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  عيسى عبد اهللا جابر ثـــــاسم الباح
  العالقة بين األساليب المعرفية وسمات الشخصية ثــــعنوان البح

  عين شمس ةـــــــجامع
  التربية ةــــــــكلي
  التعليميعلم النفس  م ــــــــقس

  )م١٩٨٦(ماجستير  ةـــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

 االستقالل –عتماد اال(تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة العالقة بين بعد 
كأحد األساليب المعرفية وبين بعض سمات الشخصية ) يدراكعن المجال اإل

  :يلي طلبة المدرسة الثانوية بالكويت ويمكن أن يستفاد منها فيما ىدل
فراد عن طريق معرفة أساليبهم التمييز بين سمات الشخصية لدى األ -١

 .المعرفية
) يدراك االستقالل عن المجال اإل–عتماد اال(في استخدام األسلوب المعر -٢

في  لدى الطلبة الكويتيين النفسي واإلرشادمجال التوجيه في المشار إليه 
حسب ما يتسمون به من سمات شخصية مرتبطة (المرحلة الثانوية 

 ).المعرفيبأسلوبهم 
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 االستقالل عن المجال –مجال االعتماد في الفروق بين الجنسين استخدام  -٣
مجاالت التوجيه في وسيلة للتمييز بين الجنسين )  وجدتأن (يدراكاإل

 . المختلفةواإلرشاد
 االستقالل عن المجال –االعتماد (في معرفة العالقة بين األسلوب المعر -٤

 .وسمات الشخصية) يدراكاإل
  منهج الدراسة

تهدف إلى التعرف التي  رتباطيهرسة من الدراسات اإلتعد هذه الدا
 –االعتماد (في بين متغيرين هما األسلوب المعر)  وجدتأن(على العالقة 

كما يقيسه اختبار األشكال المتضمنة ) يدراكاإلاالستقالل عن المجال 
وبين سمات الشخصية كما يقيسها استفتاء الشخصية ) الصورة الجمعية(

 تميز األفراد المستقلين عن المجال التي معرفة السمات  أى محاولة.لكاتل
  .يدراكاإل تميز أقرانهم المعتمدين على المجال التي عن تلك يدراكاإل

  استنتاجات الدراسة
في الختبار الفرض األول المتعلق بإمكانية التنبؤ باألسلوب المعر

تفتاء عن طريق استخدام اس) يدراكاإل االستقالل عن المجال –االعتماد (
 والثانوية لكاتل استخدم الباحث أسلوب التحليل اإلعداديةالشخصية للمرحلتين 

  .التمييز بطريقة إضافة وحذف المتغيرات تدريجياً
متغيرا ) سمات الشخصية(هذه الطريقة تدخل المتغيرات المستقلة في و
 – االعتماد :فياألسلوب المعر( على أساس ارتباطها بالمتغير التابع متغيراً

 حيث يختار ،والمتغيرات المستقلة األخرى) يدراكاإلاالستقالل عن المجال 
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كل مرحلة أعلى المتغيرات المستقلة ارتباطاً بالمتغير التابع بعد حذف أثر في 
  .ارتباطها بالمتغيرات المستقلة األخرى

وهذا األسلوب يستخدم بصفة عامة للبحث عن أنسب فئة من المنبئات 
المتغير التابع (بمحك معين ) لة وهى هنا سمات الشخصيةالمتغيرات المستق(

  ).يدراكاإل االستقالل عن المجال – االعتماد :هو
  . التابعة لجامعة الكويتاآلليوحدة الحاسب في وقد أجرى التحليل 

 ، االجتماعية،الواقعية(وأظهرت نتائج الفرض األول أن السمات الستة 
يمكن استخدامها ) الدافعي والتوتر ،ا الشيزوثيمي، مستوى الذكاء،المخاطرة

  ).يدراكاإل االستقالل عن المجال –االعتماد (في للتنبؤ باألسلوب المعر
وهكذا يكون الفرض األول قد تحقق من حيث أن هناك بعض العوامل 

 والثانوية لها ارتباطات عالية مع اإلعداديةاستفتاء الشخصية للمرحلتين في 
وبذلك يمكن ) يدراكاإل االستقالل عن المجال – االعتماد(في األسلوب المعر

  .المعرفيالتنبؤ باألسلوب في استخدامها 
يمكن استخدام استفتاء الشخصية للمرحلتين  "الثانيبالنسبة للفرض 

 مجموعتي يقيس سمات الشخصية كأداة للتمييز بين والذي والثانوية اإلعدادية
  .يدراكاإلاالعتماد واالستقالل عن المجال 

 وعن طريق إيجاد دالة رياضية التمييزياستخدام أسلوب التحليل و ب
 وهى دالة تستطيع عن ،Discriminant functionوهى دالة التمييز 

طريقها أن تميز انتماء الفرد لمجموعة معينة عن طريق حساب احتمال 
  .ارتباط هذا الفرد بهذه الدالة

استفتاء الشخصية ي ف طالبا وطالبة ٥٢ دالة التمييز أن تميز واستطاعت
 عدد والتي) يدراكاإلاالعتماد على المجال (بأنهم ينتمون فعال لمجموعة 
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 فرداً من أفراد هذه ٢٨ بينما ذهب ، طالباً وطالبة٨٠أفرادها أصالً 
االستقالل عن (المجموعة بناء على نتيجة دالة التمييز إلى المجموعة األخرى 

المجموعة األولى في لمئوية للتميز وبذلك تكون النسبة ا) يدراكاإلالمجال 
مجموعة (المجموعة الثانية في  أما ،%٦٥) يدراكاإلاالعتماد على المجال (

 ٥١ أن تميز استطاعتفنجد أن دالة التميز ) يدراكاإلاالستقالل عن المجال 
 طالبا وطالبة بأنهم أفراد ٨٠طالبا وطالبة من مجموعة أفراد العينة وعددهم 

بة إلى المجموعة األولى  طالبا وطال٢٩ما ذهب ن بي،جموعةينتمون لهذه الم
وكانت النسبة المئوية للتمييز بالنسبة ) يدراكاإل على المجال داالعتما(

وبذلك % ٦٣ر٨تساوى ) يدراكاإلاالستقالل عن المجال (للمجموعة الثانية 
يز تكون النسبة المئوية الكلية للتمييز بين المجموعتين بناء على دالة التمي

  .وهى نسبة جيدة نسبياً% ٦٤ر٣٨باستخدام متغيرات الشخصية تساوى 
 من حيث أن مجموعة معينة من الثانيوبذلك يكون قد تحقق الفرض 

  :هي وهذه العوامل التمييزي تتميز بالصدق التي هيعوامل الشخصية 
 .مقابل الفردية المتعنتةفي  الجماعيحب العمل  -
 .ميامقابل السيكلوثيفي الشيزوثيميا  -
  مرتفعءمستوى ذكامقابل في مستوى ذكاء منخفض  -
 الدافعيمقابل قوة التوتر في  الدافعيضعف التوتر  -
 .واإلقداممقابل المخاطرة في الخجل والحرص  -

 واإلناث بين الذكور إحصائياًتوجد فروق دالة "بالنسبة للفرض الثالث 
يميل الذكور  حيث –) يدراكاإل االستقالل عن المجال –االعتماد (بعد في 

 إلى االعتماد على اإلناث بينما تميل يدراكاإلنحو االستقالل عن المجال 
  .يدراكاإلالمجال 
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إيجاد في ) ت(وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار 
الصورة ( المتضمنة اإلشكالاختبار في  واإلناثالفروق بين درجات الذكور 

 طالبة من ١٩٥ اإلناثطالبا وعدد  ٢٠١ حيث بلغ عدد الذكور ،)الجمعية
 وهى ٤ر٢٦تساوى ) ت( وكانت قيمة ،ةب طالبا وطال٣٩٦مجموعة العينة 

ر لصالح درجات الذكور وكذلك القوة االختبارية ٠٠١دالة عند مستوى 
  ٠ر٩٥تساوى ) ت(الختبار 
 بين إحصائيا أن الفرض الثالث تحقق من حيث أن هناك فروقاً دالة أي
 حيث –) يدراكاإل االستقالل عن المجال –االعتماد (بعد في  واإلناثالذكور 

 نحو اإلناث بينما تميل ،يدراكاإليميل الذكور نحو االستقالل عن المجال 
  .يدراكاإلاالعتماد على المجال 

 بين الذكور إحصائيةتوجد فروق ذات داللة "بالنسبة للفرض الرابع 
سمات الشخصية كما يقيسها في   من طلبة المرحلة الثانوية الكويتيينواإلناث

ار صحة هذا الفرض ب، والخت والثانويةاإلعداديةاستفتاء الشخصية للمرحلتين 
وأوضحت النتائج الخاصة بهذا الفرض أن هناك ) ت(استخدم الباحث اختبار 

االتزان االنفعالي، االعتماد على (قا دالة لصالح الذكور في السمات التالية وفر
، كما دلت النتائج على أن هناك فروقات ذات ) ء الذاتي االكتفا–الجماعة 

 –مستوى الذكاء، التبلد ( في السمات التالية اإلناث لصالح إحصائيةداللة 
 الرومانتيكية، ضعف التكوين – السيطرة ، الواقعية –االنطالق ، الخضوع 
 ، ضعف التوتر  قوة التكوين العاطفي نحو الذات–العاطفي نحو الذات 

  ). قوة التوتر الدافعي–ي فعاالد
  

  


