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 ملخص البحث:

وبحث  ،سسةةةة الا ااب لاي لد   وسإلفت أنماط الشةةةة لةةةةلت لدا عة ت قاسإت ال د  هدفت هذه الدراسةةةةت ال إلى  ل  

إا في س السةةة ان أنماط الشةةة لةةةلت وااب لاي ت  ، وكذلك تحد د الفلوق أنماط الشةةة لةةةلت وبين ااب لايالإالقت بين 

است قول ح يق أهداى الدراسةةةةةةةت لم غيلان )ال  لةةةةةةةس واللسك، والسةةةةةةةتن والمسةةةةةةة الا ال إةلمي، والمإد  ال لابمي   

  عال ا سن كال اللسسةين  واسة  دست ال احثت اب  ار 340عة  عيست ع قلت عشةالايلت ستالنت )ال احثت بإقلاء الدراسةت 

 ، وقايمت " بلك " 1991أحمد عبد ال الق " )“سن  عداد وتإليب  EPQلةةةةةةةةلت اةةةةةةةةلغت اللا ةةةةةةةةد ن "   زنك " لةشةةةةةةةة 

  وت  ال ح ق سن ادق األداتين بإلض ما عة  عدد سن 1996المإدلت لالب لاي سن تإليب " أحمد عبد ال الق " )

لون اخ الدابةي بحساي سإادلت كالمحتمين، كما ت  حساي الث ان ألداتي الدراست بأبإادها الم  ةفت ب لي ت ااتساق 

 ألفا وتبين تم ع األداتين بدرقت عاللت سن الث ان  

-tوتمت سإاللت البلانان  حلةةةايلا عن عليق حسةةةاي الم السةةة ان الحسةةةابلت، واانحلافان المبلاريت، واب  ار)ن  )

test(  وتحةيةةةةت ال  ةةةةا ن األحةةةةاد   one - way ANOVA واب  ةةةةار   (LSD)  بيلسةةةةةةةةةةةةةةال  وسإةةةةاسةةةةت ا رت ةةةةاط

(Pearson Correlation    

وأظ لن الس ايج: أ  الم السط الحسابي لسمط الذهانلت قاء بدرقت سس فضت، بيسما قاءن األنماط األبلا )اان ساط، 

والإلابلت، والكذي  بدرقت سلتفإت  وأ  سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  قاء بدرقت عفلفت  أيضا تبين 

ن نم ي )الذهانلت والإلابلت  وسس الا ااب لاي، ووقالد عالقت سةبلت بين نمط اان ساط وقالد عالقت  يلابلت بي

وااب لاي  بيسما تبين انه ا تالقد عالقت بين نمط الكذي وااب لاي  كذلك تبين انه ا تالقد فلوق في س الس ان 

الد فلوق في حين تبين وق المس الا ال إةلمي،و  أنماط الش للت لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل ال  لس،
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تإزا لم غيل اللسك عة  نم ي الذهانلت واان ساط للالح الذكالر، وعة  نمط الكذي للالح ا ناث، ووقالد فلوق 

ت إا لمتا  الستن للالح ستا  ال ليت في نمط الذهانلت وفي نمط الإلابلت للالح )سد ست وس ل    ووقالد فلوق 

   بيسما %70مط )الإلابلت  للالح ال ة ت الذ ن سإدات   ال لابملت )اقت سن ت إا لم غيل المإد  ال لابمي عة  ن

وأيضا ا تالقد فلوق في سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د   تبين عدم وقالد فلوق عة  باقي األنماط األبلا 

ا لم غيل ستا  الستن ت إالمإد  ال لابمي، بيسما تبين وقالد فلوق و  المس الا ال إةلمي تإزا لم غيل ال  لس واللسك

 للالح ال ة ت سن ستا  )المد ست   

  عداد البلاسج الالقايلت وفي ضةةةةةةةةةةةةةةالء هذه الس ايج بلقت ال احثت بملمالعت سن ال الاةةةةةةةةةةةةةةلان تمثةت في الدعال   ل 

واار ةةةةةةةةةةةةةةاديت والإالقلت ال ي تلكز عة  ال بلان ال ي سن  ةةةةةةةةةةةةةةأن ا أ  تزيد سن ااب لاي لدا ال الي والإمت عة  

الالقايت سس ا او عالق ا، وتسملت نمط اان سةةةةةةاط لدا ال ة ت والذ  يإ بل سن األنماط الفاعةت في ت فلي سسةةةةةة اليان 

  الكذي ااب لاي والذهانلت والإلابلت و 

 أنماط الش للت،   زنك، ا ب لاي الكلمات المفتاحية: 

 

 :مقدمةال

  زا د ا ه مام في الالقت الحاضل بمالضالع الش للت الذ  يإ بل سن المالاضلع ال ي ل ا أهمي  ا في عة  السفك، 

وتمثت الحلا  ا نفإاللت قان ًا هاسًا سن قالانب الش للت حيث أن ا ا تؤثل في تالقله سةالك الفلد فحسب، بت ت دبت 

نماع ا أن دورًا هاسًا في حلاته،  ذ تلت ط بسمان   لي ه و تةإب اانفإاا كما ل  حد كبيل في سالس ه السفسلت، 

 بلايل ا، كما تلت ط بسةالكه ودوافإه وحاقاته  و 
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وتإتك   للت الفلد وتكاسةه السفسي واللسد  وااق ماعي تأثيلًا س  ادًا، حيث تؤثل وت أثل عساالها بإض ا 

ت بين الإ ت واللسد، فشغةت سشتةت الإ ت واللسد ب إي ف د على ا نسا  سسذ ال دم سظاهل اانفإاان الم  ادل

   2014الفالسفت والإةماء واألع اء عة  سل السسين)الشالا ل  والدقك، 

وكال  الدراسةةةةةةةةت الحاللت ت    بأنماط الشةةةةةةةة لةةةةةةةةلت عسد   زنك ، لذا تلا ال احثت انه سن المفيد عل  سا تساوله   زنك 

(Eysenck  حيث  لا )  زنك   أ  هساك ثالثت أبإاد ريلسلت لةش للت حال  سالضالع األنماط بشيء سن ا يلاز ،

  :1986وهذه األبإاد هي)قابل، 

   Extraversion  واان ساط )ال ال  )Introversionاان الاء )األنا األعة   )  1

   Non -Neuroticism  والالعلابلت )Neuroticismالإلابلت )  2

   Non -Psychoticism  والالذهانلت )Psychoticismالذهانلت )  3

ويإد سل  ااب لاي احد ابثل األسلا  السفسلت ان شارًا في الالقت الحالي، وتؤكد الدراسان ارتفاع نس ت حدوثه في 

المس  بت  حيث يشإل الكثيل سن األفلاد بحاان اب لاي أو  ح اط سن وقت آلبل، بسبب حدوث حالت وفا  في 

، أو حالت سل  ب يل، وأزسان الحلا  الم  ةفت ال ي قد تسبب الشإالر الإايةت، أو فشت في الحب، أو ف دا  وظلفت

بالحز  والالحد  أو ا ح اط لمإظ  السا  لف ل  سن الالقت، حيث أ  حدوث حالت سن الحز  هال رد فإت عبلإي في 

    2009سثت هذه األحداث)دلال، 

  ف ل  أسةةةةةةبالعين، هذه األعلا     ل  انه يلب سالحظت بمسةةةةةةت أو ابثل سن األعلا  بال2008ويشةةةةةةيل الزيالد )

  DSMIV-1994يلب أ  تظ ل تغييلا في نفك أو درقت أداء الشةةةةة لةةةةةي وظلفلًا، وهذه األعلا  سأبالذ  سن )

 :لةلمبلت األسليتلت لة ب السفسي
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 ًا أو كت ساعان اليالم  اب لاي وسزاج انفإالي في سإظ  ساعان اليالم ت لي -

 اه مام س ساقس بالسشاعان ال لفي لت  -

 ن س سةحالظ بالز  اللس  أو وز   ضافي  -

 سشتالن السالم  -

 زياد  في سإد  السشاط أو ان فاضه  -

 األعلاء أو ن س ال اقت  -

  إالر بإدم القلمت أو الشإالر بالذنب  -

 ن س ال لكيز  -

 أفكار سلت  ت بالمالن

لمل  ضلور  ف   هذا اوااب لاي سن األسلا  ال ي ا  زا  ان شارها   سع  السا بإد  الم؛ األسل الذ  يلإت سن ال

   2010عة  حقل  ه، سسإا لالل  ا ، وتس ياًل اب شافه سسذ بدا  ه، وقبت أ  يلت  ل  سلاحةه ال لالا)أبال فا د، 

في حين    1996بإي ستالنان   لي ه وهال سا يشتت األسا  الذ  ي الم عةله بساء الش للت فلما بإد)ال ذافي، 

ن ال لليبلت ال   بلت، أ  السمان األساسلت لةش للت عسد الكبيل، سا هي أا بيست الدراسان ا بةيسلتلت والمالحظا

   2012اس داد ل أثيل ال بلان ال فالللت الم تل  ال ي سبق أ  سل ب ا)بال ، 
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حيث ت أثل هذه األبإاد الدابةلت لإلنسا  ب فاعةه سع البيلت ال ارقلت، ويس ج سن هذا ال فاعت سةالك واس لابان، ول ذا 

ال فاعت تأثيله عة  ا نسا  سسذ بدايت حلاته وي زا د تأثيله في سةالكه وبلايله ااق ماعلت وال ةقلت  ل  أ  تل ح 

   2015السمان ال ارز  لش لي ه)قمل، 

وتحدد الش للت عبلإت تالافق الفلد وتإ ي االر  عن علي ت تفكيله وتإبيله عن انفإااته، ونظلته لذاته ولةحلا ، 

ك يمتن ف   سةالك الفلد وتفسيله، وال سبؤ به، حيث  ؤكد ااتلاه الحد ث في ال ب عة  هذه السظل  وسن بال  ذل

   1994الشمالللت في ال ش لس والإالج، وي    ب أثيل الإالاست السفسلت وااق ماعلت في نشأ  األسلا  )أبال السيت، 

في  الحالي، وتؤكد الدراسان ارتفاع نس ت حدوثهويإد سل  ااب لاي احد ابثل األسلا  السفسلت ان شارًا في الالقت 

المس  بت  حيث يشإل الكثيل سن األفلاد بحاان اب لاي أو  ح اط سن وقت آلبل، بسبب حدوث حالت وفا  في 

الإايةت، أو فشت في الحب، أو ف دا  وظلفت، أو حالت سل  ب يل، وأزسان الحلا  الم  ةفت ال ي قد تسبب الشإالر 

أو ا ح اط لمإظ  السا  لف ل  سن الالقت، حيث أ  حدوث حالت سن الحز  هال رد فإت عبلإي في  بالحز  والالحد 

    2009سثت هذه األحداث)دلال، 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

تإددن الدراسان ال ي بحثت في أنماط الش للت وعالق  ا بم غيلان س  ةفت، ولكسه  الحظ ندر  في الدراسان ال ي 

باات وا  هساك ظلوى وأحالا  يبلش ا المل مع  بااب لايبحثت أنماط الش للت لدا عة ت اللاسإت وعالق  ا 

ق ماعلت فالظلوى السلاست وااق لاديت وااباات، الفةس يسي بلالر  عاست ويإاني سس ا ال ة ت في اللاسإان بلالر  

ال ي يإاني سس ا الشإب الفةس يسي في الالقت الحاضل تس   في ظ الر أعلا  وهي  إالر الفلد بال ةق، والحز ، 

وال كدر، وا ح اط، وبال الي ف دا  ا نلاز في الم ام اليالسلت، و إالر الفلد بإدم اللاحت السفسلت وعدم ااس م اع 
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 لار  ؤثل وهذا الشتت سن عدم ااس هج الحلا ، والشإالر بالمةت، والسظل  ال شاؤسلت لةماضي والحاضل والمس  بت، بم ا

في انفإاات   وتللفات  ، ولإت السبب في زياد  حد  ااب لاي عسد   س وان فاضه عسد آبل يإالد  ل  عبلإت 

 لاي لدا عة ت قاسإت ال د  وعالقت هذا الم غيل  حث في درقت اابالأنماط الش للت لديه، وهذا سا حدا  ل  

  بأنماط الش للت لد    

 هدف الدراسة :

ة ت سسةة الا ااب لاي لدا ععسد )  زنك   اوعالق ه سع هدفت هذه الدراسةةت لة إلى  الي انماط الشةة لةةلت 

 حسب س غيلان )ال  لس  واللسك، والستن ؟ قاسإت ال د 

 اسئلة الدراسة 

وتحد دًا   الدراست حال  أنماط الش للت عسد )  زنك   وعالق  ا بااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د ت محالر سشتةت هذه 

 قاءن هذه الدراست لإلقابت عة  السؤا  الليلك ال الي:  

 ما عالقة أنماط الشخصية باالكتئاب لدى طلبة جامعة القدس؟.

 وانبثق عن السؤا  الليلك األسلةت الفلعلت ال اللت:

 الش للت وفق نظليت   زنك  األبثل  يالعًا لدا عة ت قاسإت ال د ؟ سا أنماط   1

 سا سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د ؟   2

 هت تالقد عالقت بين أنماط الش للت عسد   زنك  وسس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د ؟  3

 الستن ؟هت ت  ةف أنماط الش للت لدا عة ت قاسإت ال د  حسب س غيلان ال  لس واللسك، و   4
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 هت ي  ةف سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  حسب س غيلان ال  لس واللسك والستن ؟  5

 فرضيات الدراسة:

  سن بال  تحالية ا  ل  فلضةةةلان اةةةفليت، وسةةةالى     اب  ارها 5، 4، 3سةةةالى ت الم ال احثت با قابت عن األسةةةلةت)

   عة  السحال ال الي:α) ≤0.05عسد سس الا الدالت

بين أنماط الشةةة لةةةلت عسد   α≤0.05 (: ا تالقد عالقت ذان داله  حلةةةايلت عسد سسةةة الا الدالت األولىالفرضــية 

 )  زنك   وااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د   

في أنماط الشةةة لةةةلت لدا عة ت   α≤0.05 (تالقد فلوق ذان دالت  حلةةةايلت عسد المسةةة الا  ا الفرضــية الثانية:

  ال  لسقاسإت ال د  تإزا لم غيل 

في س السةة ان أنماط الشةة لةةلت    α≤0.05 (تالقد فلوق ذان دالت  حلةةايلت عسد المسةة الا  ا الفرضية الثالثة:

  اللسكلدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل 

في س السةة ان أنماط الشةة لةةلت   α≤0.05 (تالقد فلوق ذان دالت  حلةةايلت عسد المسةة الا  ا الفرضــية الرابعة:

 لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل ستا  الستن 

في س السةةة ان ااب لاي لدا   α) ≤0.05تالقد فلوق ذان دالت  حلةةةايلت عسد المسةةة الا  ا الفرضــية الســابعة:

 عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل ال  لس 

في س السةةةةة ان ااب لاي لدا   α) ≤0.05مسةةةةة الا تالقد فلوق ذان دالت  حلةةةةةايلت عسد ال االفرضـــية الثامنة: 

 عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل اللسك 
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في س السةةة ان ااب لاي لدا   α) ≤0.05تالقد فلوق ذان دالت  حلةةةايلت عسد المسةةة الا  ا الفرضــية التاســعة:

  عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل ستا  الستن

 مصطلحات الدراسة :

سن األفلاد يشةة لكال  في اللةةفان الإاست نفسةة ا ول  اب ةف بإضةة   عن بإي : هال فلت أو اةةسف نمط الشــخصــية

 )الشالربلي، Personality Typeفي درقت اتساس   ب ذه اللفان  وهال اتلاه اع لاد  أو علي ت سميز  لةش س )

    94:2002ودانلا ، 

قام  نماط الشةةةةةةةة لةةةةةةةةلت الذ وي ا   قلايلا بالسمط الذ  ي لره المشةةةةةةةةارك عن نفسةةةةةةةةه سن بال   قاب ه عة  سقلا  أ

  ، وي كال  سن أربإت أنماط أساسلت هي )الإلابلت، واان ساط، والذهانلت، والكذي  Eysenck  زنك) بإعداده

  الشةةة لةةةلت بأن ا ذلك ال سظل  الثابت والداي ،  ل  حد سا، ل  اع الفلد وسزاقه Eysenckيإلى   زنك)الشــخصــية: 

   15: 1996أساليب تالاف ه سع بيل ه بشتت سميز)ال ذافي، وتكاليسه الإ ةي واللسمي، والذ  يحدد 

: احد ااضةة لابان السفسةةلت ال ي تسدرج تحت اضةة لابان المزاج، حيث تإد ف ل  األعلا  سد  أسةةبالعين أو االكتئاب

ابثل ضةةةةةةةةةلور  لة شةةةةةةةةة لس سع تالافل سلمالعت سن األعلا  كالحز ، وال غيل في الشةةةةةةةةة لت، والسالم، وف دا  ااه مام 

الر الحلاتلت والشةةةةةة لةةةةةةلت، وف دا  الم إت بالسشةةةةةةاعان، واللةةةةةةإالبت في ال لكيز وال فكيل، وأفكار س إدد  وس كلر  باألس

   7: 2012  )سملين، DSM-IV-IR, APA, 2000حال  الشإالر بالذنب وال فكيل باان حار )
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د  عة  ال ة ت في قاسإت ال وألغلا  الدراست الحاللت تإلى ال احثت ااب لاي  قلايلا بالدرقت ال ي يحلت عةي ا 

 ، ون  ت ال  ع بين المت لب وغيل المت لب 63- 0درقاته الكةلت سا بين )   لالب لاي وال ي ت لاوحBeckسقلا  بلك )

   9هي)

: ه  ال ة ت الذ ن  درسال  في بلناسج ال تالالريال  في كافت ال  للان الإةملت وا نسانلت وسن طلبة جامعة القدس

 في قاسإت ال د   قملع المس اليان

 أهمية الدراسة :

ل  له وهال سل مع ل    إ عة ت قاسإت ال د تبلز أهملت هذه الدراسةت في اب لارها لمل مع الدراسةت الذ    ألف سن 

ه ال ي نحن بلةةةةةددها هسا ل دعلم ا، وعالقت هذبأنماط الشةةةةة لةةةةةلت ال احثال  بالدراسةةةةةت أو ال حث فلما   إةق بدراسةةةةةت 

يإ بل س مًا لما ل ذا الم غيل سن تأثيل عة  تفاعت أنماط الشةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةلت ، فال حث في دا ال ة تبااب لاي لاألنماط 

ال ي  -ل احثتحسةةب عة  ا-األفلاد وانسةةلاس   الفكل  واانفإالي،  وتس ع أهمي  ا باع  ارها الدراسةةت األول  سن نالع ا 

ي كما ت مثت أهملت هذه الدراسةةةةةت فين  سن وق ت نظل ال ة ت اللاسإي في ااب لايت حث في دور أنماط الشةةةةة لةةةةةلت 

اللالانبلمتن ااسةةةةةةة فاد  سن ن ايج هذه الدراسةةةةةةةت في بساء بلاسج  ر ةةةةةةةاديت قايمت عة  بفي ااب لاي بساء عة  نالعلت 

األنماط الشةةة لةةةلت ال ي قد يم ةك ا الفلد؛ وبال الي الإمت عة  رسةةة  البلاسج ا ر ةةةاديت والإالقلت المساسةةة ت لذلك سن 

ألنماط اأ  تسةةةةاعد هذه الدراسةةةةت في تزويد سلابز ا ر ةةةةاد والمل ةةةةد ن ال لباليين بمإةالسان وبلانان عن دور الممتن 

 في ااب لاي لدا ال ة ت  الش للت 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

346 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 محددات الدراسة

 سالى ت  لل هذه الدراست عة  المحددان ال اللت:

 أقليت هذه الدراست في قاسإت ال د )أبال ديك    محدد مكاني:

 م  2017هال الفلت الثاني سن الإام الدراسي ) زماني:محدد 

 سمثةت لة ة ت في قاسإت ال د  ع قلت عشالايلت اق للن هذه الدراست عة  عيست  محدد بشري:

 : المفاهل  والمل ةحان الالارد  في هذه الدراست محدد مفاهيمي

ةبيلت أبد سن سدا س لويي  ا وسساسب  ا ل: أدوان الدراست سن حيث ادق ا وث ات ا، حيث ت  تحتلم ا لة محدد إجرائي

 الفةس يسلت

 الدراسات السابقة  

هدفت  ل  ال إلى عة  الإالقت بين األبإاد األساسلت الش للت وقال  األنا لدا دراسة  ( 2016العتيبي ) اقلا 

  350) سلض  ااب لاي، وتكال  سل مع الدراست سن سلض  ااب لاي بمس شف  ال الان المسةحت بال ايف وعدده 

سليي وقام ال احث باب لار عيست سمثةت وسساس ت سن سل مع الدراست سن الملض  المسالسين والملاقإين لةبلادان 

  سفلد  وكانت أه  ن ايج الدارست عدم وقالد عالقت ارت اعلت ذان 50المش لين اب لاي  بةيسلتي، وبةغ حل  الإيست )

ا سلض  ااب لاي ا بةيسلتي، ووقالد عالقت ارت اعلت عتسلت )سال ت  دالت  حلايلت بين بإد اان ساط وقال  األنا لد

بين بإد الذهانلت وقال  األنا لدا سلض  ااب لاي الكةيسلتي بمإس  أنه كةما زادن قال  األنا لدا سلض  ااب لاي 

ال  األنا لدا سلض  وقا بةيسلتي كةما قةت لد    الذهانلت  ووقالد عالقت ارت اعلت عتسلت )سال ت   بين بإد الإلابلت 
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ااب لاي ا بةيسلتي حيث   ضح أنه كةما زادن قال  األنا لدا سلض  ااب لاي ا بةيسلتي كةما قةت لد    الإلابلت  

ووقالد عالقت ارت اعلت )سال ت  بين بإد الإدوا  وقال  األنا لدا سلض  ااب لاي ا بةيسلتي حيث   ضح أنه كةما 

ب لاي ا بةيسلتي كةما قةت درقت الإدوا   وعدم وقالد عالقت ارت اعلت بين بإد الكذي زادن قال  األنا لدا سلض  اا

 وقال  األنا لدا سلض  ااب لاي ا بةيسلتي  

ال إلى  ل  الإالقت بين األبإاد ال مست الكبلا لةش للت )الإلابلت، ( 2015الشمالي )بذلك هدفت دراست 

ت اانف اح عة  ال بل  ، وبين ااب لاي، وسإلفت الفلوق بين سلض  اان ساعلت، ال فاني، عاست الالداعت، وعاس

ااب لاي في ضالء الإالاست ال مست لةش للت، وكذلك  ستانلت ال سبؤ بمس الا ااب لاي لدا أفلاد الإيست باب الى 

الستن ، وأقليت و  )الإمل، والمس الا ال إةلمي، والمس الا ااق لاد ، والحالت ااق ماعلت، وال لتيب الالاد ، واللسك،

  سن الملض  المش لين بااب لاي في سلكز غز  المل مإي، 100الدراست عة  عيست س احت )س لسل   ستالنت سن )

وأظ لن الس ايج وقالد ارت اط  يلابي دا   حلايلا بين عاست الإلابلت وااب لاي، ووقالد ارت اط سالب دا   حلايلا 

لاي كذلك وقالد فلوق بين سلض  ااب ساط والالداعت، وال فاني، وااب لاي، بين عاست اانف اح عة  ال بل ، واان 

سست فابثل ، وت إا لم غيل الحالت ااق ماعلت للالح )ارست ، وت إا  60تإزا لم غيل الإمل للالح الفلت الإمليت)

ل إةلمي، وستا  الا الم غيل اللسك للالح ا ناث، بيسما تبين انه ا تالقد فلوق في ااب لاي ت إا لم غيل المس 

ل عدم وقالد فلوق دالت تإزا لم غيل الإمالستن، وال لتيب الالاد ، والمس الا ااق لاد ، أيضا تظ ل الس ايج 

والمس الا ال إةلمي وس غيل الستن وال لتيب الالاد  والحالت ااق ماعلت واللسك والحالت ااق لاديت، في قملع عالاست 

ء وقالد فلوق في سمت الإلابلت ت إا لم غيل الحالت ااق ماعلت للالح )اعزي ، الش للت ال مست الكبلا باس ثسا

 وفي سمت الإلابلت ت إا لةلسك للالح )ا ناث  
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دراست هدفت ال  سإلفت الإالقت بين ااب لاي وال ةق وال التل وعالاست الش للت  Dehnoo( 2013دينو )أيضا اقلا 

  عال ا، واس  دم ال احث 120ث أقليت الدراست عة  عيست ستالنت سن )لدا عالي الثاناليت الإاست ا  لانيين، حي

سقلا  فحس ال ةق الذاتي، وسقلا  الإالاست ال مست الكبلا لةش للت، وسقلا  بلك لالب لاي، وأظ لن الس ايج 

لاي، وا   وقالد عالقت بين ال ةق وااب لاي، وكما تبين ا  قملع الم غيلان أظ لن أ  ل ا ال در  عة  ال سبؤ بااب

 أبإاد الش للت وال ةق وال التل سل مإت تةإب دورا في ااب لاي لدا ال الي 

ف د هدفت لةكشف عن الإالقت بين سمان الش للت وال ةق  Kotov et al( 2010كوتوف وآخرون ) دراستأسا 

عبق عةي   سقلا    عال ًا وعال ت 175ااق ماعي وااب لاي السفسي لدا عة ت اللاسإت، وقد تكالنت الإيست )

الش للت   زنك  واب  ار لقلا  ال ةق ااق ماعي، وقد أظ لن الس ايج وقالد عالقت دالت  حلايلًا بين سمان 

الش للت وفق نظليت   زنك  اان ساعلت والإلابلت وسس الا ال الى ااق ماعي، وبيست الس ايج أيضًا وقالد فلوق 

عة  سمت الإلابلت وللالح ا ناث عة  اان الايلت، وعدم وقالد بين اللسسين في سمان الش للت للالح الذكالر 

 فلوق في سس الا ال الى ااق ماعي ت إًا لم غيلان اللسك وال حليت وال  لس الإةمي 

دراست هدفت  ل  الكشف عن الدور الالسلط ألساليب الإزو السةبي كم غيلان وسل ت  (2008محمود )بذلك اقلا 

ب لاي، واس  دفت أيضا الكشف عن حل  سساهمت كت سن أساليب الإزو السةبي في عالقت عالاست الش للت باا

وعالاست الش للت في ال  ا ن الكةي لالب لاي، ولة ح ق سن هدى الدراست ت  ت بيق سقلا  أساليب الإزو السةبي، 

  169الاس ا )قوسقلا  بلك لالب لاي، وسقلا  الإالاست ال مست الكبلا لةش للت )بالس ا وسابل  ، وذلك عة  عيست 

س حالث سن كةلت المإةمين بالدسام بلاسإت المةك فللت، وكشفت الس ايج عن وقالد ارت اط  يلابي بين عاست الإلابلت 

وااب لاي، ووقالد ارت اط سالب بين كت سن عاست ال ي ت وي ظت الضميل وااب لاي، وا  الإالقت بين كت سن عاسةي 

 ب لاي ل  تلت لةدالت ا حلايلت اان ساط واانف اح عة  ال بل  سع اا
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ال إّلى  ل  سمان الش للت لدا سلمالعان هدفت  دراست et al  Freire(2007فريري وآخرون )أيضا اقلا 

 ، تمت ال ش للان بالم ابةت السليليت المسظمت Comorbidityسن الملابين باض لاي ال ةع والكآبت وكالهما سإًا )

لةش للت أثساء الم ابإت عة  عيست تألفت سن)    Maudsleyقبت المإاللت، وت يل  الش للت ب ايمت ساوديسةي ) 

سن الذكالر  سالزعين عة  ثالثت سلمالعان  ضافت  ل  سلمالعت قلاسلت ستالنت  41سن ا ناث و 111    لًا )152

  وسلمالعت ال ةع  45الملمالعان الثالثت هي: سلمالعت الكآبت الليلسلت بدو  اض لاي ال ةع )    لًا، و 30سن )

   21الكآبت الليلسلت واض لاي ال ةع سإًا )  = -  وسلمالعت ااض لاي المزدوج56بدو  الكآبت الليلسلت )  =

ق مالعت القلاسلت، وأظ لن فلو أظ لن الس ايج سإدان عاللت سن الإلابلت لدا كت الملمالعان عسد س ارن  ا بالمل

ذان دالت  حلايلت في الإلابلت بين سلمالعت ااض لاي المزدوج واض لاي ال ةع، وأ ارن الس ايج أيضًا  ل  أ  

أدن  س السط لالن ساعلت كا  في سلمالعت ااض لاي المزدوج، وكانت هساك سمان   للت س الااةت بين اض لاي 

 ر الم زاسن لكال ااض لابين كا  له ارت اط بسمان الش للت ال ارز  ال ةع والكآبت الليلسلت، وأ  الظ ال 

هدفت  ل  بحث الإالقةت بةين سمان   Cavanaugh & Murphy( 2006كافانوف ومورفي ) دراست قام ب اوفي 

وعال ت    عالبةاً 108الش للت، وكت سن ال ةق، وااب لاي، والإدايلت، والذابل  ال إديت  وتكالنت عيست الدراسةت سةن )

قةق سلتفع وقةق  سن عة ت قاسإت  نديانا في أسليتلا، ت  تلسلف   ت إًا لسمان الش للت ال ي تميزه   ل  سلمالعةان

سس في، اب لاي سلتفع واب لاي سس في، عدايلت سلتفإت وعدايلت سس فضت، وقد أظ ةلن الس ايج وقالد عالقت سالق ت 

 ي المةس في والإداييةت المس فةضت والذابل  ال إديت، بيسما عدم وقالد عالقتودالت  حلايلًا بين ال ةق المس في وااب لا

 قالهليت بين ال ةق الملتفع وااب لاي الملتفع والإداييةت الملتفإةت والذابل  ال إديت 

دراست بإسالا  ااب لاي عسد ال ة ت اللاسإيين وبين )اللسدر، ونمط الش للت  بإقلاء( 2004الخليدي )بذلك قام 

الاست ذان عالقت   هدفت هذه الدراست  ل  كشف الإالقت بين ااب لاي والضغالط السفسلت ال ي   إل  ل ا  عة ت بإ
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  703اللاسإت سن ق ت، وأنماط   للات   سن ق ت أبلا وقسك ال ة ت سن ق ت ثالثه، وتكالنت عيست الدراست سن )

 ت اللاسإت األردنلت، اس  دست ال احثت الم ا لك   سن ا ناث سن عة467  سن الذكالر و)236عال ا وعال ت بالاقع )

ال اللت: قايمت بلك لالب لاي، وسقلا    زنك  لةش للت، وسقلا  الضغالط السفسلت، وقد دلت الس ايج أ  ال ة ت 

اللاسإيين يإانال  سن ااب لاي بدرقان س فاوتت وسن الضغالط السفسلت  بدرقت تفالق الم السط، وأ ارن الس ايج أيضا 

ناث ابثل اب لابا وأبثل تإلضا لضغالط السفسلت سن الذكالر، وارت اط الضغالط السفسلت وسإظ  أبإادها بااب لاي أ  ا 

 ووقالد عالقت بين أبإاد الش للت وااب لاي 

 اجراءات الدراسة 

 عينة الدراسة

الإيسةةت ال  قلةةت   عةةال ةةا وعةةال ةةت سن عة ةةت قةةاسإةةت ال ةةد  ت  اب لةةاره  ب لي ةةت 479تكالنةةت عيسةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةت سن )

  سن 267  سن الذكالر، و)212  حسةةةةةةةةةب س غيل اللسك، سس   )Stratified Random Sampleالإشةةةةةةةةةالايلت )

   سةةةةةةةةةةةةةة  انت عة  479  سن سل مع الدراسةةةةةةةةةةةةةةت،  ذكل أ  ال احثت قد وزعت)%5ا ناث وتمثت الإيست سا نسةةةةةةةةةةةةةةب ه )

  21   سةةةةةةةة  انت  اسةةةةةةةة  إد سس ا )361)الم حالثين، وبإد  تمام عمةلت قمع البلانان واةةةةةةةةةت حلةةةةةةةةيةت اللمع  ل  

اسةةةة  انت بسةةةةبب عدم اةةةةالحي  ا لة حةيت ا حلةةةةايي لكي تلةةةة ح عيست الدراسةةةةت ال ي ت   قلاء ال حةيت ا حلةةةةايي 

   س حالثا 340عةي ا )

  عالب وعال ت سن كال اللسسةةةةين، 11,982وتكال  سل مع الدراسةةةةت سن قملع عة ت قاسإت ال د  وال الغ عدده  )

  حسب  حلايلان رسملت اادر  عن دايل  ال سليت في قاسإت ال د ، 2017ملا لةإام الدراسي )والمسلةين رس
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  سن ا ناث  حيث اسةةةةةةة ثساء عة ت الدراسةةةةةةةان الإةلا وبال الي أاةةةةةةة ح عدد أفلاد 6574  سن الذكالر )5408سس   )

   سن ا ناث5336  سن الذكالر )4246 ، سس   )9582سل مع الدراست )

  أدوات الدراسة:

 EPQاختبار "إيزنك" للشخصية صيغة الراشدين  أوال:

أحمد “  سن  عداد وتإليب EPQقاست ال احثت باس  دام الللغت الإلبلت اس   ار   زنك  لةش للت المإد لةلا د ن)

ع ار  يلاي عس ا بسإ  أو ا، أربإت س ا لك فلعلت، سش مةت  91والذ  يح  ال  عة    1991  1991عبد ال الق " )

ع ار  لقلا  الكذي   23ع ار  لقلا  الإلابلت و 23ع ار  لقلا  اان ساط و 20ع ار  لقلا  الذهانلت و 25عة  

 وقد تلقمت بسالد ال ايمت وتإةلمات ا تلقمت عتسلت  ل  الإلبلت ب لليح سن "  زنك   

 :  EPQصدق أداة اختبار إيزنك  للشخصية صيغة الراشدين 

 ة:صدق أداة اختبار إيزنك  للشخصي

قاست ال احثت بإل  اب  ار   زنك  لةش للت في االرته األوللت، وت  ال ح ق سن ادق أدا  الدراست بإلض ا عة  

  سحتمين سن حمةت درقت الدك الراه والماقس يل في سلا  ا ر اد السفسي وال لبال  وعة  السفك 10المشلفت وعة  )

ثت ااب  ار عة  عدد سن المحتمين  حيث عةب سس   وسساهج ال حث الإةمي لة أبد سن ادق ا، حيث وزعت ال اح

 بداء اللأ  في ف لان ااب  ار سن حيث: سدا وضالح لغت الف لان وسالس  ا لغاليًا، وسدا  مال  الف لان لةلانب 

المدرو ، ولضافت أ  سإةالسان أو تإد الن أو ف لان  لون ا سساس ت، ووفق هذه المالحظان ت   بلاج ااس  انت 

 لس ايلت بلالرت ا ا
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لت لف لان ااس  انت سع الدرقت الكةأيضا قاست ال احثت بال ح ق سن ادق األدا  بحساي سإاست اارت اط بيلسال  

 واتضح وقالد دالت  حلايلت في قملع ف لان ااس  انت ويد  عة  أ  هساك اتساق دابةي بين الف لان لألدا ، 

 ثبات األداة :

لملاان الدراست  ألدا ، سن بال  حساي ث ان الدرقت الكةلت لمإاست الث ان،قاست ال احثت سن ال ح ق سن ث ان ا

  وهذه 0.966حسب سإادلت الث ان كلون اخ الفا، وكانت الدرقت الكةلت ألنماط الش للت لدا عة ت قاسإت ال د  )

ةملاان والدرقت الث ان لالس للت تشيل  ل  تم ع هذه األدا  بث ان يفي بأغلا  الدراست  واللدو  ال الي  بين سإاست 

 الكةلت  

 : (BDI-I)ثانيا : قائمة "بيك "لالكتئاب 

  1996قاست ال احثت بإس  دام الللغت الإلبلت ل ايمت " بلك " المإدلت لالب لاي سن تإليب " أحمد عبد ال الق " )

 1993 إةلمان اللادر عام والالارد  في دليت ال 1978وال ي تإ مد عة  الللغت األسليتلت المإدلت والمسشالر  عام 

 84سلمالعت سن الب اران ، تض  كت سلمالعت أربإت اح ماان ، ف كال  ال ايمت سش مةت عة   21وال ي تح الا عة  

ع ار    وقد تلقمت بسالد ال ايمت وتإةلمات ا تلقمت عتسلت  ل  الإلبلت ب لليح سن " آرو  بلك " ، ث  بضإت 

 للين في عة  السفك وف  الةغت ا نلةيزيت   ولةةةة  تللا ال احةةةثت أ  تإد ت ال لقمت لملاقإان عد د  سن قبت الم 

 بسدا   21) حذفا أو  ضافت   بالسس ت لإدد البسالد أو سضمالن ا في ال ايمت ، فأب يت عة  عددها )
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 :   (BDI-I)صدق أداة قائمة بيك لالكتئاب  

 .صدق المحكمين :1

قاست ال احثت بإل  قايمت بلك لالب لاي في االرت ا األوللت، وت  ال ح ق سن ادق أدا   الدراست بإلض ا عة  

  سحتمين سن حمةت درقت الدك الر  والماقس يل في سلا  ا ر اد السفسي وال لبال  وعة  السفك 10المشلفت وعة  )

ايمت "بلك "عة  عدد سن المحتمين  حيث عةب وسساهج ال حث الإةمي لة أبد سن ادق ا  ،حيث وزعت ال احثت ق

سس    بداء اللأ  في ف لان ال ايمت سن حيث: سدا وضالح لغت الف لان وسالس  ا لغاليًا، وسدا  مال  الف لان لةلانب 

المدرو ، ولضافت أ  سإةالسان أو تإد الن أو ف لان  لون ا سساس ت، ووفق هذه المالحظان ت   بلاج ااس  انت 

  ايلت  بلالرت ا الس

 .صدق األداة:2

 لف لان قايمت بلك لالب لاي  سع الدرقتقاست ال احثت  بال ح ق سن ادق األدا  بحساي سإاست اارت اط بيلسال  

 واتضح وقالد دالت  حلايلت في قملع ف لان ااس  انت ويد  عة  أ  هساك اتساق دابةي بين الف لان  الكةلت لألدا ، 

لملاان  سن ال ح ق سن ث ان األدا ، سن بال  حساي ث ان الدرقت الكةلت لمإاست الث ان،قاست ال احثت ثبات األداة: 

الدراست حسب سإادلت الث ان كلون اخ الفا، وكانت الدرقت الكةلت لمس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  هي 

  ، وهذه الس للت تشيل  ل  تم ع هذه األدا  بث ان يفي بأغلا  الدراست 887 0)

 المعالجة اإلحصائية  6.3
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تمت المإاللت ا حلايلت لةبلانان باس  لاج الم الس ان الحسابلت واانحلافان المبلاريت لكت ف ل  سن ف لان ااس  انت، 

 ، وسإاست ارت اط بيلسال ، وسإادلت one way ANOVA ، واب  ار تحةيت ال  ا ن األحاد  )t- testواب  ار )ن  )

 SPSS(  Statistical Package ، وذلك باس  دام اللزم ا حلايلت )Cronbach Alphaالث ان كلون اخ ألفا)

For Social Sciences  

 النتائج وتفسيرها 

؟ طلبة جامعة القدس األكثر شيوعًا لدىأنماط الشخصية وفق نظرية إيزنك  ما النتائج المتعلقة بالسؤال األول:   

الم الس ان الحسابلت واانحلافان المبلاريت اس لابان أفلاد عيست لإلقابت عن هذا السؤا  قاست ال احثت بحساي 

أنماط الش للت عسد   زنك  لدا عة ت قاسإت ال د    الدراست عة  سلاان ااس  انت ال ي تإبل عن  

( : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت أنماط 1جدول  )

لدى طلبة جامعة القدسالشخصية   

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 الدرجة

 منخفض 3.57 8.27 الذهانية 1

 مرتفع 3.13 12.46 االنبساط 2

 مرتفع 3.84 14.25 العصابية 3
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 مرتفع 3.49 11.38 الكذب 4

المبلاريت اس لابان أفلاد عيست الدراست   الذ  يإبل عن الم الس ان الحسابلت واانحلافان 1 الحظ سن اللدو  )

عة  أنماط الش للت "وفق نظليت   زنك " لدا عة ت قاسإت ال د  أ  الم السط الحسابي لملا  الذهانلت قاء بدرقت 

 ، بيسما قاءن الملاان األبلا بدرقت سلتفإت، حيث 27 8سس فضت حيث حلت عة  س السط حسابي وس داره )

 ، وسلا  الكذي حلت عة  س السط حسابي 25 14الإلابلت )، وسلا   46 12ن ساط )بةغ الم السط الحسابي لال

(11 37   

وقالد سمت الإلابلت لدا أفلاد الإيست وتأثيل هذه السمت في تحلية   وأداي   ااباديمي سة ًا، وا  عددا كبيلًا سن 

الس ايج أيضًا  ل  أ  أدن  س السط ، وأ ارن  عة ت ال ب  سدرقال  في سقلا    زنك  تحت الإلابلت الإاللت 

لالن ساعلت كا  في سلمالعت ااض لاي المزدوج، وكانت هساك سمان   للت س الااةت بين اض لاي ال ةع والكآبت 

ثت السبب في وتإزو ال اح الليلسلت، وأ  الظ الر الم زاسن لكال ااض لابين كا  له ارت اط بسمان الش للت ال ارز  

الملت ت األول  وبدرقت سلتفإت  ل  أ  ذلك قد يإالد  ل  عبلإت الظلوى ال ي يبلش ا المل مع  وقالد نمط الإلابلت في

والساتلت عن سمارسان ااح ال  ا سلاييةي وسا يإانله  الفةس يسي بلالر  عاست، وعة ت قاسإت ال د  بلالر  باات،

  سن واألسا ، وهذا بدوره انإتك عةال بةت سن سمارسان تإسفلت بح    في تةك اللاسإت، سما يضإف  إالره  باأل

فالسةالك الإلابي  سشأ ن للت اب ال  الشإالر باألسن لدا الفلد، وا  الش س الذ   ةلأ  ل  درقت الإلابلت لد   ، 

السةالك السةبي يتال  سن اقت سن اس إاد  أسسه المف الد  وتظ ل الس ايج أيضا وقالد سمت اان ساعلت بدرقت سلتفإت 

وهذا يإسي أ  عة ت اللاسإت رغ  سا يإاناله سن ظلوى ناتلت عن اللانب السلاسي والظلوى  في هذه الدراست،

ااق لاديت والحلا  بلس  ا،  ا ان   أيضا يحاولالا ال حث عن تإاليي ذلك سن بال  قدرات   عة  ال فاعت سع بإض   

ن لم ال ت ااق ماعلت، وهي سيز  سال ة ت في اللاسإان الفةس يسلت ب ال  الإالقان الإاست واال إي، حيث   ميز 
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سيزان المل مع الفةس يسي الذ  يإ مد عة  اللوابط والإالقان ال اليت بين األفلاد، سما يإسي انإتا  هذه الث افت 

المل مبلت عة  سمت اان ساعلت لدا األفلاد وسن بيس   عة ت اللاسإان  ول  ذلك في الالقت نفسه  د  عة  أّ  ال ة ت 

سس   بالث ت في الذان والسشاط واللغ ت في ال لد د وال لوج عن اللوتين في كثيل سن األسالر وهي افان    ميز الكثيل

 ا يمتن تإملم ا عة  اللملع لكن في  عار عيست الدراست  

  سإبلا عن 37 11أسا عن السمط الثالث في هذه الدراست ف د تمثت في )الكذي  والذ  حلت عة  س السط حسابي )

إت أيضا، والكذي في هذه الدراست يإسي اللاذبلت ااق ماعلت، هذا يإسي قدر  هؤاء ال ة ت عة  اس الك درقت سلتف

ت والذ  يإسي سدا تزيلف المفحالص لدرق ه عة  اب  ار الش لل تةك اللاذبلت أو ال در  عة  ال زيلف  ل  األحسن،

هذا    اق ماعلت سمتست، وارتفاع الدرقت عة باب لار ااس لابان المس حسست اق ماعلا ال ي تضإه في أفضت االر 

   للت قد ل  با ه مام والدراست في حد ذات ا  تالمقلا  يشيل  ل  سم

وتفسل ال احثت السبب في وقالد هذه الدرقت سن الكذي لدا ال ة ت  ل  أ  الكذي بحد ذاته هال أ  ي بل ا نسا  عن 

ًا أو كةلًا أو بةق روايان وأحداث قد د ، ل ح يق هدى سإين  يء ب الى الحقل ت، ويتال   سا تزيلف الح ايق قزيل

وقد يتال  ساديًا أو نفسلًا أو اق ماعلًا، وهذا قد يإالد  ل  ال الى سن الإالاقب ول لسب ذكليان سؤل    لد   ، والحفاظ 

لين بلالر  عة  المتانت ااق ماعلت، وعدم الظ الر بمظ ل الإاقز، أ  ان   يسإال  دايما  ل  الظ الر أسام اآلب

ت  ةف عن الالاقع الذ  يبلشالنه، وقد يتال  ذلك ناتج عن سلتانزي  دفاعي سلت ط باانا، قد ا ي لد بذلك بداع 

 اآلبلين أو  ي اع الضلر ب   

أسا عن السمط اللابع في هذه الدراست والذ  قاء بدرقت سس فضت والم مثت في نمط الذهانلت، وقد  لقع ذلك  ل  

ضغالط الحلا  ال ي يبلش ا ال ة ت، وال ي أدن  ل  زياد  درقت الإلابلت لد   ،  في الم ابت ظ لن درقت سس فضت 
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  ا يلاي باان لار الذهاني، ولكسه 1995لحفسي، لش س المض لي السمت حسب سا  ؤكد )اعة  نمط الذهانلت، فا

 سحال  ل  ال للى بلبلانلت كةما تإل  لظلوى ضاغ ت، أو عان  سن الاعان انفإاللت، و  لي ه غيل سس  ل  

انفإاللا، ف ال س ت ااس ثار ، وعاقز عن السل ل  عة  انفإااته، أو أ    لي ه عدوانلت سةبلت، أو ق ليت، أو 

  للت غيل ناضلت   هس يليت، أو  

س الاقد  لدا قملع السا  ولكن بسسب س فاوتت، أ  أ  الفلق بين السا  في وسس لف  الحد ث فا  هذه األنماط 

األنماط يتال  في الدرقت، لذلك فا  األسالياء سن السا    الاقدو  في سس لف المسح  ااع دالي وهي المس  ت ال ي 

 يسمي ا عةماء السفك سس  ت السالاء

 ؟ مستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة القدسما ئج المتعلقة بالسؤال الثاني: النتا

لإلقابت عن السؤا  الثاني قاست ال احثت بحساي األعداد والسسب الملاليت اس لابان أفلاد عيست الدراست عة  ااس  انت 

 سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د    ال ي تإبل عن

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة لمستوى االكتئاب لدى طلبة المتوسطات  :  2جدول )

 جامعة القدس

المتوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 الدرجة

 340 االكتئاب
13.74 10.55 

اكتئاب 

 طفيف
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سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  قاء بدرقت عفلفت، حيث بةغ الم السط    أ 4 4  ضح سن اللدو  رق  )

وهذا  د  عة  أ  سس الا   55 10  سع انحلاى سبلار  قدره )74 13الحسابي عة  الدرقت الكةلت لالب لاي )

 قاء بدرقت عفلفت )اب لاي عفلف    ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د 

سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  قاء بدرقت عفلفت، حيث بةغ الم السط    أ 4 4  ضح سن اللدو  رق  )

وهذا  د  عة  أ  سس الا   55 10  سع انحلاى سبلار  قدره )74 13الحسابي عة  الدرقت الكةلت لالب لاي )

 قاء بدرقت عفلفت )اب لاي عفلف    ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د 

قت سس فضت  ل  أ  عة ت اللاسإت ه  في سلحةت عمليت ت ضح في ا أهداف   وتل ح وتإزو ال احثت السبب في وقالد در 

سيالل   وقدرات   عة  ف   واس لإاي الظلوى المحل ت ب  ، وبال الي نمت لد    ال در  عة  ال كلف السفسي رغ  

لاسلت األبلا يللت والسالظلوى ال ي يبلشالن ا، كذلك ت الرن لد    ال در  عة  تلاوز األزسان واللإاي والظلوى الب

المحل ت ب   وال ي ل  ت متن سن أ  تدبت  ل  نفالس   اللأ  والحلسا  والفشت وغيلها وبال الي أا حالا بإيد ن عن 

 حاان ااض لابان الشد د  وباات ااب لاي 

دى طلبة اب لالنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد عالقة بين أنماط الشخصية عند إيزنك  ومستوى االكتئ

 جامعة القدس؟ ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضية التالية:

بين أنماط الشخصية (α ≤0.05)  توجد عالقة ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "نتائج الفرضية األولى : 

  عند إيزنك و االكتئاب لدى طلبة جامعة القدس "

ت  فحس الفلضلت األول  بحساي سإاست ارت اط بيلسال  والدالت ا حلايلت بين أنماط الش للت وسس الا ااب لاي 

 لدا عة ت قاسإت ال د   
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( :  معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية للعالقة بين أنماط الشخصية و االكتئاب لدى طلبة 3جدول )

 جامعة القدس 

معامل  المتغيرات

 بيرسون 

 مستوى الداللة

 0.000 0.207 االكتئاب الذهانية

-0.167 االنبساط  0.000 

 0.000 0.227 العصابية

-0.095 الكذب  0.079 

  وقالد عالقت  يلابلت بين نم ي الش للت )الذهانلت والإلابلت  وسس الا ااب لاي 4 5  بين سن بال  اللدو )

عالقت سةبلت بين نمط اان ساط وااب لاي  بيسما تبين انه ا تالقد لدا عة ت قاسإت ال د ، في حين تبين وقالد 

عالقت بين نمط الكذي وااب لاي، حيث تبين أ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط الذهانلت وسس الا ااب لاي 

-167 0 ، وأ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط اان ساط وسس الا ااب لاي)000 0 ، وسس الا الدالت )207 0)

 ، -227 0 ، وأ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط الإلابلت وسس الا ااب لاي )000 0 ، وسس الا الدالت )

 ، وسس الا -095 0 ، وأ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط الكذي وسس الا ااب لاي )000 0وسس الا الدالت )

   079 0الدالت )
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ت بين نم ي الش للت )الذهانلت والإلابلت  وسس الا ااب لاي   وقالد عالقت  يلابل4 5  بين سن بال  اللدو )

لدا عة ت قاسإت ال د ، في حين تبين وقالد عالقت سةبلت بين نمط اان ساط وااب لاي  بيسما تبين انه ا تالقد 

عالقت بين نمط الكذي وااب لاي، حيث تبين أ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط الذهانلت وسس الا ااب لاي 

-167 0 ، وأ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط اان ساط وسس الا ااب لاي)000 0 ، وسس الا الدالت )207 0)

 ، -227 0 ، وأ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط الإلابلت وسس الا ااب لاي )000 0 ، وسس الا الدالت )

 ، وسس الا -095 0ي وسس الا ااب لاي ) ، وأ  قلمت سإاست ارت اط بيلسال  لسمط الكذ000 0وسس الا الدالت )

   079 0الدالت )

وتإزو ال احثت السبب في وقالد عالقت  يلابلت بين نم ي الش للت )الذهانلت والإلابلت  وسس الا ااب لاي لدا 

اب لاي اعة ت قاسإت ال د ، والذ  يإسي انه كةما ارتفع سس الا الإلابلت والذهانلت لدا ال ة ت كةما ارتفع سس الا 

لد    والإتك احلح، حيث تبدو هذه الس للت سس قلت باات وان ا ت فق سع سا ورد في األدي ال لبال  في هذه 

 لار الإلابلت بإتك ااتزا  والث ان وااس الدراست، حيث   ضمن عاست الإلابلت وعاست الذهانلت سمان سةبلت، ف

لت مل ، فغال ا سا   ميز األفلاد الذ ن تغةب عةي   افت الإلابالسفسي ، وكذلك الذهانلت بإتك السالاء وال ةال سن ال

والذهانلت بال ةق وال   واانشغا  واانفإاللت الدايمت والحالت المزاقلت ال ابةت لة غيل وال ةق ااق ماعي والإلاي وال ابةلت 

اذ ال لاران ا  وعدم ال در  عة  ات لإلنللاح، وعدم ال در  عة  ال حمت الضغالط، وبال الي الشإالر بالإلز ولللا  وااتك

 في المالاقف الضاغ ت، وهذا يفسل اارت اط ا يلابي بين الإلابلت والذهانلت وبين ااب لاي 

وكذلك تإزو ال احثت السبب في وقالد عالقت سةبلت بين نمط الش للت )اان ساط  وبين ااب لاي لدا عة ت قاسإت 

ان في ااب لاي، كةما ان في اان ساط ارتفع سس الا ااب لاي، فاان ساط ال د ، بمإس  انه كةما زاد اان ساط 

يشيل  ل  ال الافق سع المإا يل ال ارقلت واأللفت واللغ ت في المشاركت ااق ماعلت ولقاست عالقان ساليت وس زنت سع 
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 س يل يميت الشاآلبلين ولقاست   تت س ماستت سن الإالقان في المل مع بتافت سلااته، وعة  سس الا ال فك

اان ساعي  ل  تفسيل قالانب الإال  ال ارقي باس  دام المس ق، ويلت ط اان ساط بالمشاعل ا يلابلت والشإالر 

بالسإاد  واللضا، فاان ساط عتك اان الاء، والش س المس سط هال الش س الذ   بد  س الله في ال إاست، ذو 

ب في ال إلى، وتإليف نفسه لآلبلين وال حث عس  ، وهذا ا   ساساداقه س ةت وكبيل ، وي ميز ب در  عاللت ولراد  

 سع بلايس الش س المت لب 

ا  ذلك فأسا عن السبب في عدم وقالد عالقت بين نمط الش للت )الكذي  وبين ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د ، 

  يإد بمثابت س ار  تالاات اللاذبلت ااق ماعلت وحب الظ الر، والذقد يإالد  ل  أ  الكذي الذ   لت ط أاال ب

اق ماعي، وهذا   إار  سع عبلإت الش س المت لب، والذ  في الغالب يميت  ل  الالحد  والحز  واانسحاي 

ااق ماعي، ويغةب عةله ال شاؤم وا حسا  بالذنب والفشت، وهذا   إار  سع عبلإت الش س الذ  يم از بحب 

  الظ الر واللذي ااق ماعي
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ة بالسؤال الرابع: هل تختلف أنماط الشخصية لدى طلبة جامعة القدس حسب متغيرات التخصص النتائج المتعلق

 ؟  والجنس، والسكن

 ولإلقابت عن هذا السؤا  ت  تحاليةه لةفلضلان ال اللت:

في أنماط الشخصية    (α ≤0.05)  توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال نتائج الفرضية الثانية: 

 طلبة جامعة القدس يعزى لمتغير التخصص "لدى 

(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى طلبة جامعة 4جدول )

 القدس حسب متغير التخصص

المتوسط  العدد التخصص المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجات  "tقيمة"

 الحرية

مستوى 

 الداللة

بةلان  الذهانلت

  نسانلت
211 8.51 3.59 

1.576 

 

338 

 

0.116 

بةلان  

 عةملت
129 7.88 3.53 

بةلان  اان ساط

  نسانلت
211 12.70 3.08 1.787 338 0.075 
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بةلان 

 عةملت
129 12.08 3.189 

   

بةلان  الإلابلت

  نسانلت
211 14.30 4.03 

0.316 

 

338 

 

0.753 

بةلان  

 عةملت
129 14.16 3.54 

بةلان  الكذي

  نسانلت
211 11.23 3.44 -

0.993 

 

338 

 

0.321 

بةلان  

 عةملت
129 11.62 3.58 

  في س الس ان أنماط 0.05≥ (αانه ا تالقد فلوق ذان دالت  حلايلت عسد المس الا   4 6)  بين سن اللدو  

ت أ  قلمت )ن  المحسالبت عة  نمط الذهانل الش للت لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل ال  لس، ف د تبين

  عسد 787 1نمط اان ساط بةغت قلمت )ن  المحسالبت )   وعة  116 0  عسد سس الا الدالت )576 1بةغت )

   753 0  عسد سس الا الدالت )316 0بةغت قلمت )ن  المحسالبت عة  نمط الإلابلت )  و  075 0سس الا الدالت )

وبساء عةله ت  قبال     129 0  عة  نمط الكذي عسد سس الا الدالت )-993 0بت )بةغت قلمت )ن  المحسال أيضا 

ال ي بيست عدم وقالد فلوق في بإد  الإلابلت، والذهانلت ت إا لم غيل ال  لس، بيسما الفلضلت اللفليت الثانلت 

 "تبين وقالد فلوق بإد  اان ساط والكذي للالح عة ت ت لس
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ن ايج اب  ار "ن" والم الس ان الحسابلت اس لابت أفلاد عيست الدراست في أنماط ت  فحس الفلضلت الثانلت بحساي 

لوق فالشةةة لةةةلت لدا عة ت قاسإت ال د  حسةةةب لم غيل ال  لةةةس السةةةتلتاريا   وتإزو ال احثت السةةةبب في عدم 

في س السةةةةة ان أنماط الشةةةةة لةةةةةلت لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل ال  لةةةةةس  ل  أ  ال  لةةةةةلةةةةةان قد ا 

 ل  -ثت حسةةب رأ  ال اح-  ل ا تأثيلها الم ا ةةل عة  سةةمان ال ة ت وأنماع   الشةة لةةلت، ولإت السةةبب  لقع يتال 

أنه ربما كا  ت الر سةةةةةةةةةةةةمت دو  أبلا لدا بإي ال ة ت سلت  ا بم غيلان أبلا غيل ال  لةةةةةةةةةةةةس  أل  س لران 

لت ت دى  ل  ذلك  كما أ  المد  ال  لس ا تغيل سن ااع  ادان أو األفكار أو السمان  ا  ذا كانت ساد  دراس

ال ي   الاقد في ا ال ة ت دابت اللاسإان قد ا تكال  بالمد  الكافلت ال ي تؤثل عة  األنماط الشةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةلت لد     

أبال باعل، )فاألنماط ت كال  وتسمال لدا الفلد عبل سلاحت حلاته، وهي تأبذ اةةةةةةةةفت الث ان السسةةةةةةةةبي، وهذا سا أبده 

تم از ب ااةةةلت الث ان السسةةةبي، وكذلك تم از سةةةمات ا بلةةةفت الديمالست السسةةةبلت،    الذ  بين أ  الشةةة لةةةلت2000

وتد  سالحظت سةةةةةةةةالك الشةةةةةةة س أ  هساك نظاسا سإيسا أو تسظلما سإيسا  بدو في سةةةةةةةةالكه، وأ  هذا الث ان يسةةةةةةةمح 

 بال سبؤ بما سلفإت في المس  بت في سالاقف سحدد 

في أنماط    (α ≤0.05)  إحصـــــائية عند مســـــتوى الداللةتوجد فروق ذات دالله ال نتائج الفرضـــــية الثالثة: 

 الشخصية لدى طلبة جامعة القدس يعزى لمتغير الجنس "

ت  فحس الفلضلت الثالثت بحساي ن ايج اب  ار "ن" والم الس ان الحسابلت اس لابت أفلاد عيست الدراست في أنماط 

 الش للت لدا عة ت قاسإت ال د  حسب لم غيل اللسك 
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(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى طلبة جامعة القدس 5)جدول 

 حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

مستوى  "tقيمة"

 الداللة

 **0.000 6.107 3.38 9.46 161 ذكل الذهانلت

 3.41 7.21 179 أنث 

 *0.016 2.415 2.88 12.89 161 ذكل اان ساط

 3.31 12.08 179 أنث 

 0.206 1.266 4.33 13.97 161 ذكل الإلابلت

 3.342 14.50 179 أنث 

 *0.034 2.133 3.38 10.96 161 ذكل الكذي

 3.556 11.76 179 أنث 

  في س الس ان أنماط الش للت 0.05≥ (α  وقالد فلوق ذان دالت  حلايلت عسد المس الا 5  بين سن اللدو  )

لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل اللسك باس ثساء نمط الإلابلت، حيث كانت الفلوق عة  نم ي الذهانلت 

واان ساط للالح الذكالر، وكانت عة  نمط الكذي للالح ا ناث، ف د تبين أ  قلمت )ن  المحسالبت عة  نمط 
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  415 2   وعة  نمط اان ساط بةغت قلمت )ن  المحسالبت )000 0الا الدالت )  عسد سس 107 6الذهانلت بةغت )

  عسد سس الا الدالت 266 1   وبةغت قلمت )ن  المحسالبت عة  نمط الإلابلت )016 0عسد سس الا الدالت )

   وتإزو 034 0  عة  نمط الكذي عسد سس الا الدالت )133 2   أيضا بةغت قلمت )ن  المحسالبت )206 0)

ل احثت السبب في وقالد فلوق في س الس ان أنماط الذهانلت واان ساط للالح الذكالر، وهذا  د  عة  أ  الذكالر ا

لد      للت ذهانله وان ساعلت ابثل سن ا ناث، وهذا يإسي أ  الذكالر غال ا سا يتال  لد    تساقي في   للات  ، 

يحبال  ةب عة  سةالك   الإدوانلت ح   سع أادقاي   و ف ار  تلده    م إالا بش للت ت لف باانزعاج وال بةد ويغ

ااس  زاء ب   وسضاي    ، في الالقت ذاته يميةالا  ل  المزاح والضحك وال فاعت سع بإض   ال إي ب لي ت ظاهل ، 

وقد يتال  السبب في ذلك يإالد  ل  عبلإت األحالا  السلاسلت وااق لاديت ال ي سل ب ا الش اي في المل مع الفةس يسي، 

وحلسان   سن األنش ت وت ييد سفله  وتحلكات   سن سد ست  ل  أبلا بسبب الحالاقز وحلسان   سن السشاعان ال لفي لت 

 ب بلإت الحا  فإ  الذكالر ه  أبثل تإلضا لة  ت وااع  ا  وال سكيت في المل مع الفةس يسي فيوالث افلت واللياضلت  و 

 أ  لحظت وأ  وقت 

في وقالد فلوق في س الس ان نمط الكذي للالح ا ناث،  ل  أ  عبلإت األنث  غال ا سا بذلك تإزو ال احثت السبب 

تدفإ ا  ل  الميت  ل  ال زيلف نحال األفضت سن اقت لفت األنظار ل ا، وقذي اان  اه سن اقت الحلال  عة  حلا  

الالظلفت  ا عة  الإمت و زوقلت آسست باات سع ارتفاع سإد  الإسالست في المل مع الفةس يسي، وكذلك بسبب سسافس 

سن قبت الذكالر  باات وا  ا ناث   حمةن في بإي األحلا  أع اء أببل سن تةك ال ي  الاق  ا الذكالر باات في 

 هذه الملحةت الدراسلت 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الثالث عشر

  2019 – 11 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

367 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ؤاء ، قد يإالد  ل  عبلإت حلا  هفي حين تلا ال احثت أ  السبب في عدم وقالد فلوق في س الس ان نمط الإلابلت

ت بال حديان والإق ان، وا ي  لل ذلك ف ط عة  الذكالر ولنما يشمت ا ناث أيضا، باات وان   يبلشالا ال ة ت المةيل

يبلشال  في سل مع واحد له ت اليده وسفاهلمه وعاداته ال ي تؤثل سة ا أو نفك الظلوى واألحداث وال حديان  كذلك 

باضإال  لسظام تإةلمي واحد، هذا  ل  قانب   يلابا عة  أنماع   الش للت، وكذلك فا  كت سن ال الي وال ال ان

 انه ا تالقد أ  فلوقان في المساهج ال إةلملت بين الكةلان ال إةلملت باات في سثت قاسإت ال د  
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 نتائج الفرضية الرابعة: 

في أنماط الشخصية لدى طلبة جامعة  (α ≤0.05) ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 

 القدس يعزى لمتغير السكن"" 

ولفحس الفلضلت اللابإت ت  حساي الم الس ان الحسابلت اس لابت أفلاد عيست الدراست عة  أنماط الش للت لدا 

 عة ت قاسإت ال د  يإزا لم غيل الستن   

ة ألنماط الشخصية لدى طلب( لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة 6)جدول 

 جامعة القدس يعزى لمتغير السكن

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد السكن المجال

 3.40 8.05 190 مدينة الذهانية

 3.44 10.30 37 قرية

 3.72 7.98 113 مخيم

 2.78 12.27 190 مدينة االنبساط

 2.87 13.11 37 قرية

 3.71 12.58 113 مخيم

 3.56 14.59 190 مدينة العصابية

 4.53 12.73 37 قرية
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 3.98 14.17 113 مخيم

 3.13 11.07 190 مدينة الكذب

 3.40 11.19 37 قرية

 4.03 11.96 113 مخيم

ظاهليت في أنماط الش للت لدا عة ت قاسإت ال د  يإزا لم غيل الستن،  وقالد فلوق 6 الحظ سن اللدو  رق  )

  : 7  كما يظ ل في اللدو  رق  )one way ANOVAولمإلفت دالت الفلوق ت  اس  دام تحةيت ال  ا ن األحاد  )
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س يعزى دنتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في أنماط الشخصية لدى طلبة جامعة الق

 لمتغير السكن

مصدر  المجال

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  الذهانلت

 الملمالعان

170.394 2 85.197 6.903 

 

0.001** 

 

دابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الملمالعان

4159.168 337 12.342 

 

 339 4329.562 الملمالع

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  اان ساط

 الملمالعان

23.630 2 11.815 1.205 

 

0.301 

 

دابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الملمالعان

3304.947 337 9.807 

 

 339 3328.576 الملمالع
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بةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  الإلابلت

 الملمالعان

108.166 2 54.083 3.717 

 

0.025* 

 

دابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الملمالعان

4903.082 337 14.549 

 

 339 5011.247 الملمالع

بةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةن  الكذي

 الملمالعان

56.633 2 28.317 2.338 

 

0.098 

 

دابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الملمالعان

4081.423 337 12.111 

 

 339 4138.056 الملمالع

عة   لم غيل ستا  الستن  ت إا 0.05≥ (α  وقالد فلوق ذان دالت  حلايلت عسد المس الا 6  ضح سن اللدو  )

نم ي )الذهانلت والإلابلت ، بيسما تبين عدم وقالد فلوق عة  نم ي اان ساط والكذي، ولمإلفت سلدر الفلوق 

  وكانت ن ايج هذا LSDواب  ار اتلاه الدالت عة  نم ي )الذهانلت والإلابلت ، قاست ال احثت باس  دام اب  ار)

   7).ااب  ار كما هي في اللدو 
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للمقارنات البعدية بين المتوســطات الحســابية الســتجابات أفراد عينة الدراســة حســب متغير  (LSDنتائج اختبار )

 السكن لنمطي الذهانية العصابية

الفروق في  المتغيرات النمط

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

- قرية مدينة الذهانية

2.24467* 

0.000** 

 0.866 0.07033 مخيم

 **0.000 *2.24467 مدينة قرية

 **0.001 *2.31500 مخيم

- مدينة مخيم

0.07033 

0.866 

- قرية

2.31500* 

0.001** 

 **0.007 *1.85974 قرية مدينة العصابية

 0.353 0.42133 مخيم
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- مدينة قرية

1.85974* 

0.007** 

- مخيم

1.43841* 

0.047* 

- مدينة مخيم

0.42133 

0.353 

 *0.047 *1.43841 قرية

  أ  الفلوق للالح ستا  ال ليت في نمط الذهانلت  ةي ا )سد ست وس ل   في نمط 7تظ ل الس ايج الالارد  في اللدو  )

الإلابلت  وبذلك ت  رفي الفلضلت اللابإت عة  نم ي )الذهانلت والإلابلت ، في حين ت  قبالل ا عة  نم ي اان ساط 

 والكذي   

عة   لم غيل ستا  الستن  ت إا 0.05≥ (αلت  حلايلت عسد المس الا  وقالد فلوق ذان دا6  ضح سن اللدو  )

بيسما ابلت  الإلللالح ستا  ال ليت في نمط الذهانلت،  ةي ا )سد ست وس ل   في نمط نم ي )الذهانلت والإلابلت ، 

 تبين عدم وقالد فلوق عة  نم ي اان ساط والكذي 

  ال ي بيست فلوقا ذان داله 2014دراست الليماو  والليماو  )وت  ةف ن ايج هذه الدراست سع سا كشفت عسه ن ايج 

  2008) قزساو    حلايلت ألبإاد الش للت الإلابلت واان ساعلت لم غيل الستن وكانت للالح المد ست  ودراست

 ال ي كشفت عن وقالد فلوق في  مان الش للت ت إا لم غيل ستا  الستن للالح ستا  الم ل  
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وتإزو ال احثت السبب في وقالد ت إا لم غيل الستن عة  نمط )الذهانلت ، للالح ستا  ال ليت  ل  أ  ذلك قد يإالد 

وال ي يغةب عةي ا عاد  ال إد عن المد  وظلوى البلش، وندر  المؤسسان الإاسةت في ا، كذلك قد  ل  عبلإت ال ليت 

 سا هال قد د وال إلب ل إي ااع  ادان واألفكار وااتلاهان يإالد ذلك  ل  ارتفاع سإد  المشابت الإايةلت ورفي كت

الفكليت ال ي ت  ةف عن أهت المد  والم ل  سن الساحلت الث افلت وااق ماعلت والإادان وال  اليد وبال الي يتالنالا أبثل 

 تإلب وس شدد ن سن الساحلت الفكليت 

مط الإلابلت للالح )سد ست وس ل  ،  ل  أ  ذلك قد أسا عن السبب في وقالد فلوق ت إا لم غيل ستا  الستن عة  ن

يإالد  ل  عبلإت الحلا  في المد ست والم ل  وال ي يغةب اازدحام وارتفاع نس ت الكثافت الستانلت في ا، وتإدد المشاري 

 وسا  اللد ذلك سن تإلب بين اللماعان الستانلت، وال سافك الشد د عة  المالارد وغيلها 

عدم وقالد فلوق في س الس ان نمط الكذي ت إا لم غيل ستا  الستن  ل  ذلك قد يإالد في  فيأيضا تإزو السبب 

األات  ل  أساليب ال سشلت ااق ماعلت، وسا   ة اه الفلد في عفالل ه األول  سن أساليب سإاسةت، وكذلك سا   م ع به 

ةف سالسي الحسلف وال ي ا ي  هال سن قدران ع ةلت تإ له ا ستانلت اب ساي سمان   للت نابإت سن الد ن ا 

  في ا ستا  ال ليت عن المد ست أو الم ل  في تإزيز ااب إاد عن الكذي بت وتحليمه

حسب متغيرات  مستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة القدسهل يختلف النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:    

 ؟  التخصص والجنس والسكن

 للفرضيات التالية:ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله 
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 نتائج الفرضية السابعة: 

في مستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة  α)  (0.05≥ توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 القدس يعزى لمتغير التخصص 

ت  فحس الفلضلت السابإت بحساي ن ايج اب  ار "ن" والم الس ان الحسابلت اس لابت أفلاد عيست الدراست في سس الا 

 ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  حسب لم غيل ال  لس  
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(:  نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة 8جدول )

 قدس حسب متغير التخصصال

المتوسط  العدد التخصص

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجات  "tقيمة"

 الحرية 

مستوى 

 الداللة

 10.61 14.08 211 ذكل
0.761 338 .0 447 

 10.45 13.18 129 أنث 

 ، أ  أنه ا تالقد 157 0 ، وسس الا الدالت )420 1  أ  قلمت "ن" لةدرقت الكةلت )8  بين سن بال  اللدو  )

لإت و فلوق في سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل ال  لس، وبذلك ت  قبال  الفلضلت السابإت   

ق أو دايمت يشإل في ا الفلد باانق ا  والحز  والضييمثت حالت انفإاللت وق لت السبب قد  لقع  ل  أ  ااب لاي 

وتشلع في ا سشاعل ال   والغ ، وتلاحب هذه الحالت أعلا  سحدد  س لةت باللالانب المزاقلت والمإلفلت والسةالكلت 

 ن، وهذا األسل   كال  لدا الفلد عبل سلاحت حلاته بلالر س  ةفت، وسن هسا فإ  عة ت اللاسإت سالاء المة ح يواللسملت

بالكةلان الإةملت أو األدبلت يبلشال  نفك الظلوى والضغالط، فال مالم والمإانا  تكاد تكال  واحد ، ولإت السبب  لقع 

 ل  أنه ربما كا  ااب لاي سلت  ا لدا األفلاد  بم غيلان أبلا غيل ال  لس  أل  س لران  -حسب رأ  ال احثت-

نت ح ا تؤثل في زياد  الكآبت أو ان فاض ا فإن ا تؤثل عة  ال  لس ا تغيل سن ااع  ادان أو األفكار، وا  كا

بافت ال ة ت دو  ال مييز بين ت لس وآبل،  ا  ذا كانت ساد  دراسلت ت دى  ل  ذلك  فإالاست ااب لاي تسمال 

وت  الر وت أثل بال لبلت األسليت وااق ماعلت ال ي   إل  ل ا الفلد أبثل سما ت أثل بإالاست سن سثت ال  لس، 

ال فكيل المس  ي الإ الني الذ  يساعده عة  ت فلف حد   زياد  في يس غت الفلد ت لله أ  باللغ  سن ذلك يمتنو 
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  سن أ  ال فكيل  سمال وي  الر وي أثل بال لبلت األسليت 1987وهذا سا  ؤكده )الليحاني، ااب لاي بت وسحارب ه  

ع ت سن سثت ال  لس، وهذا ااس س اج أو ااع  اد   فق سوااق ماعلت ال ي   إل  ل ا الفلد أبثل سما   أثل بإالاس

  ال ي تؤكد عة  أ  ال فكيل الالع الني والالسس  ي  لقع في نشأته  ل  Ellisسس ق وس ادئ نظليت ألبلن  للك )

 ال إة  الم تل لة فت سن والديه وسن الث افت ال ي يبلش في ا 

في مستوى  α)  (0.05≥ له إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات دال ال  نتائج الفرضية الثامنة: "

 االكتئاب لدى طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير الجنس "

ت  فحس الفلضلت الثاسست بحساي ن ايج اب  ار "ن" والم الس ان الحسابلت اس لابت أفلاد عيست الدراست في سس الا 

 ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  حسب لم غيل اللسك  

(: نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة 9) جدول

 القدس حسب متغير الجنس

المتوسط  العدد الجنس

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

درجات  "tقيمة"

 الحرية 

مستوى 

 الداللة

 0.157 388 1.420 11.31 14.59 161 ذكر

 9.78 12.97 179 أنثى

 ، أ  أنه ا تالقد 157 0 ، وسس الا الدالت )420 1  أ  قلمت "ن" لةدرقت الكةلت )9  بين سن بال  اللدو  )

تلا و فلوق في سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل اللسك، وبذلك ت  قبال  الفلضلت الثاسست   
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فلوق ذان دالت  حلايلت في س الس ان ااب لاي ت إا لم غيل اللسك، قد يإالد  ل  عبلإت  عدم وقالود ال احثت أ 

لمالاق   ا عبل  ااس إداد حلا األ حلا  هؤاء ال ة ت المةيلت بال حديان والإق ان، وال ي تفل  عةي   في كثيل سن

لونت الالزست أنه يلب عةي   اس الك الم تغييله  ل لق تفكيله  وأساليب   في المالاق ت أو تغييل سساره ، وهذا يإسي

في المالقف وت اليل هذه الملونت باس ملار كي يس  لإالا ال كلف بسلاح سع اإالبان الحلا  وت ة ات ا، أ  ال در  عة   

تساليع واب الى األفكار ال ي يأتي ب ا الفلد، فالفلد الذ ن   م ع بالملونت في ال فكيل يل ح لديه ال در  عة  سالاق ت 

قف سا بأنماط وأساليب ع ةلت س سالعت، وهذا ا ي  لل ف ط عة  الذكالر ولنما يشمت الذكالر وا ناث، باات وان   سال 

يبلشال  في سل مع واحد له ت اليده وسفاهلمه وعاداته ال ي تؤثل يبلشالا نفك الظلوى واألحداث وال حديان  كذلك 

ي وال ال ان باضإال  لسظام تإةلمي واحد، هذا  ل  سة ا أو  يلابا عة  نمط ال فكيل، وكذلك فا  كت سن ال ال

قانب انه ا تالقد أ  فلوقان في المساهج ال إةلملت بين الكةلان ال إةلملت باات في سثت قاسإت ال د  
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 نتائج الفرضية التاسعة:  

في مستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة  α)  (0.05≥ "ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة

 القدس يعزى لمتغير السكن"

ولفحس الفلضلت ال اسإت ت  حساي الم الس ان الحسابلت اس لابت أفلاد عيست الدراست عة  سس الا ااب لاي لدا 

 عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل الستن 

لمستوى االكتئاب لدى أفراد عينة الدراسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة  (:10)جدول 

 طلبة جامعة القدس تعزى لمتغير السكن

المتوسط  العدد السكن

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

 11.02 15.28 190 مدينة

 7.82 11.84 37 قرية

 10.14 11.75 113 مخيم

قاسإت ال د  يإزا لم غيل الستن،   وقالد فلوق ظاهليت في سس الا ااب لاي لدا عة ت 10 الحظ سن اللدو  رق  )

  :11  كما يظ ل في اللدو  رق  )one way ANOVAولمإلفت دالت الفلوق ت  اس  دام تحةيت ال  ا ن األحاد  )
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نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى طلبة جامعة القدس يعزى 

 لمتغير السكن

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 4.749 516.717 2 1033.435 بين المجموعات

 

0.009** 

 108.809 337 36668.742 داخل المجموعات 

 339 37702.176 المجموع 

  وهي أقت سن سس الا الدالت 009 0  وسس الا الدالت )749 4   أ  قلمت ى لةدرقت الكةلت)10 الحظ سن اللدو  )

≤0.05) (α  ،أ  أنه تالقد فلوق دالت  حلايلًا في سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  يإزا لم غيل الستن

لبلا  اتلاه    LSDوكانت الفلوق للالح ستا  المد ست  وبذلك ت  رفي الفلضلت ال اسإت  وت  فحس ن ايج اب  ار )

 الفلوق وهي كما  ةي: 

لبعدية بين المتوســطات الحســابية الســتجابات أفراد عينة الدراســة ( للمقارنات اLSD( نتائج اختبار )11الجدول )

 حسب متغير السكن
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الفروق في  المتغيرات

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

 0.067 3.44637 قرية مدينة

 **0.005 *3.53200 مخيم

- مدينة قرية

3.44637 

0.067 

 0.965 0.08563 مخيم

- مدينة مخيم

3.53200* 

0.005** 

- قرية

0.08563 

0.965 

   أ  الفلوق كانت في س الس ان ااب لاي ت إا لم غيل ستا  الستن للالح11تظ ل الس ايج الالارد  في اللدو  )

فلوق دالت  حلايلًا في سس الا ااب لاي لدا عة ت قاسإت ال د  تإزا لم غيل وتلا ال احثت أ  السبب في وقالد 

الستن للالح ستا  المد ست  ل  عبلإت الحلا  في المد ست وال ي يغةب عةي ا اازدحام والفالض ، وال سافك والش اء 

لد تإلب ضد نلت ال ي تال سن اقت تالفيل البلش اآلسن، وكثل  المشابت والضغالط وال التل بين الستا  والكثافت الستا

الملمالعان الستانلت األبلا ويتال  تسافك  د د عة  المالارد والم دران ون للت لالزدحام، ون للت الللاعان بين 
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لح ا فااب لاي حسب غالبلت السظليان ال ي ت  عالملمالعان الستانلت تزداد ااض لابان والكآبت وال ةق عسد الستا ، 

ظليت السةالكلت قد يتال  ن للت ل فاعت الفلد سع الإالاست البيلت المحل ت، وهذا سا أ ار في هذه الدراست، وباات الس

   الذ  بين أ  ا اابت بااب لاي تكال  ن للت ل أثل الفلد بالبيلت المحل ت 2001)الشلبيسي، الله 

 ال ة ت  سن ستا  )المد ست  وت إا لالقالد فلوق ف د ت  رفي الفلضلت اللفليت ال اسإت  

 وصيات:الت

تفإيت البلاسج الإالقلت والالقايلت واانمايلت ال ادفت وال ي تإس  ب في سس الا الإلابلت، باات وا  ن ايج  -

هذه الدراست كشفت عن درقت سلتفإت  وتسملت  نمط اان ساط الذ  يإ بل سن اانماط الفاعةت في تحفلي 

 سس اليان اااب لاي والذهانلت والإلابلت والكذي  

تالفيل سساخ قاسإي سساسب يح ق لة الي السماء وا ثلاء اايلابي في س  ةف قالانب الش للت  الإمت عة  -

 وتفإيت األنش ت الالسس للت وال لفي لت  والفي اللاسإان، ل العلت ال ة ت وتإزيز الإادان ا يلابلت 

 ال ة ت  أ  تالفل سل دًا نفسلًا دابت كت كةلت لةمساعد  عة  حت المشتالن السفسلت ال ي تالاقه -

 –ااس فاد  سن ن ايج هذه الدراست في سلا  ا ر اد ال لبال  والسفسي وضلور  تبسي المل د ن بلاسج وقايلت  -

 عالقلت في تالقله األفلاد نحال أنماط الش للت ا يلابلت ال ي تةإب دورًا بارزًا في ال كلف واللحت السفسلت 
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 :المراجع

 أوال: المراجع العربية:

فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتخفيف حدة االكتئاب لدى مرض الفشل  : 2010أبال فا د، ري  سحمالد ) -

 )رسالت ساقس يل غيل سسشالر    غز ، فةس ين -اللاسإت ا سالسلت الكلوي،

األمراض السيكوسوماتية )األمراض الجسمية النفسية المنشأ( دراسات  : 1994أبال السيت، سحمد السيد  ) -

 ، دار الس ضت الإلبلت، بيلون، لبسا  عالميةعربية 

سلل،  – عال  ال لبلت : "ااب لاي وعالق ه بالث ان وال ذبذي في المإاسةت الالالديت"، 2012بال ، نبيةه  ) -

  367 – 345 ، ص ص40 ، ع)13 )

معرفي في خفض أعراض اضطراب ما بعد -فعالية برنامج عالج سلوكي : 2012سملين، أريج سحمد  ) -

، اللاسإت األردنلت، دمة واالكتئاب لدى عينة من ضحايا التعذيب من العراقيين المقيمين في األردنالص

 األرد   )رسالت ساقس يل غيل سسشالر   

، ست  ت األنلةال علم نفس الشخصية : 2002الشالربلي، نبيةت ع ا ، ودانلا ، عفاى عبد ال اد   ) -

 الملليت، سلل 

العوامل الخمسة للشخصية وعالقتها باالكتئاب لدى المرضى  : 2015الشمالي، نضا  عبد الة لف ) -

 ، اللاسإت ا سالسلت بغز ، فةس ين برنامج غزة للصحة النفسية –المترددين على مركز غزة المجتمعي 

ان  : "أنماط الش للت وعالق  ا بااض لاب2014الشالا ل ، عمل سل ف ، الدقك، سي كاست  ) -

سلةت قاسإت ال د  المف الحت لألبحاث والدراسان السلتالسالساتلت المس شل  لدا عيست سن المل مع السإالد "، 

  140 – 101 ، ص ص 34، ع)فةس ين –
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 ،األبعاد األساسية للشخصية وعالقتها بقوة األنا لدى مرضى االكتئاب اإلكلينيكي : 2016الإ يبي، سساحي  ) -

  داريت، الممةكت الإلبلت السإالديت  )رسالت ساقس يل غيل سسشالر   بةلت الإةالم ااق ماعلت وا

 ، المت ب اللاسإي الحد ث، ا ستسدريت 2، طالتوجيه واإلرشاد النفسي : 1996ال ذافي، رسضا   ) -

 : "الإالاست ال مست الكبلا لةش للت وعالق  ا ب إي الم غيلان الديمالغلافلت 2015قمل، سلذوي أحمد  ) -

ةت الدراسان سل"، -دراست سيدانلت عة  أسل المإاقين ع ةلا بمإ د المس  بت ع بل  –اقين ع ةلا لدا اسل المإ

  22 – 7 ، ص ص 12، قاسإت الش يد حمت ل ضل، الالاد ، ع)وال حالث ااق ماعلت
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Personality types at Eysenck and its Relation to Depression among 

Al - Quds University Students 

Abstract: 

This study aimed to identify the personality types of Al-Quds University students and their level of 

depression, in addition to examine the relationship between personality types and depression, as well 

as to identify the differences in the personality types and depression averages according to the 

variables of (specialization, gender , housing, educational level, and the cumulative rate. 

To achieve the objectives of this study, this study was conducted on a random stratified sample of 

(340) students of both genders. The researcher used the “Eysenck " test for the Adult format character 

EPQ which prepared and inflective  by Ahmed Abdel Khalek (1991) and adjusted Beke list of 

depression which is inflective by Ahmed Abdel Khaliq (1996). The two instruments were verified by 

presenting them to a number of arbitrators. 

 The stability of the study tools was calculated in its different dimensions in a manner of internal 

consistency method by using Kronbach Alpha equation and it turned out that both instruments have 

been shown to have a high degree of stability. 

The data were statistically processed by calculating arithmetic averages, standard deviations, and t-

test. And one-way ANOVA analysis. LSD test and Pearson Correlation. 

 The results showed: The arithmetic mean of the psychic type was appeared with low degree, while 

other types (extinctions, neuroticism, and lying) were appeared with high degree. And The level of 

depression among the students of Al-Quds University came slightly .and There is a positive 

relationship between the types of (Psychoticism and Psychosis) and the level of depression, and a 

negative relationship between the type of extinction and depression. While there was no relationship 

between the lying and depression type. And there were no differences in the average types of 

personality among the students of Al-Quds University due to the variable of specialization and the 

educational level, while there were differences due to the gender variable on the two types of 

psychosis and extraversion in favor of males and the lying type in favor of females. The existence of 

differences according to the place of residence for the benefit of the village inhabitants in the types 
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of psychosis and neuroticism in favor of (city and camp). There are differences according to the 

cumulative average rate on the type of (neuroticism) for the benefit of students whom cumulative 

rates (less than 70%). While there were no differences on the rest of the other types. And there were 

no differences in the level of depression among the students of Al-Quds University due to the variable 

of specialization, gender, educational level and cumulative average, while differences were found 

according to the variable of residence for the benefit of students from the city. 

In light of these results, the researcher came out with a set of recommendations which represented in 

calling for the preparation of preventive, counseling and therapeutic programs that focus on 

experiences that would decrease depression among students and to work for preventing or treating 

them, and development the type of extraversion among the students which is one of the active types 

in reducing levels of depression, Psychoticism, Neuroticism and lying.      
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