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 ٢٥یة بین االیجابیة والسلبیة قبل وبعد ثورةسمات الشخصیة المصر 
  م في ضوء متغیري النوع والعمر الزمني ٢٠١١ینایر 

  
محمد عبد التواب أبو النور . د.أ

أستاذ الصحة النفسیة ووكیل كلیة 
  التربیة لشئون التعلیم والطالب 

آمال جمعة عبد الفتاح . د
مدرس المناهج وطرق تدریس 

  الفلسفة وعلم االجتماع

محمد شعبان أحمد . أ
مدرس مساعد بقسم 

  الصحة النفسیة
  

  العولمة عصر في الشباب وتحصین النفس علم النفس علم لقسم الثانیة الندوة بحث منشور في
 م 14/2/2013-13 الموافق ه1434/ 4/4-3 من الفترة في

 قسم- جتماعیةاال العلوم كلیة اإلسالمیة سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة العربیة المملكة
 النفس علم
  

  :ملخص البحث
یهدف البحث  الحالي إلي الكشف عن بعض سمات الشخصیة المصریة االیجابیة والسلبیة 

والعمر  )الذكور واإلناث(في ضوء متغیري النوعمن خالل بعض المظاهر السلوكیة 
من الذكور  فرداً ) ٣٣٩(عینة عددهاوتم تطبیق البحث علي ). مرحلتي المراهقة والرشد(الزمني

انثي وتم تقسمیهم أیضا إلي شریحتین عمریتین وهما مرحلة ) ١٩٩(ذكر ،) ١٤٠(واإلناث، منهم 
المراهقة ومرحلة الرشد تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من طالب وطالبات كلیة التربیة جامعة 

سات العلیا وبعض الفیوم من أقسام الكلیة المختلفة بمرحلتیها البكالوریوس واللیسانس ومرحلة الدرا
 أما عن أهمیة هذا البحث فترجع في المقام األول إلى ندرة.  أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم

تناولت سمات الشخصیة المصریة التي المستوى العربي أو األجنبي  على سابقة سواءالدراسات ال
سمات الشخصیة ة ،باإلضافة إلى أهمی م٢٠١١ینایر  ٢٥بین االیجابیة والسلبیة في أعقاب ثورة 

التوافق النفسي للفرد مما یؤثر على عملیة األداء والتفاعل بین الفرد والمجتمع وذلك تحقیق في 
  .بالمجتمعواالرتقاء ینعكس على عملیة التنمیة واالستقرار 

  :البحث فتتمثل في  إلیھاالنتائج التي توصل  أھمأما عن 
لـدي الـذكور واإلنـاث بعـد الثـورة عـن  فـي معظـم السـمات االیجابیـة ارتفاع مظاهر السلوك •

بعـد الثـورة  قبل الثورة ماعدا بعض السمات التي لوحظ فیها انخفـاض فـي مظـاهر السـلوك
  .سمة) ٢٦(سمات  فقط من مجموع ) ٧(إلي ) ٥(عن قبل الثورة وهي تترواح مابین من 
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رة عـن في معظم السـمات السـلبیة لـدي الـذكور واإلنـاث بعـد الثـو  انخفاض مظاهر السلوك •
عــن قبــل  قبــل الثــورة ماعــدا بعــض الســمات التــي لــوحظ فیهــا ارتفــاع فــي مظــاهر الســلوك

 .سمة) ٢٦(سمات  فقط  من مجموع ) ٨(إلي ) ٦(الثورة وهي تترواح مابین من 
فــي معظــم الســمات االیجابیــة لــدي المــراهقین بعــد الثــورة عــن قبــل  ارتفــاع مظــاهر الســلوك •

 سمات التي لوحظ فیها انخفاض في مظاهر السـلوكسمة ماعدا بعض ال) ١٧(الثورة في 
) ٤(ووجــود . ســمة) ٢٦(ســمات  فقــط مــن مجمــوع ) ٥(بعــد الثــورة عــن قبــل الثــورة وهــي 

الجدیـة فـي العمـل ،سمات التوجد بیـنهم فـروق قبـل الثـورة عـن بعـد الثـورة  وهـي االیجابیـة 
  . باألملالشعور ،الرضا والقناعة ،

بعــد الثــورة عــن قبــل  الســمات الســلبیة لــدي المــراهقینفــي معظــم  انخفــاض مظــاهر الســلوك •
 سـمة ماعـدا بعـض السـمات التـي لـوحظ فیهـا ارتفـاع فـي مظـاهر الســلوك) ١٧(الثـورة فـي 

، سمة وهي االنفعالیـة ) ٢٦(سمة  فقط من مجموع ) ١١(بعد الثورة عن قبل الثورة وهي 
ــــة  ، التســــلط ، التســــاهل  فقــــدان الثقــــة ، الفوضــــي، حــــب التملــــك، الخیانــــة، العنــــاد، العزل

 .البلطجة ،التبعیة ،
فــي معظــم الســمات االیجابیــة لــدي الراشــدین بعــد الثــورة عــن قبــل  ارتفــاع مظــاهر الســلوك •

 سمة ماعدا بعض السمات التي لوحظ فیها انخفاض في مظاهر السـلوك) ١٣(الثورة في 
) ٥(د ووجــو . ســمة) ٢٦(ســمات  فقــط مــن مجمــوع ) ٨(بعــد الثــورة عــن قبــل الثــورة وهــي 

الرض ا ،العقالنی ة ،وھ ي النظ ام سمات التوجد بینهم فـروق قبـل الثـورة عـن بعـد الثـورة  
  .التسامح، التمسك بالعادات والتقالید،والقناعة 

فــي معظــم الســمات الســلبیة لــدي الراشــدین بعــد الثــورة عــن قبــل  انخفــاض مظــاهر الســلوك •
 رتفـاع فـي مظـاهر الســلوكسـمة ماعـدا بعـض السـمات التـي لـوحظ فیهـا ا) ١٣(الثـورة فـي 

وھ ي االنفعالی ة سمة ) ٢٦(سمة  فقط من مجموع ) ١٠(بعد الثورة عن قبل الثورة وهي 
، التبعی  ة، الفردی  ة، العن  اد، ح  ب التمل  ك، الخیان  ة، العزل  ة  ، التس  لط ، التس  اھل ، 

االنتھازی ة   وھيسمات التوجد بینهم فروق قبل الثورة وبعد الثـورة  ) ٣(ووجود  البلطجة
 .فقدان الثقة، الفوضي والتخریب ،

 والراشــدینودرجــات  المــراهقینال توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائیة بــین متوســطي درجـات  •
الســمات االیجابیــة وعـــددهم  معظـــمقبــل الثــورة فـــي  تطبیــق اســتبیان مظـــاهر الســلوك فــي 

  .سمة ) ٢٢(
راشـدین  قبـل في بعـض السـمات السـلبیة لـدي المـراهقین عـن ال ارتفاع في مظاهر السلوك •

ســـمات فقـــط  وهـــي االنتهازیـــة والنفـــاق والنفعیـــة والكـــذب والعنـــف ) ١٠(الثـــورة وذلـــك فـــي 
 .سمة) ٢٦(والخوف والعزلة والخیانة والعناد والفردیة من مجموع 
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 والراشــدینودرجــات  المــراهقینال توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائیة بــین متوســطي درجـات  •
) ٢٦(السـمات االیجابیـة وعـددهم  كـلر السـلوك فـي الثورة في  تطبیق استبیان مظـاه بعد

 .سمة

 والراشــدینودرجــات  المــراهقینال توجـد فــروق ذات داللــة إحصـائیة بــین متوســطي درجـات  •
) ١٩(وعـددهم  السـلبیةالسـمات  معظـمالثورة في  تطبیق استبیان مظاهر السلوك في  بعد

 .سمة ) ٢٦(من مجموع سمة 

 لسـمات السـلبیة لـدي المـراهقین عـن الراشـدین  بعـدفـي بعـض ا ارتفاع في مظاهر السلوك •
ـــك فـــي  ـــة الفوضـــى ) ٧(الثـــورة وذل ـــة والخیان ـــة والعزل ـــة واألنانی ســـمات فقـــط وهـــي االنتهازی

  .سمة) ٢٦(والتخریب والتبعیة والبلطجة من مجموع 
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