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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

  :الحقيبة التدريبية لبرنامج

 فهم الشخصيات يف بيئة العمل

 جهك في عملكاشخصية قد تو 13أكثر من 
  :إعداد

 عبد هللا إبراهيم الخميّسأ.

 مشرف تدريب تربوي بإدارة التعليم باألحساء

 

 

 

 

 

 

 م2021ــ   هـ1443

 : مراجعة وتحكيم

 هللا العبدالعظيمبن عبدبراهيم إ .أ رحمن البوشل لادعب نب لداع .أ
 سبراهيم الخميّ  إبن عبدهللا  .أ
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 دليل الرموز المستخدمة

 يعني الرمز م

1 

 

 محاضرة

2 

 

 نشاط جماعي

3 

 

 مشغل تدريبي

4 

 

 تعليق المدرب

5 

 

 عصف ذهني

6 

 

 نشاط فردي

7 

 

 حلقة نقاش

8 

 

 نشاط ثنائي

9 

 

 تطبيق عملي
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 الفهرس

 الصفحة الموضوع خطوةال

 

 

 مقدمات

 5 المقدمة 

 6 دليل البرنامج التدريبي

 7 منهاج الحقيبة

 11 الجلسة األولى اليوم التدريبي األول

 23 الجلسة الثانية اليوم التدريبي األول

 28 الثاني الجلسة األولىاليوم التدريبي 

 33 الثاني الجلسة الثانيةاليوم التدريبي 

  : اليوم التدريبي األول

 

 الجلسة

 األولى

 

 12 كسر الجمود

 14 نشاط: حدد نمط شخصيتك

 21 لماذا نهتم بالشخصية؟ وما المراد بها؟

 

 الجلسة

 الثانية

  

 24 نشاط عوامل بناء الشخصية 

 25 عوامل بناء الشخصية

 27 أخطاء في فهم الشخصية
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 الصفحة الموضوع خطوةال

  اليوم التدريبي الثاني : 

 

 الجلسة

 األولى

 

 29 نشاط الشخصية السوية والالسوية

 31 الشخصية السوية واضطرابها

 33 الشخصيات وعللها

 

 الجلسة

 الثانية

  

 38  تكملة الشخصيات وعللها 

 47 تطبيقات عملية

 48 المراجع
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 مقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

بينا محمد وعلى آله والمرسلين ن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء

 وصحبه أجمعين، أما بعد...

فإن علم )فهم الشخصيات( يعتبر من أهم العلوم التي ينبغي على كل فرد في المجتمع           

فهم الذين يقودون الجانب التربوي في  خاصة المعلمين والمعلمات أن يتعلمه ويفهم أبعاده

المجتمع، ويتعاملون مع أنماط مختلفة تحتاج إلى التعامل األنسب لتحقيق الهدف من التعليم 

 .، وبالتالي يسهل عملية التعامل معه دون الوقوع في مشاكل بإذن هللاالمتعلم وفهم احتياجات

المادة والرجوع إليها بين  لذلك عليك أخي المتدرب، أن تحرص كل الحرص على فهم هذه

 الفترة واألخرى حتى تتم الفائدة بإذن هللا تعالى.

 نسأل هللا تعالى أن يكون هذا العمل مفيدا ونافعا ومن الصدقات الجارية.
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 دليل البرنامج التدريبي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهم الشخصيات في بيئة العمل سم البرنامجا

 الهدف

 العام
طالب من خالل معرفة التعامل األمثل مع الفي  المعلمين مهاراتنمية ت

 .سماتهم الشخصية

 

 األهداف

 التفصيلية

 

 

 : يتوقع من المشارك أن البرنامج نهاية في
 

  نمط شخصيته من خالل نشاط تدريبي.يحدد 
  سلبيات وإيجابيات الشخصية والتعامل معها.يعرف 
 يذكر أهم العوامل المؤثرة في بناء الشخصية. 
 .يعدد األخطاء المنتشرة في فهم الشخصيات 
 الشخصية السوية والالسويةبين  يفرق 

 طرق تحديد نمط الشخصية بأسلوب علمي يكتسب. 
 .يحدد نمط الشخصية من خالل تمارين معطاة 

 
 ساعات كل يوم 4ساعات  8 يومان تدريبيان مدة البرنامج

 .شاغلو الوظائف التعليميةو  علمونالم المستهدفون 

 

 الوسائل واألدوات
 أوراق –أقالم  –سبورة  – حاسوب

 

 األنشطة

 واألساليب  

 محاضرة 
 .تطبيق عملي 
 .عصف ذهني 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 منهاج الحقيبة:
 

 

:اليوم التدريبي األول   

 العنوان

 

 الموضوعات الجلسة
 :الهدف التدريبي

 الزمن :بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك أن

مفهوم 

الشخصية 

  والمراد منها

 

 األولى

 

 20 إزالة الحواجز بين المتدربين المتدربين.تعارف 

 20 يحدد المشارك نمط شخصيته. نشاط تدريبي 

 ؟لماذا االهتمام بالشخصية
معرفة فهم يذكر المتدرب ثالثة من أهمية 

 الشخصية.
20 

 ما المراد بالشخصية؟
المراد من الشخصية، وكيف يشرح المتدرب 

 تتكون؟
60 

 120 المجموع

بناء عوامل 

 الشخصية

 

 

 الثانية

 

 

 

 نشاط تدريبي
 نحو عوامل بناء الشخصية المتدربين تنمية أفكار

 من خالل النقاش
20 

 عوامل مهمة في بناء الشخصية

يعدد المتدرب العوامل المؤثرة في بناء 

 الشخصية.
40 

 نشاط تدريبي
نحو أخطاء في فهم  المتدربين تنمية أفكار

 من خالل النقاش الشخصية
20 

 أخطاء في فهم الشخصيات

  يعدد األخطاء المنتشرة في فهم

 الشخصيات.

 
40 

 120 المجموع

  240 المجموع الكلي
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

الثاني:اليوم التدريبي   

 العنوان

 

 الجلسة
 الموضوعات

 : -الهدف التدريبي

 بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك أن :
 الزمن

الشخصية 

السوية 

  والالسوية

 

 

 األولى

 

 نشاط تدريبي

نحو التفريق بين السواء المتدربين  تنمية أفكار

 من خالل النقاشوالالسواء 
20 

 40 يفرق المشارك بين الشخصية السوية والالسوية الشخصية السوية والالسوية

الحدية -الشكاكة –الشخصيات: الفصامية   
الشخصية اكتساب المشاركين طرق تحديد نمط 

 بأسلوب علمي
40 

 نشاط تدريبي
من نحو سمات الشخصية المتدربين  تنمية أفكار

 خالل النقاش
20 

 120 المجموع

الشخصيات 

 وعللها

 

 

 

 الثانية

 

 –النرجسية  –الشخصيات: الهستيرية 

 االعتمادية  –الوسواسية  –السيكوباتية 

اكتساب المشاركين طرق تحديد نمط الشخصية 

 علميبأسلوب 
40 

 20 المتدربين من خالل النقاش تنمية أفكار حلقة نقاش

 –السلبية  –المكتئبة  –التجنبية  –

السادية –المازوخية   

اكتساب المشاركين طرق تحديد نمط الشخصية 

 بأسلوب علمي
40 

 حلقة نقاش
المتدربين حول تحديد نمط الشخصية  تنمية أفكار

 وطرق التعامل معها
20 

 120 المجموع

 240 المجموع الكلي
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

للمدرب:إرشادات   
التي ستساعدك بإذن هللا عز وجل على  نأمل منك مراعاة اإلرشادات التاليةأخي المدرب .. 

 تحقيق أهداف البرنامج التدريبي:

 .يرجى االطالع على خطة الجلسة التدريبية و معرفة أهداف البرنامج 

 .تجهيز المواد الالزمة مسبقا 

 .االستعداد العلمي و المهاري بالتزود بالقراءة و التجربة قبل التنفيذ 

 .التقيد بخطة الجلسة و األنشطة التدريبية 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 إرشادات للمتدرب:

 :أخي المشارك  

 :التالية النقاط مراعاة منك أتمنى من الحقيبة التدريبية الفائدة لتحقيق  

 .اتباع إرشادات المدرب 

  الجيد على الحقيبة.االطالع 

 .المشاركة الفعالة في األنشطة المصاحبة 

 .حضور جميع الجلسات شرط للحصول على الشهادة 

 .تعبئة نموذج تقييم البرنامج بعد االنتهاء من الحضور 

 .تطبيق المهارات المكتسبة 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

اليوم التدرييب األول  
 اجللسة األوىل

 
 مفهوم الشخصية واملراد منها

 ائق( دق120الزمن ) 
 

 :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة : هدف

  .يحدد نمط شخصيته من خالل نشاط تدريبي 
 لماذا االهتمام بالشخصية؟ يذكر 
 ما المراد من الشخصية؟ يعرف 

 

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض األسلوب خطوات التنفيذ م

 مدخل 1
 حلقة نقاش

1/1/1 
 20 أقالم ورق

 حدد نمط شخصيك؟ 2
 فردي

1/1/2 

عرض 

+  بوربوينت

 ورق

 20 أقالم

لماذا االهتمام  3

 بالشخصية
 محاضرة

عرض 

 بوربوينت
 20 

 حلقة نقاش ما المراد بالشخصية؟ 4
عرض 

 بوربوينت
 60 

 120 المجموع

 

 

 خطة سير تنفيذ الجلسة األولى
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
 (1 /1 /1) 

 
 مناط الشخصيةأمالحظ 

 نوعه :    
 ائق( دق20الزمن )

برز السمات المختلفة أسجل  ،من خالل هذا التدريب وبالتعاون مع مجموعتك :المتدربعزيزي 

 ثناء التدريبأالتي الحظتها 

 

 جمع النقاطا 

 .الهدف: اكتساب مهارات حل المشكالت بطرق مبتكرة 

  :دقيقة. 20-15الوقت 

 .حجم المجموعة: غير محدد 

 .األدوات المطلوبة: ورقة وقلم لكل مشارك 

 :اإلجراءات 

 .أعط المشاركين الورقة المرسوم عليها النقاط المتفرقة 

  رفع القلم.اطلب منهم وصل النقاط ببعضها دون 

 :محاور النقاش 

 .هل تمكن أحد من وصل النقاط دون رفع القلم 

 .هل يعتقد الجميع أنه أسير للفكر التقليدي 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 طريقة الحل:

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 
 

 

 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
 (1 /1/2) 

 
 حدد منط شخصيتك؟

 نوعه :    
 ائق( دق20الزمن )

 
 

 دائما العبارات م

3 

 أحياان

2 

 اندرا

1 

 أبدا

0 

     أضيق ابلناس عموما 1

     أحب أن أجد من يشجعين حني أواجه مشكلة أو متاعب 2

     أشعر ابالمشئزاز من نفسي 3

     أعتقد أين فاشل 4

     أجد صعوبة يف تكوين أصدقاء محيمني واالحتفاظ هبم 5

     اضطرب بسهولة حني تواجهين مشكلة صعبة 6

     يعم ابخلطر والتهديد أرى الكون مكاان 7

     من الصعب أن أحتكم يف حدة طبعي 8

     أحب أن يشعر الناس ابألسف حلايل حني أكون مريضا 9

     *أشعر أين إنسان طيب جدير ابالحرتام 10
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

     *ميكنين أن أتنافس بنجاح من أجل ما أريد 11

     الناسمن الصعب أن أكون تلقائيا يف إظهار مشاعري جتاه  12

     أنزعج حني تضطرب األمور 13

     *عموما أرى أن طبيعة احلياة طيبة تعم ابخلري واألمان 14

     حني أغضب أظل متجهما عبوسا 15

     *أفضل أن أحتفظ مبشاكلي لنفسي دون توقع عطف أو سلوى 16

     أشعر أنين ليس يل قيمة فعال 17

     وعدم كفاييتيغلب علي الشعور بعجزي  18

     *عالقايت ابآلخرين تلقائية دافئة 19

     *مزاجي اثبت تقريبا طوال اليوم 20

     أرى أن احلياة بطبيعتها تنطوي على الغدر والتهديد 21

     أهزأ مبن يتصرف بغباء وسخف 22

     أحب أن ينشغل يب أصدقائي حني أمرض أو أأتمل 23

     نفسي متاما*أشعر ابلرضا عن  24

     *أشعر أين موفق فيما أفعل 25

     أشعر ابلبعد واالنعزال عن معظم الناس 26
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

     أتنكد ويضيق صدري دون سبب واضح 27

     *احلياة حلوة يف نظري 28

     أحب أن أسخر وأهتكم ابآلخرين 29

     أحب أن يتعاطف أصدقائي معي وحياولوا التخفيف عين حني أكتئب 30

     حني ألتقي بشخص غريب أظنه أفضل مين 31

     أشعر ابالكتئاب لعدم قدريت على معاجلة مواقف متنوعة 32

     *من السهل أن أظهر حمبيت ملن يعنيين أمرهم 33

     هناك أمور تثري أعصايب بشكل غري حمتمل رغم أهنا ليست ذات أمهية 34

     يؤمن العيش فيهأعتقد أن العامل مكان قلق ال  35

     يشتد غضيب لدرجة أين أقذف وأحطم بعض األشياء 36

     أحب أن أجد من يشجعين حني أفشل 37

     *تعجبين نفسي كما هي عليه 38

     *أان راضي متاما على قدريت على مواجهة ما يطرأ من أمور يومية 39

     اآلخرينأجد صعوبة يف التعبري عن حقيقة مشاعري جتاه  40

     *ميكنين حتمل كثري من اإلحباط دون أن أثور أو أنزعج 41

     يف رأيي أن العامل مكان طيب مليء ابلسعادة 42
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

     أنتقم لنفسي إذا أهانين أحد أو جرح شعوري 43

     أفضل أن أعاجل الصعوابت بنفسي دون أن أنتظر تشجيعا أو تطييب خاطر 44

     يل نفع ولن يكونأشعر أنين ليس  45

     أان غري راضي عن نفسي إذ أشعر أين لست كفؤا كمعظم من أعرفهم 46

     أرتبك وأشعر ابحلرج حني أحاول أن أظهر حقيقة مشاعري لشخص أميل إليه 47

     العقبات البسيطة جتعلين اضطرب كثريا 48

     أرى أن احلياة مليئة ابألخطار 49

     أن اضرب شخص أو شيء ما أشعر برغبة يف 50

     أحب أن يتعاطف الناس معي حني أمر مبشاكل 51

     أشعر أين أقل من اآلخرين يف معظم النواحي 52

     *أشعر أين قادر وكفؤ كمعظم من حويل 53

     *أان رقيق حنون مع من أحبهم 54

     حلظة أكون مبتهج وسعيد وأخرى أكون عبوس وغري راض 55

     *أشعر أن احلياة هبيجة 56

     خيطر ببايل أن أتشاجر أو أتصرف خبسة مع اآلخرين 57

     أحب أن يظهر يل أصدقائي كثري من املودة واحلب 58
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

     أمتىن لو كنت أحرتم نفسي أكثر من ذلك 59

     أشعر بعدم كفاءيت يف كثري مما أحاول أن أفعله 60

     ابآلخرينأجتنب عالقة وثيقة  61

     *أستطيع أن أحتفظ هبدوئي حني أتعرض لتوتر عصيب بسيط 62

     *أرى الدنيا مكاان آمنا وهبيجا حنيا فيه 63
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 مة النجمة حتسب درجاهتا ابلعكس .# العبارات املعلق عليها بعال

التقدير  االعتمادية العدوان
السليب 
 للذات

عدم الكفاءة 
 النفسية

 عدم
التجاوب 
 االنفعايل

عدم الثبات 
 االنفعايل

النظرة 
السلبية 
 للحياة

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 *10 *11 12 13 *14 

15 *16 17 18 *19 *20 21 

22 23 *24 *25 26 27 *28 

29 30 31 32 *33 34 35 

36 37 *38 *39 40 *41 42 

43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 *53 *54 55 *56 

57 58 59 60 61 *62 *63 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 ( فما فوق ، فيدل على وجود مرض أو اضطراب نفسي . 19إذا حصلت على )  •

 ( فيدل على وجود مشكلة . 18( إلى )  16إذا حصلت من )  •

 ( وأقل ، فيدل على أنك شخص سوي . 15إذا حصلت على )  •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املادة العلمية
(1/1/1) 

 
 ابلشخصية؟ملاذا االهتمام 

 ائق( دق20الزمن ) نوعه 
 

 ملاذا هنتم ابلشخصية ؟ 
نُ َها .1  ملَْعرَِفة ُعُيوِب، فَُأَحسِ 
 ملَْعرَِفة َمَزاََيي، فَُأَطِورَُها .2
 أَلكْ َسب أكََب َقَدر ُُمِْكن ِمْن اأَلصْ ِدقَاء .3
رِيَّة .4  لَكي أََتَلَّص ِمْن اخِلالفَات اأُلسْ 
 صِحْيَحةلكي أرِبِ  أوالِدي َتربيًَّة  .5
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املادة العلمية
(1/1/2) 

 
 ما املراد ابلشخصية؟

 ائق( دق60الزمن ) نوعه 
 

 ما المراد بالشخصية؟ 

هي مجموعة أفكار ومشاعر وسلوك، وتعتبر األفكار هي المؤثر األكبر بحيث تساهم 

 بتشكيل مشاعر الفرد ويأتي السلوك نتيجة لألفكار والمشاعر.

من القواعد المهمة في ذلك هي: ) تستطيع تغيير مشاعرك وسلوكك من خالل تغيير 

 أفكارك (.

تتكون الشخصية من خالل البنية الفكرية والتي تعتبر نبته صغيرة لدى الطفل وتنمو 

معه من خالل احتكاكه مع والديه وإخوته والمحيط الذي حوله، فالشخصية المكتئبة 

منذ الطفولة من خالل مواقف متكرر حتى شكلت تكون من خالل بنية فكرية 

 شخصيته.
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

اليوم التدرييب األول: 
 اجللسة الثانية

 
 عوامل بناء الشخصية

 ائق( دق120الزمن )  
 

 :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة : هدف

  .يستنتج أهم العوامل في بناء الشخصية 
  .يعدد العوامل في بناء الشخصية 
 .يذكر أخطاء في فهم الشخصية 

 

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض األسلوب خطوات التنفيذ م

استنتاج أهم عوامل  1

 بناء الشخصية

 نشاط جماعي

1/2/1 

عرض 

 بوربوينت
 20 أقالم –أورق 

عوامل مهمة في بناء  2

 الشخصية
 محاضرة

عرض 

 بوربوينت
 40 جهاز البتوب

تحديد أخطاء في فهم  3

 الشخصية

 جماعي نشاط

1/2/2 

عرض 

 بوربوينت
 20 أقالم -أوراق 

أخطاء في فهم  4

 الشخصية
 حوار

عرض 

 بوربوينت
 40 جهاز البتوب

 120 المجموع

  

 

 

 خطة سير تنفيذ الجلسة األولى
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
(1/2/1) 

 
 أهم عوامل تكوين الشخصية من مقدمة الَبانمج ابلتعاون مع جمموعتك، استنتج

 نوعه :    
 ائق( دق20الزمن )
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املادة العلمية
(1/2/1) 

 
 العوامل املؤثرة يف تكوين الشخصية

 ائق( دق40الزمن ) نوعه :    
 

 

 العوامل المؤثرة في تكوين الشخصية

 
 

لوجي ويؤثر يف الذكاء واللون و شكل جزء مفهم يف اجلانب الفسيالوراثة: عامل الوراثة  -1
واألمراض الوراثية وغري ذلك بينما اجلانب السلوكي فالوراثة عامل غالبا يكون ضعيف ال يشكل إال 

 نسبا بسيطة.
 : تؤثر التشوهات العصبية على التفكري واإلدراك والسلوك.خللقةا -2
عوامل وأكثرها أتثريا فالتنافس اإلجياِب بني األوالد : وهي من أهم الاألسرة وأساليب التنشئة -3

 وعدم التفريق بني الذكر واألنثى تساهم يف بناء شخصية سوية والعكس صحيح
القراءة تعكس اهتمام الشخص وتبين شخصيته من خالل : املؤثرات الثقافية واالجتماعية -4

 الشخصيةالتأثري على أفكاره وعالقته االجتماعية هلا دور كبري يف بناء 
األزمات والعقبات النفسية: يؤكد علماء النفس على ضرورة تعريض الطفل للعقبات النفسية  -5

 اليت تساهم يف صقل شخصيته
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
(1/2/2) 

 
 ابلتعاون مع جمموعتك، حدد أخطاء يف فهم الشخصية

 نوعه :    
 ائق( دق20الزمن )
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املادة العلمية
(1/2/2) 

 
 أخطاء يف فهم الشخصية

 ائق( دق40الزمن ) نوعه :    
 

 

  أخطاء يف فهم الشخصية 
املال واملنصب والنسب واجلاه  : املظاهر تتضح يفاالعتماد على املظهر دون املخَب -1

 وتنكشف يف املواقف املالية والسفر فالسفر يسفر عن أخالق الرجال كما يقال
: كثري من الناس يصدق ما يقول الناس عنه دون أن تماد على رأي اآلخرين دون تثبتاالع -2

 يكلف نفسه يف التأمل فهو أكثر الناس معرفة بنفسه
: بعض الناس لديه انطباع خاطئ عن نفسه فيؤمن سهانطباع الشخص عن نفاالعتماد على  -3

 أبنه فاشل وهو عكس ذلك
: فهم الشخصيات علم مبين على أسس علمية فليس فيه جمال االعتماد على الظن والتخمني -4

 للظن والتخمني
التقومي التطريف: وهو يتمثل إما حسن أو سيء ويفتقد املرونة يف حتديد الشخصية ويكثر لدى  -5

 ج وعكسها املرجئة ولدى املتحابني بني اجلنسنيمجاعات اخلوار 
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

اليوم التدرييب الثاين 
 اجللسة األوىل

 
 الشخصية السوية والالسوية

 ائق( دق120الزمن )  
 
 
 

 :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة : هدف

  .يفرق بين الشخصية السوية والالسوية 
  ،وسماتهايذكر أنماط الشخصية . 
 يطبق طرق تحديد نمط الشخصية. 
 

 الزمن األدوات وسيلة العرض األسلوب خطوات التنفيذ م

تحديد سوكيات سوية  1

 وغير السوية

 جماعي نشاط

2/1/1 

 عرض  

 بوبوينت
 20 أقالم -أوراق 

الشخصيات السوية  2

 والالسوية
 محاضرة

عرض 

 بوربوينت
 40 جهاز البتوب

 محاضرة الشخصية السوية 3
عرض 

 بوربوينت
 40 جهاز البتوب

تحديد سمات متباينة  4

 بين الشخصيات

 مشغل تدريبي

2/1/2 

عرض 

 بوربوينت
 20 أقالم –أوراق 

 120 المجموع 5
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
(2/1/1) 

 
 ابلتعاون مع جمموعتك، حدد جمموعة سلوكيات سوية والالسوية

 نوعه :    
 ائق( دق20الزمن )
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 املادة العلمية
(2/1/1) 

 
 جمموعة سلوكيات سوية والالسوية

 ائق( دق40الزمن ) نوعه :    
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املادة العلمية
(2/2/1) 

 
 الشخصية السوية

 ائق( دق40الزمن ) نوعه :    
 

 الشخصية السوية

 

 # عالمات الشخصية السوية : 

 ليس لديها مشاكل يف أربعة أمور :

 اجتماعية . -4دراسية  -3وظيفية  -2زواجية  -1
 
 

 # عالمات اضطراب الشخصية :

.غرابة التفكري -1  
  .عدم اتزان االنفعاالت -2 

 اضطراب السلوك -3
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
(2/1/2) 

 
 متباينة بني الشخصياتحتديد مسات 

 ائق( دق20الزمن ) نوعه :    
 

# يقدم المدرب مجموعة من األمثلة، أو يتيح الفرصة للمتدربين بإيجاد األمثلة 

والتي تعكس سلوكيات متباينة ويقوم المتدرب مع زمالئه بتقييم هذا السلوك من 

 حيث السواء أو اضطراب الشخصية.
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

اليوم التدرييب الثاين 
 اجللسة الثانية

 
 الشخصيات وعللها

 ائق( دق120الزمن )  
 

 :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    الجلسة : هدف

   الشخصية.يعدد سمات. 
 .يفرق بين السمة وأنماطها 
 .يطبق طرق تحديد نمط الشخصية 
 

 الزمن األدوات وسيلة العرض األسلوب خطوات التنفيذ م

 الشخصيات وعللها 1

(1) 
 محاضرة

 عرض  

 بوبوينت
 40 جهاز البتوب

 السمة وأنماطها 2
 جماعي نشاط

2/2/1 

عرض 

 بوربوينت
 20 أقالم –أوراق 

 الشخصيات وعللها 3

(2) 
 محاضرة

عرض 

 بوربوينت
 40 جهاز البتوب

 تطبيقات عملية 4
 جماعي نشاط

2/2/2 

عرض 

 بوربوينت
 20 أقالم -أوراق 

 120 المجموع 5
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املادة العلمية
(2/2/1) 

 
 الشخصيات وعللها

 ائق( دق40الزمن )  نوعه :   
 

  الشخصيات وعللها 
 الفصامية : -1

 االنطواء والعزلة . •

  عدم الرغبة يف العالقات احلميمة وال ميلك الرومانسية . •

 هواايته وأنشطته يغلب عليها الفردية . •

 ضعف يف امليول اجلنسي . •

 ابرد املشاعر . •

 ابرد االنفعاالت . •

 ضعف يف التواصل اللفظي . •

 # كيفية التعامل مع الفصامية :

 توعية املقربني منه أن هذا طبع فيه وليس سوء خلق . •

 باره على نشاط مجاعي .عدم إج •



 

35 
 

 

 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 إعداد مادة ثقافية ... ( . –تفعيل نشاط إجيايب ) أتليف  •

 أخذ احلب منه ابملواقف أكثر من الكالم . •

 تشجيعه جنسًيا إبدخال األلعاب الزوجية كنوع من التغيري .  •

 الشكاكة : -2
 تغليب سوء الظن . •
 املبالغة يف احلذر . •
 .املبالغة يف التأثر ابنتقادات اآلخرين  •
 إسقاط أخطائه على اآلخرين . •
 اإلكثار من اجلدل . •
 املبالغة يف التعرف على ما يف نفوس اآلخرين . •
 عدم االعرتاف ابجلهل .  •
 ال ينسى أخطاء اآلخرين .  •

 # كيفية التعامل مع الشكاكة :

  الصراحة والوضوح معه . •

 عدم املبالغة يف الصراحة معه . •

 تفعيل االستماع له أكثر من احلديث . •

 مبادرته ابلسالم واالتصال وتكون قصرية . •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 التجاوز عن الشك يف الفرعيات . •

 توظيفة يف جمال يتطلب احلذر واليقضة .  •

 

 احلدية : -3
 التطرف الشديد يف املفاهيم . •
 تغلب عليه املزاجية . ) مشاعره تسبق أفكاره (  •
 ضعف القدرة على التحكم يف غضبه . •
  ُيكره اآلخرين على خدمة مصاحله . •
 مييل إىل املركزية .  •
 مييل إىل الكذب إلدخال الرعب على اآلخرين . •

 # كيفية التعامل مع احلدية :

 ال تستعجل بردة الفعل ألنه سيهدأ بعد فرتة . •

 عدم املوافقة الكلية أو الرفض الكلي حىت ال هتيج مشاعره. •

 توظيف مشارك له يتسم ابهلدوء . •

 أبنه ال يكون مثله . عند الزواج يعتىن ابختيار شريك احلياة •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
(2/2/1) 

 
 ابلتعاون مع جمموعتك، حدد السمة وأمناطها

 نوعه :    
 ائق( دق20الزمن )
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املادة العلمية
(2/2/2) 

 
 الشخصيات وعللها

 ائق( دق40الزمن )  نوعه :   
 

 اهلستريية :

  الولع جبذب األنظار بشكل مبالغ فيه . •
  مييل إىل تبذير املال لكسب استحسان اآلخرين . •
 سهل االستثارة . •
 املبالغة يف التعبري عن االنفعاالت . •
 املبالغة يف إقامة عالقات اجتماعية مع ذوي اجلاه واملال . •
 فقد الصرب واملثابرة . •
 استخدام السلوك اإلغرائي للجنس اآلخر . •

 # كيفية التعامل مع اهلستريية :

 ئي ضروري حىت تراتح .اإلشباع اجلز  •

 عدم املصادمة . •

 توظيفها ابألعمال اليت حتتاج إىل ظهور . •

•  
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 النرجسية : -4
 الشعور ابلعظمة واإلعجاب الزائد ابلنفس . •
 يكاد ال يعرتف خبطأ فيه . •
يف التعامل مع اآلخرين ينتظر احرتام من نوع خاص لشخصه وأفكاره  •

.  
 الغرية من جناحات اآلخرين . •
 ينسب لنفسه إجنازات غريه . •
 تربز لدى اإلانث أكثر يف فرتة املراهقة .  •

 
 # كيفية التعامل مع النرجسية :

 إعطائه مناصب غري حساسة . •
 عدم إفراده مبسؤولية وإمنا جزء من فريق . •
 تفعيل املعاين الشرعية للرايء ، الكرب . •
 تفعيل املنصب الروحي لديه . •
 النجاح .تفعيل معىن الفالح أكثر من  •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 السيكوابتية : -5
 عدم القدرة على التوافق مع ضوابط وأنظمة اجملتمع . •
 اخلداع واملراوغة واالحتيال . •
 ضعف الضمري وتبلد اإلحساس . •
 ينتهز الفرص ملصاحله وشهواته دون مباالة مبشاعر اآلخرين .  •
 ال تعرف الندم على أخطائها . •

 
 

 # كيفية التعامل مع السيكوابتية :

 الرتكيز على جتنب شرورها . •
 ضع حدود فاصلة وواضحة للتعامل معها . •
 إذا استطعت تركها فهو أفضل .  •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 
 الوسواسية : -6

 التشدد يف حتري الدقة والصواب . •
 اإلفراط يف العمل دون اسرتخاء أو أصدقاء . •
 اإلفراط يف طلب الكمال واملثالية . •
 احلرص الشديد على النظافة والصحة . •
 حفظ األشياء الغري مهمة . •
 انعدام املرونة يف التعامل ) اي أبيض اي أسود ( . •
 حريص لدرجة البخل .  •

 # كيفية التعامل مع الوسواسية :

 الوضوح يف التعامل . •

 مراعاة األلفاظ . •

 جتنب النقد املباشر . •

 وضع مسافة يف التعامل .  •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 االعتمادية : -7

 لديه صعوبة يف اختاذ قرار دون الرجوع لغريه . •

 مييل إىل استعطاف اآلخرين وإاثرة شفقتهم عليه . •

 يساير اآلخرين ويتنازل عن بعض حقوقه كي ال يرتكوه . •

 يرغب أن يتوىل غريه املسؤولية . •

 لديه نقص ثقة ال نقص طاقة .   •

  # كيفية التعامل مع االعتمادية :

 التدرج يف إعطائه بعض املسؤوليات البسيطة . •

 عدم افرتاض التغيري الكامل والرضا ابلقليل . •

 ربطه بقوة االعتماد على اخلالق أكثر من املخلوق . •

 تفعيل معىن الدعاء واالستخارة لقتل الرتدد .  •

 

 

 

 



 

43 
 

 

 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 التجنبية : -8

 يتجنب االندماج االجتماعي خوفا من النقد . •

 اليت تتطلب تواصال مع اآلخرين .يتجنب املهام الوظيفية  •

 نقص واضح يف مهارات التواصل االجتماعي . •

 التقوقع واالنكفاء على الذات . •

 اإلحجام عن إظهار اإلمكانيات والقدرات الشخصية . •

 الشعور بعد الكفاءة ولذا مييل إىل السكوت يف اللقاءات اجلديدة .  •

 # كيفية التعامل مع التجنبية :

 دجمه يف العمل اجلماعي أكثر من الفردي . •
 تكليفه ابألعمال واضحة املعامل . •
 إشغاله بذاته وبعمله أكثر من تقييم اآلخرين له . •
 تعويده الرتكيز على النية واهلدف وطريقة األداء . •
 تعريضه للمواجهة مثل األنشطة اإللقائية . •
 تفعيل معىن الكمال لديه .  •
 التوكيدي .تدريبه على السلوك  •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املكتئبة :-10

  شعور شبه دائم ابحلزن واإلحباط وخيبة األمل . •

 غلبة عبوس الوجه وغياب االبتسامة . •

 غلبة التشاؤم . •

 ضعف اختاذ القرارات وقلة الثقة ابلنفس . •

 # كيفية التعامل مع املكتئبة :

 انطلق من حمبوابته . •

 اجعله جزء من حيايت وليس كل . •

  .قد يكون لديه نقص فيتامني ) د ( ومخول الغدة الدرقية •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 السلبية العدوانية :-11

 يظهر الطاعة والتجاوب ويتعمد املخالفة واإلمهال بطريقة غري مباشرة .  •

 يرى أنه على صواب ومل يقع منه خطأ . •

 يعرقل اجلهود املبذولة لإلصالح سواء ذاته أو غريه . •

 سلبية العدوانية :# كيفية التعامل مع ال

 احلذر الشديد عند التعامل معه .  •

 ضبطه ابألنظمة بشدة . •

 عدم االشرتاك معه يف أي مشروع .  •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 املازوخية :-12

 يتلذذ إبهانة غري له لفظيا أو جسداي أو كالمها . •

 أحياان يتعمد إهانة غريه ليحصل على اإلهانة . •

  # كيفية التعامل مع املازوخية :

 االستبصار وتبصري الغري بذلك . •

 يرى البعض أن يشبع جزئيا يف الفرعيات .  •

 السادية : -13

 يتلذذ إبهانة غريه لفظيا  أو جسداي أو كالمها . •

 أحياان قد حيدث اضطراب فيميل إىل العنف اجلنسي . •

 # كيفية التعامل مع السادية :

 التجنب قدر اإلمكان . •

 .التمثيل ابلتأمل جنسيا إلشباعه  •
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 نشاط
(2/2/2) 

 
 تطبيقات عملية

 نوعه :    
 ائق( دق20الزمن )

 
# يقوم المدرب أو المتربين بعرض مجموعة من المشكالت داخل البيئة التعليمة، ومحاولة تحديد السمة 

 ثم النمط وكيفية التعامل معها.
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 بمحافظة األحساء للتعليماإلدارة العامة 

 الشؤون التعليمية )بنين(

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 :المراجع والمصادر

 

 المؤلف المرجع م

 د. محمد الصغير كتاب ما تحت األقنعة 1

 د. طارق الحبيب دورة تدريبية فهم الشخصيات 2
 

 جون ماركس كتاب الطب النفسي المبسط 3

 ترجمة د. طارق الحبيب

 د. طارق الحبيب التربية الدينية في المجتمع السعودي 4
 

العالج النفسي السلوكي المعرفي  5

 الحديث

إبراهيمد. عبدالستار   

 د. بشير الرشيدي التعامل مع الذات 6

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 


