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  ملخص

ى    رف إل ة التع دفت الدراس أثيره اطية واال  ت ية االنبس مات الشخص ة  س ة واالنفعالي نطوائي
ة القدس المفتوحة،      في واالتزانية  ة جامع الذاآرة قصيرة المدى وطويلة المدى لدى عينة من طلب

ة القدس المفتوحة            ين للدراسة في جامع ة الملتحق ة من الطلب ة   –لهذا الغرض اختيرت عين منطق
ة  غ عددها  –طولكرم التعليمي ة؛ مق) ٢٠٠(بل ًا وطالب ةطالب ى أربع اوية  سمين إل مجموعات متس

ة أيزينك     ) طالبة لكل مجموعة ٢٥طالبًا و ٢٥( ى قائم درجاتهم عل  للشخصية ) Eysenck(تبعًا ل
ي ة : وه ة الطلب ون، ومجموع ة االنطوائي ة الطلب اطيون، ومجموع ة االنبس ة الطلب مجموع
ال ة االتزانيوياالنفع ة الطلب تخدام مق. نون، ومجموع د اس اساسيوبع ذاآر ين متخصصين لقي ة ال

دى ة الم دى وطويل يرة الم ر ،قص تخدامأظه ائج باس ادي  ت النت اين األح ل التب ة تحلي أن الطلب
اطي اليواالنبس ة االنفع ة   ون والطلب ى الطلب دى عل ذاآرة قصيرة الم ي ال ون ف وائيين ن يتفوق االنط

ا ي زانيين، بينم زانتواالت ة االت ة االنطوائيين والطلب وق الطلب ة المدى ع يينف ذاآرة طويل ي ال ى ف ل
  .النظري في هذا المجال اإلطار الطلبة االنفعاليين واالنبساطيين، وتعتبر هذه النتائج منسجمة مع

 
Abstract 

The study aims to investigate the effect of the personality traits: 
Extroversion, introversion, instability (emotionality) and stablility on 
short and long – term memory among Al-Quds Open University students 
at Tulkarm Educational Region. To achieve this purpose, the Eysenck 
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Personality Inventory (EPI) was applied at a sample consisted of (200) 
students, and then the sample was divided into four equal groups of 25 
male and 25 female for each group according to their scores on the above 
mentioned test: Extroverts, introverts, emotionality and stable students. 
After using two tests for measuring the short and long – term memory, 
and by using one - way analysis of variance, results show that extraverts 
and emotionality students are better than introverts and stable students in 
short- term memory, whereas the introverts and stable students are better 
than extraverts and emotionality in long- term memory. These results are 
in line with the literature review of this study. 

  
  خلفية الدراسة

ال من   )Eysenck( تتكون الشخصية وفقًا لتصور أيزينك   تظم     األفع ي تن واالستعدادات الت
، وهو يضم  )Type(، ويسمي أيزينك هذا التنظيم بالنمط ل هرمي تبعًا لعموميتها وأهميتهافي شك

ذا  بوصفها جزءًا مكونًا له، ويميز أيزينك بين نوعين من االستجابات ض ) Traits(السمات  من ه
ة       ) Specific(االستجابة الخاصة : النمط هي التي تعتبر مجرد استجابة ملحوظة تحدث في حال

واترة    ) Habitual(مفردة وليست من سمات الفرد الدائمة، واالستجابة المعتادة  وهي استجابة مت
ة وشموًال من االستجابة الخاص       ر عمومي ة نتيجة ظهورها في الظروف المعتادة نفسها، وهي أآث

)Eysenck, 1974( .         زع البعض اآلخر وتن رتبط بعضها ب ة ي ادة معين ى وثمة استجابات معت  إل
ملحوظ في    اتساق ، وبتعبير آخر فالسمة هي   )Trait(بالسمة  إليهاالوجود معًا لدى الفرد ويشار 

نمط فيعرف بأن  ا ال ررة، أم ه المتك رد أو أفعال ادات الف ماتع ن الس ع ملحوظ م يم أو تجم ، ه تنظ
ل للعامل         وهكذ ة والشمولية طراز الشخصية المقاب ى مستويات العمومي ا يمثل النمط بوصفه أعل

ل   ل العامل الخاص،      )الجمعي (السمة العامل الطائفي    العام، بينما تقاب ادة تقاب ، واالستجابة المعت
  ).١٩٧٨هول وليندزي، (وتقابل االستجابة الخاصة عامل الخطأ 

ذا المنظ ك الشخص به رف أيزين ا ور، يع ل ية بأنه اط الس ي ألنم وع الكل ة أو المجم وك الفعلي
ا تنبعث وتتطور من خالل التفاعل            الكامنة لدى الفرد ة فإنه ة والبيئ ا تتحدد بالوراث ، ونظرًا ألنه

: السلوآية وهي   األنماطالوظيفي أو التنظيم الثابت والدائم ألربعة مجاالت رئيسية تنتظم فيها تلك 
 Conative( ، والمجال النزوعيويشير إلى الذآاء) Congnitive domain(المجال المعرفي 

domain ( والمجال الوجداني اإلرادةويشير الى الخلق أو ،)Affective domain (  ى ويشير ال
ال  دني )Emotion(االنفع ال الب ير ) Physique domain(، والمج ىويش م  إل كل الجس ش

  .)Eysenck, 1990(والميراث العصبي والغدي 

ا يم ذلكوب د  : كن تحديد أبعاد الشخصية تبعًا لنظرية أيزينك ببعدين أساسيين هم االنبساط  (بع
واء  د )Extraversion Versus Introversion) (ـ االنط ال       (، وبع زان ـ االنفع   ) االت

)Stable Versus Unstable(   ًدا د بع ا بع ك فيم اف أيزين د أض ة   ، وق و الذهاني ًا ه ثالث
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)Psychoticsm) (Liebert &Spiegler, 1982( ى ة اقتصرت عل ة الحالي  ، إال أن الدراس
مات  ةالس اطع المنبثق ن تق دين  ع ة الشخصيةالبع ين لدراس ك أن أي شخص . األولي رى أيزين وي

ى متصل االنبساط ـ االنطواء     يمكن أن يكون له أي و ال، وأن     ضع عل زان ـ االنفع ، ومتصل االت
دد، واألغ   غلها بشخص مح ن ش ة ويمك ل المواضع محتمل ط  آ د الوس ة عن ع األغلبي ب أن تتجم ل

  ).١٩٦٩أيزينك ، (ويمكننا أن نصفه طبقًا لموضعه في هذا البناء ذي البعدين 

ا        ة والعصبية وم ذين بالتراآيب والتنظيمات الفيزيولوجي ونتيجة الرتباط بعدي الشخصية ه
ه يمكن          رى أيزينك أن ار في المظاهر السلوآية للشخصية، ي ع أن   تترآه هذه العوامل من آث ا توق ن

ذآر  أفضل تحصيًال وأآثر قدرة على التعلم  والمتزنين االنطوائيين األشخاص األشخاص  من  والت
  ).Harvey & Exner, 1978(، وبخاصة في المراحل التعليمية العليا واالنفعاليين االنبساطيين

جال  في هذا الم) 982 ,1975 ,1973 , 1968(وتشير نتائج الدراسات التي قام بها أيزينك 
ى خاصأن  إل اد           األش ي أبع تالفهم ف ًا الخ وه تبع ا تعلم ترجاع م ى اس درتهم عل ي ق ون ف يختلف

ا،  دى  فاألشخاصشخصياتهم وأنماطه د الم ترجاع بعي ة االس ي حال ذآرًا ف ون أفضل ت االنطوائي
)Long – term Memory ( ا خاصبينم ى   األش درتهم عل ث ق ن حي اطيون أفضل م االنبس

د  )Short – term Memory) (Harvey & Exner, 1978(االسترجاع قريب المدى  ، وتؤآ
ا  ) Wilding, 1983؛ Riding , 1982؛ Gabrys, 1979(نتائج بعض الدراسات والبحوث   م

  .إليه أيزينك في هذا المجالتوصل 

بمتغيرات عديدة آالتحصيل الدراسي والتكيف  وقد جذبت دراسة سمات الشخصية وعالقتها 
وي و اعي والترب ترجاعاالجتم ذآر واالس اه الت د من  انتب ويين العدي تخدم والترب د اس احثين، وق الب

ة     اليب متنوع راءات وأس دد إج ذا الص احثون به هم   الب ي قياس ة ف ارات مختلف مات لواختب س
احث   الشخصية د بعض الب ى وجود   و، فقد أآ اط ن عل ين بعض سمات الشخصية       ارتب اٍل ب ذه  ع وه

االً  ة    .المتغيرات إجم ًا         والدراسة الحالي ة تبع ة سمات الشخصية االنفعالي تحاول التحقق من عالق
  .بالقدرة على التذآر قصير المدى وطويل المدىلنظرية أيزينك 

  
  تحديد مشكلة الدراسة وأهدافها 

ر        ن أآث رم م رين المنص رن العش ن الق اني م ي النصف الث ذاآرة ف كلة ال د أصبحت مش لق
د حققت      العلمية مشكالت علم النفس العلمية التي حظيت بالدراسة ام الشامل، وق المعمقة، واالهتم

ا    دة بم الدراسات بهذا الخصوص تطورًا عظيمًا، حيث تم دراستها في فروع ومجاالت علمية عدي
في ذلك تلك العلوم التي تبدو وآأنها بعيدة عن علم النفس مثل تكنولوجيا المعلومات، والحاسوب،  

ات،  (ع، والطب، باستخدام مداخل وأساليب متنوعة والبيولوجيا، والفسيولوجيا، وعلم االجتما برآ
، وقد تمخضت هذه الدراسات عن حجم هائل من األدبيات يقدر بثلث ما آتب وأنجز في    )٢٠٠٥

ة   )١٩٩٥محمد، ( ميادين علم النفس آلها ، وقد أظهرت هذه الدراسات نتائج وفيرة مشوقة وممتع
 ,Hacker؛  Lockl & Fenandez, 2004؛ Miller, 2000(ومثيرة للنقاش والجدل العلمي  

ات  ). Livingston, 2004؛ 2004 ة المعلوم د ساهمت نظري ) Information Theory(ولق
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ورة         ى بل ة عل ذه النظري ا ساعدت ه ام، آم في دفع عملية تقدم العملية التربوية والتعليمية إلى اإلم
ز ى الترمي ياء ) Excoding( معن اه لألش د لالنتب أثير جي ة ذات ت ة،  آعملي ارف المتعلم والمع

ارف،        ياء والمع ذه األش تيعاب له م واالس تراتيجيات الفه والترآيز عليها بشكل فعال وهذا يوفر اس
ينيات م       رة في الخمس ي ظهرت ألول م ة الت ذه النظري ات ه ى معطي اءًا عل رن الماضي وبن ن الق

يم، حيث القت اهت      والتي أصبحت ذات تأثير  تعلم والتعل دى    آبير في سيكولوجية ال ًا ل ًا عظيم مام
المعلمين في تعزيز تعلم التالميذ، وبذلك تطورت النظرة إلى اإلنسان بصفته يمتلك نظام ترميزي 

 Salway؛ Symbol-manipulating System( )Baddeley, 1986(لمعالجة المعلومات   
& Logie, 2005(      ذاآرة ه هو مخازن ال رئيس في ) Memory Stores(، وأن النظام المهم وال

اتحي كل عملي ى ش ات عل ا بالمعلوم اظ فيه تم االحتف ز ) Processes(ث ي وم بترمي ي تق والت
)Excoding (  ترجاعها ا واس ا ومعالجته ات وتخزينه ذه المعلوم زوم ) Retrieval(ه د الل عن
)Bihler & Snowman, 1990  ؛Woolfolk, 1993 .(       ى اه إل ذا االتج ة ه د ترجع أهمي وق

تعلم    ة الم ى طبيع ال،          ؛آونه قد رآز عل وي، وفع رد نشيط، وحي تعلم ف اه أن الم ذا االتج رى ه إذ ي
ذه     ا عنيت ه وايجابي، ويمكنه القيام بعمليات التفسير والمعالجة للمنبهات والمثيرات المتعلمة، آم
ل       ى التفاع ز عل الل الترآي ن خ دة م عة ومعق ر موس ة نظ ن وجه تعلم م ة ال ة بدراس النظري

)Interaction ( ة تعلم والبيئ ين الم ائي ب اه االنتق ى االنتب درة عل ) Selective attention(والق
  ).٢٠٠٥برآات، (

د  ذلك، فق ة وب ة الحالي دفت الدراس ىه ين   إل ة ب ة العالق ن طبيع ق م ماتالتحق الشخصية  س
ة تزانواال االنطوائيةو يةاالنبساط ة االنفعالو ي ة أيزينك     ي ذآر قصير     حسب نظري ى الت درة عل والق
ل المدى   ) Short- term memory(المدى   ة من     )Long- term memory(وطوي دى عين ل

ة أيزينك       ، طلبة جامعة القدس المفتوحة بمنطقة طولكرم التعليمية والتحقق من مدى صدق نظري
ذآر قصير              ى الت درة عل ر ق اليين أآث راد االنبساطيين واالنفع أن األف أ ب في هذا المجال والتي تتنب

 , Eysenck(  ل المدىين أآثر قدرة على التذآر طووتزانين واالوالمدى، بينما األفراد االنطوائي
ى اإلنجاز واألداء    )1977 ,1975 ,1973 درة عل ارة أخرى    التعليمي ، وهذا يجعلهم أآثر ق وبعب

  :تحقيق الهدفين اآلتيين وهماتحاول هذه الدراسة 

ة   التعرف إلى  .١ ة واالتزاني ة واالنفعالي أ    تأثير سمات الشخصية االنبساطية واالنطوائي ا تتنب آم
 .اآرة قصيرة المدىالذ بها نظرية أيزينك في

أ       .٢ ا تتنب ة آم ة واالتزاني ة واالنفعالي التعرف إلى تأثير سمات الشخصية االنبساطية واالنطوائي
 .بها نظرية أيزينك في الذاآرة طويلة المدى

  
  أهمية الدراسة 

ا   تعود أهمية هذه الدراسة إلى عدد من الجوانب وبخاصة من حيث موضوع    ا وم ها وأدواته
  :قد تنجم عنه من نتائج تفيد بعض المجاالت التربوية آاآلتي
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ذه الدراسة    موضوع  الفمن حيث   .١ ة ه إن أهمي ة         ف ة للتحقق من طبيع ا محاول رز من آونه تب
العالقة بين سمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالتزانية واالنفعالية شائعة االستخدام  

ات عال  ي دراس ق ف دى،    والتطبي ل الم دى وطوي ذآر قصير الم ى الت درة عل دة والق ة عدي مي
أن الدراسات والبحوث       ًا ب والتحقق من مدى صدق تنبؤ نظرية أيزينك في هذا المجال، علم
ذا              ة وه ات العربي ادرة وبخاصة في البيئ ة دراسات ن ذه العالق ي حاولت بحث ه السابقة الت

 .الدراسة الحالية ر إجراءيبر

ة أيزينك   أما بالنسبة لألدو .٢ ات المستخدمة في هذه الدراسة فاألهمية تعود إلى استخدامها لقائم
)E.P.I (      ا موضع ية وهم يين للشخص دين أساس ن بع ى الكشف ع درتها عل از بق ي تمت الت

دان   ي بل ن الدراسات ف د م ي العدي ة ف ذه القائم تخدمت ه ة، حيث اس ذه الدراس ي ه البحث ف
ذه األدا      ع ه ث تتمت الم، حي ن الع ة م لها      مختلف ي أص ة ف ات مرتفع دق وثب امالت ص ة بمع

اس        ارين لقي ى استخدام اختب ة، إضافة إل األجنبي، وفي بيئات مختلفة محلية وعربية وعالمي
ع      وفر الدراسة أدوات تتمت ذلك ت الذاآرة قصيرة وطويلة المدى وهما من تصميم الباحث، وب

ة    استخدامهبخصائص سيكومترية جيدة لقياس الشخصية والذاآرة يمكن  ا في دراسات الحق
 .في هذا المجال

أما بالنسبة لما قد تنجم عنه هذه الدراسة من نتائج فيمكن االستفادة منها من أجل استخدامها     .٣
ة ت ي عملي اد   ةبصنيف الطلف ة اإلرش ي عملي ة ف اهمتها الفعال مات الشخصية، ومس ًا لس تبع

 .والتوجيه التربوي والمهني

ًا للعوامل    آما قد تسهم هذه الدراسة بوضع إطا .٤ يس نتاج ر جديد للنظرة إلى التذآر باعتباره ل
اك عوامل      ل هن ط، ب ة       مالبيئية والمدرسية فق ة وآيفي ة بشخصية الطالب االنفعالي ة متعلق هم
 .تفاعل هذه الشخصية مع الحياة التربوية

ل          .٥ ذاآري قصير وطوي روق في األداء ال تم بدراسة الف ا ته وتبرز أهمية الدراسة أيضًا آونه
تعلم   المد ة ال ى في إطار متغيرات الشخصية االنفعالية، لما للذاآرة من أهمية في فعالية عملي

ق       ى اإلطار المعرفي المتعل بالتحصيل  والتعليم بدل من الترآيز التقليدي في هذا المجال عل
  .  والقدرات العقلية المختلفة األآاديمي

  
  فرضيات الدراسة

  :اغة الفرضيات الصفرية اآلتيةمن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة تم صي

ة إحصائيًا    .١ ذاآرة قصيرة المدى        ) ٠. ٠٥= (ال توجد فروق دال ة في ال ين درجات الطلب ب
 .تبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية

ة إحصائيًا    .٢ ة المدى        ) ٠. ٠٥=  (ال توجد فروق دال ذاآرة طويل ة في ال ين درجات الطلب ب
  .ًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانيةتبع
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  التعريفات اإلجرائية

  Personality: الشخصية

ف  ة تعري ذه الدراس ى ه ا تتبن ا بأنه ث يعرفه ك للشخصية حي اط  أيزين ي ألنم وع الكل المجم
إنها تنبعث وتتطور من   ، ونظرًا ألنها تتحدد بالوراثة والبيئة فك الفعلية أو الكامنة لدى الفردالسلو

ك        ا، وتل ية فيه االت رئيس ة مج وظيفي ألربع ل ال الل التفاع ي  خ لوآية ه اط الس ال : األنم المج
ق (، و المجال النزوعي )الذآاء(المعرفي  ال (، والمجال الوجداني   )الخل دني   )االنفع ، والمجال الب

  ).Eysenck, 1970) (التكوين(

   Extraversion – Introversion): االنبساط ـ االنطواء(بعد 

دني   يمثل هذا البعد متصل ثنائي القطب يجمع بين االنبساط المرتفع آطرف ، واالنطواء المت
ل  رف مقاب ع  آط وزع جمي ث يت راد، حي راوح     األف ل، إذ تت ذا المتص ى ه ة عل درجات متفاوت وب

ين        ا ب د م ذا البع ى ه درجات عل ار أيزينك للشخصي       ) 24 – 1(ال د باختب ذا البع اس ه ة درجة ويق
  ).Eysenck, 1968( بالدرجة التي ينالها الطالب عليهمنه مقدرًا ) أ(الصورة 

   Stable – Unstable): االتزان ـ االنفعال(بعد 

دني آطرف   ال المت ع آطرف واالنفع زان المرتف ين االت ع ب ائي القطب يجم و متصل ثن وه
ا    ، إذ تت األفراد وبدرجات متفاوتة على هذا المتصل مقابل، ويتوزع جميع  ه م درجات علي راوح ال

الي والتوافق    إلىالبعد  على هذا، حيث تشير الدرجة المتطرفة درجة) 24 – 1(بين  الثبات االنفع
ي   عدم الثبات االنفعالي آطرف مقابلالتوافق و وءآطرف، والى س ، ويقاس هذا البعد بالدرجة الت

ورة  ية الص ك للشخص اس أيزين ى مقي ب عل ا الطال ل عليه د ل) أ(يحص رضالمع ذا الغ    ه
)Eysenck, 1968.(.  

   Intrevert: الشخص االنطوائي

ة والدراسة    ودئ منسحب،  اوهو شخص ه   ع بالمطالع ع إال مع    و، متأمل مول تحفظ ومترف م
ربين تو، األصدقاء المق ل لل ايمي ل م ام بعم ل القي ر قب ارةال يحب و، حفظ والتفكي امرة،  اإلث والمغ

دوا   و ون ع ا يك ادرًا م وة ون اعره بق ة    يضبط مش ايير الخلقي ة للمع ي قيم ائم ويعط و متش ني، وه
ى     د    ) 12( الدرجة  واالجتماعية، والمنطوي في هذه الدراسة هو من يحصل عل ى بع ا دون عل فم

  ).االنبساط ـ االنطواء(

   Extravert: الشخص االنبساطي

، ال يحب القراءةو، يحب الحفالت ويتوق لإلثارةو، األصدقاءله العديد من  اجتماعيشخص 
ل يو ةمي ى العدواني امرة ،إل التغيير والمغ ع ب ل، و، ومول اهل ومتفائ رح والضحك يحب اومتس لم

ى        سريع الغضبووالهزل،  ذه الدراسة هو من يحصل عل أآثر  ) 13(الدرجة  ، والمنبسط في ه ف
  ).االنبساط ـ االنطواء(على بعد
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   Stablity : الشخص المتزن

، اآلخرين متجاوب مع   ولحيوية، محب للراحة وممتلئ باو، شخص هادئ ورزين ومنضبط
ى       و ذه الدراسة هو من يحصل عل د    ) 12( الدرجة  قيادي ناجح، والمتزن في ه ى بع ا دون عل فم
  ).ـ االنفعال االتزان(

 Emotional  (Unstable(: الشخص المنفعل

ريع الغضب   خص س ب   ش ق أغل ابس وقل ات، ع ع    و، األوق ه م ي تعامل دواني ف د وع جام
ر مستقر ومت  و، اآلخرين  ب، غي دفع وتسهل   وقل تثارتهمن ذه الدراسة هو من     اس ، والمنفعل في ه

  .)االتزان ـ االنفعال(على بعد  فأآثر) 13(الدرجة يحصل على 

  )Memory: (الذاآرة

ى حدوث          ل عل دوام دلي ذا ال ل ه رة ومث ار الخب إن مفهوم الذاآرة يشير إلى الدوام النسبي آلث
ا   ر عملياالتعلم ال بل شرط ال بد منه الستمر تعلم وإتقانه ذاآرة ظاهرة   ، و)Miller, 2000(ة ال ال

ية والوظائف العصبية  وين، وهي من أخطر الظواهر النفس دة الترآيب والتك ا معق ة علي ووظيف
ان    ا اإلنس ي يمتلكه ة الت ذاآرة مي )Baddeley, 1986( والعقلي تلزم ال ة ، وتس ات مختلف  كانزم

الي ال يمكن اإلحاطة بكل مكون     ومعقدة  دًا وبالت ا       ج ق اعتباره ة والنفسية إال عن طري ا الحيوي اته
جالت   ات والس اق والمكون ب واألنس ددة الجوان اهرة متع ذا اقتصر   ).Dennis, 2002( ظ وله

ذاآرة         ا ال ذاآرة وهم ات ال ونين أساسيين من مكون البحث في الذاآرة في الدراسة الحالية حول مك
  .قصيرة المدى والذاآرة طويلة المدى

 Short – term memory: مدىالذاآرة قصيرة ال

ل        وري من مث رد بهدف االستخدام الف هي المخزون الذي يحتفظ بالخبرات التي يواجهها الف
تكون سعة الذاآرة قصيرة وت، حفظ رقم هاتف معين حفظًا مؤقتًا بهدف االتصال ثم ينسى بعد ذلك

دى ن الم ام أو الكلم  م ن الحروف أو األرق واء م ة س ر مترابط بعة عناصر غي تغرق اتس ، وتس
رة ال تتعدى      ا فت ة    عملية حفظ المعلومات فيه دة زمني ة ) ٢٠(م د،  ( ثاني اس   )١٩٩٥محم م قي ، وت

ًا   دى إجرائي يرة الم ذاآرة قص ة  ال ذه الدراس ي ه ى   ف ا المفحوص عل ي يحصل عليه ة الت بالدرج
  .االختبار المعد لهذا الغرض

  Long – term memory: الذاآرة طويلة المدى

رة           هي مرادفة للمخ ر محددة ولفت دًا وغي رة ج رد وهي ذات سعة آبي دى الف زون المعرفي ل
ات              ر عملي تم استرجاعها عب ي ي ة والمدمجة الت رد المذوت رات الف زمن، وتعكس خب طويلة من ال

ًا       )Ellis & Hunt, 1989(االستدعاء أو التعرف   ة المدى إجرائي ذاآرة طويل اس ال م قي في  ، وت
  .عليها المفحوص على االختبار المعد لهذا الغرض بالدرجة التي يحصلهذه الدراسة 
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  محددات الدراسة 

ة بمتغيراته    .١ ة الحالي دد الدراس تخدمة   تح ا المس ث وأدواته ع البح رت  ا موض ث اقتص ، حي
ال   (و) االنبساط ـ االنطواء  ( المدروسة ببعدي الشخصية الشخصيةالسمات  زان ـ االنفع ) االت

الصورة (م قياسها باستخدام قائمة أيزينك للشخصية ، آما تةتبعًا لنظرية أيزينك في الشخصي
: ، وما ينبثق عن تقاطع هذين البعدين من سمات للشخصية وهي  )E.P . I – Form A) (أ

 .االنبساطية، واالنطوائية، واالنفعالية، واالتزانية

ة          .٢ ا والمكون ا المستخدمة إلجراء المعالجة فيه ة أيضًا بعينته ة  وتحدد الدراسة الحالي  من طلب
 ).منطقة طولكرم التعليمية(جامعة القدس المفتوحة 

والمجتمعات المماثلة له، وفي  اإلحصائييمكن تعميم نتائج هذه الدراسة على مجتمعها آما و .٣
  .حدودها الزمانية والمكانية

  
  الدراسات السابقة

أمكن للباحث الوصول إلى عدد قليل من الدراسات التي بحثت العالقة بين سمات الشخصية  
تم   حيث  بعًا لنظرية أيزينك والذاآرة قصيرة وطويلة المدى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ت ي

دث؛     دم لألح ن األق ي م لها الزمن ًا لتسلس ات تبع ذه الدراس دعرض ه امفري   فق ة ه دفت دراس ه
ي   ين بعدي الشخصية االنبساطية       ) Humphrey & Revelle, 1984(وريفل ة ب بحث العالق

ظرية أيزينك، والدافعية لإلنجاز، والقلق، والتحصيل الدراسي، والذاآرة القريبة والعصابية تبعًا لن
دة ن    . والبعي ة م ة الدراس ت عين نطون      ط) ١٢٨(تكون ة واش ة جامع ن الطلب ة م ًا وطالب الب

)Washington University (ين  و، بأمريكيا بينت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا ب
ية واالتزانية والذاآرة البعيدة، وسمات الشخصية االنفعالية واالنبساطية سمات الشخصية االنطوائ

يرة  ذاآرة القص ذاآرة       . وال ع وال ق المرتف ين القل ة ب ة موجب ود عالق ن وج ائج ع فت النت ا آش آم
نخفض      ق المتوسط والم ين القل القريبة، بينما أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا ب

  .ة لإلنجاز والذاآرة البعيدةوالدافعية المرتفع

ا  ة أم يكدراس د ) Oresick, 1993( أوريس دففق ذاآرة     ته ين ال ة ب ى العالق رف إل التع
ة من طلبة ال ةوسمات الشخصية لدى عين ا    جامع غ حجمه ة   ) ٦٦(بل ًا وطالب ذآور    ٢٤(طالب من ال

ة واال   . )من اإلناث ٤٢و ى ثالث    تم تقسيم أفراد العينة تبعًا لسمات الشخصية االنفعالي ة إل جتماعي
مجموعة مرتفعة التكيف االنفعالي واالجتماعي، ومجموعة متوسطة، ومجموعة منخفضة  : فئات

اعي  الي واالجتم ف االنفع ود ف  . التكي دم وج ة ع ائج الدراس ت نت د بين ين وق ة ب روق جوهري
رو      المجموعات الثالث ى وجود ف ائج إل ق من حيث القدرة على التذآر القصير، بينما خلصت النت

ل األجل  ي دالة إحصائيَا بين المجموعة المرتفعة والمجموعة المنخفضة في القدرة على التذآر طو
  .لصالح الطلبة ذوي التكيف االنفعالي واالجتماعي المرتفع
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ةو دفت دراس رت  ه ين   ) Robert, 1994(روب ة ب ة التنبؤي ن العالق ق م ى التحق بعض إل
ة الدراسة من     . دىمتغيرات الشخصية والذاآرة طويلة وقصيرة الم  ة  ) ١٨(تكونت عين من  طالب

اتن  ةيجامع ن ،)Manhantin University(منه ة م ام بمجموع نهن القي ب م ات  طل المهم
درتهن ى ق م عل ة للحك ذاآرة  المعرفي اس ال ار لقي تخدم اختب ا اس ة، آم ام القيمي ى إصدار األحك عل

ى  وقد بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موج. الطويلة والقصيرة بة ودالة إحصائيًا بين القدرة عل
ة       ي وجود عالق ا يعن دى؛ مم إصدار األحكام القيمية والقدرة على التذآر قصير المدى وطويل الم

  .ية بين هاتين القدرتين لدى أفراد العينةؤتنب

ق والعصابية     ) ١٩٩٥(وهدفت دراسة شريف  ين القل ة ب التحقق من طبيعة العالقة االرتباطي
دى عي ذاآرة ل ا   وال غ حجمه ا بل اريونس بليبي ة ق ة جامع ن طلب ة م ث  ) ١٤٥(ن ة، حي ًا وطالب طالب

ق وآالً        اس القل ى مقي ة عل ين درجات الطلب  أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب ودال إحصائيًا ب
ى      من الذاآرتين قصيرة وطويلة ال ائج أيضًا إل ا توصلت النت دى، آم ين     م اط موجب ب  وجود ارتب

  .وبين الذاآرة القصيرة يةعدم وجود ارتباط جوهري بين العصابلة، والعصابية والذاآرة الطوي

التعرف إلى تأثير الضبط الداخلي ) Cole & Singh, 1995(وهدفت دراسة آول وسينف 
ددهم     غ ع ة بل ة الجامع ن طلب ة م دى عين ترجاع ل ى االس درة عل ي الق ارجي ف ًا، ) ٣٥(والخ طالب

وعتين   صنف أفراد العينة تبعًا لدرجاتهم على اخت ى مجم : بار لقياس الضبط الداخلي والخارجي إل
ذاآرة      . األولى ذوي ضبط داخلي، واألخرى ذوي ضبط خارجي   اس ال ار لقي دى استخدام اختب ول

ائج ت النت ى     بين درة عل ارجي والق داخلي والخ مة الشخصية ذات الضبط ال ين س ة ب ود عالق وج
ة ا    ي حال ارجي ف بط الخ راد ذوي الض الح األف ترجاع لص الح   االس دى، ولص يرة الم ذاآرة قص ل

  .األفراد ذوي الضبط الداخلي في حالة الذاآرة طويلة المدى

رة التعرف       ) ١٩٩٦(وهدفت دراسة الصبوة  ا ذاآ اني منه ي تع التعرف إلى أنماط الفشل الت
ذاآرة البصرية المك   ل ال ي مقاب ة ف معي اآللي ابيين   انالس ن العص ل م دى آ طة ل رة النش ة المباش ي

ة الدراسة   ت. واألسوياء  تخدام   ) ٤٧(شخصًا عصابيًا و   ) ٤٦(كونت عين دى اس شخصًا سويًا، ول
بطاريتين من االختبارات لقياس اضطراب الذاآرة والذاآرة البصرية والسمعية اآللية والمباشرة،  
ذاآرة السمعية أو في            انون من فشل سواء في ال راد األسوياء ال يع توصلت الدراسة إلى أن األف

  . العصابيون يعانون من تدهور في آال النوعين من التذآر األفرادية، بينما الذاآرة البصر

ين  ) Isaki & Plante, 1997(أما دراسة اساآي وبالنت  روق ب ة  فقد هدفت بحث الف  الطلب
دى، حي     العاديين في الذاآرة الطلبة ذوي صعوبات التعلم و ذاآرة قصيرة الم ة وال ث تكونت  العامل

ن  ة م ة الدراس ًا ط) ٣٠(عين ة،  الب ة الثانوي ة المرحل ن طلب نهم م ًا ) ١٥(م ن الطالب ذآور ذوي م
تعلم، و  اديين   ) ١٥(صعوبات ال ًا من الع دى،        . طالب ذاآرة قصيرة الم اس ال ار لقي يهم اختب ق عل طب

ة     ذاآرة العامل اس ال ة المدى  ( ومقياس أخر لقي ة       )طويل روق دال ى وجود ف ، وتوصلت الدراسة إل
    .صيرة المدى والذاآرة العاملة لصالح الطلبة العاديينإحصائيًا في أداء الذاآرة ق

فقد هدفت مقارنة تأثير سمات ) Heffernan & Ling, 2001(أما دراسة هيفيرنان ولينك 
دة    ة والبعي ذاآرة القريب ة من     الشخصية االنبساطية واالنطوائية تبعًا لنظرية أيزينك في ال دى عين ل
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ة   ) ٢٨(عينة من هذه التكونت ، و)Newcastle University(طلبة جامعة نيوآسل  ًا وطالب طالب
ن  اطيين، وم ة ) ٢٨(االنبس ًا وطالب ك        طالب ار أيزين ى اختب درجاتهم عل ًا ل وائيين تبع ن االنط م

دة ي وآانت أهم النتائج أن الطلبة االنبساطيين قد أظهروا قدرة منخفضة على الذاآرة بع. للشخصية
دة المدى   ن قد أظهروا قدرة مرتفعة على الذاوطوائيالمدى وقريبة المدى، بينما الطلبة االن آرة بعي

  .وقريبة المدى

ى       التعر ) Eysenck 2002 ,(أيزينك  هدفت دراسة    درة عل ق والق ين القل ة ب ى العالق ف إل
ة  ) ٧٦(التعلم والذاآرة لدى عينة مكونة من  ة الجامعي راد    . طالبًا وطالبة من المرحل د صنف أف وق

ة مجموعات  هذه العينة تبعًا لمس ع، ومجموعة     : توى القلق لديهم إلى ثالث ق مرتف مجموعة ذات قل
ات          ى مهم ثالث إل ات ال نخفض، تعرضت المجموع ق م ة ذات قل ط، ومجموع ق متوس ذات قل
دى، حيث         د الم ذآر قريب وبعي ى الت درتهم عل تعليمية محددة لحل بعض المشكالت، آما قيست ق

ى       أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عالقة موجب درة عل ق المتوسط والق ين القل ة ودالة إحصائيًا ب
  .التعلم والذاآرة البعيدة

ين   ) Adcock & Ross, 2003(أدآوك وروس أما دراسة  ة ب فقد هدفت إلى فحص العالق
رة    ذاآرة المبك ك وال ة أيزين ًا لنظري ية تبع مات الشخص دى(س ة الم دى ) قريب ةل ة  عين ن الطلب م

تراليا و   دا الجامعيين في آل من اس ه    نيوزلن غ حجم ة  ) ٢٣٤(بل ًا وطالب ائج    . طالب د أظهرت النت وق
ت       ا بين دى، بينم ة الم ذاآرة قريب ة وال اطية واالنفعالي ية االنبس متي الشخص ين س ة ب ود عالق وج
ة              ة واالتزاني ين سمتي الشخصية االنطوائي ة ب ة جوهري ة أخرى عدم وجود عالق النتائج من جه

   .والذاآرة قريبة المدى

دفت دراسة ين سمات ) Piotrowski, 2004(بوترويسكي  وه ة ب ق من العالق ى التحق إل
ذآر        تعلم والت ى ال درة عل ين الق ة ب تقاللية والتبعي ارجي واالس داخلي والخ بط ال ية الض . الشخص

درجات    ًا ل امعيين تبع ارات    هموتكونت عينة الدراسة من أربعة مجموعات من الطلبة الج ى اختب عل
را: الدراسة وهي ة األف ددهم مجموع داخلي وع راد ذوي ، )٣٢(د ذوي الضبط ال ومجموعة األف

دد ارجي وع بط الخ ددهم )٢٣( همالض تقل وع عور المس راد ذوي الش ة األف ، )٢٢(، ومجموع
ددهم   ابع وع عور الت راد ذوي الش ة األف د خلص). ٣١(ومجموع ود  وق ى وج ة إل ائج الدراس ت نت

راد ذوي   ة األف ين مجموع ائيًا ب ة إحص ة ودال ة موجب يرة   عالق ذاآرة القص ارجي وال الضبط الخ
داخلي      المدى، ووجود عالقة موجبة ودالة إحصائيًا بين األفراد ذوي الشعور المستقل والضبط ال
راد ذوي       ين مجموعة األف ة ب ة جوهري والذاآرة طويلة المدى، بينما بينت النتائج عدم وجود عالق

  .الشعور التابع والذاآرة سواء آانت قصيرة أم طويلة

د  أثير     ) Andersen, et al, 2004(فت دراسة أندرسين وآخرون    وه ى مدى ت التعرف إل
ة الدرسة     مهارات تحسين الذاآرة في تعلم المفاهيم البيئية لدى طلبة المرحلة الثانوية، تكونت عين

ين          ) ٢٦٠(من  اط موجب ودال إحصائيًا ب ائج الدراسة وجود ارتب د أظهرت نت طالبًا وطالبة، وق
ة  آمية ونوعية ا اهيم البيئي  .لمهارات التي يستخدمها الطلبة لتحسين الذاآرة وقدرتهم على تعلم المف
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 ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)علوم االنسانيةال(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة في               دى الطلب ة والشخصية ل اط المعرفي ين األنم ة ب روق جوهري ائج عدم وجود ف آما بينت النت
   .استخدام مهارات تحسين الذاآرة لديهم

بحث العالقة إلى ) Cavanaugh & Murghy, 2006(وهدفت دراسة آافانوف ومورفي 
ة : بين سمات الشخصية ة الدراسة من     توتكون . القلق، واالآتئاب، والعدائية، والذاآرة البعدي عين

ي    من طلبة جامعة إنديانا في أمريكيا، طالبًا وطالبة) ١٠٨( تم تصنيفهم تبعًا لسمات الشخصية الت
ات ى مجموع زهم إل نخ : تمي اب م ع واآتئ اب مرتف نخفض، اآتئ ق م ع وقل ق مرتف ة قل فض، عدائي

ق    ين القل ة إحصائيًا ب ة ودال ة موجب ائج وجود عالق د أظهرت النت ة منخفضة، وق ة وعدائي مرتفع
ة  دم وجود عالق ا ع ة، بينم ذاآرة البعدي ة المنخفضة وال نخفض والعدائي اب الم نخفض واالآتئ الم

  .جوهرية بين القلق المرتفع واالآتئاب المرتفع والعدائية المرتفعة والذاآرة البعدية

ين     ) Cox-Fuenzalida, 2006(فينزاليدا  –وهدفت دراسة آوآس  ة ب ى العالق التعرف إل
ة  طالبًا وطالبة ) ٧١(االنبساطية واالنطوائية واألداء الذاآري البعيد والقريب لدى  ة من طلب  جامع

ة  ا األمريكي اين دال . )Oklahoma University(أوآالهوم ائج الدراسة عن تب د آشفت نت وق
ة والب إحصائيًا  دة؛ حيث   في أداء الطلبة االنبساطيين واالنطوائيين على المهمات الذاآرية القريب عي

ذاآرة القري أظهر الطلبة االنبساطيو و     ن قدرة أآبر على ال ة االنطوائي ا أظهر الطلب ة، بينم درة  ب ن ق
  .  أآبر على الذاآرة البعيدة

ر    التعرف إلى العالقة بين ) Brown, 2007(وهدفت دراسة براون  ة والتفكي ذاآرة العامل ال
ة   ة جامع إحدى ال الجامد لدى عينة من طلب غ عددهم    ات األمريكي ة  ) ١٠٩(بل ًا وطالب صنف  . طالب

ة      ذاآرة العامل اس ال ًا لمقي وعتين تبع ة     : أفراد العينة إلى مجم ذاآرة العامل راد ذوي ال مجموعة األف
دد ة وع ذاآر)٣٧( هاالمرتفع راد ذوي ال ة األخرى األف دد، والمجموع ة المنخفضة وع  هاة العامل

ة ذوي         ). ٧٢( ين أن الطلب ذهني تب ي أو ال ود المعرف ار الجم ى اختب اتهم عل ة درج دى مقارن ول
الذاآرة العاملة المرتفعة قد أظهروا انخفاضًا على هذا االختبار، بينما األفراد ذوي الذاآرة العاملة 

ة   المنخفضة ارتفعت درجاتهم على اختبار الجمود الذهني، أي  ذاآرة العامل درة ال  أن العالقة بين ق
ة انخفاض مستوى    ي حال ة ف ذاآرة العامل ى تتحسن ال ية؛ بمعن ة عكس ذهني هي عالق ود ال والجم

   .الجمود الذهني

  :آاآلتي ويمكن تلخيص نتائج الدراسات السابقة

امعيين   .١ ة الج ات من الطلب ى عين ا عل م الوصول إليه ي ت ابقة الت ع الدراسات الس طبقت جمي
ا  بإس   Andersen, et(، ودراسة  )Isaki & Plante, 1997(دراسة  : تثناء دراستين هم

al, 2004.( 

اس سمات الشخصية      .٢  & Humphrey(استخدمت بعض هذه الدراسات اختبار أيزينك لقي
Revelle, 1984 ،ريف  & Adcock؛Heffernan & Ling, 2001؛ ١٩٩٥؛ ش
Ross, 2003  ؛Cox-Fuenzalida, 2006( ا اس رى  ، بينم ات األخ تخدمت الدراس
 .اختبارات مختلفة
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 & Cole؛ ١٩٩٥؛ شريف، Humphrey & Revelle, 1984(أن أغلب هذه الدراسات  .٣
Singh, 1995 ؛Heffernan & Ling, 2001 2002 ,؛ Eysenck ؛Adcock & 

Ross, 2003 ؛Cox-Fuenzalida, 2006 ؛Brown, 2007  ( قد أظهرت وجود عالقة
دى،    بين  موجبة ودالة إحصائيًا ذاآرة قصيرة الم سمتي الشخصية االنبساطية واالنفعالية وال

ة         ة واالتزاني ين سمتي الشخصية االنطوائي ة إحصائيًا ب ة المدى   ووعالقة دال ذاآرة طويل . ال
رى    ات أخ رت دراس ا أظه بوة، Oresick, 1993(بينم  ,Piotrowski؛ ١٩٩٦؛ الص

عدم وجود   ) Canavaugh & Murghy, 2006؛ Andersen, et al, 2004؛ 2004
  .عالقة ارتباطية جوهرية بين سمات الشخصية والذاآرة قصيرة المدى وطويلة المدى

  
  إجراءات الدراسة

  عينة الدراسة

ة  ( طالباًً وطالبة من طلبة جامعة القدس المفتوحة) ٢٠٠(تكونت عينة هذه الدراسة من  منطق
ة  ولكرم التعليمي اني     )ط ل الث ي الفص ة ف ين للدراس ي  ملتحق ام الدراس ن الع ، )٢٠٠٨\٢٠٠٧(م

ذي       وي والنفسي وال اس الترب ويم والقي رر التق ى تدريسه   الباحث يشرف   ومسجلين في مق م  عل ، ت
تبعًا لنتائجهم على قائمة  طالبًا وطالبة مسجلين لنفس المقرر) ٥١٠(اختيار أفراد الدراسة من بين 

) االنطواء  –االنبساط  (لشخصية  الدرجات على بعدي ا ى؛ حيث حصلوا على أعلى أو أدنأيزينك
دد   ، )االتزان –االنفعال (و اوية الع ة  ) ٥٠(ليتوفر بذلك أربع مجموعات متس ًا وطالب موزعة   طالب

ذه القائم   بالتساوي أيضًا بين الجنسين ها ه : ة وهي ، تمثل آل مجموعة سمة من السمات التي تقيس
و     راد االنطوائي الي   مجموعة األفراد االنبساطيون، ومجموعة األف راد االنفع ن، ون، ومجموعة األف

   .نواالتزانيومجموعة األفراد 

  أدوات الدراسة

  قائمة أيزنك للشخصية  :أوًال

ة أيزنك للشخصية     اس  )  Eysenck Personality Inventory EPI( استخدمت قائم لقي
زان ـ    (و )  Extravertion – Introvertion) ( النبساط ـ االنطواء   ( بعدي الشخصية  االت

افئتين      )Stable – Unstable) (ندفاعاال ، وتتضمن  )ب(و) أ(، والتي تتكون من صورتين متك
د  ) 24(فقرة تكون اإلجابة عليها بنعم أو ال، منها ) 57(آل منهما على  االنبساط ـ   (فقرة لقياس بع

واء ى     )االنط د إل ذا البع ى ه ة عل ة المرتفع ير الدرج ث تش مة   ، حي و س رد نح ل الف اط  مي االنبس
)Extravert(          واء ط االنط و نم رد نح ل الف ى مي ه إل ة علي ة المنخفض ير الدرج ا تش ، بينم
)Introvert( على ة قائمال، وتحتوى)د     ) 24 اس بع رة أخرى لقي ال   (فق زان ـ االنفع ، وتشير  )االت

ه  ة علي ة المرتفع مةالدرج رد نحو س ل الف ى مي ال إل ة )Emotional( االنفع ير الدرج ا تش ، بينم
درجة القطع  ١٢اعتمدت الدرجة ) (Stability(االتزان  سمةيل الفرد نحو المنخفضة عليه إلى م

اس بصورته          ا وضعها مصمم المقي ابقين آم بين االرتفاع واالنخفاض على بعدي الشخصية الس
اس للكذب          )Eysenck, 1974( )األجنبية رات وضعت آمقي ى تسع فق ة عل ا تتضمن القائم ، آم
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 ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)علوم االنسانيةال(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د حدد       تشير الدرجة المرتفعة عليه إلى رغبة ًا، وق ة اجتماعي ات المقبول المفحوص الختيار اإلجاب
ة       ول اإلجاب ى لقب اس آحد أعل ذا المقي ى ه ة أو الخامسة عل  ,Eysenck(أيزينك الدرجة الرابع

تخدمت الصورة )1974 د اس ذا وق بق  ) أ(، ه ة، حيث س ة الحالي ة لغرض الدراس ذه القائم ن ه م
ا    ات س رض دراس ة لغ ذه القائم تخدام ه ه  للباحث اس دة ل ات، (بقة عدي  ب؛ ٢٠٠٧ ؛أ٢٠٠٧برآ

ذه الدراسة   والمحلية بعد ترجمتها وتطويرها لتناسب البيئة العربية) ١٩٨٧؛  ٢٠٠٥ ، ولغرض ه
  . يةمحلالبيئة الاستخراج دالالت صدق وثبات جديدة بحيث تناسب قام الباحث بإعادة 

 ثبات القائمة

ات مرتفع      امالت ثب ي حيث استخرج      تتمتع قائمة أيزينك للشخصية بمع ة في أصلها األجنب
ا     ريقتين هم ه بط ات لقائمت امالت ثب ك مع ار  : أيزين ادة االختب ة إع  Test – Retest(طريق

(Reliabilityة النصفية امالت )Split – Half Reliability( ، والطريق د تراوحت مع ، وق
ين     ) 0,94(و ) 0,84(الثبات بين  ل، وب ار الكام ة االختب ة آل    ) 0,97(و ) 0,80(في حال في حال

ارات،      )Eysenck, 1974(من صورتي االختبار  وع من االختب ذا الن ل ه ، وهو ثبات مرتفع لمث
ابقة             ار لغرض دراسة س ادة االختب ة إع ات بطريق امالت ثب ة مع ذه القائم آما استخرج الباحث له

ة من     د،          ) ٣٥(على عينة استطالعية مكون ة ارب ة في مدين ة العام ة الثانوي ة من طلب ًا وطالب طالب
د  ى بع د ) ٠.٨٣(، و )٠.٨٧) (االنبساط ـ االنطواء   (بلغت عل ى بع ال   (عل زان ـ االنفع ، و )االت

امالت     )١٩٨٧برآات، (على مقياس الكذب ) ٠.٧٨( م استخراج مع ة ت ، ولغرض الدراسة الحالي
ة ال ى عين ادة عل ة اإلع دة بطريق ات جدي ن ثب ة م تطالعية المكون ة االس ة ) ٣٢(دراس ًا وطالب طالب

د     ى بع ات عل ، )٠.٨٥) (االنبساط ـ االنطواء   (بفاصل زمني مدته أسبوعين، حيث بلغ معامل الثب
  .  على مقياس الكذب) ٠.٨٢(، وبلغ )االتزان ـ االنفعال(على بعد ) ٠.٨٤(بينما بلغ 

  القائمةصدق 

ا     ي بطريقتين هم ة  : تم استخراج معامالت صدق مقبولة لهذه القائمة في أصلها األجنب طريق
وم  دق المفه اء(ص ين  ) Construct Validity) (البن ن المحكم ة م ن مجموع ب م أن طل ب
ة القدس المفتوحة    م) ٨(بلغ عددهم  المتخصصين تصنيف  ن أساتذة التربية وعلم النفس في جامع

ن ات م ى فئ زنين، : مجموعة من األشخاص إل دفاعيين، والمت اطيين، واالنطوائيين، واالن االنبس
ائج  ين ونت رارات المحكم ة ق د مقارن ى هؤالء األشخاص وعن ة عل ذه القائم ق ه م تطبي م ت ومن ث

ا و ابق بينهم اك تط د أن هن ة وج ن القائم ة م مات المتباين ى الس راد إل نيف األف ي تص ًا ف اتفاق
ية ي  . الشخص ة الصدق التالزم لي  ) Concurrent Validity(وطريق ة موديس تخدام قائم باس

)Maudsley Personality Inventory (     اد من الشخصية للشخصية، والتي تقيس نفس األبع
  . والتي تتمتع بمعامالت سيكومترية مرتفعة

ة  راض الدراس ة          وألغ ورتها األجنبي ة بص دق القائم دالالت ص اء ب م االآتف د ت ة فق الحالي
ن       ر م دد آبي ي ع تخداماته ف دد اس ة بتع رات متنوع ذا الصدق مؤش ت له ث تجمع ة، حي والعربي
ي           ه الباحث ف ا توصل ل ذه المؤشرات م ة، ومن ه ة وعربي ات أجنبي ي بيئ الدراسات والبحوث ف

رين   احثين آخ ع ب ترآة م ة مش واتي و(دراس ات، نش ي وبرآ ن  ) ١٩٨٨العل ات م وزع عين ن ت م
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االنبساط  (طالب وطالبات الثانوية العامة ذآورًا وإناثا مجتمعين ومنفصلين على بعدي الشخصية 
ال    (، )ـ االنطواء   زان ـ االنفع ة من حيث           ) االت ذه القائم ى صدق ه دلل عل ا ي دالي، مم بشكل اعت

ة من حيث        ات متباين ى فئ راد إل ها    قدرتها على تصنيف األف ي تقيس ومن المؤشرات   . السمات الت
ات       ه دراس ا توصلت إلي ة م ة بصورتها العربي ذه القائم د صدق ه ي تؤآ رى الت ات، (األخ برآ

ادة،    ١٩٩٨؛ برآات،  ٢٠٠٥برآات،  ب؛٢٠٠٧أ؛ برآات، ٢٠٠٧ د اللطيف و حم ؛ ١٩٩٨؛ عب
ذه   مناسبوالتي تدعم توفر صدق ) ١٩٩٠؛ عبد اهللا، ١٩٩٦؛ األنصاري؛ ١٩٩١عبد الخالق،  له

  . القائمة

  اختبار قياس الذاآرة قصيرة المدى  :ثانيًا

ى   مكون من عشر آلمات من تصميم الباحث لغرض الدراسة الحالية ووهو  ة ذات معن عربي
، يتبعها عشر آلمات أخرى أجنبية تعبر عن )١أنظر الملحق رقم ( )الخ..... سيارة، دفتر، باب، (

خ .......  أدمون، سيمون، ريتشارد(أسماء علم  ة في قاعة         ؛ )ال راد العين ان الباحث يلتقي مع أف آ
ة     خصصت لهذا الغرض في الجامعة؛ بحيث راد العيني ى أف ة   تلقى عل ذه الكلمات بطريق ة  ه  جمعي

يكون وقت سماع الكلمات العشرين في نطاق عشرين ثانية، أي في   بحيثبمعدل ثانية لكل آلمة، 
يطلب من المفحوصين تذآر الكلمات العربية فقط و. دىنطاق الوقت المفترض للذاآرة قصيرة الم

ة من         بوآتابتها على ورقة دون التقيد  ترتيب أو وقت محدد، في حين استخدمت الكلمات األجنبي
ه استرجاعها        ة فقط وال يطلب من نح المفحوص   . أجل منع تسميع المفحوص للكلمات العربي ويم

ذآرها؛ و  تطيع ت ة صحيحة يس ل آلم دة عن آ ة واح ذا  درج ى ه ة عل ة الكلي راوح الدرج ذلك تت ب
  .درجات) ١٠-١(االختبار ما بين 

  اختبار قياس الذاآرة طويلة المدى  :ثالثًا

المقرر  النفسي والتربوي من آتاب القياس والتقويمطويلة المدى نصًا  استخدم لقياس الذاآرة
ذا النص   القدس المفتوحة  جامعةلتدريس الطلبة في  اريخ   ، يلخص ه اس   التطور الت ة القي ي لحرآ
تطوير   في  الذين أسهموا الرواد من أبرز علماءيحتوي هذا النص على عشرة النفسي والتربوي، 

أسكرول،  (في أمريكيا وأوروبا في مجاالت مختلفة وهم  النفسي والتربوي حرآة القياس والتقويم
ت،  يجون، فون خ.......س م  ( )ال ق رق ر الملح ث . )٢أنظ نص يبحي ذا ال ث ه رأ الباح ى  ق عل
ع ذا  ( المجموعات األرب اول ه ي تتن دة الت ة للوح ل دراسة الطلب ك قب ون ذل حرص الباحث أن يك

ع المفحوصين    ذه      )الموضوع حتى تكون مادة النص جديدة بالنسبة لجمي ذآر ه نهم ت م يطلب م ، ث
ذه             ذآر ه نهم ت بقًا طلب م م الباحث المفحوصين مس دون أن يعل د أسبوع وب األسماء مباشرة، وبع

ما رى األس رة أخ دى   ء م ة الم ذاآرة طويل اس ال ذا    لقي ى ه وص عل ة المفح بت درج د احتس ، وق
ى        ة عل ذلك تراوحت الدرجة الكلي ذآرها، وب االختبار بمنح درجة واحدة عن آل آلمة صحيحة يت

  ).١٠-١(هذا االختبار ما بين 
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  منهج الدراسة

ذه          ى أساس أن ه ي الوصفي عل نهج التجريب ى الم ذه الدراسة عل الدراسة ليست  اعتمدت ه
حكمية تمامًا وإنما تعتبر دراسة شبه تجريبية، حيث تم تحديد متغيراتها إلى متغير مستقل  دراسة ت

تخدام  ة باس راد العين دى أف م تشخيصها ل ي ت ي سمات الشخصية الت ة ف ع متمثل تويات أرب ذي مس
اتهم متط  ) ٥٠(اختبار أيزينك للشخصية؛ بحيث تم فرز  ى آل    طالبًا وطالبة اعتبرت درج ة عل رف

ي   ية الت دي الشخص ن بع هيم ارمقيس ذا االختب ة   ا ه ة التجريبي ات الدراس ذلك مجموع ون ب ؛ لتتك
ع ال  : األرب ة ذوي االنفع ع، والطلب واء المرتف ة ذوي االنط ع، والطلب اط المرتف ة ذوي االنبس الطلب

ع  زان المرتف ة ذوي االت ع، والطلب ة المفحو . المرتف ي درج ل ف ابع المتمث ر الت ى والمتغي صين عل
ة المدى   ي        . مقياسي الذاآرة قصيرة وطويل ذه الدراسة التصميم التجريب ذلك استخدم لغرض ه وب

ًا لسمات     المعروف بتصميم القطاعات العشوائية     الخاص بالعينات شبه العشوائية  المتجانسة تبع
ية  بوة، ( )Randomized bloks design(الشخص ن     ؛)١٩٩٦الص ه يمك ن خالل ذي م وال
ذه المجموعات          إحداث التنا راد في ه ى أساس تجانس األف ظر بين المجموعات محل الدراسة عل

ارات  ) سمات الشخصية( والتحقق اإلحصائي من مدى عالقة هذه المجموعات باألداء على االختب
 .التي تقيس المتغير التابع وهو الذاآرة قصيرة وطويلة المدى

  نتائج الدراسة

ة الح  ائج الدراس رض نت الل ع ن خ ن م ها  يمك د فروض ئلتها وتفني ن أس ة ع ة اإلجاب الي
  : اإلحصائية آاآلتي

  اونصه ىاألول النتائج المتعلقة بالفرضية

ذاآرة    )٠. ٠٥=  ( توجد فروق دالة إحصائيًا ال ة في ال  قصيرة المدى   بين درجات الطلب
  .نطوائية واالنفعالية واالتزانيةتبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واال

ذه الفرض  درجات      يةلفحص ه ة ل ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ت
ة ة         الطلب ة واالنفعالي اطية واالنطوائي ية االنبس مات الشخص ًا لس دى تبع يرة الم ذاآرة قص ي ال ف

  :واالتزانية والمبينة في الجدول اآلتي

ة قصيرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في الذاآر:  )١(جدول 
  .المدى تبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  سمات الشخصية
  ١. ٤٠٣  ٦. ٥٠٠  ٥٠  االنبساطية
  ١. ٤٦٥  ٥. ٦٦٠  ٥٠  االنطوائية
  ١. ١٦٧  ٦. ٨٤٠  ٥٠  االنفعالية
  ١. ١٦٨  ٦. ١٠٠  ٥٠  االتزانية
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درجات          يالحظ من ابية ل ين المتوسطات الحس روق ب المعطيات في الجدول السابق وجود ف
دى استخدام         ة موضع البحث، ول الطلبة في الذاآرة قصيرة المدى تبعًا لسمات الشخصية المختلف

لمعرفة داللة هذه الفروق فكانت النتائج آما هو مبين ) ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 
  :في الجدول اآلتي

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة :  )٢(دول ج
  .في الذاآرة قصيرة المدى تبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية

  التباين
مجموع 
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  االنحرافات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  *٠. ٠٠٠  ٦. ٦٤٣  ١٢. ٩٧٨  ٣  ٣٨. ٩٣٥  بين المجموعات
  ١. ٩٥٤  ١٩٦  ٣٨٢. ٩٤٠  داخل المجموعات

    ١٩٩  ٤٢١. ٨٧٥  الكلي

  .)٠. ٠١=  (دال عند مستوى الداللة   *

ين درجات    )٠. ٠١=  ( تشير النتائج في الجدول السابق إلى وجود فروق دالة إحصائياً  ب
ي   ذاآرة قص ي ال ة ف ة      الطلب ة واالنفعالي اطية واالنطوائي ية االنبس مات الشخص ًا لس دى تبع رة الم

ار       م استخدام اختب روق ت ذه الف ات  ) LSD(واالتزانية التي يتميزون بها، ولمعرفة اتجاه ه للمقارن
  :البعدية والمبينة نتائجه في الجدول اآلتي

دول  ار  :  )٣(ج ائج اختب روق ب  ) LSD(نت ة الف ة لدالل ات البعدي ات  للمقارن طات درج ين متوس
ة         ة واالنفعالي اطية واالنطوائي ية االنبس مات الشخص ًا لس دى تبع يرة الم ذاآرة قص ي ال ة ف الطلب

  .واالتزانية
  االتزانية  االنفعالية  االنطوائية  االنبساطية  سمات الشخصية

  ٠. ٢٢٥  ٠. ١٤٥  *٠. ٠٠٣  -  االنبساطية
  ٠. ١١٢  ٠. ١١٧  -  -  االنطوائية
  *٠. ٠٠٩  -  -  -  االنفعالية
  -  -  -  -  االتزانية

  .)٠. ٠١=  (دال عند مستوى الداللة   *

  :وتشير المعطيات في الجدول السابق إلى النتائج اآلتية

اطيو ووج .١ ة االنبس ين الطلب روق ب ة د ف ذاآرة واالنطوائين والطلب ى ال دى ن عل يرة الم قص
 .االنبساطيينالطلبة لصالح 

و ون والطلد فروق بين الطلبة االنفعاليووج .٢ ذاآرة قصيرة المدى لصالح      بة االتزاني ى ال ن عل
  .ييننفعالاالالطلبة 



 ٩٧ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد برآات

 ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)علوم االنسانيةال(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .قصيرة المدىن المقارنات األخرى على الذاآرة ال توجد فروق بي .٣

ذاآرة قصيرة      وتوضح هذه النتائج أن الطلبة االنبساطيين والطلبة ا ون في ال اليين يتفوق النفع
  .المدى على الطلبة االنطوائيين واالتزانيين

  اونصه ةثانيال ئج المتعلقة بالفرضيةالنتا

ة المدى         )٠. ٠٥=  (توجد فروق دالة إحصائيًا ال  ذاآرة طويل ة في ال ين درجات الطلب ب
  .تبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية

ية  ذه الفرض درجات      لفحص ه ة ل ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس اب المتوس م حس ت
ةال ذاآرة   طلب ي ال ةف ة واال      طويل اطية واالنطوائي ية االنبس مات الشخص ًا لس دى تبع ة الم نفعالي

  :في الجدول اآلتيواالتزانية والمبينة 

دول  ذاآرة  :  )٤(ج ي ال ة ف درجات الطلب ة ل ات المعياري ابية واالنحراف ةالمتوسطات الحس  طويل
  .نفعالية واالتزانيةالمدى تبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واال

  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العدد  سمات الشخصية
  ١. ٤٢٣  ٤. ٦٦٠  ٥٠  االنبساطية
  ١. ٢٧٨  ٥. ٦٠٠  ٥٠  االنطوائية
  ١. ٦٣٩  ٣. ٢٢٠  ٥٠  االنفعالية
  ١. ٦٠٧  ٦. ٤٨٠  ٥٠  االتزانية

ابية ل         ين المتوسطات الحس روق ب درجات يالحظ من المعطيات في الجدول السابق وجود ف
دى استخدام          طويلة الطلبة في الذاآرة  ة موضع البحث، ول ًا لسمات الشخصية المختلف المدى تبع

لمعرفة داللة هذه الفروق فكانت النتائج آما هو مبين ) ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 
  :في الجدول اآلتي

سطات الحسابية لدرجات الطلبة نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتو:  )٥(جدول 
  المدى تبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية طويلةفي الذاآرة 

  التباين
مجموع 
  االنحرافات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  االنحرافات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  *٠. ٠٠٠  ٢٧. ٨٦٠  ٦٢. ٠٥٨  ٣  ١٨٦. ١٧٥  بين المجموعات
  ٢. ٢٣٢  ١٩٦  ٤٣٧. ٣٨٠  ل المجموعاتداخ

    ١٩٩  ٦٢٣. ٥٥٥  الكلي

  ،)٠. ٠١=  (دال عند مستوى الداللة   *

ي    ة ف ين درجات الطلب ة إحصائيًا ب روق دال ود ف ى وج ابق إل ي الجدول الس ائج ف ير النت تش
ة واالتزان       طويلةالذاآرة  ة واالنفعالي ًا لسمات الشخصية االنبساطية واالنطوائي ي   المدى تبع ة الت ي



 "......الشخصية االنبساطية والعصابية وتأثيرها في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٩٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ار    ة    ) LSD(يتميزون بها، ولمعرفة اتجاه هذه الفروق تم استخدام اختب ة والمبين ات البعدي للمقارن
  :نتائجه في الجدول اآلتي

دول  ار  :  )٦(ج ائج اختب ات    ) LSD(نت طات درج ين متوس روق ب ة الف ة لدالل ات البعدي للمقارن
ذاآرة    ي ال ة ف ة الطلب ية االنب   طويل مات الشخص ًا لس دى تبع ة   الم ة واالنفعالي اطية واالنطوائي س

  .واالتزانية
  االتزانية  االنفعالية  االنطوائية  االنبساطية  سمات الشخصية

  *٠. ٠٠٠  *٠. ٠١٤  *٠. ٠٠٢  -  االنبساطية
  *٠. ٠٠٤  *٠. ٠٠٠  -  -  االنطوائية
  *٠. ٠٠٠  -  -  -  االنفعالية
  -  -  -  -  االتزانية

  .)٠. ٠١=  (دال عند مستوى الداللة   *

  :المعطيات في الجدول السابق إلى النتائج اآلتية وتشير

ن على الذاآرة طويلة المدى لصالح  توجد فروق بين الطلبة االنبساطيون والطلبة االنطوائيو .١
 .االنطوائيينالطلبة 

ة المدى لصالح     ون والطلبة االنفعاليوتوجد فروق بين الطلبة االنبساطي .٢ ذاآرة طويل ن على ال
 .االنبساطيينالطلبة 

ة المدى لصالح      ون والطلبة االتزاني د فروق بين الطلبة االنبساطيوتوج .٣ ذاآرة طويل ى ال ن عل
 .االتزانيينالطلبة 

ة المدى لصالح      ون والطلبة االنفعاليوتوجد فروق بين الطلبة االنطوائي .٤ ذاآرة طويل ى ال ن عل
 .االنطوائيينالطلبة 

ة   نواالنطوائيتوجد فروق بين الطلبة  .٥ ى  نواالتزاني والطلب ة المدى لصالح      عل ذاآرة طويل ال
 .االتزانيينالطلبة 

ة االن .٦ ين الطلب روق ب د ف التوج ة االفع زانيين والطلب دى لصالح ت ة الم ذاآرة طويل ى ال يين عل
 .االتزانيينالطلبة 

ة    ن في ون والطلبة االتزاني واالنطوائي الطلبةتفوق  إجماًال وضح هذه النتائجوت ذاآرة طويل ال
  .اليين واالنبساطيينعلى الطلبة االنفعالمدى 

  



 ٩٩ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زياد برآات

 ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)علوم االنسانيةال(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مناقشة النتائج

ت الفرضية روق   عني ود ف دى وج ن م التحقق م ى ب ةاألول ي  جوهري ة ف ات الطلب ين درج ب
د     الذاآرة قصيرة المدى تبعًا لسمات الشخصية االنبساطية واال  ة؛ وق ة واالتزاني ة واالنفعالي نطوائي

االً  طلبة االنفعاليينأن الطلبة االنبساطيين وال بهذا الخصوص خلصت نتائج الدراسة ون   إجم يتفوق
زانيين    وائيين واالت ة االنط ى الطلب دى عل يرة الم ذاآرة قص ي ال ة  . ف ية الثاني ت الفرض ا عني بينم

ًا لسمات      ة المدى تبع بالتحقق من مدى وجود فروق جوهرية بين درجات الطلبة في الذاآرة طويل
ى   بهذا الخصوص ؛ وقد خلصت النتائجالشخصية االنبساطية واالنطوائية واالنفعالية واالتزانية إل

ة االنطوائي وق الطلب ون وتف ة االتزاني اليين والطلب ة االنفع ى الطلب ة المدى عل ذاآرة طويل ي ال ن ف
  .واالنبساطيين

يرو اًال تش ائج أجم ذه النت ى  ه جام االإل ك   نس ة أيزين ه نظري دعو ل ا ت ين م ا وب ين معطياته ب
درة     نظريًا؛ حيث يرى أيزينك أنه يمكننا توق ر ق ع أن األشخاص االنطوائيين أفضل تحصيًال وأآث

ا          ة العلي ل التعليمي ي المراح ة ف اطيين، وبخاص خاص االنبس ن األش ذآر م تعلم والت ى ال   عل
)Harvey & Exner, 1978 .(        ه ك نفس ا أيزين ي أجراه ات الت ه الدراس ا أظهرت ذا م   وه
درتهم     أن األ والتي بينتفي هذا المجال ) 1982 ,1974 ,1973 ,1968( ون في ق شخاص يختلف

ون   سماتها على استرجاع ما تعلموه تبعًا الختالفهم في أبعاد شخصياتهم و  ، فاألشخاص االنطوائي
د المدى         ة االسترجاع بعي ذآرًا في حال ا األشخاص   ) Long – term Memory(أفضل ت بينم

دى         ب الم ترجاع قري ى االس درتهم عل ث ق ن حي ل م اطيون أفض  Short – term(االنبس
Memory) (Harvey & Exner, 1978(   وث ات والبح ض الدراس ائج بع د نت ، وتؤآ

)Gabrys, 1979  ؛Riding, 1982  ؛Wilding, 1983 (  ذا ي ه ك ف ه أيزين ا توصل إلي م
  .المجال

ابقة ي  ائج الدراسات الس ع نت ائج م ذه النت ة ه دى مقارن اتول ائج دراس ع نت ق م ا تتف ين أنه  تب
)Humphrey & Revelle, 1984؛ ١٩٩٥ريف، ؛ شCole & Singh, 1995 ؛

Heffernan & Ling, 2001 2002 ,؛ Eysenck ؛Adcock & Ross, 2003 ؛Cox-
Fuenzalida, 2006 ؛Brown, 2007 (  ة إحصائيًا        والتي ة ودال ة موجب أظهرت وجود عالق

ة إحصائيًا ب         ة دال دى، وعالق ذاآرة قصيرة الم ة وال ين بين سمتي الشخصية االنبساطية واالنفعالي
ذه الدراسة      . الذاآرة طويلة المدىوسمتي الشخصية االنطوائية واالتزانية  ائج ه ا تتعارض نت بينم

ات  ائج دراس ع نت رى  م بوة، Oresick, 1993(أخ ؛ Piotrowski, 2004؛ ١٩٩٦؛ الص
Andersen, et al, 2004 ؛Canavaugh & Murghy, 2006(   عدم وجود    والتي أظهرت

  .سمات الشخصية والذاآرة قصيرة المدى وطويلة المدىعالقة ارتباطية جوهرية بين 

اط      ك لنمطي االنبس ي وضعها أيزين ى الخصائص الت اءًا عل ة بن ذه النتيج ير ه ن تفس ويمك
يالحظ أن   راد االنطوائيين، ف اطيين عن األف راد االنبس دى األف ز السلوك ل ي تمي واالنطواء، والت

را   ى فت وائيين إل ن االنط ة م ر حاج اطيين أآث ة االنبس ة ال إرادي   ت راح
)Invluntory rest pauses (  الي يتعرض ذآر، وبالت ام تقتضي الت م لمه اء أدائه ررة أثن متك



 "......الشخصية االنبساطية والعصابية وتأثيرها في "ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )١(٢٤مجلد  ،)العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

راد       حيث  ). Eysenck, 1970(انتباههم لالختالل والتشتت   اين األف اط تب ى ارتب دالئل إل تشير ال
ة   يعلى بعدي الشخصية موضع البحث بخاص   دعى ت ): Cerebral Cortex(تين للقشرة الدماغي

ة  ارة الداخلي ى، باإلث ة ) Arousal(األول ة والحرآي تجابات االدراآي هيل االس وم بتس ي تق والت
ف   ا الك د به ة، ويقص ا الثاني زي، أم بي المرآ از العص ي الجه ر ف تعلم والتفكي تجابات ال  واس

)Inhibition (   ،ة ر المرآزي تعلم والتفكي ة وال تجابات الحرآ اد اس ى إخم ل عل ي تعم والت
خاص  اطيوالافاألش ذين       ننبس وائيين ال ن االنط رع م ف أس ديهم آ عيفة، ول ارة ض ازون بإث يمت

  ).Eysenck, 1977(يمتازون بإثارة مرتفعة وبكف منخفض 

إخماد استجابات الحرآة والتعلم والتفكير في  ) (Inhibition(ومن جانب آخر يتراآم الكف 
زي از العصبي المرآ راد) الجه د األف اطيو عن د ااالنبس ى الح ي أي ن إل تمرارهم ف وق اس ذي يف ل

ات والتماسك    )روتيني( عمل متكرر ، مما يجعلهم غير قادرين على االنتباه بنفس الدرجة من الثب
راد  ديها األف ي يب و الت راد   )Dennes, 2002(ن االنطوائي ز األف ك يتمي ى ذل افة إل  ، باإلض

ه لكي    الحد األدنى ال ) (Sensory Thershold(ن بأن العتبات الحسية االنطوائيو الزم من التنبي
ا  ر م ود مثي رد بوج س الف ديهم ) يح راد  أل دى األف ا ل ا مم ا عنه ر انخفاض ون أآث ل ألن تك مي

اطي تجابة لالشراط  )Eysenck, 1977(ن واالنبس درة لالس ر ق ارة وأآث م أسرع إث ا يجعله ، مم
)Conditioning .(  

ل م    د أداء عم ف عن ة للك ل عرض وائيين أق ول أن االنط ن الق ذا يمك راد وبه ن األف ا م
ديهم     تثارة ل توى االس اع مس اطيين الرتف ة   ) (Arousal(االنبس تجابات االدراآي هيل االس تس

يم والت    تعلم والتعل از العصبي المرآزي     والحرآية واستجابات ال ر في الجه ر    )فكي ذلك أآث م ب ، وه
ديدين              ة ش ذر ويقظ ى ح اج إل ال تحت ام بإعم د القي ول عن دة أط اههم لم ز انتب ى ترآي درة عل  ق

)Eysenck, 1982 .( وه  ن أفضل االنطوائيو ما يجعل األفرادمهذا ا تعلم ا    استرجاعًا لم ك لم وذل
من انتباه ويقظة أثناء الدراسة، وما يتطلبه من قدرة على التذآر والترآيز، حيث وجد   ذلكيتطلبه 

رة طو  ك   أن االنطوائيين أآثر قدرة على التذآر وبخاصة إذا آان ذلك بعد عملية التعلم بفت ة، وذل يل
ة         ة طويل ارة بعدي ون من إث ه االنطوائي ز ب ذا  )After–effect) (Eysenck, 1977(لما يتمي ، ه

ة           ابرة وصبر وحب المطالع ون عن االنبساطيين من مث ه االنطوائي ا  باإلضافة إلى ما يتميز ب مم
  ).Dennes, 2002(يجعلهم أآثر قدرة على استرجاع ما تعلموه 

ائج    ًا   اتالدراس  بعض وتشير نت ي عموم ة        الت ين سمات الشخصية االنفعالي ة ب بحثت العالق
ذين   ةالذين يميلون نحو نمطي االنطواء واالتزان أفضل تحصيًال من الطلب ةأن الطلبوالتحصيل  ال

المتفوقين تحصيليًا غالبًا ما ينزعون نحو  ةبنبساط واالنفعال، بمعنى أن الطليميلون نحو نمطي اال
ي ح االن زان، ف واء واالت ل الطلط ال   ةبين يمي اط واالنفع ي االنبس و نمط يًا نح أخرون دراس  المت

ات،  ( ات،  ؛ Pandey, 2002 ؛Chorro, 2004 أ؛٢٠٠٧برآ ؛ نشواتي وآخرون،  ١٩٨٧برآ
ابر )Eysenck, 1975 ؛١٩٨٨ ير ج ات    )٢٠٠١(، ويش ن الدراس دد م ى ع  &Bonsel(إل

Steffle  ؛Liddle  ؛Garrison ( وق  ةالتي تمت على الطلب يًا   المتف أخرين دراس ى ين والمت أن  إل
د وحب     ذل الجه المتفوقين ينعمون بقدر مناسب من الثبات االنفعالي واالآتفاء الذاتي والهدوء، وب

ى ي حين أشارت الدراسات  فاالستطالع، والدافعية للتعلم،  يًا من        إل أخرون دراس ه المت ا يتسم ب م
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النفس وءس ة ب الي وضعف الثق ق االنفع ير ا .التواف ا تش اآم ام به ي ق ؛  Holland( لدراسات الت
Kroder  ؛Hildreth  ؛Terman(   الواردة في)  ،د اهللا ون      ) ١٩٩٠عب ه المتفوق ز ب ا يتمي ى م إل

ل   نفس، وتحم ى ضبط ال درة عل ديهم الق ًا، ول ون ذاتي ابرون ومكتف ادون ومث أنهم ج رهم ب عن غي
كالت االنفع    ة المش ى قل افة إل المون، باإلض ادئون ومس وؤلية، وه اعي  المس يفهم االجتم ة وتك الي

وإذا نظرنا إلى مجموعة الصفات الواردة سابقًا نجد  . وقدرة على التذآر الفعال واتزانهم االنفعالي
راد        ز األف ي تمي ك والت فها أيزين ي وص ال الت مات والخص ع الس رًا م ق آثي ا تتف وائيين أنه االنط

ة    والمتزنيين عن غيرهم؛ ولعل ذلك يبرر نتيجة الدراسة الحالية  ة الطردي ة الوثيق من خالل العالق
د        ذآر الجي نفس أن الت اء ال ر علم والتنبؤية بين القدرة على التذآر والتحصيل الدراسي، حيث يعتب

    .واالستدعاء الفعال يساعد على األداء واإلنجاز التعليمي
  

  التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالية ومناقشتها يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

ية إن .١ اط الشخص ى ا  ألنم اتها عل ا وانعكاس ام   تطبيقاته ل نظ ي ظ وي وبخاصة ف ألداء الترب
ام        د القي ه سواء عن اه ذروت ود واالنتب ال  باألتطول فيه فترات الدراسة، ويبلغ ترآيز الجه عم

داد  د اإلع ة أو عن ي  العام ًا ف اه أن الشخصية تلعب دورًا مهم ذا معن ات، وه األداء لالمتحان
يتأثر بجانب من الشخصية     تذآر المعلوماتومن ثم ال ينبغي تصور أن  آر،والتذ واإلنجاز

إن للجوانب    ذه الشخصية ف ة من ه ة ومعرفي أثر بجوانب عقلي ا يت دون الجانب اآلخر، فكم
ع         تأثير عليه؛ االنفعالية والمزاجية  ة شخصية الطالب من جمي ام ورعاي ه يجب االهتم وعلي

 .الجوانب المعرفية واالنفعالية

رت نتائج الدراسة أن الطلبة االنبساطيين واالنفعاليين يظهرون قدرة أقل من غيرهم في أظه .٢
ذا يتطلب األمر             ة في اإلنجاز التعليمي ل ذاآرة من أهمي ذه ال ا له دى، ولم دة الم ذاآرة بعي ال

ع    مساعدتهم على تنشيط الذاآرة  لديهم من خالل استخدام برامج تدريبية مناسبة من أجل رف
 .ية هذه الذاآرةآفاءة وفعال

يجب تدريب المدرسين على آيفية التعامل مع الطلبة تبعًا للفروق الفردية الظاهرة من حيث   .٣
ادة            ى زي ؤدي إل ا ي ذه السمات مم ة له ام بالخصائص االنفعالي ديهم واإللم سمات الشخصية ل

  . النشاط األآاديمي لديهم

ين سمات الش  .٤ ة ب اول العالق د من الدراسات تتن ى إجراء المزي درة عل ة والق خصية االنفعالي
 .جديدة ومن مراحل دراسية مختلفة لتعميق النتائج في هذا المجال التذآر في عينات
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