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 )دراسة ميدانية في جامعة القصيم( جامعة القصيمب

Mental disorders and their relationship to personality traits among students 

at the College of Computer، Qassim University 

"Empirical study at Al-Qassim University" 

 السحيم عبد هللابدر الباحث/ إعداد 

، جامعة االجتماعيةالعربية والدراسات  اللغة، كلية االجتماعيةخدمة اجتماعية، قسم الخدمة  ماجستير

 السعوديةالقصيم، المملكة العربية 

 12هـ/2441

 alraid1@hotmail.comEmail:  

 البحث:ملخص 

بات الهدفت هذه الدراسةة لل  الكفةع عا االرةبرابات اليةسةية وعاقتاا بالسمات الفخصية لدب وا  وو

، واستخدمت الدراسة المياج الوصةي، و تكون مجتمع الدراسة ما الدارسيا في كلية الحاسب بجامعة القصيم

( والبا 282كلية الحاسةةةةب بجامعة القصةةةةيم لجميع المراطا وا  ووالبات، وتم اختيار عيية الدراسةةةةة ما  

ووالبة ما وا  جامعة القصةةةةةيم تم سةةةةةحبام بالبريقة العفةةةةةواعية الببقية، واعتمدت الدراسةةةةةة عل    داتيا 

لطداهما لقياس االرةبرابات اليةسةية وارخرب لقياس السةمات الفةخصةية، وتوصةلت الدراسةة لل   ن ا تفار 

وهي الفةةريحة ما المجتمع التي يعتمد علياا في تحقي   – عراض االرةةبرابات اليةسةةية في  وسةةاو البا  

ة بعيا  وصةي بخخذ هذه الدراسةقد يصةا لل  مسةتويات عاليةل لذل   –التيمية والتقدم باعتبارها لوار للمسةتقبا

االعتبار ولجراء دراسةةةةةات  كقر عمقا ودقة ما  جا اتخار ااجراءات الالمة للتصةةةةةدر لاذا االعراض التي 

تادد الصحة اليةسية للبا ، واالهتمام باستقمار السمات اايجابية لديام، مـةةةع محاولـةةةة ورع برامج مي مة 

 ية لديامل وتعديا السمات السلب السلوكيات،لتيمية 

 الحاسب، جامعة القصيم الفخصية، كليةاالربرابات اليةسية، السمات : الكلمات المفتاحية
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Mental disorders and their relationship to personality traits among students 

at the College of Computer، Qassim University 

"Empirical study at Al-Qassim University" 

 

Bader Abdullah Alsuhaim 

Master’s degree، Social work، Department of Social Work، College of Arabic 

Language and Social Studies، Qassim University، Saudi Arabia 

Abstract 

This study aimed to uncover psychological disorders and its relationship to 

personal characteristics among students of the College of Computer at Qassim 

University. The study used the descriptive approach and the study population 

consisted of students in the College of Computer at Qassim University for all 

stages students.  

   180 male and female students were chosen from Qassim University as sample 

for the study. Well، the students were withdrawn by the stratified randomness 

method. In fact، the study relied on two tools، one of which was used to measure 

mental disorders and the other to measure personality traits. As a result، the study 

found that the symptoms of mental disorders are widespread among students - the 

segment of society that relies on it to achieve development and progress as a 

framework for the future. However، it may reach high levels.  So، we recommend 

taking this study into consideration and conducting more in-depth and accurate 

studies in order to take the necessary measures to address these symptoms that 

threaten the students' mental health and pay attention to investing their positive 

features. In addition، while trying to establish organized programs to develop 

behaviors and modify their negative features. 

Keywords: Psychological disorders، personality traits، College of Computer، 
Qassim University 
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 المقدمة:

ما المةاهيم السيكولوجية الحديقة  سبيا التي دخلت لل  التراث  يعد مةاوم االربرابات اليةسية

رابات لر  صبح مةاوم االرب ،السيكولوجي كبديا عا مةاوم المرض اليةسي؛   را لما له ما اثر  ةسي سلبي

تواف  الوء س ما طاالت ا اابر االربرابات اليةسية تاروساو العلمية، وتع ياليةسية ما المةاهيم المقبولة ف

ا تمس وغالبا م ،الداخلية او الخارجية للةرد ما العواما العديدتةاعا   اتج وهي  ، و الجسد مع البيئة لليةس

ار طالته وقادرا عل  استبص ،ويبقي الةرد المضبر  متصا بالحياة الواقعية ،الجا ب اال ةعالي ما الفخصية

 وقادرا عل  القيام بواجباتهل سلوكياتهلوراببا 

لن االربرابات اليةسية تحدث لألفراد خال فترة اليمو، فتلعب البيئة الدور االساسي في وقاية االفراد 

ما االربرابات، وتمقا الدوافع المحرك ارساسي لسلوك ارفراد، فإرا تعذر لشباع دافع بسب دافع آخر  كقر 

 لخارجية؛ قد يؤدر رل  لل  ااطباو والتخثير اليةسي عل  شخصية الةردطيوية،  و بسب وجود عقبات 

 (63، ص1228محاسية، 

ويعتبر تكيع البالب في البيئة الجامعية والمجتمعية، متبلباً  ساسياً ليجاطه وشعوره بخ ه فرد ما 

 يملكه ما صحة فراد المجتمع، له طقوق وعليه واجبات، ويتحق  التكيع المجتمعي للبالب عا وري  ما 

ايجابية في المجال العاوةي  اليةسي(، طيث تعتبر الصحة السلبية في المجال العاوةي اليةسي( ما  خبر   واع 

االربرا  و شدها خبورة، ورل  ر اا تتعل  بالجا ب االجتماعي الوجدا ي داخا شخصية الةردل فكلما 

 التكيع المجتمعي، طيث لن  عراض التعب تعرض الةرد لل  تعب  ةسي، كلما تسبب في مفاكا عديدة في

اليةسي ت ار بةعا عملية متعاقبة المراطا، فإرا تعذر لشباع طاجات الةرد فإ ه يدخا في اربرابات  ةسية 

 (1226متيوعةل   بوطبب، 

سمات الفخصية المميزة للمصابيا باالربرابات اليةسية له  همية استقياعية، الما هيا فإن البحث في 

سمات الفخصية، العل   سب ا تفار هذه االربرابات والكفع عا  واركز الباطقيان  غلب وبخاصة  

ت اليةسية ربراباالالكفع عا ا، في طيا تحاول الدراسة الحالية بساوية، واال بواعية، والعصابيةسمة اال الك

 با لالسمات الفخصية لدب الوعاقتاا ب

 البحث:مشكلة 

 ن االربرابات تبيا  (1228 محاسية،ما خال مراجعة العديد ما الدراسات السابقة كدراسة  

اليةسية تؤثر سلباً عل  تكيع البلبة، وييعكس رل  عل  تد ي التحصيا، وعدم االهتمام بالدراسة، والعزلة 

بالمفاكا التي  معييةال(  1224دراسة المحاسية والمعايبة   ، واالجتماعية، والمفاكا المجتمعية كالعيع

فاكا متواجه الفبا  الجامعي، لل   ن مجال المفكات المتعلقة بالعاقات الفخصية اليةسية كا ت ما  كقر ال

 ،التي تواجه الفبا  الجامعي
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 ن يتقصوا  وراع البلبة اليةسية و ثرها في تكيةام المجتمعي؛ محاوليا في هذا ال  الباطقون  قد ادب بقيام 

تقديم برامج تدريبية تعزل معالجة االربرابات، آمليا  ن ييعكس رل  ايجاباً عل  شخصية البالب  المجال لل 

وهذا ما يبرل مفكلة الدراسة الحالية البحث عا وجود سمات شخصية مميزة للمصابيا باذه  الجامعي،

لكي يتسي  الطقا الوقاية ما هذه  ،فضا عا استخدام مقياس يكفع عا هذه السمات االربرابات،

  ،للوقوف عل  واقع المفكلة بيا وا  الجامعات ،االربرابات

وفي هذا ااوار فإن مفكلة الدراسة تتمقا في ااجابة عا السؤال اآلتي: " ما عاقة السمات الفخصية 

 ."اليةسية؟لبا  الجامعة باالربرابات 

 البحث:أهداف 

ربرابات اليةسية وعاقاتاا بسمات الفخصية لدب وا  الجامعة وييبق  ما هذا تادف الدراسة لل  بيان اال

 وهي:الادف الرعيسي عدة اهداف فرعية 

قياس االربرابات اليةسية لدب وا  الجامعة ما خال اختبار الةرريات الصةرية اآلتية: ها  ل2

 تعزب لل  متغير الجيستوجد فروق رات داللة لطصاعية في االربرابات اليةسية وا  الجامعات 

 ل اث(ل – ركور 

قياس بعض سمات الفخصية لدب وا  الجامعة ما خال اختبار الةررية الصةرية اآلتية: ها  ل1

هياك فروق رات داللة لطصاعية في سمات الفخصية المقاسة في هذا البحث تعزب لل  متغير الجيس 

 ل اث(ل – ركور 

لدب وا   االربرابات اليةسية وسـمات الفخصـيةالتعرف عل   وع العاقة االرتباوية بيا  ل6

 .الجامعة

 البحث:أهمية 

  تكما  همية هذا البحث في ما لمسه الباطث ما قلة الدراسات والبحـوث في  :النظريةاألهمية

ما طيث  الموروع ليس في المملكة العربية السعودية فحسب با في الووا العربي، وخاصـة هـذا

في  –هياك دراسات  االربرابات اليةسية وعاقتاا بالسـمات الفخصـية فلـم يكـااالهتمام بدراسة 

تعتــبر هــذه الدراســة لرــافة علمية  ولذل  تصدت لذل  لدب وا  الجامعة، -طدود علم الباطث

 .جديــدة

في  اقد تساعد  تاعج الدراسة الحالية في تقديم رؤية علمية تساعد المعالجيا والممارسيا اليةسيي

 تفخيص وعاج االربرا  اليةسية التي يعا ي مياا وا  الجامعاتل
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  وتخكيدها  .وتوصياتقد تساعد  تاعج هذا البحث المسـؤوليا فيما تقدمه ما  تاعج  :األهمية التطبيقية

وفيما تقدمه ما خدمة للباطقيا  والعاج،سمات الفخصية في التفخيص العل  ررورة مراعاة 

يئة كما تكما  هميتاا بتزويدها للب اليةسية،مات الفخصية وعاقاتاا باالربرابات سالوالماتميا عا 

 .المحلية بمقياس لقياس السمات الفخصية

 البحث:فروض 

ها توجد عاقة دالة لطصاعيا بيا درجات االربرابات اليةسية ودرجات سمات الفخصية المقاسة  ل2

 . للعيية ككا(

درجات االربرابات اليةسية ودرجات سمات الفخصية المقاسة ها توجد عاقة دالة لطصاعيا بيا  ل1

 . لعيية الذكور(

ها توجد عاقة دالة لطصاعيا بيا درجات االربرابات اليةسية ودرجات سمات الفخصية المقاسة  ل6

 . لعيية اا اث(

 البحث:مـصـطـلـحــات 

هي االربرابات التي تتضح طييما يسل  الةرد  :(Psychological Disorders) :االضطرابات النفسية

سلوكاً ميحرفاً بصورة وارحة عا السلوك المتعارف عليه في المجتمع الذر ييتمي لليه، بحيث يكون هذا 

 االضطرابات النفسية في الدراسة الحالية (؛ وتعرف42، ص1222السلوك متكرراً باستمرار  العجمي، 

 امعة ما اردوات المستخدمة بالدراسةلبالدرجة التي يحصا علياا وا  الج

 ن   سـبي، يمكاالسمة  ر خصلة  و خاصية  و صةة رات دوام  :(Personality Traits): سمات الشخصية

تكون السمة وراثية  و مكتسبة،  يختلع فياا ارفراد فتميز بعضام عا بعض؛  ر  ن هياك فروقا فردية فياا، وقد

، 1222 عبدالخال ، ". و متعلقة بمواقع اجتماعية معرفيـة  و ا ةعاليـةويمكا  ن تكون كذل  جسمية  و 

بخ اا الدرجة التي سيحصا علياا وا  الجامعة ما اردوات  وتعرف سمات الشخصية إجرائيا (؛36ص

 المستخدمة بالدراسةل

 السابقة:الدراسات 

مركز الضبط وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى األحداث الجانحين  :بعنوان (1226الفميرر  دراسة   

 إب.بمدينة 

هدفت هذه الدراسة لل  معرفة وبيعة العاقة بيا مركز الضبط  الداخلي والخارجي( وبعض سمات الفخصية 
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 زلدب ارطداث الجا حيا بمديية ل ، واعتمدت الدراسة عل  المياج الوصةي، واستخدمت الدراسة مقياس مرك

( طدثاً جا حاً، و شارت  تاعج 42الضبط لروتر، وقاعمة فرايبورج للفخصية، وتكو ت عيية الدراسة ما  

(، وشيوع سمات 12ل5الدراسة لل  شيوع مركز الضبط الخارجي لدب ارطداث الجا حيا بمتوسط قدره  

 العدوا ية،  بدرجة عالية، وسماتالفخصية التالية:  العصبية، االكتئابية، القبلية لاستقارة، الادوء، الضبط( 

االجتماعية، السيبرة( بدرجة متوسبةل كما كفةت اليتاعج عا وجود عاقة ارتباوية موجبة دالة لطصاعياً بيا 

مركز الضبط وسمة العدوا ية فقط، في طيا لم توجد عاقة ارتباوية دالة لطصاعياً بيا مركز الضبط وسمات 

 –ة لطصاعياً بيا ارطداث الجا حيا رور مركز الضبط  الداخلي الفخصية ارخرب، ووجود فروق دال

الخارجي( في سمة العدوا ية فقط لصالح ارطداث الجا حيا رور مركز الضبط الخارجي، بييما لم توجد فروق 

سمات الشخصية االنبساطية  بعنوان: (1226دراسة  بركات،  دالة لطصاعياً في سمات الفخصية ارخربل 

 واالنفعالية واالتزانية وعالقتها بالقلق االجتماعي لدى عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة واالنطوائية

الكفع عا العاقة بيا سمات الفخصية وف    رية  يز    اال بساوية واال بواعية بهدفت هذه الدراسة  

واال ةعالية واالتزا ية( ومجاالت القل  االجتماعي  الخوف االجتماعي والخجا االجتماعي والتةاعا 

رع فبلبة في روء متغيرر الجيس والتحصيا اركاديمي لدب ولبة جامعة القدس المةتوطة الاالجتماعي( لدب 

وولكرم في روء متغيرر الجيس والتحصيا اركاديمي، ولاذا الغرض وبقت  دوات الدراسة وهي : قاعمة 

 Social(، واختبار القل  االجتماعي  Eysenck Personality Inventory EPI يز   للفخصية  

Anxiety Scale  ة لطصاعياً في ( والباً ووالبة، وقد  ظارت عدم وجود فروق دال126( عل  عيية قواماا

مستوب استجابات عيية الدراسة عل  سمات الفخصية والقل  االجتماعية تبعاً لمتغيرر الجيس والتحصيا 

اركاديمي، بييما  ظارت اليتاعج ما جاة  خرب وجود عاقة ارتباوية موجبة ودالة لطصاعياً بيا سمة 

عال وكا ما الخوف االجتماعي والخجا اال بساوية والتةاعا االجتماعي، وبيا سمتي اال بواعية واال ة

 االجتماعي والتةاعا االجتماعي، وبيا سمة االتزان والتةاعا االجتماعيل

السرطان في رسومهم: دراسة  مرضى ألطفال النفسية انعكاس االضطرابات( 1223، عبد الكريمدراسة  

 لحالة

معرفة االربرابات اليةسية لديام  هدفت هذه الدراسة لل  االستةادة ما رسوم  وةال مرر  السروان في 

 والكفع عا لمكا ية معرفة االربرابات اليةسية روةال مرر  السروان ما خال رسومامل

سيوات( يتبع البحث المياج الوصةي  22 :5طاالت ما  وةال مرر  السروان ما عمر ما  6عيية الدراسة   

اليةسية روةال مرر  السروان ما خال  يمكا معرفة االربرابات -١ دراسة طالة(  تاعج الدراسة: 

رسومام ومياا العديد ما المفاعر المختلةة ومياا: الحزن وااطساس بالذ ب والفعور بالخزر واال بواء 

 بالوطدة،والعزلة والغضب والخوف واالكتئا  والفعور 
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داء طياتام يمكا مساعدة  وةال مرر  السروان عل  اكتسا  ماارات جديدة ومةيدة تساعدهم عل    

 .والتخلص ما االربرابات اليةسية التي يعا ون مياا ما خال رسومام

أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بكل من االضطرابات النفسية والعنف  بعيوان: (:1222دراسة  القر ي،

 لاألسري لدى عينة من المراهقين والمراهقات

 -التيفئة الوالدية بخربعة ما االربرابات اليةسية  القل  هدفت هذه الدراسة لل  التعرف عل  عاقة  ساليب  

والحساسية االجتماعية( ما جاة، وبالعيع ارسرر ما جاة  خرب، وعل   -الخوف المرري  -االكتئا  

 :وقد  شارت اليتاعج لل  ما يلي (،22-23( متوسط اعمارهم  125( والمراهقات  123عيية ما المراهقيا  

( بيا  سلو  القسوة الوالدية لكا ما ار ، وارم عل  طدة، بكا 22ل2وجود معامات ارتباو موجب ودال  

( 22ل2ما الخوف المرري، واايذاء الجسدر ما العيع ارسرر، ووجود معامات ارتباو موجب ودال  

د معامات ارتباو موجبة ووجو اليةسي،بيا  سلو  لهمال ار  وكا ما االكتئا  ما جاة، والتعرض لإليذاء 

 .( رسلو  الحماية الزاعدة ما جا ب ار ، وما جا ب ارم، بكا ما القل  والحساسية االجتماعية22ل2ودالة  

الشعور بالسعادة في ضوء بعض السمات الشخصية لدي عينة من طالبات  بعيوان:( 1228 ب  بكر، دراسة  

 كلية التربية للبنات بمحافظة جدة

لتعرف عل   وع العاقة بيا الفعور بالسعادة وبعض سمات الفخصية التالية: السيبرة، هدفت لل  ا

والمسئولية، واالجتماعية، واالتزان اال ةعالي، وتحديد  كقر سمات الفخصية السابقة لسااًما في الفعور 

وب العام للفعور (، وقد  ورحت اليتاعج  ن المست322بالسعادة، ورل  عل  عيية ما والبات كلية التربية  ن=

بالسعادة لدر البالبات ميخةض، كما بييت اليتاعج وجود عاقة ارتباوية موجبة دالة بيا الفعور بالسعادة وكا 

ما القيادية والمسئولية واالتزان اال ةعالي واالجتماعية، كما بييت  يًضا  ن  كقر سمات الفخصية لسااًما في 

 .اليالفعور بالسعادة هي سمة االتزان اال ةع

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 المقاييس وكذل واختيار  ابقة الباطث في تبوير  داة الدراسةساعدت الدراسات الس :يمكا استخاص ما يلي 

  .في تصميم مياجية الدراسة، وفي تةسير اليتاعج

لسمات ات اليةسية وابالرغم ما تفابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ما طيث تركيزها عل  االربراب

الفخصية، لال   اا تـيـةرد عياا ما طيث تـياولاا السمات الفخصية لبا  الجامعة وعاقتاا باالربرابات 

  .اليةسية

استعملت الدراسات السابقة وساعا لطصاعية متـيوعة بادف تحليا البيا ات والوصول لل   تاعج ميبقية واقعيةل 
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ل  الدراسات: المتوسبات الحسابية، واال حرافات المعيارية، واالختبار التاعي وما  هم الوساعا المستعملة في ت

 t. test ل(ل اث( عل  متغيرات البحث ومعاما االرتباو الرتبي  سبيرمان –( للموال ة بيا البلبة  ركور        

 اإلطار النظري

 :االضطرابات النفسية

 سةةةةبا  ااصةةةةابة باا، وارعراض الياتجة عياا وورق االرةةةبرابات اليةسةةةةية   واع عديدة تختلع ما طيث 

عاجاا، ويعتبر كا ما ارةةةبرا  القل ، وارةةةبرا  االكتئا   كقرها شةةةيوًعا وا تفةةةاًرا وهما ما سةةةمات 

 عصر ا الحالي، واللذان ياددان طياة الةرد اليةسية واالجتماعية وتادد عاقته باآلخريال

في مفةاعر وا ةعاالت الةرد طول  ةسةه وطول بيئته ويستدل  االرةبرا  هو اال حراف الوارةح والملحوظ  

 (ل22: 1228عل  االربرا  اليةسي عيدما يتصرف الةرد تصرفًا يؤرر  ةسه  و اآلخريا  ببرس طافظ 

يعرف االرةةةةةةبرا  اليةسةةةةةةي بةخ ةه "عبةارة عا مجموعة ما اال حرافات التي ال تيجم عا اختال بد ي،  و 

(، 662، ص 1225، وتةةخخةةذ هةةذه اال حرافةةات م ةةاهر متيوعةةة"  غةةا م عضةةةةةةور،  و تلع في تركيةةب الم 

: القل  العام االكتئا ، الوسواس القارر، قل  وهيارعراض المررةية لبعض االرةبرابات اليةسية  وت ار

 .الخوف، الذها ية، البارا ويا، العداعية

مسةةتمراً ومقاوماً للعاجل وهي  هي تل  االرةةبرابات التي تحدث عيد اروةال وتتخذ شةةكاً " بخ ااكما تعرف 

تةوق التةاعات العابرة والموقةية، ولكياا ال تصةةا لل  درجة العصةةا   و الذهان  و ارةةبرابات الفةةخصةةيةل 

 وهذه الدرجة المتوسبة ما الرسوخ ترجع لل  الببيعة المر ة للسلوك في هذه المرطلة ما العمرل

 –اليفةةةاو الزاعد  –السةةةلوك العدوا ي  –الكذ   – سةةةحابي السةةةلوك اال –االكتئا   –الخوف  –ومياا  القل   

: 1228ليذاء الذات("ل  وجدان عبد العزيز الكحيمي وآخرون،  –المفةةةةكات االجتماعي  –السةةةةلوك اليمبي 

 .(126ص 

 :وفيما يلي سيتبرق رهم هذه االربرابات اليةسية

 أوال ً: القلق العام 

ار بةالتوجس والخوف، والتوتر مصةةةةةةحو  عةادة ببعض يعرف القل  العةام بةخ ةه "شةةةةةةعور غةةامض غير سةةةةةة

 .(264، ص 1226ااطساسات الجسمية، خاصة ليادة  فاو الجاال العصبي الالرادر للللل   عكاشة 
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 ثانياً: االكتئاب 

يعرف االكتئا  بخ ه "طالة ما الحزن الفةةةةةةديد، والمسةةةةةةتمر تيتج عا ال روف المحز ة، وارليمة وتعبر عا 

 (412، ص 1225كان المريض ال يعي المصدر الحقيقي للحزن"  غا م، شيء مةقود، ولن 

 ثالثاً: الوسواس القهري 

يعرف الوسةةةةةواس القارر بوجود وسةةةةةاوس في هيئة  فكار  و ا دفاعات  و مخاوف،  و  فعال قارية في هيئة 

 .(1226 عكاشة وقوس طركية مستمرة  و دورية، وعادة ما تسبب ارفكار القارية قلقاً ومعا اة شديدةللل 

 رابعاً: قلق الخوف 

تعكس العبةارات عل  هةذا البعةد ارعراض التي لوط ةت عل  مةدب بعيةد في الحاالت التي  ول  علياا اسةةةةةةم 

وفي هذا  Agoraphobia  و خواف ارماكا المتسةةةةةةعة Phobic Anxiety States طاالت قل  المخاوف

سةةةر  و ارماكا المةتوطة  و لل  الزطام  و لل  ارماكا البعد  جد  ن الخوف را الببيعة المررةةية يوجه لل  ال

 .(22، ص 1222العامة ووساعا اليقا  البحيرر، 

 خامساً: الجسدنة   

ومسةةةتمرة  متغيرةالسةةةمات الرعيسةةةية لاذا االرةةةبرا  هي  عراض بد ية متعددة، ومتكررة، وغالبا ما تكون 

لمةةدة عةةاميا عل  ارقةةا، ويكون رغلةةب المررةةةةةة  تةةاري  وويةةا ومعقةةد ما الخةةدمةةات الصةةةةةةحيةةة اروليةةة 

 .(143، ص 1226والمتخصصةلللل  عكاشة 

 سادساً: الذهانية   

يقيس هةذا البعةد  برل  عراض السةةةةةةلوك الذها ي والمتمقلة في الااوس السةةةةةةمعية، ولراعة ارفكار، والتحكم 

 .(1222كار، ولقحام ارفكار عا وري  قوب خارجية  البحيرر، الخارجي في ارف

 سابعاً: البارانويا   

صةةةةةةممةت عبةارات هذا البعد عل   سةةةةةةاس المميزات ارسةةةةةةاسةةةةةةية للتةكير الاذاعي والتي ما  هماا "التةكير 

لع مة" ااالسقاوي، والعداء، والف  واالرتيا ، والمركزية والضاالت، وفقدان االستقال الذاتي، والفعور ب

 .(1222 البحيرر، 
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 ثامناً: العدائية   

: ارفكار، المفاعر، ارفعال، وتخةي العبارات الرمزية وهيفئات ما سلوك االعتداء  6يفةما هذا البعد عل  

مفةةةةاعر التبرم، ودوافع تحبيم ارشةةةةياء مقا: المجادالت المسةةةةتمرة، والقورات المزاجية التي ال يمكا للةرد 

 .(22، ص 1222 البحيرر، السيبرة علياا 

 ما التعريع ااجراعي رعراض االرةةبرابات اليةسةةةية السةةةابقة/ فاو الدرجة التي يحصةةةا علياا  فراد العيية 

 .ما خال لجاباتام عل  البيود الخاصة بكا اربرا  عل  طدة المستخدمة في الدراسة الحالية

  :النفسيةأعراض االضطرابات 

 :أعراض يمكن مالحظتها، ومن بين تلك األعراض ما يلي تنشأ عن االضطرابات النفسية

 .مقا طاالت الصداع  و اربرا  اليوم :أعراض جسدية

 .كالفعور بالحزن  و الخوف  و القل  :أعراض انفعالية

كةةا تاةةاج سةةةةةةلوك عييع وعةةدم القةةدرة عل   داء الوظةةاعع الروتيييةةة اليوميةةة واافراو في  :أعراض سلوكية

 .تعاوي مواد اادمان

 .(31: 1222كرؤية  و سماع  شياء ال يقدر اآلخرون عل  رؤيتاا  و سماعاا  طسيا فايد  :أعراض إدراكية

  :النفسية العوامل المسببة لالضطرابات

توجد عدت عوامل وأسببببباب متنوعة ومتعددة لالضببببطرابات النفسببببية والتي قد تلعب دوًرا مهًما في حدوث 

 :االضطراب النفسي ومن هذه العوامل

  وتفةةما العواما الجييية والعواما البيوكيمياعية والعواما العصةةبية فمع م  :البيولوجيةالعوامل

ارمراض ترتبط بةالجييةات، طيث االرتباو الجييي يايل لحدوث تغيرات مررةةةةةةية  ثياء تخلي  

الجييا، كمةةا يؤدر الخلةةا في الجاةةال العصةةةةةةبي وليةةادة لفرال بعض الارمو ةةات لإلصةةةةةةةابةةة 

 .(266: 1228لعصبية  ببرس طافظ باالربرابات ا

  ن  سةةةةةةاليب التربية والمعاملة ارسةةةةةةرية الخاوئة غالبًا ما  طيث :واألسببببببريةالعوامل التربوية 

تسةاعد في طدوث بعض االربرابات اليةسية، مقا القسوة الزاعدة والضر  والتوبي  واارالل 

 للبةا  و العكس التدليا الزاعد،
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وكةذلة  التةرقةة في المعةاملةة بيا  بيةاء ارسةةةةةةرة الواطةدة ما جةا ةب اربويا، وكذل  الخافات  

ارسةرية والمفةاجرات المسةتمرة بيا اربويا  مام اربياء والتي قد تؤدر للباق وتةك  ارسرة 

 .(262: 1228 و اربرا  العاقة ارسرية  ببرس طافظ، 

  العديد ما العواما اليةسةةةية التي تسةةةام في طدوث االرةةةبرا ، ومياا  هياك :النفسبببيةالعوامل

الفةةديدة التي يتعرض لاا الةرد ما خال اايذاء اليةسةةةي رةةةده  وااطباواتالضةةغوو اليةسةةةية 

: 1228خعمةةال الواجةةب وارتكةةا  الخبةةخ  ببرس طةةافظ، بةةوالةةذر يتكون ما ارفعةةال المتعلقةةة 

244). 

 الشخصية:السمات 

 الشخصية:مقدمة في السمات 

تعددت وجاات الي ر التي تتياول السمات اال ا اا تقوم عل  افتراض يتمقا بإمكا ية وصع الفخصية    

يون الذيا ماء االساسلوالع الةرد،اا سا ية بداللة العديد ما السمات الفخصية المختلةة التي ت ار في سلوك 

ايضاً  ،اليسبيل  وجود سمات شخصية لكا فرد تتميز بالقبات  ساموا في دراسة السمات الفخصية  كدوا ع

باامكان وصع الةرد بفكا عام وبدرجة عالية ما القبات بسمات تميزه عا غيره يمكا ان تيسب اليهل  ال 

 (ل  1226 ،ياسيا

 الشخصية:تعريف السمات 

 كقير ما العلماء قاموا بتعريع السمات ما  هماا:

ة هي مجموعة ردود ارفعال واالستجابات التي يربباا  وع ما الوطدة تعريع كاتا: يرب ان السي -

 رطوال،اومعالجتاا بالبريقة  ةساا في مع م  واطد،التي تسمح لاذه االستجابات ان تورع تحت اسم 

وهي بعد علمي يستخرج بواسبة التحليا  الفخصية،والسمه عيده جا ب ثابت  سبيا ما خصاعص 

 ( 2583،ق بيا االفرادل  عبد الخال العملي الختبارات الةرو

تتسم بالدوام اليسبي  سلوكام،(: خصال االفراد  ستيتجاا ما Guilford،1975تعريع جيلةورد   -

ويرب ان السمة لاا خصاعص معييه  متةاوتة،ويفترك في االتصاف باا مختلع االفراد بدرجات 

 و  اا توجد لدب مع م ارفراد الذيا ييتمون ال  ثقافة واطدةل 

باعتبار ان السمة هي  عم ما العادة طيث اعتبر  والعادة،( بتحديد الةارق بيا السمة 2568،قام  غييم -

اوم عام يتضما فالسمه مة الةرد،لدب  السمةتكاما مجموعة ما العادات اليوعية يؤدر ال  تكويا 

 مجموعة ما العادات المتفاباةل 
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  السمات:معايير تحديد 

الن هذه السمات ال يمكا ماط تاا  السمات،( بورع ثما ية معايير في تحديد Allport،1968لقد قام البورت  

 هي ما يلي: مباشرة،

 ان للسمة  كقر ما وجود اسمي بمعي  ا اا عادات عل  مستوب  كقر تعقيداًل -2

 ل كقران السمة تتكون ما عادتان او  العادة،  رر السمة  كقر عمومية ما تعتب -1

 السمات لدياا صةة الدييامية فاي تقوم بدور دافعي في كا سلوكل -6

 يتم تحديد السمات علمياً او اطصاعياًل -4

 السمات مرتببة ببعضاا البعض وليست مستقلةل -2

 الي ر الياا  ةسياًلان الداللة الجسمية للسمة قد تتة  او تختلع لرا تم  -3

ان ارفعال والعادات غير المفتقة ما السمة ليست دلياً عل  عدم وجود هذه السمة وقد ت ار سمات  -6

 متياقضة اطيا اً لدب الةردل

 السمات قد تكون فريدة او عامة مفتركةل  -8

  الشخصية:محددات 

جم، البالموقعل سوف  تبرق لكا عاما عل  طدة   البيئة، الوراثة،ان الفخصية هي محصلة ثاث عواما:    

 (:1222،السواو

 الوراثة: -2

ة قيية الةرد الجسما ية ومستوب البامقا ب و رادته،يعبر عا الوراثة بالعواما الخارجة عا قدرة الةرد 

 ومدب جاربيتهل هذه كلاا تتخثر بعواما الوراثة التي تكتسب عا وري  االبويال  الجسما ية،

 البيئة: -1

خثر الفخص بالققافة التي  فخ فياا وبال روف االجتماعية التي مر باا وكذل    ماو السلوك العاعلية يت

 والصداقات والتجار  الفخصية تلعب دورا  ساسياً في تكويا الفخصيةل 

 الموقع: -6

لاذا يجب  عد،بيبدو ميبقياً ان لل روف والمواقع تخثير عل  الفخصية اال ا ه ال يعرف كيع يكون هذا التخثير 

 اال يي ر ال   مارج الفخصية بمعزل عما يجرر ما مواقعل 
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  الشخصية:سمات أنماط 

ورح يو ج ان هياك ثما ية   ماو للفخصية وقد يميا ارشخاص بدرجة كقير او قليلة ال   ر ما هذه    

 (:1222،ولكا ميام مجموعة فريدة ما الخصاعص  محمد ار ماو،

o :اليمط الميبسط المةكر 

 البيا ات،وذا اليمط يدرك الةرد كا شيء عل  ا ه مفكلة عقلية يتم طلاا ببريقه ميبقية اعتماداً عل  الحقاع  ه

 هؤالء االفراد يجيدون الوظاعع التيةيذيةل 

o :اليمط الميبور المةكر 

مقال: العلماء واسعي الققافة  الخارج،تجااً ال  الداخا بدالً ما توجاه ال  يتبع الةرد في هذا اليمط  فكاره م

 يكون تةكيرهم بالواقع الذاتي والذر ال يكون مةاوماً لألخريال

o :اليمط الميبسط الوجدا ي 

يميا ال  الجماعات وصحبة الياس ويكون ميتج عيدما يعما عماً يتبلب تةاعاً مع الياس ويعما عل  اكتسا  

 ثقة االخريال 

o :اليمط الميبور الوجدا ي 

 هذا اليمط محكوم بمعتقداته القوية ووالءاته ويصعب عل  االخريا فام مفاعرهل 

o :اليمط الميبسط الحسي 

يميا الفخص في هذا اليمط لل   ن يكون واقعياً تماماً في طياتِه، ويتحدد سلوكه في روء الخصاعص الحسية 

 الملموسة للموقعل

o :اليمط الميبور الحسي 

ييا الذيا لديام راكرة قوية التةضيا وبسبب هدوعام وا بواعام ال يبدو عليام يضم هذا اليمط ارشخاص العمل

 مباشرة ان ادراكام للواقع يتسم بالغرابةل 

o :اليمط الميبسط الحدسي 

 هذا اليمط يضع خبباً للمفروعات الجديدة عل  الدوام ويعما عل  تيةيذها بحماس وواقة وا دفاعل 
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 اسيونل ويدخا في هذا اليمط الزعماء والسي

o  :اليمط الميبور الحدسي 

 قد يكون الةرد هيا مبتكراً او لدية هوس بةكره معييةل داخلية،هذا اليمط ملتزم برؤية 

فالعواما البيولوجية واالقتصةةةةةادية  الواقع،ارن فالفةةةةةخصةةةةةية  مط عيد اال سةةةةةان يكو ه ما خال التعاي  مع 

باا الةرد ماهي اال مكو ات للسةةةةةةمات الفةةةةةةخصةةةةةةيةل واالجتمةاعيةة والعةاعليةة والتربويةة والققةافة التي يكتسةةةةةة

 (ل1226، طامد

 وإجراءاتها:منهجية الدراسة 

 :منهج الدراسة

لمعرفة ما لرا  يستخدم الباطث في الدراسة الحالية المياج الوصةي  االرتباوي(؛ طيث يستخدم هذا المـياج

 .و  را ر ه ار سب في تحقي  هدف الدراسة، وااجابة عا  سئلتاا  كقر؛كان هياك ثمة عاقة بيا متغيريا  و 

  :الدراسةمجتمع 

 يتكون مجتمع الدراسة ما وا  كلية الحاسب بجامعة القصيم لجميع المراطا وا  ووالباتل

 ( يورح مجتمع البحث2جدول  

 العدد  المرطلة

 568 بكالوريوس

 212 ماجستير

 - دكتوراه

 2255 االجمالي

  :الدراسةعينة 

( والبا ووالبة تم سحبام بالبريقة العفواعية الببقية، ما وا  جامعة القصيم 282تم اختيار  

 .بالبريقة العفواعية ورل  الستخدام بيا اتاا في التحق  ما البحث
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 الدراسة:أدوات 

سمات اليتبلب تحقي   هداف البحث لعداد  داتيا لطداهما لقياس االربرابات اليةسية وارخرب لقياس 

 .الفخصيةل وفيما يختي خبوات لعداد المقياسيا

 النفسية:مقياس االضطرابات  /2

مقياس االربرابات اليةسية عبارة عا مقياس لتفخيص االربرابات اليةسية التي يعا ي مياا وا  

مكون ما مجموعة ما ارعراض المررية رربعة اربرابات  القل ، االكتئا ، الخوف المرري،  الجامعة،

الحساسية االجتماعية(، وتعبر الدرجة المرتةعة عا مقدار معا اة المةحوص ما االربرا  اليةسي، ويتكون 

 ( عبارةل62المقياس ما  

( ل اث لر تم اختيارهم 22( ركور و 22بة  ( والبا ووال62تم تببي  المقياس عل    Relialilityالثبات 

بالبريقة العفواعية الببقيةل وبعد رل  تم لعادة تببي  المقياس عل  العيية راتاا وباستخدام معاما االرتباو 

 ( وهو معاما ثبات عالل 2،52 بيرسون( بيا درجات البا  في التببيقيا فبلغ  

  الشخصية:سمات ال/ مقياس 2

تحديد فقرات المقياس: بعد لواع الباطث عل  اردبيات والميبلقات الي رية والدراسات السابقة  دراسة 

( فقرة ولقد تم تحديد 12سمات الفخصية ما  ال( تم تحديد فقرات المقياس وباذا تكون مقياس 1221هالي،

 (  2-2جة  بداعا  داعًما، غالبًا،  طيا ًا،  ادًرا،  بًدا( لكا موقع و عبيت الدر

سمات الفخصية بخ ه يقيس  واطي مختلةة متعددة ما الفخصية في وقت واطد ويتضما الويتميز مقياس 

المقياس ثاث متغيرات للفخصية هي كما يختي:  متغير تقدير الذات: اتجاه شخصي يكو ه البالب الجامعي 

دداته، واستعداداته، ومح بقدراته،ه التامة وعادة ما يبييه بعد معرفت له،عا  ةسه ويعد را  همية خاصة باليسبة 

 .ولمكا اته الذاتية

خريا التوجيه والتخثير في سلوك اآل عل متغير القيادية: التميز الميةرد الذر يتمتع به البالب الجامعي 

 .ببرق سوية

 ه،لمتغير ربط اليةس: اتجاه شخصي يكو ه البالب الجامعي عا  ةسه ويعد را  همية خاصة باليسبة  

 .واستعداداته، ومحدداته، ولمكا اته الذاتية بقدراته،وعادة ما يبييه بعد معرفته التامة 

  الثبات:

( ل اثا لر تم اختيارهم بالبريقة الببقية العفواعيةل 22( ركورا و 22( والبا ووالبة  62تم تببي  المقياس عل   
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االرتباو  بيرسون( بيا درجات البا  في تم لعادة تببي  المقياس عل  العيية راتاا، وباستخدام معاما 

 ( وهو معاما ثبات عالل2،85التببي  فبلغ  

( فقرة لمقياس سمات الفخصية 12وصع المقياس بصيغته اليااعية: يتضما المقياس بصيغته اليااعية ما   

 درجةل( 12وبذل  تتراوح الدرجة الكلية عل  المقياس بيا  

 التطبيق النهائي للمقياسين: 

التحق  ما صدق مقياس االربرابات اليةسية وثباته وصدق مقياس سمات الفخصية وثباته تم تببي   بعد

( والبا ووالبة تم اختيارهم بالبريقة العفواعية 282المقياس ارول عل  وا  الجامعة والبالغ عددهم  

وليع ه ما قبا البلبة تم تالبسيبة، لر تم توليع مقياس االربرابات اليةسية وبعد اال تااء ما ااجابة علي

مقياس الفخصية عل   ةس البا   عيية البحث(ل وقد قام الباطث بفرح وتوريح وريقة ااجابة عل  

(  سخة بواقع  سختيا لكا والب ووالبةل  ر ما كا 632المقياسيا وبذل  بلغ عدد االستبا ات المولعة  

اسيا والحصول عل  المعلومات ما البا  والبالبات مقياس  سخةل وبعد اال تااء ما التببي  اليااعي للمقي

 تم تحليا البيا ات بالوساعا ااطصاعية المستخدمة في هذا البحثل 

 األداة:ثبات 

( يورح 1لقياس مدر ثبات  داة الدراسة، تم طسا  معاما  لةا كرو باخ للعيية االستباعية، والجدول  

 معامات ثبات ارداةل

 (02ألفا كرونباخ لقياس أداة الدراسة )ن = (: معامل 2رقم )جدول 

 معامل االرتباط  عدد العبارات المحور

 52ل2 62 ارول: االربرابات اليةسية

 85ل2 12 القا ي: السمات الفخصية

 2.02 02 الثبات الكلي

قيمة عالية، مما ( وهي 52ل2( تفير اليتاعج ال   ن قيمة معاما  لةا كرو  باخ للدرجة الكلية  1ما جدول رقم  

-85ل2ل2يدل عل   ن االستبا ة تتمتع بدرجة عالية ما القباتل وتراوطت قيم  لةا كرو  باخ لجميع المحاور بيا  

( وهي قيم مرتةعة تفير الي  ن االستبا ة صالحة للتببي  وما ثم تحق   هداف الدراسة ما خال ااجابة 52ل2

 عل   سئلتاال

 الدراسة:خطوات تطبيق أداة 

عت  داة الدراسة للكترو ياً، بعد التحق  ما صدقاا وثباتاا، عل  جميع  فراد عيية الدراسة البالغ عددهم  ُولِّ

، ثم  رسلت لام االستبا ة لتعبئتاا، ثم قام الباطث بعد والب ووالبة في كلية الحاسب بجامعة القصيم( 282 

 يا ات وتي يماا في بر امج  اكسا( بغرض تجايزهارل  باستام الردود ومراجعتاا وتيقيحاا وما ثم تجميع الب

 ( ما  فراد العييةل%23( استمارة بيسبة  282للتحليا، وكا ت االستجابات المكتملة  
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 األساليب اإلحصائية: 

لقد تعددت وتيوعت ارساليب ااطصاعية التي استخدمت في هذا البحث طسب تيوع متبلبات التحليا وهي كما 

 يختي: 

  التاعي  االختبارt.test ل اث( عل  متغيرات البحث  – ركور  البا ( للموال ة بيا 

 لمعاما االرتباو الرتبي  سبيرمان)        

 ومناقشتها:عرض النتائج 

من خالل اختبار الفرضببببببيات  الجامعة )عينة البحث( طالبقياس االضببببببطرابات النفسببببببية لدى  :أوال

 :الصفرية اآلتية

لطصاعية في االربرابات اليةسية لدب ولبة الجامعة تعزب لل  متغير الجيس ها توجد فروق رات داللة 

 .ل اث( ركورل 

ما صةةةةحة الةررةةةةية قام الباطث بإيجاد المتوسةةةةط الحسةةةةابي واال حراف المعيارر لكا ما الذكور  وللتحق 

تقلتيا للتعرف لعييتيا مسةة (t_test) واا اث عل  مقياس االرةةبرابات اليةسةةية وتم اسةةتخدام االختبار التاعي

 ( يورح رل 1( والجدول  265( وبدرجة طرية  2،22عل  داللة الةروق بيياما عيد مستوب داللة  

 (: داللة الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس االضطرابات النفسية0الجدول )

 العيية والعدد
المتوسط 

 الحسابي

اال حراف 

 المعيارر

القيمة التاعية 

 المحسوبة

التاعية القيمة 

 الجدولية

مستور الداللة 

 2،22) 

 الذكور

52 
23،62 12،22 25،621 

 دال 2،532

 اا اث

52 
 25،621 26،24 22ل44

( لل  وجود فروق رات داللة لطصةةةاعية في درجات االرةةةبرابات اليةسةةةةية بيا 6تفةةةير اليتيجة في الجدول  

االرةةةبرابات اليةسةةةية ييتفةةةر بيا الذكور  كقر ما الذكور واا اث وهي لصةةةالح الذكور وهذا يفةةةير لل   ن 

 .اا اث
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من خالل اختبار الفرضية الصفرية  الجامعة )عينة البحث( طالبسبمات الشبخصية لدى القياس بعض  :ثانيا

 :اآلتية

ها هياك فروق رات داللة لطصةةةاعية في سةةةمات الفةةةخصةةةية المقاسةةةة في هذا البحث تعزب لل  متغير الجيس 

 .ل اث( – ركور 

ولتحقي  الةررةةةية قام الباطث بإيجاد المتوسةةةط الحسةةةابي واال حراف المعيارر لكا ما الذكور واا اث عل  

لعييتيا مستقلتيا للتعرف عل  داللة الةروق  (t-test) سةمات الفةخصةية وتم اسةتخدام االختبار التاعيالمقياس 

 يورح رل ( 6( والجدول  265( وبدرجة طرية  2،22بيياما عيد مستوب داللة  

 سمات الشخصيةال(: داللة الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس 4الجدول )

العيية 

 والعدد

المتوسط 

 الحسابي

اال حراف 

 المعيارر

القيمة التاعية 

 المحسوبة

القيمة التاعية 

 الجدولية

مستوب الداللة 

 2،22) 

 الذكور

52 
 دال 2،532 24،886- 12،24 42،46

 اا اث

52 
 دال 2،532 24،886- 22،26 56،62

سمات الفخصية بيا الذكور ال( لل  وجود فروق رات داللة لطصاعية في درجات 4تفير اليتيجة في الجدول  

 .واا اث وهي لصالح اا اث

سبمات الشبخصية المقاسة لدى الالتعرف على العالقة بين درجات االضبطرابات النفسبية ودرجات  :ثالثا

 :من خالل اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية طالب الجامعة )عينة البحث(

  سةةمات الفةةخصةةية الودرجات االرةةبرابات اليةسةةية ها توجد عاقة دالة لطصةةاعيا بيا درجات

 المقاسة  للعيية ككا(ل

  سةةمات الفةةخصةةية الودرجات االرةةبرابات اليةسةةية ها توجد عاقة دالة لطصةةاعيا بيا درجات

 المقاسة  لعيية الذكور(ل

  سةةمات الفةةخصةةية الودرجات االرةةبرابات اليةسةةية ها توجد عاقة دالة لطصةةاعيا بيا درجات

 المقاسة  لعيية اا اث(ل
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للتحق  ما صةةةةةحة الةررةةةةةيات الصةةةةةةرية القاثة  عاه التي تضةةةةةمياا الادف القالث اسةةةةةتخدم معاما ارتباو 

ع عا الرتباو باالختبار التاعي للكف بيرسةون( بيا درجات العيية عل  المتغيريا المذكوريا واختبر معاما ا

 ( يورح رل 4( والجدول  2،22داللته ااطصاعية عيد مستوب  

سببمات الشببخصببية لطالب الجامعة )عينة الالعالقة بين درجات االضببطرابات النفسببية ودرجات  (:5الجدول )

 البحث وداللة معامل االرتباط(.

 الداللة المحسوبةالقيمة التاعية  قيمة معاما االرتباو العيية

 دال 12،24 2،53 الكلية

 دال 28،21 2،52 الذكور

 دال 23،22 2،51 اا اث

( لل  وجود عاقة موجبة دالة لطصةةةاعيا بيا درجات االرةةةبرابات 2تفةةةير اليتاعج المعرورةةةة في الجدول  

 .سمات شخصية للعيية الكلية وكذل  لعيية الذكور وعيية اا اثالاليةسية ودرجات 

 تفسير النتائج ومناقشتها:

  فقد  ورحت  تاعج التحليا ااطصاعي  ن الذكور  كقر  اليةسية، وال: فيما يخص قياس االربرابات

 رةةةةةبراباً ما اا اث عل  المقياس ككا وقد يعود رل  لل   ن الةترة الزميية السةةةةةابقة كا ت تةرض 

كقر   قيودا عل  اا اث بفةةكا  كبر ما الةترة الحالية مما  تاح لإل اث التعبير عا مفةةاعرها بفةةكا

  العدوا ي علعربي ركورر بببعه، فا يقيد سةةةةةةلوكه  ن مجتمعيا المقةار ةة بالسةةةةةةاب ل كما  ا ةتةاطةاً 

اعتباره جزء ما ركورتهل وقد يعود رل  لل  تقييد سلوك اا اث المتعل  بالعدوان  حو اآلخريا عل  

اعتبار   ه سةةلوك ال يلي  بخ وثتام، وبذل  ربما تجد اا اث السةةلوك العدوا ي  حو الذات هو البريقة 

 يس عا اربراباال المتاطة للتية

كما تبيا اليتاعج  ن اا اث يسةةةتخدما الخوف ما المسةةةتقبا كبريقة للتعبير عا االرةةةبرابات  كقر 

ما الذكور، وربما يكون  طد ارسةةبا  هو تيفةةةئة الةتيات عل  السةةةلبية وعدم تفةةةجيعام عل  التعبير 

لمسةةةتقبا هو  طد عا مفةةةاعر ما خاصةةةة تل  التي تتضةةةما طدة  و غضةةةب تجد الةتاة الخوف ما ا

 واللجوء لل  اآلخريا واستدعاعامل  ربراباا، فضا البرق للتعبير عا 
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   سةةةةةةمةةات ال(  ن هيةةاك فروقةا دالةةة لطصةةةةةةاعيةا في مقيةاس 4ثةا يةا: ولقةةد  ظارت اليتةاعج في الجةدول

اا اث وهذا يورةةح  ن اا اث يمتلكون شةةخصةةية سةةوية  ما صةةالحالفةةخصةةية وهذه الةروق كا ت 

ويتمتعون بضةةةةةةبط اليةس وتقةدير راتي وقيةادة اآلخريا في المواقع المختلةةة لةذا فقةد كةان للتيفةةةةةةئة 

 الوالدية  ثرها في تكويا شخصية اا اثل 

 2  لثالقا:  ما فيما يخص الادف القالث: لقد  ظارت  تاعج التحليا ااطصاعي المعروض في الجدو )

وجود عاقة موجبة دالة لطصةةةةةاعيا بيا درجات مقياس االرةةةةةةبرابات اليةسةةةةةةية ودرجات سةةةةةةمات 

 الفخصية  للعيية ككا( وكذل  لعيية الذكور وعيية اا اثل 

وقةةد تعكس هةةذه اليتةةاعج  ن للبيئةةات العةةاعليةةة التي تيبور عل  العيع والعةةدوان تعزل ردود الةعةةا 

ل  اربياء، وبالمقابا فإن الدعم والرعاية العاعلية يفكان محددات العييةة والغاربة التي قد تصدر ع

هةةامةةة لليمو اال ةعةةالي واالجتمةةاعي وتكويا الفةةةةةةخصةةةةةةيةةة السةةةةةةويةةة وقةةدرة المراه  عل  رةةةةةةبط 

 االربرابات لديهل 

والمراه  عيدما يةتقد المفةةةةاعر التي تغذر ااشةةةةباع العاوةي لديه، سةةةةيكون ا بواعيا وغارةةةةبا وال 

، ليةسااجاة المجتمع والعالم الخارجي، وستكون شخصيته مضبربة وال يمتل  ربط يقوب عل  مو

وبيةاء عل  رلة  يترتةب عل  ارهةا  و عل   ر شةةةةةةخص مسةةةةةةؤول االهتمام بالمراه  دون تزويده 

بةالمفةةةةةةاعر الرقيقةة التي تعبر عا الجةا ةب اا سةةةةةةا ي رن التربيةة المبيية عل  العقا والميب  فقط 

مجموعة ما القواعد الجافة الخالية ما الحب والود والتعاوع، وسةةةةييتج عياا سةةةةتكون معتمدة عل  

بكا تخكيد  شةةةخاص كقيرون يتمتعون بفةةةخصةةةية غير سةةةوية ورةةةعع رةةةبط اليةس وي ار هذا في 

صةةةورة ارةةةبرابات رتةه ارسةةةبا ل ويعود السةةةبب ارسةةةاسةةةي لاذه التصةةةرفات لل  جةاف وفتور 

 اوةة الحب والحيانلالمعاملة مع المراه  وافتقاده لل  ع

 

 والتوصيات:النتائج 

 النتائج: أوالً:

 يلي: ستيتج ما  تاعج البحث الحالي ما 

وهي الفةةريحة ما المجتمع التي  – البا خن ا تفةةار  عراض االرةةبرابات اليةسةةية في  وسةةاو ب ل2

اليةل قد يصةةةةا لل  مسةةةةتويات ع – للمسةةةةتقبا  واريعتمد علياا في تحقي  التيمية والتقدم باعتبارها 

لجراء دراسةةةةات  كقر عمقا ودقة ما  في والمبادرةلذل   وصةةةةي بخخذ هذه الدراسةةةةة بعيا االعتبار 

 لللبا  جا اتخار ااجراءات الالمة للتصدر لاذا الوباء الذر يادد الصحة اليةسية 

 عوره بارمان واالسةةتقرار ن الذكور  كقر تعررةةا لارةةبرابات اليةسةةية ما اا اث،  تيجة لعدم شةة ل1

 في المحيط العاعلي الذر يعي  فيهل
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لن اا اث يمتلكون شةخصةية سةوية وثقة باليةس عالية  تيجة السةتخدام  سلو  التيفئة المياسب لاال لن  

سمات الفخصية كا ت عاقة قوية، الالعاقة بيا درجات مقياس االرةبرابات اليةسية ودرجات مقياس 

االرةةةةبرابات اليةسةةةةية يتخثر بخسةةةةلو  التيفةةةةئة الوالدية وبالتالي ييعكس رل  عل  طدوث  ن وهذا يؤكد 

 شخصية المراه ل

المكو ة لمقياس السةمات الفةخصةية للبالب الجامعي والتي تتمقا في  العامليه البيية لل تم التوصةا  ل6

 ربط اليةس(–تقدير الذات  -العواما التالية  القيادية 

 

 التوصيات: ثانياً:

 يختي:  الباطث بمافي روء  تاعج البحث يوصي 

 هم  ل عاسةةتخدام مقياس السةةمات الفةةخصةةية قيد البحث كخداة تفةةخيصةةية يمكا  ن تسةةتخدم للتعرف  ل2

 السمات الفخصية المميزة للبا  الجامعةل 

اتام سةةةةةم عل مقياس الكترو ي يمكا وا  الجامعة ما االسةةةةةتعا ة به للتعرف  لل تحويا المقياس  ل1

 ةل الفخصي

 فئات مختلةة ما المجتمعل ت التي تتياول السمات الفخصية عل مزيد ما الدراسااللجراء  ل6

لدب وـا  الجامعـة، مـع محاولـة ورع برامج مي مة  اايجابيةالسمات وتعزيز  االهتمام باستقمار ل4

 ل لديام السلبيةالسمات  وتعديا السلوكيات، لتيمية

يفةةةيط وتالتعليمية،  والمؤسةةةسةةةةرةةةرورة ميح البالب درجة عالية ما الققة باليةس ما قبا الوالديا  ل2

في الجامعة ولجراء المزيد ما البحوث في مجال االربرابات اليةسية  اليةسية واالجتماعيةالتوعية 

 وتةسيرهال

 

 المراجع:

 المصرية، القاهرة، مصرلل التقويم اليةسيل مكتبة اال جلو (1226فؤادل   بو طبب، 

(ل الفعور بالسعادة في روء بعض السمات الفخصية لدر عيية ما 1228 بي بكر، سميرة بيت طسا  

 .كلية التربية للبيات بجدة ماجستير،والبات كلية التربية للبيات بمحاف ة جدة، رسالة 

 .الحديث(ل المرجع في مقاييس الفخصية، الكويت، دار الكتا  1221ار صارر، بدر  

، كراسة تعليمات، SCL-90-R( قاعمة ارعراض المررية المعدلة 1222البحيرر، عبد الرقيب  طمد  

 مركز اارشاد اليةسي والتربور، القاهرةل
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( سمات الفخصية اال بساوية واال بواعية واال ةعالية واالتزا ية وعاقتاا 1226بركات، لياد  ميا سعيد  

 ،44مج التربوية،العلوم  -ما ولبة جامعة القدس المةتوطة، دراسات  بالقل  االجتماعي لدب عيية

 عمادة البحث العلميل -الجامعة االرد ية 

بدافعية اال جال الرياري لذور االطتياجات الخاصة  وعاقتااالفخصية  القادرل سماتالباهر عبد  طاج،با 

 Issue 10، pp.97-120.2014 Issue 10، pp.97-120 1224طركيا" دراسات  ةسيةل 

 وباعةلل 1 :(2014)

 ، القاهرة، عالم الكتبل4( الصحة اليةسية والعاج اليةسي، و 1222لهران، طامد عبد السام  

عربي، دار الياضة العربية  -( موسوعة شرح المصبلحات اليةسية، ا جليزر1222الفربييي، لبةي  

 بيروتل -للبباعة واليفر

العواما الخمسة للفخصية وعاقتاا باالكتئا  لدب المرر  المتردديا  (1222عبداللبيع  الفمالي،  ضال 

الجامعة ااسامية  ماجستير،بر امج غزة للصحة اليةسية، رسالة  -عل  مركز غزة المجتمعي 

  غزة(ل

( مركز الضبط وعاقته ببعض سمات الفخصية لدب ارطداث 1226الفميرر، عبدالرقيب عبده طزام  

 والتكيولوجيالجامعة العلوم  ،4ع ،16مج االجتماعية، ، مجلة الدراسات الجا حيا بمديية ل

 المعرفة الجامعيةل (: اربعــاد ارساســية للفخصــية، ااســكيدرية، دار1222عبــدالخال ،  طمــد محمــد  

 

السروان في رسومام:  مرر  روةال اليةسية ( ا عكاس االربرابات1223عبدالكريم، لسراء محمد  

عدد  ،رطلوان، مصجامعة  الةيية،كلية التربية  والةيون،مجلة بحوث في التربية الةيية  دراسة طالة،

 (ل48 

رسالة  الفاععة لدب المراهقيا رور ااعاقة الةكرية، اليةسية ( االربرابات1222العجمي،  اصر با سعد  

 (ل22عدد   السعودية،-التربية وعلم اليةس 

(  ساليب التيفئة الوالدية وعاقتاا بكا ما االربرابات اليةسية 1222محمد   القر ي، محمد با سالم با

 -مجلة جامعة  م القرب للعلوم االجتماعية  والعيع ارسرر لدب عيية ما المراهقيا والمراهقات،

 (ل2عدد   (،8مجلد   السعودية،

الوالدية كما يدركاا اربياء،  (ل الخواف االجتماعي وعاقته بخساليب المعاملة2556القر ي، محمد سالم  
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 رسالة ماجستير غير ميفورة، لل  كلية التربية، قسم علم اليةس، جامعة المل  سعودل

(ل فاعلية بر امج عاجي  ةسي في تقليا السمية المةروة وبعض االربرابات 1222القر ي، محمد سالم  

لمجتمع السعودر، مجلة علم اليةس، اليةسية المصاطبة لاا لدب عيية ما المراهقيا والمراهقات في ا

 (ل218 -56( صل ص  222 - 224الايئة المصرية العامة للكتا ل عدد  

(ل بعض االربرابات اليةسية،  ساليب المعاملة الوالدية 1226الكةيرر، وداد محمد/ سمور، قاسم محمدل  

ل عض المتغيراتومستوب التديا لدب  زيات مركز لصاح وتخهيا اليساء في ارردن في روء ب

 رسالة دكتوراه غير ميفوره، جامعة اليرموك، ارردنل

( االربرابات اليةسية لدب ولبة الجامعات، مجلة دراسات  ةسية وتربوية، 1228محاسية، عمر موس   

 ل32 – 64(: 2 22

مت في ل المفكات التي تواجه الفبا  الجامعيل ورقة بحقية قد(1224المعايبةل  المحاسية،  سيم وعمر، 

 مؤتمر فكر الفبا  الجامعي، جامعة البلقاء التببيقيةل

الرياري، القاهرة،    االختبارات والماارات اليةسية في  :محمد طسا عاور ومحمد  صر الديا رروان

 .622، 2586دار الةكر العربي، 

دب ("سمات الفخصية وعاقتاا بجودة الخدمات اارشادية ل1226معيوف ببي راري   المحمودر،

 جامعة  سيوول -المرشديا البابييا" المجلة العلمية لكلية التربية 

 ( بياء مقياس السمات الفخصية للبالب الجامعي، 1221هالي، عمرو محمد ررا عبدالغيي  

كلية التربية الريارية ص ص:  -جامعة الميصورة  ،28ع والريارة،المجلة العلمية لعلوم التربية البد ية 

 ل123 – 111

1. Oltmanns، T، F & Emery، R. E. (1998) Abnormal psyology. New Jersy: 

prentice Hallل 
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