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: Résumé 

اهتم علماء النفس حديثاً بموضوع الشخصية بالبحث في كيفية نموها والعوامل المؤثرة فيها وكيفية قياسها وذلك للتنظير لها 

بنظريات مختلفة، منبينها ما جاء به العالم األمريكي ميشال آبتر، هذا األخير الذي أكد في نظريته المسماة نظرية التقلبات النفسية 

الحاالت أو الفترات المتضادة بدالً من السمات بدليل أن الفرد يمكن أن يكون مندفع أو غير مندفع في الوضعية التي تقوم على مبدأ 

نفسها، وذلك حسب استعداده الذهني الذي يكون عليه والحالة النفسية التي يكون عليها من حين ألخر، طبيعة المجتمع الثقافية التي 

ا على وجود أربعة أزواج متضادة في شخصية الفرد تظهر في تصرفاته وسلوكاته إذ يمكن أن ينتمي إليها هذا األخير، مؤكداً فيه

يتميز الفرد بزوج منها في يوم واحد أو كأن ينتقل من نمط إلى ضده في نفس الوقت من موقف ألخر ...، من بين أألزواج األربعة 

هل تؤثر ثقافة المجتمع  -ي الدراسة الحالية التساؤل التالي : حسب آبتر نمط الشخصية الهادف/غير الهادف . وعليه طرح الباحث ف

على نمط الشخصية الهادف حسب نظرية التقلبات النفسية آلبترفي شخصية تالميذ التعليم الثانوي بمدينة مستغانم ؟ ومنه تفرعت 

لبات النفسية لدى تالميذ التعليم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط الشخصية حسب نظرية التق -التساؤالت التالية : 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في نمط  -الثانوي تعزى إلى بيئة التلميذ الجغرافية والثقافية التي يقصد بها مكان إقامته ؟ 

 الشخصية حسب نظرية التقلبات النفسية لدى تالميذ التعليم الثانوي تعزىإلى جنس التلميذ ؟


