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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٨٧ 

  فريح عويد العنزي ثـــــاسم الباح
الفروق بين الجنسين في نمط الشخصية الفـصامية         ثــــعنوان البح

وعالقتها بالتحصيل الدراسي والتوافق لدى عينة من 
  دراسة عاملية: طلبة وطالبات جامعة الكويت

  المنيا ةـــــــجامع
  اآلداب ةــــــــكلي
  علم النفس م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

إن دراسة الشخصية الفصامية وعالقتها بالتوافق والتحصيل الدراسـي         
يتيح لنا معرفة أهم العوامل التي تؤثر في شخصية الطالب وتؤدي به علـى              

  .عوامل الوراثية والبيئية بدور مؤثرحالة من عدم السواء، وقد تسهم ال
بهذا الموضوع ألنـه يتعلـق باضـطراب فـي           الباحث   ويأتي اهتمام 

الشخصية، ويرتبط بمرحلتين من مراحل النمو لدى الفرد على درجة كبيـرة            
من األهمية، ويقصد بهما مرحلة المراهقة المتأخرة وبداية الرشد، وتستوعب          

ني عن البيان أن هاتين المرحلتين تعدان       هاتان المرحلتان طالب الجامعة، وغ    
بمثابة المقدمة لدخول ميدان العمل واإلنتاج، وإصابة الشباب باضطراب فـي           
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الشخصية يعني اضطراب مستقبلهم واختالل أمالهم وبقائهم عالة على األسرة          
  .كما يؤدي إلى تدهور في مستوى العائلة االجتماعي واالقتصادي

ية لدى عينات من طلبة وطالبات جامعـة        وإن دراسة الشخصية الفصام   
وإن المجتمع العربي أو الكويتي بـصفة خاصـة         . الكويت أمر جدير بالبحث   

تعرض لتغيرات اقتصادية واجتماعية شديدة بعد ظهور النفط وما صاحبه من           
تفكك وتشتت أسري واختالل في القيم واألعراف نتج عنه سلوك غير سـوى        

ابات واألمراض النفسية والعقلية مظهـراً      فكانت االضطر . لدى بعض الشباب  
  .من مظاهر هذا التغير السريع

  :وتتحدد أهداف البحث في دراسة النقاط التالية
دراسة ارتباط الشخصية الفصامية بأهم أبعاد الشخـصية والقابليـة           .١

  .لإليحاء والتوافق والتحصيل الدراسي
  .فصاميةدراسة الفروق بين الذكور واإلناث على مقياس الشخصية ال .٢
  .دراسة نسق االرتباطات بين متغيرات الدراسة تبعاً الختالف الجنس .٣
  .معرفة التركيب العاملي لمتغيرات البحث بين الذكور واإلناث .٤
معرفة التركيب العاملي لمتغيرات البحـث لـدى العينـات الـثالث             .٥

  .المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة على مقياس الشخصية الفصامية
  منهج الدراسة

 الباحث باستخدام المنهج الوصفي المقارن وتكونت عينة البحث من          قام
 ي طالب وطالبة من طالب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيق          ٣٧٨

  .والتدريب
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  : أدوات البحث
  .مقياس الشخصية الفصامية) ١(
  .قائمة ايزنك للشخصية) ٢(
  .مقياس القابلية لإليحاء) ٣(
  .راسياختبار التوافق الد) ٤(

  استنتاجات الدراسة
تبين من النتائج أن هناك ارتباط جوهري موجب بين الشخصية الفصامية            .١

 بينما كان االرتباط جوهري ،نية والعصابية والقابلية لإليحاءاوكل من الذه
 والكذب وأبعاد التوافـق   طالنبسااسالب بين الشخصية الفصامية وكل من       

  .الدراسي
ا بين الذكور واإلناث في كـل عوامـل         ال توجد فروق جوهرية إحصائي     .٢

االنفراد في الذات وقـصر التفاعـل       " ما عدا عامل     ،الشخصية الفصامية 
حيث تبين أن اإلناث أكثر ميالً للعزلة واالنفراد في الذات من        " االجتماعي

  .الذكور
تبين من خالل النتائج أن هناك فروقاً جوهرية بين المجموعات الـثالث             .٣

  .ليا في متغيرات التحصيل والتوافق الدراسيالدنيا والوسطى والع
يتبين عدم وجود اختالف بين الذكور واإلناث في نسق االرتباطات بـين             .٤

متغيرات البحث، فيما عدا االرتباط بين الدرجة الكلية للشخصية الفصامية          
ومقياس الكذب واألنشطة االجتماعية لم يصل إلى حد الداللة اإلحـصائية   
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ا بقية متغيرات البحث فكانت معظـم االرتباطـات         وأم.  فقط ثعند اإلنا 
  .متقاربة لدى الذكور واإلناث على حد سواء

يتضح من خالل النتائج أن التركيب العاملي لمتغيرات البحث بين الذكور            .٥
  .واإلناث مختلفة إلى حد كبير

يتضح من النتائج أنه لم تستخرج عوامـل متطابقـة مـن المـصفوفات               .٦
لثالث وذلك فيما عدا اسـتثناءات قليلـة مثـل          االرتباطية للمجموعات ا  

. استخراج عامل التوافق الدراسي بين المجموعتين المنخفضة والمرتفعة       
وقد يرجع عدم االتفاق بين العوامل المستخرجة إلى زيادة عدد المتغيرات           

: وتشابكها وشمولها على عدد غير قليـل مـن القطاعـات          )  متغيراً ٢٢(
 السبعة، أبعاد الشخصية، القابلية لإليحـاء،        الفصامية بعواملها  ةالشخصي

  .أبعاد التوافق الدراسي، التحصيل الدراسي، العمر
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


