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في ضوء نظریة "كوستا" و"ماكري"  المكونات األساسیة لشخصیة طلبة الجامعة
  (دراسة عاملیة)

  عطیةالأسماء عبد اهللا الدكتور / 
  مقدمة : 

یكاد یتفق علماء نفس الشخصیة المحدثون على أن الشخصیة هي نمط 
میز الفرد عن غیره من األفراد ویتكون من سلوكي مركب ثابت إلى حد كبیر ی

تنظیم فرید لمجموعة من الوظائف والسمات واألجهزة المتفاعلة معا ، والتي تضم 
 سیولوجیةالقدرات العقلیة واالنفعال واإلرادة والتركیب الجسمي الوراثي والوظائف الف

ستجابة طریقة الفرد الخاصة في اال دواألحداث التاریخیة الحیاتیة والتي تحد
  وأسلوبه الممیز في التكیف للبیئة . 

خر كما تختلف آومن الطبیعي أن یختلف هذا التنظیم من شخص إلى 
بصمات أصابعهم مما یتیح لكل شخصیة إثبات تمایزها وذاتیها ویجعلها مختلفة 
وفریدة عن مختلف الشخصیات وذلك سواء من حیث طریقة التفكیر والكالم 

ن حیث االستجابة إلحداث الحیاة أو ضغوط المواقف والتصرف أو السلوك أو م
  االجتماعیة أو من حیث تفاعل هذه الشخصیة مع اآلخرین ومدى قبولهم لها . 

ولكل شخصیة سماتها أو معالمها الرئیسیة والتي تحد خصائص هذه 
الشخصیة ونقاط ضعفها وقوتها وأیضا مدى مرونتها وقدرتها على التكیف . ومن 

ء نفس الشخصیة بتحدید السمات أو الصفات النفسیة (مثل الكرم هنا اهتم علما
والطیبة والقلق والالمباالة واالندفاع ...الخ) ذات الثبات النسبي والتي یختلف فیها 

  األفراد فتمیز بعضهم عن بعض أي أن هناك فروق فردیة فیها . 
ینهم ویقصد بالفروق الفردیة من حیث المعنى "مدى اختالف األفراد فیما ب

درجة  كما یقصد بها إحصائیاً  "سلنفسیة المقاسة أو القابلة للقیافي السمات ا
االنحراف عن المتوسط في السمات النفسیة المقاسة أو القابلة للقیاس" أي أن 
اإلطار المرجعي للمقارنة هو المتوسط ومعنى ذلك أن إطار المقارنة الذي ننسب 
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أي أن الفروق التي توجد بین األفراد هي . یه هو إطار كمي ولیس إطارا كیفیاً إل
فروق في كم الصفة أو الخاصیة المقاسة أو القابلة للقیاس ولیس في نوعها(نرمین 

  .)٥،  ٢٠٠٧العزیز،  عبد

وقد تحمس أنصار نظریة السمات وذوي االتجاهات السیكومتریة إلى 
سیكولوجي ن البناء أو المكون الالطرح القائل: بأن مجموع سمات الفرد یكوِّ 

ن مكونات هذا البناء یمكن أن تستكشف أللشخصیة، وعن البناء یصدر السلوك، و 
باستخدام اختبارات الشخصیة أو قوائم الصفات أو مقاییس التقدیر أو االختبارات 

نه یمكن أالموضوعیة للشخصیة، ومنهج التحلیل العاملي للبیانات، كما ذهبوا إلى 
التنبؤ بالسلوك المستقبلي للفرد، بالنظر لما  االعتماد على مقاییس السمات في

تشهد . ) ٦،  ٢٠٠٧العزیز ،  (نرمین عبد تتمتع به هذه السمات من ثبات نسبي
نظریة السمات نهضة قویة تقوم على عاتق عدد من الباحثین النشطین المهتمین 
 بنماذج السمات (النظریة العاملیة) أي بأسماء السمات الموجودة في اللغة لوصف

بناء الشخصیة من خالل تحدیدها للعوامل األساسیة الشخصیة مثل نماذج 
" ، "ماكري" ، جولدبرج " ، نورمان" ، ایزنك ، "كوستآ"جیلفورد" ، "كاتل" ، "

) . وسوف ١٧- ١٦ ، ١٩٩٨دیجمان" ، "زوكرمان" ، "تیلجین" (بدر األنصاري ، 
خالل نموذج عوامل تقوم الباحثة بإتباع نظریة "كوستا" و"ماكري" وذلك من 

   NEO Five big Factors الشخصیة الكبرى

  مشكلة الدراسة : 
تكمن مشكلة الدراسة الحالیة في محاولة التعرف المكونات األساسیة 

لدى طالب جامعة قطر،  نظریة كوستا وماكري في ضوء نموذج للشخصیة
یة نظر  في ضوء نموذج والتأكد من عدم تمایز المكونات األساسیة للشخصیة

. والوصول في األخیر إلى صالحیة قائمة  النظریةعما افترضته  كوستا وماكري
  العوامل الخمسة لالستخدام والتطبیق في المجتمع القطري .

  أهداف الدراسة : 
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هدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على طبیعة المكونات األساسیة 
وفحص  ، Costa, & McCrae" ماكري"و "كوستا"نظریة  للشخصیة في ضوء نموذج

  الكفاءة السیكومتریة للقائمة في المجتمع القطري . 
  أهمیة الدراسة : 

وهو الوقوف على  نظريأولهما  :تتبلور أهمیة الدراسة الحالیة في جانبین
نظریة "كوستا"  مدى تمایز المكونات األساسیة للشخصیة في ضوء نموذج

فحص ویتمثل في طبیقي ت لدى طالب وطالبات الجامعة. وثانیهماو"ماكري" 
  . الكفاءة السیكومتریة للقائمة في المجتمع القطري 

  :  مصطلحات الدراسة
  :  للشخصیة المكونات األساسیة

للشخصیة إجرائیًا في الدراسة الحالیة بأنها:  المكونات األساسیةیقصد ب
الدرجة التي یحصل علیها الفرد على كل عامل على حدى في العوامل الخمسة 

،  Neuroticismوهى : العصابیة نظریة "كوستا" و"ماكري" ى للشخصیة طبقًا لالكبر 
،  Agreeableness، والطیبة  Openness نفتاح، واال Extraversion یةواالنبساط

  . Conscientiousnessویقظة الضمیر 
یعكـــس هـــذا العامـــل المیـــل إلـــى األفكـــار والمشـــاعر :  Neuroticism العصـــابیة )١(

نــــــة ، فالدرجــــــة المرتفعــــــة تــــــدل علــــــى أن األفــــــراد یتمیــــــزون الســــــلبیة أو الحزی
بالعصـــابیة فهـــم أكثـــر عرضـــة لعـــدم األمـــان ، واألحـــزان ، بینمـــا تـــدل الدرجـــة 
المنخفضـــة علـــى أن األفـــراد یتمیـــزون باالســـتقرار االنفعـــالي ، وأكثـــر مرونـــة ، 

) السـمات ١٩٩٢وأقل عرضه لألحـزان وعدم األمان ، وحـدد كوسـتا ومـاكري (
لهـــــؤالء األفـــــراد فـــــي : القلــــق ، والغضـــــب ، والعدائیــــة ، واالكتئـــــاب ،  الممیــــزة

ـــعور بالــــــذات ، واالنــــــدفاع ، واالنعصــــــاب ، وعــــــدم القــــــدرة علــــــى تحمــــــل  والشـــ
  الضغوط .
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: یعكس هـذا العامـل التفضـیل للمواقـف االجتماعیـة  Extraversion یةاالنبساط )٢(
رتفعــي االنبســاطیة والتعامــل معهــا ، فالدرجــة المرتفعــة تــدل علــى أن األفــراد م

یكونــون نشــطین ویبحثــون عــن الجماعــة ، بینمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة علــى 
) الســــمات ١٩٩٢االنطــــواء ، والهــــدوء ، والــــتحفظ ، وحــــدد كوســــتا ومــــاكري (

الممیـــزة لهـــؤالء األفــــراد فـــي الـــدفء والمـــودة ، واالجتماعیـــة ، وتوكیـــد الـــذات ، 
ت اإلیجابیـة . وتوصـل علـى كـاظم والنشـاط ، والبحـث عـن اإلثـارة ، واالنفعـاال

) إلى ثالثة عوامل فرعیة لالنبساطیة هي االجتماعیـة ، واالسـتقالل ، ٢٠٠١(
  والتفتح الذهني . 

: یعكــس هــذا العامــل النضــج العقلــي واالهتمــام بالثقافــة ،  Openness نفتــاحاال  )٣(
والدرجـــة المرتفعـــة تـــدل علـــى أن األفـــراد خیـــالیون ، ابتكـــاریون ، یبحثـــون عـــن 

لمعلومـــات بأنفســـهم ، بینمـــا تـــدل الدرجـــة المنخفضـــة علـــى أن األفـــراد یولـــون ا
اهتمامــــًا أقــــل بــــالفن ، وأنهــــم عملیــــون فــــي الطبیعــــة ، وحــــدد كوســــتا ومــــاكري 

ــــال ، واالســــتقاللیة فــــي ١٩٩٢( ) الســــمات الممیــــزة لهــــؤالء األفــــراد فــــي : الخی
) إلـــى ٢٠٠١الحكـــم ، والقیــــم ، والمشـــاعر، واألفكـــار ، وتوصـــل علـــى كـــاظم (

ســتة عوامــل فرعیــة لالنفتــاح علــى الخبــرة هــي : التفــوق ، وحــب االســتطالع ، 
  وسرعة البدیهة ، والسیطرة ، والطموح، والمنافسة . 

ـــة )٤( : یعكـــس هـــذا العامـــل كیفیـــة التفاعـــل مـــع اآلخـــرین ،  Agreeableness الطیب
ــــالود  ــــى أن األفــــراد یكونــــون أهــــل ثقــــة ویتمیــــزون ب فالدرجــــة المرتفعــــة تــــدل عل

لتعاون واإلیثار والتعاطف والتواضع ، ویحترمـون مشـاعر وعـادات اآلخـرون وا
، بینمــا تــدل الدرجــة المنخفضــة علــى العدوانیــة وعــدم التعــاون ، وحــدد كوســتا 

الســـمات الممیـــزة للمقبولیـــة فـــي: الثقـــة ،  Costa & McCare (1992)ومـــاكري 
واعتـــدال الـــرأي ، واالســـتقامة ، واإلیثـــار ، واإلذعـــان أو القبـــول ، والتواضـــع ، 

) إلـى بعـدین فــرعیین للمقبولیـة همـا الحــرص ٢٠٠١بینمـا توصـل علـى كــاظم (
  ، والمحافظة . 
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ــــابرة والتنظــــیم  Conscientiousnessیقظــــة الضــــمیر  )٥( : یعكــــس هــــذا العامــــل المث
لتحقیق األهداف المرجوة ، فالدرجة المرتفعة تدل علـى أن الفـرد مـنظم ویـؤدى 

، بینما الدرجة المنخفضة تدل على أن الفـرد أقـل واجباته باستمرار وبإخالص 
) ١٩٩٢حذرًا وأقل تركیزًا أثناء أدائه للمهام المختلفـة ، وحـدد كوسـتا ومـاكري (

السـمات الممیــزة لألفـراد ذوى الضــمیر الحـي فــي االقتـدار والكفــاءة ، مناضــلین 
انــة فـي سـبیل اإلنجــاز ، التـأني أو الرویـة ، ضـبط الـذات ، كمـا یتمیـزون باألم

، واإلیثار ، والتسـامح ، والتعاطف ، والتعـاون ، والتواضـع ، والجدیـة ، والدقـة 
  ) .  ٢٨٨:  ٢٠٠١، والرحمة ، والصدق ، والوفاء (على كاظم ، 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة : 

، مكوناتها األساسیة وكیفیة قیاسهایدرس علم النفس الشخصیة من ناحیة 
ن كان الهدف بینها مشتركًا على أساس نظریات متعدد ة كثیرًا ما تكون متباینة ، وإ

فلكل شخصیة سماتها . وهو التنبؤ بالسلوك اإلنساني في الظروف المختلفة
الرئیسیة، التي تحدد خصائص هذه الشخصیة ونقاط ضعفها وقوتها وأیضًا مدى 

  مرونتها وقدرتها على التوافق مع اآلخرین . 
ن إفلدراسات التي تناولت الشخصیة اإلنسانیة وبالرغم من كثرة البحوث وا

وعن تعریف هذا التنظیم "الشخصیة" ال یزال یكتنفه كثیر من الغموض؛ 
) بأنها نمط ٦٤:  ١٩٩٦عرفها أحمد عبد الخالق (الشخصیة فقد تعددت فقد 

سلوكي مركب، ثابت ودائم إلى حد كبیر، یمیز الفرد عن غیره من األفراد، 
ید لمجموعة من الوظائف والسمات واألجهزة المتفاعلة معًا ، ویتكون من تنظیم فر 

والتي تضم القدرات العقلیة، والوجدان أو االنفعال ، والنزوع أو اإلرادة، وتركیب 
الجسم ، والوظائف الفسیولوجیة ، والتي تحدد طریقة الفرد الخاصة في االستجابة 

كاتل" (في : بدر األنصاري ، ، وأسلوبه الفرید في التوافق مع البیئة ، ویعرفها "
مُكننا من أن نتنبأ بما ٣٠:  ٢٠٠٠ ُ یكون علیه سلوك الفرد في موقف ) بأنها ما ی

، بینما یعرفها "أیزنك" بأنها ذلك التنظیم الثابت والدائم إلى حد ما، لطباع الفرد ما
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ومزاجه وعقله وبنیة جسمه، والذي یحدد توافق الفرد لبیئته (في : أحمد عبد 
) بأنها التفاعل ٢٧:  ١٩٩٨) ، ویعرفها محمد السید (٤٠:  ١٩٩٢لـق ، الخا

المتكامل للخصائص الجسمیة والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة التي تمیز الشخص 
  وتجعل منه نمطًا فریدًا في سلوكه ومكوناته النفسیة . 

مناحي الرؤیة والتناول  وتتعدد نظریات الشخصیة حیث تتباین في
، ومن تلك النظریات ما أعتمد على التحلیل العاملي كأسلوب إحصائي والتركیز

في اختزال السمات المتعددة ، ومن أبرزها : نظریة "كاتل" ، ونظریة "أیزنك" ، 
، وهم نظریات تمثل توجهات مختلفة في التحلیل  "ماكري"و "كوستا"ونظریة

  ) .٤٧١:  ٢٠٠٢العاملي (في : عبد اهللا الرویتع وحمود الشریفى ، 
ولقد توالت محاوالت عدیدة من علماء النفس لدراسة الشخصیة ، وتبلورت 
في السؤال التالي: ما المكونات األساسیة التي تشتمل علیها الشخصیة ؟ وأجیب 
عن هذا السؤال إجابات عدیدة ومختلفة ، ومازال الجدل موصوًال . هذا وتختلف 

التي یمكن في ضوئها  وجهات علماء نفس الشخصیة من حیث عدد العوامل
وصف أیة شخصیة ، فقد بلغ عدد هذه العوامل عند "كاتل" ستة عشر عامًال 
اعتبرت سمات ، وعند "أیزنك" أربعة أبعاد أو أنماط فقط ، بینما في نموذجي 

خمسة عوامل فقط . وبالنظر إلى عوامل "كاتل"  "ماكري"و "كوستا""جولدبیرج" ، و
الذي قد یدخل في المجال المعرفي أكثر ،  -ذكاء بعد استبعاد ال -الخمسة عشر 

بالرغم من أنه یذكر عكس ذلك نجد أن هذه العوامل متداخلة ومكررة إلى حد 
كبیر ، وبمصطلحات التحلیل العاملي فهي عوامل مائلة مرتبطة ولیست متعامدة 
مستقلة، مما یسمح بإجراء تحلیل عاملي لها من الدرجة الثانیة وهذا بالضبط ما 

  ) .١٧٤: ١٩٩٢أسفرت عنه دراسات عدة (أحمد عبد الخالق ، 
) ببناء ١٩٨٥( Costa, & McCrae "ماكري"و "كوستا"وقد قام كل من 

،  Neuroticismقائمة لقیاس العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة ، وهى : العصابیة 
،  Agreeableness، والطیبة  Openness النفتاحوا،  Extraversion یةواالنبساط
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. وأطلقا على المقیاس الجدید اسم استبار  Conscientiousnessویقظة الضمیر 
 ,The Revised Neuroticism االنفتاحالشخصیة المنقح للعصابیة واالنبساطیة و 

Extraversion and Openness Personality Inventory (NEO-PIR)  "ثم قاما "سمیث .
مة من الصفات اشتقت أساسًا من ) بتطویر قائ١٩٩٦( Smith & Snellو"سنل" 

 Goldberg's Bipolar measure of the Big قائمة "جولدبیرج" للصفات ثنائیة القطب

Five personality،  حیث استخرجا من هذه القائمة العوامل الخمسة الكبرى
  للشخصیة . 

ویمكن القول بوجود نموذجین للعوامل الخمسة الكبرى ، أحدهما طوره 
) ، وتم بناء قائمة للتحقق منه ، واآلخر ١٩٨٧-١٩٨٥( "كريما"و "كوستا"

ومقاس إجرائیًا  Psycho lexicalمرتبط بدراسات مستندة للمنحى النفسي المعجمي 
) ، والنموذجان ١٩٩٢-١٩٩٠بعدد من االختبارات العاملیة طورها "جولدبیرج" (

حي ، والرابع یتشابهان في عـدد العوامل، وفي محتوى العامل الثالث الضمیر ال
االتزان االنفعالي ، ولكنهما یختلفان في موقع العاملین األول والثاني إذا أن 

ومن صفات المقبولیة في نموذج  NEOمن صفات االنبساطیة في  Facetالدفء 
والعقلیة في  NEOجولدبیرج ، والعامل الخامس تم اعتباره االنفتاح على الخبرة في 

  نموذج جولدبیرج . 
) من مدى كفاءة قائمة العوامل الخمسة ١٩٩٧األنصاري ( وتحقق بدر
) في ١٩٩٢" ( "ماكري"و "كوستا"من إعداد "  NEO-FFIالكبرى للشخصیة 

  المجتمع الكویتي.
  Personalityالشخصیة 

الشخصیة هي التنظیم المعقد للمعارف والمؤثرات والسلوكیات التي تعطي 
شیر لنماذج من صفات الشخص في االتجاه والمثال لحیاة الفرد ، الشخصیة ت

 :Pervin, L., A., John ,O. ,P. 1999) األفكار والعواطف والسلوك المیكانیزمات النفسیة

382)  .  
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الشخصیة بأنها مجموع ما لدى الفرد من  "مورتن برنس"یعرف 
استعدادات دوافع ونزعات وشهوات وغرائز فطریة وبیولوجیة كذلك ما لدیه من 

ت مكتسبة ومثل هذا التعریف یعطي أهمیة للنواحي الداخلیة في نزعات واستعدادا
  الشخصیة . 

بأنها أسلوب التوافق العادي الذي یتخذه الفرد من بین  "كمف"كما یعرفها 
فقد تمثل في أن  "واطسن"دوافعه الذاتیة المركز ومطالب البیئة. أما تعریف 

ي بها الخلق الشخصیة تتضمن في نظره لیس فقط هذه االستجابات (ویعن
والعرف) بل أیضا التوافقات الشخصیة للفرد وقدراته كذلك تاریخ حیاته . ویعرفها 
سید غنیم بأنها ذلك التنظیم أو تلك الصورة الممیزة التي تأخذها جمیع أجهزة الفرد 

  ) . ٥٢-٤٤-:  ١٩٧٥المسئولة عن سلوكه خالل حیاته (سید غنیم ، 
أنها التنظیم الدینامي لألفراد الشخصیة ب Allport "البورت"ویعرف 

 "كاتل"بأنظمتها النفسیة البدنیة التي تحدد تكیفه الفرید مع البیئة . كذلك عرف 
Cattell  الشخصیة بأنها ما یسمح بالتنبؤ بما سیقوم به الشخص في موقف
  . (Aluja, et.al., 2005: 343-345) مفترض

 Trait and Factor Theory والشخصیة وفقا لنظریة السمات أو العوامل
عبارة عن نظام یتكون من مجموعة سمات أو عوامل مستقلة تمثل مجموع أجزائها 

  ، أي عبارة عن انتظام دینامي لمختلف سمات الشخص . 
   Traitsالسمات 

السمة هي الصفة (الجسمیة أو العقلیة أو االنفعالیة أو االجتماعیة) 
وتعبر عن استعداد ثابت نسبیا  الفطریة أو المكتسبة التي یتمیز بها الشخص،

لنوع معین من السلوك وتقول نظریة السمات والعوامل : أن الفرد یمكن أن یفهم 
في ضوء سمات شخصیته التي تعبر عن سلوكه فیمكن أن یوصف بأنه ذكي أو 

  ) ١٠٦:  ١٩٨٠ ،غبي أو منطو أو منبسط أو عصابي أو ذهاني (حامد زهران 
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ي الوحدة األساسیة للدراسة فهي البیئة النفسیة بالنسبة لكاتل فان السمة ه
والتي یتم استنتاجها من السلوك وقد میز كاتل بین السمات الشائعة والتي تكون 
لدى كل األشخاص وبین السمات الفردیة التي تظهر فقط في شخص بعینه وال 

  ) . Mischel, W., Plomin, R., 1999: 152-153( یجدها في شخص أخر بنفس الشكل
والسمات هي تصورات نظریة ، أو أدوات تصوریة مفیدة لألغراض 
التنبؤیة لكن لیس بالضرورة أن تكون مطابقة لحقیقة واقعیة . وعلى الرغم من أن 

فإن التعقید في الدراسات والنماذج الذي  أكثر منه تجریبیاً  منهجه كان ارتباطیاً 
ددات السلوك ظهر من كثیرین قاده إلى أن یؤمن بأن السمات تتضمن مح

(Bourke, et.al., 2004: 168) .  

بین السمات السطحیة والسمات األساسیة ، فالسمات  "كاتل"میز 
السطحیة مجموعة من عوامل السمات الظاهرة والتي تكون مع بعضها البعض . 
أما السمات األساسیة هي المتغیرات الواقعیة وهي المكونات السببیة المحددة 

،  العند، الحمق ، مثال للسمات السطحیة (اإلیثار للسمات السطحیة . وك
، اإلذعان ، (العاطفیة : بالنسبة للسمات األساسیة فهي مثل  أماالبدیهیة) . 

  قوة األنا) . ، السیطرة 
للسمات من الممكن أن تتجمع أیضا في فئات على  "كاتل"وفي نظام 

الفرد تكون في شكل أساس كیفیة التعبیر عنها . فالسمات ذات العالقة بكینونة 
سلوك فیما یتعلق ببعض األهداف تسمى سمات دینامیكیة " أما السمات التي 
تهتم بالتأثیر في الحصول على أهداف تمسى "سمات المقدرة " السمات التي تهتم 

  .بالطاقة ورد الفعل العاطفي تسمى "السمات المزاجیة" 
وذلك لمنطقة  بتوسیع مجال بحثه ألبعاد الشخصیة "هانز أیزنك"قام 

السلوك غیر طبیعي حیث درس سمات العصابیة ، وبحث أیضا االنطوائیة 
واالنبساطیة كأبعاد السمات قام أیزنك وزمالئه بمتابعة محكمة ومعقدة إحصائیا 

ه ؤ بعاد قام أیزنك وزماللألفي بحثهم ألبعاد الشخصیة . فباإلضافة لوضع وصف 
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بعاد ودرجاتهم على أسالیب قیاسیة ذه األبدراسة االرتباط بین وضع األفراد على ه
   . (Mischel&Plomin, 1999: 152-153) أخرى للشخصیة

والتي تجمع سمات ، أبعاد مهیمنة  ةعلى ثالث "أیزنك"نموذج وقد ركز 
الثبات . وقد ، االنفعالیة ، العصابیة ، واالنبساطیة ، متعددة وهي : االنطوائیة 

النبساطیة وبین الثبات االنفعالي من انطوائیة و أیضا بین مقاییس اال "أیزنك"جمع 
خالل نموذج یحتوي على أربعة أرباع مجمعة للسمات تطابق تقریبا أنواعا من 

 )٢٠٠٠(وذلك منذ  "هیبوقراط"الشخصیة األربع التي تم إیجازها بواسطة الطبیب 
  . (Gall, S., & Others, 1996: 360)عام مضت 
 Extraversionاالنبساط لشخصیة كما یلي: سمات ا "أیزنكهانز "حدد وقد 

المنبسط اجتماعي ومرح وسریع ونشط ومندفع وغیر دقیق وغیر مثابر ومستوى 
المنطوي مكتئب  Introversionاالنطواء  .طموحه منخفض ومرن ومنخفض الذكاء

وغیر مستقر وبلید وسهل االستثارة ویشعر بالنقص ومتقلب المزاج ویستغرق في 
ویبعد عن األضواء والمناسبات االجتماعیة، كما انه ارق وذكي أحالم الیقظة 

لعصابي یشكر قصورا ا Neuroticismالعصابیة ومثابر ودقیق وذو طموح مرتفع. 
في العقل والجسم وذكاؤه متوسط قابل لإلیحاء وغیر مثابر وبطيء التفكیر والعمل 

اني تركیزه قلیل الذه Psychoticismالذهانیة وغیر اجتماعي ویمیل إلى الكبت. 
ذاكرته ضعیفة كثیر الحركة مبالغ بطيء القراءة مستوى طموحه منخفض (حامد 

  ) ٥٧- ٥٦:  ١٩٩٧زهران ، 
للشخصیة ویعرفها بأنها :  المبدئیةن السمة هي الوحدة إف "اللبورت"وطبقا 

نظام عام نفسي عصبي بؤري خاص بالنسبة للفرد مع القدرة على جعل كثیر من 
ویة وظیفیا، وبدا بإرشاد النماذج الراسخة (المتساویة) للتكیف والسلوك الدوافع متسا

  المعبر . 
وفي حیاتنا الیومیة عادة ما نصف الناس باستخدام سمات شائعة مقارنة 
بمقدار هذه السمة الموجودة لدى هذا الفرد . فعلى سبیل المثال نحن ربما نصف 
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ندما نصف اینشتاین بأنه أكثر والت دیزني بأنه أكثر إبداعا من اآلخرین أو ع
منا نحن. ولكن السمات الشائعة لیست الوحدات النهائیة الحقیقة للشخصیة  ذكاء

في نظریة البورت . ولكن الوحدات النهائیة الحقیقة في الشخصیة هي السمات 
   (Chernyshenko, 2001: 162)الفریدة الموجودة داخل الفرد ولها وضع كحقائق 

یة عصبیة لدیها السعة أو القدرة لنقل عدید من الدوافع والسمة كبنیة نفس
وظیفیا بشكل متساو وتبدأ بشكل متساو (ثابت ذي معنى) أشكاال من السلوك 
التكیفي والتعبیري . بمعنى أخر فأن السمة تجعل الشخص یستجیب للموقف 
البیئیة المتشابهة بنفس الطریقة . وطبقا اللبورت فأن السمات تنمو من خالل 

  زیج من الحاجات الفطریة والتعلم . م
العالم من یواجهون ن األشخاص الخبرات وذلك ألسمات األفراد تنظم 

بشكل واسع في  یونخالل سماتهم فعلى سبیل المثال لو أن األشخاص عدوان
مختلف المواقف فالسمات سوف توجه سلوكهم ، الن األشخاص یستطیعون أن 

فالسمات بهذا ترشد وتوجه السلوك . السمات  یستجیبوا للعالم من خالل سماتهم ،
  ال یمكن مالحظتها بشكل مباشر ولهذا فوجودها البد أن یتم استنتاجه . 

بین السمات الفردیة والسمات الشائعة وكما یفهم ضمنا من  "البورت"میز 
معناها فإن السمات الفردیة تلك التي یمتلكها فرد بشكل خاص أما السمات 

  السمات التي یتم مشاركتها بین عدید من األفراد .  كالشائعة فأنها تل
  السمات الجوهریة : 

لو أن شخص لدیه سمه جوهریة فأنها ستؤثر في كل شيء یقوم به 
 Sadisticوقد استخدام البورت لوصف السمات الجوهریة سمات مثل : السادیة 

  السمات الجوهریة یمكن مالحظتها في عدد قلیل من األشخاص . 
  المركزیة : السمات 
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كل شخص لدیه بعض السمات المركزیة المدهشة  أناعتقد البورت 
ن ما إقمنا بوصف شخص نعرفه جیدا وذلك لترشیحه في كل شيء ف أننافلو 

  سوف نقوم بكتابته لوصف ذلك الشخص سیكون هو سماته المركزیة . 
  السمات الثانویة : 

ن السمات تستعمل السمات الثانویة بشكل محدد للسلوك أكثر م
الجوهریة والمركزیة حیث إنها مشابهة للعادات واالتجاهات ولكن بشكل أكثر 
عمومیة من غیرها ویشمل هذا خصوصیة الفرد مثل تفضیله ألنواع محددة من 

  األطعمة أو المالبس . 
  التفاعل بین السمات والمواقف : 

سمات الشخص مساحة ممكنة من االستجابات للموقف المتاح تخلق 
نها طبیعة الموقف نفسه التي تحدد أي من السلوكیات الكاملة التي ستظهر ولك

العادات محددة بشكل أكثر من السمات فعلى : السمات لیست عادات و بالفعل . 
سبیل المثال من الممكن أن یكون الفرد عادات مثل غسیل األسنان وارتداء 

نظیف األظافر المالبس النظیفة في الصباح وغسیل الشعر وغسیل األیدي وت
فالفرد من الممكن أن یكون له مثل كل هذه العادات ولكن ألنه یتمتع بسمة 

السمات لیست و النظافة بمعنى أن السمة تؤلف عددا من العادات المحددة . 
اتجاهات : االتجاهات مثل العادات أكثر من السمات ، فالفرد لدیه اتجاه نحو 

فإنها بالعكس حیث أنها تكون أعم  شيء ما مثال نحو شخص بعینه ، إما السمة
، فلو أن هناك شخصا عدوانیا ، فأنه سوف ینصرف إلى أن یسك السلوك 
العدواني نحو الغرباء ، والمعارف والحیوانات وهكذا . وهناك اختالف أخر بین 

تضمن تقییما ، حیث إن االتجاهات عادة یالسمة واالتجاه هو أن االتجاه عادة ما 
ما السمات أایجابیة ، وتتضمن القبول أو الرفض لشيء ما  ما تكون سلبیة أو

فأنها على العكس من ذلك حیث أنها مسئولة عن كل أشكال السلوك والمعارف 
 . (Hergenhan, & Olson, 1999: 197-201) سواء أكانت تشمل تقییما أو ال
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  نظریة عوامل الشخصیة الكبرى : 
تسمى "الخمس الكبرى  خالل العقد الماضي ظهرت نظریة في الشخصیة

" وفي أحیان أخرى یطلقون علیها "نموذج العوامل الخمسة " وهذا االتجاه له عدد 
یزنك ، وعرضوا نظریة أمن المؤیدین النشطین الذین تحدوا تحلیل كل من كاتل و 

بدیلة ذات خمسة عوامل كبرى . وبشكل محدد فإن الخمسة عوامل الكبرى تشمل 
م تعریفها بشكل أوسع من الطریقة التي عرفها أیزنك العصابیة واالنبساطیة وت

-Hergenhan, & Olson, 2003: 260)والطیبة ویقظة الضمیر  نفتاحوأیضا شملت اال
261)  .  

؛ وأحمد عبد الخالق ، وبدر  Goldberg , 1993: (واستنادًا إلى كل من 
لكبرى ) ؛ فإن تاریخ العوامل الخمسة ا٢٠٠١؛ على كاظم ،  ١٩٩٦األنصاري ، 

إلى استخراج خمسة  Fiskeللشخصیة یرجع إلى أسماء عدیدة ، فتوصل "فیسك" 
عوامل للشخصیة عن طریق التحلیل العاملي لقائمة "كاتل" لدى عینات مختلفة 
باستخدام التقاریر الذاتیة وتقدیرات المالحظین واألقران ، كما توصل كل من 

التحلیل العاملي لقائمة "كاتل" عن طریق  Tupes & Christal"توبس" و"كریستال" 
إلى خمسة عوامل للشخصیة أطلقا على العامل األول االنبساط أو االستبشار 

Surgency والثاني الطیبة ،Ableness  والثالث االتكالیة ،Dependability  والرابع ،
، وأطلق  Culture، والخامس التهذیب  Emotional Stabilityاالتزان االنفعالي 

استنادًا  The big Five Factorsبالعوامل الخمسة الكبرى وستا" و"ماكري" "كعلیها 
على نموذج "جولدبیرج" ، إذا أكد أن كل عامل منها عبارة عن عامل مستقل 
تمامًا عن العوامل األخرى ، بحیث یلخص هذه العامل مجموعة كبیرة من سمات 

خمسة اتفاق الباحثین  الشخصیة الممیزة ، وقد یعكس ترقیم العوامل من واحد إلى
على ظهور العوامل الخمسة في دراساتهم اإلمبیریقیة ، فیندرج تحت العاملین 
األول والثاني السمات ذات الطابع التفاعلي ، في حین یصف العامل الثالث 
المطالب السلوكیة والتحكم في الدوافع ، وكان العامالن األخیران أصغر العوامل 
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ندرجة تحتهما ، فقد تكون العامل الرابع من السمات من ناحیة عدد السمات الم
المرتبطة باالتزان االنفعالي كالهدوء والثقة مقابل العصبیة والتوتر والمزاج المتقلب 
والنزعة إلى القلق والحزن ، ویصف العامل الخامس التكوین العقلي للفرد ، ومدى 

العوامل الخمسة وسماتها وفیما یلي عمقه ونوعیته باإلضافة إلى الخبرة الذاتیة . 
   )٢٨٤- ٢٨٨:  ١٩٩٧بدر األنصاري ، (طبقا لنموذج العوامل الخمس : 

   )١( جدول
  العوامل الخمسة وسماتها طبقا لنموذج العوامل الخمس

  السمات  العامل
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سریع - مخاوف مرضیة لدیه،  مشغول الذهن، مهموم ، عصبي ، خائف  Anxietyالقلق 
  التهیج

  حباطات یثور غضبا عند التعرض لإل Angerالغضب 
  الشعور بالعداء تجاه الغیر عند كبت مشاعر الغضب  Hostilityالعدائیة 
انفعالي ، منقبض أكثر منه مرح ویؤدي به ذلك إلى الشعور بالهم  Depressionاالكتئاب 

  والضیق والتشاؤم 
یشعر باإلثم والحرج والخجل والقلق االجتماعي  Self–Consciousnessالشعور بالذات 

  الناتج عن عدم الظهور أمام اآلخرین في صورة مقبولة 
عدم القدرة على ضبط الدوافع وفیه یشعر الفرد بالتوتر وسرعة  Impulsivenessاالندفاع 

  االستثارة. 
م قدرة الفرد على تحمل الضغوط عد Vulnerabilityوالقابلیة لالنجراح  Stressاالنعصاب 

وبالتالي یشعر الفرد بالعجز أو الیأس واالتكال وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف 
  الضاغطة . 
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  ودود حسن المعشر لطیف یمیل إلى الصداقة  Warmthالدفء أو المودة 
صدقاء كثیرون یحتاج إلى أناس حوله یحب الحفالت له أ Gregariousnessاالجتماعیة 

  یتصرف بسرعة دون تردد . ، یتحدث معهم یسعى وراء اإلثارة 
محب للسیطرة والسیادة وللخشونة ومحب للتنافس وكذلك  Assertivenessتوكید الذات 

  للزعامة یتكلم دون تردد واثق بنفسه مؤكد لها
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  السمات  العامل
یانا ما یكون مندفعا ومحب للسرعة في یشعر بالحیویة وسرعة الحركة وأح Activityالنشاط 
  العمل . 

مغرم بالبحث عن المواقف المثیرة  Excitement –Emotionsالبحث عن اإلثارة 
  االستفزازیة ویحب األلوان الساطعة واألماكن المزدحمة أو الصاخبة 

رعة یشعر بالبهجة والسعادة والحب والمتعة وس Positive Emotionاالنفعاالت االیجابیة 
  الضحك واالبتسام والتفاؤل . 
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لدیة تصورات قویة وحیاة مفعمة بالخیال عنده أحالم كثیرة وطموحات  Fantasyالخیال 
نما یهدف توفیر بیئة تناسب خیاالته ،  غریبة كثیر أحالم الیقظة لیس هروبا من الواقع وإ

وتساعده على البقاء واالستمتاع ویعتقد بأن هذه الخیاالت تشكل جزءا مهما في حیاته 
  بالحیاة 
محب للفن واألدب ولدیه اهتمامات بارزة في تذوق جمیع أنواع الفنون  Aestheticsجمالي 

  والجمالیات . 
یعبر عن انفعاالته بشكل أقوى من اآلخرین ویتطرف في انفعاالته ،  Feelingsالمشاعر 

اءه إلى قمة الحزن ، كما تظهر علیه عالمات ة السعادة ، ثم ینتقل فجمحیث یشعر الفرد بق
االنفعاالت الخارجیة كالمظاهر الفسیولوجیة المصاحبة لالنفعال في أقل المواقف الضاغطة 

  أو المفاجئة 
لدیة رغبة في تجدید األنشطة واالهتمامات والذهاب إلى أماكن لم یسبق  Actionsاألفعال 

ت جدیدة وغربیة من الطعام ، ویرغب في زیارتها في السابق ، ویحب أن یجرب وجبا
  التخلص من الروتین الیومي ومغامر 

  متفتح عقلیا ومحب للتجدید مبتكر في أفكاره ومتبصر  Ideasاألفكار 
یمیل إلعادة النظر في القیم االجتماعیة والسیاسیة والدینیة فالفرد المتفتح  Valuesالقیم 

ویناضل من اجلها على حین نجد العكس بالنسبة للفرد للقیم نجده یؤكد القیم التي یعتنقها 
غیر المتفتح للقیم ، فانه مسایر لألحزاب السیاسیة على سبیل المثال ویقبل جمیع 

  التشریعات التقلیدیة . 

بة 
لطی

ا
Ag

re
ea

bl
e

ne
ss

 

یشعر بالثقة تجاه اآلخرین واثق في نفسه یشعر بالكفاءة جذاب من الناحیة  Trustالثقة 
  یة غیر متمركز حول ذاته یثق في نوایا اآلخرین االجتماع
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  السمات  العامل
محب للغیر والرغبة في مساعدة اآلخرین متعاون  Straightforwardnessاالستقامة 

  مشارك وجدانیا في السراء والضراء مع اآلخرین 
قمع مشاعر العدوانیة والعفو والنسیان تجاه المعتدین  Complianceاإلذعان أو القبول 

  و اللطف والتروي في المعاملة مع الغیر أثناء الصراعات واالعتداد أ
  متواضع غیر متكبر وال یتنافس مع اآلخرین  Modestyالتواضع 

متعاطف مع اآلخرین ومعین لهم ویدافع عن حقوق  Tender-Mindednessمعتدل الرأي 
  اآلخرین وبالذات الحقوق االجتماعي والسیاسیة 
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بارع كفء مدرك متبصر ، ویتصرف بحكمة مع  Competenceاالقتدار أو الكفاءة 
  المواقف الحیاتیة المختلفة 

  مرتب مهذب أنیق یضع األشیاء في مواضعها الصحیحة Orderمنظم 
  ملتزم بما یملیه ضمیره ویتقید بالقیم األخالقیة بصرامة  Dutifulnessملتزم بالواجبات 

مكافح طموح مثابر مجتهد ذو أهداف محددة  Achievementبیل االنجاز مناضل في س
  في الحیاة مخطط جاد 

لدیة القدرة على البدء بعمل ما أو مهمة ومن ثم االستمرار  Self-Disciplineضبط الذات 
حتى انجازها دون الشعور بالكلل أو الملل قادر على انجاز األعمال دون الحاجة إلى تشجیع 

  آلخرین من قبل ا
لدیه نزعة إلى التفكیر قبل القیام بأي فعل ولذلك یتسم  Deliberationالتأني أو الرویة 

  بالحذر والحرص والیقظة والتروي قبل اتخاذ القرار أو القیام بأي فعل 

  الدراسات السابقة :
) ١٩٩٥( األنصاريحمد عبد الخالق ، بدر أ تناولت دراسة كل من

مة في تقدیرات المدرسین لتالمیذهم ، حیث تكونت عوامل الشخصیة المستخد
) طفلة ، تراوحت ٣٦) طفال ، واإلناث (ن=٣٤عینة الدراسة من الذكور (ن= 

عاما . وقد تم بناء مقیاس تقدیر الشخصیة لألطفال  )١١- ١٠(أعمارهم ج بین 
لالستخدام في هذه الدراسة . وضحت نتائج الدراسة وجود فروق جوهریة بین 

: االجتماعیة (ت=  هيحیث كان متوسط اإلناث أعلى في تسع سمات الجنسین 
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) والصبر (ت= ٠,٠٠١دالة عند  ٦,١٢) والنظافة (ت= ٠,٠٠١دالة عند  ٥,٥
) والطاعة ٠,٠٠١، دالة عند  ٤,٢٠) والشجاعة (ت=٠,٠٠١، دالة عند  ٦,٩٨
) ٠,٠٠١دالة عند  ٣,٩٩) وسرعة البدیهة (ت=٠,٠٠١، دالة عند  ٤,٥٩(ت= 

، دالة عند  ٥,٢٠) والمرح (ت= ٠,٠٠١دالة عند  ٣,٧٤لحیویة (ت= وا
حین كشف الذكور عن  في) ٠٠١، دالة عند  ٤,٩٨) والیقظة (ت= ٠,٠٠١

دالة عند  ٥,٥٢: األنانیة (ت= هيمتوسطات أعلى جوهریا في ثمان سمات 
، دالة عند  ٥,٦٦،) والكذب (ت= ٠٥دالة عند  ٢,٠٦) والخوف (ت= ٠,٠٠١
،  ٦,٥٣) والعدوانیة (ت=٠,٠٠١، دالة عند  ٤,١٨الغضب (ت= ) و ٠,٠٠١

) والعصبیة (ت= ٠,٠٠١، دالة عند  ٤,٩٠) واالندفاعیة ت= ٠,٠٠١دالة عند 
) . وبالنسبة ٠,٠٠١، دالة عند ٤,٢١) والخجل (ت= ٠,٠٠١، دالة عند  ٤,٧١

حصلت على أعلى متوسط تنازلیا والسمات لدى الجنسین اتضح أن  التيللسمات 
مقابل النظافة لدى اإلناث  فيحصلت على أعلى متوسط في عینة الذكور  األناقة

) وبعد هذه الرتبة الثانيفي حین حصل االنضباط على الترتیب نفسه لدیهما (
حصل كل من التعاون والنظام والجرأة على أعلى المتوسطات لدى الذكور ، 

اإلناث . وفیما یتعلق  وحصل النشاط والطاعة والصبر على المراكز التالیة لدى
بأدنى المتوسطات فقد اشتراك الجنسان في صفة االنطواء مع اختالف في الرتبة 
بینهما وأخیرا استخرجت خمس عوامل دالة لشخصیة األطفال استوعبت 

االنبساط ،  االجتماعيالتكیف :  هيمن التباین ، وهذه العوامل  )%٧٨,٦(
  .  الطیبة، العصابیة  ،تبلد الضمیر  االندفاعي،

) : ١٩٩٦( ، احمد عبد الخالق األنصاريبدر محمد وتتناول كل من 
العوامل الخمسة الكبرى في مجال الشخصیة نموذج العوامل الخمسة الكبرى 

مجال  فيللشخصیة وأهمیته كأفضل نموذج متاح حالیًا والحاجة الماسة إلیه 
شخصیة بدءًا من الشخصیة . ثم تناوال المحاوالت المبكرة لتصنیف جوانب ال

وكاتل . كما تتبعا محاوالت تحدیدا أسماء  وایزنكأرسطو ثم جالینوس ثم جیلفورد 
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 )١٩٣٦(المعاجم . ثم مسح أولبورت وأودبیرت عام  فيالسمات كما وردت 
للقائمة السابقة  )١٩٤٣(الجدید لوبستر ثم مراجعة كاتل عامل  الدوليللمعجم 

استخرجها فیسك عام  التيوامل الخمسة وكذلك تصنیف نورمان للسمات ثم الع
لقائمة كاتل ثم تناوال دراسة جولدبیرج على  العاملعن طریق التحلیل  )١٩٤٩(

وبحوث دیجمان  )١٩٨٩(هذه العوامل الخمسة الكبرى وكذلك دراسات جون عام 
ضافات،  والصدق  التالزميكل من "كوستا" و"ماكري" للتحقق من الصدق  وإ

امل الخمسة ، كما تناول المؤلفان الطرق المنهجیة المتعددة لهذه العو  التمییزي
الستخراج هذه العوامل مثل معاجم اللغة وتقدیر السمات واالستخبارات وغیرها . 

وحتى  )١٩٤٩(ثم عرضا جدوال بأسماء العوامل الخمسة منذ بدایة اكتشافها عام 
سات الحضاریة لدى العدید من الباحثین . ثم استعرضا بعض الدرا )١٩٩٣(عام 

اللغات المختلفة مثل الیابانیة والفلبینیة  فيالمقارنة للعوامل الخمسة الكبرى 
 التيوالصینیة واأللمانیة والروسیة . ثم اختتما المقال بعرض للممیزات والعیوب 

  . یتسم بها نموذج العوامل الخمسة من وجهة نظر عدد من الباحثین 
) مدى كفاءة قائمة العوامل ١٩٩٧وتناولت دراسة بدر األنصاري (

) ١٩٩٢" ( "ماكري"و "كوستا"من إعداد "  NEO-FFI الخمسة الكبرى للشخصیة
) عبارة . ٦٠في صورتها النهائیة على ( في المجتمع الكویتي، وتشتمل القائمة

ویجاب عن كل منها على أساس خمسة بدائل ، وتقیس القائمة خمسة عوامل 
للشخصیة : العصابیة ، واالنبساط، واالنفتاح ، والطیبة ، ویقظة الضمیر ، 
والمقبولیة وبتطبیقها على ثـالث عینات مستقلة : األولى من الشباب الجامعي 

) طالب وطالبات ١٠٠٥الب وطالبة ، والعینة الثانیة قوامها () ط٢٠٠وقوامها (
) فردًا من ٢٥٨٤من طالب جامعة الكویت ، وأخیرًا ، العینة الثالثة وقوامها (

الراشدین . وبحساب معامل ارتباط العبارات بالدرجـة الكلیة للعوامل التي تنتمي 
ل العاملي االستكشافي ، إلیها . ومعامل ألفا والتجزئة النصفیة للثبات ، والتحلی

باإلضافة إلى استخدام استخبار أیزنك للشخصیة كصدق محك للقائمة . وأظهرت 
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النتائج أن غالبیة معامالت االرتباط المتبادلة بین البنود والدرجة الكلیة بعد 
استبعاد البند على المقیاس الفرعي الواحد منخفضة ، وتتفاوت معامالت ثبات 

ن مرتفع ومنخفض ، حیث كانت معامالت الثبات مقبولة المقاییس الفرعیة بی
لمقیاس العصابیة ویقظة الضمیر فقط مما یشیر إلى عدم تجانس بنود المقاییس 
الفرعیة الخمسة . ووجود ارتباطات موجبة وسالبة دالة بین العوامل الخمسة 

لكذب " الكبرى للشخصیة ، وعوامل أیزنك " الذهانیة ، واالنبساط ، والعصابیة ، وا
، وهذا یؤكد أن المقاییس المتفرعة من قائمة العوامل الخمسة واستخبار أیزنك 
متداخلة ، وخاصة فیما یتعلق بمقیاس العصابیة واالنبساط . وكشف التحلیل 

) عامًال ١٦) عامًال لدى العینة األولى ، و(٢٠العاملي للقائمة عن استخالص (
العینة الثالثة . وبإجراء تحلیل عاملي من  ) عامًال لدى١١لدى العینة الثانیة ، و(

الدرجة الثانیة تشبعت عوامل الدرجة األولى على ثالثة عوامل هي : یقظة 
الضمیر ، العصابیة ، االنبساط مقابل العصابیة . وبذلك تقدم نتائج هذه الدراسة 
 نتیجة مختلفة عن الدراسات السابقة ، تبرهن عدم قابلیة العوامل الخمسة الكبرى

للتكرار عبر ثقافة شرقیة ، كما أن قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة غیر 
صالحة من الناحیة السیكومتریة في المجتمع الكویتي . وربما ترجع النتائج 
المتناقضة في هذه الدراسة إلى المرغوبیة االجتماعیة التي تؤثر بدرجة كبیرة على 

ة التي تتمتع بها دول الخلیج والتي استخبارات الشخصیة ، والخصوصیة الثقافی
  تختلف إلى حد كبیر عن الثقافة األجنبیة التي طورت بها القائمة . 

بین معامالت الصدق  (Dwight, et.al.1998)وقارن "دوایت" وآخرون 
لنسختین من مقاییس العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة (االنبساط ، المقبولیة ، 

عالي ، الذكاء) ، األولى النسخة الطویلة من إعداد الضمیر الحي ، االتزان االنف
 Saucier، والثانیة النسخة القصیرة من إعداد سوسیر Goldberg's (1992)جولدبیرج 

) طالبًا وطالبة بالجامعة ٤٣٧، وبتطبیق النسختین على عینة مكونة من ( (1994)
%) ٦٧) سنة ، و(٢١,٣٧یدرسون مقررات في علم النفس ، ومتوسط أعمارهم (
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منهم من اإلناث ، وبحساب معامل ألفا ، ومعامالت االرتباط البینیة لكل نسخة 
،  ٠,٩٠على حدة ، والنسختین معًا أظهرت النتائج أن قیم معامل ألفا كانت (

،  ٠,٩٠،  ٠,٧٩،  ٠,٩٠) للنسخة الطویلة ، (٠,٨٦،  ٠,٨٤،  ٠,٨٩،  ٠,٨٨
الب دال إحصائیًا سواء بین ) للنسخة القصیرة ، ووجد ارتباط س٠,٨٦،  ٠,٧٥

) ، وفى ٠,٣٧-) إلى (٠,١٥-العوامل الخمسة في النسخة الطویلة امتد من (
) ، وكذلك كانت جمیع ٠,٣٥-) إلى (٠,١٦- النسخة القصیرة امتد من (

-معامالت االرتباط بین العوامل في النسختین سالبة ودالة إحصائیًا وامتدت من (
) انخفاض ١٩٩٨ح في دراسة دوایت وآخرین () . من الواض٠,٣٧-) إلى (٠,١١

معامالت االرتباط البینیة في النسختین ، وكذلك معامالت االرتباط بین العوامل 
الخمسة في النسختین ، ولكنها دالة إحصائیًا ویرجع السبب في ذلك لكبر حجم 

  العینة .
الثقة بالنفس وعالقتها  )١٩٩٩( فریح العنزيفي حین بحثت دراسة 

) طالب ١١٢٢مل الخمسة الكبرى في الشخصیة اشتملت الدراسة على (بالعوا
 األعراضوطالبة وطبق علیهم مقیاس الثقة بالنفس إعداد الباحث وقائمة مراجعة 

وقائمة العوامل  يالرقیب البحیر  إعداد دیروجیتس ولیبمان وكوفي وترجمة عبد
ج وجود فروق بین الخمسة الكبرى إعداد "كوستا" و"ماكري" . وقد أوضحت النتائ

 )٠,٠٠١(الجنسین في ثالثة عشر مقیاسا فرعیا حیث بلغت قیم (ت) حد الداللة 
بینما لم تبلغ حد الداللة في  ) ،٢,٠٦،  ٧,٩٤(حیث تراوحت قیم "ت" بین 

متغیرین هما االنبساط ویقظة الضمیر. كما تبین أن معامالت االرتباط سالبة بین 
عراض وذلك لدى عینة الذكور ، بینما فكان الثقة بالنفس وقائمة مراجعة األ

وارتباطا  اإلناثاالرتباط سالبا بین الثقة بالنفس وقائمة مراجعة األعراض لدى 
موجبا بین الثقة بالنفس واالنبساط والتفتح والطیبة . وتبین لدى الذكور عاملین 

وافق . هو الت والثانيالنفسیة الجسمیة  األعراضالثقة بالنفس مقابل  سمياألول 
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أما لدى اإلناث فظهر عامالن أیضا األول الثقة بالنفس مقابل األعراض النفسیة 
   .عامل التوافق  والثانيوالجسمیة 

) من الخصائص السیكومتریة لنموذج العوامل ٢٠٠١وتحقق على كاظم (
) ١١٦الخمسة الكبرى للشخصیة في البیئة العربیة ، حیث طبق قائمة تحتوى (

وامل اآلتیة : الضمیر الحي ، االستقرار االنفعالي ، االنفتاح على بندًا لقیاس الع
) طالبًا وطالبة بجامعة ١٠٥٣الخبرة ، االنبساطیة ، المقبولیة على عینة مكونة (

قاریونس ، وباستخدام معامالت االرتباط ، ومعامل ألفا ، والتحلیل العاملي 
بولة من االتساق الداخلي ، االستكشافي ، أظهرت النتائج تمتع القائمة بدرجة مق

) ٠,٦٦) بوسیط (٠,٨٢،  ٠,٤٦وانحصرت قیم معامل ألفا للعوامل الخمسة بین (
%) من التباین ١٩,٤وهى قیم تعد مقبولة ، وفسر العامل األول "الضمیر الحي" (

%) من ٥,٨) ، وفسر العامل الثاني "االستقرار االنفعالي" (٦,٤٢، وبجذر كامن (
) ، وفسر العامل الثالث "االنفتاح على الخبرة" ١,٩١كامن (التباین ، وبجذر 

) ، وفسر العامل الرابع "االنبساطیة" ١,٤٩%) من التباین ، وبجذر كامن (٤,٥(
) ، وفسر العامل الخامس "المقبولیة" ١,٣٩%) من التباین ، وبجذر كامن (٤,٢(
أن نموذج ) ، وأكدت النتائج على ١,٢٧%) من التباین ، وبجذر كامن (٣,٩(

العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة یتمتع بالصدق عبر الثقافات . ومن الواضح 
) في الكویت ١٩٩٧وجود تناقض كبیر بین نتائج دراسة كل من بدر األنصاري (

) في لیبیا حول مصداقیة نموذج العوامل الخمسة ٢٠٠١، ودراسة على كاظم (
ة ویرجع ذلك إلى طبیعة األداة الكبرى للشخصیة في البیئات والثقافات المختلف

المستخدمة في الدراستین فاألولى مترجمة أم الثانیة تم بناءه في ضوء استعراض 
  عدد كبیر من مقاییس الشخصیة التي استخدمت على عینات لیبیة . 

 النفسياالغتراب ) ٢٠٠٢( يمحمد الشبراو في حین استهدفت دراسة 
 الثانويبا وطالبة بالصف األول ) طال٣٠٠وعوامل الشخصیة شملت الدراسة (

) من اإلناث بمتوسط عمر ١٥) سنة و(١٤,٨) من الذكور بمتوسط عمر (١٥٠(



  عطیةالأسماء عبد اهللا د.  في ضوء نظریة "كوستا" و"ماكري" (دراسة عاملیة) المكونات األساسیة لشخصیة طلبة الجامعة
ـــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ  ـــ

٩٠  

) سنة . واستخدم اختبار الذكاء المصور ألحمد زكى صالح واستمارة ١٤,٦(
ویسریة أنور ومقیاس  يلألسرة لزكریا الشربین االجتماعي االقتصاديالمستوى 
لمحمد السید عبد  اإلكلینیكيالرحمن واختبار التحلیل  ألحمد عبد النفسياالغتراب 

درجة  فياتجاه الذكور  فيالرحمن وصالح أبو عبادة وتبین وجود فروق دالة 
) . كما تبین فروق بین الذكور األكثر ٠,٠٥بداللة  ٢,٣٥االغتراب حیث (ت=

 الياالنفعاغترابا والذكور األقل اغترابا في عوامل الشخصیة (التآلف والثبات 
بداللة  ٢,٣٢غیر دالة ، ١,٧٠وعدم األمان والتوتر) حیث تراوحت قیم ت بین (

عدم األمان والتوتر وفي اتجاه األقل اغترابا  فياتجاه األكثر اغترابا  في) ٠,٠٥
اإلناث األكثر اغترابا هن أقل تآلفا  أنكما تبین  االنفعاليالتآلف والثبات  في

دم األمان وأكثر توترا من نظرائهن األقل اغترابا بع إحساساوثباتا انفعالیا وأكثر 
) . كما تبین ٠,٠٥بداللة  ٢,٢٢غیر دالة ،  ١,٧٩حیث تراوحت قیم "ت" بین (

بعدم  إحساساأن الذكور األكثر اغترابا هم أكثر تألفا وأكثر ثباتا انفعالیا وأقل 
قیم "ت" بین  وأقل توترا من نظائرهم اإلناث األكثر اغترابا . حیث تراوحت األمان

الذكور األقل اغترابا  أن) . كما تبین ٠,٠٠١بداللة  ١٠,٩٩غیر دالة ،  ١,١٠(
وأقل  األمانبعدم  إحساساأقل تآلفا وأكثر ثباتا انفعالیا وأقل  ایكونو یمیلون ألن 

 )١,٨٤،  ١,٧٣(توترا من نظائرهم اإلناث األقل اغترابا وقد تراوحت قیم "ت" بین 
 فيالداللة ، كما لم توجد فروق دالة بین المجموعتین ولم تصل إلي مستوى 

عوامل شخصیة المغترب أكثر انحرافا وأقرب  أنوالتوتر . وقد تبین  األمان عاملي
  إلى المرضیة من نظائرهم األقل اغترابا . 

القیم النفسیة والعوامل الخمسة ) في ٢٠٠٢(علي كاظم بحثت دراسة و 
) طالب وطالبة مسجلین في ٦٣ینة من (الع تتكونحیث الكبرى في الشخصیة 

برنامج دبلوم اإلدارة بكلیة التربیة جامعة السلطان قابوس . متوسط العمر 
سنة والحالة االجتماعیة ما بین عزاب ومتزوجین . وتم  )٢,٧٩±  ٣٠,٢٥(

استخدام اختبار القیم تصمیم ألبورت وفیرنون ولندزى تعریب عطیة محمود هنا ، 
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 ٩١

لخمسة الكبرى في الشخصیة تصمیم "كوستا" و"ماكري" تعریب وقائمة العوامل ا
مكون من : القیم الدینیة ،  قیمي. وكشفت النتائج عن نسق  األنصاريبدر محمد 

ثم السیاسیة ، النظریة ، االجتماعیة ، االقتصادیة ، الجمالیة . ووجدت خمسة 
، نبساط : یقظة الضمیر / اال هيعوامل للشخصیة ثالثة منها ثنائیة القطب 

، العصابیة / االنبساط وعاملین أحادى القطب هما : العصابیة ،  التفتحالطیبة / 
ووجدت عالقة دالة بین القیمة الدینیة وعامل یقظة الضمیر/ االنبساط . والطیبة 

  بینما لم توجد عالقات دالة بین القیم والعوامل األخرى. 
دراستین لمقارنة  (Gosling, et.al.2003)وأجرى "جوزلنج" وآخرون 

الخصائص السیكومتریة االستبیانات الطویلة والقصیرة في قیاس العوامل الخمسة 
الكبرى للشخصیة ، الدراسة األولى قارن فیها بین قائمة الشخصیة ذات الخمس 

لقیاس (االنبساط ، المقبولیـة ،  Five – Item Personality Inventory (FIPI)مفردات 
ان االنفعالي ، االنفتاح على الخبرة) ، وقائمة الخمسة الضمیر الحي ، االتز 

 & John)) مفردة ، ومن إعداد ٤٤وتتكون من ( Big – Five Inventory (BFI)الكبرى

Srivastava ,1999) ) طالبًا وطالبة بالجامعة ، ١٦٩١، على عینة مكونة من (
الرتباط ، وباستخدام معامالت ا ٠) من الذكور٦٣٣) من اإلناث ، (١٠٥٨منهم (

أظهرت النتائج تمتع القائمة ذات الخمس مفردات بصدق تقاربي مرتفع اتضح في 
وجود ارتباط موجب دال إحصائیًا بین العوامل الخمسة الكبرى في القائمتین حیث 

) للمقبولیـة ٠,٥٨) لالنبساط ، (٠,٨٠كان أعلى ارتباط بین السمة ونفسها فكان (
) لالنفتاح على ٠,٤٨لالتزان االنفعالي ، ( )٠,٦٩) للضمیر الحي ، (٠,٦٥، (

) طالبًا وطالبة كانت ١١٥الخبرة ، وبإعادة تطبیق القائمة على عینة مكونة (
) لالنفتاح على ٠,٥٣معامالت االرتباط جمیعها دالة إحصائیًا وانحصرت بین(

) لالنبساط ، وكانت معامالت االرتباط بین تقدیر ٠,٧٤الخـبرة، (
) طالبًا وطالبة وتقریرهم ٥٩للخصائص الشخصیة لـ ( Observer ratingالمالحظین
) لالتزان االنفعالي ، ٠,٥٨دالة إحصائیًا ومحصورة بین ( Self – reportألنفسهم 
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٩٢  

 Peer ratings) لالنبساط، وكانت معامالت االرتباط بین تقدیر األقران ٠,٧٤(
الة إحصائیًا ) طالبًا وطالبة وتقریرهم ألنفسهم د٨٣للخصائص الشخصیة (

) لالنبساطیة ، وكل هذه ٠,٧٣) لالنفتاح على الخبرة ، (٠,٦٠ومحصورة بین (
اإلجراءات قدمت دلیًال قویًا على تمتع القائمة ذات الخمس مفردات بصدق 
تطابقي مرتفع ، باإلضافة إلى تمتعها بصدق محك مرتفع من خالل ارتباطها 

راسة الثانیة استخدمت فیها قائمة بقائمة العوامل الخمسة الكبرى ، بینما الد
، وقائمة  Ten – Item Personality Inventory (TIPI) الشخصیة ذات العشر مفردات

) إناث ١١٧٣) طالبًا وطالبة ، منهم (١٨١٣العوامل الخمسة على عینة مكونة (
) ذكور ، وبإتباع نفس إجراءات الدراسة األولى جاءت جمیع معامالت ٦٤٠، و(

لة إحصائیًا وبقیم أعلى منها في الدراسة األولى فمثًال بین القائمتین االرتباط دا
) ٠,٨١) للضمیر الحي، (٠,٧٥) للمقبولیة، (٠,٧٠) لالنبساط، (٠,٨٧كانت (

) لالنفتاح على الخبرة . ویمكن القول أن هذه الدراسة ٠,٦٥لالتزان االنفعالي ، (
عت لقیاسه ، وأنه كلما كانت تقدم دلیًال قویًا حول صدق البنود في قیاس ما وض

   .هذه البنود ممثلة للخاصیة موضع القیاس أعطت مؤشرات سیكومتریة جیدة
) الخصائص السیكومتریة ٢٠٠٤( .McCrae, et.alوقارن "ماكرى" وآخرون 

لقائمة العوامل الخمسة الكبرى (المقبولیة ، الضمیر الحي ، االنبساط ، العصابیة 
 والقائمة المعدلة،  (NEO- PI- 3 , Costa & McCrae,1985) ، االنفتاح على الخبرة)

(NEO- PI- R , Costa & McCrae,1992) ) فرد ، أعمارهم ٥٠٠، على عینة مكونة (
) سنة ، وباستخدام معامل ألفا ، ومعامالت االرتباط ، والتحلیل ٢٠إلى ١٤من (

مع  Principal component analysisالعاملي االستكشافي بطریقة المكونات األساسیة 
التدویر المتعامد للمحاور بطریقة الفاریماكس ، وأظهرت النتائج تطابقًا كبیرًا بین 

،  ٠,٨٧جمیع المعامالت في النسختین ، فكانت قیم معامل ألفا محصورة بین (
) للنسخة المعدلة ، ومعامالت ٠,٩٢،  ٠,٧٨) للنسخة األصلیة ، وبین (٠,٩١

،  ٠,٣٨) للنسخة األصلیة ، وبین (٠,٦٠،  ٠,٣٧ن (ارتباط دالة إحصائیًا بی
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 ٩٣

) للنسخة المعدلة ، وكانت جمیع معامالت ارتباط البنود بالعوامل الخمسة ٠,٦٠
بین العوامل  Congruence Coefficientدالة إحصائیًا ، ووجود تطابق كبیر 

) ٠,٩٨،  ٠,٩٦،  ٠,٩٤،  ٠,٩٧،  ٠,٩٨المستنتجة في النسختین كان قیمه (
امل الخمسة (العصابیة ، االنبساط ، االنفتاح على الخبرة ، المقبولیة ، للعو 

  الضمیر الحي) . 
  تعقیب على الدراسات السابقة : 

استعراض الدراسات السابقة تبین وجود تناقض حول مصداقیة خالل من 
نموذج العوامل الخمسة الكبرى في البیئات المختلفة ، فتوصل بدر األنصاري 

دم قابلیة العوامل الخمسة الكبرى للتكرار عبر ثقافة شرقیة ، بینما ) إلى ع١٩٩٧(
) Gosling, et.al., 2003; McCrae, et.al., 2004؛  ٢٠٠١( توصل كل من : على كاظم

  إلى تمتع النموذج بالصدق عبر الثقافات والبیئات المختلفة .
ملي ووجود اختالف نتائج التحلیل العاملي االستكشافي، والتحلیل العا

التوكیدي حول عدد العوامل المستخرجة من نموذج العوامل الخمسة الكبرى 
) عامًال لدى عینات ٢٠) عامًال ، (١١) عوامل ، (٥للشخصیة، فتفاوت بین (

مختلفة ، باإلضافة إلى انخفاض معامالت االرتباط البینیة للعوامل الخمسة 
 ١٩٩٧بدر األنصاري ، الكبرى ومستوى داللتها واتجاهها موجبًا أو سالبًا (

Dwight, et.al., 1998; Gosling, et.al., 2003; McCrae, et.al., 2004)  

وأن التحلیل العاملي من الدرجة الثانیة لنموذج العوامل الخمسة الكبرى 
للشخصیة أظهر وجود ثالثة عوامل هي : یقظة الضمیر ، العصابیة ، االنبساط 

  .) ١٩٩٧/ العصابیة (بدر األنصاري ، 
القیم كما تبین من استعراض الدراسات السابقة أن جمیع الدراسات تناولت 

: یقظة الضمیر / االنبساط وهي  النفسیة والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصیة
، تباینت العینات بین طالب جامعة ، وطالب  العصابیة،  التفتح ،الطیبة ، 

مغتربین وغیر مغتربین ، ، و عزاب ومتزوجین مدارس ثانویة ، كما تباینت بین 
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٩٤  

وكانت تلك الدراسات في بیئات ثقافیة مشابهة للمجتمع القطري ، إال أنه ال توجد 
طبقت في المجتمع القطري ؛ مما دفع  –حسب علم الباحثة  –دراسة واحدة 

نموذج العوامل الباحثة إلجراء هذه الدراسة ، حیث بینت الدراسات السابقة أن 
  .أفضل نموذج متاح حالیًا ان ك الخمسة الكبرى للشخصیة

  الدراسة :  افرض
" مــاكري"و "كوســتا"نظریــة فـي نمــوذج  ال تتمـایز المكونــات األساســیة للشخصــیة .١

 "كوســــتالــــدى طــــالب وطالبــــات الجامعــــة فــــي الدراســــة الحالیــــة عمــــا افترضــــه "
  " .ماكري"و

  صالحیة قائمة العوامل الخمسة لالستخدام والتطبیق في المجتمع القطري . .٢
  جراءات الدراسة : إ

  ) المنهج المستخدم : ١
یهدف التحلیل العاملي إلى الكشف عن العوامل المشتركة التي تؤثر 
في أي عدد من الظواهر المختلفة وینتهي إلى تلخیص الظواهر المتعددة التي 
یحللها إلى عدد قلیل من العوامل فهو لهذا المعنى ینحو نحو اإلیجاز العلمي 

فالمنهج الوصفي أكثر مالئمة ألهداف البحث الحالي ، من الدقیق . ولذلك 
خالله یتم التعرف على البناء العاملي للمكونات األساسیة للشخصیة طبقًا 

   " .ماكري"و "كوستا"نظریة لنموذج 
  ) عینة الدراسة : ٢

اختیرت عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة البسیطة من جمیع طالب 
 اآلداب والعلومراحل الدراسیة المختلفة من كلیات : (وطالبات جامعة قطر في الم

) ، وبلغت عینة الهندسة، و اإلدارة واالقتصاد ، و  الشریعة، و  القانون، و  التربیة، و 
) طالبة ، من ٤١٠) طالبًا ، و(٢٢٣) طالبًا وطالبة ، منهم (٦٣٣الدراسة (

ًا وطالبة ، ) طالب٢٤٩، وبلغت ( اآلداب والعلومطالب جامعة قطر في كلیات : 
) طالبًا وطالبة ، ٤٥وبلغت ( القانون) طالبًا وطالبة ، و ٧٧وبلغت ( التربیةو 
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 ٩٥

) طالبًا ٦٧وبلغت (اإلدارة واالقتصاد ) طالبًا وطالبة ، و ٧٥وبلغت ( الشریعةو 
) طالبًا وطالبة ، یتراوح أعمارهم بین ١٢٠وبلغت ( الهندسةوطالبة ، وأخیرًا 

) ، وقد بلغ عدد ١,٠٠٢وانحراف معیاري () ، ٢٢,٩٧) ، بمتوسط (٢٥-١٩(
) طالبًا ، وعدد الطالب ٥٢٢الطالب غیر المتزوجین من إجمالي العینة (

) ٤٤٧) طالبًا ، وعدد الطالب القطریین من مجموع العینة (١١١المتزوجین (
  ) طالبًا . ١٨٦طالبًا ، وعدد الطالب األجانب (

  ) أداة الدراسة : ٣
للعوامـــل نظریـــة "كوســـتا" و"مـــاكري" علـــى نمـــاذج  اعتمـــدت الدراســـة الحالیـــة

) ، ویتكــــون ١٩٩٧الخمســـة الكبــــرى للشخصـــیة ، تعریــــب محمـــد بــــدر األنصـــاري (
) بنـــدًا ، مقســـمین بالتســـاوي علـــى المكونـــات الخمســـة األساســـیة ٦٠النمـــوذج مـــن (

) بنــــــــــدًا ، ١٢، وتتكــــــــــون مــــــــــن ( Neuroticismالعصــــــــــابیة للشخصــــــــــیة ، وهــــــــــي : 
،  Openness نفتـــــــاحاال) بنـــــــدًا ، و ١٢، وتتكـــــــون مـــــــن ( Extraversion یةاالنبســـــــاطو 

، و ١٢، وتتكــون مــن(Agreeablenessالطیبــة ) بنــدًا ، و ١٢وتتكــون مــن ( یقظــة ) بنــدًا
) بندًا ، ویجاب عـن كـل بنـد باختیـار ١٢، وتتكون من (Conscientiousnessالضمیر 

ایـد ، موافـق بدیل من خمسة بدائل (غیر موافق علـى اإلطـالق ، غیـر موافـق ، مح
) ، بمیزان خماسي( ) وذلك بالنسبة للعبـارات الموجبـة ، وعـددهم ٥:  ١، موافق جدًا

ـــــارات الســـــالبة ، وعـــــددهم (١:  ٥) بنـــــدًا ، ومـــــن (٣٣( ـــــدًا ، ٢٧) بالنســـــبة للعب ) بن
) ٦٠) درجـــة ، والدرجـــة الـــدنیا (٣٠٠وبـــذلك تكـــون الدرجـــة الكلیـــة العلیـــا للنمـــوذج (

للعوامـــل الخمســـة الكبـــرى نظریـــة "كوســـتا" و"مـــاكري"  درجــة . وتهـــدف قائمـــة نمـــاذج
) بنـــدًا ، ٦٠للشخصـــیة إلـــى قیـــاس العوامـــل األساســـیة الكبـــرى للشخصـــیة بواســـطة (

والتـي تـم اســتخراجها عـن طریـق التخلیــل العـاملي لوعــاء بنـود مشـتقة مــن عدیـد مــن 
اســخبارات الشخصــیة ، وتختلــف هــذه القائمــة عــن القــوائم األخــرى التــي تهــدف إلــى 
قیــاس العوامــل الخمســة الكبــرى للشخصــیة ، فــي حــین اعتمــدت هــذه القائمــة علـــى 

  منهج االسخبارات التي تعتمد على عبارات في قیاسها للشخصیة . 
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) فردًا ٢٠٨) بتطبیق النموذج على (١٩٩٢("كوستا" و"ماكري" وقام 
%) من ٤٠,٥) سنة ، (٣٠- ١٦للتعرف على شخصیاتهم ، تتراوح أعمارهم من (

%) من اإلناث ، وباستخدام معامل االرتباط ، والتحلیل العاملي ٥٩,٥ـور ، (الذك
االستكشافي ، والتدویر المتعامد للمحاور بطریقة الفاریماكس ، ومعامل ألفا ، 
أظهرت النتائج تمتع القائمة بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي حیث جاءت 

، وكشف التحلیل العاملي عن  معامالت ارتباط العبارات بالعوامل دالة إحصائیاً 
تشبع العبارات على العوامل الخمسة بقیم مختلفة ، وكانت قیم طریقة إعادة 

، العصابیة ) لكل من : ٠,٨٣،  ٠,٧٥،  ٠,٨٠، ٠,٨٩،  ٠,٧٩االختبار (
، أما قیم معامل ألفا لثبات یقظة الضمیر ، و الطیبة ، و التفتح ، و االنبساط و 

) . وقد قامت ٠,٩٠،  ٠,٨٦،  ٠,٨٧،  ٠,٨٩،  ٠,٩٠االستقرار فكانت (
على عینة استطالعیة بتطبیق القائمة  -للتأكد من ثبات النموذج  -الباحثة 
) طالبًا وطالبة من طالب جامعة قطر في تخصصات مختلفة ١٨٠قوامها (

للتحقق من ثباتها ؛ حیث طبقت معامل االتساق الداخلي وتم التحقق من ذلك 
باط بین العبارات والعوامل التي تنتمي إلیها ، وجاءت بحساب معامالت االرت

) حیث انحصرت بین ٠,٠١جمیع قیم معامالت االرتباط دالة إحصائیًا عند (
) ، كما طبقت معامل ٣٥) للعبارة رقم (٠,٦٥١) ، (٣٠) للعبارة رقم (٠,٤٣٥(

) ، ولعامل ٠,٨٤٧(العصابیة ألفا كرونباخ ، وكانت قیم معامل ألفا لعامل 
، ) ٠,٨٤٥(الطیبة ) ، ولعامل ٠,٧٥٧(التفتح ولعامل ، ) ٠,٧٥١(نبساط اال

ومن اإلجراءات السابقة تأكد للباحثة ثبات ، ) ٠,٨١٥(یقظة الضمیر ولعامل 
وصدق قائمة العوامـل الخمسة الكبرى للشخصیة ، وصالحیتها لالستخدام في 

  ستا" و"ماكري" نظریة "كو البحث الحالي لقیاس عوامل الشخصیة في ضوء نماذج 
  نتائج الدراسة وتفسیرها : 

  ) نتائج الفرض األول : ١(
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المكونات األساسیة للشخصیة ال تتمایز ینص الفرض األول على أنه : 
في نموذج نظریة "كوستا" و"ماكري" لدى طالب وطالبات الجامعة في الدراسة 

  . الحالیة عما افترضه "كوستا" و"ماكري"
رض ، تم إجراء التحلیل العاملي االستكشافي وللتحقق من صحة هذا الف

الستجابات عینة الدراسة من طالب جامعة قطر ، وقد أسفرت النتائج عن تشبع 
%) من التباین وجاءت قیم ٣٧,٨٧٢جمیع السمات على عامل واحد فقط یفسر (

  التشبعات كما یوضح الجدولین التالیین في هذا الصدد :
  
  

   )٢( جدول
  قبل التدویر "كوستا" و"ماكري"تشبعات العوامل الخمسة طبقًا لنموذج 

 العوامل
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings Component 
Matrixa Total % of 

Variance 
Cumulative 

% Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

  0.564 37.872 37.872 1.894 37.872 37.872 1.894 العصابیة
  0.747    55.159 17.288 0.864  االنبساط
  0.521    72.112 16.952 0.848  التفتح
  0.536    88.144 16.032 0.802  الطیبة
یقظة 
 0.677    100.000 11.856 0.593  الضمیر

   )٣( جدول
  بعد التدویر ماكري""كوستا" و"تشبعات العوامل الخمسة طبقًا لنموذج 

Total Variance Explained 

 Component 
Initial Eigenvaluesa Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 
Raw 41.367 41.367 40.567 41.367 41.367 40.567 العصابیة 
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    57.131 15.764 15.459  االنبساط
    72.088 14.957 14.667  التفتح
    86.607 14.519 14.239  الطیبة

    100.000 13.393 13.134  یقظة الضمیر

Rescaled 

 36.873 36.873 1.844 41.367 41.367 40.567 العصابیة
    57.131 15.764 15.459  االنبساط
    72.088 14.957 14.667  التفتح

    86.607 14.519 14.239  بةالطی
    100.000 13.393 13.134  یقظة الضمیر

) فأكثر یتضح من الجدول السابق أن ٠,٤وباالعتماد على درجة تشبع (
) ویفسر ١,٨٩٤العامل األول "االنبساط مقابل العصابیة" بجذر كامن (

ویوضح  %) ویتشبع إیجابیًا بكل من : التفتح والطیبة ویقظة الضمیر ،٣٧,٨٧٢(
،  "كوستا" و"ماكري"الشكلین التالیین اختبار التراكم للمكونات األساسیة في نموذج 

  والجذر الكامن لكل منها .

  
   )١( شكل

  قبل التدویر "كوستا" و"ماكري"اختبار التراكم لمكونات الشخصیة في نموذج 
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   )٢( شكل

  بعد التدویر "كوستا" و"ماكري"راكم لمكونات الشخصیة في نموذج اختبار الت
من الشكل السابق یتضح أنه بناء على نتائج التحلیل العاملي 

، العصابیة ن المكونات األساسیة للشخصیة وهي (إاالستكشافي یمكن القول 
 "كوستا" و"ماكري"طبقا لنموذج  )یقظة الضمیر، و الطیبة ، و التفتح ، و االنبساط و 

تتمایز عما افترضه حیث تشبعت المكونات األربعة على عامل واحد فقط ، وهذا 
تتمایز یعنى عدم تحقق الفرض األول للدراسة، وقبول الفرض البدیل وهو 

المكونات األساسیة للشخصیة في نموذج نظریة "كوستا" و"ماكري" لدى طالب 
  .  و"ماكري" وطالبات الجامعة في الدراسة الحالیة عما افترضه "كوستا"

ویتفق ما توصلت إلیه الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة بدر األنصاري 
)، حیث أكدت النتائج إلى عدم قابلیة العوامل الخمسة الكبرى للتكرار ١٩٩٧(

عبر ثقافة شرقیة، كما أن قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصیة غیر صالحة 
تي. ویرجع ذلك إلى المرغوبیة من الناحیة السیكومتریة في المجتمع الكوی

االجتماعیة التي تؤثر بدرجة كبیرة على استخبارات الشخصیة ، والخصوصیة 
الثقافیة التي تتمتع بها دول الخلیج والتي تختلف إلى حد كبیر عن الثقافة 
األجنبیة التي طورت بها القائمة . واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة 
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) ، حیث توصل إلى أن نموذج العوامل الخمسة الكبرى ٢٠٠١على كاظم (
للشخصیة یتمتع بالصدق عبر الثقافات ، وخاصة البیئة اللیبیة والتي طبق بها 
النموذج ، وتعزي الباحثة التناقض بین الدراسة الحالیة ودراسة على كاظم إلى 

توصل  اختالف البیئات، لكون البیئة اللیبیة ذات طابع خاص، ویصعب تعمیم ما
إلیه الباحث على البیئات العربیة المختلفة.  وتختلف ما توصلت إلیه الدراسة 

) ، "ماكرى" ٢٠٠٣( .Gosling, et.al أیضًا مع دراسة كل من : "جوزلنج" وآخرون
) ، حیث أظهرت النتائج تمتع القائمة ذات ٢٠٠٤( .McCrae, et.al وآخرون

جود ارتباط موجب دال الخمس مفردات بصدق تقاربي مرتفع اتضح في و 
إحصائیًا بین العوامل الخمسة الكبرى ، وذلك طبقًا للمجتمع األوروبي ، وتعزي 
الباحثة أیضًا التناقض بین الدراسة الحالیة وهاتین الدراستین إلى اختالف البیئات 
، فالبیئة األوروبیة تختلف تمامًا عن البیئة الشرقیة في العادات والتقالید ، 

، والقیم ، والمبادئ ، والتي تؤثر تأثیرًا بالغًا على المجتمع الشرقي والمعتقدات 
 بصفة عامة ، والبیئة القطریة بشكل خاص . 

  ) نتائج الفرض الثاني : ٢(
صالحیة قائمة العوامل الخمسة ینص الفرض الثاني على أنه : 

  . لالستخدام والتطبیق في المجتمع القطري
) عامًال لدى العینة ١٩ن استخالص (كشف التحلیل العاملي للقائمة ع

) عامًال لدى العینة الثالثة ، ١٣) عامًال لدى العینة الثانیة ، و(١٧األولى، و(
) ١١) عامًال لدى العینة الخامسة ، و(١١) عامًال لدى العینة الرابعة ، و(١٢و(

عامًال لدى العینة السادسة . وبإجراء تحلیل عاملي من الدرجة الثانیة تشبعت 
 الطیبة، و نفتاحاال، و  االنبساطوامل الدرجة األولى على أربعة عوامل فقط هي : ع

، مقابل العصابیة . وبذلك تقدم نتائج هذه الدراسة نتیجة مختلفة  یقظة الضمیر، و 
عن الدراسات السابقة ، تبرهن عدم قابلیة العوامل الخمسة الكبرى للتكرار عبر 

ل الخمسة الكبرى للشخصیة غیر صالحة من ثقافة شرقیة ، كما أن قائمة العوام
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الناحیة السیكومتریة في المجتمع القطري . وربما ترجع النتائج المتناقضة في هذه 
الدراسة إلى المرغوبیة االجتماعیة التي تؤثر بدرجة كبیرة على استخبارات 
الشخصیة ، والخصوصیة الثقافیة التي تتمتع بها دول الخلیج والتي تختلف إلى 

  كبیر عن الثقافة األجنبیة التي طورت بها القائمة .حد 
  التوصیات والمقترحات 

 يواألمبریقــ يیــر ظنــه وفقــًا لنتــائج هــذه الدراســة تحقــق الصــدق التنإیمكــن القــول  -
ـــم الباحثـــ فـــي -لهـــذا المفهـــوم   التـــيوحـــدود العینـــة والبیئـــة الثقافیـــة ة حـــدود عل
، وكـــذلك  افیـــة أخـــرىبحیـــث یعطـــى إمكانیـــة لدراســـات عبـــر ثق -أجریـــت فیهـــا 

مجـــال الوقـــوف علـــى أبعـــاد جدیـــدة تؤیـــد أو  فـــيلمزیـــد مـــن البحـــوث األخـــرى 
  توصلت إلیها الدراسة الحالیة . التيتعارض األبعاد 

بیئـــات  فـــيولعـــل هـــذه الدراســـة تفـــتح مجـــاًال لمزیـــد مـــن التنـــاول لهـــذا المفهـــوم  -
لیـل والتنــاول، مشـابهة ومقارنتـه بهـا ووفقــًا لعدیـد مـن المتغیــرات ومسـتویات التح

ثراء  والصحة النفسیة . اإلیجابيلمزید من بحوث علم النفس  وإ
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  المراجع
  أوًال : المراجع العربیة : 

. اإلســكندریة .  األبعــاد األساســیة للشخصــیة) . ١٩٩٢أحمــد عبــد الخــالق ( .١
  دار المعرفة الجامعیة .

 قیاس الشخصیة . مطبوعـات جامعـة الكویـت) . ١٩٩٦أحمد عبد الخـالق ( .٢
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