط الطراز أو ال:ماذج ) 9.1.1.1

اىتـ األنساف منذ القدـ بتصنيؼ مف يعاشػره مػف النػاس إلػى شخصػيات مختمفػة، حيػث تصػنؼ كفئػة أو 
د بػالنمط أو الطػراز الصػفات (، ويقصTypesصنؼ مف األفراد الذيف يشتركوف في نفس أنماط معينة )

: 1985العامػػة، واف أختمػػؼ بعضػػيـ عػػف بعػػض فػػي درجػػة اتسػػاميـ ليػػذه السػػمات المترابطػػة )راجػػح، 
14.) 
 
، تناولػػت الشخصػػية بالوصػػؼ والتقػػويـ تختػػزؿ أدبيػػات عمػػـ الػػنفس فػػي مجػػاؿ الشخصػػية األسػػاليب التػػيو 
ؾ األفراد تتػدرج ظريات التي تفسر سمو وأف العديد مف النخاصة ، تركز عمى نظريتي األنماط والسماتو 

 (.Eysenck. & Rachman, 1972، وتقابميا ما تندرج ضمف مجاؿ السمات )ضمف مجاؿ األنماط
فئات تتميز  إلى، ومحاولة تقسيـ الناس نماط ىو المدخؿ التركيبي لمشخصيةوما يجمع بيف نظريات األ

سػمات فػي ، بينمػا تشػترؾ نظريػات المعينػاً  اً نمطػ مجتمعػةً كؿ واحدة منيػا بعػدد مػف السػمات التػي تؤلػؼ 
 (.2001التي تتكوف منيا الشخصية )عامود،  ضع قائمة بالسماتالمدخؿ التحميمي لمشخصية، وت
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 (.2002 ، أو ائػػػتالؼ معػػػيف فأسػػػموب الػػػنمط يعػػػد امتػػػدادا لمتفكيػػػر )عيسػػػوي،ىػػػو سػػػمة عامػػػة والػػػنمط
يتصؼ  خص واحد، ويقاؿ عندىا أف فالفإلى شسمات  أحيانا مجموعة ينسبوأسموب السمة يمكف أف 

أوسػع،  إجماليػةأسموب النمط يمكف تبني خطػة ولكف في ، سمة أو تمؾ أو بمجموعة مف السماتبيذه ال
 إلػىينتمػي  باعتبػارهأو الوضػع فػي خانػات، فػالفرد قػد يتصػؼ  ، أال وىي خطػة التصػنيؼأو أكثر توحداً 

 (.1980 كبيرة مف األفراد )الزورس، نمط ما حسب مجموعة السمات التي يكشؼ عنيا جماعة
 

فيػو السػمات، فالصػمت والتشػاـؤ والػتحفظ والدقػة  تنػتظـمفيوـ نمط الشخصية ىو مسػتوى ارقػى  أفكما 
الػػػذي يشػػػار اليػػػو بوصػػػفو نمطػػػًا، كمػػػا انػػػو  االنطػػػواءمػػػثال سػػػمات صػػػغرى تتجمػػػع فػػػي سػػػمة كبػػػرى ىػػػي 

مفيػـو  إلػىالسمات، في حػيف يشػار  إلى باإلمكاف تخصيص مصطمح العامؿ مف الرتبة األولى لإلشارة
 (.Wagner, 2003الرتبة الثانية)مف العامؿ  بمصطمحالنمط 

 
وفػي ىػذا فاألنماط أذف أنظمػة معقػدة مػف السػمات المتعارضػة التػي يمكػف تبسػيطيا فػي مجموعػة قميمػة، 

الوحدات  ىإلطريقة تصنيؼ الشخصية الكمية أكثر مف كونو يشير  إلى( Alportيشير ألبورت )السياؽ 
نمػط معػيف  إلػى، أي أنػو كػي ينتمػي الفػرد وأف ىذه السمات مركبة (.1988 ،)األشوؿ األصغر بداخميا

، والتي ال يمكف عزؿ سمة منيػا عػف السمات المتداخمة والمتفاعمة معاً يجب أف تتوفر فيو مجموعة مف 
ضػمف ىػذا  أساسػو عمػى نمط الػذي يػتـ تصػنيؼ الفػردنتيجة ىػذا التفاعػؿ لمسػمات الػاألخرى حتى تكوف 

لػنمط عبػارة عػف مجموعػػة مػف السػمات المتفاعمػة معػا والمتداخمػػة التػي ينػتج عنيػا سػػمة ، أي أف "االػنمط
 الػػذي نظػػر إيزنػػؾ ، وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػف السػػمة وتضػػمناً  عامػػو تعػػرؼ بػػالنمط: أي أف الػػنمط أكثػػر شػػموالً 

السػػػمة كمجموعػػػة مػػػف األفعػػػاؿ  لػػػىإ، مثممػػػا نظػػػر بػػػاره مجموعػػػة مػػػف السػػػمات المترابطػػػةالػػػنمط باعت إلػػػى
 (.253: 1987غنيـ ، )" السموكية أو نزعات الفعؿ المترابطة

 
 أ:واع األ:ماط: 1.1.1..1

أربعة أنماط  (Pavlovشيد موضوع أنماط الشخصية نشاطًا بحثيًا مف قبؿ العمماء، حيث قدـ بافموؼ )
 شػػمدوف()اليػػادئ المتػػزف، كمػػا قػػدـ : الػػنمط المنػػدفع، والػػنمط المتخػػاذؿ، والػػنمط مزاجيػػة لمشخصػػية ىػػي

حيػػث (. 2013)قاسػػـ،  وي، والػػنمط الجسػػمي، والػػنمط المخػػيثالثػػة أنمػػاط لمشخصػػية ىػػي: الػػنمط الحشػػ
قسـ الناس إلى ثالثة أنماط وفقا ليذه األبعاد وأمزجتيـ وتقابميا سمات نفسػية حيػث أف الػنمط الحشػوي/ 

والػػنمط العضػػمي/  –إشػػباع حاجاتػػو األساسػػية  اليضػػمي يقابمػػو المػػزاج الحشػػوي ويتميػػز بالسػػمنة وىمػػو
الجسمي يقابمو المزاج الجسدي ويتميػز بعضػالت بػارزة كمػا يمتػاز بالحيويػة والنشػاط، والػنمط العصػبي/ 
المخي ويقابمو المزاج الدماغي، ويتميػز بجسػـ نحيػؿ، ويتصػؼ بالجديػة والػذكاء والخػوؼ والقمػؽ والعزلػة 

(Wright et al, 1970.) 
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الشخصية عمى أساس مراحؿ تطور الغريزة الجنسية إلى ثالثة أنماط: الشخصػية  (فرويد) في حيف قسـ

الفمية، ويغمب عمييا التشاؤـ والحنيف إلى مرحمة الحضانة، والشخصية الشػرجية، وتتميػز بحػب النظافػة 
 (.2001والنظاـ، والشخصية القضيبية الذي تتميز بالنرجسية والطموح )عامود، 

 
رئيسػػييف لمشخصػػية وىمػػا:  ( اإلنسػػاف إلػػى نمطػػيفCrow, 1968:164ا ورد فػػي )ونػػؾ( كمػػيوقسػػـ )

(، فاألنسػػػػاف المنطػػػػوي ىػػػػو Extroversion( والػػػػنمط االنبسػػػػاطي )Introversionالػػػػنمط االنطػػػػوائي )
إنسػػاف غيػػر اجتمػػاعي يميػػؿ إلػػى االنعػػزاؿ واالنفػػراد، واإلنسػػاف المنبسػػط يرغػػب فػػي االخػػتالط ومعاشػػرة 

 اآلخريف.
 

( نمطػػًا محػػددا واضػػحًا لمشخصػػية تمثػػؿ فػػي تصػػوره الػػذي عبػػر عنػػو مػػف خػػالؿ Jungـ يػػونج )أيضػػا قػػد
أنمػػوذج معقػػد مػػف الصػػفات والتراكيػػب والخصػػائص واألبعػػاد التػػي تصػػنؼ األفػػراد إلػػى عػػدد مػػف األنمػػاط 

 (.2013)قاسـ،  وفؽ متصؿ ثنائي األقطاب ىما قطبا االنبساط واالنطواء
 

( مف خالؿ دراستو بعػض الشخصػيات وسػموؾ األفػراد، Eduard Sprangerوتوصؿ ادوارد سبرانكر )
 1998سػػتة أنمػػاط مختمفػػة )الػػوقفي، إلػػىتصػػنيؼ النػػاس عمػػى أسػػاس  القػػيـ السػػائدة فػػي الشخصػػية  إلػػى
والػػػنمط  –الػػنمط النظػػػري )ويمثػػؿ كػػػؿ نمػػط نموذجػػػا معينػػػا مػػف الشخصػػػية وىػػذه األنمػػػاط ىػػػي  (.589:

، )وحيػػػػد (والػػػنمط الػػػػديني–والػػػنمط السياسػػػػي  –مط االجتمػػػػاعي والػػػػن –والػػػػنمط الجمػػػالي  –االقتصػػػادي 
2001.) 

 
( فاعتقػدتا بتصػنيؼ شخصػية األنسػاف حسػب التقسػيـ الثقػافي Turner & Grecoأمػا تػورنر وكريكػو )

وىػػذه  األخػػرىكػػؿ نمػػط بصػػفات خاصػػة يقػػؿ وجودىػػا فػػي األنمػػاط  ويتميػػزأنمػػاط  لجغرافػػي لمبشػػر إلػػىا
تؤكػػداف بػػأف و . (وطبيعػػة الغػػرب –وطبيعػة الشػػرؽ  –وطبيعػػة الجنػػوب  –طبيعػػة الشػػماؿ ): األنمػاط ىػػي

لػػدى كػػؿ فػػرد بعػػض المميػػزات مػػف كػػؿ أنمػػاط الطبيعػػة األربعػػة، لكػػف احػػدى الطبػػائع تكػػوف طاغيػػة عمػػى 
 Turner & Greco, 1998) "وأطمقنا عمى ذلؾ "بوصمة الشخصيةجوىر الشخصية أكثر مف البقية 

:19.)  
 

عػػرض مػػا الباحثػػة انػػو مػػف المفيػػد تػػرى  ، لػػذاإيزنػػؾ يػػتـ بأنمػػاط الشخصػػية عنػػد وكػػوف الدراسػػة الحاليػػة ت
ىنػػاؾ  أف (إيزنػػؾ ) يػػرىحػػوؿ موضػػوع األنمػػاط بشػػيء مػػف اإليجػػاز، حيػػث  (Eysenck)إيزنػػؾ  تناولػػو

 ثالثة أبعاد رئيسية لمشخصية وىذه األبعاد ىي:
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 (.Extraversion( واالنبساط )اليو( )Introversionاالنطواء )األنا األعمى( ) .1
 (.Non -Neuroticism( والالعصابية )Neuroticismالعصابية ) .2
 .(1986)جابر، ( Non -Psychoticism( والالذىانية )Psychoticismالذىانية ) .3

 

في مقابؿ االنطواء عامؿ ثنائي القطب أو بعد لو قطباف، يقع  (Extraversionاال::ساط ) حيث أف
والدرجات المتوسطة ىي ، مع درجات بينية عديدة بينيما )الشديد في طرفيو المنبسط الشديد والمنطوي

والشخص المنبسط ىو الشخص  .(2000)عبد الخالؽ،  أكثرىا شيوعا وتكرارا( يشغميا معظـ األفراد
رادة في التعرؼ  الذي يبدي سيولو في التعامؿ، ذو صداقو سيمة وكبيرة، ويتميز بقدرة عالية وا 

ويشار إلى ىذا العامؿ )وغيره مف  (.9: 2007الوشمي، “ )حث عنيـوتعريؼ نفسو لعخريف والب،
العوامؿ( عمى أنو متصؿ، ويشير ىذا العامؿ إلى مجموعة مف المظاىر السموكية التي تتراوح بيف 
الميوؿ االجتماعية واالندفاعية والمرح والتفاؤؿ أو أخذ األمور ىونا )قطب االنبساط(، وبيف الخجؿ 

وعدـ االندفاع والتباعد واالعتزاؿ والتشاؤـ والمثابرة والجدية )قطب االنطواء( )عبد االجتماعي والتروي 
(. بينما يشتمؿ قطب االنبساط عمى ست فئات مف السمات يتشابو بعضيا مع ما 2000، لخالؽا

أشارت إليو بعض النماذج الكبرى التي اىتمت بدراسة االنبساط، وىذه السمات ىي )المودة أو الدؼء، 
 (.2015)جاد،  جتماعية، والتوكيدية، والنشاط، والبحث عف اإلثارة، واالنفعاالت اإليجابية(واال

في مقابؿ الالعصابية )االتزاف االنفعالي(، فيو عامؿ ( Neuroticismال صا:ية )أما عف عامؿ 
ثنائي القطب عمى شكؿ متصؿ يجمع بيف مظاىر حسف التوافؽ والنضج أو الثبات االنفعالي في 

ط التي تقترب مف اوبيف اختالؿ ىذا التوافؽ وعدـ الثبات االنفعالي في الطرؼ المقابؿ. فالنق طرؼ،
 التيط االطرؼ الموجب لممتصؿ تمثؿ الشخصيات المتكاممة والثابتة انفعاليا وغير العصابية، أما النق

ة انفعاليا فتمثؿ الشخصيات ضعيفة التكامؿ وغير الثابت الفرضيتتجو نحو الطرؼ السالب لممتصؿ 
ليست فروقا كيفية بمعنى أف يكوف الشخص  العصابيوغير  العصابي. والفروؽ بيف أي العصابية

حيث تمثؿ  (.1993، عبد الخالؽأساسيا ) فيفروؽ كمية  ىي، بؿ عصابيعصابيا أو غير 
الستعداد لممرض العصابي، والعصابي يشكو قصورا في العقؿ والجسـ، وذكاؤه متوسط، العصابية ا

 (.1982قابؿ لإليحاء، وغير مثابر، وبطيء التفكير والعمؿ، وغير اجتماعي، ويميؿ لمكبت)زىراف، و 
إذ أف العصابية نظاـ إدراكي لمتيديدات الحقيقة أو الوىمية واليقظة الشديدة ليذه التيديدات، أي أنيا 

 (.Jean, 2004: 47) نظاـ لمراقبة اإلنتاج االنفعالي والمعرفي السمبي وغير المقبوؿ

عامؿ مستقؿ عف عامؿ العصابية فيي ليست درجة متطورة مف العصابية، ولكنيا  الذها:ية أما عف
متعامد عميو وغير مرتبط بو. فكما يوجد عامؿ يربط باالتزاف، ىناؾ عامؿ آخر مستقؿ يربط بيف 
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أو  ميالعقالمرض  ىيالذىانية والسواء عمى شكؿ متصؿ آخر. وعمى الرغـ مف أف الذىانية ليست 
ى ىذا العامؿ ولكنيـ ليسوا ، فاف المرضى العقمييف يكشفوف عف درجة مرتفعة عم(Psychosis)الذىاف 
ويتصؼ بػ: )تركيز قميؿ، وذاكرتو ضعيفة، وكثير الحركة، ومبالغ، . (2000، عبد الخالؽوحدىـ )

 (.1982)زىراف،  وبطيء القراءة، ومستوى طموحو منخفض(

أو " التزييؼ إلى األحسف"،  الكذبلحالية عمى نمط آخر، تمثؿ في نمط ىذا وقد اشتممت الدراسة ا
(: حيث أوضحت الدراسات العاممية والتجريبية التي lie social desirabilityالجاذبية االجتماعية )

أجريت لفحص طبيعة ىذا النمط، أنو يقيس عاماًل مستقرًا وثابتًا في الشخصية وىو الجاذبية 
وىذا المفيوـ يشير إلى مدى ، ذب، وتعني ميؿ المفحوص لمتزييؼ نحو األحسفاالجتماعية أو الك

تزييؼ المفحوص لدرجتو عمى اختبار الشخصية باختيار االستجابات المستحسنة اجتماعيا التي تضعو 
في أفضؿ صورة اجتماعية ممكنة، وارتفاع الدرجة عمى ىذا المقياس يشير إلى سمو شخصية جديرة 

 (.1997 اسة في حد ذاتيا، كما أنيا تختمؼ مف مجتمع إلى آخر )الطيراوي،باإلىتماـ والدر 

 :ظريات الشمصية:  11.1.1.1
 

 : األ:ماط:ظرية أواًل: 
وىي امتداد ألسموب السػمات، فقػد تعػزى سػمة أو مجموعػة سػمات إلػى شػخص واحػد فيقػاؿ بانػو شػجاع 

ف لديػػو قػػدرة أكبػػر عمػػى تبنػػي نظػػاـ أوسػػع أو متػػزف أو ثابػػت انفعاليػػًا، غيػػر أف أسػػموب األنمػػاط يمتػػاز بػػا
يسمح بوضع مجموعة مػف النػاس فػي نمػط واحػد، وبخاصػة عنػدما يشػتركوف فػي مجموعػة مػف السػمات 

 (.1996المتشابية)القذافي، 
تبر نظرية األنماط كأسموب لدراسة الشخصية قديمة العيػد جػدًا، فيػي مػف أقػدـ نظريػات الشخصػية، وتع

إلػى أنمػاط تجمػع بػيف األشػخاص الػذيف ينػدرجوف تحػت نمػط واحػد،  وحاولت تصنيؼ شخصيات الناس
ولكؿ نمط خصائص متميزة، ومف أقدـ التصنيفات ذلؾ التصنيؼ الذي قسـ الناس إلى )ناري، وترابػي، 
ومائي، وىوائي(، ويرجػع ىػذا التصػنيؼ إلػى الفالسػفة الطبيعيػيف األوائػؿ مثػؿ )طػاليوس وانكسػمندريس( 

 (.2004)سفياف، 
 

ذه النظرية انػو يمكػف وصػؼ مكونػات الشخصػية فػي عػدد محػدود مػف العوامػؿ التػي يعتقػد بانيػا وترى ى
ذات أىمية في التنبؤ بسموؾ الفرد، وباف مكونات الشخصية ثابتة عبر الزمف، ويمكف تقسيـ الناس إلػى 

عمػى ويمكف فيـ نموذج العوامػؿ الخمسػة  (.1996أنماط ترتبط بمكونات الشخصية األساسية)القذافي، 
انػػػو نظريػػػة تصػػػؼ سػػػمات الشخصػػػية الطبيعيػػػة وتصػػػنفيا، وىػػػي تتكػػػوف مػػػف خمسػػػة أبعػػػاد مسػػػتقمة تػػػـ 

 (.Zhang, 2001الحصوؿ عمييا مف خالؿ نتائج بحوث عديدة ذات مصداقية )
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(، الػذي قػدـ نظريػة متكاممػة إيزنػؾ وقد كاف مف ابرز الذيف اىتموا بتقسيـ الشخصية إلػى أنمػاط العػالـ )

ظريػػة األنمػػاط(، والتػػي تشػػتمؿ عمػػى األسػػس البيولوجيػػة والنفسػػية والبيئيػػة، وجمػػع بػػيف فػػي الشخصػػية )ن
التػػدقيؽ اإلجرائػػي لممتخصػػص فػػي القيػػاس العقمػػي وبػػيف استبصػػارات اإلكمينيكيػػيف، إذ يػػرى أف أيػػة نظػػرة 

، )جزمػاوي إلى الشخصية يجب أف تعتمد عمى النتائج التجريبية التي تعالج نتائجيا بالطرؽ اإلحصػائية
2008). 

 
ركػػزت بعػػض أعمالػػو عمػػى وصػػؼ  مػػف أعمالػػو العمميػػة التعػػرؼ عمػػى األنمػػاط واف إيزنػػؾ ولقػػد ىػػدؼ 

السمات، وىو يرى أف ىناؾ عدة أبعاد رئيسػة لمشخصػية ثنائيػة القطػب وىػي بعػد االنطػواء ويقابميػا بعػد 
يػا بعػد الواقعيػة، وكػذلؾ بعػد االنبساط وبعد العصابية ويقابميا بعد االتزاف االنفعالي وبعػد الذىانيػة ويقابم

وضػػع تصػوره اليرمػػي لمشخصػػية حيػػث  إيزنػػؾ وبالتػالي فػػاف  (.2007خمػػاش، ” )"الجاذبيػة االجتماعيػػة
يوجػػد عمػػى قمػػة اليػػـر أنمػػاط الشخصػػية التػػي وضػػعيا وىػػي )االنبسػػاط/ االنطػػواء( وتختصػػر أحيانػػا إلػػى 

العصػػػػابية لالختصػػػػار، و)الذىانيػػػػة/  سػػػػتخدامي، و)العصػػػػابية/ االتػػػػزاف(،االنبسػػػػاط لسػػػػيولة التعبيػػػػر اإل
 (.2009السواء( )األغا، 

 
 (.ريمو:د كاتل) :ظرية ال وامل: يا:يا

أف الشخصية ىي: ما يمكننا مف التنبؤ بما سيفعمو الشخص عندما يوضع في ( Cattell)يقوؿ كاتؿ 
ا خفي أوموقؼ معيف، ويضيؼ أف الشخصية تختص بكؿ سموؾ يصدر عف الفرد سواء كاف ظاىرًا 

  (.2012جبر، )
 
أف دراسة الشخصية مرت بمراحؿ انتقالية ىامة بدأت باألفكار الفمسفية واألدبية، ثـ جاءت يرى كاتؿ و 

سقاطية، ويعتمد )كاتؿ( عمى المرحمة التجريبية، ثـ المرحمة اإلكمينيكية التي اعتمدت عمى الطرؽ اإل
الموضوعي والمتعمؽ ليذه السمات، حيث  التحميؿ العاممي لفئة كبيرة مف سمات الشخصية بعد القياس

يقوـ المنطؽ العاـ لمتحميؿ العاممي عمى قانوف اإليجاز العممي في البحث عف الوحدات األساسية في 
وأوضح ، ا أفضؿ لمسموؾالشخصية التي يجمعيا عوامؿ مشتركة بحيث تعطي ىذه العوامؿ تفسير 

الؿ بعض الدراسات التي قاـ بإجرائيا، في )كاتؿ( أف ىناؾ تأثير لموراثة عمى بعض السمات مف خ
 (.1998)عبد الرحمف،  حيف ترجع سمات أخرى لعامؿ البيئة أكثر مف الوراثة

 
تمكف كاتؿ مف خالؿ استخداـ فنيات التحميؿ العاممي مف تحديد السمات التي تنتظـ بيا  ىذا وقد

 "تباراتو "عوامؿ الشخصيةالشخصية، وقد تمخض عف ىذا النيج العممي سمات متعددة تجسدت في اخ
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(. حيث حاوؿ )كاتؿ( أف يبسط الشخصية إلى ستة عشر عاماًل أساسيًا ثنائي القطب: 2012جبر، )
ىي )االنطالؽ، والذكاء، وقوة األنا، والسيطرة، واالستبشار، وقوة األنا األعمى، والمغامرة، والطراوة، 

الكتفاء الذاتي، والتحكـ الذاتي في العواطؼ، والتوجس، واالستقالؿ، واالستيداؼ لمذنب، والتحرر، وا
 (.2013)قاسـ،  وضغط الدوافع(

 
 ياليًا: :ظرية التحميل ال:فسي:

( أف العوامؿ الرئيسة التي تحدد ماىية الشخصية، وتسبب االستجابة العصابية، Freudد )افترض فروي
صدمة نفسية خالؿ ىذه  ىي مؤثرات بيئية تظير في الخمس سنوات األولى مف حياة الفرد، وأف أي

الفترة، تؤثر عمى النمو الجنسي لمطفؿ، وتجعمو في حالة "تثبيت" وال يستطيع العبور بعدىا لممرحمة 
التالية، مما يؤثر فيما بعد عمى حالتو النفسية، وبالتالي تظير األمراض النفسية عند تعرضو ألي 

 (.2007إجياد أو شدة )اآلؿ، 
 يدي نموذجيف مف الشخصية:ويعرؼ التحميؿ النفسي الفرو 

: وىو النموذج األقدـ مف الناحية التاريخية، فقد نادى بو Topographyالنموذج الوصفي  -
( في كتابو تفسير األحالـ، ويرى ىذا النموذج أف لمشخصية 1900) فرويد لممرة األولى عاـ

ور العمود ثالثة مستويات وصفية تتضمف الشعور وما قبؿ الشعور والالشعور، ويعتبر الشع
 الفقري في نظرية التحميؿ النفسي.

( وىو 1923: أو نموذج المكونات، وقد نادى بو فرويد عاـ )Structuralالنموذج البنيوي  -
 (.2010)أبو وردة، يميز بيف ثالثة مكونات مف الشخصية )اليو، واالنا، واالنا األعمى( 

شخصية اإلنساف ىي محصمة ىذا التفاعؿ،  حيث تتفاعؿ ىذه المكونات فيما بينيا تفاعال وثيقًا، وأف
فتوازف ىذه العناصر يؤدي إلى تكامؿ الشخصية، وتصارعيا أو تغمب أحدىا يؤدي إلى اختالؿ 

 (. 2014)الخمور،  التوافؽ، واعتالؿ الصحة النفسية
 

كاف لنظرية بيرماف األثر الواضح في محاولة فيـ : ,Berman) 1971) را: ا: :ظرية :يرمان
اإلنسانية وتحديد أنماطيا اعتمادًا عمى الخريطة اليرمونية، التي تحتوي كـ ونوع اإلفرازات  الشخصية

اليرمونية التي يشترؾ فييا البعض وتميزىـ عف غيرىـ، مما يفسح المجاؿ أماـ أمكانية تصنيؼ البشر 
ط الدرقي، والنمط إلى أنماط شخصية تستند إلى تمؾ اإلفرازات اليرمونية، وتمؾ األنماط تمثمت في )النم

 (.2012األدرناليني، والنخامي، والتموسي، والجنسي( )العتيبي، 
 

تفسير السموؾ الظاىر عمى الفرد لسيولة  إلىاتجو العمماء السموكيوف  :ال:ظرية السموكيةمامسا: 
. حيث ينظر (2012أبو السؿ، ) رصده والتحكـ بو وفؽ المثيرات التي تستدعيو االستجابات السموكية
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صحاب االتجاه السموكي إلى أف سموؾ اإلنساف متعمـ، واف محصمة السموؾ اإلنساني ىو نتيجة أ
تركز ىذه النظرية عمى دور التعميـ في لذا  (.2007)عالونو، اعمو مع العوامؿ البيئة المحيطة لتف

ط، تكويف الشخصية، وتنظر إلى تكويف الشخصية سواء، والنظرة إلى الشخص تمضي في اتجاه األنما
 (. 1998أو السمات الدينامية، بحيث انو ال يمكف إىماؿ دور التعميـ والتدعيـ )حنورة، 

العمماء السموكييف لـ يقدموا نموذج متكامؿ لمشخصية، باستثناء سػكنر ( إلى أف 1996ويشير القذافي )
(B. F. Skinnerالذي يعتبر مف ابرز عمماء السموكية الحديثة الذيف انتيجوا منيجا تج ) ريبيػا اعتقػادًا

منو في ضرورة قياـ عمػـ الػنفس عمػى نفػس األسػس التػي قامػت عمييػا العمػوـ الطبيعيػة التطبيقيػة. ووفقػًا 
لمبػػػػادئ اإلشػػػػراط اإلجرائػػػػي فػػػػاف سػػػػموؾ الكػػػػائف الحػػػػي ال يسػػػػير بطريقػػػػة عشػػػػوائية، وال يحػػػػدث بشػػػػكؿ 

نمػػا يخضػػع لقػػوانيف تضػػبطو، وتنظمػػو، ممػػا يتػػيح القػػدرة عمػػى الت نبػػؤ بشػػكؿ مسػػبؽ بسػػموؾ اعتبػػاطي، وا 
مكانية إخضاعو لوسائؿ القياس والتوجو والسيطرة عمييما مف الخارج  .اإلنساف واتجاىو، وا 

 
  :في الشمصية (Young)سادسًا: :ظرية يو:ج 

يػػرى )يػػونج( أف البشػػر كائنػػات متعػػددة األوجػػو، فػػإذا أرادوا أف يحققػػوا وجػػودىـ بالكامػػؿ فػػاف عمػػييـ أف 
، والبػػػدني مثمػػػو مثػػػؿ اإليثػػػاريواتيػػػـ، إف الػػػرديء مثػػػؿ النقػػػي، واألنػػػاني  مثػػػؿ يقبمػػػوا كػػػؿ األوجػػػو فػػػي ذ

)يػػونج( فػػي الحػػديث عػػف تعبيػػر الروحػػي. وعمينػػا أف نوفػػؽ بػػيف القػػوى المتعارضػػة فػػي أنفسػػنا. ويسػػتطرد 
اإلنسػػػػاف ويجعمػػػػو فػػػػي إشػػػػكاؿ عػػػػدة، فينػػػػاؾ المنطمػػػػؽ العقالنػػػػي، وىنػػػػاؾ المنطمػػػػؽ الالعقالنػػػػي، وكػػػػذلؾ 

نػػي، والمنطػػوي الالعقالنػػي، فالػػذي تغمػػب عميػػو سػػمة التفكيػػر ىػػو منطمػػؽ عقالنػػي، ومػػف المنطػػوي العقال
 (.1997عدس وتوؽ، ي )تغمب عميو سمة المشاعر العاطفية يوصؼ أو يسمى بمنطمؽ ال عقالن

 
 في الشمصية:( Adler:ظرية أدلر )سا: ا: 

اإلنسانية كتجمعات مف  اختمؼ )أدلر( مع فرويد في بناء الشخصية، ورفض أف ينظر إلى الكائنات
منظمات مف قبؿ "اليي" و"األناة " و"العقد". لقد نظر إلى الشخص كفرد كمى جوانبو التي تترابط 
وتتشابؾ إلى درجة كبيرة تميزه عف غيره مف األشخاص اآلخريف. ورأى أف حياة الناس تتدفؽ مف حالة 

ظرية نفترة عف أخرى، كما تذىب عدـ النضج إلى حالة النضج بدوف الفواصؿ المحددة التي تفصؿ 
كاف  (أدلر)المراحؿ الجنسية النفسية عند )فرويد(. ومف ىذا المنظور فإف الناس وأيا كاف االتجاه فإف 

ف اتجاىات الفرد نحو  يرى أف اليدؼ ىو النضاؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى "الكماؿ" كما يدركو الناس. وا 
أسموب الحياة وىو حركة الفرد الفريدة، ولكف  (ادلر) المجتمع والعمؿ والحب تتمخص فيما يسميو

 المستمرة والمتسقة نحو األىداؼ التي يحددىا الفرد لنفسو، واألفكار التي يتبناىا وينمييا منذ الطفولة
 (.1986)جابر، 
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( والذي اكد عمى األنماط، إيزنؾوفي ىذه الدراسة سوؼ تركز الباحثة عمى أنماط الشخصية عند )
أف ىذه األنماط قد تكوف ذات صمة وثيقة بشخصية طمبة جامعة القدس، حيث أف  حيث ترى الباحثة

الشخصية اإلنسانية بجوانبيا المختمفة ما ىي أال استعدادات وراثية تظيرىا وتنمييا وتحتضنيا البيئة، 
( بيف إيزنؾوتتـ تنمية ىذه الجوانب عف طريؽ التفاعؿ بيف العوامؿ الوراثية والعوامؿ البيئية. كما أف )

أف الشخصية تتألؼ مف عدة أبعاد، وكؿ بعد مف ىذه األبعاد تكوف ثنائية القطب، بحيث يكوف ىناؾ 
نتقاؿ مف القطب األوؿ لمقطب الثاني يكوف تدريجيا خط متصؿ بيف األبعاد وبيف القطبيف، حيث أف اإل

 ويأخذ درجات مختمفة.
 

 االكتئاب: 1.1.1
 

التػي يتعػرض  لمميػدداتالوسيطة التي تتحدد وفقيا استجابة الفػرد تعتبر شخصية الفرد مف أىـ العوامؿ 
الشػػػدة، لػػػذلؾ فػػػإف الوقػػػوؼ عمػػػى مػػػا يميػػػز مػػػا يسػػػمى حيػػػث ليػػػا سػػػواء أكػػػاف مػػػف حيػػػث النػػػوع أـ مػػػف 

عالقػة  وبإيجػادبشخصيات االكتئاب مف خصػائص وسػمات، يسػمح بنػوع مػف التنبػؤ بالسػموؾ مػف جيػة 
 أخرى.تتعرض صحة الفرد مف جية  أفوبيف ما يمكف البيولوجية لالكتئاب،  التأثيراتبيف 
 

وبػػػالرغـ مػػػف جػػػؿ نظريػػػات عمػػػـ الػػػنفس  قػػػد ركػػػزت عمػػػى مفيػػػـو الشخصػػػية كونيػػػا جممػػػة مػػػف األنمػػػاط 
السػػموكية المكتسػػبة المتكػػررة )لدرجػػة العػػادة( فػػأف الكثيػػر مػػف العػػادات السػػموكية التػػي تتػػراكـ وتػػنمط لػػدى 

غيرىا بسيولة رغـ الصعوبات التي قد تواجييا أثناء ذلؾ، فاذا الشخصية، لدرجة انو يمكف تفريدىا عف 
كػػػاف األمػػػر يتسػػػـ بالصػػػعوبة أثنػػػاء التعامػػػؿ مػػػع الشخصػػػية السػػػوية فمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ عنػػػد التعامػػػؿ مػػػع 
شخصػػػػيتو تتسػػػػـ بػػػػالغموض وباسػػػػتجابات مرضػػػػية معينػػػػة نتيجػػػػة لتعرضػػػػيا الضػػػػطرابات نفسػػػػية مؤلمػػػػة 

 (.    2002)المطيؼ ، كاالكتئاب؟
      

حيث أصبح االكتئاب حقيقة مف حقائؽ الحياة التي ترافؽ الفرد فػي كػؿ مكػاف، وىػو آخػذ باالنتشػار فػي 
العصر الحالي المميء بالمتغيرات الضاغطة واألحداث المتسػارعة، وتكمػف خطػورة ىػذا االضػطراب فػي 

باالنتحػػار، واف انػػو احػػد األسػػباب الرئيسػػة المؤديػػة إلػػى دمػػار اإلنسػػاف، إذ تشػػير البحػػوث إلػػى ارتباطػػو 
%( مػػف حػػاالت االنتحػػار سػػببيا االكتئػػاب، حيػػث أف االنتحػػار يحػػدث بػػيف المكتئبػػيف 70%( إلػػى )50)

 (.2010)الجبوري،  أكثر مف أي فئة أخرى
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ويعتبر االكتئاب، كحالة مف الشػعور، ولػوف مػف الػواف المػزاج قػؿ أف نجػد مػف لػـ يتحسػس بػو ولػو لفتػرة 
ة، فقػػد عػػرؼ االكتئػػاب ووصػػؼ، منػػذ اقػػدـ العصػػور ومػػػا يػػزاؿ حتػػػى قصػػيرة فػػػي حياتػػو. وكحالػػو مرضػػي

اليوـ تجربة نفسية عامػة الوجود عند مختمؼ األجناس والثقافات. فقد عػرؼ اليونانيوف والرومػاف القدماء 
االكتئػػػاب ووضػػػع مفكػػػروىـ وصػػػفًا وتصػػنيفًا لػػػػو. كمػػػػا عػػػػرؼ البػػابميوف واألشػػوريوف والمصػػريوف القػػدماء 

كتئاب وعنػػوا بالمرضػػػى النفسػييف وأوجػدوا العالجػػػات ليػػػـ. ولمعػػػرب جيػػػود كبيػرة فػػػي ىػػػذا المضػمار اال
تجمت باىتمامات أطبائيـ ومفكرييـ. ومػػف مشاىير األطباء العرب في حقػؿ الطػب النفسػي )ابػػف سػػينا( 

واالنفعػػاالت وتأثيرىا فػػي البػػدف وعالقػػة  الػذي وصػؼ االكتئػاب والقمػػؽ والميالنخوليػػا والميوؿ االنتحارية
 (. 1990االنفعػػاؿ بالتغيرات الجسمية )السيمفاني، 

 
ولعػؿ حػاالت االكتئػاب عمػى كثرتيػا، اكثػر بكثير ممػا يظير لمنػاس ولألطبػاء عمػػى حػػد سػػواء. ذلػػؾ أف 

لى صػػػدورىـ وال يبوحػوف بػػػو، والكثيػروف الشػػعور إ يضموفنسػػبة كبيرة ممف يعانوف الشػػعور باالكتئػػاب 
الفػػرد  إمكانياتمػػنيـ يمجأوف إلى وسػائؿ مختمفػة لتبديد شػعورىـ باالكتئػاب وتتبايف ىػذه الوسػائؿ حسػب 

 إلػػىوالشػػػػراب  كالتػػدخيفالمختمفػػػػة. مػػػػف ابسػػػػطيا  اإلدمػػافاعتبػػػػار وسػػػػائؿ  ويمكػػف. النفسػػيةوخصائصػػػو 
عمػػػػػى تػػػػػوفر عنصػػػػػر االكتئػػػػػاب  دلػػػػيالً الميدئػػػػػة والمفرحػػػػػة والميموسػػػػػة  والعقػػػػاقيرػدرات المسػػػػػػكرات والمخػػػػػ

معظػػـ حػػاالت االكتئػػاب ال  أف بشػػكؿ عػػاـ. ومػػع اإلنسػػانيةمػػف  كبيػػربػػػدرجات مختمفػػػة فػػػي نفػػػوس جػػػزء 
فػػرد باسػػػتمرار ظيػػػور عػػوارض االكتئػػاب عنػػد توقػػؼ ال انػػو يمكػػف المالحظػػة أال األطبػػاءالستشػػػارة  تػػأتي

 (.1983 عمؿ )كماؿ، أوشراب  أوميدئ  أومف مخدر  عميوعما تعود 
 

 مفهوم االكتئاب:  1.1.1.1
 

 أواسػػػػتجابة االكتئػػػػاب  أف يعتقػػػػدلالكتئػػػػاب، فػػػػالبعض  تفسػػػػيرىـالػػػػنفس فػػػػي  أطبػػػػاءمػػػػف  يختمػػػػؼ الكثيػػػػر
ئػاب الػذىني باالكتئاب النفسي ىػو نفػس المػرض المعػروؼ باالكت أحياناً  يسمىما  أواالكتئاب التفاعمي 

بػػػاف اسػػػتجابة  اآلخػػػرالػػػبعض  ويػػػؤمف، ولػػػيس كيفيػػػاً  كميػػػاً  تغيػػػراً انػػػو أو العقمػػػي، ولكػػػف تختمػػػؼ شػػػدتو  أو
 (.1984 عف االكتئاب الذىني )عكاشة، ومصيرىاوعالجيا  وأعراضيا أسبابيااالكتئاب تختمؼ في 

 
ولمثقػة  لألمػؿبائسػًا فاقػدًا  حزينػاً الشػخص  فييا يبدوالحاالت التي  إلى لإلشارةمفيوـ االكتئاب  ويستخدـ
، فالمكتئػب اعمػف الحػداد ولكنػو لػـ االنفعاليػةقمقًا دوف معرفػة السػبب، مبالغػًا فػي ردوده  وباألخريفبنفسو 
. واالكتئػػاب ىػػو حالػػة مػػف االضػػطراب النفسػػي تبػػدو اكثػػر وضػػوحًا فػػي الجانػػب أو مكانػػاً لػػو زمنػػًا  يحػػدد
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عمػى شػرور  الضػميرووخػز  الشديد واليػأس مػف الحيػاة بالحزف المريض حيث يتميز لشخصيةاالنفعالي 
 (. 2002 نصر،د )بعيحد  إلىفي الغالب بؿ تكوف متوىمة  الشخصيةلـ ترتكبيا 

 
 ت ريف االكتئاب : 1.1.1.1

ظيرت العديد مف التعريفات لالكتئاب، وكما وكاف ىناؾ العديد مف المحاوالت مف قبؿ الباحثيف لوضػع 
، وبػػػال شػػػؾ فػػػاف ىنػػػاؾ صػػػعوبة فػػػي حصػػػر كػػػؿ ىػػػذه المحػػػاوالت، مػػػف ىنػػػا تعريفػػػات مختمفػػػة لالكتئػػػاب

 ستعرض الباحثة فيما يمي مجموعة مف التعريفات عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 

ويعني االكتئاب في المغة بأف فالف اكتأب أي اغتـ وحزف وانكسػر، فالكأبػة تغيػر الػنفس باالنكسػار مػف 
 (.22: 2001، وآخروفسرحاف ف )شدة اليـ والحز 

 
تعنػي سػوء الحػاؿ، واالنكسػار الكآبػة االكتئاب لغػة: االكتئػاب مػف الكآبػة، و  (1993يعرؼ ابف منظور)و 

لكآبػة أيضػا تغيػر الػنفس باالنكسػار، مػف ، وامف الحزف، واكتأب اكتئابا: حزف واغتـ وانكسر، فيو كئيب
 ، وىو كئيب ومكتئب.  شدة اليـ والحزف

 
عمػػػى انػػػو حالػػػة عياديػػػة تكػػػوف مصػػػحوبة  Beck( 40: 1995ؾ )عرفػػػو بيػػػأمػػػا االكتئػػػاب اصػػػطالحا: في

بتغيػػػرات مزاجيػػػة وعقميػػػة وجسػػػمية تتمثػػػؿ فػػػي صػػػورة : )الحػػػزف، والعزلػػػة، والالمبػػػاالة، وانخفػػػاض تقػػػدير 
 ، وعداء الذات، وانخفاض في النشاط(.(الميبيدو)الذات، واضطرابات في النـو والشيية، ونقص 

 
انفعالية تتضمف تغيرا محددا في المػزاج مثػؿ مشػاعر الحػزف والقمػؽ  بأنو: حالة (Beckعرفة بيؾ )كما ي

والالمباالة، ومفيومًا سالبًا عف الذات مع توبي  الذات وتحقيرىا ولوميا ووجود رغبات  في عقاب الذات 
مػػػع رغبػػػة اليػػػروب واالختفػػػاء والمػػػوت، وتغيػػػرات فػػػي النشػػػاط مثػػػؿ صػػػعوبة النػػػـو واألكػػػؿ وتغيػػػرات فػػػي 

 (. 13: 2008، النجمةيادة النشاط )نقص أو ز مستوى 
 

(: بانو حالة انفعالية وقتية أو دائمة يشعر فييا الفرد باالنقباض 12 - 11: 2003أيضا يعرفو ىندية )
والحػػػزف والضػػػيؽ وتشػػػيع فييػػػا مشػػػاعر اليػػػـ والغػػػـ والشػػػؤـ فضػػػاًل عػػػف مشػػػاعر القنػػػوط والجػػػزع واليػػػأس 

بالجوانػػب المزاجيػػة والمعرفيػػة والسػػموكية منيػػا  والعجػػز، وتصػػاحب ىػػذه الحالػػة أعػػراض محػػددة متصػػمة
نقص االىتمامات، واالستمتاع بمباىج الحياة، وفقداف الوزف، واضطرابات في النـو والشػيية، باإلضػافة 

 إلى سرعة التعب، وضعؼ التركيز، والشعور بنقص الكفاءة، والميؿ لالنتحار.
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انفعاليػػة وقتيػػة أو دائمػػة يشػػعر فييػػا الفػػرد االكتئػػاب بانػػو حالػػة  (762: 2011الشػػبؤوف ) يعػػرؼكػػذلؾ 
باالنقبػػػاض والحػػػزف والضػػػيؽ وتشػػػيع فييػػػا مشػػػاعر اليػػػـ والغػػػـ، وتصػػػاحب ىػػػذه الحالػػػة أعػػػراض محػػػددة 

 .متصمة بالجوانب المزاجية والمعرفية والسموكية والجسمية
 

احبيا كمػػػا ويػػػرى )بزوفسػػػكي( االكتئػػػاب بانػػػو حالػػػة مػػػف القنػػػوط واليػػػأس وانقطػػػاع األمػػػؿ والخػػػوؼ بصػػػ
اتجاىػػات انفعاليػػة سػػمبية وتغيػػرات فػػي المعرفػػة وفػػي السػػموؾ، والفػػرد فػػي حػػاؿ كونػػو فػػي حالػػة االكتئػػاب، 

 (.8: 2002)نصر،  يخبر بعض االنفعاالت، منيا الحزف أو )المانخوليا( والقمؽ أو الحصر واليأس
 

يػز باالنقبػاض بأنػو حالػة تتم(: 433: 1993المشار اليػو فػي )موسػى، ( 1961 ،جرجسو )يعرفأيضا 
 اإلرجػػاعفػػي المػػزاج واجتػػرار األفكػػار السػػوداء ، واليبػػوط فػػي الوظػػائؼ الفسػػيولوجية قػػد يصػػاحبو بعػػض 

العقمي المرضي، وقد يكوف أحد طػوري ذىػاف اليػوس واالكتئػاب وقػد يحػدث نتيجػة التعػرض لمشػقة مػف 
 لو.قبيؿ االستجابة 

 
بأنو: مجموعة مػف DSM 1 التشخيصي األوؿ  جمعية الطب  النفسي األمريكية في الدليؿكما وعرفتو 

  بػػػؿ ىػػػي اضػػػطرابات وظيفيػػػة ومزاجيػػػة فػػػي االنحرافػػػات ال تػػػنجـ عػػػف عمػػػة عضػػػوية أو تمػػػؼ فػػػي الُمػػػ
اضػػطراب عالقػػات الفػػرد مػػع  إلػػىالخبػػرات المؤلمػػة أو الصػػدمات االنفعاليػػة، أو  إلػػىترجػػع  الشخصػػية،

، وىو محاولة شاذة حياة الفرد وخاصة طفولتووترتبط بالوسط االجتماعي الذي يعيش فيو ويتفاعؿ معو 
، قػػد إيقافػػوألزمػػة نفسػػية ومحاولػػة لتجنػػب القمػػؽ أو  لمػػتخمص مػػف صػػراعات واضػػطرابات تسػػتيدؼ حػػالً 

 تفمػػح فػػي ىػػدفيا بقػػدر قميػػؿ أو كبيػػر أو تكػػوف محاولػػة خائبػػة ال تجػػدي فػػي خفػػض القمػػؽ بػػؿ تزيػػده شػػده
صرار  (.209: 1981)ياسيف ، وا 

 
( بأنػػػػو: انحطػػػػاط فػػػػي ICD-10ة الصػػػػحة العالميػػػػة فػػػػي تصػػػػنيفيا الػػػػدولي العاشػػػػر)كمػػػػا وعرفتػػػػو منظمػػػػ

المريض وفقر اىتماماتو وعدـ تمتعو بما يبيج اآلخريف، وتتفاوت كؿ واحدة مف تمؾ األعػراض فػي كػؿ 
نوبة بيف البسيط، والمتوسط والشديد، لذلؾ تتفاوت درجة األعراض مف وقت آلخر فػي الشػخص الواحػد 

كتئػاب، وتػتخمص ىػذه األعػراض فػي ىبػوط القػدرة عمػى التركيػز وانحطػاط تقػدير المػريض أثنػاء نوبػة اال
لذاتو وثقتو بنفسو، ومعاناتو مػف اإلحسػاس بالػذنب وعػدـ أىميتػو، والتشػاؤـ، وسػرعة اإلنيػاؾ، أو انعػداـ 

ثػػـ انعػػداـ  القػوة، والتفكيػػر فػػي إيػػذاء نفسػػو بػػـ فيػػو إقدامػػو عمػػى االنتحػػار، واألرؽ الشػػديد والنػػـو المتقطػػع،
 .(82: 1995)حقي،  الشيية
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نو: اضػطراب بأ( ICD-9)في التصنيؼ الدولي التاسع ( WHO)عرفتو منظمة الصحة العالمية أيضا 
 يتضػػمف فػػي مظػػاىره توىمػػا أو ىػػذيانا،، وال قة، ينشػػأ عػػادة مػػف تجربػػة مضػػاييتميػػز بحػػزف غيػػر مناسػػب

، وال يقػػـو التمييػػز موجػػودة غالبػػا فيػػو سػػابقة عمػػى مرضػػوولكػػف يغمػػب انشػػغاؿ المػػريض بصػػدمة نفسػػية 
العصابي االكتئابي والذىاني عمى درجة االكتئاب ولكف عمى وجود أو عدـ وجود لخصائص العصػابية 

 .(113: 1983)المحيسري،  المريضأو الذىانية وعمى درجة االضطراب في سموؾ 
 

تمر مػػا بػػيف عػػدة ثابتػػة قػػد تسػػبأنػػو: مجموعػػة أعػػراض  Emery( 112 :1998)امػػري عرفػػو أيضػػا 
)التبمػد  ؟كيػؼ تسػمؾ أو تتصػرؼ وىذه األعراض يمكف تحديػدىا وفقػا ألربػع زمػالت ىامػة ىػي: ،سنوات

ة سػػػػمبية لمػػػػذات ولمعػػػػالـ ر حػػػػزيف ،مػػػػذنب ، قمػػػػؽ( وكيػػػػؼ تفكػػػػر؟ )مضػػػػ؟ )وبػػػػطء الحركػػػػة( وكيػػػػؼ تشػػػػعر
 ( ثـ كيؼ يتفاعؿ بدنؾ؟ )مشكالت النـو ومشكمة الشيية(.ولممستقبؿ

 
 Neurotic Depression(: اسػػتجابة االكتئػػاب العصػػابي 74:  1992)لحفنػػي ا ىػػذا وقػػد عػػرؼ

Reaction ة الوطػػأة مثػػؿ فقػػد عزيػػز، أو نػػزوؿ : رد الفعػػؿ الػػذي يػػأتي نتيجػػة مواقػػؼ شػػديدبأنيػػا تعنػػي
 ، ومف شأنيا أف يصاب الشخص باالكتئاب.كارثة مالية، أو الفشؿ في التجارة أو الزواج

 
االكتئػاب بانػو: مػرٌض طبػي  -( معاىد الصحة القومية NLHمريكية لمطب )وتعرؼ المكتبة القومية األ

 ممكف عالجو، وىذا التعريؼ غامض نوعا لكنو يحتوي عمى ثالثة مكونات أساسية، ىي:
 

مرض: االكتئاب مرض ذو أعراض خاصة ومميزة، تحدث تغيرات في الطريقة التػي تحػس بيػا  -
ا اكتئػػػاب، فػػػاف تمػػػػؾ األعػػػراض ال بػػػد أف تكػػػػوف بػػػذاتؾ، أو بعالمػػػؾ، أو بحياتػػػؾ، ولتحديػػػػد أنيػػػ

 مستمرة ألسبوعيف عمى األقؿ.
طبي: االكتئاب حقيقة، إنو ليس اختالؼ مف وحػي خيػاؿ الفػرد، فيػو يوجػد ويػؤلـ، ويػؤثر عمػى  -

 جسـ الفرد وعقمو ومشاعره.
ممكف عالجو: مف الممكف عالجو، حيث يمكف ترويضو عف طريؽ تغيرات في أسموب الحياة،  -

 (.2010دوية، أو العالج النفسي، أو باجتماع تمؾ األشياء )بريس، أو األ
 

حيػػث يالحػػظ ومستصػػفى القػػوؿ فقػػد حرصػػت الباحثػػة عمػػى طػػرح العديػػد مػػف التعريفػػات بصػػور متعػػددة، 
بناء عمى ما سبؽ أف ىناؾ اتفاًقا بيف التعريفات السابقة وتبايًنا في وجيػات النظػر، إال أف الباحثػة تػرى 

األعػػراض المؤلمػػة والمحزنػػة التػػي يشػػعر بيػػا الفػػرد  يمثػػؿ مجموعػػة مػػفاالكتئػػاب أف فػػي ضػػوء مػػا ذكػػر 
، وبأنو شخص سيئ كثير الخطأ تو المزاجية بالحزف واليأس واليبوطوالتي تتضح مف خالؿ وصفة لحال
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ار ، وصػوأرقػاً  وفقد شييتو لمطعػاـ وأصػبح أكثػر قمقػاً وفقد متعة الحياة ولذتيا، يكره ذاتو وال يتقبؿ شكمو، 
فػي تتبنػى  ةالباحثػوفػي الوقػت ذاتػو فػإف  .الحياتيػة األعمػاؿ إنجػازعػف  بالوحدة وأكثر عجزاً  أكثر شعوراً 

 ضػػػمف مجموعػػػةتعريػػػؼ بيػػػؾ لالكتئػػػاب الػػػذي تػػػـ ذكػػػره سػػػابقا  السػػػابؽ اتعريفيػػػ إلػػػىدراسػػػتيا باإلضػػػافة 
 التعريفات. 

 
  المات االكتئاب الرئيسية:أ راض و  1.1.1.1

 
لػػو جممػػة مػػف األعػراض عنػػد ألػػواف الشخصػػيات المكتئبػػة التػػي وردت فػػي األدب وصػؼ االكتئػػاب وحػػدد 

حالة قيس بف الممػوح  األصفيانيالعربي(، فقد وصؼ أبا الفرج  األدبسبة لألوؿ)بالنالعربي والعالمي، ف
المفيوـ السريري الحديث لالكتئاب المرضي وىي القصػة  إلىالمعروؼ بمجنوف ليمى وصفا طبيا اقرب 

 بأوصػاؼيت بوفاة قػيس بطريقػة غامضػة فػي واد كثيػر الحجػارة، حيػث وصػؼ أبػو الفػرج قػيس التي انت
المكتئبيف عندما يتعرضػوف لمواقػؼ خارجػة تتضػمف الفشػؿ أو فقػداف موضػوعات الحػب،  أوصاؼتشبو 

ىمػػاؿ الحاجػػات البيولوجيػػة )الطعػػاـ والنػػوـ(. أمػػا  واإلىمػػاؿ الحػػاد لممظيػػر الخػػارجي والحػػزف الشػػديد، وا 
بة لمثػػػاني )األدب العػػػالمي(، فقػػػد وصػػػؼ االكتئػػػاب فػػػي أدبيػػػات العػػػالمي شكسػػػبير، حيػػػث يصػػػؼ بالنسػػػ

االكتئاب عمى نحو نموذجي، حيث وصؼ ىاممت بأوصاؼ مرتبطة ارتباطا كبيػرا باالكتئػاب المعاصػر 
 بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الشػػػعور بالػػػذنب، ولػػػـو الػػػنفس، والتػػػردد الشػػػديد، واضػػػطرابات النػػػوف، واألفكػػػار االنتحاريػػػة

 (.2014رعار، )ع
 

ىذا المرض وعرفوه منذ القدـ باسػـ إلى وكاف الفضؿ ألوائؿ العمماء المسمميف في الوصوؿ إلى التعرؼ 
اليػػـ والوجػػد، ويرجػػع السػػبب فػػي االكتئػػاب عنػػدىـ إلػػى اإلفػػراط فػػي العمميػػات العقميػػة كػػالتفكير والتػػذكر 

سينا عمى مرض االكتئاب مصػطمح  وقد اطمؽ ابف (.2015)إسماعيؿ،  واإلدراؾ مما يجمب اليـ والغـ
أسػػبابو المتمثمػػة فػػي اخػػتالؿ  إلػػىتنبػػو  وقػػدـ منيجيػػة عالجيػػة دوائيػػة نفسػػية لالكتئػػاب. كمػػاالميالنخوليػػا، 

الغػػػددي، فػػػذكر أف وجػػػود المػػػرة السػػػوداء فػػػي الػػػدماغ وىػػػي مػػػف األنمػػػاط  واإلفػػػرازالتػػػوازف البيوكيميػػػائي، 
 بعبقرتيو، كما انو استطاع إلحداثوف المسببات الرئيسية ، ماإلنسافاألربعة التي تدخؿ في تركيب جسـ 

  :عديدة مف الميالنخوليا، وىي أصنافايكشؼ  أف
 االكتئاب في المغة الطبية المعاصرة. أو بالكآبةالميالنخوليا السوداء الحادة: تعادؿ ما يسمى  -
تعػػاد مػػا الميالنخوليػػا السػػوداء الدمويػػة: تبػػرز عنػػد صػػاحبيا عمػػى شػػكؿ فػػرح وضػػحؾ مفػػرط، و  -

 يعرؼ باليوس االنيياري.
 الميالنخوليا السوداوية الصفراوية: وىي ادنى مف الجنوف وتعادؿ الفصاـ المزاجي. -
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الميالخوليا السػوداوية البمغميػة: تسػبب لصػاحبيا انخفػاض فػي الحركػة والكسػؿ والسػكوف، وىػي  -
 (.2014)بوعود،  تعادؿ االنييار العصبي

 
رابات النفسػػػػية والوجدانيػػػػة، يفصػػػػح عػػػػف نفسػػػػو فػػػػي مجموعػػػػة مػػػػف االكتئػػػػاب شػػػػأف الكثيػػػػر مػػػػف االضػػػػطو 

األعػػراض المتزامنػػة، بعضػػيا مػػادي )عضػػوي(، وبعضػػيا معنػػوي )ذىنػػي ومزاجػػي(، والثالػػث اجتمػػاعي، 
 وحيث االكتئاب كمرض نفسي يصاب بو اإلنساف فيجعمو يعاني مف األعراض اآلتية:

 
 شعور باإلحباط والممؿ. -
 ة.عدـ االستمتاع بمباىج الحيا -
 اضطراب بالنـو وقد تكوف في صورة صعوبة في النـو أو كثرتو. -
 فقداف الشيية لألكؿ أو اإلفراط في األكؿ بشراىة. -
 سرعة التعب مف أي مجيود. -
 صعوبة في التركيز والتذكر واتخاذ القرارات. -
 نظرة تشاؤمية لمماضي والحاضر والمستقبؿ. -
 أو القتؿ.التفكير في إيذاء النفس أو المحيطيف كاالنتحار  -
 (.2006)حسف،  الشعور الدائـ بالذنب أو العصبية الدائمة -

 
يجب مالحظة خمسة أو اكثر مف األعراض خالؿ فتػرة أسػبوعيف، ىػذه ( إلى انو 2008يشير الزيود )و 

مػف  مػأخوذة األعػراض، وىػذه وظيفياً األعراض يجب أف تظير تغييرا في نفس أو درجة أداء الشخصي 
(DSMIV-1994) لمطب النفسي األمريكية لمجمعية: 

 .كؿ ساعات اليوـ أوًا باكتئاب ومزاج انفعالي في معظـ ساعات اليـو تقري -
 اىتماـ متناقص بالنشاطات الترفييية. -
 وزف إضافي. أونقص ممحوظ بوزف الجسـ  -
- .  مشكالت النـو
 زيادة في معدؿ النشاط أو انخفاضو. -
 نقص الطاقة. أواألعياء  -
 .ور بالذنبلشعا أوشعور بعدـ القيمة  -
 .نقص التركيز -
 أفكار مرتبطة بالموت. -
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( إلػػى مجموعػػة مػػف األسػػئمة المتاحػػة، والتػػي قػػد تسػػاعد فػػي تحديػػد مػػا اذا كانػػت 2010بػػريس )ويشػػير 
 األعراض المرضية لدى الفرد تشير إلى انو يعاني مف االكتئاب أـ ال، وىذه األسئمة ىي:

 قؿ؟ىؿ شعرت بانكسار أو كآبة لمدة أسبوعيف عمى األ -
 ىؿ لديؾ صعوبة في النوـ أو في البقاء نائمًا؟ -
 ر أو أقؿ كثيرًا مف المعتاد؟ىؿ تجد نفسؾ تناـ أكث -
 عادة؟ ىؿ تأكؿ أكثر أو أقؿ كثيرًا مما تأكؿ -
 ىؿ تجد نفسؾ لديؾ صعوبة في التركيز؟ -
 ىؿ تشعر بالعجز ا واف الحياة ال تستحؽ الجيد؟ -
 تبدو عماًل ثقياًل لمغاية؟ىؿ النشاطات التي عادة ما تمنحؾ السعادة  -
 ىؿ كاف لديؾ تفكير باالنتحار؟ -
 ىؿ انخفض مستوى طاقتؾ؟ -
 ىؿ عانيت مف أي أعراض تتعارض مع طبيعة حياتؾ؟ -

 
أيضا توصمت نتائج جيود الميتموف بدراسة اضطراب االكتئاب لوجود تصنيفات متعددة ليذا المرض، 

نيا متفقة مف حيث التشخيص والتحميؿ والمعالجة إال أف ىذه التصنيفات واف تعددت في مناحييا أال أ
 ومف بيف  تمؾ  الجيود التصنيؼ الذي قدمو )بيؾ( وحدد المظاىر اآلتية:

 المظاىر االنفعالية: وتتضمف فقداف القدرة عمى االستمتاع بمرح الحياة، وضعؼ الثقة بالنفس. .1
وتضخيـ  ،موـ لنفسووتوجيو ال ،المريض لذاتووتتضمف سمبية مفيوـ  المظاىر المعرفية: .2

 بالقيمة الذاتية. اإلحساسوضعؼ لقدرة عمى اتخاذ القرارات والحسـ، وانعداـ االمشكالت، 
الميؿ نحو المثابرة والطموح  وانعداـ، اإلنجازالمظاىر الواقعية: وتتضمف ضعؼ القدرة عمى  .3

وتحبيذ  ،الواقعاإلرادة، والرغبة في اليروب مف ، والشمؿ في أىداؼ الحياة ومتطمباتيالتحقيؽ 
 .االتكاليةفكرة الموت وتزايد الميوؿ 

طاقة الجنسية وكثرة وفقداف ال : تتضمف الشعور السريع بالتعب واإلرىاؽ،المظاىر الجسمية .4
 (.2015نوبات العرؽ )الخالدي، 

 
 أس:اب االكتئاب: 1.1.1.1

ف عالقػات تبادليػة بػيف بيف )بيؾ( أف ىناؾ حمقة مفرغة تساىـ في استمرار االكتئاب وتطػوره حيػث تكػو 
االكتئػػػػاب والتفكيػػػػر السػػػػمبي، وىػػػػو مػػػػا يػػػػؤدي إلػػػػى إنشػػػػاء الحمقػػػػة المفرغػػػػة التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى اسػػػػتقرار 

 (.2014االكتئاب)عرعار، 
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فاإلصابة باالكتئاب بالنسبة ألي إنساف مسالة ليػا جػذور وعوامػؿ  قػد تكػوف بػدايتيا منػذ عيػده بالحيػاة، 
األسباب والعوامؿ تجمعػت لتػؤدي فػي النيايػة لإلصػابة باالكتئػاب،  وعادة ما يكوف ىناؾ تراكـ لعدد مف

 (.2001)الشربيني،  وقد تكوف ىذه العوامؿ في الشخص نفسو أو تكوف نتيجة لتأثره بالبيئة المحيطة
 
 فػػػػإفالف ىنػػػاؾ أنػػػػواع عديػػػػدة مػػػػف االضػػػػطرابات االكتئابيػػػػة، بعضػػػيا اكثػػػػر خطػػػػورة مػػػػف األخػػػػرى، لػػػػذا و 

 ، فقد يكوف مف أسباب االكتئاب االتي:األفرادلدخوؿ حياة  ضاأيلالكتئاب طرؽ واسعة 
يبدو أف بعض أنػواع مػف االكتئػاب تتفشػى فػي العػائالت، لػذا ربمػا يكػوف السػبب ىػو االسػتعداد  -

 الوراثي لالكتئاب.
الحيػػاة المشػػحونة بالضػػغوط فػػي االكتئػػاب، مثػػؿ الطػػالؽ  أحػػداث أوتتسػػبب صػػدمة،  أفيمكػػف  -

 المرض المزمف، وفقداف الوظيفة وىكذا.واالنتكاسات المالية، و 
 انخفاض في معدالت اليرمونات. أوارتفاع أف تسبب اليرمونات اكتئاب؛ وىذا يعني  أفيمكف  -
وكػػذلؾ عقػػاقير الميػػدئات والكحػػوؿ  -الوصػػفات الطبيػػة أدويػػة -األدويػػةتسػػبب بعػػض  أفيمكػػف  -

 كئيبة. أعراضاتسبب  أواكتئابا 
القمػػب، والسػػرطاف،  أمػػراضأخػػرى االكتئػػاب، ومػػف بينيػػا تسػػبب حػػاالت طبيػػة معينػػة  أفيمكػػف  -

 (.اإليدزونقص المناعة)
اضػػطراب عػػاطفي  إلػػىتػػؤدي  أفالشػػتاء المظممػػة يمكػػف  فأيػػاـيسػػبب الطقػػس اكتئابػػا،  أفيمكػػف  -

 (.2010بريس، ي )موسم
 

 ومنيا: اإلنسافظيور حاالت االكتئاب عند  إلىىذا وقد تعددت األسباب والعوامؿ التي تؤدي 
 
 : وتتضمف: ال:يولوجية األس:ابوال: أ

عػف أدلػة تشػير إلػى وجػود عامػؿ  ،األسرية، ودراسات التػوائـكشفت الدراسات الجينات الوراثية:  -
االكتئػػاب ينتشػػر فػػي عػػائالت  فقػػد لػػوحظ أف ،حػػاالت االكتئػػاب دور ميػػـ فػػي ظيػػور جينػػي، لػػو

الػػػػوراثي والتفسػػػير  ،الجينيػػػة فػػػػي حػػػدوث االكتئػػػػاب واسػػػػتنتج مػػػف ذلػػػػؾ أىميػػػة األصػػػػوؿ ،معينػػػة
الفػػرد  لالكتئػاب يظيػر وجػود عالقػة بػيف االسػػتدعاء الػوراثي لإلصػابة باالكتئػاب ومػدى اسػتعداد

وذلؾ إذا كاف لدى الوالػديف أو أحػدىما  ،نات الوراثية المحفزة لإلصابة بوأي: توفر المكو  ،لذلؾ
مػا فييػا مػف ضػغوط وبخاصة اذا ىيأت الظروؼ البيئية بمرضي باالضطرابات النفسية، تاري  

(. والجػػدير ذكػػره ىنػػا اف الضػػغوط بحػػد 2015ظيػػار تمػػؾ االسػػتجابات االكتئابيػػة )إسػػماعيؿ، إل
نما تعتمد عمى التجربة الشخصية لمفرد، فقػد تكػوف  ذاتيا ال تعتبر سيئة، كما وال تعتبر جيدة، وا 

القمػػؽ واالنزعػػاج أحيانػػا دافعػػا لػػو لمعمػػؿ، عنػػدما تكػػوف ايجابيػػة ومفيػػدة، أو تكػػوف سػػببا لمشػػاعر 
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عنػػدىا تكػػوف سػػمبية وضػػارة، انطالقػػا مػػف أف الشػػعور بػػالتوتر النػػاتج عػػف الضػػغوط عبػػارة عػػف 
استجابة حيوية كيماوية لموقؼ فيػو تيديػد محتمػؿ، يتعػرض لػو الفػرد باسػتمرار، وبالتػالي يعتمػد 

 Law and) التعامػؿ مػع الضػغوط عمػى قػدرة الفػرد عمػى االسػتجابة ليػا والوسػط االجتمػاعي
Glover, 2000.) 

أي: نقػػص  كتئػػاب،مينػػات الحيويػػة، ينػػتج عنػػو مػػرض االنقػػص األ وتشػػمؿ: :يػػةاألمينػػات الحيو  -
الناقػػػؿ العصػػػبي )السػػػيروتونيف( كمػػػا فػػػي حالػػػة تعػػػاطي العقػػػاقير الميدئػػػة أو األدويػػػة المثبطػػػة 

 وىػػي مضػػادات ،النػػوـ والرغبػػة فػػي ،يلمسػػيروتونيف( الػػذي يػػؤدي تناوليػػا إلػػى االرتخػػاء الجسػػم
االكتئػػاب عنػػد حػػاالت مػػدمني ويحػػدث  ،ممػػا يػػؤدي إلػػى اإلصػػابة باالكتئػػاب لزيػػادة السػػيروتونيف

وىنػػػاؾ حػػػاالت اكتئابيػػػة  ،ويعػػػرؼ بالحػػػاالت اإلنسػػػحابية ،وأحيانػػػا بعػػػد تػػػرؾ التعػػػاطي ،الكحػػػوؿ
 .(2015)إسماعيؿ،  أخرى مف تعاطي المخدرات

 
 يا:يًا: األس:اب ال:يوكيماوية: 

مػػؿ عمػػى محاولػػة إيجػػاد تغيػػرات بيوكيماويػػة فػػي المػػواد العصػػبية الناقمػػة التػػي ربمػػا يقػػـو أساسػػا ىػػذه العوا
تكػػػوف مسػػػؤولة عػػػف تطػػػور االسػػػتجابة االكتئابيػػػة وظيورىػػػا وقػػػد اكتسػػػب ىػػػذا التفسػػػير أىميػػػة كبيػػػرة فػػػي 
السػػػػػنوات القميمػػػػػػة الماضػػػػػػية مػػػػػػع تقػػػػػدـ الوسػػػػػػائؿ الجديػػػػػػدة لفيػػػػػػـ آليػػػػػة عمػػػػػػؿ الدماغ)التصػػػػػػوير بػػػػػػالرنيف 

، حيث كشفت بعػض الدراسػات عػف ارتبػاط االكتئػاب بتغيػرات وظيفيػة بعػض الخاليػا لػدى المغناطيسي(
 (.2015غنيـ، ف )مقارنة مجموعة مف المكتئبيف وغير المكتئبي

 
 : األس:اب ال:فسية ا:يالي

يػػرى المحممػػوف النفسػػيوف انػػو إذا لػػـ تشػػبع الحاجػػات النرجسػػية لمفػػرد المييػػأ لإلصػػابة باالكتئػػاب يصػػبح 
اتػػو فػػي خطػػر، وحينئػػذ يكػوف مسػػتعدا لمقيػػاـ بػػأي عمػػؿ ليػرغـ اآلخػػريف عمػػى االلتفػػات إليػػو، وقػػد تقػديره لذ

يمجأ إلػى الذلػة والمسػكنة إلرغػاـ مصػادر اإلشػباع الخارجيػة عمػى أف تكػوف طػوع  يػده، وكثيػرا مػا يػنجح 
االنفعػػاؿ، فػػي محاولػػة  التحايػػؿ عمػػى بيئتػػو، ومػػف أىػػـ األسػػباب النفسػػية لإلصػػابة باالكتئػػاب: التػػوتر، و 

واإلحباط، والفشؿ، وخيبة األمؿ، والكبت، والقمؽ، وضعؼ األنا األعمى، والصراع الالشعوري، والشعور 
باإلثـ، والرغبة في عقاب الذات، واتياـ الذات، والتفسير الخاطئ غير الواقعي لمخبرات الصادمة، وعدـ 

، وسػػوء التوافػػؽ، ويكػػوف االكتئػػاب عمػػى التطػػابؽ بػػيف مفيػػـو الػػذات الواقعيػػة وبػػيف مفيػػـو الػػذات المثاليػػة
ويكػوف  ىيئة انسحاب وجود كره وعدواف مكبوت قد يتجو نحو الذات يظير في شكؿ محػاوالت انتحاريػة

لػػذا فػػاف قػػدرة الفػػرد عمػػى مواجيػػة األحػػداث الضػػاغطة تعتمػػد  .(1986، جالؿاالكتئػػاب بمثابػػة الكفػػارة)
فاعميتو وقدرتو عمػى التحمػؿ وتػذليؿ الصػعاب، يفقػده عمى فاعميتو وتحممو وصالبتو، فشعور الفرد بعدـ 

إحساسػو بقيمتػػو وثقتػو بنفسػػو، وتتالشػى قدرتػػو عمػى السػػيطرة عمػى مجريػػات األمػور، وبالتػػالي يفشػؿ فػػي 
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مواجيػػة أحػػداث الحيػػاة المتواصػػمة ومػػف ثػػـ يشػػعر بػػالعجز ممػػا يجعمػػو يشػػعره بعػػدـ الجػػدوى ألي مجيػػود 
 (.Bandura, 1985ط )يقـو بو في مواجية الضغو 

 وم:ها:األس:اب االجتما ية: : را: ا
الطػػالؽ، التفكػػؾ األسػػري، وانشػػغاؿ الوالػػديف بشػػؤونيـ الخاصػػة، واالنفصػػاؿ بػػيف الوالػػديف )يعيشػػوف فػػي 
نفػػػػس البيػػػػت ولكػػػػف منفصػػػػميف نفسػػػػيًا(، تعػػػػرض الفػػػػرد لمعنػػػػؼ فػػػػي المدرسػػػػة، تصػػػػمب األـ أو األب فػػػػي 

 (.1988لمخدرات بشراىة)كماؿ، المعاممة، الظروؼ السيئة، وتعاطي الكحوؿ وا
 

 : األس:اب الجسمية: مامسا
فينيػاروف عنػد تعرضػيـ  ،ىناؾ بعض العوامػؿ الجسػمية التػي تقمػؿ مػف قػدرة بعػض النػاس عمػى التكيػؼ

وارتجػاج المػ   ،بالحميات والتسػمـ اإلصابةلشدة بسيطة يستطيعوف مقاومتيا في الحاالت العادية مثؿ  
 .( 1998وفي حاالت األنفمونزا الشديدة )عكاشة  ،ةأو في حاالت ما بعد الوالد

 
 : : األس:اب الفسيولوجيةسادساً 

وتتمثؿ فػي خمػؿ فػي التػوازف اليرمػوني، أو خمػؿ فػي الغػدة الدرقيػة وفػي كيميػاء المػ  بسػبب الػنقص فػي 
 (.2015إسماعيؿ، ف )الناقالت العصبية مثؿ السيروتونيف والدوبامي

 
 االكتئاب والشمصية: 1.1.1.1

سػػباب والعوامػػؿ التػػي تػػؤدي إلػػى االكتئػػاب النفسػػي ينبغػػي البػػدء مػػف دراسػػة شخصػػية اإلنسػػاف، لفيػػـ األ
ومحاولػػػة فيميػػػا مػػػف حيػػػث تكوينيػػػا وخصائصػػػيا فػػػػي حالػػػة الصػػػحة النفسػػػية وقبػػػؿ بدايػػػة رحمتيػػػا مػػػػع 
االضػػطراب النفسػػػي، واذا تتبعنػػا الطريػػػؽ مػػف بدايتػػػو نجػػػد أف شخصػػية اإلنسػػػاف ىػػي محصػػػمة لمػػػؤثرات 

دة، وصمت اليو بالمعرفة واإلدراؾ لما يحيط بو، إضافة إلى غرائز وانفعاالت فطرية تكمػف خارجية متعد
داخمػػو، ومػػف التفاعػػؿ بػػيف ذلػػؾ كمػػو ينشػػأ السػػموؾ اإلنسػػاني وىػػو الجػػزء الػػذي يػػراه اآلخػػروف، ويعػػرؼ بػػو  

عر تػدرؾ وتتحسػس المشػا -بحكػـ تكوينيػا الفطػري –ذلؾ الفرد بػيف النػاس، وشخصػية اإلنسػاف العػادي 
المختمفػػػة ومنيػػػا شػػػعور المػػػذة )أي السػػػعادة(، واأللػػػـ )أو الكآبػػػة(، وىمػػػا يقفػػػاف عمػػػى طرفػػػي نقػػػيض مثػػػؿ 
المحور الذي تنتقؿ بيف طرفيػو مشػاعر كػؿ منػا فػي حياتػو النفسػية الطبيعيػة، ولكػف بعػض النػاس يغمػب 

 (.2001الشربيني، ا )عمييـ طابع التقمب بيف ىذه المشاعر مف حزف وفرح بصورة مبالغ فيي
 
( قػػد اسػػتنتج عػػدة اعتقػػادات العقالنيػػة تكػػوف مسػػؤولة بقػػدر كبيػػر Ellis( أف إلػػيس)2000يبػػيف العػػزة )و 

عف القمؽ واالكتئاب والغضب، وتظير ىذه االعتقادات الالعقالنية مف خالؿ التعبيرات والجمؿ السمبية 
لـ أكػف محبوبػا مػف كػؿ شػخص(. الداخمية والالمنطقية التي يقوليا الفرد لذاتو كالقوؿ )ليس لي قيمة إذ 
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وعمػػى العكػػس مػػف ذلػػؾ فػػإف الفػػرد إذا أصػػبح يفكػػر بشػػكؿ منطقػػي وعقالنػػي سيشػػعر بالسػػعادة والسػػرور 
 وتحقيؽ الذات، والعيش بشكؿ مبدع.

 
( بافتراضػػو أف المشػػاعر وخصوصػػا حػػاالت الشػػعور االكتئابيػػة، تتسػػبب أساسػػا Beckويؤكػػد ذلػػؾ بيػػؾ )

 ،تػػاوشاإلدراكػػات والمواقػػؼ المتعمقػػة بالشػػخص وبػػالمحيط والمسػػتقبؿ )مػػف خػػالؿ األفكػػار والتقييمػػات و 
1995.) 

عف حالتيـ قبؿ المرض أف شخصيتيـ كانت تتصػؼ بانيػا  البحثوقد لوحظ في مرضى االكتئاب عند 
مػػف النػػوع االجتمػػاعي الػػذي يغمػػب عميػػو المػػزاج مػػف المػػرح والتفػػاؤؿ والنشػػاط وحػػب الحيػػاة، إلػػى المػػزاج 

بػة القمػب وخفػة الظػؿ، غيػر انيػـ يوالتشاؤـ والحزف، كما يقاؿ أف ىػؤالء يتميػزوف بط العكسي مف الكسؿ
مع ذلؾ ال يتحمموف التعرض لممشكالت، وينظر الواحد مػنيـ إلػى ذاتػو نظػرة دونيػة، وال يتوقػع خيػرًا بػؿ 

 (.2001الشربيني، ا )يتوقع اليزيمة دائم
 
الحػػرص الزائػػد وصػػحوة الضػػمير وىػػي شخصػػية الشخصػػية الوسواسػػية والتػػي تتميػػز بالدقػػة و  أفيالحػػظ و 

ناجحة عمومًا يكوف تكيفيا مع األحداث الجديدة صعبًا، مثؿ تغير السكف أو العمؿ، أو مثؿ الترقي في 
كبير، وقد يواجو ىؤالء حاالت مف االكتئاب والقمؽ عند  تأثيريكوف لو  األسرة أفرادالعمؿ أو زيادة عدد 

الخطوبػػػة وىنػػػػاؾ عالقػػػة بػػػػيف  أواؾ مػػػػا يسػػػمى باكتئػػػػاب الترقيػػػة ىنػػػ أفتعرضػػػيـ ليػػػذه التغيػػػػرات حتػػػى 
المشػػػاكؿ والصػػػراعات المختمفػػػة، وتقحػػػـ  إلػػػىاالكتئػػػاب وعػػػدد مػػػف اضػػػطرابات الشخصػػػية، والتػػػي تػػػؤدي 

اإلدماف واالنحراؼ والجريمة مثؿ الشخصية السيكوباتية، والشخصية  إلىصاحبيا في متاىات قد تؤدي 
 (.2015)غنيـ،  الحدية

 
 أ:واع االكتئاب: 1.1.1.1
ثػؿ عػدد البشػر وتشػترؾ جميعيػا اتم أنيػاىناؾ أنواع متعددة وكثيرة مف االكتئػاب بحيػث  أفيمكف القوؿ 

 إلى، ولكف بالرغـ مف كؿ ذلؾ فاف ىناؾ مف يصنؼ االكتئاب عف العالـ تجعؿ الشخص بعيداً  أنيافي 
 نوعيف فقط ىما:

وينتج عف سبب عقمي  :(Psychotic depressionالذىاني ) أوالعقمي  أواالكتئاب الداخمي  -1
خػػػػالص ولػػػػيس لػػػػو سػػػػبب شػػػػعوري أو غيػػػػر شػػػػعوري ولكنػػػػو راجػػػػع إلػػػػى اضػػػػطراب فػػػػي الجيػػػػاز 

 العصبي.
يرجػػع إلػػى عوامػػؿ ( Neurotic depressionاالكتئػػاب الخػػارجي أو النفسػػي أو العصػػابي ) -2

ي و الحقيقػفردية ال شػعورية يحػس فييػا المػريض بػالحزف واألسػى دوف أف يػدري مصػدر إحساسػ
 (.2000بركات، )
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 نوعيف:  إلىتصنيؼ االكتئاب ( أيضا انو باإلمكاف 2009ويرى الخالدي )

 مثػػؿ  ،صػػيب  الفػرد كػرد فعػؿ لظػروؼ خارجيػة: وىػذا النػوع يالتفػاعمي(ا )تئػاب خػارجي المنشػاك
كونػو رد ، ؾ يطمػؽ عميػة باالكتئػاب  التفػاعمي، ولػذلوت شػخص عزيػز أو حػدوث كارثػة ماليػةمػ

 .متوقعة لمظروؼ الخارجية المسببة لوسيكولوجية أو نتيجة بيعي طفعؿ 
 وىػذا النػوع مػف ىػو االكتئػاب الحقيقػي ويطمػؽ عميػة باالكتئػاب الػذىاني، : اكتئاب داخمي المنشأ

اضػػػطراب فػػػي الجيػػػاز  إلػػػىولكنػػػو يرجػػػع  ،أو غيػػػر شػػػعورياالكتئػػػاب لػػػيس لػػػو سػػػبب  شػػػعوري 
 ،إظيػارهالخارجيػة عمميػا فػي  األحداثلذي تعمؿ بخالؼ االكتئاب النفسي ا ،المركزيالعصبي 

 .وذات تأثير مباشر فيو
 

( انو ال يػزاؿ تصػنيؼ االكتئػاب يمثػؿ إشػكالية لػدى المعنيػيف باالضػطرابات النفسػية 2015) غنيـوترى 
 ويمكف تصنيفو عمى النحو االتي:

 : يقوـ عمى شدة درجة االكتئاب، يكوف بثالث حاالت:التص:يف األول
ويتصػػؼ بمػػزاج منقػػبض، وتعػػب متزايػػد، وفقػػداف  :(Mild Depressionالخفيػػؼ )االكتئػػاب  -

االىتمػػاـ والمتعػػة، مصػػحوبة غالبػػًا باضػػطرابات )سيكوسػػوماتية(، ومػػع أف المصػػاب بػػو يواجػػو 
 صعوبة في استمراره بعممو أو التزاماتو االجتماعية، إال انو ال يتوقؼ عف اإليفاء بيا.

وتظيػػػر فيػػػو أعػػػراض االكتئػػػاب المعتػػػدؿ زائػػػدًا  (Severe Depressionاالكتئػػػاب الحػػػاد: ) -
الشػػػعور بعػػػدـ القيمػػػة وفقػػػداف احتػػػراـ الػػػذات، والتيػػػيج والشػػػعور بالػػػذنب، ويكػػػوف الكػػػرب شػػػديدًا 

 مصحوبًا بأفكار انتحارية.
 ويقـو عمى أساس منشأ االكتئاب، ويكوف في حالتيف:: التص:يف اليا:ي

نفسػػػية خارجيػػػة معظميػػػا نػػػاجـ عػػػف فقػػػداف: مػػػوت االكتئػػػاب العصػػػابي النفسػػػي: وتكػػػوف أسػػػبابو  -
 شخص عزيز، ىجراف، خسارة، ويسمى أيضا باالكتئاب االنفعالي أو العصابي.

االكتئػػػاب الػػػذىاني: ينظػػػر إلػػػى ىػػػػػذا النػػػػػوع عمػػػػػى انػػػػػو اشػػػػػد خطػػػػػرًا مػػػػػف النػػػػػوع االسػػػتجابي أو  -
محػػيط بػػػو ويػػرتبط بحالػػػة داخميػػة العصػػػػابي ويعػػد المػػريض خطػػػرًا عمػػػى نفسػػػو وعمػػػى المجتمػػػع ال

الشعورية، ال يدرؾ فييا المصػاب السػبب الحقيقي لحزنػو ولمشػػاعر التعاسػػة التػػي تغمػػره األمػر 
الػذي يضعؼ قػدره المقاومػة والتحميؿ المنطقػي لديو ويسيؿ استسػػالمو لألوىاـ واليػػذاءات التػػي 

وتػػػػوىـ المػػػػرض واتيػػػػاـ الػػذات باآلثػػاـ والخطايػػا يتركػػز معظميػػػػا عمػػػػى تيويػػؿ مشػػػػاعر الخيبػػة 
 (.1998إبراىيـ، ي )والدعوة إلى القصاص الذات
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عدمػػو، ويكػػوف فػػي ثػػالث  أو أخػػر: يقػػـو عمػػى أسػػاس مصػػاحبة االكتئػػاب الضػػطراب التصيي:يف اليالييث
 (.2015صالح، ) (اب خالص، واكتئاب مصحوب بقمؽ، واالكتئاب ثنائي القطبدرجات )اكتئ

 
 American Psychiatric( 2013: حسػػػػب الػػػػدليؿ التشخيصػػػػي الخػػػػامس )يف الرا:يييي التصيييي:

Association  حيػػث يصػػنؼ االكتئػػاب ضػػمف االضػػطرابات الوجدانيػػة، حيػػث أف العامػػؿ المشػػترؾ بػػيف
التصػػػنيفات ىػػػو وجػػػود الحػػػزف والمػػػزاج المضػػػطرب المصػػػاحب بػػػالتغيرات المعرفيػػػة والعاطفيػػػة والسػػػبب 

و االتػػػي: )االكتئػػػاب الوجػػػداني غيػػػر المنػػػتظـ، االكتئػػػاب مػػػع نوبػػػة حػػػادة، المػػػؤدي لالكتئػػػاب عمػػػى النحػػػ
االكتئاب المستمر والمنتظـ، تغير المزاج ما قبؿ العادة الشيرية، االكتئاب الناتج عف األدوية، االكتئاب 

 .غير المحدد، واالكتئاب المحدد(
 

 ىناؾ أنواع أخرى مف االكتئاب ىي: أف( 2001شاذلي )الأيضا يرى 
: يمثػػؿ أقصػػى درجػػات الحػػدة مػػف المػػرض فػػإذا  تػػرؾ المػػريض وشػػأنو فأنػػو  الػػذىوليكتئػػاب اال -

يظػػػؿ راقػػػدا دوف حركػػػة ويعػػػزؼ عػػػف األكػػػؿ والشػػػرب فيمػػػا يشػػػبو حالػػػة التخشػػػب لػػػدى مػػػريض 
 الفصاـ. 

 وىو دائـ وليس في مناسبة فقط :االكتئاب المزمف -
مثؿ رسوب طالب أو خسارة مادية وىو رد فعؿ لحدوث الكوارث االكتئاب التفاعمي )الموقفي(:  -

 .ر المدىصيأو فقد عزيز ويكوف المريض بصفة عارضة وىو ق
االكتئاب الشرطي: وىو اكتئاب يرجع مصدرة األصمي إلى خبرة جارحة ويعود إلى الظيور  -

 بظيور وضع مشابو أو خبرة مماثمو لمخبرة السابقة.
 

 عمى النحو االتي: (2012 حسب ما أشار اليو )القيؽ، االكتئاب)الخولي(كما صنؼ 
 وينتج كرد فعؿ لظروؼ خارجية)عوامؿ بيئية وضغوط(.  (:Reactiveي )اكتئاب تفاعم -
وىػػو حػػاالت انقبػػاض تعػػود لعوامػػؿ نفسػػية فرديػػة غيػػر شػػعورية (: Neuroticاكتئػػاب عصػػابي ) -

 الحقيقي. إحساسويعرؼ مصدر  أفيشعر فييا المريض بالحزف واالسى دوف 
(: وىػػو داخمػػي المنشػػأ ويعػػود الضػػطرابات فػػي الجيػػاز العصػػبي Psychoticاكتئػػاب ذىػػاني ) -

 المركزي.
 

يتػػدرج فػػي الشػػدة ويتنػػوع  وعمػػى الػػرغـ مػػف كثػػرة ىػػذه التصػػنيفات يمكػػف القػػوؿ أف االكتئػػاب مرضػػا واحػػداً 
ويحتػػاج إلػػى عػالج نفسػػي دوائػػي إذا بمػػغ حػػد العصػػاب ومػػا فػػوؽ  ،بتنػوع العوامػػؿ واألسػػباب المؤديػػة إليػػو
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المريض عمى استعادة توازنو أوال ومف ثـ البحػث عػف األسػباب والعوامػؿ المؤديػة إليػو لتخفيػؼ  لمساعدة
 مف حدة  تأثيرىا لتجنب انتكاس  المريض مرة أخرى.

 
 :ال:ظريات التي فسرت االكتئاب 7.1.1.1

عػدد تعددت أراء عمماء النفس في تفسير أسباب حدوث االكتئاب، وتعددت النظريػات المفسػرة لحدوثػو بت
المػػػذاىب والتوجييػػػات النفسػػػية المختمفػػػة، فمنيػػػا مػػػا ركػػػز عمػػػى العوامػػػؿ الداخميػػػة أو التكوينيػػػة كالنظريػػػة 
الفسػػيولوجية، ومنيػػا مػػا يبحػػث فػػي العوامػػؿ السػػيكولوجية الديناميػػة كالتحميػػؿ النفسػػي، ومنيػػا مػػا يخػػتص 

فػػػي الػػػذي يوجػػػو اىتمامػػػو بالعوامػػػؿ البيئيػػػة االجتماعيػػػة مثػػػؿ المنظػػػور السػػػموكي، وىنػػػاؾ المنظػػػور المعر 
 لإلدراكات المعرفية في االكتئاب: 

 
أف الخبػرات االنفعاليػة تػؤثر عمػى النشػاط الكيميػائي لمػدماغ  ىذه النظريػة ترى: ال:ظرية ال:يولوجيةأواًل: 

ومف ثـ فالمشػاعر واألفكػار والسػموؾ قػد تتغيػر تبعػًا لمتغيػرات الكيميائيػة فػي الػدماغ، ويفتػرض البػاحثوف 
 ,Serotonin)الة االكتئػاب تكػوف المػواد الكيميائيػة العصػبية مثػؿ : السػيروتونيف والػدوباميف انو في ح

Dopamin) (، 2011الشػػبؤوف،  ) ناقصػػة فػػي الػػدماغ، وىػػذا الػػنقص ىػػو مػػا يسػػبب الشػػعور باالكتئػػاب
لعػالج لذا فػاف العػالج وفقػا ليػذه النظريػة يعتمػد عمػى العقػاقير والصػدمات الكيربائيػة: حيػث أنبثػؽ ىػذا ا

مػػف النظريػػة البيولوجيػػة وىػػو عبػػارة عػػف مجموعػػة األدويػػة والميػػدئات، ومػػف أىميػػا مػػا يسػػمى بالثالثيػػة، 
وىي األكثر شيوعا فػي ىػذه المجموعػة، وتسػتعمؿ فػي الحػاالت التػي يصػعب التقػدـ فييػا وتكػوف شػديدة 

لنوع مػف العػالج ال يسػتخدـ التوتر والتييج الف ليا تأثير ميدئا. أما العالج بالصدمات الكيربائية فيذا ا
إال فػػػػي حػػػػاالت االكتئػػػػاب الشػػػػديد المصػػػػاحب لميػػػػوؿ انتحاريػػػػة  ويػػػػؤدي إلػػػػى فقػػػػداف الػػػػذاكرة )العػػػػدواف 

 (.1995ووريكات،
 

تعػػد مػف أوائػػؿ النظريػػات التػي شػػغمت بتفسػػير  :Psycho analysisيا:يييًا: :ظرييية التحميييل ال:فسييي 
أف االكتئاب يحدث نتيجة لفقػداف الذي بيف ( Freud)فرويد االكتئاب والبحث عف أسبابو، وعمى رأسيا 

الخسػارة، فػالخبرات الضػاغطة الصػدمية، التػي يواجييػا الفػرد  أواليجرة  أوموضوع الحب سواًء بالموت 
يػرى و (، 2011)الشػبؤوف،  في السنوات المبكػرة مػف عمػره، قػد تجعمػو مسػتيدفًا بشػكؿ أساسػي لالكتئػاب

تيجة لصدمة نفسية خالؿ السنوات األولى مػف حيػاة اإلنسػاف، وىػو ( أف العصاب ينشأ نFreudفرويد )
أساس الصراع )األوديبي( بيف الطفؿ وأحد الوالديف مف الجنس اآلخر، ويعبػر عػف الصػراع الشػديد بػيف 

وبصػفة عامػة ومػع ظيػور النظريػات المركػزة  (.1998مكونات الشخصية اليو واألنا األعمى )عكاشػة، 
صػػبح ينظػػر إلػػى االضػػطرابات النفسػػية ومنيػػا االكتئػػاب كنتػػائج لضػػعؼ األنػػا عمػػى سػػيكولوجية األنػػا، أ
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والقدرة عمى التكيؼ، حيث يؤدي الفشػؿ فػي تحقيػؽ الفػرد ألىدافػو ومػف ثػـ يبػدأ فقػداف الفػرد لتقػدير ذاتػو 
 (.2002مفضيًا إلى درجات أعمى مف االكتئاب)تونسي، 

 
اد النفسػػي والبحػػػث فػػػي مكنونػػػات الشػػػخص ويتضػػمف العػػػالج مػػػف وجيػػػة نظػػر رواد ىػػػذه النظريػػػة اإلرشػػػ

المكتئػػب عػػف خبػػرات الطفولػػة الكامنػػة، والصػػدمات التػػي يتمقاىػػا المػػريض فػػي الخمػػس سػػنوات األولػػى، 
ومػػف اىػػـ األسػػاليب المسػػتخدمة التػػداعي الحػػر والتحػػوؿ والكشػػؼ عػػف العمميػػات الدفاعيػػة الالشػػعورية. 

ضػػار المخزونػػات الموجػػودة فػػي الالشػػعور ىػػو مسػػاعدة المػػريض عمػػى استح لإلرشػػادواليػػدؼ األساسػػي 
 (. 2012)العبويني،  حيز الشعور والتعامؿ معيا إلى
 

  :ال:ظرية السموكيةياليًا: 
االكتئػػػاب يػػػنجـ عػػػف تػػػدني مسػػػتوى التػػػدعيـ اإليجػػػابي، وارتفػػػاع مسػػػتوى الخبػػػرات  تػػػرى ىػػػذه النظريػػػة أف
البيئة التي يعيش وسػطيا الفػرد تحػت االكتئاب سموؾ متعمـ مف ف (2011الشبؤوف، )السمبية غير السارة

شػػروط التػػدعيـ اإليجػػابي والتػػدعيـ السػػمبي ويكػػوف ذلػػؾ عػػف طريػػؽ الػػتعمـ الخػػاطئ عػػف طريػػؽ اإلشػػراط 
الكالسػػػيكي وىػػػو ارتبػػػاط مثيػػػر جديػػػد بػػػالمثير اآللػػػي ويصػػػبح ىػػػذا المثيػػػر الجديػػػد قػػػادرا عمػػػى اسػػػتدعاء 

محايد يمكف أف يرتبط بمثيػر آخػر مػف طبيعتػو االستجابة الخاصة بالمثير األصمي وىذا يعني أف مثير 
أف يثيػػر الخػػوؼ، وبػػذلؾ يكتسػػب المثيػػر المحايػػد صػػفة المثيػػر المخيػػؼ، ويصػػبح قػػادرا عمػػى اسػػتدعاء 

 (.2004استجابة الخوؼ، مع أنو في طبيعتو األصمية ال يثير مثؿ ىذا الشعور )عمي وشريت، 
اؿ منعكسػة خاطئػة تتكػوف بتػأثير تفاعػؿ عػاممي كما يؤكد السموكييف أف األمػراض النفسػية تنشػأ مػف أفعػ

البيئة والوراثة، وىي أنماط مف السموؾ المػتعمـ الخػاطئ لمتخفيػؼ مػف آلػـ القمػؽ يعززىػا إحجػاـ المػريض 
عف القياـ بأي عمؿ يػؤدي إلػى مخاوفػو ممػا يثبػت المػرض لديػو. وتؤكػد األبحػاث الفسػيولوجية عمػى أف 

ا في التكويف الشبكي الػذي لػو عالقػة مباشػرة بدرجػة االنتبػاه والػوعي أبعاد االنطوائية واالنبساطية مركزى
وتنقية المداخؿ الحسية لمم  ويمتػد مػف جػذع المػ  حتػى الميػاد )الثالمػوس( ومنػو إلػى قشػرة المػ ، واذا 
تفاعمػػت االنطوائيػػة مػػع االسػػتعداد الػػوراثي لمعصػػاب نشػػأت األمػػراض النفسػػية كػػالقمؽ والوسػػواس القيػػري 

 (.1998عكاشة، واالكتئاب )
 

يسػػػتخدـ المعػػػالج تقنيػػػات تعػػػديؿ السػػػموؾ السػػػمبي عنػػػد المػػػريض وعػػػف طػػػرؽ العػػػالج وفقػػػا ليػػػذه النظريػػػة 
وتدريبو عمى بعض التقنيات السموكية التي تسػاىـ فػي تغييػر وضػعو الحػالي ونظرتػو السػوداوية. ويتجػو 

و ء سػػػموؾ آخػػػر بػػػديؿ عنػػػالعمػػػؿ عمػػػى بنػػػااإلرشػػػاد أو العػػػالج إلػػػى إطفػػػاء السػػػموؾ غيػػػر المرغػػػوب فيػػػو و 
 (.2012العبويني، )
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 ال:ظرية الم رفية: را: ًا: 
 

الػربط  إلػىىناؾ العديد مف النظريات التي ظيرت لتحميؿ االكتئاب، ولكنيا لػـ تكػف عمػى قػدر الوصػوؿ 
لممػػػػرض، وبالتػػػػالي فقػػػػد ظيػػػػرت فيمػػػػا بعػػػػد العديػػػػد مػػػػف  اإلكمينيكيػػػػةبػػػػيف تحميالتيػػػػا النظريػػػػة والمظػػػػاىر 

اقترابػا مػف المنطػؽ العممػي  أكثرىػالسموكية والتجريبية والمعرفية لتفسير ىذا المرض، وكاف االجتيادات ا
(، والػذي يػرى بػاف أسػموب التفكيػر ىػو الػذي يػؤدي Beckالمعرفية التي وضػعيا بيػؾ)والعممي، النظرية 
ف فػي ( أف التشػويو المعرفػي لػدى المكتئبػيBeckبيػؾ ) (، حيث يػرى2015)غنيـ،  إلى المزاج المكتئب

خبػػػػرات الفشػػػػؿ والنجػػػػاح، وتحريػػػػؼ اإلدارؾ والػػػػذاكرة، إذ يػػػػنخفض نسػػػػياف األحػػػػداث السػػػػمبية المرتبطػػػػة 
المتعمقػػػة بالمتعػػػة  اإليجابيػػة بالتوقعػػات السػػػمبية وبالشػػػعور بعػػدـ السػػػرور والمػػػذة، ويكثػػر نسػػػياف األحػػػداث

الشػػػػعور حػػػػاالت  ( عمػػػػى أف المشػػػػاعر وخصوصػػػػاً Beckيؤكػػػػد بيػػػػؾ )(، و 2011الشػػػػبؤوف،) والسػػػػعادة
االكتئابيػػػػة، تتسػػػػبب أساسػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ األفكػػػػار والتقييمػػػػات واإلدراكػػػػات والمواقػػػػؼ المتعمقػػػػة بالشػػػػخص 

عمى محتوى تفكيػر المكتئػب السػمبي ومػف ( Beckبيؾ)ركز  لذا .(1995 ،تاوشوبالمحيط والمستقبؿ )
األفػػػراد  ثػػػـ تفسػػػير األحػػػداؽ بشػػػكؿ غيػػػر صػػػحيح وأشػػػار بيػػػؾ إلػػػى الثػػػالوث المعرفػػػي لالكتئػػػاب وىػػػو أف

المكتئبيف لدييـ أفكار سمبية عف ذواتيـ وعف اآلخريف مف حوليـ، باإلضافة إلى نظرتيـ المتشائمة إلى 
 (. 2015)غنيـ،  المستقبؿ

 
( أف األعراض المرضية كالقمؽ واالكتئاب وغيرىا غالبا ما تكوف ناتجة عف أفكار Ellisكذلؾ يرى إليس)

خص ينبع مف تفكيػره وعميػو فػإف االضػطرابات االنفعاليػة تكػوف ومعتقدات خاطئة لدى الفرد، فسموؾ الش
 (. 2006الحموز، د )ناتجة مف وجود أفكار ومعتقدات خاطئة لدى الفر 

 
فػػػي عالجيػػػـ المعرفػػػي بشػػػكؿ عػػػاـ عمػػػى االفتػػػراض القائػػػؿ بػػػأف "النػػػاس ال  رواد ىػػػذه النظريػػػةيعتمػػػد لػػػذا 

، والتفسيرات المختمفة األحداثيا عمى تمؾ ولكف بسبب المعاني التي يسبغون األحداثيضطربوف بسبب 
لمفرد الواحد في المواقؼ المختمفة، وفي ىذه النظرية فرؽ بيػؾ بػيف ثالثػة مسػتويات ربمػا تمعػب دورًا فػي 

 االفتراضات األساسية، والتشػوىات المعرفيػة( أو، والمخططات األوتوماتيكيةاألفكار و )االكتئاب وعالج
 (.2015)أبو لمضى، 

 
يعمؿ المعالج عمػى تصػحيح المفػاىيـ الخاطئػة لػدى لعالج ىذا المرض مف وجية نظر معرفية  وبالتالي

المػػريض حيػػاؿ نفسػػو ومجتمعػػو، واسػػتبداؿ ىػػذه المفػػاىيـ بػػأخرى أكثػػر إيجابيػػة. ويعتمػػد العػػالج المعرفػػي 
، عمى إكساب المريض المعارؼ اإليجابية الالزمة وتوضيح مضار وعيوب المفاىيـ الخاطئة حوؿ ذاتػو
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، ومػػف ثػػـ يكػػوف تحسػػف الفػػرد مرىػػوف بتحسػػف (2012)العبػػويني،  مػػع جعمػػو أكثػػر قػػوة فػػي تحقيػػؽ ذاتػػو
 (.2006الحموز، ه )طريقة تفكير 

 
 :(Learning Helplessness:ظرية الت مم الجتما ي: :ظرية ال جز المت مم )مامسًا: 

 
الػػتحكـ فػػي النتػػائج السػػمبية فػػي يتعممػػوف بشػػكؿ خػػاطئ انيػػـ ال يسػػتطيعوف  األفػػراد أفمفػػاد ىػػذه النظريػػة 

 االكتئػاب، حيػث يػرى ليونسػوف إلػىلػذلؾ يشػعروف بػالعجز، وتػؤدي مشػاعر العجػز  ونتيجػةالمسػتقبؿ، 
(Lewinsohn)   ،اعتقػاد  إلػىيػؤدي  إذاف نقص معدؿ تكرار التدعيـ اإليجابي كاؼ لحدوث االكتئاب

تماعيػػة، كمػػا تمثػػؿ سمسػػمة التجػػارب ؿ كفايتػػو ويعجػػز فػػي مجػػاالت الميػػارات االج ـعػػاـ لػػدى الفػػرد بعػػد
مػػدخؿ الػػتعمـ فػػي تفسػػير االكتئػػاب، وىػػذا ال نموذجػػًا لممػػدخؿ الػػذي تتبنػػاه نظريػػة (Silgmanسػػيمجماف )

التػػػػػدعيـ  أو فقػػػػػداف بػػػػػدأت خيوطػػػػػو األولػػػػػى بتجػػػػػارب )ليفينسػػػػػوف( الػػػػػذي تبنػػػػػى مفيومػػػػػا سػػػػػماه تنػػػػػاقص
(Reduction in Reinforcement)  ،(.2015)أبو لمضى 
 

 :Psycho-medicalال:ظرية الط:ية ال:فسية: سادساً 
 

ا باالضػػػطرابات الوظيفيػػػة فػػػي النفسػػػيوف بدراسػػػة األعػػػراض الطبيػػػة فػػي االكتئػػػاب وعالقتيػػػ األطبػػػاءييػػتـ 
، واخػػػتالؿ النظػػػاـ الكيميػػػائي أو العصػػػبي أو اليرمػػػوني وبالتػػػالي فػػػأف العػػػالج ينصػػػب عمػػػى تمػػػؾ الجسػػػـ

حقيقة الكامنة وراء تمؾ األعراض أو الكشػؼ عػف ديناميػة األعراض المرضية دوف البحث في الجذور ال
االكتئاب وعالقتو بالصراعات النفسية المختمفة ، وذلؾ باستخداـ األسباب العالجية الطبية مثػؿ العػالج 

ويعتبػػػػػر دليػػػػػؿ التشػػػػػخيص  الكيميػػػػػائي والعػػػػػالج بالصػػػػػدمات الكيربائيػػػػػة والعػػػػػالج بالجراحػػػػػات النفسػػػػػية.
والذي أعدتو جمعية األطبػاء النفسػييف   Diagnostic statistical Manual (DSM-III) اإلحصائي
لنفسػييف فػي العػالـ دليؿ التشخيص الفارقي الرئيسي الذي يعتمد عمية معظػـ األطبػاء ا 1982األمريكية 
 (. 2002)الحسيف، 

 
جيػات بتعػدد و  تنوعت وتعددت االكتئاب وفي ضوء ما تـ ذكره ترى الباحثة انو يمكـ القوؿ أف تفسيرات

 النظريػات اختمفػت، حيػث النظر لرواد عمـ النفس عندما يتحدثوف عف العوامؿ التي تؤدي إلى االكتئاب
مػا ومنيػا  ،الداخميػة أو التكوينيػة ، فمنيا ما يركز عمى العوامػؿعالجوفي تفسير أسباب حدوثو، وكيفية 

، ومنيػػا مػػا بيئيػػة االجتماعيػػةث فػػي العوامػػؿ الومنيػػا مػػا يبحػػ ،ي العوامػػؿ السػػيكولوجية الديناميػػةيبحػػث فػػ
مػػف الضػػروري التركيػػز عمػػى اإلدراكػػات المعرفيػػة، لػػذا فانػػو عنػػد التعامػػؿ مػػع ىػػذا المػػرض فيبحػػث فػػي 

يسػػػيؿ بعػػػد ذلػػؾ اختيػػػار العػػػالج المناسػػػب  حدوثػػػو لكػػيمعرفػػة األسػػػباب الحقيقيػػػة والعوامػػؿ الخفيػػػة وراء 
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سػػموكية والتجريبيػػة والمعرفيػػة لتفسػػير ىػػذا ورغػػـ وجػػود العديػػد مػػف االجتيػػادات الوالفعػػاؿ لمتعامػػؿ معػػو. 
المػػػػػػرض، إال اف أكثرىػػػػػػا اقترابػػػػػػا مػػػػػػف المنطػػػػػػؽ العممػػػػػػي والعممػػػػػػي، النظريػػػػػػة المعرفيػػػػػػة التػػػػػػي وضػػػػػػعيا 

  (، والذي يرى باف أسموب التفكير ىو الذي يؤدي إلى المزاج المكتئب.Beckبيؾ)
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 الدراسات السا:قة 1.1
 الدراسات ال ر:ية 1.1.1

 
ظر أف الدراسات التي تناولت موضوع ىذه الدارسة بشكؿ مباشر )العالقة بيف أنماط مف الممفت لمن

مقارنة بالدراسات األخػرى  -في حدود عمـ الباحثة –الشخصية واالكتئاب( بشكؿ مستقؿ قميمة نسبياً 
التػػي تحػػدثت عػػف أنمػػاط الشخصػػية بشػػكؿ مسػػتقؿ أو االكتئػػاب وارتباطيػػا بمتغيػػر آخػػر. والدراسػػات 

لحصػوؿ عمييػػا بعػد مراجعػة األدب التربػوي عػػف طريػؽ المراجػع، والػدوريات المتخصصػػة، التػي تػـ ا
 والمجالت، ورسائؿ الماجستير قامت الباحثة بتفنيدىا تحت ثالثة عناويف ىي:

 الدراسات السابقة التي تتعمؽ بأنماط الشخصنة. 1.

 الدراسات السابقة التي تتعمؽ باالكتئاب. 2.

 ي تناولت عالقة أنماط الشخصية باالكتئاب.الدراسات السابقة الت 3.
 وفيما يمي عرض ليذه الدراسات:

 
 الدراسات التي تت مق :أ:ماط الشمصية:1.2.2  

 
أبعاد السمات الشخصية وعالقتيا بتوكيد الذات  البحث فيإلى ( 1.11دراسة ال تي:ي )أيضا ىدفت 

( مف 200دراسة عمى عينة قواميا )بحيث تشكؿ مجتمع ال ،)المنشطات(لدى معتمدي االمفيتامينات 
المعتمديف عمى االمفتيامينات )المنشطات( بمستشفى بمجمع األمؿ بمدينة الرياض وبمغ عدد العينة 

( فردا مف المعتمديف الذكور، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي االرتباطي، واستخدـ مقياس 144)
(. وبينت النتائج أف نسبة 1995لغريب)(، ومقياس توكيد الذات 1975) يزنؾ السمات الشخصية إل

مف إجمالي أفراد الدراسة لدييـ مستويات شديدة  مف االنبساطية، في حيف أف نسبة   (%61,1)
%( لدييـ مستويات شديدة مف 64,2%( لدييـ مستويات متوسطة مف الكذب، واف نسبة)6994)

%( 67,4في حيف أف نسبة ) لدييـ مستويات متوسطة  مف الذىانية، )% (40,3العصابية، ونسبة 
لدييـ مستويات متوسطة مف توكيد الذات، أيضا تبيف  انو ال توجد فروؽ ذات داللو إحصائية في 
اتجاىات أفراد عينة الدراسة عمى متغير أنماط الشخصية تبعا الختالؼ عدد مرات التعاطي، والعمر، 

اعية. أيضا تبيف وجود عالقة سالبة ذات ومستوى التعميـ، والوظيفة، وكيفية التعاطي، والحالة االجتم
داللة إحصائية بيف مقياس توكيد الذات والذىانية. كما أسيـ بعد االنبساطية دوف متغيرات الدراسة 

 بالقدرة عمى التنبؤ بتوكيد الذات.
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دراسة بعنواف العصابية واألداء االكاديمي  Bhagat & Nayak( 1.11:هجت و:اياك )أيضا اجرى 
حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة اثر العصابية عمى األداء االكاديمي والتحصيؿ الدراسي،  لطمبة الطب،

( Eysenck) إيزنؾ والعالقة بينيما لدى عينة مف طمبة الطب في اليند، وتـ استخداـ مقياس 
لمتصورات الشخصية والذي يضـ سمسمة مف السمات الشخصية )االنبساط، االنطواء، العصابية، 

( طالبة مف 49( طالبًا وطالبة منيـ )70الكذب( كأداة لمدراسة، وتكونت عينة الدراسة مف )االستقرار، 
( مف الذكور، بأعمار مختمفة، وقد توصمت النتائج إلى وجود السمة العصابية لدى 21اإلناث، و)

الطب طالب الطب وتأثير ىذه السمة في تحصيميـ وأدائيـ االكاديمي سمبًا، واف عددا كبيرًا مف طمبة 
 تحت العصابية العالية. إيزنؾ يندرجوف في مقياس 

بإجراء دراسة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف أنماط الشخصية  (1.11:ركات ) كذلؾ قاـ
بأبعاد السموؾ العدواني )المادي،  إيزنؾ )االنطوائية، واالنبساطية، واالتزانية، واالنفعالية( وفؽ نظرية 

، والغضب( تبعًا لمتغير الجنس، لتحقيؽ ىذا اليدؼ طبقت الدراسة عمى عينة مكونة والمفظي، والعدائية
( طالبًا وطالبة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية تبعًا لمتغير الجامعة. وقد أظيرت 690مف )

بة نتائج الدراسة أف أكثر أنماط الشخصية شيوعًا لدى طمبة الجامعة ىو النمط االنفعالي وذلؾ بنس
%(، بينما أقؿ أنماط الشخصية شيوعًا فكاف النمط االتزاف االنفعالي بنسبة تساوي 85. 4تساوي ) 

%(. وبينت النتائج أيضًا أف مستوى السموؾ العدواني كاف منخفضًا جدًا لدى الطمبة وذلؾ 14. 6)
د السموؾ عمى أبعاد السموؾ العدواني األربعة، أما بخصوص العالقة بيف أنماط الشخصية وأبعا

العدواني فقد بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف نمط الشخصية االنطوائي وبيف الدرجة 
الكمية لمسموؾ العدواني وأبعاده المختمفة، وعالقة ارتباطية موجبة بيف نمطي االنبساط واالنفعاؿ 

الة إحصائيًا بيف نمط االتزاف والدرجة الكمية لمسموؾ العدواني وأبعاده المختمفة، وعدـ وجود عالقة د
االنفعالي والسموؾ العدواني بأبعاده المختمفة. وفي ضوء ىذه النتائج تـ اقتراح عدد مف التوصيات كاف 
أىميا ضرورة وضع برامج إرشادية في الجامعات الفمسطينية وقائية مبنية عمى أسس نفسية وتربوية 

 مف أجؿ خفض مستوى االنفعاؿ لدى الطمبة.

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى تأثير سمات الشخصية االنبساطية ( .1.1ل:ركات ) اسة أخرىوفي در 
واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية فػي الذاكرة قصيرة المدى وطويمة المدى لدى عينة مف طمبة جامعة 

دس المفتوحة القدس المفتوحة، ليذا الغرض اختيرت عينػة مف الطمبة الممتحقيف لمدراسة في جامعة الق
طالبًا وطالبة؛ مقسميف إلى أربعة مجموعات  ) 200بمػغ عػددىا )  –منطقة طولكـر التعميمية  –

 (Eysenck) طالبة لكؿ مجموعة( تبعًا لدرجاتيـ عمى قائمة أيزينؾ 25طالبًا و 25متساوية )
وعة الطمبة لمشخصية وىي: مجموعة الطمبة االنبساطيوف، ومجموعة الطمبػة االنطوائيػوف، ومجم

االنفعاليوف، ومجموعة الطمبة االتزانيوف. وبعد استخداـ مقياسيف متخصصيف لقياس الذاكرة قصيرة 
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المدى وطويمة المدى؛ أظيرت النتائج باستخداـ تحميؿ التبايف األحادي أف الطمبة االنبساطيوف والطمبة 
ائييف واالتػزانييف، بينمػا يفػوؽ الطمبػة االنفعاليوف يتفوقوف في الذاكرة قصيرة المدى عمى الطمبة االنطػو 

االنطوائييف والطمبة االتزانيف في الذاكرة طويمة المدى عمى الطمبة االنفعالييف واالنبساطييف، وتعتبػر 
 .ىػذه النتائج منسجمة مع اإلطار النظري في ىذا المجاؿ

ماط الشخصية الثالث: التعرؼ إلى العالقة بيف أن lajunen (9..1الجيو:ين )أيضا ىدفت دراسة 
مف  مكونةالذىانية وتأثرىـ باستخداـ اإلنترنت وأجريت الدارسة عمى عينة  -العصابية - االنبساطية

لمشخصية المتوفر  إيزنؾ ( طالبا في الجامعات التركية، وقد تـ تدريبيـ عمى استخداـ مقياس 427)
إظيار الذات الحقيقة عمى شبكة عمى اإلنترنت حوؿ الدوافع الشخصية واستخداـ اإلنترنت وعدـ 

اإلنترنت، وقد أشارت النتائج إلى أف الشخصية الذىانية ىي البعد الوحيد الذي تمكف مف إقامة عالقات 
جيدة مع األصدقاء ودعـ العالقات اليومية، كما وأشارت النتائج إلى أف اإلنترنت يشكؿ بديؿ اجتماعي 

إلى أف اإلنترنت يشكؿ  أداة لمتواصؿ االجتماعي ويعتمد لمتفاعالت االجتماعية، كما أشارت النتائج 
عمى الخصائص الشخصية لممستخدـ، وقد ارتبطت الشخصية العصابية بشكؿ إيجابي مع التعبير عف 
الذات الحقيقة، كما تبيف أف العالقة بيف العصابية الذىانية مرتبطة بشكؿ إيجابي مع التعبير عف 

ت، وتبيف أف وجود عالقة إيجابية بيف الذىانية واإلنترنت كبديؿ الذات الحقيقة عمى شبكة اإلنترن
 اجتماعي تفريغي مع الميؿ لمتعبير عف الذات الحقيقة عمى شبكة اإلنترنت. 

ىدفت ىذه الدراسة إلى  دراسة Morris & Gilliland (2008موريس وكيميال:د )كذلؾ اجرى 
ة والعصابية لدى عينة مف طمبة الجامعة بمغ التحقؽ مف العالقة بيف القمؽ االجتماعي واالنبساطي

( طالبًا وطالبة، وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بيف استجابات 78حجميا )
االنبساطية والعصابية والخوؼ االجتماعي وذلؾ عمى جميع  يزنؾ الطمبة عمى بعدي الشخصية إل

واالتزاف، كما بينت النتائج مف جية أخرى عدـ وجود  سمات الشخصية: االنبساط واالنطواء واالنفعاؿ
فروؽ في مستوى سمات الشخصية ومستوى الخوؼ االجتماعي تبعًا لمتغيرات الجنس والتخصص 

 والتحصيؿ األكاديمي والسنة الدراسية.

أيضا إلى التعرؼ إلى عالقة سمات الشخصية وفؽ  (8..1جزماوي )كذلؾ ىدفت دراسة قامت بيا 
بالسموؾ العدواني ومدى تأثرىا بالمتغيرات الديمغرافية )الجنس، والكمية، والسنة الدراسية،  ؾ إيزننظرية 

لمشخصية واستبانة السموؾ  إيزنؾ ومكاف السكف( لدى طمبة جامعة القدس، واستخدمت الباحثة اختبار 
وطالبة مف ( طالبا 452العدواني الذي أعدتو الباحثة، حيث طبقت األداتيف عمى عينة مكونة مف )

طمبة السنة الثانية والرابعة فقط، وقد أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس، والكمية في 
سمات الشخصية، في حيف تبيف وجود فروؽ تبعا لمتغير السنة الدراسية لصالح السنة الثانية، وتبعا 
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عدواني فقد تبيف عدـ وجود لمتغير مكاف السكف لصالح سكاف المخيـ، أما في متوسطات السموؾ ال
فروؽ تبعا لمتغير الجنس والكمية ومكاف السكف والسنة الدراسية أيضا9 وكشفت النتائج عف وجود عالقة 
عكسية بيف سمة االنطواء، وسمة االنفعاؿ وبيف السموؾ العدواني، ووجود عالقة إيجابية بيف سمة 

 االنبساط وسمة االتزاف والسموؾ العدواني.

بعض الجوانب اليامة في الشخصية اإلنسانية والمتمثمة في أبعاد  (7..1مماش )دراسة  كما تناولت
،  حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبعاد شخصية طمبة الدبموـ إيزنؾ الشخصية كما حددىا 

التقني في قطاع غزة، وكذلؾ الفروؽ الجوىرية ألبعاد الشخصية وتأثيرات كؿ مف متغير النوع 
( طالبًا وطالبة 500لمستوى االقتصادي والتعميمي عمييا. وقد تكونت عينة الدراسة مف )والتخصص وا

( سنة. 20( وبمتوسط عمري )22( سنة، إلى )18مف طمبة الدبموـ التقني وتراوحت اعمارىـ بيف )
( وتـ تقنينو عمى البيئة الفمسطينية، وكذلؾ تـ E,P,Qلمشخصية ) إيزنؾ واستخدـ الباحث استخبار 

(، والذي تـ تقنينو عمى البيئة 1975تخداـ اختبار الصداقة الشخصية مف إعداد )سويؼ، اس
االنطواء تبعا لمتغير الجنس، بينما  -الفمسطينية وقد بينت النتائج عدـ  وجود فروؽ في بعد االنبساط

ب تبيف فروؽ في بعد العصابية لصالح اإلناث، وفي بعد الذىانية لصالح الذكور، وفي بعد الكذ
)الجابية االجتماعية( لصالح اإلناث. أيضا فروؽ في بعد التطرؼ/االعتداؿ لصالح اإلناث. كما بينت 
النتائج عدـ  وجود فروؽ في بعد العصابية، والكذب، واالنبساط، تبعا لمتغير المستوى التعميمي 

وف القراءة والكتابة. لموالديف، بينما تبيف وجود فروؽ في بعد الذىانية لصالح الوالديف الذيف ال يعرف
أيضا أظيرت النتائج عدـ  وجود فروؽ في بعد االنبساط، والكذب، والعصابية تبعا لمتغير المستوى 
االقتصادي، بينما تبيف وجود فروؽ في بعد الذىانية لصالح الطمبة الذيف مستوى دخميـ أكثر مف 

ة، والذىانية تبعا لمتغير (شيكؿ. كذلؾ بينت النتائج عدـ وجود فروؽ في بعدي العصابي2500)
 التخصص، بينما تبيف وجود فروؽ بعدي االنبساط والكذب لصالح طمبة تخصص السكرتاريا.

إلى معرفة العالقة ما بيف  ىدفت Petrides,et al) 1..1:تريدس و آمرون ) وفي دراسة أجراىا
بريطانية عمى عينة  في جامعة اختالؼ األبعاد الشخصية و األداء األكاديمي، حيث أجريت الدراسة

 : سنة، واستخدمت األدوات التالية )14( سنة و)16طالبًا تتراوح أعمارىـ ما بيف )  901)بمغت )
 General Certificate of Scienceاختبار القدرة المفظية لمتعبير عف القدرات المعرفية )

Education, GCSE لمشخصية إيزنؾ (، وقائمةEPQ- ((1985,Eysenck;Rار األداء ، واختب
أكاديمي، و استخدـ الباحثوف اختبارات كتابية خالؿ ثالث سنوات مف الدراسة و جمعت بيانات أخرى 
مف أرشيؼ المدرسة. وكاف مف أبرز النتائج أّف أثر السمات الشخصية عمى التحصيؿ األكاديمي 

األداء األكاديمي لدى ضعيفا بالمقارنة مع أثر القدرة المفظية، وأّف أثر السمات الشخصية عمى مستوى 
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( 14أكثر مف أثرىا عمى الطمبة الذيف أعمارىـ في حدود ) ( سنة16الطمبة الذيف أعمارىـ في حدود )
   .سنة

دراسة ىدفت إلى معرفة عالقة أنماط الشخصية  (2003الشر ة وال :د اهلل )كذلؾ أعد كؿ مف 
بكؿ مف سمة القمؽ والشعور بالوحدة  إيزنؾ االنفعاؿ( كما حددىا  -االنطواء، االتزاف -)االنبساط

والتحصيؿ الدراسي، كذلؾ الفروؽ بيف الذكور واإلناث في كؿ مف أنماط الشخصية وسمة القمؽ 
( طالب مف طمبة الصؼ الثاني 304والشعور بالوحدة والتحصيؿ الدراسي، وتكونت عينة الدراسة مف )

( طالبة ولتحقيؽ ىدؼ 165( طالبا و)139)الثانوي )التوجييي( في محافظة الكرؾ في األردف، منيـ 
واختبار  Spielberger) لمشخصية وقائمة سمة القمؽ لسبيمبرجر) إيزنؾ الدراسة طبؽ عمييـ قائمة 

كاليفورنيا لمشعور بالوحدة، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة وذات داللة إحصائية بيف نمط 
بالوحدة لدى العينة ككؿ، ولـ تكف عالقة نمط االتزاف االتزاف لمشخصية وكؿ مف سمة القمؽ والشعور 

بالتحصيؿ الدراسي ذات داللة إحصائية، أما عالقة االنفعاؿ بكؿ مف سمة القمؽ والشعور بالوحدة فقد 
كانت موجبة لدى الجنسيف وكذلؾ وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بيف نمط االنطواء وسمة القمؽ 

 لدى الذكور فقط.

مقارنػة تػأثير سػمات إلى  ىدفت  Heffernan & Ling (1..1ل هيفير:ان ولي:ك ) وفي دراسة
الشخصية االنبساطية واالنطوائية تبعًا لنظرية أيزينؾ في الذاكرة القريبة والبعيدة لدى عينة مف طمبة 

طالبة طالبًا و ) 28( طالبًا وطالبة مف االنبػساطييف، و)28جامعػة نيوكسؿ، وتكونت عينة الدراسة مف )
مف االنطوائييف تبعًا لدرجاتيـ عمى اختبار أيزينؾ لمشخصية. وكانت أىػـ النتػائج أف الطمبػة 
االنبساطييف قد أظيروا قدرة منخفضة عمى الذاكرة بعيدة المدى وقريبة المدى، بينما الطمبة االنطوائيػوف 

 .قػد أظيروا قدرة مرتفعة عمى الذاكرة بعيدة المدى وقريبة المدى

إلى الكشؼ عف العالقة بػيف االنبػساط / االنطػواء واالعتمػاد / ( 1997الطهراوى ) ىدفت دراسةا أيض
( طالبة مف طالبات كمية متوسطة عماف واستخداـ الباحث 250االسػتقالؿ اإلدراكي، وكانت العينة )

لجمعيػة( لقيػاس ، واختبار األشكاؿ المنتظمة )الصور ا إيزنؾ مقياس االنبساط/ االنطواء مف بطارية 
االعتماد/ االستقالؿ اإلدراكي ، ولـ تسفر نتائج الدراسة عف وجػود فػروؽ ذات داللػة بػيف مجموعة 

بينما أظيرت الدراسة  .الطالبات المنبسطات، ومجموعة الطالبات المنطويات في االستقالؿ اإلدراكي
ت العميمة ومجموعة الطالبات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجمػوع الطالبػات بالتخصػصا
 .بالتخصصات األدبية في االستقالؿ اإلدراكػي لػصالح المجموعػة األولى

ىدفت إلى الكشؼ عف عالقة القابمية لإليحاء بكؿ سمة  قد اجرى دراسة( 1991أحمد ) وكاف
ى عينة االنبساط والعصابية والميؿ لمكذب الذىانية لدى عينة مف طمبة الجامعة واشتممت العينة عم
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مف  100مف الذكور ،  100جامعة المينا منيـ ) –( طالبة وطالب مف كمية اآلداب 200قواميا )
( عاـ تضمنت أدوات الدراسة مقياس القابمية لإليحاء مف 19-18اإلناث ( تتراوح أعمارىـ ما بيف )

خصية ومف ثـ أعداد مصري حنورة والذي تـ استخالصو مف قائمة منسوتا المتعددة األوجو لقياس الش
تقنينو واستخدامو في العديد مف الدراسات السابقة واستخدامو في العديد مف الدراسات السابقة واستخدـ 

لمشخصية مف إعداد عبد الخالؽ ويعتبر ىذا االستخبار أخر تطورات  إيزنؾ الباحث مقياس استخبار 
اسية لالستخبار الجديد ىي ( وأف الميزة األس1975وقد صدر عاـ)  Eysenck إيزنؾ سمسمة قوائـ 

تقديـ متغير جديد أطمؽ عمية اسـ الذىانية، وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ ارتباط داؿ إحصائيا 
لمعامميف الخاصيف بالقابمية لإليحاء وىما الحسي والحركي وبيف العصابية واألسوياء وبيف العصابية، 

واألسوياء عمى متغير القابمية لإليحاء في  كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ  جوىرية بيف العصابية
اتجاه العصابيف، كما وأشارت نتائج الدراسة أف ىناؾ فروؽ جوىرية وذوات داللو إحصائية عالية لسمة 

 االنبساط والعصابية والميؿ لمكذب والذىانية والقابمية لإليحاء.

األبعاد الثالثة  ىدفت إلى الكشؼ عف مدى عمومية ىذه (1991احمد ) وفي دراسة قاـ بيا
( طالبا وطالبة 336، وقد تكونت عينة الدراسة مف )إيزنؾ )االنبساطية والعصابية والذىانية(عند 

( وعدد اإلناث 129بالمرحمتيف الثانوية والجامعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وكاف عدد الذكور )
قياس تورانس ألنماط التفكير، وأشارت لمشخصية النسخة األصمية، وم إيزنؾ (، واستخدـ مقياس 207)

 إيزنؾ نتائج الدراسة إلى استخالص ثالثة عوامؿ )االنبساطية والعصابية والذىانية( مما يؤكد نظرية 
 في عمومية األبعاد الثالثة لمشخصية.

ىدفت إلى اكتشاؼ  التي  Saklofske & Yackuli(1988) وياكولي ساكموفسكي وأخيرا دراسة
والمقاييس العامة  واالجتماعية والعاطفية  إيزنؾ بعاد العامة الشخصية كما حددىا العالقة بيف األ

، حيث  إيزنؾ لموحدة وخطط التكيؼ وتيدؼ أيضا إلى اكتشاؼ العالقة بيف الوحدة وأبعاد الشخصية 
( مف 165( الذكور و)93تكونت عينة الدراسة مف طالب الجامعة الذيف اليزالوف يدرسوف وىـ )

(. ومقياس الوحدة 1975) إيزنؾ ( A.B.Q) يزنؾ واستخدـ الباحث مقياس الشخصية إل اإلناث.
( والخاص بجامعة كاليفورنيا ومقياس الوحدة االجتماعية والعاطفية لدي الناضجيف UCLAالمعدؿ )

ومقياس الوحدة ومقياس التكيؼ مع الوحدة. وبينت النتائج ارتباط الوحدة العامة واالجتماعية بشكؿ 
ي مع االنبساطية وبشكؿ إيجابي مع الشؾ العصابي إلى جانب الوحدة العاطفية، كما تبيف أف أفراد سمب

 العينة التي تتمتع بانبساطية عالية وشؾ عصابي أقؿ قدرة عمى تطبيؽ إجراءات حؿ المشكمة. 
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 الدراسات التي تت مق :االكتئاب:2.2.2  

االكتئاب العصابي وما يسببو مف تغيرات نفسية إلى الكشؼ عف عالقة  (1.11)  طار ىدفت دراسة
مثؿ الحزف والقمؽ بالتحصيؿ الدراسي لدى طالبات المرحمة الجامعية في جامعة الممؾ عبد العزيز 
بمدينة جدة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي مف خالؿ تطبيؽ أداة الدراسة 

ًة مف طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة. ( طالب77عمى عينتيا التي تكونت مف )
واستخدمت الباحثة مقياس االكتئاب العصابي لمطالبات الذي ُأعد مف قبميا باالعتماد عمى الدراسات 
السابقة في نفس المجاؿ، حيث تضمف المقياس محوريف رئيسييف وىما: المتغيرات الديمغرافية المتعمقة 

مف مجموعة مشاعر لقياس االكتئاب العصابي لدى الطالبات، وبعد المعالجة بالطالبات، وقائمًة تتألؼ 
اإلحصائية وتحميؿ النتائج توصمت الباحثة إلى وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بيف االكتئاب 
العصابي وبيف التحصيؿ الدراسي، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في العالقة بيف االكتئاب 

تحصيؿ الدراسي لدى طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة تعزى لمتغير العصابي وال
التخصص، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية في العالقة بيف االكتئاب العصابي والتحصيؿ الدراسي 
لدى طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة تعزى لمتغير سنة الدراسة حيث كانت ىذه الفروقات 

 لبات السنة الرابعة فما فوؽ.لصالح طا

إلى مقارنة الطمبة الذكور مف  ىدفت   Aminian & eatls(1.11اما:ان وياتمس ) وفي دراسة ؿ
الذيف يعيشوف مع أحد الوالديف بالذيف يعيشوف مع كمييما في متغيرات الكأبة والخجؿ والقمؽ والضغط 

( مفحوص 190الطمبة في مدينة كراجي و)والعدواف والتحصيؿ العممي، تألفت عينة الدراسة مف جميع 
تـ انتقاؤىـ بأسموب العينة العنقودية، وأسفرت المؤشرات اإلحصائية المتوسط واالنحراؼ المعياري 
واالختبار التائي لممجموعات المستقمة التي استخدمت في التحميؿ اإلحصائي عمى وجود مؤشرات 

وؽ ذات داللة في كؿ مف القمؽ والعدواف بيف االكتئاب والخجؿ والقمؽ والضغط، ولكف ال توجد فر 
المجموعات، وأظيرت الدراسة إلى أف غياب احد الوالديف يؤثر سمبا في الصحة النفسية لمذكور وفي 

 تحصيميـ العممي.

ىدفت  التعرؼ إلى مستوى االكتئاب واألمف النفسي لدى طمبة جامعة ( 1.11سممان ) ؿ وفي دراسة
وقد تضمنت عينة  االكتئاب باألمف النفسي لدى طمبة جامعة بغداد، بغداد، والتعرؼ عمى عالقة

( طالبا وطالبة جامعي تـ اختيارىـ عشوائيًا مف كميات جامعة بغداد، وتـ بناء مقياس 200الدراسة )
( فقرة، وبعد استخداـ الوسائؿ 40( فقرة، ومقياس األمف النفسي وتكوف مف )43االكتئاب مكوف مف )

رت النتائج أف ىناؾ نسبة عالية مف ذوي المستوى المتوسط مف طمبة الجامعة اإلحصائية، وأظي
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%(  يعانوف مف االكتئاب، واف نسبة عالية مف ذوي المستوى المتوسط أرضا والبالغة 59.5والبالغة )
كذلؾ تبيف وجود عالقة عكسية سالبة بيف .  %( يعانوف مف عدـ الشعور باألمف النفسي61.5)

 النفسي.  االكتئاب واألمف

إلى فحص طبيعة العالقة بيف أزمة اليوية واالكتئاب لدى عينة  (1.11أ:و شرار )كما ىدفت دراسة 
الجامعة، مف طمبة جامعتي القدس وبيت لحـ وتأثر ىذه العالقة بمجموعة مف المتغيرات وىي ) 

، ولمتحقؽ مف (الجنس، الديانة، مكاف السكف، السنة الدراسية والتخصص وترتيب الطالب في األسرة
( طالب باستخداـ مقياس أزمة اليوية الذي 610ذلؾ قامت الباحثة بإجراء دراستيا عمى عينة قواميا )

وقد انتيت الدراسة إلى النتائج التالية: أف درجة ازمو اليوية لدى أعدتو البموشي وقائمة بيؾ لالكتئاب، 
فروؽ وجود وتبيف جابية مف االكتئاب، الطمبة كانت متوسطة، أف درجة االكتئاب تميؿ إلى درجة إي

االكتئاب تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وتبعا لمتغير الفرع ذات داللة إحصائية في متوسطات 
لصالح الطمبة ذوي التخصصات األدبية، وتبعا لترتيب الطالب في األسرة لصالح الطالب الذيف 

شيري لألسرة لصالح الطمبة الذيف معدؿ دخؿ أسرىـ ترتيبيـ في األسرة )األوؿ(، وتبعا لمتغير الدخؿ ال
شيكؿ(، في حيف تبيف انو ال توجد فروؽ تبعا لمتغير )الجامعة،  2999 – 1500الشيري )بيف 

وجود عالقة سمبية ذات داللة وكذلؾ أظيرت النتائج والديانة، ومكاف السكف، والسنة الدراسية(، 
جة الكمية وباقي المجاالت األخرى ألزمة اليوية وبيف إحصائية بيف متوسطات أزمة اليوية عمى الدر 

 االكتئاب لدى طمبة جامعتي القدس وبيت لحـ في فمسطيف.

ىدفت التعرؼ إلى العالقة بيف تناقض إدراؾ الذات وكؿ مػف القمػؽ  (1.11ال اسمي ) ؿ وفي دراسة
فػروؽ بيف الذكور االجتماعي واالكتئاب لدى عينة مف طالب جامعة دمشؽ، إضافة إلى معرفة ال

( 94ع )( طالبًا وطالبة مف طالب كميػة التربية والعمـو بواق230واإلناث مف خالؿ عينة مكونة مف )
( طالبة. أما األدوات التػي تػـ اسػتخداميا فكانت: استبياف تناقضات إدراؾ الذوات ؿ)ىيغ 136طالبًا و)

وقد أظيرت النتائج  س االكتئاب لػ )بيؾ(،ينز(، ومقياس القمؽ االجتماعي مف إعػداد الباحث، ومقيا
وجود عالقة دالة بيف تناقض إدراؾ الذات الواقعية /الواجبة والقمؽ االجتماعي، ووجود عالقة بيف 
تناقضًا إدراؾ الػذات الواقعيػة /المثاليػة واالكتئػاب النفسي. وأشارت النتائج أيضًا إلى أف اإلناث أكثر 

ػاقض إدراؾ الذات، كما أشارت النتائج إلى أف الطالب الذيف حصموا عمى تناقضًا في معظػـ أبعػاد تن
درجات مرتفعػة في تناقض إدراؾ الذات الواقعي/ المثالي حصموا عمى درجات مرتفعة عمػى مقيػاس 

الواجبة حصموا  / االكتئاب، بينما الذيف حصموا عمى درجات مرتفعة في تناقض إدراؾ الذات الواقعية
تفعة عمى مقياس القمؽ االجتمػاعي، وذلػؾ مقارنػة بالطالب الذيف حصموا عمى درجات عمى درجات مر 

 منخفضة.
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ىدفت إلى قياس مستوى االكتئاب لدى طمبة الجامعػة والتعػرؼ عمػى ( 1.11محسن ) وفي دراسة ؿ
المرحمػة الفػروؽ فػي مسػتوى االكتئاب تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص، وتحػدد البحػث الحػالي بطمبػة 

ولتحقيؽ أىداؼ  (،2011ـ( 2012 -2011الرابعػة مػف كمية التربية / جامعػة البصػرة لمعػاـ الدراسػي )
(، 2002ترجمػة )األنصاري، ) Beck 1967البحػث الحػالي اسػتعاف الباحػث بمقياس االكتئػاب لػػ بػؾ )

ب كػذلؾ أظيرت النتػائج عػدـ وتوصؿ البحث الحالي إلى أف طمبة الجامعػة غير مصابيف باالكتئػا
 .وجػود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى االكتئاب تبعًا لمتغيري الجنس والتخصص

: بعنواف الصراع في دارفور وعالقتو باالكتئاب لدى عينة (.1.1حسب اهلل ) وفي دراسة قاـ بيا
لى التعرؼ عمى مدى تأثير مختارة مف الطالب النازحيف وغير النازحيف بدارفور حيث ىدفت الدراسة إ

الحرب عمى طمبة وطالبات المرحمة الثانوية النازحيف وغير النازحيف، ومعرفة الفروؽ الدالة اإلحصائية 
بيف المجموعة النازحة والمجموعة غير النازحة عمى مقياس االكتئاب، ومف أجؿ التحقؽ مف أىداؼ 

( طالب وطالبة 220تكونت عينة البحث مف ) الدراسة استخدمت الباحثة المنيج السببي المقارف، وقد
( طالبة مف كؿ مف النازحيف وغير النازحيف تـ اختيارىـ بالطريقة 110( طالب و)110بواقع )

( سنة وقد استخدمت الباحثة مقياس بيؾ لالكتئاب. 21-15العشوائية البسيطة، تتراوح أعمارىـ مف )
يرت الدراسة النتائج التالية: أنو توجد فروؽ دالة كما استخدمت عدد مف األساليب اإلحصائية. وقد أظ

إحصائيًا بيف مجموعة الطالب النازحيف ومجموعة غير النازحيف مف طالب المرحمة الثانوية عمى 
مقياس االكتئاب لصالح المجموعة النازحة. وانو  ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور النازحيف 

كتئاب. كما توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور النازحيف والذكور واإلناث النازحات عمى مقياس اال
غير النازحيف عمى مقياس االكتئاب لصالح الذكور غير النازحيف. وأيضا توجد فروؽ دالة إحصائيًا 

 بيف اإلناث النازحات واإلناث غير النازحات عمى مقياس االكتئاب لصالح اإلناث غير النازحات. 

التعرؼ إلى مدى  ىدفتدراسة  , Mikolajczk et al( 8..1يزك   وامرون )ميكوالأيضا  اجرى 
انتشار األعراض االكتئابية لدى طالب الجامعة في المانيا والدنمارؾ وبولندا وبمغاريا. وتكونت عينة 

سنو(، واستخدمت الدراسة مقياس بيؾ  23( طالبا، حيث بمغ متوسط أعمارىـ )2651الدراسة مف )
قائمة المعدلة(، وأظيرت النتائج أف أعراض االكتئاب كانت منتشرة لدى طالب ألمانيا لالكتئاب )ال

والدنمارؾ أكثر مف طالب بولندا وبمغاريا، كما وجدت  الدراسة عالقة بيف مستوى الدخؿ واألعراض 
 االكتئابية المرتفعة.

القة ىدفت إلى الكشؼ عف ع Dixon&Kurpius (2008دراسة ل ديكسون وكور:يوس )وفي 
االكتئاب بالضغوط الدراسية وذلؾ لدى عينة مف طمبة الجامعة ودور بعض المتغيرات األخرى كتقدير 

( 256( طالبا، و)199( طالبا وطالبة منيـ )455شممت عينة الدراسة عمى)وقد  الذات في ذلؾ،
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ارتباطية ( سنة، وكاف مف أىـ نتائج ىذه الدراسة وجود عالقة 18-23طالبة تراوحت أعمارىـ بيف )
طردية بيف االكتئاب والضغوط الدراسية بالجامعة، باإلضافة إلى ذلؾ فاف عينة اإلناث تميزت بارتفاع 
نسبة االكتئاب والضغوط لدييف مقارنة بالذكور، وأف ىناؾ عالقة ارتباطية عكسية بيف كؿ مف 

 االكتئاب وتقدير الذات لدى عينتي الدراسة مف الذكور واإلناث.

بعنواف الفروؽ في القمؽ واالكتئاب بيف طالب  (: دراسة 7..1أل:صاري وكاظم )ا كذلؾ اجرى
معرفة نسبة انتشار  وطالبات جامعتي الكويت وجامعة السمطاف قابوس في الكويت وعماف، ىدفت إلى

القمؽ واالكتئاب بيف الطالب والطالبات في جامعة الكويت وجامعة السمطاف قابوس، باإلضافة إلى 
( 1870لفروؽ بيف الجنسيف في كٍؿ مف القمؽ واالكتئاب، وتكونت عينة الدراسة مف )الكشؼ عف ا
( مف جامعة السمطاف قابوس، وتراوحت أعمار العينة 918( مف جامعة الكويت و)952طالبًا وطالبة )

(سنة . واستخدمت الدراسة مقياس الكويت لمقمؽ 63-23( سنة والعينة العمانية مف )20-10الكويتية )
وأسفرت  (Brown,1996) (، وقائمة بيؾ الثانية لالكتئاب2000إعداد أحمد محمد عبد الخالؽ)مف 

نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطالب والطالبات في القمؽ واالكتئاب وذلؾ لصالح 
 اإلناث.

ات وتقدير  بعنواف العالقة بيف مفيوـ الذ Ashtiani et al (7..1أشتا:ي وآمرون ) دراسة وفي
الذات، والقمؽ، واالكتئاب والتحصيؿ االكاديمي لدى المراىقيف حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 
عمى خصائص الشخصية وعالقتيا بالتحصيؿ االكاديمي والصحة النفسية لممراىقيف، وىي دراسة 

ي مدراس طيراف ( طالب وطالبة مف طمبة الثانوية ف1314مسحية تـ أجراؤىا عمى عينية مكونة مف )
ايراف، وقد بينت نتائج الدراسة أف مفيوـ الذات وتقدير الذات ىما متغيراف مرتبطاف يبعضيما  –

البعض واف ليما تأثير إيجابي عمى التحصيؿ االكاديمي كما أف زيادتيما ترتبط بتقميؿ أعراض القمؽ، 
صيؿ االكاديمي، أي انو كمما أما العالقة العكسية بينيما وبيف االكتئاب فتؤدي إلى انخفاض التح

انخفض تقدير الذات ارتفعت درجة األعراض االكتئابية وبالتالي انخفضت درجات التحصيؿ 
 االكاديمي.

ىدفت إلى تحديد معدالت انتشار زممة التعب ( دراسة 1..1الذيب و :د المالق )أيضا اجرى 
ؽ بيف الجنسيف في كٍؿ مف زممة المزمف، وبحث العالقة بيف التعب والقمؽ واالكتئاب وفحص الفرو 

( طالبًا وطالبة 1364التعب المزمف والقمؽ واالكتئاب واف عينة الدراسة: تكونت عينة الدراسة مف )
ف ( مف اإلناث مف مختمؼ كميات جامعة الكويت، تراوحت أعمارىـ بي678( مف الذكور و)686)
، 2004المزمف مف تأليؼ الباحثيف  (  سنة استخدمت الدراسة المقياس العربي لزممة التعب18-37)

(، ومقياس االكتئاب الصادر عف 2000 ،إعداد أحمد محمد عبد الخالؽ ف )ومقياس الكويت لمقمؽ م
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مركز الدراسات الوبائية، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا في معدالت انتشار 
وجود ارتباطات موجبة ومرتفعة بيف كٍؿ مف  زممة التعب المزمف بيف الجنسيف كما كشفت الدراسة عف

زممة التعب المزمف والقمؽ واالكتئاب باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في القمؽ 
 واالكتئاب تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث.

ىدفت إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف  دراسة( Toros , et .al( 1..1ن )تورس  وآمرو أيضا اجرى
في االكتئاب، وكذلؾ التعرؼ عمى أىـ العوامؿ المسئولة عف االكتئاب لدى عينية الدراسة الجنسيف 

(، وقد كشفت نتائج الدراسة عف أف اإلناث أكثر اكتئابا  مف الذكور، حيث تبيف 4256التي بمغت )ف=
عف  وجود فروؽ دالة بينيما، كما أوضحت نتائج تحميؿ االنحدار الثنائي أف أىـ العوامؿ المسئولة

بداية حدوث االكتئاب لدى عينة الدراسة ترجع إلى وجود مشاكؿ مع الوالديف، الرسوب الدراسي، 
 اإلحساس بالمذلة واإلىانة في المدرسة.

بدراسة بعنواف االكتئاب وعالقتو ببعض المتغيرات أالجتماعية ( 1..1اليجفو:ي )كذلؾ قاـ 
إلى التعرؼ إلى مدى انتشار االكتئاب بيف طالب الديموغرافية لدى طمبة الجامعة المبنانييف. ىدفت 

الجامعة وعالقتو بمتغيرات )الديف، والجنس، والطبقة االجتماعية، ونوع الجامعة، والموقع الجغرافي(. 
( طالبا وطالبو مف الجامعتيف المبنانية واألمريكية في بيروت. وقد اختيرت 610وقد تألفت العينة مف )

السنوات الثانية مف مختمؼ فروع كميات اآلداب، وقد بمع متوسط  العينة بطريقة عنقودية مف
( تعريب 1978( سنة. وقد استخدمت الباحثة قائمة بيؾ لالكتئاب بصيغتيا المعدلة )21903أعمارىـ)

(، وقد أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف الجنسيف تبعا 1996احمد عبد الخالؽ عاـ )
ريوف الريفيوف حققوا متوسطات متقاربة، في حيف ظيرت فروؽ تبعا لمتغير لمموقع الجغرافي فالحض

الديانة وذلؾ لصالح المسمميف، كما تبيف وجود فروؽ دالو إحصائيا بيف الطبقات االجتماعية العميا 
والوسطى والفقيرة ولصالح الطبقة الفقرة9 وبالنسبة لمتغير الجامعة، ارتفع معدؿ االكتئاب لدى طالب 

ة المبنانية مقارنة بأقرانيـ في الجامعة األمريكية، أما انتشار االكتئاب فقد وقعت درجاتو ضمف الجامع
 .نطاؽ الدرجات المعتدلة تبعا لمقياس بيؾ

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الفروؽ بيف الجنسيف مف ( حيث 1..1 :د القوي ) وفي دراسة ؿ
ؿ مع الضغوط ومظاىر االكتئاب، والكشؼ أيضا طالب جامعة اإلمارات في كؿ مف أساليب التعام

عف الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي الدرجة عمى االكتئاب في أساليب تعامميـ مع الضغوط، باإلضافة 
إلى الكشؼ عف إمكانية التنبؤ بالمظاىر االكتئابية عف طريؽ ىذه األساليب، واشتممت عينة الدراسة 

نة(، وقد طبؽ عمييـ مقياس عمميات تحمؿ الضغوط س 21-15( طالبا وطالبة بمتوسط عمر)234)
واختبار االكتئاب متعدد الدرجات، وأسفرت نتائج الدراسة عف كوف اإلناث أكثر اكتئابا مف الذكور 
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وأنيف يستخدمف أساليب  موجية نحو المشكمة عمى عكس مرتفعي الدرجة ، وأف استخداـ العديد مف 
 .و أف ينبئ بالعديد مف مظاىر االكتئابأساليب التعامؿ الموجية انفعاليا يمكن

بدراسة ىدفت إلى بحث العوامؿ المدرسية في عالقتيا باالكتئاب   Yang( 1..1يا:ج ) كذلؾ قاـ
( تمميذا مف الفصوؿ السابع 500لدى تالميذ المدارس المتوسطة، حيث تكونت عينة الدراسة مف )

مقياس االكتئاب لمركز الدراسات الوبائية  والثامف والتاسع مف ثالث مدارس. واستخدـ في الدراسة
ومقياس العالقة بيف المدرس والطالب ومقياس ثالث آلراء األقراف ودرجات التالميذ في المغة 
والرياضيات. وقد استخدـ التحميؿ أالرتباطي واالنحدار المتعدد لدراسة العوامؿ التي تنبئ باالكتئاب وقد 

اللة إحصائية بكؿ مف العالقة مع المدرسيف واألقراف، واف أظيرت النتائج ارتباط االكتئاب وبد
التحصيؿ في المغة قد ارتبط بداللة إحصائية مع األعراض االكتئابية )الوحدة، والعجز، واليأس، وعدـ 
الشعور بالقيمة، والشعور بالفشؿ والكآبة( واف التحصيؿ في الرياضيات قد ارتبط بداللة إحصائية 

)اليأس، وانعداـ القيمة(. وقد اظير تحميؿ االنحدار أف بعض العوامؿ المدرسية  باألعراض االكتئابية:
مثؿ المشاعر أو العواطؼ والداعمة المساعدة، التحصيؿ في المغة كانت متنبئات دالة باالكتئاب في 

 المدرسة المتوسطة.

الكتئاب والتشاـؤ ىدفت إلى تحديد طبيعة العالقة االرتباطية بيف ا( :دراسة 1..1رضوان ) أيضا قاـ
( طالبا وطالبة مف المرحمة الثانوية والجامعية، وقد أظيرت 1134عمى عينة سعودية تكونت مف )

، مع وجود أثر داؿ لمجنس عمى االكتئاب  نتائج دراسة وجود عالقة إيجابية بيف االكتئاب والتشاـؤ
شار االكتئاب في العينة ككؿ، فقد لصالح اإلناث المواتي كف أكثر اكتئابا مف الذكور. أما بالنسبة النت

 %(، وىي أعمى لدى طالب الجامعة منيا لدى طالب الثانوي.6.5بمغت نسبة )

بعنواف دراسة نموذج يركز عمى وساطة الجانب  Change( 1..1شا:ج ) وفي دراسة قاـ بيا
ث ىدفت الوجداني في العالقة بيف ضغوط الحياة ومشاعر االكتئاب عند المراىقيف .حي –المعرفي 

الوجداني في العالقة بيف ضغوط  –الدراسة إلى دراسة نموذج يركز عمى وساطة الجانب المعرفي 
( مف المدارس 268الحياة ومشاعر االكتئاب عند المراىقيف. وتكونت مجموعة المفحوصيف مف )

 ( سنة وذلؾ لمنظر في العالقات بيف ضغوط الحياة ووضوح مفيـو الذات19-14الثانوية، بعمر)
وتقدير الذات ومشاعر االكتئاب. وقاـ الباحث بدراسة النموذج الذي يتوسط فيو وضوح مفيوـ الذات 
وتقدير الذات بيف ضغوط الحياة واالكتئاب. وقد أظيرت النتائج تطابؽ البيانات مع النموذج وذلؾ 

تئاب قد باستخداـ أسموب تحميؿ المسار، حيث أظيرت أف الترابط بيف ضغوط الحياة ومشاعر االك
توسطت بوضوح مفيوـ الذات وتقدير الذات باإلضافة إلى ذلؾ، ظيرت نتائج الدراسة أف تقدير الذات 

 كاف اقوى المتنبئات باالكتئاب، كما كانت ضغوط الحياة منبئ داؿ بمشاعر االكتئاب. 
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طمبة دراسة ىدفت إلى تحديد العالقة بيف ازمو اليوية واالكتئاب لدى  (1997مرسي )أيضا اجرى 
وطالبات الجامعة، كما سعت الدراسة إلى تبيف الفروؽ بيف الذكور واإلناث في درجة تحديد اليوية 

( طالبًا 164واالكتئاب والفروؽ بيف الجنسيف في كؿ منيما، وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
اب واستبياف ىوية سنة(، وذلؾ باستخداـ مقياس لالكتئ 24 – 21وطالبة تراوحت أعمارىـ ما بيف )

( طالبا وطالبة لدييـ 33األنا )إعداد الباحث(، وبعد المعالجة اإلحصائية جاءت النتائج لتوضح أف )
%(، كما كشفت عف وجود عالقة إيجابية بيف ازمو اليوية 20ازمو في تحديد اليوية ويمثموف حوالي )

رجة تحديد اليوية، بينما كانت ( وعدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في د0.01واالكتئاب عند مستوى )
ىناؾ فروؽ بينيما في االكتئاب في جانب اإلناث، وقد ظيرت لدى الذكور وفقا لمترتيب الميالدي في 

 ىوية األنا.

الريحا:ي وحمدي وفي دراسة ىدفت لمكشؼ عف عالقة األفكار الالعقالنية باالكتئاب قاـ بيا كؿ مف 
( طالبا وطالبة مف مختمؼ 559ة عينة تكونت مف )حيث استيدفت الدراس ( 1989وأ:و طالب )

كميات الجامعة األردنية. طبؽ عمييـ  اختبار  الريحاني لألفكار العقالنية والالعقالنية، وأظيرت نتائج 
الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط األفراد المكتئبيف عمى الدرجة الكمية لالختبار، 

سر التبايف بيف مجموعتيف مف الطمبة )اكتئابية وغير اكتئابية( ويبدو في وكذلؾ وجود عامؿ واحد يف
الالعقالنية المرتبطة بالميؿ نحو تعظيـ األمور والتأكيد عمى الكماؿ وتجنب تحمؿ المسؤولية في 
مواجية الصعاب، كما أظيرت النتائج بأف ىناؾ مجموعة مف األفكار الالعقالنية أسيمت في تفسير 

%( لدى الذكور 15,5%( لدى عينة الدراسة بوجو عاـ وبنسبة )9,5الكتئاب بنسبة )التبايف في ا
%( لدى اإلناث، حيث أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ بيف اإلناث المكتئبات واإلناث غير 5,2و)

المكتئبات في تقبميف لألفكار الالعقالنية بينما كاف الذكور المكتئبوف أكثر تقبال لألفكار الالعقالنية 
 .مف الذكور غير المكتئبيف

دراسة ىدفت إلى فحص عالقة مفيـو الذات والجنس بالقمؽ  Wessel( 1981وايسيل ) وأخيرا اجرى
واالكتئاب والعدواف بيف الطالب السود الجامعييف، وسعت الدراسة لمتحقيؽ مما اذا كاف الطالب ذوي 

أقرانيـ ذوى مفيوـ الذات المرتفع، وأيضا ما مفيوـ الذات المنخفض اكثر قمقا واكتئابا وعدوانية مقارنة ب
( مف 206اذا كانت الطالبات اكثر قمقا واكتئابا وعدوانية مقارنة بالطالب. وتكونت عينة الدارسة مف )

( طالبة، وقد استخدـ الباحث أدوات الدارسة التالية: 119( طالبا )87طالب الجامعة المبتدئيف منيـ )
تعددة ومقياس تنسي لمفيوـ الذات. وأظيرت النتائج أف الطالب ذوى مفيـو قائمة السمات االنفعالية الم

الذات المنخفض كانوا اكثر اكتئابا وقمقا وعدوانية بداللة إحصائية مف ذوى مفيـو الذات المرتفع ولـ 
تكف الطالبات اكثر قمقا واكتئابا مف الطالب وكاف الطالب اكثر عدوانية مف الطالبات، ولـ يتفاعؿ 

 ـ الذات بداللة إحصائية مع الجنس في قياسات كؿ مف القمؽ واالكتئاب والعدوانية.مفيو 
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 الدراسات السا:قة التي ت:اولت  القة أ:ماط الشمصية :االكتئاب.. 1.1.1

ىدفت إلى التعرؼ عمى العالقة بيف األبعاد األساسية الشخصية وقوة دراسة  ( 1.11ال تي:ي ) اجرى
وتكوف مجتمع الدراسة مف مرضى االكتئاب بمستشفى القوات المسمحة  األنا لدى مرضى االكتئاب،

( مريض وقاـ الباحث باختيار عينة ممثمة ومناسبة مف مجتمع الدراسة مف 350بالطائؼ وعددىـ )
( مفردة 50المرضى المنوميف والمراجعيف لمعيادات المشخصيف اكتئاب إكمينيكي، وبمغ حجـ العينة )

سة عدـ وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف بعد االنبساط وقوة األنا وكانت أىـ نتائج الدار 
لدى مرضى االكتئاب اإلكمينيكي، ووجود عالقة ارتباطية عكسية )سالبة( بيف بعد الذىانية وقوة األنا 
ا لدى مرضى االكتئاب الكمينيكي بمعنى أنو كمما زادت قوة األنا لدى مرضى االكتئاب اإلكمينيكي كمم

قمت لدييـ الذىانية. ووجود عالقة ارتباطية عكسية )سالبة ( بيف بعد العصابية وقوة األنا لدى مرضى 
االكتئاب اإلكمينيكي حيث يتضح أنو كمما زادت قوة األنا لدى مرضى االكتئاب اإلكمينيكي كمما قمت 

ا لدى مرضى االكتئاب لدييـ العصابية. ووجود عالقة ارتباطية )سالبة( بيف بعد العدواف وقوة األن
اإلكمينيكي حيث يتضح أنو كمما زادت قوة األنا لدى مرضى االكتئاب اإلكمينيكي كمما قمت درجة 

 العدواف. وعدـ وجود عالقة ارتباطية بيف بعد الكذب وقوة األنا لدى مرضى االكتئاب اإلكمينيكي. 

اد الخمسة الكبرى لمشخصية التعرؼ إلى العالقة بيف األبع( 1.11الشمالي )كذلؾ ىدفت دراسة 
)العصابية، االنبساطية، التفاني، عامؿ الوداعة، وعامؿ االنفتاح عمى الخبرة(، وبيف االكتئاب، ومعرفة 
الفروؽ بيف مرضى االكتئاب في ضوء العوامؿ الخمسة لمشخصية، وكذلؾ إمكانية التنبؤ بمستوى 

التعميمي، والمستوى االقتصادي، والحالة االكتئاب لدى أفراد العينة باختالؼ )العمر، والمستوى 
االجتماعية، والترتيب الوالدي، والجنس، والسكف(، وأجريت الدراسة عمى عينة متاحة )متيسرة( مكونة 

( مف المرضى المشخصيف باالكتئاب في مركز غزة المجتمعي، واستخدـ الباحث مقياس 100مف )
( وتعريب األنصاري 1992كوستا وماكري )قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية مف إعداد 

(، وأظيرت 1996( وتقنيف الباحث، ومقياس )بيؾ( لالكتئاب تعريب احمد عبد الخالؽ )1997)
النتائج وجود ارتباط إيجابي داؿ إحصائيا بيف عامؿ العصابية واالكتئاب، ووجود ارتباط سالب داؿ 

كذلؾ وجود فروؽ الوداعة، والتفاني، واالكتئاب، إحصائيا بيف عامؿ االنفتاح عمى الخبرة، واالنبساط و 
سنة فاكثر(، وتبعا لمتغير الحالة  60بيف مرضى االكتئاب تعزى لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية)

االجتماعية لصالح )ارمؿ(، وتبعا لمتغير الجنس لصالح اإلناث، بينما تبيف انو ال توجد فروؽ في 
تعميمي، ومكاف السكف، والترتيب الوالدي، والمستوى االقتصادي، أيضا االكتئاب تبعا لمتغير المستوى ال

عدـ وجود فروؽ دالة تعزى لمتغير العمر والمستوى التعميمي ومتغير السكف والترتيب تظير النتائج 
الوالدي والحالة االجتماعية والجنس والحالة االقتصادية، في جميع عوامؿ الشخصية الخمسة الكبرى 
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د فروؽ في سمة العصابية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية لصالح )اعزب(، وفي سمة باستثناء وجو 
 العصابية تبعا لمجنس لصالح )اإلناث(.

دراسة ىدفت الى معرفة العالقة بيف االكتئاب والقمؽ والتوتر  Dehnoo( 1.11دي:و )أيضا اجرى 
يت الدراسة عمى عينة مكونة مف وعوامؿ الشخصية لدى طالب الثانوية العامة اإليرانييف، حيث أجر 

( طالبا، واستخدـ الباحث مقياس فحص القمؽ الذاتي، ومقياس العوامؿ الخمسة الكبرى 120)
النتائج وجود عالقة بيف القمؽ واالكتئاب، وكما تبيف اف  وأظيرتلمشخصية، ومقياس بيؾ لالكتئاب، 

الشخصية والقمؽ والتوتر  أبعادواف  ليا القدرة عمى التنبؤ باالكتئاب، أفجميع المتغيرات أظيرت 
 مجتمعة تمعب دورا في االكتئاب لدى الطالب.

فقد ىدفت لمكشؼ عف العالقة بيف سمات  Kotov et al( 2010كوتوف وآمرون ) دراسة أما
( طالبًا 175الشخصية والقمؽ االجتماعي واالكتئاب النفسي لدى طمبة الجامعة، وقد تكونت العينة )

واختبار لقياس القمؽ االجتماعي، وقد أظيرت النتائج  يزنؾ يـ مقياس الشخصية إلوطالبة طبؽ عمي
االنبساطية والعصابية ومستوى  إيزنؾ وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف سمات الشخصية وفؽ نظرية 

الخوؼ االجتماعي، وبينت النتائج أيضًا وجود فروؽ بيف الجنسيف في سمات الشخصية لصالح الذكور 
العصابية ولصالح اإلناث عمى االنطوائية، وعدـ وجود فروؽ في مستوى الخوؼ االجتماعي  عمى سمة

 تبعًا لمتغيرات الجنس والتحصيؿ والتخصص العممي.

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف الدور الوسيط ألساليب العزو السمبي  (8..1محمود )كذلؾ اجرى 
واستيدفت أيضا الكشؼ عف حجـ مساىمة كمتغيرات وسيطة في عالقة عوامؿ الشخصية باالكتئاب، 

كؿ مف أساليب العزو السمبي وعوامؿ الشخصية في التبايف الكمي لالكتئاب، ولمتحقؽ مف ىدؼ 
الدراسة تـ تطبيؽ مقياس أساليب العزو السمبي، ومقياس بيؾ لالكتئاب، ومقياس العوامؿ الخمسة 

( مبحوث مف كمية المعمميف بالدماـ 169)الكبرى لمشخصية )كوستا وماكري(، وذلؾ عمى عينة قواميا 
بجامعة الممؾ فيصؿ، وكشفت النتائج عف وجود ارتباط إيجابي بيف عامؿ العصابية واالكتئاب، ووجود 
ارتباط سالب بيف كؿ مف عامؿ الطيبة ويقظة الضمير واالكتئاب، واف العالقة بيف كؿ مف عاممي 

 ـ تصؿ لمداللة اإلحصائية.االنبساط واالنفتاح عمى الخبرة مع االكتئاب ل

التعّرؼ إلى سمات الشخصية ىدفت  دراسة et al  Freire(2007فريري وآمرون )أيضا اجرى 
(، تمت Comorbidityلدى مجموعات مف المصابيف باضطراب اليمع والكآبة وكالىما معًا )

اوديسمي ) التشخيصات بالمقابمة السريرية المنظمة قبؿ المعالجة، وتقييـ الشخصية بقائمة م
Maudsley  )مف اإلناث  111( شخصًا ) 152 ف )لمشخصية أثناء المتابعة عمى عينة تألفت م

( 30مف الذكور( موزعيف عمى ثالثة مجموعات إضافة إلى مجموعة قياسية مكونة مف ) 41و
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( ومجموعة  45شخصًا، والمجموعات الثالثة ىي: مجموعة الكآبة الرئيسية بدوف اضطراب اليمع )
الكآبة الرئيسية واضطراب  -( ومجموعة االضطراب المزدوج 56يمع بدوف الكآبة الرئيسية )ف =ال

(. أظيرت النتائج معدالت عالية مف العصابية لدى كؿ المجموعات عند مقارنتيا 21اليمع معًا )ف =
بالمجموعة القياسية، وأظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية في العصابية بيف مجموعة االضطراب 

لمزدوج واضطراب اليمع، وأشارت النتائج أيضًا إلى أف أدنى متوسط لالنبساطية كاف في مجموعة ا
االضطراب المزدوج، وكانت ىناؾ سمات شخصية متواصمة بيف اضطراب اليمع والكآبة الرئيسية، وأف 

 الظيور المتزامف لكال االضطرابيف كاف لو ارتباط بسمات الشخصية البارزة.

ىدفت إلى بحث   Cavanaugh & Murphy( 1..1كافا:وف ومورفي ) بيادراسة قاـ وفي 
العالقػة بػيف سمات الشخصية، وكؿ مف القمؽ، واالكتئاب، والعدائية، والذاكرة البعدية. وتكونت عينة 

( طالبػًا وطالبة مف طمبة جامعة إنديانا في أمريكيا، تـ تصنيفيـ تبعًا لسمات 108الدراسػة مػف )
قمؽ مرتفع وقمؽ منخفض، اكتئاب مرتفع واكتئاب منخفض،  تميزىـ إلى مجموعػات الشخصية التي

عدائية مرتفعة وعدائية منخفضة، وقد أظيػرت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بيف القمؽ 
ة المنخفض واالكتئاب المػنخفض والعدائيػة المنخفػضة والذاكرة البعدية، بينما عدـ وجود عالقة جوىري

 بيف القمؽ المرتفع واالكتئاب المرتفع والعدائيػة المرتفعػة والذاكرة البعدية.

دراسة بعنواف االكتئاب عند الطمبة الجامعييف وبيف )الجندر،  بإجراء( 1..1) المميديكذلؾ قاـ 
ونمط الشخصية كعوامؿ ذات عالقة(. ىدفت ىذه الدراسة إلى كشؼ العالقة بيف االكتئاب والضغوط 

ية التي يتعرض ليا  طمبة الجامعة مف جية، وأنماط شخصياتيـ مف جية أخرى وجنس الطمبة النفس
( مف 467( مف الذكور و)236( طالبا وطالبة بواقع )703مف جية ثالثو، وتكونت عينة الدراسة مف )

مقياس اإلناث مف طمبة الجامعة األردنية، استخدمت الباحثة المقاييس التالية: قائمة بيؾ لالكتئاب، و 
لمشخصية، ومقياس الضغوط النفسية، وقد دلت النتائج أف الطمبة الجامعييف يعانوف مف  إيزنؾ 

االكتئاب بدرجات متفاوتة ومف الضغوط النفسية  بدرجة تفوؽ المتوسط، وأشارت النتائج أيضا أف 
ة ومعظـ اإلناث اكثر اكتئابا وأكثر تعرضا لضغوط النفسية مف الذكور، وارتباط الضغوط النفسي

 أبعادىا باالكتئاب ووجود عالقة بيف أبعاد الشخصية واالكتئاب.

 :واألج::يةالت قيب  م  الدراسات السا:قة ال ر:ية  1.1.1

أف ىناؾ اىتماًما ظاىًرا بموضوع الدراسة في  تلمدراسات العربية واألجنبية الحظ ةباستعراض الباحث
السابقة العالقة بيف أنماط الشخصية وعدد  ث تناولت الدراسات، حيأنماط الشخصية واالكتئابمجاؿ 

، القمؽ والضغوط النفسيةو الضطرابات كبير مف المتغيرات األخرى، خاصة تمؾ المتغيرات المتعمقة با
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إلى  الدراسات أيضا ، وأشارتأيضا الدراسات التي بحثت في عالقة األنماط بالتفكير الناقد واإلبداعي
 :ادة أو خفض درجة االكتئاب حيث أشارت الدراسات إلى ما يميزيفي  ألنماط الشخصيةاألثر الكبير 

التي كشفت عف وجود سمة العصابية  Bhagat & Nayak( 2014بيجت وناياؾ )دراسة اتفقت  -
لدى أفراد العينة وتأثير ىذه السمة في تحصيميـ وأدائيـ االكاديمي سمبًا، واف عددا كبيرًا مف طمبة 

  et al(2007فريري وآخروف )دراسة مع  تحت العصابية العالية. إيزنؾ الطب يندرجوف في مقياس 
Freire أظيرت معدالت عالية مف العصابية لدى كؿ المجموعات عند مقارنتيا بالمجموعة  التي

القياسية، وأظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية في العصابية بيف مجموعة االضطراب المزدوج 
( التي بينت  أف أكثر أنماط الشخصية 2011بركات )دراسة اتفقت مع أيضا  واضطراب اليمع،.

%(، بينما أقؿ أنماط 85. 4شيوعًا لدى طمبة الجامعة ىو النمط االنفعالي وذلؾ بنسبة تساوي )
 %(. 14. 6الشخصية شيوعًا فكاف النمط االتزاف االنفعالي بنسبة تساوي )

ئاب تميؿ إلى درجة إيجابية مف ( التي بينت أف درجة االكت2013اتفقت نتائج دراسة أبو شرار ) -
( التي بينت بالنسبة النتشار االكتئاب في العينة ككؿ، فقد بمغت 2001االكتئاب، مع دراسة رضواف )

(  التي بينت أف طمبة الجامعػة غير مصابيف باالكتئػاب. في 2012%(، ودراسة محسف )6.5نسبة )
( التي أظيرت أف ىناؾ نسبة عالية 2013)حيف اختمفت مع ما كشفت عنو نتائج دراسة دراسة سمماف 

 %(  يعانوف مف االكتئاب.59.5مف ذوي المستوى المتوسط مف طمبة الجامعة والبالغة )

( عف وجود ارتباط إيجابي داؿ إحصائيا بيف عامؿ العصابية 2015نتائج دراسة الشمالي ) اتفقت -
ح عمى الخبرة، واالنبساط والوداعة، واالكتئاب، ووجود ارتباط سالب داؿ إحصائيا بيف عامؿ االنفتا

التي أظيرت أف أبعاد الشخصية والقمؽ  Dehnoo( 2013والتفاني، واالكتئاب، مع نتائج دراسة دينو )
 Kotov et( 2010والتوتر مجتمعة تمعب دورا في االكتئاب لدى الطالب. ودراسة كوتوؼ وآخروف )

al االنبساطية  إيزنؾ الشخصية وفؽ نظرية  التي أظيرت وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف سمات
( التي كشفت عف وجود ارتباط إيجابي 2008والعصابية ومستوى الخوؼ االجتماعي. ودراسة محمود )

بيف عامؿ العصابية واالكتئاب، ووجود ارتباط سالب بيف كؿ مف عامؿ الطيبة ويقظة الضمير 
نفتاح عمى الخبرة مع االكتئاب لـ تصؿ واالكتئاب، واف العالقة بيف كؿ مف عاممي االنبساط واال

 ( التي بينت ووجود عالقة بيف أبعاد الشخصية واالكتئاب.2004ي )لمداللة اإلحصائية. ودراسة الخميد

عف عدـ وجود فروؽ في مستوى  Morris & Gilliland (2008دراسة موريس وكيميالند )اتفقت  -
( التي بينت عدـ وجود فروؽ في 2007ش )أبعاد الشخصية تبعًا لمتغير التخصص. مع دراسة خما

بعدي العصابية، والذىانية تبعا لمتغير التخصص، بينما تبيف وجود فروؽ بعدي االنبساط والكذب 



 64 

 Kotov et( 2010لصالح طمبة تخصص السكرتاريا. أيضا اتفقت مع نتائج دراسة كوتوؼ وآخروف )
al  ممي.التي بينت عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير التخصص الع 

عف عدـ وجود فروؽ في  Morris & Gilliland (2008نتائج دراسة موريس وكيميالند )اتفقت  -
( التي بينت عدـ وجود 2015مستوى سمات الشخصية تبعًا لمتغير الجنس. مع دراسة الشمالي )

فروؽ في جميع عوامؿ الشخصية الخمسة الكبرى باستثناء وجود فروؽ في سمة العصابية تبعا لمجنس 
( التي بينت عدـ  وجود فروؽ في بعد 2007الح )اإلناث(. وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة خماش )لص

ودراسة  ث،االنطواء تبعا لمتغير الجنس، بينما تبيف فروؽ في بعد العصابية لصالح اإلنا -االنبساط
التي أظيرت وجود فروؽ بيف الجنسيف في سمات الشخصية  Kotov et al( 2010كوتوؼ وآخروف )

في حيف اتفقت مع نتائج دراسة  صالح الذكور عمى سمة العصابية ولصالح اإلناث عمى االنطوائية.ل
( التي بينت وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس في بعد الذىانية لصالح الذكور، وفي بعد 2007خماش )

 الكذب )الجابية االجتماعية( لصالح اإلناث.

عدـ وجود فروؽ في  Morris & Gilliland (2008موريس وكيميالند ) اختمفت نتائج دراسة -
( التي كشفت عف 2008مع دراسة جزماوي )ة تبعًا لمتغير السنة الدراسية. مستوى سمات الشخصي

 وجود فروؽ تبعا لمتغير السنة الدراسية لصالح السنة الثانية.

بيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في العالقة عف ( 2016نتائج دراسة عطار )اتفقت  -
االكتئاب العصابي والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة تعزى لمتغير 

( 2013(، في حيف اختمفت مع نتائج دراسة أبو شرار )2012دراسة محسف )مع نتائج التخصص، 
ذوي لصالح الطمبة  التي بينت وجود فروؽ في االكتئاب تبعا لمتغير الفرع لصالح الطمبة ذوي

 .التخصصات األدبية

نتائج األنصاري مع وجود فروؽ في االكتئاب لصالح اإلناث،  (2015دراسة الشمالي )اتفقت  -
( التي بينت وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطالب والطالبات في االكتئاب لصالح 2007كاظـ )و 

تئاب تعزى لمتغير الجنس ( التي بينت وجود فروؽ في االك2006اإلناث. ودراسة الذيب وعبد الخالؽ )
التي كشفت عف أف اإلناث أكثر  Toros , et .al( 2004ف )لصالح اإلناث. ودراسة تورس  وآخرو 

 ( التي بينت وجود فروؽ في االكتئاب في جانب اإلناث.1997مرسي )اكتئابا  مف الذكور. ودراسة 
لصالح اإلناث المواتي كف ( التي بينت وجود أثر داؿ لمجنس عمى االكتئاب 2001ودراسة رضواف )

( التي أشارت إلى أف اإلناث اكثر اكتئابا وأكثر 2004أكثر اكتئابا مف الذكور. ودراسة الخميدي )
( التي بينت اف اإلناث أكثر اكتئابا مف 2002دراسة عبد القوي )تعرضا لضغوط النفسية مف الذكور. و 

 الذكور.
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( التي بينت عػدـ وجػود فروؽ 2012محسف )دراسة مع ما كشفت عنو نتائج  اختمفت الدراسات -
التي بينت  Wessel( 1981وايسيؿ ) .ذات داللة إحصائية في مستوى االكتئاب تبعًا لمتغير الجنس

( التي بينت انو ال توجد فروؽ 2010عدـ وجود فروؽ في االكتئاب تبعا لمجنس، ودراسة حسب ا  )
 لنازحات عمى مقياس االكتئاب. دالة إحصائيًا بيف الذكور النازحيف واإلناث ا

وجود فروؽ جوىرية بيف الجنسيف تبعا لمموقع  التي بينت عدـ( 2003دراسة اليجفوني ) اتفقت -
 ( التي بينت انو2013دراسة أبو شرار )مع الجغرافي فالحضريوف الريفيوف حققوا متوسطات متقاربة. 

انو ال توجد فروؽ في  ( التي بينت2015دراسة الشمالي )و  .ال توجد فروؽ تبعا لمتغير مكاف السكف
 االكتئاب تبعا لمتغير مكاف السكف.

 انو ال توجد فروؽ في االكتئاب تبعا لمتغير المستوى التعميمي( 2015دراسة الشمالي )نتائج اتفقت  -
في حيف  ( التي بينت عدـ وجود فروؽ في االكتئاب تبعا لمسنة الدراسية.2013دراسة أبو شرار )مع 

( التي بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في العالقة بيف 2016) عطار دراسةع نتائج اختمفت م
االكتئاب العصابي والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة تعزى لمتغير 

 سنة الدراسة حيث كانت ىذه الفروقات لصالح طالبات السنة الرابعة فما فوؽ.

 الية من الدراسات السا:قة:موق  الدراسة الح

 وجود، أشارت نتائج الدراسات إلى أنماط الشخصية واالكتئابمف خالؿ مراجعة سريعة لمدراسات حوؿ 
الدراسة  وترى الباحثة أف، عالقة بيف أنماط الشخصية وعدد مف المتغيرات النفسية خاصة االكتئاب

بحث في بعض األفكار وطريقة التطبيؽ، في ىذه الم الواردةالحالية تمتقي مع الدراسات السابقة 
إال أنيا تختمؼ عف تمؾ الدراسات كونيا تعتبر الدراسة األولى وبيؾ(.  إيزنؾ مقياس )واعتمادىا عمى 

كذلؾ فإف وبالتالي تختمؼ في طبيعة الفئة المستيدفة. ، طمبة جامعة القدسمف نوعيا التي تيتـ بفئة 
التخصص، والجنس، ومكاف أثير متغيرات ديمغرافية ىي )ما يميز ىذه الدراسة اىتماميا بقياس ت
 .أنماط الشخصية واالكتئاب( عمى السكف، والسنة الدراسية، والمعدؿ الدراسي
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 الفصل اليالث

 الطريقة واإلجراءات
وعالقتيا باالكتئاب لدى طمبة  إيزنؾ الشخصية عند  أنماطمف اجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة وىو معرفة 

 جامعة القدس، ثـ معرفة عالقتيا بعدد مف المتغيرات الديموغرافية لمدراسة، تضمف ىذا الفصؿ وصػفاً 
لمػػػنيج الدراسػػػة، ومجتمعيػػػا وعينتيػػػا. كمػػػا يعطػػػي وصػػػفًا مفصػػػاًل ألدوات الدراسػػػة وصػػػدقيا وثباتيػػػا، 
وكذلؾ إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التػي اسػتخدمتيا الباحثػة فػي اسػتخالص نتػائج الدراسػة 

 وتحميميا.
 م:هج الدراسة  1.3

، فيػو المػنيج المناسػب ليػذه الدراسػػةاطي، اسػتخدمت الباحثػة فػي ىػذه الدراسػة المػنيج الوصػػفي أالرتبػ
يػػػدرس "العالقػػػة بػػػيف المتغيػػػرات، ويصػػػؼ درجػػػة العالقػػػة بػػػيف  االرتبػػػاطيوذلػػػؾ ألف المػػػنيج الوصػػػفي 

 .وذلؾ بإستخداـ مقاييس كميةالمتغيرات وصفًا كميًا 
 مجتم  الدراسة  1.1

ب وطالبػػة مػػف ( طالػػ119982تكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع طمبػػة جامعػػة القػػدس والبػػالغ عػػددىـ )
( حسػب إحصػائيات رسػمية صػادرة عػف دائػرة 2017كال الجنسيف، والمسجميف رسميا لمعػاـ الدراسػي )

طمبػة  اسػتثناء تػـ ( مف اإلناث. حيػث6574( مف الذكور )5408التسجيؿ في جامعة القدس، منيـ )
الػػػذكور  ( مػػػف4246(، مػػػنيـ )9582مجتمػػػع الدراسػػػة ) أفػػػرادالدراسػػػات العميػػػا وبالتػػػالي أصػػػبح عػػػدد 

 ( مف اإلناث.5336)
  ي:ة الدراسة  3.3

( طالبػػا وطالبػػة مػػف طمبػػة جامعػػة القػػدس تػػـ اختيػػارىـ بطريقػػة العينػػة 479تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
( مػػف اإلنػػاث وتمثػػؿ 267( مػػف الػػذكور، و)212حسػػب متغيػػر الجػػنس، مػػنيـ )  العشػػوائية البسػػيطة،
ىػػذه النسػػبة مناسػػبة بحسػػب مػػا أشػػار إليػػو عػػودة  %( مػػف مجتمػػع الدراسػػة، وتعػػد5العينػػة مػػا نسػػبتو )

( إلػػػى أف العينػػػة تكػػػوف ممثمػػػة بػػػالبحوث المسػػػحية التػػػي يكػػػوف فييػػػا مجتمػػػع الدراسػػػة 1992ومكػػػاوي )
( 479يػػػذكر أف الباحثػػػة قػػػد وزعػػػت) %( فمػػػا فػػػوؽ.5بعشػػػرات اآلالؼ عنػػػدما تكػػػوف نسػػػبة التمثيػػػؿ )

( إستبانة. 361نات وصمت حصيمة الجمع إلى )إستبانة عمى المبحوثيف، وبعد إتماـ عممية جمع البيا
( استبانة بسبب عدـ صالحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي لكػي تصػبح عينػة الدراسػة التػي 21استبعد منيا )

 ( مبحوثا.340تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي عمييا )
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 وصف متغيرات أفراد  ي:ة الدراسة 1.3.3

%( 62.1)نسبة أف، ويظير التخصصمتغير  ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب1.3يبيف الجدوؿ )
%( 47.4) نسبة أفويبيف متغير الجنس لمكميات العممية. %( 37.9) ونسبةلمكميات اإلنسانية، 

 لسكاف المدينة، ونسبة%( 55.9) لإلناث. ويبيف متغير السكف أف نسبة%( 52.6) لمذكور، ونسبة
ويبيف متغير المستوى التعميمي أف لسكاف المخيمات. %( 33.2) لسكاف القرى، ونسبة%( 10.9)

 لسنة ثالثة، ونسبة%( 17.6) لسنة ثانية، ونسبة%( 17.6) لسنة أولى، ونسبة%( 26.8) نسبة
 ، ونسبةفأكثر( 80% ؿ 22.4) لسنة رابعة فأكثر. ويبيف متغير المعدؿ التراكمي أف نسبة%( 37.9)
                                                     (.70% ألقؿ مف 24.1) ، ونسبة(80% ألقؿ مف 53.5)

.الدراسة(: توزي  أفراد  ي:ة الدراسة حسب متغيرات 1.1جدول )  

 ال:س:ة المئوية ال دد المستوى المتغير

 11.1 211 كميات إ:سا:ية التمصص

 17.9 129 كميات  ممية

 47.4 161 ذكر الج:س

 52.6 179 أ:ي 

 55.9 190 مدي:ة السكن

ةقري  37 10.9 

 33.2 113 مميم

 26.8 91 س:ة أول  المستوى الت ميمي

 17.6 60 س:ة يا:ية

 17.6 60 س:ة يالية

 37.9 129 س:ة را: ة فأكير

فأكير .8 الم دل التراكمي  76 22.4 

.8أقل من   182 53.5 

.7أقل من   82 24.1 
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  أدوات الدراسة: 1.1

واالكتئاب، كما  إيزنؾ اث التربوي الخاص بأنماط الشخصية عند قامت الباحثة باالطالع عمى التر 
وتجييز أدوات الدراسة في  إعدادذات العالقة ومف ثـ  والمقاييسأطمعت عمى الدراسات السابقة 
 صورتيا األولية وىي كالتالي: 

 EPQ" لمشمصية صيغة الراشدين امت:ار "إيز:ك :أوال

( مف إعداد EPQف )لمشخصية المعد لمراشدي إيزنؾ بار تخال حثة باستخداـ الصيغة العربيةقامت البا
 1975المعدلة والمنشورة  اإلنجميزية( والتي تعتمد عمى الصيغة 1991، أحمد عبد الخالؽ)وتعريب 

عبارة يجاب عنيا بنعـ  91والتي تحتوي عمى  1991والواردة في دليؿ التعميمات العربي الصادر عاـ 
 23عبارة لقياس االنبساط و 20عبارة لقياس الذىانية و 25ة، مشتممة عمى أو ال، أربعة مقاييس فرعي
عبارة لقياس الكذب. وقد ترجمت بنود القائمة وتعميماتيا ترجمة عكسية  23عبارة لقياس العصابية و

ـ خضعت الترجمة لمراجعات عديدة مف قبؿ المتخصصيف في ث"،  إيزنؾ العربية بتصريح مف " إلى
المغة العربية الفصحى السيمة في القائمة المعربة وذلؾ  واستخدمت، اإلنجميزيةلمغة عمـ النفس وفي ا

أي تعديؿ  الباحثة( . ولـ تجري 17:  1991،د الخالؽحتى تناسب كؿ المتعمميف العرب تقريبا )عب
 ( بندا، وذلؾ91)حذفا أو إضافة( بالنسبة لعدد البنود أو مضمونيا في القائمة، فأبقيت عمى عددىا )

بحوث مقارنة، واالستفادة مف نتائج الدراسات العالمية المتوافرة عمى  إلجراءإلتاحة الفرصة لمباحثيف 
المقاييس األربعة في لغتيا األصمية حتى تكوف المقارنات المختمفة ممكنو بالنسبة لمبنود والقائمة ككؿ، 

 (.  106:  1993فضال عف تعديؿ البنود قد يثير مشكالت عديدة )عبد الخالؽ، 

 :  EPQلمشمصية صيغة الراشدين  إيز:ك صدق أداة امت:ار 

 لمشمصية: إيز:ك صدق أداة امت:ار 

األولية، وتـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة  صورتولمشخصية في  إيزنؾ قامت الباحثة بعرض اختبار 
 اإلرشادؿ والماجستير في مجا الدكتوراه( محكميف مف حممة درجة 10بعرضيا عمى المشرفة وعمى )

النفسي والتربوي وعمـ النفس ومناىج البحث العممي لمتأكد مف صدقيا، حيث وزعت الباحثة االختبار 
عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأي في فقرات االختبار مف حيث: مدى وضوح لغة 

ضافة أي مع مومات أو تعديالت أو الفقرات وسالمتيا لغويًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروس، وا 
 فقرات يرونيا مناسبة، ووفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة بصورتيا النيائية.
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لفقرات االستبانة مع بالتحقؽ مف صدؽ األداة بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف  الباحثةأيضا قامت 
ويدؿ عمى أف ىناؾ واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة الدرجة الكمية لألداة، 

 اتساؽ داخمي بيف الفقرات. والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ: 

 أ:ماط الشمصية.( لمصفوفة ارت:اط فقرات Pearson Correlation:تائج م امل ارت:اط :يرسون )(: 1.1جدول )

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 ..561** ..... 11 ..590** ..... 11 ..697** ..... 

1 ..587** ..... 11 ..454** ..... 11 ..669** ..... 

1 ..599** ..... 11 ..615** ..... 11 ..575** ..... 

1 ..498** ..... 11 ..402** ..... 11 ..577** ..... 

1 ..463** ..... 11 ..519** ..... 17 ..693** ..... 

1 ..574** ..... 17 ..518** ..... 18 ..663** ..... 

7 ..450** ..... 18 ..640** ..... 19 ..631** ..... 

8 ..642** ..... 19 ..631** ..... 7. ..550** ..... 

9 ..519** ..... 1. ..407** ..... 71 ..606** ..... 

1. ..642** ..... 11 ..594** ..... 71 ..607** ..... 

11 ..118** ..... 11 ..111** ..... 71 ..118** ..... 

11 ..587** ..... 11 ..118** ..... 71 ..118** ..... 

11 ..111** ..... 11 ..111** ..... 71 ..119** ..... 

11 ..111** ..... 11 ..181** ..... 71 ..111** ..... 

11 ..118** ..... 11 ..111** ..... 77 ..119** ..... 

11 ..181** ..... 17 ..111** ..... 78 ..191** ..... 

17 ..189** ..... 18 ..111** ..... 79 ..11.** ..... 

18 ..111** ..... 19 ..119** ..... 8. ..111** ..... 

19 ..187** ..... 1. ..111** ..... 81 ..111** ..... 

1. ..199** ..... 11 ..118** ..... 81 ..111** ..... 
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11 ..111** ..... 11 ..111** ..... 81 ..111** ..... 

11 ..111** ..... 11 ..111** ..... 81 ..111** ..... 

11 ..111** ..... 11 ..111** ..... 81 ..118** ..... 

11 ..111** ..... 11 ..111** ..... 81 ..117** ..... 

11 ..111** ..... 11 ..111** ..... 87 ..111** ..... 

11 ..111** ..... 17 ..181** ..... 88 ..111** ..... 

17 ..181** ..... 18 ..111** ..... 89 ..111** ..... 

18 ..111** ..... 19 ..11.** ..... 9. ..118** ..... 

19 ..119** ..... 1. ..11.** ..... 91 ..1.8** ..... 

1. ..111** ..... 11 ..119** .....    

11 ..111** ..... 11 ..111** .....    

تشػير المعطيػات الػواردة فػػي الجػدوؿ السػابؽ إلػى أف جميػػع قػيـ ارتبػاط الفقػرات مػػع الدرجػة الكميػة لػػألداة 
دالة إحصػائيًا وبدرجػة عاليػة جػدا، ممػا يشػير إلػى االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات األداة وأنيػا تشػترؾ معػًا فػي 

 ر طمبة جامعة القدس.قياس أنماط الشخصية مف وجية نظ
 

 ي:ات األداة :

(: وىذا Consistencyقامت الباحثة باحتساب ثبات األداة عف طريؽ قياس ثبات التجانس الداخمي )
النوع مف الثبات يشير إلى قوة االرتباط بيف الفقرات في أداة الدراسة، ومف أجؿ تقدير معامؿ التجانس 

يبيف معامؿ الثبات ( 3.3)والجدوؿ ( Cronbach Alphaاستخدمت الباحثة طريقة )كرونباخ ألفا( )
 لممجاالت. 
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 :تائج م امل الي:ات لممجاالت(: 1.1جدول )

 م امل الي:ات المجاالت الرقم

 0.866 الذها:ية 1

 0.840 اال::ساط 1

 0.892 ال صا:ية 1

 0.856 الكذب 1

بطريقػة كرونبػاخ بمغػت ألفػا عمػى نمػط (  أف قيمة معامؿ الثبػات 3.3تظير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 الذىانية

( 86(، وكانػت عمػى نمػط الكػذب )89(، وعمػى نمػط العصػابية )84%( وعمػى نمػط االنبسػاطية )87) 
 وىذا يشير إلى أف األداة تمتع بدرجة جيدة مف الثبات.

 

 : (BDI-I)يا:يا : قائمة ":يك "لالكتئاب 

 (أحمد عبد الخالؽ)مة " بيؾ " المعدلة لالكتئاب مف تعريب قامت الباحثة بإستخداـ الصيغة العربية لقائ
مجموعة  21تحتوى عمى  والتي (1978)تعتمد عمى الصيغة األمريكية المعدلة والمنشورة عاـ والتي

عبارة. ولػػػػـ تجرى  84، فتكوف القائمة مشتممة عمى ، تضـ كؿ مجموعة أربعة احتماالتمف العبارات
عمى عددىا  فأبقيت، ئمةالقا في( بالنسبة لعدد البنود أو مضمونيا فا أو إضافةتعديؿ )حذ أيالباحػػػثة 

 بندا(. 21)

 :   (BDI-I) صدق أداة قائمة :يك لالكتئاب 

 .صدق المحكمين:1

قامت الباحثة بعرض قائمة بيؾ لالكتئاب في صورتيا األولية، وتـ التحقؽ مف صدؽ أداة  الدراسة 
 اإلرشادوالماجستير في مجاؿ  الدكتورةمف حممة درجة  ا( محكم12بعرضيا عمى المشرفة وعمى )

النفسي والتربوي وعمـ النفس ومناىج البحث العممي لمتأكد مف صدقيا  ،حيث وزعت الباحثة قائمة 
"بيؾ "عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأي في فقرات القائمة مف حيث: مدى وضوح 

ضافة أي معمومات أو لغة الفقرات وسالمتيا لغوي ًا، ومدى شموؿ الفقرات لمجانب المدروس، وا 
 تعديالت أو فقرات يرونيا مناسبة، ووفؽ ىذه المالحظات تـ إخراج االستبانة بصورتيا النيائية. 
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 .صدق األداة:1

لفقرات قائمة بيؾ لالكتئاب  بالتحقؽ مف صدؽ األداة بحساب معامؿ االرتباط بيرسوف   الباحثةقامت 
واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدؿ عمى أف ىناؾ الدرجة الكمية لألداة، مع 

 اتساؽ داخمي بيف الفقرات. والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:  

  .االكتئاب( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامؿ بيرسوف )(: 4.3جدوؿ )
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
لرقما الدالة  Rقيمة  

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية

1 ..519** ..... 8 ..560** ..... 11 ..596** ..... 

1 ..639** ..... 9 ..565** ..... 11 ..476** ..... 

1 ..592** ..... 1. ..583** ..... 17 ..525** ..... 

1 ..507** ..... 11 ..538** ..... 18 ..632** ..... 

1 ..635** ..... 11 ..574** ..... 19 ..382** ..... 

1 ..589** ..... 11 ..445** ..... 1. ..602** ..... 

7 ..642** ..... 11 ..607** ..... 11 ..494** ..... 

تشػير المعطيػات الػواردة فػػي الجػدوؿ السػابؽ إلػى أف جميػػع قػيـ ارتبػاط الفقػرات مػػع الدرجػة الكميػة لػػألداة 
ة إحصػائيًا وبدرجػة عاليػة جػدا، ممػا يشػير إلػى االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات األداة وأنيػا تشػترؾ معػًا فػي دال

 قياس االكتئاب مف وجية نظر طمبة جامعة القدس.
 

قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خالؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ  ي:ات األداة:
معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكمية لمستوى االكتئاب لمجاالت الدراسة حسب  الثبات،

بثبات يفي بأغراض  األداةتمتع ىذه  إلى(، وىذه النتيجة تشير 0.887لدى طمبة جامعة القدس ىي )
 الدراسة.

إجراءات الدراسة 1.1  

 قامت الباحثة بأعداد ىذه الدراسة وفقا لمخطوات التالية:

، التخصصإلطار النظري لمدراسة وتحديد المتغيرات الخمسة وىي: قامت الباحثة بإعداد ا -
 والجنس، السكف، المستوى التعميمي، والمعدؿ التراكمي لطمبة جامعة القدس.
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 قامت الباحثة بإجراء مسح لمدراسات السابقة التي تناولت موضع ىذه الدراسة. -

 عمى مجموعة مف المحكميف.قامت الباحثة بتجييز أدوات الدراسة والتأكد مف صدقيا بعرضيا  -

بعد التأكد مف صدؽ وثبات األدوات قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة وتطبيؽ األدوات  -
 عمييا.

قامت الباحثة بتطبيؽ األداة عمى أفراد عينة الدراسة، وبعد أف اكتممت عممية تجميع  -
باحثة أف عدد االستبيانات مف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لم

 ( استبانة.340االستبيانات المستردة الصالحة والتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي: )

 خرجت الباحثة بمجموعة   نتائج قامت بتفسيرىا في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة. -

بناء عمى تمؾ النتائج وتفسيرىا خرجت الباحثة بمجموعة مف االستنتاجات حيث قدمت بناء  -
 دة توصيات لالستفادة منيا في ميداف العمؿ التربوي والنفسي. عمييا ع

الم الجة اإلحصائية  1.1  

بعد جمع االستبيانات والتأكد مف صالحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقاما معينة(، وذلؾ تمييدا 
ميؿ البيانات إلدخاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتح

وفقا ألسئمة الدراسة بيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات 
(، واختبار تحميؿ t- testالحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، واختبار )ت( )

ا ومعادلة الثبات كرونباخ ألف(، ومعامؿ ارتباط بيرسوف، one way ANOVAالتبايف األحادي )
(Cronbach Alpha( وذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences .) 
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 الفصل الرا: 

 :تائج الدراسة
ؾ لإلجابػػة عػػف تسػػاؤالت الدراسػػة يتضػػمف ىػػذا الفصػػؿ عرضػػًا كػػاماًل ومفصػػاًل لنتػػائج الدراسػػة، وذلػػ

 إيزنػػؾ لموضػػوع الدراسػػة وىػػو " أنمػػاط الشخصػػية عنػػد  والتحقػػؽ مػػف صػػحة فرضػػياتيا. فيمػػا يتعمػػؽ
وعالقتيػػا باالكتئػػاب لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس " وبيػػاف أثػػر كػػؿ مػػف المتغيػػرات مػػف خػػالؿ اسػػتجابة 

تػػـ الحصػػوؿ عمييػػا. وحتػػى يػػتـ  أفػػراد العينػػة عمػػى أداة الدراسػػة، وتحميػػؿ البيانػػات اإلحصػػائية التػػي
 تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 ( مفتاح التصحيح الخاص بمقياس أنماط الشخصية:1.4جدوؿ )

 م:مفض مرتف  ال: د الرقم
و ما فوق 11.1 الذها:ية 1 و ما دون 11   
و ما فوق 9.1 اال::ساطية 1 و ما دون 9   
و ما فوق 11.1 ال صا:ية 1 و ما دون 11   
و ما فوق 11.1 الكذب 1 و ما دون 11   
 ( مفتاح التصحيح الخاص بمقياس االكتئاب:2.4جدوؿ )

مدى متوسطها الحسا:ي لمستوى  الدرجة
 االكتئاب

 فأقؿ 9 عدـ وجود اكتئاب
 18-10 اكتئاب طفيؼ
 29-19 اكتئاب معتدؿ
 63-30 اكتئاب شديد
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ج أسئمة الدراسة::تائ 1.1  

 

ال:تائج المت مقة :السؤال األول:  1.1.1  

 ؟ طم:ة جام ة القدس األكير شيو ًا لدى إيز:ك أ:ماط الشمصية وفق :ظرية ما 

 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
لدى طمبة  إيزنؾ أنماط الشخصية عند  بانة التي تعبر عفأفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االست

 جامعة القدس. 

(: المتوسطات الحسا:ية واال:حرافات الم يارية الستجا:ات أفراد  ي:ة الدراسة لمجاالت 1.1جدول )
 أ:ماط الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس

المتوسط  المجاالت الرقم
 الحسا:ي

اال:حراف 
 الم ياري

 الدرجة

يةالذها: 1  م:مفض 3.57 8.27 

 مرتف  3.13 12.46 اال::ساط 2

 مرتف  3.84 14.21 ال صا:ية 3

 مرتف  3.49 11.38 الكذب 4

( الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 3.4يالحظ مف الجدوؿ )
امعة القدس أف المتوسط الحسابي لدى طمبة ج "إيزنؾ "وفؽ نظرية عينة الدراسة عمى أنماط الشخصية 

(، بينما جاءت 8.27ث حصؿ عمى متوسط حسابي ومقداره )يلمجاؿ الذىانية جاء بدرجة منخفضة ح
العصابية ، ومجاؿ (12.46المجاالت األخرى بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لالنبساط )

 (.11.37(، ومجاؿ الكذب حصؿ عمى متوسط حسابي )14.25)
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 ال:تائج المت مقة :السؤال اليا:ي:  1.1.1

 ؟ مستوى االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدسما 

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني قامت الباحثة بحساب األعداد والنسب المئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة 
 مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس.  عمى االستبانة التي تعبر عف

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لمستوى االكتئاب المتوسط(: 4.4جدوؿ )
 لدى طمبة جامعة القدس

المتوسط  ال دد المتغير
 الحسا:ي

اال:حراف 
 الم ياري

 الدرجة

 اكتئاب طفيف 10.51 13.71 .11 االكتئاب

بدرجة طفيفة، حيث  مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس جاء ( أف4.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( 10.55( مع انحراؼ معياري قدره )13.74بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لالكتئاب )

 جاء بدرجة طفيفة )اكتئاب طفيؼ(.  وىذا يدؿ عمى أف مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس
 

 ال:تائج المت مقة :السؤال اليالث:   1.1.1

 ومستوى االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدس؟ إيز:ك مصية  :د هل توجد  القة :ين أ:ماط الش

  ن هذا السؤال تم تحويمه لمفرضية التالية: ولإلجا:ة

 :تائج الفرضية األول  1.1.1.1

بيف أنماط الشخصية عند ( α) ≤0.05 توجد عالقة ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
 " و االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس  إيزنؾ 

بيف أنماط الشخصية  اإلحصائيةبحساب معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة  األولى تـ فحص الفرضية
 ومستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس. 
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لم القة :ين أ:ماط الشمصية و االكتئاب  اإلحصائية(: م امل ارت:اط :يرسون والداللة 1.1جدول )
 لدى طم:ة جام ة القدس 

رسونم امل :ي المتغيرات  مستوى الداللة 

 ..... 1.7.. االكتئاب الذها:ية

-117.. اال::ساط  ..... 

 ..... 117.. ال صا:ية

-91... الكذب  ...79 

( وجود عالقة إيجابية بيف نمطي الشخصية )الذىانية والعصابية( 5.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )
د عالقة سمبية بيف نمط االنبساط ومستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس، في حيف تبيف وجو 

واالكتئاب. بينما تبيف انو ال توجد عالقة بيف نمط الكذب واالكتئاب، حيث تبيف أف قيمة معامؿ ارتباط 
(، وأف قيمة معامؿ 0.000(، ومستوى الداللة )0.207بيرسوف لنمط الذىانية ومستوى االكتئاب )

(، وأف قيمة 0.000(، ومستوى الداللة )-0.167ارتباط بيرسوف لنمط االنبساط ومستوى االكتئاب )
(، وأف 0.000(، ومستوى الداللة )-0.227معامؿ ارتباط بيرسوف لنمط العصابية ومستوى االكتئاب )

 (.0.079(، ومستوى الداللة )-0.095قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف لنمط الكذب ومستوى االكتئاب )

  ال:تائج المت مقة :السؤال الرا: :   1.1.1

والج:س  التمصص هل تمتمف أ:ماط الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس حسب متغيرات 
 والمستوى الت ميمي  والم دل التراكمي؟ والسكن

 عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة

 (α توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةال : اليا:ية:تائج الفرضية  1.1.1.1
 في أ:ماط الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير التمصص " (0.05≥

تـ فحص الفرضية الثانية بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
 الدراسة في أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس حسب لمتغير التخصص. 
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قمة الستجا:ة أفراد ال ي:ة في أ:ماط الشمصية لدى (: :تائج امت:ار "ت" لم ي:ات المست1.1جدول )
 طم:ة جام ة القدس حسب متغير التمصص

المتوسط  ال دد التمصص المجال
 الحسا:ي

اال:حراف 
 الم ياري

درجات  "tقيمة"
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 1.576 3.59 8.51 211 كميات إنسانية الذىانية
 

338 
 

..116 
 3.53 7.88 129 كميات عممية 

 1.787 3.08 12.70 211 كميات إنسانية االنبساط
 

338 
 

..075 
 3.189 8..12 129 كميات عممية 

 316.. 4.01 .14.1 211 كميات إنسانية العصابية
 

338 
 

..753 
 3.51 14.16 129 كميات عممية 

- 3.41 11.23 211 كميات إنسانية الكذب
..993 

 

338 
 

..321 
 3.58 11.62 129 كميات عممية 

( فػػي α) ≤0.05انػػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  (6.4)يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ 
متوسػػطات أنمػػاط الشخصػػية لػػدى طمبػػة جامعػػة القػػدس تعػػزى لمتغيػػر التخصػػص، فقػػد تبػػيف أف قيمػػة 

 نمػػػط . وعمػػػى(0.116( عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )1.576)ت( المحسػػػوبة عمػػػى نمػػػط الذىانيػػػة بمغػػػت )
بمغػػت قيمػػة )ت( . و (0.075( عنػػد مسػػتوى الداللػػة )1.787االنبسػػاط بمغػػت قيمػػة )ت( المحسػػوبة )

بمغػػػت قيمػػػة )ت( . أيضػػػا (0.753( عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )0.316المحسػػػوبة عمػػػى نمػػػط العصػػػابية )
وبناء عميو تـ قبوؿ الفرضية . (0.129( عمى نمط الكذب عند مستوى الداللة )-0.993المحسوبة )
 .الثانية الصفرية

 
 (α توجييد فييروق ذات داللييه إحصييائية  :ييد مسييتوى الداللييةال : اليالييية:تييائج الفرضييية  1.1.1.1

 في أ:ماط الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الج:س " (0.05≥
بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة  الثالثةتـ فحص الفرضية 

 أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس حسب لمتغير الجنس. الدراسة في 
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(: :تائج امت:ار "ت" لم ي:ات المستقمة الستجا:ة أفراد ال ي:ة في أ:ماط الشمصية لدى 7.1جدول )
 طم:ة جام ة القدس حسب متغير الج:س

المتوسط  ال دد الج:س المجال
 الحسا:ي

اال:حراف 
 الم ياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

ىانيةالذ  **0.000 1.1.7 3.38 9.41 161 ذكر 

 3.41 7.21 179 أنثى

 *0.016 1.111 2.88 12.89 161 ذكر االنبساط

 3.31 12.08 179 أنثى

 1.1.. 1.111 4.31 13.97 161 ذكر العصابية

 3.342 .14.1 179 أنثى

 *11... 1.111 3.38 10.91 161 ذكر الكذب

 3.551 11.71 179 أنثى

في متوسطات  (α) ≤0.05 ( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى7.4يتبيف مف الجدوؿ )
العصابية، حيث كانت  طنم باستثناءأنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس 

 ، فقداإلناثالفروؽ عمى نمطي الذىانية واالنبساط لصالح الذكور، وكانت عمى نمط الكذب لصالح 
(. 0.000( عند مستوى الداللة )6.107تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة عمى نمط الذىانية بمغت )

(. وبمغت قيمة 0.016( عند مستوى الداللة )2.415وعمى نمط االنبساط بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
(. أيضا بمغت قيمة )ت( 0.206( عند مستوى الداللة )1.266)ت( المحسوبة عمى نمط العصابية )

(. وبناء عميو تـ رفض الفرضية 0.034( عمى نمط الكذب عند مستوى الداللة )2.133لمحسوبة )ا
 عمى أنماط )الذىانية واالنبساط والكذب(، في حيف تـ قبوليا عمى نمط العصابية. الثالثةالصفرية 
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 : الرا: ة:تائج الفرضية  1.1.1.1

في أ:ماط الشمصية لدى   (α) ≤0.05 "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير السكن" 

تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى أنماط  الرابعةولفحص الفرضية 
 الشخصية لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير السكف.  

أل:ماط  رية الستجا:ة أفراد  ي:ة الدراسةالمتوسطات الحسا:ية واال:حرافات الم يا (:8.1)جدول 
 الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير السكن

 اال:حراف الم ياري المتوسط الحسا:ي ال دد السكن المجال
 3.40 8.05 190 مدي:ة الذها:ية

 3.44 10.30 37 قرية
 3.72 7.98 113 مميم

 2.78 12.27 190 مدي:ة اال::ساط
 2.87 13.11 37 قرية
 3.71 12.58 113 مميم

 3.56 14.59 190 مدي:ة ال صا:ية
 4.53 12.73 37 قرية
 3.98 14.17 113 مميم

 3.13 11.07 190 مدي:ة الكذب
 3.40 11.19 37 قرية
 4.03 11.96 113 مميم

( وجود فروؽ ظاىرية في أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس 8.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
 one wayيعزى لمتغير السكف، ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

ANOVA( كما يظير في الجدوؿ رقـ )9.4 :) 
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: :تائج امت:ار تحميل الت:اين األحادي الستجا:ة أفراد ال ي:ة في أ:ماط الشمصية لدى (9.1)جدول
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير السكن

ر الت:اينمصد المجال مجموع  
 المر: ات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المر: ات

 قيمة "ف"

 المحسو:ة

مستوى 
 الداللة

 6.903 85.197 2 170.394 بيف المجموعات الذىانية

 

..001** 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

4159.168 337 12.342 

 
 339 4329.562 المجموع

 1.205 11.815 2 23.630 بيف المجموعات االنبساط

 

..301 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

3304.947 337 9.807 

 
 339 3328.576 المجموع

 3.717 54.083 2 108.166 بيف المجموعات العصابية

 

..025* 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 المجموعات

4903.082 337 14.549 

 
 339 5011.247 المجموع

 2.338 28.317 2 56.633 بيف المجموعات الكذب

 

..098 

داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  
 وعاتالمجم

4081.423 337 12.111 

 
 339 4138.056 المجموع

لمتغير ( تبعا α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 9.4يتضح مف الجدوؿ )
عمى نمطي )الذىانية والعصابية(، بينما تبيف عدـ وجود فروؽ عمى نمطي االنبساط  مكاف السكف

ار اتجاه الداللة عمى نمطي )الذىانية والعصابية(، قامت والكذب، ولمعرفة مصدر الفروؽ واختب
 (.10.4).( وكانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في الجدوؿLSDالباحثة باستخداـ اختبار)
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( لممقار:ييات ال: دييية :ييين المتوسييطات الحسييا:ية السييتجا:ات أفييراد  ي:يية الدراسيية حسييب LSD(: :تييائج امت:ييار )1..1الجييدول )
 طي الذها:ية ال صا:يةمتغير السكن ل:م

الفروق في  المتغيرات ال:مط
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

- قرية مدي:ة الذها:ية
2.24467* 

0.000** 

 0.866 0.07033 مميم

 **0.000 *2.24467 مدي:ة قرية

 **0.001 *2.31500 مميم

 0.866 0.07033- مدي:ة مميم

- قرية
2.31500* 

0.001** 

 **0.007 *1.85974 قرية مدي:ة ال صا:ية

 0.353 0.42133 مميم

- مدي:ة قرية
1.85974* 

0.007** 

- مميم
1.43841* 

0.047* 

 0.353 0.42133- مدي:ة مميم

 *0.047 *1.43841 قرية

الفروؽ لصالح سكاف القرية في نمط الذىانية يمييا  أف( 10.4تظير النتائج الواردة في الجدوؿ )
عمى نمطي )الذىانية والعصابية(،  الرابعةفي نمط العصابية. وبذلؾ تـ رفض الفرضية )مدينة ومخيـ( 

 في حيف تـ قبوليا عمى نمطي االنبساط والكذب.  



 85 

 : المامسة:تائج الفرضية  1.1.1.1

في أ:ماط الشمصية لدى  (α) ≤0.05 توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة "ال
 ى لمتغير المستوى الت ميمي "طم:ة جام ة القدس ي ز 

تـ فحص الفرضية الرابعة تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى أنماط 
 الشخصية لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المستوى التعميمي. 

أل:ماط  ةالمتوسطات الحسا:ية واال:حرافات الم يارية الستجا:ة أفراد  ي:ة الدراس (:11.1)جدول 
 الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير المستوى الت ميمي

 اال:حراف الم ياري المتوسط الحسا:ي ال دد المستوى الت ميمي المجال

 3.22 7.82 91 سنة أولى الذها:ية

 2.99 8.17 60 سنة ثانية

 4.26 8.03 60 سنة ثالثة

 3.69 8.75 129 سنة رابعة فما فوؽ

 2.88 12.33 91 سنة أولى اال::ساط

 3.18 12.63 60 سنة ثانية

 2.68 11.92 60 سنة ثالثة

 3.46 12.74 129 سنة رابعة فما فوؽ

 3.38 14.42 91 سنة أولى ال صا:ية

 4.24 13.70 60 سنة ثانية

 3.15 13.42 60 سنة ثالثة

 4.18 14.77 129 سنة رابعة فما فوؽ

 3.61 11.41 91 سنة أولى الكذب

 3.67 11.18 60 سنة ثانية

 3.30 11.82 60 سنة ثالثة

 3.44 11.25 129 سنة رابعة فما فوؽ
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( وجود تقارب في أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تعزى 11.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
 one wayلمتغير المستوى التعميمي، ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

ANOVA( كما يظير في الجدوؿ رقـ )12.4 :) 

 

: :تائج امت:ار تحميل الت:اين األحادي الستجا:ة أفراد ال ي:ة في أ:ماط الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس ي زى (11.1)جدول
 لمتغير المستوى الت ميمي

درجات  مجموع المر: ات مصدر الت:اين المجال
 الحرية

متوسط 
 المر: ات

 قيمة "ف"

محسو:ةال  

مستوى 
 الداللة

 1.363 17.349 3 52.046 :ين المجمو ات الذها:ية

 

..254 

 12.731 336 4277.515 دامل المجمو ات 

 339 4329.562 المجموع 

 1.050 10.304 3 30.911 :ين المجمو ات اال::ساط

 

..371 

 9.814 336 3297.665 دامل المجمو ات 

 339 3328.576 المجموع 

 2.209 32.303 3 96.909 :ين المجمو ات ال صا:ية

 

..087 

 14.626 336 4914.338 دامل المجمو ات 

 339 5011.247 المجموع 

 437. 5.357 3 16.071 :ين المجمو ات الكذب

 

..727 

 12.268 336 4121.985 دامل المجمو ات 

 339 4138.056 المجموع 

 
( أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة 12.4ؿ )يالحظ  مف الجدو 

فقد تـ قبوؿ الفرضية  احصيوالقدس تعزى لمتغير المستوى التعميمي وتبعا لعدـ وجود فروؽ ذات داللة 
 . الخامسةالصفرية 
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 : السادسة:تائج الفرضية  1.1.1.1

في أ:ماط الشمصية لدى  (α) ≤0.05 الداللة توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى "ال
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي"

تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى أنماط  السادسةتـ فحص الفرضية 
 الشخصية لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي. 

أل:ماط  الحسا:ية واال:حرافات الم يارية الستجا:ة أفراد  ي:ة الدراسةالمتوسطات  (:11.1)جدول 
 الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي

 اال:حراف الم ياري المتوسط الحسا:ي ال دد الم دل التراكمي المجال

فأكير .8 الذها:ية  76 8.59 3.85 

.8أقل من   182 8.08 3.58 

.7أقل من   82 8.40 3.29 

فأكير .8 اال::ساط  76 12.05 2.89 

.8أقل من   182 12.68 2.73 

.7أقل من   82 12.37 4.05 

فأكير .8 ال صا:ية  76 13.42 3.71 

.8أقل من   182 14.20 3.81 

.7أقل من   82 15.12 3.91 

فأكير .8 الكذب  76 11.76 3.17 

.8أقل من   182 11.25 3.75 

.7أقل من   82 11.32 3.19 

 
( وجود فروؽ ظاىرية في أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس 13.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )

 one wayيعزى لمتغير المعدؿ التراكمي، ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )
ANOVA( كما يظير في الجدوؿ رقـ )14.4:) 
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ل الت:اين األحادي الستجا:ة أفراد ال ي:ة في أ:ماط الشمصية لدى طم:ة جام ة : :تائج امت:ار تحمي(11.1)جدول

 القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي

درجات  مجموع المر: ات مصدر الت:اين المجال
 الحرية

متوسط 
 المر: ات

 قيمة "ف"

 المحسو:ة

 مستوى الداللة

 0.614 7.862 2 15.723 :ين المجمو ات الذها:ية

 

..542 

 12.801 337 4313.839 دامل المجمو ات 

 339 4329.562 المجموع 

 1.134 11.123 2 22.246 :ين المجمو ات اال::ساط

 

..323 

 9.811 337 3306.330 دامل المجمو ات 

 339 3328.576 المجموع 

 3.960 57.531 2 115.061 :ين المجمو ات ال صا:ية

 

..020* 

 14.529 337 4896.186 دامل المجمو ات 

 339 5011.247 المجموع 

 0.600 7.345 2 14.689 :ين المجمو ات الكذب

 

..549 

 12.236 337 4123.367 دامل المجمو ات 

 339 4138.056 المجموع 

تبعا لمتغير  (α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 14.4يتضح من الجدول )
التراكمي عمى نمطي )العصابية(، بينما تبيف عدـ وجود فروؽ عمى باقي األنماط األخرى  المعدؿ

الذىانية واالنبساط والكذب، ولمعرفة مصدر الفروؽ واختبار اتجاه الداللة عمى نمطي )العصابية(، 
 (.15.4( وكانت نتائج ىذا االختبار كما ىي في الجدوؿ )LSDقامت الباحثة باستخداـ اختبار)
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( لممقار:ات ال: دية :ين المتوسطات الحسا:ية الستجا:ات أفيراد LSD(: :تائج امت:ار )11.1دول )ج
  ي:ة الدراسة حسب متغير الم دل التراكمي ل:مط ال صا:ية

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

فأكير .8 .8أقل من    -0.77675 0.137 

.7أقل من   -
1.70090* 

0.005** 

.8ن أقل م فأكير .8   0.77675 0.137 

.7أقل من   -0.92415 0.069 

.7أقل من  فأكير .8   1.70090* 0.005** 

.8أقل من   0.92415 0.069 

الفروؽ كانت عمى نمط العصابية تبعا لمتغير المعدؿ  أف( 15.4تظير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 السادسة%( وبذلؾ تـ رفض الفرضية 70اقؿ مف ) التراكميةلصالح الطمبة الذيف معدالتيـ  التراكمي

 )الذىانية واالنبساط والكذب(.   األخرىعمى نمطي )العصابية(، في حيف تـ قبوليا عمى باقي األنماط 

 

 

 ال:تائج المت مقة :السؤال المامس:    1.1.1

والج:س التمصص حسب متغيرات  مستوى االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدسهل يمتمف 
 ؟الم دل التراكميوالمستوى الت ميمي  و  والسكن

  ن هذا السؤال تم تحويمه لمفرضيات التالية: ولإلجا:ة

 : السا: ة:تائج الفرضية  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى ( α) ≤0.05 توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةال  "
 جام ة القدس ي زى لمتغير التمصص طم:ة 
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بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة  لسابعةاتـ فحص الفرضية 
 الدراسة في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس حسب لمتغير التخصص. 

(: :تائج امت:ار "ت" لم ي:ات المستقمة الستجا:ة أفراد ال ي:ة في مستوى االكتئاب لدى 11.1جدول )
 لتمصصطم:ة جام ة القدس حسب متغير ا

المتوسط  ال دد التمصص
 الحسا:ي

اال:حراف 
 الم ياري

"ت قيمة" درجات  
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

 10.61 14.08 211 كميات إنسانية
 10.45 13.18 129 كميات عممية 447.. 338 761..

 (،0.447(، ومستوى الداللة )0.761( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )16.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )
أي أنو ال توجد فروؽ في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص، وبذلؾ 

 .  السابعةتـ قبوؿ الفرضية 

 : اليام:ة:تائج الفرضية  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى  (α) ≤0.05 توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةال  "
 الج:س " طم:ة جام ة القدس ت زى لمتغير

بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة  الثامنةتـ فحص الفرضية 
 الدراسة في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس حسب لمتغير الجنس. 

(: :تائج امت:ار "ت" لم ي:ات المستقمة الستجا:ة أفراد ال ي:ة في مستوى االكتئاب لدى 17.1جدول )
جام ة القدس حسب متغير الج:س طم:ة  

المتوسط  ال دد الج:س
 الحسا:ي

اال:حراف 
 الم ياري

درجات  "tقيمة"
 الحرية 

مستوى 
 الداللة

 117.. 188 .1.11 11.31 14.59 161 ذكر

 9.78 12.97 179 أ:ي 

(، 0.157(، ومستوى الداللة )1.420( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )17.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )
أي أنو ال توجد فروؽ في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس، وبذلؾ تـ 

 .  الثامنةقبوؿ الفرضية 
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  : التاس ة:تائج الفرضية  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى ( α) ≤0.05 "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة
 ير السكن"طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغ

تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستوى  التاسعةولفحص الفرضية 
 االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير السكف.

لمستوى المتوسطات الحسا:ية واال:حرافات الم يارية الستجا:ة أفراد  ي:ة الدراسة  (:18.1)جدول 
  ة القدس ت زى لمتغير السكناالكتئاب لدى طم:ة جام

 اال:حراف الم ياري المتوسط الحسا:ي ال دد السكن

 11.02 15.28 190 مدي:ة

 7.82 11.84 37 قرية

 10.14 11.75 113 مميم

( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس 18.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
 one wayلفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )يعزى لمتغير السكف، ولمعرفة داللة ا

ANOVA( كما يظير في الجدوؿ رقـ )19.4:) 

: :تائج امت:ار تحميل الت:اين األحادي الستجا:ة أفراد ال ي:ة في مستوى االكتئاب لدى (19.1)جدول
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير السكن

درجات  مجموع المر: ات مصدر الت:اين
 الحرية

سط المر: اتمتو   قيمة "ف" 

 المحسو:ة

مستوى 
 الداللة

 4.749 516.717 2 1033.435 :ين المجمو ات

 

..009** 

 108.809 337 36668.742 دامل المجمو ات 

 339 37702.176 المجموع 

( وىي أقؿ 0.009( ومستوى الداللة )4.749(  أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)19.4يالحظ مف الجدوؿ )
أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى االكتئاب لدى طمبة  (α) ≤0.05 الداللة مف مستوى
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جامعة القدس يعزى لمتغير السكف، وكانت الفروؽ لصالح سكاف المدينة. وبذلؾ تـ رفض الفرضية 
 يمي:  لبياف اتجاه الفروؽ وىي كما  (LSD. وتـ فحص نتائج اختبار )التاسعة

( لممقار:ييات ال: دييية :ييين المتوسييطات الحسييا:ية السييتجا:ات LSD:ييار )(: :تييائج امت1..1الجييدول )
 أفراد  ي:ة الدراسة حسب متغير السكن

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 067.. 3.44637 قرية مدي:ة

 **005.. *3.53200 مميم

 067.. 3.44637- مدي:ة قرية

 965.. 08563.. مميم

- مدي:ة مميم
3.53200* 

..005** 

 965.. 08563..- قرية

الفروؽ كانت في متوسطات االكتئاب تبعا لمتغير مكاف  أف( 20.4تظير النتائج الواردة في الجدوؿ )
 .  التاسعةالسكف لصالح الطمبة  مف سكاف )المدينة( وتبعا لوجود فروؽ فقد تـ رفض الفرضية الصفرية 

 

 : ال اشرة:تائج الفرضية  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى  (α) ≤0.05 وجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةت "ال
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير المستوى الت ميمي "

تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى مستوى  العاشرةتـ فحص الفرضية 
 لمستوى التعميمي.االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير ا
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لمستوى المتوسطات الحسا:ية واال:حرافات الم يارية الستجا:ة أفراد  ي:ة الدراسة  (:11.1)جدول 
 االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير المستوى الت ميمي

 اال:حراف الم ياري المتوسط الحسا:ي ال دد المستوى الت ميمي

 8.40 13.24 91 سنة أولى

ةسنة ثاني  60 11.08 9.54 

 9.84 13.52 60 سنة ثالثة

 12.33 15.42 129 سنة رابعة فأكثر

( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس 21.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
 one wayيعزى لمتغير المستوى التعميمي، ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادي )

ANOVA( كما يظير في الجدوؿ رقـ )22.4:) 
 

: :تائج امت:ار تحميل الت:اين األحادي الستجا:ة أفراد ال ي:ة في مستوى االكتئاب لدى (11.1)جدول
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير المستوى الت ميمي

درجات  مجموع المر: ات مصدر الت:اين
 الحرية

متوسط 
 المر: ات

 قيمة "ف"

 المحسو:ة

مستوى 
لةالدال   

 2.467 270.844 3 812.533 :ين المجمو ات

 

..062 

 109.791 336 36889.643 دامل المجمو ات 

 339 37702.176 المجموع 

( وىي 0.062( ومستوى الداللة )2.467) ( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية22.4يالحظ مف الجدوؿ )
 . لعاشرةا. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية α) (0.05≥أكبر مف مستوى الداللة 
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 توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة : "الالحادية  شر:تائج الفرضية  1.1.1.1
α) ≤0.05) " في مستوى االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي 

عمى تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة الحادية عشر تـ فحص الفرضية 
 مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي. 

لمستوى المتوسطات الحسا:ية واال:حرافات الم يارية الستجا:ة أفراد  ي:ة الدراسة  (:11.1)جدول 
 االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي

ال:حراف الم ياريا المتوسط الحسا:ي ال دد الم دل التراكمي  

فأكثر 80  76 14.70 11.22 

80أقؿ مف   182 12.04 8.88 

70أقؿ مف   82 16.61 12.54 

( وجود فروؽ ظاىرية في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس 23.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
 one wayحادي )يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي، ولمعرفة داللة الفروؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف األ

ANOVA( كما يظير في الجدوؿ رقـ )24.4 :) 
 

: :تائج امت:ار تحميل الت:اين األحادي الستجا:ة أفراد ال ي:ة في مستوى االكتئاب لدى (11.1)جدول
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي

درجات  مجموع المر: ات مصدر الت:اين
 الحرية

متوسط 
 المر: ات

 قيمة "ف"

لمحسو:ةا  

مستوى 
 الداللة

 5.883 635.947 2 1271.894 بيف المجموعات

 

..003** 

 108.102 337 36430.282 داخؿ المجموعات 

 

( وىي أقؿ 0.003( ومستوى الداللة )5.883( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)24.4يالحظ مف الجدوؿ )
في مستوى االكتئاب لدى طمبة  أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائياً  α)  (0.05≥مف مستوى الداللة

. وبذلؾ تـ 70جامعة القدس يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي، وكانت الفروؽ لصالح معدؿ أقؿ مف 
 يمي: لبياف اتجاه الفروؽ وىي كما  (LSD. وتـ فحص نتائج اختبار )الحادية عشررفض الفرضية 
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وسطات الحسا:ية الستجا:ات أفيراد ( لممقار:ات ال: دية :ين المتLSD(: :تائج امت:ار )11.1جدول )
  ي:ة الدراسة حسب متغير الم دل التراكمي

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات المتغيرات

 .062. 2.65891 .8أقل من  فأكثر 80

 .249. 1.91239- .7أقل من 

أقؿ مف 
80 

 .062. 2.65891- فأكير .8

 .**001. *4.57129- .7أقل من 

أقؿ مف 
70 

 .249. 1.91239 كيرفأ .8

 .**001. *4.57129 .8أقل من 

( أف الفروؽ كانت في متوسطات االكتئاب تبعا لمتغير 20.4تظير النتائج الواردة في الجدوؿ )
( ولوجود فروؽ فقد تـ رفض الفرضية 70المعدؿ التراكمي لصالح الطمبة الذيف معدالتيـ )أقؿ مف 

 .  الحادية عشرالصفرية 
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 م:اقشة ال:تائج والتوصيات
 

 م:اقشة ال:تائج 1.1
 توصيات الدراسة 1.1
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 الفصل المامس
_____________________________________________________ 

 م:اقشة ال:تائج والتوصيات
 

 م:اقشة ال:تائج  1.1
لدى طمبة جامعة  أنماط الشخصية عند إيزنؾ وعالقتيا باالكتئابىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى 

التخصص والجنس، القدس، ومعرفة إف كاف ىناؾ فروؽ في ىذه المتوسطات تعزى لمتغيرات )
، وفي ىذا الفصؿ ستقوـ الباحثة بمناقشة النتائج وفؽ (والسكف والمستوى التعميمي، والمعدؿ التراكمي

ؼ تخرج الباحثة بعدد الترتيب الذي عرضت فيو النتائج في الفصؿ الرابع، وفي نياية ىذا الفصؿ سو 
 مف التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا.

 

 م:اقشة ال:تائج المت مقة :السؤال األول:  1.1.1

 ؟ طم:ة جام ة القدس شيو ًا لدى أ:ماط الشمصية وفق :ظرية إيز:ك األكيرما 

الستجابات أفراد  ( الذي يعبر عف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3.4يالحظ مف الجدوؿ )
عينة الدراسة عمى أنماط الشخصية عند إيزنؾ لدى طمبة جامعة القدس أف المتوسط الحسابي لمجاؿ 

(، بينما جاءت 8.27الذىانية جاء بدرجة منخفضة حيث حصؿ عمى متوسط حسابي ومقداره )
العصابية اؿ ، ومج(12.46المجاالت األخرى بدرجة مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي لالنبساط )

 (.11.37(، ومجاؿ الكذب حصؿ عمى متوسط حسابي )14.25)

تشير النتائج إلى وجود نمط )العصابية( ضمف اعمى األنماط التي يتسـ بيا طمبة جامعة القدس والتي 
( التي بينت أف نسبة 2015يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة العتيبي ) ال جاءت بدرجة مرتفعة، وىذا

ي أفراد الدراسة لدييـ مستويات شديدة مف االنبساطية، في حيف أف نسبة مف إجمال  (%61,1)
%( لدييـ مستويات شديدة مف 64,2%( لدييـ مستويات متوسطة مف الكذب، واف نسبة)6994)

( 2014بيجت وناياؾ )لدييـ مستويات متوسطة  مف الذىانية، ودراسة  )% (40,3العصابية، ونسبة 
Bhagat & Nayak ف وجود سمة العصابية لدى أفراد العينة وتأثير ىذه السمة في التي كشفت ع

تحصيميـ وأدائيـ االكاديمي سمبًا، واف عددا كبيرًا مف طمبة الطب يندرجوف في مقياس إيزنؾ  تحت 
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أظيرت معدالت عالية مف  التي et al  Freire (2007فريري وآخروف )ودراسة  العصابية العالية.
ات عند مقارنتيا بالمجموعة القياسية، وأظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية العصابية لدى كؿ المجموع

في العصابية بيف مجموعة االضطراب المزدوج واضطراب اليمع، وأشارت النتائج أيضًا إلى أف أدنى 
متوسط لالنبساطية كاف في مجموعة االضطراب المزدوج، وكانت ىناؾ سمات شخصية متواصمة بيف 

ة الرئيسية، وأف الظيور المتزامف لكال االضطرابيف كاف لو ارتباط بسمات اضطراب اليمع والكآب
( التي بينت أف أكثر أنماط الشخصية شيوعًا لدى طمبة 2011أيضا دراسة بركات ) الشخصية البارزة.

%(، بينما أقؿ أنماط الشخصية شيوعًا فكاف 85. 4الجامعة ىو النمط االنفعالي وذلؾ بنسبة تساوي )
 %(. 14. 6تزاف االنفعالي بنسبة تساوي )النمط اال

وتعزو الباحثة السبب في وجود نمط العصابية في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة إلى أف ذلؾ قد يعود 
إلى طبيعة الظروؼ التي يعيشيا المجتمع الفمسطيني بصورة عامة، وطمبة جامعة القدس بصورة 

مي وما يعانيو الطبمة مف ممارسات تعسفية بحقيـ في والناتجة عف ممارسات االحتالؿ اإلسرائي خاصة،
تمؾ الجامعة، مما يضعؼ شعورىـ باألمف واألماف، وىذا بدوره انعكس عمى درجة العصابية لدييـ، 
فالسموؾ العصابي ينشأ نتيجة الختالؿ الشعور باألمف لدى الفرد، واف الشخص الذي يمجأ إلى السموؾ 

 أمنو المفقود. السمبي يكوف مف اجؿ مف استعادة 

لسموؾ العصابي يقوـ بو الشخص مف اجؿ الحصوؿ ا)ىورني( التي بينت أف  وىذا يتفؽ ما جاءت بو
عمى بعض األمف الذي فقده، ولكف ىذا األمف مزيؼ سرعاف ما يزوؿ وينيار أماـ موقؼ يثير القمؽ 

  (.1968المستمر الذي يتخذ مظاىر سموكية مثؿ الحذر، والخوؼ، والشؾ...ال  )فيمي، 

العصابية ىنا ليست ىي العصاب أو االضطراب  ( اف2000)عبد الخالؽ، وفي ىذا السياؽ يبيف 
النفسي، بؿ ىي االستعداد لإلصابة بالعصاب، وال يحدث العصاب الحقيقي إال بتوافر درجة مرتفعة 

أو الضطراب  مف العصابية والضغوط الشديدة أو المشقة نتيجة لحوادث وخبرات الحياة )خسارة مالية(
يميؿ ذوو الدرجات العميا فى العصابية الى أف تكوف البيئة الداخمية )كاإلصابة بمرض مزمف(، حيث 

استجاباتيـ االنفعالية مبالغا فييا، ولدييـ صعوبة فى العودة إلى الحالة السوية بعد مرورىـ بالخبرات 
سيط، مثؿ الصداع واضطراب اليضـ االنفعالية، وتتكرر الشكوى لدييـ مف اضطرابات بدنية مف نوع ب

واألرؽ وآالـ الظير وغيرىا، كما يقرروف بأف لدييـ كثيرا مف اليموـ والقمؽ وغير ذلؾ مف المشاعر 
االنفعالية الكريية، ويتوافر لدييـ االستعداد أو التييؤ لالصابة باالضطرابات العصابية، حيث تحدث 

 تد الضغوط عمييـ. فعال عندما ينعصب األمر، وتزداد المشقة، وتش

وتظير النتائج أيضا وجود سمة االنبساطية بدرجة مرتفعة في ىذه الدراسة، وىذا يعني أف طمبة 
الجامعة رغـ ما يعانوه مف ظروؼ ناتجة عف الجانب السياسي والظروؼ االقتصادية والحياة برمتيا، 
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تفاعؿ مع بعضيـ البعض، إال انيـ أيضا يحاولوا البحث عف تعويض ذلؾ مف خالؿ قدراتيـ عمى ال
الطمبة في الجامعات الفمسطينية بقوة العالقات العامة والمخالطة االجتماعية، وىي ميزة حيث يتميز 

مف ميزات المجتمع الفمسطيني الذي يعتمد عمى الروابط والعالقات القوية بيف األفراد، مما يعني 
ف ذلؾ انعكاس ىذه الثقافة المجتمعية عمى سمة االنبساطية لدى ا ألفراد ومف بينيـ طمبة الجامعات. وا 

في الوقت نفسو يدؿ عمى أّف الطمبة يتميز الكثير منيـ بالثقة في الذات والنشاط والرغبة في التجديد 
والخروج عف الروتيف في كثير مف األمور وىي صفات ال يمكف تعميميا عمى الجميع لكف في إطار 

 عينة الدراسة. 

ىذه الدراسة فقد تمثؿ في )الكذب( والذي حصؿ عمى متوسط حسابي  أما عف النمط الثالث في
( معبرا عف درجة مرتفعة أيضا، والكذب في ىذه الدراسة يعني الجاذبية االجتماعية، ىذا 11.37)

والذي يعني  يعني قدرة ىؤالء الطمبة عمى امتالؾ تمؾ الجاذبية أو القدرة عمى التزييؼ إلى األحسف،
لدرجتو عمى اختبار الشخصية باختيار االستجابات المستحسنة اجتماعيا التي مدى تزييؼ المفحوص 

شخصية  ةتضعو في أفضؿ صورة اجتماعية ممكنة، وارتفاع الدرجة عمى ىذا المقياس يشير إلى سم
 جديرة باإلىتماـ والدراسة في حد ذاتيا.

الكذب بحد ذاتو ىو أف  وتفسر الباحثة السبب في وجود ىذه الدرجة مف الكذب لدى الطمبة إلى أف
يخبر اإلنساف عف شيء بخالؼ الحقيقة، ويكوف إما تزييؼ الحقائؽ جزئيًا أو كميًا أو خمؽ روايات 
وأحداث جديدة، لتحقيؽ ىدؼ معيف وقد يكوف ماديًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، وىذا قد يعود إلى الخوؼ 

لمكانة االجتماعية، وعدـ الظيور بمظير مف العواقب ولتجنب ذكريات مؤلييـ لدييـ، والحفاظ عمى ا
العاجز، أي انيـ يسعوف دائما إلى الظيور أماـ اآلخريف بصورة تختمؼ عف الواقع الذي يعيشونو، وقد 
يكوف ذلؾ ناتج عف ميكانزيـ دفاعي مرتبط باالنا، قد ال يقصد بذلؾ خداع اآلخريف أو إيقاع الضرر 

 بيـ.

سة والذي جاء بدرجة منخفضة والمتمثؿ في نمط الذىانية، وقد يرجع أما عف النمط الرابع في ىذه الدرا
ذلؾ إلى ضغوط الحياة التي يعيشيا الطمبة، والتي أدت إلى زيادة درجة العصابية لدييـ،  في المقابؿ 

لشخص المضطرب السمة حسب ما يؤكد )الحفني، ظيرت درجة منخفضة عمى نمط الذىانية، فا
لذىاني، ولكنو ينحو إلى التصرؼ بصبيانية كمما تعرض لظروؼ ( ال يصاب باالنييار ا1995

ضاغطة، أو عانى مف صراعات انفعالية، وشخصيتو غير مستقرة انفعاليا، فيو سيؿ االستثارة، 
وعاجز عف السيطرة عمى انفعاالتو، أو أف شخصيتو عدوانية سمبية، أو قيرية، أو ىستيرية، أو 

 شخصية غير ناضجة.  
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متواجدة لدى جميع الناس ولكف بنسب متفاوتة، أي أف الفرؽ بيف فاف ىذه األنماط  ومستصفى الحديث
الناس في األنماط يكوف في الدرجة، لذلؾ فاف األسوياء مف الناس يتواجدوف في منتصؼ المنحى 

 االعتدالي وىي المنطقة التي يسمييا عمماء النفس منطقة السواء.

 ل اليا:ي: م:اقشة ال:تائج المت مقة :السؤا 1.1.1

 ؟ مستوى االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدسما 

مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس جاء بدرجة طفيفة، حيث  ( أف4.4يتضح مف الجدوؿ رقـ )
( 10.55( مع انحراؼ معياري قدره )13.74بمغ المتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لالكتئاب )

 جاء بدرجة طفيفة )اكتئاب طفيؼ(.  طمبة جامعة القدس وىذا يدؿ عمى أف مستوى االكتئاب لدى

أف درجة االكتئاب تميؿ إلى درجة ( التي بينت 2013وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة أبو شرار )
بالنسبة النتشار االكتئاب في العينة ككؿ،  أشارت( التي 2001إيجابية مف االكتئاب، ودراسة رضواف )

( التي بينت أف طمبة الجامعػة غير مصابيف 2012سة محسف )%(، ودرا6.5فقد بمغت نسبة )
 باالكتئػاب.

( التي أظيرت أف 2013في حيف اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع ما كشفت عنو نتائج دراسة سمماف ) 
%( يعانوف مف 59.5ىناؾ نسبة عالية مف ذوي المستوى المتوسط مف طمبة الجامعة والبالغة )

 االكتئاب، 

ثة السبب في وجود درجة منخفضة إلى أف طمبة الجامعة ىـ في مرحمة عمرية تتضح فييا وتعزو الباح
أىدافيـ وتصبح ميوليـ وقدراتيـ عمى فيـ واستيعاب الظروؼ المحيطة بيـ، وبالتالي نمت لدييـ القدرة 
عمى التكيؼ النفسي رغـ الظروؼ التي يعيشونيا، كذلؾ تطورت لدييـ القدرة عمى تجاوز األزمات 
والصعاب والظروؼ البيئية والسياسية األخرى المحيطة بيـ والتي لـ تتمكف مف أف تدخؿ إلى نفوسيـ 
اليأس والحرماف والفشؿ وغيرىا وبالتالي أصبحوا بعيديف عف حاالت االضطرابات الشديدة وخاصة 

 االكتئاب.
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 م:اقشة ال:تائج المت مقة :السؤال اليالث:  1.1.1

 اط الشمصية  :د إيز:ك ومستوى االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدس؟هل توجد  القة :ين أ:م

 ولإلجا:ة  ن هذا السؤال تم تحويمه لمفرضية التالية:

 :تائج الفرضية األول : 1.1.1.1

:ين أ:ماط الشمصية  :د  (α ≤0.05) توجد  القة ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةال  "
 قدس " إيز:ك واالكتئاب لدى طم:ة جام ة ال

( وجود عالقة إيجابية بيف نمطي الشخصية )الذىانية والعصابية( 5.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )
ومستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس، في حيف تبيف وجود عالقة سمبية بيف نمط االنبساط 

معامؿ ارتباط  واالكتئاب. بينما تبيف انو ال توجد عالقة بيف نمط الكذب واالكتئاب، حيث تبيف أف قيمة
(، وأف قيمة معامؿ 0.000(، ومستوى الداللة )0.207بيرسوف لنمط الذىانية ومستوى االكتئاب )

(، وأف قيمة 0.000(، ومستوى الداللة )-0.167ارتباط بيرسوف لنمط االنبساط ومستوى االكتئاب )
(، وأف 0.000اللة )(، ومستوى الد-0.227معامؿ ارتباط بيرسوف لنمط العصابية ومستوى االكتئاب )

 (.0.079(، ومستوى الداللة )-0.095قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف لنمط الكذب ومستوى االكتئاب )

( التي أظيرت وجود ارتباط إيجابي داؿ إحصائيا 2015وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة الشمالي )
امؿ االنفتاح عمى الخبرة، بيف عامؿ العصابية واالكتئاب، ووجود ارتباط سالب داؿ إحصائيا بيف ع

التي أظيرت أف أبعاد  Dehnoo( 2013واالنبساط والوداعة، والتفاني، واالكتئاب، ودراسة دينو )
دراسة كوتوؼ وآخروف الشخصية والقمؽ والتوتر مجتمعة تمعب دورا في االكتئاب لدى الطالب. و 

(2010 )Kotov et al مات الشخصية وفؽ نظرية التي أظيرت وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف س
( التي كشفت عف 2008ودراسة محمود ) إيزنؾ االنبساطية والعصابية ومستوى الخوؼ االجتماعي.

وجود ارتباط إيجابي بيف عامؿ العصابية واالكتئاب، ووجود ارتباط سالب بيف كؿ مف عامؿ الطيبة 
االنفتاح عمى الخبرة مع االكتئاب ويقظة الضمير واالكتئاب، واف العالقة بيف كؿ مف عاممي االنبساط و 

( التي بينت ووجود عالقة بيف أبعاد الشخصية 2004ي )لـ تصؿ لمداللة اإلحصائية. ودراسة الخميد
 واالكتئاب. 

وتعزو الباحثة السبب في وجود عالقة إيجابية بيف نمطي الشخصية )الذىانية والعصابية( ومستوى 
يعني انو كمما ارتفع مستوى العصابية والذىانية لدى الطمبة االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس، والذي 

كمما ارتفع مستوى االكتئاب لدييـ والعكس صحيح، حيث تبدو ىذه النتيجة منطقية خاصة وانيا تتفؽ 
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مع ما ورد في األدب التربوي في ىذه الدراسة، حيث يتضمف عامؿ العصابية وعامؿ الذىانية سمات 
تزاف والثبات واالستقرار النفسي(، وكذلؾ الذىانية بعكس السواء والخمو مف العصابية بعكس االسمبية، ف

المرض، فغالبا ما يتميز األفراد الذيف تغمب عمييـ صفة العصابية والذىانية بالقمؽ واليـ واالنشغاؿ 
جراح، وعدـ واالنفعالية الدائمة والحالة المزاجية القابمة لمتغير والقمؽ االجتماعي والعصاب والقابمية لإلن

لياس واالتكاؿ وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرارات  القدرة عمى التحمؿ الضغوط، وبالتالي الشعور بالعجز وا 
 في المواقؼ الضاغطة، وىذا يفسر االرتباط اإليجابي بيف العصابية والذىانية وبيف االكتئاب.

النبساط( وبيف االكتئاب لدى وكذلؾ تعزو الباحثة السبب في وجود عالقة سمبية بيف نمط الشخصية )ا
طمبة جامعة القدس، بمعنى انو كمما زاد االنبساط انخفض االكتئاب، كمما انخفض االنبساط ارتفع 
مستوى االكتئاب، فاالنبساط يشير إلى التوافؽ مع المعايير الخارجية واأللفة والرغبة في المشاركة 

قامة عالقات سوية ومتزنة مع اآلخريف و  قامة شبكة متماسكة مف العالقات في المجتمع االجتماعية وا  ا 
بكافة مجاالتو، وعمى مستوى التفكير يميؿ الشخص االنبساطي إلى تفسير جوانب العالـ الخارجي 
باستخداـ المنطؽ، ويرتبط االنبساط بالمشاعر اإليجابية والشعور بالسعادة والرضا، فاالنبساط عكس 

ي يبدي سيولو في التعامؿ، ذو صداقو سيمة وكبيرة، االنطواء، والشخص المنبسط ىو الشخص الذ
رادة في التعرؼ، وتعريؼ نفسو لعخريف والبحث عنيـ، وىذا ال يتناسب مع  ويتميز بقدرة عالية وا 

 خصائص الشخص المكتئب.

أما عف السبب في عدـ وجود عالقة بيف نمط الشخصية )الكذب( وبيف االكتئاب لدى طمبة جامعة 
الجاذبية االجتماعية وحب الظيور، والذي د يعود إلى أف الكذب الذي يرتبط أصال بفاف ذلؾ قالقدس، 

يعد بمثابة ميارة تواصؿ اجتماعي، وىذا يتعارض مع طبيعة الشخص المكتئب، والذي في الغالب 
يميؿ إلى الوحدة والحزف واالنسحاب االجتماعي، ويغمب عميو التشاؤـ واإلحساس بالذنب والفشؿ، وىذا 

 ض مع طبيعة الشخص الذي يمتاز بحب الظيور والجذب االجتماعي.يتعار 
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 م:اقشة ال:تائج المت مقة :السؤال الرا: :  1.1.1

هل تمتمف أ:ماط الشمصية لدى طم:ة جام ة القدس حسب متغيرات التمصص والج:س  
 والمستوى الت ميمي  والم دل التراكمي؟ والسكن

 رضيات التالية:ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ تحويمو لمف

 م:اقشة :تائج الفرضية اليا:ية:  1.1.1.1

في أ:ماط الشمصية لدى    (α ≤0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةال 
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير التمصص

( في α) ≤0.05انو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (6.4)يتبيف مف الجدوؿ 
وسطات أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخصص، فقد تبيف أف قيمة )ت( مت

نمط االنبساط  . وعمى(0.116( عند مستوى الداللة )1.576المحسوبة عمى نمط الذىانية بمغت )
بمغت قيمة )ت( المحسوبة عمى . و (0.075( عند مستوى الداللة )1.787بمغت قيمة )ت( المحسوبة )

-0.993بمغت قيمة )ت( المحسوبة ). أيضا (0.753( عند مستوى الداللة )0.316العصابية )نمط 
 وبناء عميو تـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثانية. (0.129( عمى نمط الكذب عند مستوى الداللة )

التي بينت عدـ  Morris & Gilliland (2008وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة موريس وكيميالند )
( التي بينت 2007دراسة خماش )فروؽ في مستوى أبعاد الشخصية تبعًا لمتغير التخصص. و  وجود

عدـ وجود فروؽ في بعدي العصابية، والذىانية تبعا لمتغير التخصص، بينما تبيف وجود فروؽ بعدي 
دراسة كوتوؼ وآخروف االنبساط والكذب لصالح طمبة تخصص السكرتاريا. أيضا اتفقت مع نتائج 

(2010) Kotov et al .التي بينت عدـ وجود فروؽ تبعا لمتغير التخصص العممي 

فروؽ في متوسطات أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تعزى وتعزو الباحثة السبب في عدـ 
لمتغير التخصص إلى أف التخصصات قد ال يكوف ليا تأثيرىا المباشر عمى سمات الطمبة وأنماطيـ 

إلى أنو ربما كاف تطور سمة دوف أخرى لدى -حسب رأي الباحثة -ع الشخصية، ولعؿ السبب يرج
بعض الطمبة مرتبطا بمتغيرات أخرى غير التخصص. ألف مقررات التخصص ال تغير مف االعتقادات 
أو األفكار أو السمات إال إذا كانت مادة دراسية تيدؼ إلى ذلؾ. كما أف المدة التي يتواجد فييا الطمبة 

ال تكوف بالمدة الكافية التي تؤثر عمى األنماط الشخصية لدييـ. فاألنماط تتكوف  داخؿ الجامعات قد
)أبو خاطر، وتنمو لدى الفرد عبر مراحؿ حياتو، وىي تأخذ صفة الثبات النسبي، وىذا ما أكده 

( الذي بيف أف الشخصية تمتاز بخاصية الثبات النسبي، وكذلؾ تمتاز سماتيا بصفة الديمومة 2000
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وتدؿ مالحظة سموؾ الشخص أف ىناؾ نظاما معينا أو تنظيما معينا يبدو في سموكو، وأف  النسبية،
 ىذا الثبات يسمح بالتنبؤ بما سيفعؿ في المستقبؿ في مواقؼ محددة.

 م:اقشة :تائج الفرضية اليالية:  1.1.1.1

ة لدى في أ:ماط الشمصي   (α ≤0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةال 
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الج:س "

( في متوسطات α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 7.4يتبيف مف الجدوؿ )
أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس باستثناء نمط العصابية، حيث كانت 

ور، وكانت عمى نمط الكذب لصالح اإلناث، فقد الفروؽ عمى نمطي الذىانية واالنبساط لصالح الذك
(. 0.000( عند مستوى الداللة )6.107تبيف أف قيمة )ت( المحسوبة عمى نمط الذىانية بمغت )

(. وبمغت قيمة 0.016( عند مستوى الداللة )2.415وعمى نمط االنبساط بمغت قيمة )ت( المحسوبة )
(. أيضا بمغت قيمة )ت( 0.206توى الداللة )( عند مس1.266)ت( المحسوبة عمى نمط العصابية )

(. وبناء عميو تـ رفض الفرضية 0.034( عمى نمط الكذب عند مستوى الداللة )2.133المحسوبة )
 الصفرية الثالثة عمى أنماط )الذىانية واالنبساط والكذب(، في حيف تـ قبوليا عمى نمط العصابية.

 Morris & Gillilandئج دراسة موريس وكيميالند )تختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع ما كشفت عنو نتا
دراسة خماش التي بينت عدـ وجود فروؽ في مستوى سمات الشخصية تبعًا لمتغير الجنس. و  2008)

االنطواء تبعا لمتغير الجنس، بينما تبيف فروؽ -( التي بينت عدـ وجود فروؽ في بعد االنبساط2007)
( التي بينت 2015ختمفت مع ما كشفت عنو دراسة الشمالي )كذلؾ افي بعد العصابية لصالح اإلناث، 

عدـ وجود فروؽ في جميع عوامؿ الشخصية الخمسة الكبرى باستثناء وجود فروؽ في سمة العصابية 
التي أظيرت وجود  Kotov et al( 2010تبعا لمجنس لصالح )اإلناث(. ودراسة كوتوؼ وآخروف )

ح الذكور عمى سمة العصابية ولصالح اإلناث عمى فروؽ بيف الجنسيف في سمات الشخصية لصال
 االنطوائية.

( التي بينت وجود فروؽ تبعا لمتغير الجنس في بعد 2007في حيف اتفقت مع نتائج دراسة خماش )
 الذىانية لصالح الذكور، وفي بعد الكذب )الجابية االجتماعية( لصالح اإلناث. 

ت أنماط الذىانية واالنبساط لصالح الذكور، وىذا وتعزو الباحثة السبب في وجود فروؽ في متوسطا
يدؿ عمى أف الذكور لدييـ شخصية ذىانيو وانبساطية اكثر مف اإلناث، وىذا يعني أف الذكور غالبا ما 
يكوف لدييـ تناقض في شخصياتيـ، فتارة تجدىـ يتمتعوا بشخصية تتصؼ باالنزعاج والتبمد ويغمب 

ائيـ ويحبوف االستيزاء بيـ ومضايقتيـ، في الوقت ذاتو يميموا عمى سموكيـ العدوانية حتى مع أصدق
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إلى المزاح والضحؾ والتفاعؿ مع بعضيـ البعض بطريقة ظاىرة، وقد يكوف السبب في ذلؾ يعود إلى 
طبيعة األحواؿ السياسية واالقتصادية التي مر بيا الشباب في المجتمع الفمسطيني، وحرمانيـ مف 

حركاتيـ مف مدينة إلى أخرى بسبب الحواجز وحرمانيـ مف النشاطات األنشطة وتقييد سفرىـ وت
بطبيعة الحاؿ فإف الذكور ىـ أكثر تعرضا لمقتؿ واالعتقاؿ والتنكيؿ في الترفييية والثقافية والرياضية. و 

 المجتمع الفمسطيني في أي لحظة وأي وقت.

الح اإلناث، إلى أف طبيعة كذلؾ تعزو الباحثة السبب في وجود فروؽ في متوسطات نمط الكذب لص
األنثى غالبا ما تدفعيا إلى الميؿ إلى التزييؼ نحو األفضؿ مف اجؿ لفت األنظار ليا، وجذب االنتباه 
مف اجؿ الحصوؿ عمى حياة زوجية آمنة خاصة مع ارتفاع معدؿ العنوسة في المجتمع الفمسطيني، 

خاصة واف اإلناث يتحممف في بعض  وكذلؾ بسبب منافستيا عمى العمؿ والوظيفة مف قبؿ الذكور.
 األحياف أعباء أكبر مف تمؾ التي يواجييا الذكور خاصة في ىذه المرحمة الدراسية.

، قد يعود إلى في حيف ترى الباحثة أف السبب في عدـ وجود فروؽ في متوسطات نمط العصابية
نما يشمؿ طبيعة حياة ىؤالء الطمبة المميئة بالتحديات والعقبات، وال يقتصر ذلؾ ف قط عمى الذكور وا 

يعيشوف في مجتمع واحد اإلناث أيضا، خاصة وانيـ يعيشوا نفس الظروؼ واألحداث والتحديات. كذلؾ 
لو تقاليده ومفاىيمو وعاداتو التي تؤثر سمبا أو إيجابا عمى أنماطيـ الشخصية، وكذلؾ فاف كؿ مف 

نب انو ال توجد أي فروقات في المناىج الطالب والطالبات خاضعوف لنظاـ تعميمي واحد، ىذا إلى جا
 التعميمية بيف الكميات التعميمية خاصة في مثؿ جامعة القدس.

 م:اقشة :تائج الفرضية الرا: ة:  1.1.1.1

في أ:ماط الشمصية لدى طم:ة  (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة
 جام ة القدس ي زى لمتغير السكن"

لمتغير ( تبعا α) ≤0.05( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 9.4الجدوؿ )يتضح مف 
لصالح سكاف القرية في نمط الذىانية، يمييا )مدينة عمى نمطي )الذىانية والعصابية(،  مكاف السكف

 بينما تبيف عدـ وجود فروؽ عمى نمطي االنبساط والكذب.العصابية. ومخيـ( في نمط 

( التي كشفت عف وجود 2008جزماوي ) دراسةالدراسة مع ما كشفت عنو نتائج  وتختمؼ نتائج ىذه
 ات الشخصية تبعا لمتغير مكاف السكف لصالح سكاف المخيـ.سمفروؽ في 

وتعزو الباحثة السبب في وجود تبعا لمتغير السكف عمى نمط )الذىانية(، لصالح سكاف القرية إلى أف 
يغمب عمييا عادة البعد عف المدف وظروؼ العيش، وندرة  والتيذلؾ قد يعود إلى طبيعة القرية 

المؤسسات العاممة فييا، كذلؾ قد يعود ذلؾ إلى ارتفاع معدؿ المشاكؿ العائمية ورفض كؿ ما ىو جديد 
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والتعصب لبعض االعتقادات واألفكار واالتجاىات الفكرية التي تختمؼ عف أىؿ المدف والمخيـ مف 
ية والعادات والتقاليد وبالتالي يكونوا أكثر تعصب ومتشدديف مف الناحية الناحية الثقافية واالجتماع

 الفكرية.

أما عف السبب في وجود فروؽ تبعا لمتغير مكاف السكف عمى نمط العصابية لصالح )مدينة ومخيـ(، 
افة إلى أف ذلؾ قد يعود إلى طبيعة الحياة في المدينة والمخيـ والتي يغمب االزدحاـ وارتفاع نسبة الكث

السكانية فييا، وتعدد المشارب وما يولد ذلؾ مف تعصب بيف الجماعات السكانية، والتنافس الشديد 
 عمى الموارد وغيرىا.

في عدـ وجود فروؽ في متوسطات نمط الكذب تبعا لمتغير مكاف السكف إلى ذلؾ أيضا تعزو السبب 
الفرد في طفولتو األولى مف أساليب  قد يعود في األصؿ إلى أساليب التنشئة االجتماعية، وما يتمقاه

معاممة، وكذلؾ ما يتمتع بو ىو مف قدرات عقمية تعطيو اإلمكانية الكتساب سمات شخصية نابعة مف 
الديف اإلسالمي الحنيؼ والتي ال يختمؼ فييا سكاف القرية عف المدينة أو المخيـ في تعزيز االبتعاد 

 عف الكذب بؿ وتحريمو.

 الفرضية المامسة: م:اقشة :تائج 1.1.1.1

في أ:ماط الشمصية لدى  α)   (0.05≥ توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة ال
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير المستوى الت ميمي.

( أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة 12.4يالحظ مف الجدوؿ )
وى التعميمي وتبعا لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فقد تـ قبوؿ القدس تعزى لمتغير المست
 الفرضية الصفرية الخامسة.

التي بينت عدـ  Morris & Gilliland (2008وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة موريس وكيميالند )
كشفت وجود فروؽ في مستوى سمات الشخصية تبعًا لمتغير السنة الدراسية. في حيف اختمفت مع ما 

( التي كشفت عف وجود فروؽ تبعا لمتغير السنة الدراسية لصالح السنة 2008دراسة جزماوي )عنو 
 الثانية.

وقد يرجع السبب في عدـ وجود فروؽ في متوسطات أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس تعزى 
في زيادة بعض األنماط لمتغير المستوى التعميمي، إلى عدـ وجود اثر لممستويات الدراسية عمى التأثير 

أو اختالفيا، وحتى لو قمنا أف الواقع قد يخالؼ ذلؾ، وتعزو الباحثة السبب إلى أف األنماط الشخصية 
ترجع في األصؿ إلى أساليب التنشئة االجتماعية التي تختمؼ فييا األسر عف بعضيا في تنشئة أبنائيا 

ومي، والتي تعود في الغالب إلى طفولتو خاصة، فاألنماط تتكوف عند الفرد عبر تسمسؿ حياتو الي
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األولى وتنشئتو االجتماعية أحيانًا، وبالتالي فإنو ال يتبنى خالؿ فترة وجيزة ىذه السمات، وىي الفترة 
التي يقضييا اإلنساف في الجامعة. كذلؾ اختالؼ الجوانب الوراثية، والعوامؿ ترتبط ببنية الشخصية 

 الطمبة عف بعضيـ البعض.  والقدرات العقمية التي يمتاز بيا

 م:اقشة :تائج الفرضية السادسة:  1.1.1.1

في أ:ماط الشمصية لدى  α)   (0.05≥توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة ال
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي.

( تبعا لمتغير α ≤0.05 (( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى14.4يتضح مف الجدوؿ )
%( بينما 70المعدؿ التراكمي عمى نمط )العصابية( لصالح الطمبة الذيف معدالتيـ التراكمية )اقؿ مف 

تبيف عدـ وجود فروؽ عمى باقي األنماط األخرى الذىانية واالنبساط والكذب. وبذلؾ تـ رفض الفرضية 
األنماط األخرى )الذىانية واالنبساط  السادسة عمى نمطي )العصابية(، في حيف تـ قبوليا عمى باقي

 والكذب(.  

التي بينت عدـ  Morris & Gilliland (2008وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو دراسة موريس وكيميالند )
وجود فروؽ في مستوى سمات الشخصية تبعًا لمتغير التحصيؿ األكاديمي. ودراسة بتريدس وآخروف 

(2005 (Petrides,et al   أثر السمات الشخصية عمى التحصيؿ األكاديمي ضعيؼ، التي بينت أّف
 .(2003الشرعة والعبد ا  )ودراسة 

التي بينت وجود السمة  Bhagat & Nayak( 2014بيجت وناياؾ )أيضا اتفقت مع نتائج دراسة 
العصابية لدى طالب الطب وتأثير ىذه السمة في تحصيميـ وأدائيـ األكاديمي سمبًا، واف عددا كبيرًا 

 .طمبة الطب يندرجوف في مقياس إيزنؾ تحت العصابية العالية مف

التراكمي عمى نمط وترى الباحثة السبب في وجود فروؽ في متوسطات مف العصابية تبعا لممعدؿ 
%(، إلى ذلؾ قد يتفؽ مع كثير مما 70)العصابية( لصالح الطمبة الذيف معدالتيـ التراكمية )اقؿ مف 

مف أبرز الصفات التي يتصؼ بيا الشخص العصابي ىو تدني القدرة  أشار اليو العمماء، حيث أف
( الذي بيف أف العصابي يشكو قصورا في العقؿ والجسـ، 1982)زىراف، عمى التعميـ، وىذا ما أكده 

 وذكاؤه متوسط، وقابؿ لإليحاء، وغير مثابر، وبطيء التفكير والعمؿ(.

انية واالنبساط والكذب، فاف ذلؾ قد يعود أف أما عف السبب في عدـ وجود فروؽ في متوسطات الذى
أنماط الشخصية قد تختمؼ بيف شخص وآخر باختالؼ الظروؼ المعيشية التي ينتمي إلييا أكثر مف 

( 355: 1995ارتباطيا بمعدلو الدراسي، فالنمو االنفعالي لمفرد يتأثر حسب ما يؤكد )زىراف، 
يات والقدرات العقمية، والتالؼ الجنسي، ونمط التفاعؿ بالتغيرات الجسمية الداخمية والخارجية، والعمم
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االجتماعي ومعايير الجماعة، والمعايير االجتماعية العامة، والشعور الديني. وكوف أفراد العينة في 
سنة( مما يعني تذبذب وعدـ استقرار لدى أفراد العينة،  24- 20ىذه الدراسة ىـ مف الفئة العمرية )

يف عمى تحديد سماتيـ بالصورة المطموبة، فيـ يعيشوا ضمف مرحمة تحوؿ خطيرة وبالتالي فيـ غير قادر 
تتفجر فييا الطاقات الحيوية الجديدة، ويواجيوا فييا العديد مف المشكالت، التي تؤثر في نموىـ 

 وتجعميـ ذو خصائص وحاجات متميزة، وىذا انعكس بدوره عمى النتيجة الحالية. 

 مقة :السؤال المامس:  م:اقشة ال:تائج المت  1.1.1

حسب متغيرات التمصص والج:س  مستوى االكتئاب لدى طم:ة جام ة القدسهل يمتمف 
 ؟الم دل التراكميوالمستوى الت ميمي  و  والسكن

 ولإلجا:ة  ن هذا السؤال تم تحويمه لمفرضيات التالية:

 م:اقشة :تائج الفرضية السا: ة:  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى  α)  (0.05≥ ئية  :د مستوى الداللةتوجد فروق ذات دالله إحصاال  "
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير التمصص "

(، 0.157(، ومستوى الداللة )1.420( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )16.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )
ص، وبذلؾ أي أنو ال توجد فروؽ في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير التخص

 تـ قبوؿ الفرضية السابعة.

( التي بينت عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2016دراسة عطار )وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج 
إحصائية في العالقة بيف االكتئاب العصابي والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز 

في حيف اختمفت مع نتائج دراسة أبو (، 2012ودراسة محسف )بمدينة جدة تعزى لمتغير التخصص، 
التي بينت وجود فروؽ في االكتئاب تبعا لمتغير الفرع لصالح الطمبة ذوي التخصصات ( 2013شرار )
 األدبية.

يمثؿ حالة انفعالية وقتية أو دائمة يشعر فييا الفرد باالنقباض ولعؿ السبب قد يرجع إلى أف االكتئاب 
عر اليـ والغـ، وتصاحب ىذه الحالة أعراض محددة متصمة بالجوانب والحزف والضيؽ وتشيع فييا مشا

، وىذا األمر يتكوف لدى الفرد عبر مراحؿ حياتو بصور مختمفة، المزاجية والمعرفية والسموكية والجسمية
ومف ىنا فإف طمبة الجامعة سواء الممتحقيف بالكميات العممية أو األدبية يعيشوف نفس الظروؼ 

إلى أنو ربما  -حسب رأي الباحثة-ـ والمعاناة تكاد تكوف واحدة، ولعؿ السبب يرجع والضغوط، فاليمو 
كاف االكتئاب مرتبطا لدى األفراد  بمتغيرات أخرى غير التخصص. ألف مقررات التخصص ال تغير 
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مف االعتقادات أو األفكار، واف كانت حقا تؤثر في زيادة الكآبة أو انخفاضيا فإنيا تؤثر عمى كافة 
مبة دوف التمييز بيف تخصص وآخر، إال إذا كانت مادة دراسية تيدؼ إلى ذلؾ. فعوامؿ االكتئاب الط

تنمو وتتطور وتتأثر بالتربية األسرية واالجتماعية التي يتعرض ليا الفرد أكثر مما تتأثر بعوامؿ مف 
ي العقالني التفكير المنطق زيادة في يستغؿ الفرد تخصصو أف مثؿ التخصص، وبالرغـ مف ذلؾ يمكف

( مف أف 1987وىذا ما يؤكده )الريحاني، الذي يساعده عمى تخفيؼ حدة االكتئاب بؿ ومحاربتو. 
التفكير ينمو ويتطور ويتأثر بالتربية األسرية واالجتماعية التي يتعرض ليا الفرد أكثر مما يتأثر بعوامؿ 

( Ellisنظرية ألبرت إليس ) مف مثؿ التخصص، وىذا االستنتاج أو االعتقاد يتفؽ مع منطؽ ومبادئ
التي تؤكد عمى أف التفكير الالعقالني والالمنطقي يرجع في نشأتو إلى التعمـ المبكر لمطفؿ مف والديو 

 ومف الثقافة التي يعيش فييا.

 م:اقشة :تائج الفرضية اليام:ة:  1.1.1.1

وى االكتئاب لدى في مست α)  (0.05≥ توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللةال  "
 طم:ة جام ة القدس ت زى لمتغير الج:س "

(، 0.157(، ومستوى الداللة )1.420( أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )17.4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )
أي أنو ال توجد فروؽ في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس، وبذلؾ تـ 

 قبوؿ الفرضية الثامنة.  

التي بينت وجود فروؽ في االكتئاب لصالح اإلناث،  (2015اختمفت مع نتائج دراسة الشمالي )أيضا 
( التي بينت وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطالب والطالبات في 2007األنصاري وكاظـ )ودراسة 

 ( التي بينت وجود فروؽ في االكتئاب2006االكتئاب لصالح اإلناث. ودراسة الذيب وعبد الخالؽ )
التي كشفت  Toros , et .al( 2004ف )تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث. ودراسة تورس وآخرو 

( التي بينت وجود فروؽ في االكتئاب 1997مرسي )عف أف اإلناث أكثر اكتئابا  مف الذكور. ودراسة 
 ( التي بينت وجود أثر داؿ لمجنس عمى االكتئاب لصالح2001ودراسة رضواف ) في جانب اإلناث.

( التي أشارت إلى أف اإلناث أكثر 2004اإلناث المواتي كف أكثر اكتئابا مف الذكور. ودراسة الخميدي )
( التي بينت أف اإلناث 2002دراسة عبد القوي )اكتئابا وأكثر تعرضا لضغوط النفسية مف الذكور. و 

 أكثر اكتئابا مف الذكور.

( التي بينت عػدـ وجػود فروؽ ذات 2012دراسة محسف )في حيف اتفقت مع ما كشفت عنو نتائج 
التي بينت عدـ  Wessel( 1981وايسيؿ ) .داللة إحصائية في مستوى االكتئاب تبعًا لمتغير الجنس

( التي بينت انو ال توجد فروؽ دالة 2010وجود فروؽ في االكتئاب تبعا لمجنس، ودراسة حسب ا  )
 عمى مقياس االكتئاب. إحصائيًا بيف الذكور النازحيف واإلناث النازحات 
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فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات االكتئاب تبعا لمتغير الجنس،  عدـ وجوود وترى الباحثة أف
 قد يعود إلى طبيعة حياة ىؤالء الطمبة المميئة بالتحديات والعقبات، والتي تفرض عمييـ في كثير مف

ساليبيـ في المواجية أو تغيير مسارىـ، لمواجيتيا عبر تغييرىـ لطرؽ تفكيرىـ وأ االستعداد حيافاأل
وىذا يعني أنو يجب عمييـ امتالؾ المرونة الالزمة في الموقؼ وتطوير ىذه المرونة باستمرار كي 
يستطيعوا التكيؼ بنجاح مع صعوبات الحياة وتقمباتيا، أي القدرة عمى  تنويع واختالؼ األفكار التي 

رونة في التفكير يصبح لديو القدرة عمى مواجية موقؼ ما يأتي بيا الفرد، فالفرد الذيف يتمتع بالم
نما يشمؿ الذكور واإلناث، خاصة  بأنماط وأساليب عقمية متنوعة، وىذا ال يقتصر فقط عمى الذكور وا 

يعيشوف في مجتمع واحد لو تقاليده ومفاىيمو وانيـ يعيشوا نفس الظروؼ واألحداث والتحديات. كذلؾ 
و إيجابا عمى نمط التفكير، وكذلؾ فاف كؿ مف الطالب والطالبات خاضعوف وعاداتو التي تؤثر سمبا أ

لنظاـ تعميمي واحد، ىذا إلى جانب انو ال توجد أي فروقات في المناىج التعميمية بيف الكميات التعميمية 
 خاصة في مثؿ جامعة القدس.

 
 م:اقشة :تائج الفرضية التاس ة:  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى  α)  (0.05≥ئية  :د مستوى الداللة"ال توجد فروق ذات دالله إحصا
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير السكن"

( وىي أقؿ 0.009( ومستوى الداللة )4.749( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)19.4يالحظ مف الجدوؿ )
مبة أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى االكتئاب لدى ط α) (0.05≥مف مستوى الداللة 

جامعة القدس يعزى لمتغير السكف، وكانت الفروؽ لصالح سكاف المدينة. وبذلؾ تـ رفض الفرضية 
 التاسعة. 

( التي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ جوىرية بيف 2003وىذا بخالؼ ما جاءت بو دراسة اليجفوني )
راسة أبو شرار دالجنسيف تبعا لمموقع الجغرافي فالحضريوف الريفيوف حققوا متوسطات متقاربة. و 

 ( التي بينت2015دراسة الشمالي )و  .ال توجد فروؽ تبعا لمتغير مكاف السكف ( التي بينت انو2013)
 انو ال توجد فروؽ في االكتئاب تبعا لمتغير مكاف السكف.

فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس وترى الباحثة أف السبب في وجود 
السكف لصالح سكاف المدينة إلى طبيعة الحياة في المدينة والتي يغمب عمييا االزدحاـ  تعزى لمتغير

والفوضى، والتنافس والشقاء مف اجؿ توفير العيش اآلمف، وكثرة المشاكؿ والضغوط والتوتر بيف 
السكاف والكثافة السكانية التي تولد تعصب ضد المجموعات السكانية األخرى ويكوف تنافس شديد عمى 
الموارد والمقدرات ونتيجة لالزدحاـ، ونتيجة الصراعات بيف المجموعات السكانية تزداد االضطرابات 
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فاالكتئاب حسب غالبية النظريات التي تـ طرحيا في ىذه الدراسة، وخاصة والكآبة والقمؽ عند السكاف، 
ىذا ما أشار اليو النظرية السموكية قد يكوف نتيجة لتفاعؿ الفرد مع العوامؿ البيئة المحيطة، و 

 ( الذي بيف أف اإلصابة باالكتئاب تكوف نتيجة لتأثر الفرد بالبيئة المحيطة.2001)الشربيني، 

 م:اقشة :تائج الفرضية ال اشرة:  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى   α)  (0.05≥توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة "ال
 لمستوى الت ميمي "طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير ا

( انو ال توجد فروؽ ظاىرية في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة 21.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
( ومستوى الداللة 2.467القدس يعزى لمتغير المستوى التعميمي، حيث أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )

ة إحصائيًا في مستوى أي أنو ال توجد فروؽ دال α) (0.05≥( وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.062)
 االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير المستوى التعميمي. وبذلؾ تـ قبوؿ الفرضية العاشرة. 

انو ال توجد فروؽ في االكتئاب  ( التي بينت2015دراسة الشمالي )وىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج 
لتي بينت عدـ وجود فروؽ في االكتئاب ( ا2013تبعا لمتغير المستوى التعميمي. دراسة أبو شرار )

 تبعا لمسنة الدراسية.

( التي بينت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 2016) عطار دراسةفي حيف اختمفت مع نتائج 
العالقة بيف االكتئاب العصابي والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات جامعة الممؾ عبد العزيز بمدينة جدة 

 كانت ىذه الفروقات لصالح طالبات السنة الرابعة فما فوؽ. تعزى لمتغير سنة الدراسة حيث

وتعزو الباحثة السبب في عدـ وجود فروؽ في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير 
نما مف خالؿ تراكـ مجموعة مف العوامؿ  المستوى التعميمي إلى أف االكتئاب ال يأتي أو يتطور فجأة، وا 

في زيادة أو نقص درجة االكتئاب لدى األفراد، وىذا يتفؽ مع أشار اليو واألسباب التي تؤثر 
اإلصابة باالكتئاب بالنسبة ألي إنساف مسالة ليا جذور وعوامؿ  قد  ( الذي بيف أف2001)الشربيني، 

تكوف بدايتيا منذ عيده بالحياة، وعادة ما يكوف ىناؾ تراكـ لعدد مف األسباب والعوامؿ تجمعت لتؤدي 
ياية لإلصابة باالكتئاب، وقد تكوف ىذه العوامؿ في الشخص نفسو أو تكوف نتيجة لتأثره بالبيئة في الن

ال يكوف لمجامعة حقًا تأثيرًا عمى اكتساب الطالب أعراض ىذا المرض دوف المحيطة، وبالتالي فقد 
لى طفولتو غيرىا، فاالكتئاب يتكوف عند الفرد عبر تسمسؿ حياتو اليومي، والتي تعود في الغالب إ

 األولى وتنشئتو االجتماعية أحيانا.
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 م:اقشة :تائج الفرضية الحادية  شر:  1.1.1.1

في مستوى االكتئاب لدى  α)  (0.05≥ توجد فروق ذات دالله إحصائية  :د مستوى الداللة "ال
 طم:ة جام ة القدس ي زى لمتغير الم دل التراكمي "

اىرية في مستوى االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس ( وجود فروؽ ظ23.4يالحظ مف الجدوؿ رقـ )
( ومستوى الداللة 5.883يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي، حيث تبيف أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية )

أي أنو توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى  α)  (0.05≥( وىي أقؿ مف مستوى الداللة0.003)
لمعدؿ التراكمي، وكانت الفروؽ لصالح معدؿ )أقؿ االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير ا

 . وبذلؾ تـ رفض الفرضية الحادية عشر. (70مف 
التي أظيرت أف  Yang( 2002تختمؼ النتيجة الحالية مع ما كشفت عنو نتائج دراسة يانج )

وعدـ التحصيؿ في المغة قد ارتبط بداللة إحصائية مع األعراض االكتئابية )الوحدة، والعجز، واليأس، 
الشعور بالقيمة، والشعور بالفشؿ والكآبة( واف التحصيؿ في الرياضيات قد ارتبط بداللة إحصائية 
باألعراض االكتئابية )اليأس، وانعداـ القيمة(. وقد اظير تحميؿ االنحدار أف بعض العوامؿ المدرسية 

ات دالة باالكتئاب في مثؿ المشاعر أو العواطؼ والداعمة المساعدة، التحصيؿ في المغة كانت متنبئ
التي بينت نتائج الدراسة أف  Ashtiani et al (2007المدرسة المتوسطة. ودراسة أشتاني وآخروف )

العالقة العكسية بيف مفيوـ الذات وتقدير الذات وبيف االكتئاب تؤدي إلى انخفاض التحصيؿ 
كتئابية وبالتالي انخفضت األكاديمي، أي انو كمما انخفض تقدير الذات ارتفعت درجة األعراض اال

( التي أظيرت وجود عالقة عكسية ذات داللة 2016دراسة عطار )درجات التحصيؿ األكاديمي. و 
 إحصائية بيف االكتئاب العصابي وبيف التحصيؿ الدراسي.

تشير النتائج الواردة إلى انو كمما ارتفاع معدؿ المبحوث في الجامعة كمما انخفض معدؿ االكتئاب 
يح، فالشخص الذي ينخفض معدلو الدراسي في الجامعة يعاني مف عتاب وتأنيب والعكس صح

الضمير الدائـ، وىذا يجعمو يشعر باأللـ والكآبة عمى تقصيره وعدـ قدرتو عمى مجاراة غيره مف الطمبة، 
( الذي بيف 2006وبالتالي الشعور بدرجة اعمى مف االكتئاب مقارنة مع غيره، وىذا ما أكده )حسف، 

، سرعة التعب مف أي مجيود، أف ا ىـ أعراض االكتئاب شعور باإلحباط والممؿ، واالضطراب بالنـو
ف ( والذي اعتمد عمى األعراض المأخوذة م2008الزيود )صعوبة في التركيز والتذكر، أيضا اكد عمى 

(DSMIV-1994) ( اىـ األعراض ليذا المرض 2015بيف )الخالدي،  .نقص التركيز ، واف أىميا
ما أشار الييا )بيؾ( تتضمف ضعؼ القدرة عمى اإلنجاز، وانعداـ الميؿ نحو المثابرة والطموح حسب 

لتحقيؽ أىداؼ الحياة ومتطمباتيا، والشمؿ في اإلرادة. مما يعني ذلؾ وجود عالقة إيجابية بيف انخفاض 
لتركيز المعدؿ التراكمي واالكتئاب، فالطالب الذي يعني مف أعراض االكتئاب يعاني مف ضعؼ ا

 والميؿ نحو تحقيؽ األىداؼ مما يجعمو غير قادر عمى التحصيؿ بالصورة المطموبة.
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 التوصيات: 1.1

 فاف الباحثة توصي بما يمي:التي كشفت عنيا نتائج ىذه الدراسة في ضوء النتائج 

تفعيؿ البرامج العالجية اليادفة والتي تعنى بخفض مستوى العصابية، خاصة واف نتائج ىذه  -
 اسة كشفت عف درجة مرتفعة. الدر 

إعداد البرامج االرشادية الوقائية واالنمائية التي تعمؿ عمى حماية الطمبة مف  الدعوة إلى -
االكتئاب، خاصة واف نتائج ىذه الدراسة كشفت عف درجة منخفضة مف االكتئاب، وكذلؾ 

مستويات  تنمية نمط االنبساط لدى الطمبة والذي يعتبر مف األنماط الفاعمة في تخفيض
 االكتئاب والذىانية والعصابية والكذب.

استثمار نمط االنبساط الذي يتحمى بو طمبة الجامعة في تحسيف العممية التعميمية بصورة  -
 عامة.

العمؿ عمى توفير مناخ جامعي مناسب يحقؽ لمطالب النماء واإلثراء االيجابي في مختمؼ  -
 جوانب الشخصية. 

 الجامعات، لتوعية الطمبة وتعزيز العادات اإليجابية.تفعيؿ األنشطة الالمنيجية في  -

توفير برامج ترفييية وفعاليات مناسبة تحت إشراؼ مختصيف باإلرشاد النفسي والتربوي  -
لمساعدة الطمبة عمى تفريغ مف طاقاتيـ السمبية مما يساعد عمى تعديؿ سموكيـ وبناء 

 الشخصية السوية لدييـ.

معي مناخا يحقؽ لمطالب اإلثراء اإليجابي مف مختمؼ العمؿ عمى أف يكوف المناخ الجا -
 جوانب الشخصية وبحيث ال يكوف المناخ الجامعي شبييا بالمناخ المدرسي.

 أف تراعي الجامعة العدؿ والمساواة في المعاممة بيف الطالب وال تفرؽ بيف ذكر أو أنثى. -

 النفسية التي تواجو الطمبة.أف توفر مرشدًا نفسيًا داخؿ كؿ كمية لممساعدة عمى حؿ المشكالت  -

ضرورة توجيو الوالديف إلى غرس األفكار واالتجاىات اإِليجابية في أبنائيـ واإلشادة بأىمية  -
االىتماـ بالمكوف المعرفي عند التعامؿ مع مشكالت التفكير العقالني في بناء المجتمعات، و 

 االكتئاب.
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الكتئاب وأثرىا عمى جوانب التوافؽ العمؿ عمى دراسة العالقة بيف التنشئة االجتماعية وا -
 .المختمفة في حياة األفراد ومدى ارتباطيا بالمشكالت التي يواجييا الفرد

ليـ وَأف تقبؿ  التركيز عمى أىمية دور األسرة في متابعة أبنائيا وَأف تكوف الصدر الحنوف -
يعانونو مف  شكواىـ وَأف تمنحيـ مزيدا مف الشعور باألماف والحماية والحب. لمتخفيؼ مما

 كآبة. 

االستفادة مف نتائج ىذه الدراسة في مجاؿ اإلرشاد التربوي والنفسي وضرورة تبني المرشديف  -
 بارزاً  معب دوراً ي تعالجية في توجيو األفراد نحو أنماط الشخصية اإليجابية الت –برامج وقائية 

 في التكيؼ والصحة النفسية.
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 توصيات الدراسة المستق:مية 1.1

 قترح ما يمي:ت ةما ذكر فاف الباحث في ضوء

دراسة العالقة بيف التنشئة الوالدية وسمات الشخصية وأنماطيا  وأثرىا عمى جوانب التوافؽ  -
 المختمفة في حياة الفرد ومدى ارتباطيا بالمشكالت التي يواجييا الفرد.

خصية عند إجراء مزيد مف الدراسات والبحوث العممية والتي تعنى بالتعرؼ عمى أنماط الش -
 وعالقتيا باالكتئاب لعينات أخرى مختمفة  في المجتمع. إيزنؾ 

إجراء دراسات عمى البيئة الفمسطينية تتضمف استخداـ العالج العقالني العاطفي  ةقترح الباحثت -
 أنماط الشخصيةعمى شرائح اجتماعية مختمفة والتعرؼ عمى اثر  االكتئابكأسموب لمعالجة 

ىمية في حياة الناس كتدني التحصيؿ والدافعية والتدخيف والرضا عمى متغيرات أخرى ذات أ
 عف العمؿ، والرضا عف الواقع وغيرىا. 

عقد دورات وندوات لدى طمبة الجامعة مف أجؿ زيادة قدرتيـ عمى التكيؼ والتفاعؿ االجتماعي  -
 وزيادة قدرتيـ عمى االندماج بالمجتمع المحيط.

بعامة، ولدى الطمبة عمى وجو  باالكتئابراسات التي تتعمؽ إجراء المزيد مف الد ةقترح الباحثت -
 أخذة في االزدياد والتنوع في مجتمعنا. االكتئابالخصوص، والسيما أف مسببات 

 تبعا لمكاف السكف. سمةً  االكتئابإجراء المزيد مف الدراسات لتفسير التبايف في مستويات  -

فسية كمادة حرة أو اختيارية لطالب ضرورة توفير مقرر يتعمؽ بالصحة الن ةقترح الباحثت -
 .اإليجابيةتعزيز أنماط الشخصية الجامعات، والتركيز مف خاللو عمى 
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 مالحق الدراسة 
 
 

 : قائمة :أسماء السادة المحكمين:1ممحق رقم 
 

 أسماء المحّكمين
 الرقم االسم التمصص الجام ة

 1 الحالؽ إيادد.  عمـ نفس جامعة القدس
أطفاؿتربية ابتدائية ورياض  جامعة القدس بعاد محمد الخالص  د.   1 

 1 ى الشويكيد. رول تربية خاصة جامعة فمسطيف األىمية
 1 د. زياد بركات عمـ نفس جامعة القدس المفتوحة
 1 د.عايد الحموز تربوي إرشاد جامعة القدس المفتوحة

 1 د. عمر الريماوي عمـ نفس جامعة القدس
 7 د. فخري خميمي عمـ نفس جامعة النجاح الوطنية
 8 د. فريد عمرو خدمة اجتماعية جامعة القدس المفتوحة

 9 د. محمد عجوة عمـ اجتماع ف األىميةجامعة فمسطي
 .1 د. محسف عدس مناىج وأساليب تدريس جامعة القدس
 11 د. موريس بقمة عمـ نفس جامعة بيرزيت

 11 د. يوسؼ الطيطي أساليب تدريس مرشد في وزارة التربية والتعميـ
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 ( أداتا الدراسة:1ممحق رقم )
 بسـ ا  الرحمف الرحيـ 

 ( 1ممحؽ رقـ )

 أخي الطالب ....... أختي الطالبة  

 

 تحية طيبة وبعد ،،

وعالقتيا باالكتئاب لدى طمبة جامعة  إيزنؾ تقـو الباحثة بأجراء دراسة بعنواف "أنماط الشخصية عند 
النفسي والتربوي مف جامعة  اإلرشادالقدس"، وذلؾ كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في 

 القدس.

بتعبئة البيانات التالية واإلجابة عمى أسئمة اإلستبانات المرفقة مع العمـ أف ىذه لذا نرجوا منكـ التكـر 
 . البيانات تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط

 ولكـ جزيؿ الشكر ،،،

 الباحثة :سندس عواد 

 القسم األول : ال:يا:ات الشمصية 

 في المكاف المناسب بما يتفؽ مع إجابتؾ . (√)  إشارةيرجى وضع 

 : ...............تخصصال .1

 .الجنس  :                 ) ( ذكر             ) ( أنثى 2

 .السكف  :                 ) ( قرية             ) (مخيـ          ) (  مدينة  3

.المستوى التعميمي :      ) ( سنة أولى        ) ( سنة ثانية       ) ( سنة ثالثة      ) ( سنة 4
 فأكثر رابعة 

                      70) (  أقؿ مف      80فأكثر        ) ( اقؿ مف  80.المعدؿ التراكمي :       ) ( 5
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 EPQ لمشمصية صيغة الراشدين  إيز:ك  امت:ارالقسم اليا:ي : 

تعميمات : اجب مف فضمؾ عف كؿ سؤاؿ مف األسئمة التالية بوضع دائرة حوؿ كممة "نعـ" أو كممة " 
 التي تمي السؤاؿ.ال" 

ليست ىناؾ إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ، كما ال توجد بينيا أسئمة خادعة ، أجب بسرعة وال  *
 تفكر كثيرا حوؿ المعنى الدقيؽ لمسؤاؿ . 

 ال نعـ  العبارات  ـ
 ال نعـ ىؿ لؾ ىوايات كثيرة ومتنوعة ؟ 1
 ال نعـ  ي شيء ؟قبؿ أف تقـو بعمؿ أ ىؿ تتوقؼ لكي تفكر في األمور كثيراً  2
 ال نعـ  ىؿ يتقمب مزاجؾ كثيرًا ؟ 3
ىؿ حدث مرة أف قبمت المديح والثناء عمى شيء كنت تعرؼ أف  4

 شخصًا غيرؾ قاـ بو فعال؟ 
 ال نعـ

 ال نعـ  ىؿ أنت شخص كثير الكالـ ؟ 5
 ال نعـ ىؿ ُيقمقؾ أف تكوف عميؾ ديوف ؟ 6
 ال نعـ ىؿ تشعر أحيانًا بالتعاسة دوف سبب؟ 7
ىؿ حدث في أي موقؼ أف كنت شجعًا )طماعًا( فأخذت لنفسؾ مف  8

 أي شيء أكثر مما يخصؾ ؟
 ال نعـ

 ال نعـ ىؿ ُتغمؽ بيتؾ بعناية في الميؿ ؟ 9
 ال نعـ ىؿ أنت ُمفعـ )ممئ ( بالحيوية والنشاط ؟ 10
 ال نعـ ىؿ يزعجؾ كثيًرا أف ترى طفاًل أو حيواًنا يتألـ ؟ 11
ثير مف االحياف عمى أمور لـ يكف ينبغي أف تفعميا أو ىؿ تقمؽ ك 12

 تقميا؟
 ال نعـ

إذا قمت بأنؾ ستعمؿ شيئًا ،فيؿ تحافظ دائمًا عمى وعدؾ ميما يكف  13
 ذلؾ متعبًا لؾ ؟

 ال نعـ

 ال نعـ وتستمتع اذا ذىبت الى حفمة مرحة ؟  عادةً ىؿ تستطيع أف تنطمؽ  14
 ال نعـ ىؿ أنت شخص سريع الغضب ؟ 15
 ال نعـ ىؿ تستمتع بمقاء أشخاص لـ تكف تعرفيـ مف قبؿ ؟ 16
 ال نعـ ىؿ كؿ عاداتؾ حسنة )محببة( ؟ 17
 ال نعـ ىؿ تميؿ الى البقاء بعيدًأ عف األضواء في المناسبات االجتماعية؟ 18
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ىؿ يمكف أف تأخذ عقاقير) مركبات(  قد يكوف ليا أثار غريبة أو  19
 خطيرة؟

 ال نعـ

 ال نعـ ر كثيًرا بأنؾ زىقاف )طيقاف ( ؟ىؿ تشع 20
ىؿ حدث أف أخذت شيئا )حتى لو كاف دبوسًأ و أزراًرا ( يخص  21

 ؟خرآشخًصا 
 ال نعـ

 ال نعـ ؟  ىؿ تحب الخروج كثير أً  22
 ال نعـ ىؿ تستمتع بإيذاء األشخاص الذيف تحبيـ ؟ 23
 ال نعـ ىؿ يضايقؾ دومًأ شعورا بالذنب؟ 24
يانًأ أف تتكمـ عف أشياء أو موضوعات ال تعرؼ عنيا ىؿ يحدث أح 25

 شيئًأ ؟
 ال نعـ

 ال نعـ ىؿ تفضؿ القراءة أكثر مف مقابمة الناس؟ 26
 ال نعـ ىؿ لؾ أعداء يريدوف ايذاءؾ ؟ 27
 ال نعـ ىؿ تعتبر نفسؾ شخصًأ عصبيًأ ؟ 28
 ال نعـ ىؿ تعتذر دائمًأ عندما تتصرؼ تصرفا غير ميذب ؟ 29
 ال نعـ أصدقاء كثيروف ؟ ىؿ لؾ 30
 ال نعـ ىؿ تجد متعو في تدبير المقالب التي يمكف أف تؤذي اآلخريف أحيانا؟ 31
 ال نعـ ىؿ أنت ميموـ باستمرار ؟ 32
 ال نعـ طمب منؾ فور ًأ ودوف تذمر؟يُ عندما كنت طفال ىؿ كنت تنفذ ما  33
 ال عـن ىؿ تعتبر نفسؾ شخصًأ "فضفاضًأ وال تشيؿ اليمـو " ؟ 34
 ال نعـ ىؿ العادات الحميدة والنظافة ليا أىمية كبيرة عندؾ ؟ 35
 ال نعـ حتمؿ أف يحدث مف أمور فظيعة ؟يُ ىؿ تقمؽ عمى ما  36
 ال نعـ ؟ آخرىؿ حدث أف كسرت أو ضيعت شيئًأ يمتمكو شخص  37
 ال نعـ بتكويف أصدقاء جدد ؟ عادةً بادر أنت تُ ىؿ  38
سيولة مشاعر اآلخريف عندما يكممونؾ عف ىؿ تستطيع أف تفيـ ب 39

 مشاكميـ؟
 ال نعـ

 ال نعـ ىؿ تعتبر نفسؾ متوتر ًأ أو أعصابؾ مشدودة؟ 40
ىؿ تمقي باألوراؽ الميممة عمى األرض عندما ال تكوف ىناؾ سمة  41

 ميمالت قريبة منؾ ؟
 ال نعـ

 ال نعـ ىؿ تمتـز الصمت غالبًأ وأنت مع أشخاص آخريف ؟ 42
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 ال نعـ عتقد أف الزواج موضة قديمة ويجب التخمص منيا؟ىؿ ت 43
 ال نعـ ىؿ تشعر باإلشفاؽ عمى نفسؾ مف حيف الى اخر ؟ 44
 ال نعـ ىؿ تتفاخر بنفسؾ قميال مف حيف الى اخر ؟ 45
 ال نعـ ىؿ يمكنؾ بسيولة أف تشيع جو ًأ مف الحيوية عمى حفمة مممة ؟ 46
 ال نعـ بحرص؟ىؿ يضايقؾ مف يقودوف سياراتيـ  47
 ال نعـ ىؿ حدث أف قمت شيئًأ سيئًأ أو قبيحًأ عف أي شخص؟ 48
 ال نعـ ىؿ تحب أف تقوؿ نكتًأ وحكايات مسمية ألصدقائؾ؟ 49
 ال نعـ ىؿ تتساوى في نظرؾ معظـ األمور بحيث تجد ليا طعمًأ واحدًأ؟ 50
 ال نعـ ىؿ تشعر بأنؾ متضايؽ أحيانًأ ؟ 51
 ال نعـ ىؿ حدث مرة أف كنت وقحًأ مع والديؾ ؟ عندما كنت طفال ، 52
 ال نعـ ىؿ تحب االختالط بالناس ؟ 53
 ال نعـ عرفت أف ىناؾ أخطاء في عممؾ ؟إذاىؿ تشعر بالقمؽ  54
 ال نعـ ىؿ تعاني مف قمة النـو ؟ 55
 ال نعـ ىؿ تغسؿ يديؾ دائمًأ قبؿ األكؿ ؟ 56
 ال نعـ عندما يكممؾ اآلخروف؟جابة جاىزة إىؿ لديؾ في معظـ األحياف  57
 ال نعـ ىؿ تحب أف تصؿ قبؿ مواعيد بوقت كاؼ؟ 58
 ال نعـ ىؿ تشعر غالبًأ بالتعب واإلرىاؽ بدوف سبب ؟ 59
 ال نعـ ىؿ حدث مره أف لجأت الى الغش في أي لعبة أو مباراة ؟ 60
 ال نعـ ىؿ تحب أف تعمؿ األشياء التي تحتاج الى سرعة في أدائيا ؟ 61
 ال نعـ ىؿ والدتؾ سيدة طيبة ؟ 62
 ال نعـ ىؿ تشعر دائما بأف الحياة مممة جد ًأ ؟ 63
 ال نعـ ىؿ حدث أف قمت باستغالؿ شخص ما ؟ 64
 ال نعـ ىؿ تقبؿ غالبًأ القياـ بأعماؿ تحتاج الى وقت أكثر مما لديؾ ؟ 65
 ال نعـ ىؿ ىناؾ أشخاص كثيروف حريصوف عمى أف يتجنبوؾ ؟ 66
 ال نعـ تقمؽ كثير ًأ بسبب مظيرؾ ؟ ىؿ 67
 ال نعـ ىؿ أنت ميذب حتى مع األشخاص السخفاء ؟ 68
ىؿ تعتقد أف الناس يضيعوف وقتًأ كثير ًأ في حماية مستقبميـ عف  69

 طريؽ االدخار والتأميف ؟
 ال نعـ

 ال نعـ ىؿ حدث أف تمنيت لو كنت ميتًأ ؟ 70
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 ال نعـ لف تضبط اطالقًأ ؟ىؿ تتيرب مف الضرائب لو تأكدت أنؾ  71
 ال نعـ ىؿ يمكنؾ أف تحافظ عمى استمرار حيوية حفمة ؟ 72
 ال نعـ ىؿ تحاوؿ أال تكوف عنيفًأ وخشنًأ مع الناس ؟ 73
 ال نعـ ىؿ تقمؽ لمدة طويمة جدا بعد مرورؾ بتجربة محرجة ؟ 74
 ال نعـ عندما تريد السفر بالطائرة ىؿ تصؿ غالبًأ في اخر دقيقة ؟ 75
 ال نعـ ىؿ تعاني مف التوتر العصبي ؟ 76
 ال نعـ ىؿ تنيار صداقاتؾ بسيولة دوف أف تكوف سببا في انييارىا ؟ 77
 ال نعـ ىؿ تشعر غالبا بالوحدة ؟ 78
 ال نعـ ىؿ تفعؿ غالبًأ ما تنصح بو غيرؾ ؟ 79
 ال نعـ ىؿ تحب أف تتحرش أو تضايؽ الحيوانات أحيانًا ؟ 80
ى الناس جرح مشاعرؾ حيف يجدوف فيؾ أو في عممؾ ىؿ يسيؿ عم 81

 عيبًأ أو خطأ؟
 ال نعـ

 ال نعـ ىؿ حدث مرة أف تأخرت عف موعد أو عمؿ ؟ 82
 ال نعـ ىؿ تحب  أف تجد الكثير مف الصخب )الييصة ( واإلثارة مف حولؾ؟ 83
 ال نعـ ىؿ تحب أف يخاؼ منؾ اآلخروف؟ 84
 ال نعـ أو أحيانًأ أخرى خامأًل جد ًأ ؟ ىؿ تكوف أحيانًأ مميئًأ بالنشاط 85
 ال نعـ ىؿ تؤجؿ أحيانًأ عمؿ اليوـ الى الغد ؟ 86
 ال نعـ ىؿ يراؾ اآلخروف شخصا مميئًأ بالحيوية والنشاط ؟ 87
 ال نعـ ىؿ يكذب عميؾ الناس كثير ًأ ؟ 88
 ال نعـ ىؿ أنت مستعد دائما لالعتراؼ بالخطأ إذا صدر عنؾ ؟ 89
 ال نعـ بحزف شديد عمى حيواف وقع في مصيدة ؟ ىؿ تشعر 90
 ال نعـ  ىؿ شعرت بالضيؽ عند إجابتؾ عف ىذه األسئمة ؟ 91
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 (: 1( )ممحق رقم )BDI-Iالقسم اليالث : قائمة :يك  لالكتئاب)

مجموعة مف العبارات ، بعد أف تقرأ كؿ مجموعة منيا بإمعاف ،ضع  21يشتمؿ ىذا االستفتاء عمى 
( التي تسبؽ العبارة التي تصؼ تماما الحالة  التي كنت تشعر 1،2،3حد األرقاـ )صفر،دائرة حوؿ أ

ذا رأيت أف عدة عبارات في مجموعة واحدة  بيا خالؿ األسبوع الماضي بما في ذلؾ اليوـ الحالي . وا 
تنطبؽ عميؾ بنفس الدرجة فضع دائرة حوؿ كؿ رقـ يقابميا . تأكد مف قراءة كؿ العبارات في كؿ 

 موعة قبؿ أف يقع اختيارؾ عمى احداىا.مج

 العبارات الرقـ
 .ال أشعر بالحزف .0 1

 .أشعر بالحزف. 1
 .انا حزيف طواؿ الوقت وال أستطيع الخروج مف ىذه الحالة.2
 .أنا حزيف جدا وغير سعيد لدرجة أني ال أستطيع تجمؿ ىذه الحالة.3

 . ال أشعر بأف عزيمتي ضعيفة تجاه المستقبؿ.  0 2
 أشعر بأف عزيمتي ضعيفة تجاه المستقبؿ  .1
 ..أشعر أنو ال يوجد شيء أطمع إلية في المستقبؿ2
 . أشعر أف المستقبؿ ميئوس منو ، و أنو ال سبيؿ الى أف تتحسف األمور.                                   3

 . ال أشعر بالفشؿ.0 3
 العادي.أشعر أنني واجيت مف الفشؿ أكثر مما يواجو الشخص 1
 .عندما أسترجع حياتي الماضية فكؿ ما أراه ىو الكثير مف الفشؿ. 2
 .أشعر أنني شخص فاشؿ تماما.3

 . ال أزاؿ أستمتع باألشياء كما كنت مف قبؿ.0 4
 .ال أستمتع باألشياء كما اعتدت أف أستمتع بيا مف قبؿ.1
 .لـ أجد متعة حقو في أي شيء بعد.2
 ف كؿ شيء.. أشعر بعدـ الرضا والممؿ م3

 . ال أشعر بالذنب بوجو خاص.0 5
 .أشعر بالذنب لفترات طويمة مف الوقت.1
 .ينتابني الشعور بالذنب تماـ معظـ الوقت.2
 . أشعر بالذنب طواؿ الوقت.3

 . ال أشعر أف عقابا يحؿ بي االف.0 6
 .أشعر وكأف عقابا قد يحؿ بي.1
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 . أتوقع أف يحؿ بي عقاب.2
 بي االف. . أشعر أف عقابا يحؿ3
 

 . ال أشعر بأف أممى قد خاب في نفسي.0 7
 . أشعر بأف أممي قد خاب في نفسي.1
 .أشعر باالشمئزاز مف نفسي.2
 . أكره نفسي.3
 

 . ال أشعر بأنني أسوأ مف أي شخص اخر.0 8
 . أنتقد نفسي عمى نقاط ضعفي أو أخطائي. 1
 .ألـو نفسي طواؿ الوقت عمى أخطائي.2
 كؿ شيء يحدث. . ألـو نفسي عمى3
 

 . ال تراودني أي أفكار لمتخمص مف حياتي. 0 9
 .تنتابني أفكار لمتخمص مف حياتي ولكني لف أنفذىا.1
 .أرغب في قتؿ نفسي.2
 . لو أتيحت لي الفرصة لالنتحار فسوؼ أفعؿ ذلؾ.3
 

 . ال أبكي أكتر مف المعتاد .0 10
 .أبكي االف أكثر مما تعودت.1
 قت. .أبكي االف طواؿ الو 2
 .تعودت أف أكوف قادرا عمى البكاء ، أما االف فال أستطيع البكاء  حتى لو أردت ذلؾ.3
 

 . لست مستثارا اآلف أكثر مما كنت دائما.0 11
 .أصبح متر عجا أو مستثارا بسيولة أكثر مما كنت معتادا .1
 .أشعر بأنني مستثارا االف طواؿ الوقت.2
 عودت أف تثيرني.                             .ال تثيرني بالمرة األشياء التي ت3
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 . لـ أفقد االىتماـ باآلخريف.0 12
 .أنني أقؿ اىتماما باآلخريف بالمقارنة مما كنت عميو فيما مضى.                                    1
 .فقدت معظـ اىتمامي باآلخريف .2
 . فقدت كؿ اىتمامي باآلخريف.3

 بنفس الكفاءة التي كنت أصدرىا بيا. . اتخذ القرارات0 13
 .أقوـ بتأجيؿ القرارات أكثر مما تعودت.1
 .أجد في اتخاذ القرارات صعوبة أكبر مما كنت أجد مف قبؿ.2
 . لـ أعد أستطيع أتخذ القرارات .3

 . ال أشعر أنني أبدو أسوأ مما كنت.0 14
 .انا قمؽ ألني أبدو أكبر سنا أو أقؿ جاذبية1
 ناؾ تغيرات دائمة في مظيري تجعمني أبدو غير جذاب.. أشعر أف ى2
 .أعتقد أنني أبدو قبيحا.3
 

 . أستطيع أف أعمؿ بنفس الكفاءة التي كنت أعمؿ بيا مف قبؿ.0 15
 .أشعر أف البدء في عمؿ أي شيء أصبح يتطمب مف االف جيدا اضافيا.1
 . أضطر الى أف أضغط عمى نفسي بشدة كي أعمؿ أي شيء.2
 طيع القياـ بأي عمؿ عمى وجو اإلطالؽ.. ال أست3

 . أستطيع النوـ بشكؿ جيد كما تعودت.             0 16
 . ال أناـ جيدا كما كنت معتادا.1
.أستيقظ مبكرا ساعة أو ساعتيف عف المعتاد ، ثـ أجد صعوبة في العودة الى النـو                  2
  أستطيع العودة الى النـو  ثانية..أستيقظ مبكرا عدة ساعات عما تعودت ، ثـ  ال3

 . ال أشعر بالتعب أكبر مف المعتاد.0 17
 .أشعر بالتعب بسرعة أكثر مما تعودت.1
 .أصبح التعب يدركني بسبب القياـ بأي عمؿ تقريبا.2
 .أشعر باإلرىاؽ حتى أنني ال أستطيع القياـ بأي عمؿ.3
 

 . شييتي لمطعاـ ليست أسوأ مف المعتاد.0 18
 تعد شييتي طيبة كما كانت مف قبؿ..لـ 1
 . شييتي االف أسوأ مما كانت بكثير.2
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 . لـ يعد لدي شيية عمى االطالؽ.3

 . لـ أفقد كثيرا مف وزني مؤخرا.                        0 19
 كيمو جراـ. 2.نقص وزني أكثر مف 1
 كيمو جراـ. 5.نقص وزني أكثر مف 2
 كيمو جراـ. 7..نقص وزني أكثر مف 3

 . لست منشغؿ الباؿ عمى صحتي أكثر مف المعتاد.0 20
.تشغؿ بالي مشاكؿ صحية مثؿ بعض األوجاع أو االالـ أو اضطراب المعدة أو 1

 اإلمساؾ.                      
. أشعر بانشغاؿ الباؿ كثيرا بسبب مشاكؿ صعبة ، ومف الصعب التفكير في أي شيء 2

خصوص مشكالتي الصحية لدرجة أنني ال أستطيع .أشعر بأف بالي مشغوؿ جيدا ب3اخر. 
 التفكير في أي شيء اخر.     

 
 . لـ أال حظ أي تغيير في اىتمامي بالجنس في الفترة األخيرة.0 21

 .أصبح اىتمامي بالجنس أقؿ مما تعودت .1
 .أنني أقؿ اىتماما االف بشكؿ كبير.2
 .فقدت االىتماـ بالجنس تماما.3
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 الفهارس:
 

 الجداولفهرس 
 اسم الجدول الرقم

 
 الصفحة

 50 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة 1.3

( لمصفوفة ارتباط فقرات أنماط Pearson Correlationنتائج معامؿ ارتباط بيرسوف ) 2.3
 الشخصية

52 

 53 نتائج معامؿ الثبات لممجاالت 3.3
 54 ( لمصفوفة ارتباط فقرات االكتئابPearson Correlationنتائج معامؿ بيرسوف ) 4.3
  مفتاح التصحيح الخاص بمقياس أنماط الشخصية 1.4

57 
  مفتاح التصحيح الخاص بمقياس االكتئاب 2.4

57 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت  3.4

 أنماط الشخصية لدى طمبة جامعة القدس
 

58 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لمستوى االكتئاب  4.4

 لدى طمبة جامعة القدس
58 

معامؿ ارتباط بيرسوف والداللة اإلحصائية لمعالقة بيف أنماط الشخصية واالكتئاب لدى  5.4
 طمبة جامعة القدس

59 

بة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجا 6.4
 طمبة جامعة القدس حسب متغير التخصص

60 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى  7.4
 طمبة جامعة القدس حسب متغير الجنس

 
60 

نة الدراسة ألنماط المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عي 8.4
 الشخصية لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير السكف

 
61 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى  9.4
 طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير السكف

 
62 

الستجابات أفراد  ( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابيةLSDنتائج اختبار ) 10.4
 عينة الدراسة حسب متغير السكف لنمطي الذىانية العصابية

 
62 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ألنماط  11.4
 الشخصية لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المستوى التعميمي

63 

ي الستجابة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحاد 12.4
 طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المستوى التعميمي

 
64 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة ألنماط  13.4
 الشخصية لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي

65 

تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى نتائج اختبار  14.4
 طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي

 
66 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSDنتائج اختبار ) 15.4
 عينة الدراسة حسب متغير المعدؿ التراكمي لنمط العصابية

 
66 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى  16.4
 طمبة جامعة القدس حسب متغير التخصص

 
67 

نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى  17.4
 طمبة جامعة القدس حسب متغير الجنس

 
68 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى المتوسطات  18.4
 االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمتغير السكف

 
68 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى  19.4
 طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير السكف

68 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSDبار )نتائج اخت 20.4
 عينة الدراسة حسب متغير السكف

69 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى  21.4
 االكتئاب لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المستوى التعميمي

 
70 

اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى نتائج  22.4
 طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المستوى التعميمي

 
70 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمستوى  23.4
 تراكمياالكتئاب لدى طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المعدؿ ال

 
71 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى  24.4
 طمبة جامعة القدس يعزى لمتغير المعدؿ التراكمي

 
71 

( لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSDنتائج اختبار ) 25.4
 التراكمي عينة الدراسة حسب متغير المعدؿ

71 
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 فهرس المالحق  
 

 الصفحة  :وان الممحق الرقم

 98 قائمة بأسماء السادة المحكميف 1
 99 أداتا الدراسة 2
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 فهرس المحتويات
 

 الصفحة الم:حث الرقم
 أ اإلقرار 
 ب شكر وعرفاف 
 ث الممخص بالعربية 
 ح الممخص باإلنجميزية 

 1 وأهميتها الفصل األول: مشكمة الدراسة 
 2 مقدمة 1.1
 5 مشكمة الدراسة وأسئمتيا   2.1
 5 فرضيات الدراسة   3.1
 6 أىداؼ الدراسة 4.1
 6 أىمية الدراسة 5.1
 8 محددات الدراسة 6.1
 8 التعريفات المفاىيمية واإلجرائية 7.1
  

 الفصل اليا:ي: اإلطار ال:ظري والدراسات السا:قة
 

1. 
 

 11 اإلطار النظري 1.2
 11 الشخصية 1.1.2

 11 مقدمة 1.1.1.2
 12 مفيـو الشخصية 2.1.1.2
 13 أىمية دراسة الشخصية 3.1.1.2
 14 خصائص الشخصية 4.1.1.2
 15 محددات الشخصية 5.1.1.2
 17 مكونات الشخصية 6.1.1.2
 18 العوامؿ العامة المؤثرة في الشخصية 7.1.1.2
 19 أنماط الشخصية 8.1.1.2
 20 مفيـو األنماط الطراز أو النماذج 9.1.1.2

 21 أنواع األنماط 10.1.1.2
 22 نظريات الشخصية. 11.1.1.2
 23 االكتئاب 1.2.1.2
 29 مفيـو االكتئاب 2.2.1.2
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 30 أعراض وعالمات االكتئاب الرئيسية 3.2.1.2
 35 أسباب االكتئاب 4.2.1.2
 38 االكتئاب والشخصية 5.2.1.2
 41 ع االكتئابأنوا 6.2.1.2
 42 النظريات التي فسرت االكتئاب 7.1.2.2

 43 الدراسات السابقة 2.2
 62 التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.2.2

جراءاتها   11 الفصل اليالث: طرق الدراسة وا 
 

 66 الطريقة واإلجراءات 
 67 منيج الدراسة 1.3
 67 مجتمع الدراسة 2.3
 67 عينة الدراسة 3.3
 68 وات الدراسةأد 4.3

 EPQ 69أوال: اختبار "إيزنؾ" لمشخصية صيغة الراشديف  1.4.3
 72 ( :BDI-Iقائمة "بيؾ "لالكتئاب ) 2.4.3
 73 إجراءات تطبيؽ الدراسة  5.3
 74 المعالجة اإلحصائية 6.3
  

 الفصل الرا: : :تائج الدراسة
 

71 
 

 77 نتائج الدراسة 1.4
 77 سؤاؿ االوؿالنتائج المتعمقة بال 1.1.4
 78 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.1.4
 79 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 3.1.4

  79 نتائج الفرضية األولى 1.3.1.4
 79 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع   4.1.4

 81 الثانية. نتائج الفرضية 1.4.1.4
 81 الثالثة نتائج الفرضية 2.4.1.4
 82 الرابع ائج الفرضيةنت 3.4.1.4
 85 نتائج الفرضية الخامسة 1.1.1.1
 87 نتائج الفرضية السادسة 5.4.1.4
 89 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس 5.1.4

 89 نتائج الفرضية السابعة 1.5.1.4



 144 

 89 نتائج الفرضية الثامنة 2.5.1.4
 90 نتائج الفرضية التاسعة 3.5.1.4
 92 العاشرة نتائج الفرضية 4.5.1.4
 94 نتائج الفرضية الحادية عشر 1.1.1.1

  
 الفصل المامس: م:اقشة ال:تائج والتوصيات

 
91 

 97 مناقشة النتائج 1.5
 100 مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ 1.1.5
 101 مناقشة نتائج السؤاؿ الثاني 2.1.5
 102 مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث 1.1.1

 103 فرضية األولىمناقشة نتائج ال 1.3.1.5
 103 مناقشة نتائج السؤاؿ الرابع 4.1.5

 104 مناقشة نتائج الفرضية الثانية 1.4.1.5
 1.1 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 2.4.1.5
 105 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 3.4.1.5
 1.1 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 1.1.1.1
 1.7 ادسةمناقشة نتائج الفرضية الس 1.1.1.1
 108 مناقشة نتائج السؤاؿ الخامس 5.1.5

 108 مناقشة نتائج الفرضية السابعة 1.1.1.1
 109 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة 1.1.1.1
 110 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة. 1.1.1.1
 111 مناقشة نتائج الفرضية العاشرة 1.1.1.1
 112 رمناقشة نتائج الفرضية الحادية عش 1.1.1.1

2.5 
3.5 

 توصيات الدراسة
 مقترحات الدراسة المستقبمية

113 
114 

 116 المراجع 
 116 المراجع العربية 
 126 المراجع األجنبية 
 141 المالحؽ 

 


