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 ملخص ادلراسة

هدفت الدراسة  الى معرفة مدى تطابق نموذج اٌزنك البعاد الشخصٌة للبٌانات المستمدة 

  ولتحقٌق وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلًمن لطلبة جامعة مستغانم، 

 بندا مقسمة على 91تم استخدام استخبار اٌزنك للشخصٌة المكون من ،اهداف الدراسة 

،  ( بند23 بند ،الكذب 25 بند ،الذهانٌة 23بند  ،العصابٌة  20 االنبساطٌة )اربعة ابعاد

 وقد  طالبا من كال الجنسٌن250بتطبٌق هذا االستخبار على عٌنة مكونة من نا حٌث قام

:  وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالٌة ، تم إختٌار العٌنة بطرٌقة عشوائٌة 

 ٌوجود فروق دالة احصائٌا بٌن الجنسٌن فً بعد الذهانٌة ، وعدم وجود فروق .

.   ذات داللة احصائٌة فً كل من ابعاد العصابٌة واالنبساطٌة والكذب

على مقاٌٌس (المراهقة والرشد ) عدم وجود فروق دالة بٌن الفئتٌن العمرٌتٌن .

. الذهانٌة، االنبساطٌة،العصابٌة والكذب

ـ توجد مالئمة احصائٌة بٌن نموذج اٌزنك للشخصٌة والبٌانات المستمدة من طالب 

 .جامعة مستغانم باستخدام التحلٌل العاملً التوكٌدي 

Résumé : 

L'étude visait à savoir comment correspondre au modèle Eysenk de conserver 

les données personnelles provenant des étudiants de l'Université de 

Mostaganem, l'étude était fondée sur l'approche descriptive analytique pour 

atteindre les objectifs, était utilisé le test de la personnalité  Eysenk composé 

de 91 articles répartis en quatre dimensions (point de extraversion 20 article, 

neuroticism 23 article, Psychos 25 article, couché 23 article), où nous avons  

appliqués cette intelligence sur un échantillon de 250 étudiants des deux sexes 

ont été sélectionnés  au hasard, l'étude a conclu que les résultats se présentent 

comme  suivants: 

. Il existe des différences statistiquement significatives entre les sexes dans   

la dimension psychos, et l'absence de différences statistiquement 

significatives  dans les dimensions de neuroticism ; extraversion et mensonge. 

. L'absence de différences significatives entre les groupes d'âge (l'adolescence 

et l'âge adulte) sur les normes de Psychos, extraversion, névrosisme et le 

mensonge. 

Il existe entre le modèle statistique approprié Eysenk données personnelles 

provenant des étudiants de l'Université de Mostaganem en utilisant l’analyse 

factorielle confirmatoire. 
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 :مشكلة الدراسة ـ 1

ٌعتبر نموذج اٌزنك للشخصٌة من النماذج الحدٌثة للشخصٌة التً القت تأٌٌدا واسعا من 

الباحثٌن فً مختلف انحاء العالم ، وذلك لما تمثله سمات الشخصٌة من تأثٌر كبٌر على غٌرها من 

. المتغٌرات النفسٌة والمعرفٌة االخرى

فمنذ ظهورها اجرٌت العدٌد من المحاوالت للتحقق من صدق النموذج الثالثً االبعاد فً 

ثقافات مختلفة ، وقام باعداد الصٌغة العربٌة الستخبار اٌزنك للشخصٌة كل من عبد الخالق واٌزنك ، 

. وقد ترجمت بنود االختبار الى العربٌة وطبقت على المجتمع المصري 

وٌعتبر اٌزنك من رواد التحلٌل العاملً ، وقد ارتبط باالستخدام المكثف لالسالٌب االحصائٌة 

المعقدة ، وقد امضى حٌاته المهنٌة فً محاولة اختزال الشخصٌة الى ابعاد قلٌلة ، وقد اعتقد اٌزنك انه 

 ٌمكن فهم الشخصٌة باختصار ودون افتقاد للدقة او التعمق باالشارة الى ثالثة فقط من العوامل ،

 حاول فٌها أن ٌبسط الشخصٌة (Eysenck, 1960)" آٌزنك " ونظرٌة العوامل الثالثة  التى قدمها 

العصابٌة فى مقابل االتزان واالنبساط فى مقابل االنطواء : إلى أبعاد ثالثة ثنائٌة القطب وهى 

 .والذهانٌة فى مقابل الالذهانٌة

: ومن هنا ٌكون التساؤل الرئٌسً للدراسة الحالٌة هو 

 أٌزنكلنموذج  (االنبساط ، العصابٌة ، الذهانٌة )ما مدى صدق نموذج  الثالث عوامل 

؟ ألتوكٌديللشخصٌة على طالب جامعة مستغانم باستخدام التحلٌل العاملً 

:  فرعٌة هً أسئلةوٌتفرع من هذا السؤال 

االنبساط ، العصابٌة،  ) للشخصٌةأٌزنك ٌوجد فروق بٌن الجنسٌن فً أبعاد مقٌاسهل ـ 

؟  (الذهانٌة، الكذب

االنبساط، )ـ هل ٌوجد فروق حسب العمر فً ابعاد مقٌاس اٌزنك للشخصٌة

 ؟ (العصابٌة،الذهانٌة،الكذب
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 :ـ فرضٌات الدراسة2

:  التالٌة فرضٌاتٌمكن صٌاغة ال من خالل التساؤالت السابقة

توجد مالئمة احصائٌة بٌن نموذج اٌزنك للشخصٌة والبٌانات المستمدة من طالب جامعة 

. مستغانم باستخدام التحلٌل العاملً التوكٌدي 

االنبساط،  )ـ هناك فروق بٌن الجنسٌن فً أبعاد مقٌاس أٌزنك للشخصٌة 

  .(العصابٌة،الذهانٌة،الكذب

االنبساط ، )ـ هناك فروق حسب العمر فً ابعاد مقٌاس اٌزنك للشخصٌة

 .(العصابٌة،الذهانٌة،الكذب

 :  الدراسة ـ أهمٌة3

:   هذه الدراسة والتً تتكون من جانبٌن االول نظري واالخر تطبٌقً فٌما ٌلً أهمٌةتكمن 

ـ تعرض اختالف تصنٌفات العوامل التً تكون الشخصٌة تبعا للعوامل المستخرجة من 

. التحلٌل العاملً 

ـ تتناول هذه الدراسة نموذج العوامل الثالث للشخصٌة حسب نظرٌة اٌزنك باستخدام التحلٌل 

. العاملً التوكٌدي ، والتحقق من مالئمته

ـ تقٌم دراسة تطبٌقٌة تعرض االسس المنهجٌة الستخدام التحلٌل العاملً التوكٌدي فً اختبار 

. الفروض ، وكٌفٌة استخدام هذا االسلوب وتطبٌقه فً الدراسات النفسٌة 

 المكونة لشخصٌة الطالب بجامعة األساسٌةـ تساعد نتائج هذه الدراسة فً معرفة العوامل 

.   مستغانم 

 ، وان تكون هذه الدراسة بداٌة لدراسات الحقة ألتوكٌديـ تسلط الضوء على التحلٌل العاملً 

 نماذجها بواسطة التحلٌل العاملً مالئمةمل الشخصٌة والتحقق من اتتناول التصنٌفات االخرى لعو

. التوكٌدي 

: اهداف الدراسة ـ 4

:  تهدف الدراسة الحالٌة الى 

 للشخصٌة على طالب أٌزنك النموذج ثالثً العوامل الستخبار مالئمةـ التحقق من صحة 

. جامعة مستغانم باستخام التحلٌل العاملً التوكٌدي 

 على كل من أبعاد العصابٌة واالنطوائٌة ووحسب العمرـ  تحدٌد الفروق بٌن الجنسٌن 

  .أٌزنكالذهانٌة والكذب الستخبار 

 التحلٌل العاملً التوكٌدي الختبار صحة النموذج ثالثً أسلوبـ عرض خطوات توظٌف 

.  العوامل للشخصٌة على طالب جامعة مستغانم
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: التعارٌف االجرائٌة ـ 5

سلوك وجدانً  )ومزاجه  (االرادة)التنظٌم الثابت والدائم الى حد ما لطباع الفرد  هً ذلك:الشخصٌة

شكل الجسم ، المٌراث العصبً والغددي ) وبنٌة جسمه ( سلوك معرفً      ، ذكاء) وعقله  (،انفعال

 .، والذي ٌحدد توافقه الفرٌد لبٌئته  (للفرد

هً من نظرٌات التحلٌل العاملً فً الشخصٌة ، تختزل العوامل الى عدد  :نظرٌة اٌزنك

نظرٌة بٌولوجٌة  وتعتبر (انبساط ،عصابٌة ، ذهانٌة )قلٌل مقارنة بغٌرها الى ثالث 

 بالٌات بٌولوجٌة ، حٌث تربط العصابٌة بحساسٌة الفرع اإلبعاداجتماعٌة تحاول ربط بعض 

 .السمبثاوي من الجهاز العصبً ، واالنبساط بالتكوٌن الشبكً الصاعد للمخ 

ٌرتبط بالفروق فً مستوى االجتماعٌة واالندفاعٌة لدى االفراد ، الشخص  : االنطواء/  النبساط بعد 

صاحب النمط االنبساطً ٌكون اجتماعٌا ومحبا للحفالت ولدٌه العدٌد من االصدقاء ، اما االنطوائً 

فٌمٌل الى ان ٌكون هادئا ،استبطانٌا  ومتحفظا ، تأملٌا ، قلٌل المٌل الى القرارات االندفاعٌة وٌفضل 

 وٌستدل من خالل الدرجة التً ٌتحصل علٌها الطالب بعد اجابته على فقرات .الحٌاة شدٌدة النظام 

 . بند20البعد وهً 

على العصابٌة ٌمٌلون الى التقلب االنفعالً ،وٌعانون بشكل متكرر  المرتفعون  االفراد:بعد العصابٌة 

وٌستدل من خالل الدرجة التً ٌتحصل . من االرتٌاب والقلق واٌضا من االالم واالوجاع البدٌنة 

 . بند23 وهً  علٌها الطالب بعد اجابته على فقرات البعد

ترتبط بالمٌل الى العدوانٌة والبرود والتمركز حول الذات والالجتماعٌة ، وعدم :  الذهانٌة بعد

 وٌستدل من خالل الدرجة التً ٌتحصل علٌها الطالب بعد اجابته على فقرات البعد وهً .التقلٌدٌة 

  . بند25

وٌختص هذا البعد بتحدٌد درجة مصداقٌة المفحوص مـن حٌث المٌل للخداع والتزٌٌف : بعدالكذب 

وتجمٌل الذات والدفاعٌة والحساسٌة والجمود والسلبٌة وفقـد الشعور باألمن ونقص االستبصار بالذات 

 وٌستدل من خالل .وغلبة التوتر أو االستقالل واإلفصاح والنضـج ورغبة فى اإلقرار بالعٌوب 

 . بند23الدرجة التً ٌتحصل علٌها الطالب بعد اجابته على فقرات البعد وهً 

 

لتحدٌد المتغٌرات او االستجابات على االختبارات التً تتصاحب  طرٌقة احصائٌة: التحلٌل العاملً 

زٌادة و نقصانا ، وتستخدم هذه الطرٌقة فً تكوٌن مقاٌٌس للشخصٌة ومقاٌٌس لبعض نظرٌات 

 .الشخصٌة ، مثل نظرٌات كاتل واٌزنك ونموذج العوامل الخمسة 

نوع من التحلٌالت االحصائٌة المتقدمة التً تستخدم بٌن مجموعة من :التحلٌل العاملً التوكٌدي

المتغٌرات الكامنة ومجموعة اخرى من المتغٌرات المقاسة ، وٌتم فٌها اختبار مدى مالءمة البٌانات 

. الواقعٌة عند المتغٌرات المالحظة للعالقات المتوقعة بٌن المتغٌرات 
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  :الدراسات السابقة ـ 6

 نجد كماً كبٌراً من الدراسات  التً ٌصعب علٌنا حصرها تناولت دراسة األبعاد األساسٌة

 آٌزنك للشخصٌة أداة لها، بهدف اكتشاف الخصائص استخبارللشخصٌة، متخذة من 

 : وفٌما ٌلً بعض منها أجنبٌة كانت عربٌة او  لالستخبار سواءالسٌكومترٌة 

استخدم استخبار آٌزٌنك فً البلدان العربٌة بترجمات مختلفة : الدراسات العربٌة اـ 

فً دراسات عدٌدة منها  

فقد استخدم استخبار آٌزٌنك الذي قام ( :1993)دراسة عوٌد سلطان المشعان  ـ 1

عبارة فً دراسة الشخصٌة وبعض  (90)بتعرٌبه مصطفى سوٌف، والذي ٌتألف من 

وقد ُدِرَسْت أبعاد العصابٌة واالنبساطٌة والذهانٌة وتم . اضطراباتها لدى طالب الكوٌت

ووجدت هذه الدراسة فروقاً جوهرٌة بٌن الذكور واإلناث فً مقٌاس .  استبعاد بعد الكذب

االنبساط والعصابٌة لصالح اإلناث، فً حٌن كان الفرق داالً فً بعد الذهانٌة لصالح 

. الذكور

( 800)تكونت عٌنة الدراسة  من (:1999)سامر جمٌل رضوان دراسة  ـ  2

. ( سنة 27 و 18)طالباً وطالبة من  كلٌات جامعة دمشق المختلفة، تراوحت أعمارهم بٌن 

أخضعت البنود للتحلٌل العاملً الذي قاد . (425)وعدد اإلناث  (375)وبلغ عدد الذكور 

بنداً تتوزع على األبعاد الثالثة األساسٌة للشخصٌة التً ٌقٌسها  (68)إلى االحتفاظ  ب 

وتفاوتت معامالت ثبات المقاٌٌس األربعة حٌث . االستخبار باإلضافة إلى مقٌاس الكذب

. كانت مقبولة لمقاٌٌس االنبساط والعصابٌة والكذب وكانت منخفضة بالنسبة لمقٌاس الذهانٌة

وظهرت . وقد ترابطت المقاٌٌس الفرعٌة ببعضها بدرجات مختلفة ومع السن والجنس كذلك

الكذب والذهانٌة والعصابٌة فً حٌن لم تظهر :فروق بٌن الجنسٌن فً المقاٌٌس الفرعٌة 

 .فروق بٌن الجنسٌن فً االنبساط

دراسة فحص الكفاءة السٌكومترٌة لإلستخبار على (:1999) دراسة بدر محمد االنصارى ـ 3

بٌن مرتفع - فى هذه الدراسة لإلستخبار - المجتمع الكوٌتى وتتفاوت معامالت ثبات المقاٌٌس الفرعٌة 

ومنخفض بطرٌقة معامل ألفا وطرٌقة القسمة النصفٌة وطرٌقة إعادة التطبٌق ، حٌث كانت معامالت 

مقبولة لمقاٌٌس االنبساط والعصابٌة والكذب فقط وذلك على جمٌع عٌنات الدراسة الثالثة ، كما تم 

التحقق من صدق البنود لكل مقٌاس فرعى على أساس ارتباط كل بند بمجموع الدرجة لبقٌة البنود 

للشخصٌة بإستخدام طرٌقة المكونات  " آٌزنك " وتحدد البناء العاملى الستخبار . األخرى 

( 26)، وقد تم استخالص " أوبلٌمٌن " األساسٌة للتحلٌل العاملى ، والتدوٌر المائل بطرٌقة 

فرداً ، فى حٌن تم  (345)عامال من الرتبة األولى فى عٌنة الدراسة األولى وقوامها 
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( 345)استخالص عامالن متعامدان من الرتبة الثانٌة لدى عٌنة الدراسة األولى وقوامها 

( 382)فرداً وعٌنة الدراسة الثالثة وقوامها  (260)فردا وعٌنة الدراسة الثانٌة وقوامها 

متوسطات  )فرداً ، كما تم التحقق من الصدق االتفاقى واالختالفى ، ووضعت معاٌٌر 

للمقاٌٌس الفرعٌة لإلستخبار ، ومن ثم تم فحص الفروق بٌن  (حسابٌة وانحرافات معٌارٌة 

، وقد  (الذهانٌة ، االنبساط ، العصابٌة ، الكذب )الجنسٌن فى المقاٌٌس الفرعٌة للقائمة 

كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق جوهرٌة بٌن الجنسٌن فى الذهانٌة والعصابٌة 

.  والكذب 

هدفت الدراسة إلى التعرف على (:2007)السٌد محمد أبو هاشم دراسة  ـ 4

نموذج أٌزنك الشخصٌة ،وتكونت العٌنة  طبٌعة المكونات األساسٌة للشخصـٌة فـى ضـوء

 228طالبـاً و 190) طالباً وطالبة بكلٌة التربٌة جامعة الـزقازٌق مصر، منهم 418من

 Eysanck  Personality وطبــق علــٌهم اسـتخبار آٌزنـك للشخصـٌة   )طالبــة

Questionnaire(PEQ)   وباستخدام معامالت  ، (1991 (  تعرٌب أحمد عبد الخالق

تماٌز المكونات األساسٌة : االرتباط ، والتحلٌل العاملى االستكشافى أظهرت النتائج ما ٌلى

للشخصٌة فى نموذج أٌزنك لدى طالب وطالبات الجامعة عما افترضه أٌزنك حٌث تشبعت 

 .الذهانٌة مقابل الكذب ، واالنبساط : على عاملٌن هما 

فحص مقٌاس ( :2002) وحمود هزاع الشرٌف  ـ دراسة عبد هللا صالح الروٌتع5

= ن )اٌزنك المعدل للشخصٌة على عٌنة سعودٌة من خالل عٌنة من الطلبة الجامعٌٌن 

وقد تم التوصل الى العوامل التً ٌتضمنها المقٌاس مع تباٌن فً تشبعات بعض  (500

  (النسخة االنجلٌزٌة )البنود من حٌث تشبعها على عوامل مختلفة عنها فً المقٌاس االصلً 

وقد بٌنت النتائج بعض الشواهد على خصوصٌة المجتمع السعودي فٌما ٌتعلق بتشبع بعض .

مقٌاس العصابٌة ومقٌاس : البنود خالفا للدراسات السابقة ، وعالقة المقاٌٌس ببعضها 

تم . الذهانٌة ، كما اشارت معامالت ثبات االتساق الداخلً لثبات جٌد ماعدا مقٌاس الذهانٌة 

 .التحلٌل العاملً بطرٌقة المكونات الرئٌسٌة 

هدفت الدراسة إلى ( :2007)ـ  دراسة عبد هللا صالح الروٌتع وحمود هزاع الشرٌف6

اختبار نموذج آٌزنك فً بنٌة الشخصٌة لدى عٌنة من اإلناث فً المجتمع السعودي، حٌث تم تطبٌق 

= ن ) على عٌنة كبٌرة من طالبات جامعة الملك سعود فً الرٌاض (EPQ-R)مقٌاس آٌزنك المعدل 

إلى أن بعدي . وخلصت الدراسة التً استخدم فٌها التحلٌل العاملً بطرٌقة المكونات الرئٌسة. (786

ر لهما آٌزنك- االنبساط والعصابٌة كما وضحت . ٌمكن رصدهما بوضوح لدى عٌنة الدراسة- كما ٌنظِّ

ولكن نتائج . ٌتسم بدرجة عالٌة من االستقرار كذلك (بعد الكذب)النتائج أن ُبْعَد المرغوبٌة االجتماعٌة 

وقد . الدراسة تشٌر إلى أن مقٌاس آٌزنك المعدل لٌس مناسباً لرصد بعد الذهانٌة لدى عٌنة الدراسة

 . فُسرت تلك النتائج فً ضوء تصورات آٌزنك والفروق الثقافٌة

كما تجدر اإلشارة باإلضافة إلى التباٌن المالحظ بٌن عٌنتً الذكور واإلناث من حٌث ظهور 
بعد الذهانٌة بدرجة أكثر تماسكاً لدى عٌنة الذكور منه لدى عٌنة اإلناث، إلى فرق آخر برز بٌن 



 الفصل االول                                                                           مدخل الدراسة
 

9 
 

العٌنتٌن من حٌث استقطاب مقٌاس العصابٌة لبعض بنود الذهانٌة لدى عٌنة الذكور، وهو ما لم ٌظهر 
. لدى عٌنة اإلناث

  
: دراسات اجنبٌة ب ـ 

 
إلى التحقق  هدفت الدراسةSerbanescu (1986:) ـ دراسة سٌربانٌسكو  1

من صدق البناء العـاملى الستخبار أٌزنك للشخصٌة ، حٌث تم تطبٌقه على عٌنتن األولى 
 بنتاً من ست مدارس رومانٌة ، 465 ولد ، و400 طفالً وطفلة منهم 865مكونة من 

 طفل وطفلة ، وامتدت أعمار األطفال فى العٌنتٌن 387والثانٌة عٌنة إكلٌنٌكٌة مكونة من
 سـنة ، وباستخدام التحلٌل العاملى والمتوسطات الحسـابٌة والنسـبة 15إلـى 10مـن 

Zمـن 17,6%ٌفسر األول : أظهـرت النتائج تشبع عبارات االستخبار على أربعة عوامل
من التباٌن الكلى وتشبع 16,6%التبـاٌن الكلى وتشبع بمقٌاس الذهانٌة ، و ٌفسر الثانى  

من التباٌن الكلى وتشبع بمقٌاس العصـابٌة ، و 15%بمقٌاس االنبساط ، و ٌفسر الثالث  
باإلضافة إلى تمتـع االستخبار .من التباٌن الكلى وتشبع بمقٌاس الكذب 15%ٌفسـرالرابع  

بدرجة مرتفعة من الصدق عند مقارنته بتشخٌص الحاالت اإلكلٌنٌكٌة ، وكـذلك الصـدق 
. عبر الثقافات عند مقارنته بنتـائج عٌنـة إنجلٌزٌة لم توجد فروق دالة إحصائٌاً 

 

 قام بإعداد طبعة أملانية معدلة من استخبار آيزينك للشخصية Ruch( 1999:)دراسة روخ   ـ2 
 EPQ-R و طبعة معدلة خمتصرة EPQ-RS . 1600فقد أجريت دراسة على عينة أملانية بلغ عددها 

، وأخضعت البنود للتحليل العاملي لكل من الذكور واإلناث (نصفهم من الذكور والنصف اآلخر من اإلناث)
غري أن تشبعات مقياس الذهانية مل تكن . بشكل مستقل، وقادت إىل احلصول على العوامل األساسية آليزنك

 maximum-correctedواضحة األمر الذي أدى إىل إخضاع البنود لتحليل معامل التصحيح األقصى 

coefficient  . بنداً شكلت 102وعلى أساس من نتائج التحليل العاملي وحتليل البنود  مت احلصول على 
 بنداً شكلت الطبعة األملانية 50 ، و EPQ-Rالطبعة األملانية املعدلة من استخبار آيزنك للشخصية 

وقد برهنت املقاييس الفرعية موثوقية جيدة، علماً أن التجانس الداخلي ملقياس . EPQ-RKاملختصرة 
وكان معامل ثبات إعادة تطبيق االستخبار جيداً وكذلك االتساق الداخلي بطريقة القسمة . الذهانية كان ضضييً 

وقد أمكن التحقق من الفروق يف السن وبني اجلنسني للطبعة اإلجنليزية . النصفية بالنسبة للصيغة الكاملة واملعدلة
 شخص، حيث كانت قيم مقياس الذهانية مرتفعة بوضوح يف العينة 2600يف دراسة على عينة كبرية اشتملت 

كما وأمكن برهان التكافؤ بني مقاييس العصابية واالنبساط و الكذب يف . األملانية مقارنة بالعينة اإلجنليزية
. EPI و قائمة آيزنك للشخصية  EPQاستخبار آيزينك للشخصية 

 
هدفت الى دراسة البناء ( :2000)  وآخرون Jackson ـ دراسة  جاكسون3

 طالب 655على عٌنة مكونة من   " النسخة األصلٌة" العاملى الستخبار أٌزنك للشخصٌة 
وطالبـة بالجامعة ، وباستخدام المتوسطات الحسابٌة ، واالنحرافات المعٌارٌـة ، ومعامـل 

ألفـا ،والتحلٌل العاملى االستكشافى ، والتحلٌل العاملى التوكٌدى ، ومؤشرات حسن 
المطابقـة ،أظهرت النتائج أن النسخة األصلٌة من استخبار أٌزنك للشخصٌة تتمتع بدرجة 

 وأظهر التحلٌـل 0,58 ، 0,83مقبولة من الثبات ، حٌث انحصرت قٌم معامل ألفا بٌن 
العـاملى االستكشافى مع التدوٌر المائل للمحاور تشبع البنود على خمسـة عوامـل تفسـرمعا      

 : من التباٌن الكلى وهى 65,3
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 O االنفتاح على الخبرة  ، A المقبولٌة ، Cالضمٌر الحى  ،Nالعصابٌة  ، E االنبساطٌة  
وتم اختبار ثالثة نماذج عاملٌـة وحققت الثالثة درجة مقبولة من مؤشرات حسن المطابقة ، 

، وأن هذه العوامل تتشابه إلى حد كبٌر مع نموذج كوستا وماكرى للعوامل الخمسة الكبرى 
 .للشخصٌة 
قارنا Jackson & Francis( 2004: )ـ دراسة جاكسـون وفرنسـٌس 4

بالنسخة القصٌرة بتطبٌق   البنـاء العـاملى الستخبار أٌزنك للشخصٌة النسخة األصلٌة
 طالب وطالبة بالجامعة ، وباستخدام المتوسـطات 400النسختٌن على عٌنة مكونة من  

الحسابٌة ، واالنحرافات المعٌارٌة ، ومعامل ألفـا ، والتحلٌـل العـاملى االستكشـافى والتحلٌل 
العاملى التوكٌدى ، ومؤشرات حسن المطابقة ، أظهـرت النتـائج أن النسـخة األصلٌة من 

استخبار أٌزنك للشخصٌة تتمتع بدرجة مقبولة من الثبات ، حٌث انحصرت قٌم معامل ألفا 
 وتم اختبار نموذجٌن عاملٌن لكـل نسـخة وحقق النموذجان درجة 0,54 ، 0,89بٌن 

العصابٌة ، واالنبسـاط ، والذهانٌـة : مقبولة من مؤشرات حسـن المطابقة ، والعوامـل هى 
. ، والعصـابٌة مقابـل الذهانٌة ، واالنبساط مقابل الذهانٌة 

  
وطبقت  الصورة القصـٌرة ( :2006) وآخرون Francis ـ دراسة فرنسٌس 5

 331 المعدلـة من استخبار أٌزنك للشخصٌة بعد ترجمتها لأللمانٌة على عٌنة مكونـة مـن
 طالبات وباستخدام معامالت ارتباط البنود 204طالباً و 127طالباً وطالبة بالجامعة ، منهم 

 لالنبساط ، 0,66 و 0,37باألبعاد ، ومعامل ألفا ، جاءت قٌم معـامالت االرتبـاط بـٌن  
 0,04 و 0,26 للكـذب ، بٌن 0,14 و 0,32 للعصابٌة ، بٌن 0,39  و 0,55بٌن 

 ، 0,63 ، 0,41للذهـانٌة، بٌنما كانت قٌم معامـالت ألفا على الترتٌب لنفس األبعـاد  
 وأوصت الدراسة بضرورة إجـراء دراسـات للتحقق من عامل الذهانٌة فى 0,85 ، 0,81

. وهذا ٌؤكد عدم عالمٌة هذه المكونات عبر الثقافات المختلفة ٠البٌئة األلمانٌة 
 
وهدف إلى التحقـق مـن  :2003  وآخرون Petrides  ـ دراسة بٌترٌدٌز 6

 فرداً من 227علـى عٌنة مكونة من  " النسخة األصلٌة" البنـاء العاملى الستخبار أٌزنك 
 من الرجال ، متوسط أعمارهم 102 سـٌدة و 125الموظفٌن بإحدى الشركات ، مـنهم 

 سـنة ، وباسـتخدام التحلٌـل العـاملى التوكٌدى بطرٌقة االحتمال األقصى ، و أظهرت 37,9
النتائج تمتع البٌانات بمطابقة جٌدة للنموذج المقترح ، وهذا ٌقدم دلٌالً على صدق البناء 

العـاملى لالستخبار ، وكذلك وجود معامالت ارتباط دالة إحصـائٌاً بـٌن كـل مـن االنبسـاط 
 .،والعصابٌة ، والذهانٌة 

 
أجرٌت  :1979 (,Sanavio & Soresi)" سانافٌو ، سورٌسى " دراسة ـ 7

 فً الثقافة اإلٌطالٌة وذلك على عٌنة EPQ" أٌزنك للشخصٌة " بهدف إعداد إستخبار 

وتراوحت معامالت ألفا . طالب وطالبة من إحدى الجامعات اإلٌطالٌة  (500)قوامها 

 لجمٌع المقاٌٌس الفرعٌة ، كما تشٌر نتائج مصفوفة معامالت 0.88 و0.70للثبات بٌن 

للشخصٌة إلى وجود ارتباطات " أٌزنك " االرتباط بٌن المقاٌٌس المتفرعة من استخبار 

= -ر ) ، وبٌن العصابٌة والكذب  (0.40= ر  )جوهرٌة سالبة بٌن الذهانٌة والكذب 

، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود  (0.21= -ر )وبٌن االنبساط والعصابٌة  (0.26
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فروق بٌن الجنسٌن فً العصابٌة والكذب حٌث حصلت اإلناث على متوسط أعلى من 

 . الذكور فً العصابٌة والكذب 

 & ,Mazzotti, Martini)" مازوتً ، مارتٌنى ، لوسٌولً " دراسة ـ 8

Lucioli)   1990: آٌرنك " أجرٌت بهدف التحقق من الكفاءة القٌاسٌة الستخبار "

من الذكور  (103)فردا إٌطالٌا بواقع  (255)للشخصٌة لدى عٌنة من المسنٌن قوامها 

 0.84 و 0.72من اإلناث ، فقد بٌنت أن معامالت ألفا للثبات تراوحت بٌن  (152)و

 لإلناث وذلك بالنسبة لجمٌع المقاٌٌس المتفرعة من االستخبار 0.85 و 0.65للذكور وبٌن 

كما أشارت نتائج مصفوفة معامالت االرتباط بٌن المقاٌٌس المتفرعة من االستخبار إلى . 

وبٌن االنبساط  (0.52= -ر  )وجود ارتباطات جوهرٌة سالبة بٌن الذهانٌة والكذب 

 ,( . 30= -ر  )والعصابٌة 

 Sanderman, Eysenck)" آٌزنك ، أرٌندٌل " ساندرمان ، "دراسة ـ 9

& Arrindell 1991) ) : آٌزنك"وقد قام كل منهم بإعداد صورة هولندٌة من استخبار "

 صٌغة الراشدٌن مع عقد مقارنة ثقافٌة بٌن الهولندٌٌن واالنجلٌز فً أبعاد EPQللشخصٌة 

من  (475)فردا هولندٌا من الذكور و (401)الشخصٌة ، وذلك على عٌنة قوامها 

، وتراوحت معامالت ثبات ألفا بٌن 14.4 + 40.60الهولندٌات اإلناث متوسط أعمارهم 

 لكل من العصابٌة واالنبساط والكذب على حٌن كان معامل ثبات الذهانٌة 0.86 و0.81

وكشفت نتائج التحلٌل العاملً عن استخالص أربعة عوامل للمقٌاس ، تم . , 62ٌساوى 

 22)لالنبساط و ( بنداً 19)للذهانٌة و ( بنداً 24)إعداد مفتاح تصحٌح خاص ٌحتوى على 

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بٌن الجنسٌن . للكذب  ( بنداً 22)للعصابٌة و (بنداً 

فً أبعاد الشخصٌة حٌث حصل الذكور على متوسطات أعلى من اإلناث فً االنبساط 

والذهانٌة على حٌن حصلت اإلناث على متوسطات أعلى من الذكور فً العصابٌة والكذب 

كما أٌضا كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بٌن الهولندٌٌن واإلنجلٌز فً العصابٌة . 

والكذب حٌث حصل اإلنجلٌز على متوسط أعلى فً العصابٌة من الهولندٌٌن على حٌن 

 . حصل الهولندٌٌن على متوسط أعلى من اإلنجلٌز فى الكذب

 & Eysenck Barrett)" آٌزنك ، بارٌتت ، بارنٌز " دراسة ـ 10

Barnes)  1992: كما قام كل منهم بإجراء دراسة ثقافٌة مقارنة بٌن االنجلٌز والكندٌٌن

 EPQللشخصٌة " آٌزنك " فً أبعاد الشخصٌة مع إعداد صورة كندٌة من إستخبار 

من اإلناث الكندٌٌن  (642)من الذكور و (615)وذلك عٌنة قوامها  (صٌغة الراشدٌن)
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 ، وتراوح ثبات االتساق الداخلى بطرٌقة ألفا بٌن 13.30 + 41 و 76متوسط أعمارهم 

على حٌن تراوح معامل .  بالنسبة لكل من االنبساط والعصابٌة والكذب0.87 و 0.81

 وحسبت االرتباطات بٌن البنود وحللت 0.66 و 0.62ثبات ألفا لمقٌاس الذهانٌة بٌن 

وتم . عاملٌا ، وأمكن استخراج أربعة عوامل هً العصابٌة واالنبساط والكذب والذهانٌة 

 ( بنداً 23)للذهانٌة و ( بنداً 24)إعداد مفتاح تصحٌح خاص بالكندٌٌن بحٌث ٌحتوى على 

واستخرجت المتوسطات واالنحرافات . للكذب  ( بنداً 21)للعصابٌة و ( بنداً 24)لالنبساط و

المعٌارٌة للذكور واإلناث على حده كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق بٌن الجنسٌن 

فً االنبساط والذهانٌة والعصابٌة والكذب ، حٌث حصل الذكور على متوسط أعلى من 

اإلناث فً الذهانٌة واالنبساط ، على حٌن حصلت اإلناث على متوسط أعلى من الذكور فً 

العصابٌة والكذب ، كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق ثقافٌة بٌن اإلنجلٌز والكندٌٌن 

فً أبعاد الشخصٌة حٌث حصل اإلنجلٌز على متوسطات أعلى من الكندٌٌن فً الذهانٌة 

والعصابٌة ، على حٌن حصل الكندٌٌن على متوسطات أعلى من اإلنجلٌز فً كل من 

 . االنبساط والكذب 

 
بعد ان استعراض الدراسات  :التعلٌق على الدراسات السابقة ج ـ 

السابقة ٌجدر بنا مناقشتها من حٌث العٌنات التً اعتمدتها ، واالدوات المستخدمة 

فً الحصول على البٌانات ، ومصداقٌة النموذج ثالثً االبعاد فً البٌئات المختلفة 

، واالسالٌب االحصائٌة التً استخدمت لمعالجة البٌانات ، وما توصلت الٌه 

. الدراسات من نتائج 

 وجود تناقص حول مصداقٌة نموذج الثالث عوامل فً البٌئات ـ 1
من كل ما سبق من دراسات التً عرضناها  ٌتضح لنا انه رغم كثرة :المختلفة

الدراسات التً تناولت موضوع االبعاد الثالث للشخصٌة حسب نظرٌة اٌزنك اال 
انه انعدم وجود االتفاق حول عدد العوامـل المسـتنتجة مـن نموذج أٌزنك ودرجة 

. تماٌزها، فاستخراج العوامل ٌختلف من دراسة الى اخرى 
 
باإلضافة إلى عدم : ـ  وجود اختالف فً طبٌعة المقاٌٌس المستخدمة 2

فقد " الصٌغة االصلٌة"وجود اتفاق حول استخدام استخبار اٌزنك للشخصٌة 
استخدمت اٌضا الصٌغة المختصرة لالستخبار اضافة الى صٌغ معدلة قام بها 

الباحثٌن لضرورة الترجمة او مجتمع الدراسة ، بما أن جمٌع الدراسات أجرٌـت 
. فـى بٌئـات مختلفة الثقافة 

 
ة البٌانات جـ وجود اختالف فً االسالٌب االحصائٌة المستخدمة لمعال3

كما انه ال ٌوجد اتفاق حول االسلوب االحصائً فقد تعددت االسالٌب من تحلٌل :
 ، عاملً استكشافً و التحلٌـل العـاملى التوكٌدى بطرٌقة االحتمال األقصى
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واستخدام المتوسـطات الحسابٌة  ،  معامالت ارتباط البنود باألبعاد ، ومعامل ألفا
. ، واالنحرافات المعٌارٌة ، ومؤشرات حسن المطابقة 

 
اختالف : ـ وجود اختالف فً العٌنات المستخدمة فً الدراسات السابقة 4

حجم العٌنة من دراسة الى اخرى وكذا اختالف مجتمع الدراسة  ، كانت العٌنة 
عبد هللا صالح الروٌتع وحمود هزاع من طلبة الجامعة كما فً دراسة كل من 

 موظفٌن كما فً  كانت العٌنة منجاكسـون وفرنسـٌس،   و فرنسٌس والشرٌف
  . دراسة  سٌربانٌسكواطفال كما فً  كانت العٌنة من  دراسة بٌترٌدٌز،

 
 ـ تم  التوصل للبنٌة العاملٌة للنموذج باستخدام التحلٌل العاملً 5

بٌترٌدٌز  التوكٌدي فً دراسة 
 

 
من خالل عرض :مكانة الدراسة الحالٌة من الدراسات السابقة دـ 

 نقاط االختالف بٌنها فً توجٌه  بحثنا أفادتالدراسات السابقة وعرض نتائجها 

 .من حٌث اختٌار مجتمع الدراسة وكذا حجم العٌنة 

ٌتفق البحث الحالً مع الدراسات السابقة التً عرضناها فً اهمٌة ـ 

دراسة ابعاد الشخصٌة وفق نظرٌة اٌزنك ، اهمٌة تطبٌق استخبار اٌزنك 

. للشخصٌة على مجتمع الطلبة ، اهمٌة ان تكون عٌنة البحث من الجنسٌن 

:   وٌختلف عنها فً 

.      استعمال النسخة العربٌة الستخبار اٌزنك للشخصٌة ـ

.   اختالف حجم العٌنة ـ 

 . استخدام التحلٌل العاملً التوكٌدي ـ  
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الشخصٌة تنظٌم معقد من المعارف والوجدانات والسلوكٌات التً تعطً لحٌاة " :تمهٌد 

 )، وتتكون الشخصٌة من بناءات وعملٌات ، وتعكس كال من الطبع  (اتساقا)الشخص توجها ونمطا 

، كما ان الشخصٌة تشمل اثار الماضً بما فً ذلك ذكرٌات الماضً ( الخبرة ) والتطبع  (المورثات 

 (468 :2ج2010،برافٌن  )" ، وبناءات الحاضر والمستقبل 

أخذت الدراسات التً تختص بها تتشكل هتمام بدراسة الشخصٌة زٌادة ملحوظة، واإلازداد  

 والى ما تبعتها من دراسات   Allportوتنتظم منذ ثالثٌنات القرن الماضً بدءاً مع أعمال ألبورت

نظرٌات موضوع الشخصٌة فتناولت . مجمل جوانبهاوأبحاث وكتابات متخصصة متواصلة حول 

ونظرٌات والنظرٌة اإلنسانٌة   ،نظرٌة األنماطالتحلٌل النفسً والنظرٌة السلوكٌة ونظرٌة السمات، 

. وإختلفت اآلراء حول طبٌعتها ومكوناتها على وفق منظورات أصحاب تلك النظرٌات. نفسٌة أخرى

. هتمام المتزاٌد بدراسة الشخصٌة كذلك من خالل العدٌد من األبحاث المنشورة اإلوٌتضح 

تجاهات الفكرٌة ومدارس علم النفس حول الشخصٌة، وتعددت اإلتباٌنت منظورات أصحاب 

ومع ذلك ذلك هٌمنة بعض النظرٌات فً مجال الشخصٌة مثل نظرٌات . النظرٌات التً تناولتها

السمات ونظرٌات االنماط التً استحوذت على اهتمام غالبٌة المهتمٌن فً البحث فً مكونات 

. الشخصٌة 

وخالل التارٌخ الحدٌث للشخصٌة ، ظهرت ثالث انواع اساسٌة من اللغة ٌمكن استخدامها 

 .لغة السمات او الصفات ، ولغة العوامل ، ولغة االنماط : لوصف مكونات الشخصٌة وهم 

وٌسلّط الفصل التالً الضوء على بعض الجوانب الهامة التً رّكزت علٌها نظرٌات السمات 

  .واالنماط لما لها من اهمٌة فً دراستنا الحالٌة 

: مفهوم الشخصٌة  ـ 1

: االصل اللغوي لكلمة الشخصٌة  ـ 1ـ1

" : شخص " ، وقد ورد فً لسان العرب " شخص"فً اللغة العربٌة من " شخصٌة " كلمة 

سواد االنسان تراه من بعٌد ، وكل شًء رأٌت " ، وهو كذلك " شخص االنسان وغٌره  جماعة

لالنسان  (الفٌزٌقً )وهذا المعنى اقرب الى لالشارة الى الجسم المادي " . رأٌت شخصه  جسمانه فقد

كل جسم له ارتفاع وظهور ، والمراد به : " وقد ورد فً المعجم نفسه معنى اخر للشخص وهو انه . 

ونالحظ فً المعنى االخٌر انتقاال من المعنى المادي الى " . اثبات الذات فاستعٌر لها لفظ الشخص 

المعنوي ، فقد تجاوز المصطلح الجسم الى ما ٌقترب من استخدامنا لمصطلح الشخصٌة بالمعنى 

  (36 : 1994عبد الخالق ،  ).السٌكولوجً 

 Personnalité  فً االنجلٌزٌة ، ومصطلح  Personalityوٌذكر البورت ان كلمة 

 فً اللغة الالتٌنٌة التً كانت متداولة Personalitasبالفرنسٌة ، ٌشبه كل منها الى حد كبٌر كلمة 

 وحدها هً المستخدمة فً اللغة Personaفً العصور الوسطى ، بٌنما كانت الكلمة الالتٌنٌة 

فً االصل لتشٌر الى القناع المسرحً الذي استخدم " البٌرسونا" وقد استخدمت . الالتٌنٌة القدٌمة 
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. الول مرة فً المسرحٌات االغرٌقٌة وتقبله الممثلون الرومان قبل مٌالد المسٌح بحوالً مائة عام 

الممثل الٌونانً كان ٌضع عادة على وجهه قناعا "  ان  (Guilford ; 1959 )" جٌلفورد " وٌذكر 

النه كان ٌتحدث من خالله ، وذلك لٌخلع على نفسه ثوب الدور الذي ٌمثله ،او " بٌرسونا "ٌدعى 

لٌظهر امام االعٌن مظهر معٌن  ومعنى خاص ، وفً الوقت نفسه لٌكون من الصعب التعرف الى 

فالشخصٌة ٌنظر الٌها من حٌث ما ٌعطٌه قناع الممثل من . الشخصٌات التً تقوم بهذا الدور 

انطباعات ، او من ناحٌة كونها غطاء ٌختفً وراءه الشخص الحقٌقً ، وٌتفق هذا القول مع 

سٌد غنٌم ، ).التعرٌفات التً تنظر الى الشخصٌة من ناحٌة االثر الخارجً الذي تحدثه فً االخرٌن 

1975 : 42)  

فانه ٌالحظ ان المعنى االٌتٌمولوجً للكلمه ٌرتب بكلمه , فً الحقل المعجمً الفرنسً 

personaالتً تعنً القناع الذي ٌضعه الممثل على وجهه حتى ٌتقمص الدور المسند له, الالتٌنٌه ,

 ومعناها عبر او عن طرٌق perـ sonare"سوناري" و "بٌر "وهذه بدورها مركبه من لفظتٌن 

 .واللفظه بكاملها ٌعود تارٌخ استخدامها الى العصور القدٌمه االغرٌقٌة , الصوت 

هذا اللفظ للدالله على القناع الذي ٌتوجب على الفرد ان ٌلبسه لكً " كارل ٌونج" واستخدم 

مؤمون ).ٌستطٌع ان ٌلعب دوره باتقان على مسرح الحٌاه وفً تعامله مع االخرٌن فً المجتمع  

( 7 : 2008صالح ،

 :تعارٌف الشخصٌة اصطالحا  ـ 2ـ1

هناك العدٌد من العلماء الذٌن عرفوا الشخصٌة وفق رإاهم وتصوراتهم النظرٌة ، ما ٌلً  

تعرٌفات للشخصٌة  ، اولها وضعه البورت ثم تعرٌف كل من جٌلفورد ، كاتل واٌزنك نظرا لتركٌزنا 

: على نظرٌاتهم العاملٌة ، وغٌرها 

الشخصٌة هً التنظٌم الدٌنامً داخل الفرد ، لتلك "( , 1937Allport)ـ تعرٌف البورت  

، وقد استبدل المإلف نفسه "االجهزة النفسٌة الجسمٌة التً تحدد طابعه الخاص فً توافقه لبٌئته 

((1961Allport ,)  التً تحدد خصائص سلوكه " عبارة " توافقه لبٌته" فً نص احدث بعبارة

ان هذا التعرٌف ٌتضمن فكرة التنظٌم الداخلً ، اي ان  (53: 1975 )وٌذكر سٌد غنٌم " . وفكره 

الشخصٌة لٌست مجرد مجموعة اجزاء بل عملٌات تنظٌمٌة تكاملٌة وضرورٌة لتفسٌر نمو الشخصٌة 

فتعنً ان تنظٌم الشخصٌة ٌتضمن عمل كل من العقل والجسم فً " النفسٌة الجسمٌة " اما .وتركٌبها 

. الى وجود نظام مركب من العناصر التً تتفاعل فً تبادل " االجهزة" وحدة ال تنفصم ، بٌنما تشٌر 

وٌذكر " شخصٌة الفرد هً ذلك النموذج الفرٌد الذي تتكون منه سماته " : تعرٌف جٌلفورد ـ 

، وٌركز هذا التعرٌف على مبدأ الفروق " كل شخصٌة فرٌدة " انه اسس تعرٌفه هذا مسلمة ان 

. الفردٌة وعلى مفهوم السمة 

الشخصٌة هً ما ٌمكننا من التنبإ بما سٌفعله "   (:Cattell ; 1965)تعرٌف رٌموند كاتل  

ان الشخصٌة تختص بكل سلوك ٌصدر عن " وٌضٌف " الشخص عندما ٌوضع فً موقف معٌن 

وٌعد تعرٌفه عاما ٌركز على القٌمة التنبإٌة لمفهوم الشخصٌة " . الفرد سواء أكان ظاهرا أم خفٌا 

( 19: 1999االنصاري ، ).
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الشخصٌة هً ذلك التنظٌم الثابت والدائم الى " :Eysenck ; 1960 ) (ـ تعرٌف أٌزنك 

وتشٌر الطباع " . حد ما ، لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبنٌة جسمه ، والذي ٌحدد توافقه الفرٌد لبٌئته 

على حٌن  . (االنفعال  )وٌقصد بالمزاج السلوك الوجدانً  . (االرادة  )الى جهاز السلوك النزوعً 

وٌقصد بالبنٌة شكل الجسم والمٌراث العصبً والغددي  . (الذكاء  )ٌشٌر العقل الى السلوك المعرفً 

( 19: 1999،االنصاري ).للفرد 

الشخصٌة نمط سلوكً مركب ، ثابت  الى حد كبٌر ، ٌمٌز الفرد عن   " تعرٌف عبد الخالق

غٌره من االفراد، وٌتكون من تنظٌم فرٌد لمجموعة من الوظائف والسمات واالجهزة المتفاعلة معا ، 

والتً تضم القدرات العقلٌة ، و االنفعال ، و االرادة ، والتركٌب الجسمً الوراثً ، والوظائف 

الفٌزٌولوجٌة ، واالحداث التارٌخٌة الحٌاتٌة، والتً تحدد طرٌقة الفرد الخاصة فً االستجابة ، 

( 64 : 1996عبد الخالق ، )" .واسلوبه الممٌز فً التكٌف  للبٌئة 

ٌدل مصطلح الشخصٌة على ذلك التنظٌم المتمٌز " ٌمكننا ان نعرف الشخصٌة اجرائٌا فنقول 

والعوامل المتضمنه فً هذا "من العوامل والصفات التً تمٌز الفرد وتحدد اسلوب تعامله مع البٌئه 

التعرٌف تدور حول العدٌد من الخصائص والتً تشمل على الحاجات والمخاوف واالهتمامات 

ان هذه الخصائص هً ما , واسالٌب االستجابه للضغوط وصورة الشخص عن نفسه وما الى ذلك 

  (243 :2009شحاتة ربٌع ، ). تحاول مقاٌٌس الشخصٌة ان تقٌسه

وبذلك ٌمكن النظر للشخصٌة على انها مكونة من كل العناصر الوراثٌة والمكتسبة والعادات 

والتقالٌد والقٌم والمثل والمعاٌٌر والعواطف والعقد والمثالٌات والعقائد تلك الخاصة بفرد معٌن والتً 

( 410 : 1993عبدالقادر طه ، ).تبدو من خالل تفاعالته وتعامالته مع االخرٌن 

 وأراءانها كل ما ٌوجد لدى الفرد من قدرات واستعدادات ومٌول " واٌضا ٌمكن القول 

تلك . وروحٌة وفكرٌة وعقائدٌة ومهنٌة وأخالقٌةواتجاهات ودوافع وخصائص جسمٌة وعقلٌة ونفسٌة 

 والتً توجد فً صورة متفاعلة بمعنى انها األشخاصالسمات التً تمٌز شخصا  معٌنا عن غٌره من 

بعضها  فً بعض فً العالقة القائمة بٌن السمات الجسمٌة والعقلٌة مثال عالقة تفاعل واخذ  ٌإثر

 ).على ان هذه السمات ثابتة فً الشخصٌة ثبوتا نسبٌا فقط . وعطاء وتؤثٌر وتؤثر وتؤثٌر متبادل 

( 19 : 2005عٌسوي ، 

البعد مفهوم رٌاضً ٌعنً االمتداد الذي ٌمكن قٌاسه ، وٌشٌر مصطلح البعد اصال :  ـ تعرٌف البعد 2

، ولكن اتسع معناه االن لٌشمل أبعادا  سٌكولوجٌة  (االبعاد الفٌزٌائٌة )الى الطول والعرض واالرتفاع 

وكثٌر من سمات الشخصٌة توصف بمركزها على بعد . ، فؤي امتداد أو حجم ٌمكن قٌاسه فهو بعد 

، ومعظم الوظائف ..... ثنائً القطب ، كالسٌطرة والخضوع ، واالندفاع والتروي ، والهدوء والقلق 

 (  English & English  ،1958 :153  )ذات تنوع متصل على طول البعد 

ولكل فرد درجة وموقع على البعد الواحد، وال ٌوجد شخص خارج امتداد البعد ، وتقاس 

االبعاد عن طرٌق ادوات قٌاس متعددة ، وبعد الشخصٌة مفهوم مجرد ، فلم ٌر احد بعد الشخصٌة أبدا 

 : 1996عبد الخالق ،).بشكل محسوس ، بل انه تخطٌط رمزي ٌساعدنا على فهم الشخصٌة وقٌاسها 

64) 
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 : مكونات الشخصٌة ـ 3

 الشخصٌة اإلنسانٌة تتكون من عدة أشٌاء هً الدوافع والعادات والمٌول"  ان ٌرى عٌسوي

 واالهتمامات والعقل والعواطف واآلراء والعقائد واألفكار واالتجاهات واالستعدادات والقدرات

 والمشاعر واألحاسٌس والسمات وقد تكون هذه العناصر أو المكونات إما وراثٌة أي منقولة للفرد

 من اآلباء واألجداد عن طرٌق الجٌنات أو ناقالت الوراثة وقد تكون متعلمة أو مكتسبة من خالل

: 2002عٌسوي ،  ).  "تفاعل الفرد أو احتكاكه بالوسط االجتماعً والمادي الذي ٌعٌش فً كنفه

51 )

 : العناصر التً تتكون منها الشخصٌة ثالثة أنواع أن  Cattleوٌرى كاتل 

 القدرات والكفاءات العقلٌة وهً التً تحدد قدرة الفرد علً القٌام بعمل ما ، وتتمثل فً الـذكاء -

والقدرات الخاصة والمهارات ،  

وٌقٌس اغلب علماء القٌاس السٌكولوجً الشخصٌة علً السمات االجتماعٌة والخلقٌة 

والمزاجٌة ، فمن سمات الشخصٌة قدرة الفرد علً معاملة النـاس وقدرتـه علً مساٌرة المعاٌٌر 

االجتماعٌة والخلقٌة وقدرته علً ضبط نفسه ومنها أسـلوبه فـً الحٌـاة ومستوي طموحه ونضجه 

االنفعالً ومنها ما ٌتصف به من مرح أواكتئاب أوانطواء أوانبساط ، مثابرة أو تخاذل ، سٌطرة أو 

استكانة ، صدق اوكذب ، 

 كذلك فان مزاج الفـرد مـن المقومـات الهامة لشخصٌته ، وٌقصد به مجموع الصفات 

االنفعالٌة الممٌزة للفرد عمق انفعاالته أو نضجها ، ثباتها أو تقلبها ، تناسبها أو عدم تناسبها مع 

  (196: فهمً ، ب ت  ).مثٌراتها 

 فٌري أن المكون األساسً للشخصٌة هو مجموعة من السمات قـسمهاAllport  أما ألبورت 

 central ومجموعة صغٌرة من السمات األساسٌة أو المركزٌـة centralإلً سمات كبري قلبٌة 

  ، إن جمٌع هذه السمات من وجهة نظر البـورتsecondaryومجموعة ثالثة من السمات الثانوٌة 

 ( 20 :1999الداهري، ).لها وجود حقٌقً

وان اختلفت فً ظاهرها من حٌث العدد والتفاصٌل فإنها تتفق علً  فمكونات الشخصٌة

 :األبعـاد الرئٌسٌة التالٌة 

 : المكونات الجسمٌةـ 1ـ3

هً  كثٌر من جوانب شخصٌة اإلنسان ٌعتمد علً كٌانه الجسمً المورث بل لعل الجوانب الجسمٌة

ٌصحب ذلك  التً تحدد الشخصٌة تحدٌدا دقٌقا ، إن ضعف البنٌة الجسمٌة أو االبتالء بالعاهات مع ما

 من عناء أو الم خلٌق بان ٌحدث انحراف فً الشخصٌة ، ومن أهم النواحً

  : الجسمٌة التً ٌظهر لها اثر واضح فً تكوٌن الشخصٌة هً

                   . المظهر الجسمً العام الطول أو العرض -

                          .الصحة العامة أو المرض -

                           .سالمة الحواس أو العاهات -

                             .سالمة الجهاز العصبً أو الغددي -

. الحٌوٌة والنشاط أو الخمول والكسل  -
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  :    المكونات المعرفٌة العقلٌة ـ 2ـ3

 لبطالنواحً العقلٌة المعرفٌة أهم نواحً مكونات الشخصٌة ، وتشمل العملٌات العقلٌة لكل ما ٌتـ

ٌقوم  اإلدراك والتصور والتخٌل والقدرة علً التذكر والتفكٌر والتعلٌم أي جمٌع العملٌات العقلٌة التً

وٌعتبر  بها العقل فً تكوٌن الخبرات المعرفٌة ، والذكاء ٌعتمد على القدرة العقلٌة المعرفٌة العامة ،

والتوافق بٌنها  دعامة من دعامات الشخصٌة من حٌث التصرف والتحكم والنزاعات والدوافع الفطرٌة

  .وبٌن تقالٌد البٌئة 

المقصود باالنفعال بصفة عامة هو حالة التوتر فً الكائن الحً  : المكونات االنفعالٌةـ 3 ـ3

داخلٌة وتغٌرات حركٌة أو لفظٌة خارجٌة تزداد بشدة التوتر أو  المصحوب بتغٌرات فـسٌولوجٌة

لمنبهات مفاجئة لم ٌستعد لها بنمط معٌن من االستجابة وكـذلك المواقـف  االنفعال كلمـا تعـرض الفـرد

عند تحقٌق األهداف الجوهرٌة أوعند إثارة  النفسٌة أو  ذاته الجسمٌة أويالخطر عل الـذي ٌـزداد فٌها

 .                            الدوافع

الخلق هو جانب الشخصٌة المتصل بالمظهر االجتماعً والتوافق فً :  المكونات الخلقٌةـ 4ـ3 

الدٌنٌة والمثل العلٌا والعرف والقانون والمعاٌر السائدة فً البٌئة التً ٌعٌش  المواقف المتعلقـة بـالقٌم

نظام من االستعدادات النفسٌة التً تمكنا من التصرف بصورة ثابتـة نـسبٌا حٌـال  هـو فٌها الفـرد ، أو

 .األخالقٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة برغم العقبات وضروب اإلغراء المواقـف

و ٌقصد بالبٌئة جمٌع العوامل الخارجٌة التً تإثر فً الشخص من بدء نموه :  المكونات البٌئٌةـ 5ـ3

اجتماعٌة أو متصل بالعوامل الثقافٌة ، وٌمكن أن تدرس  متصال بعوامل طبٌعٌة أو ، سواء كان ذلـك

: 1999شاذلً ، ).تكوٌن الشخصٌة بممارسة البٌئة المنزلٌة وبٌئة المجتمع العام تؤثٌر البٌئة فً

259) 

 دراستنا لوحدات الشخصٌة بمفهوم السمة ، والسمات هً صفات سنبدأ:سمات الشخصٌة ـ 4

منطلق ، ودود ، متحفظ ، : نستخدمها لوصف شخصٌة فرد معٌن ، والتً ٌندرج تحتها صفات مثل 

الخ ، وبدأ استخدام السمات لوصف الفروق الفردٌة بٌن األشخاص مصاحبا للجهود ...... عدائً ، 

المبكرة التً سعت إلى تصنٌف األفراد والتمٌٌز بٌنهم ، وٌإرخ الباحثون لمفهوم السمة ببداٌات 

   Allport 1937االهتمام بالشخصٌة كمجال مهم فً علم النفس ، وهو ما برز فً تؤكٌد اولبورت 

ومنذ ذلك الحٌن مر مفهوم السمة بمراحل "إن السمات تقف  بمثابة الوحدات األساسٌة للشخصٌة " 

 ( 105 : 1برافٌن ج ). من االهتمام واالنتشار بٌن علماء نفس الشخصٌة 

تتعدد تعرٌفات السمات لدى علماء النفس وذلك تبعا الختالف نظرٌاتهم فً الشخصٌة ، وفٌما 

:   ٌلً عدة بعضا منها 

  : ـ تعرٌف أولبورت

أن السمة هً المفهوم األساسً فً دراسات الشخصٌة ، حٌث تهتم األخٌرة " البورت ٌذكر

  (68: 1992عبد الخالق،)" بتركٌب السمات لدى الشخص

 السمة تركٌب نفسً له القدرة على أن ٌعٌد المنبهات المتعددة إلى نوع من التساوي الوظٌفً 

.  ، والى أن ٌعٌد إصدار وتوجٌه أشكال متكافئة ومتسقة من السلوك ألتكٌفً والتعبٌري 
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وٌذكر اولبورت أن السمة هً المفهوم األساسً فً دراسات الشخصٌة ، حٌث تهتم هذه 

( 35: 2006المٌالدي ،).الدراسات بتركٌب السمات لدى الشخص 

ان السمة نظام نفسً عصبً ٌتمٌز بالتعمٌم والتمركز وٌختص بالفرد ولدٌة " وٌرى أولبورت

القدرة على نقل العدٌد من المنبهات المتعادلة وظٌفٌا ، وعلى الخلق والتوجٌه المستمرٌن ألشكال 

( 347 : 1971هول ، لندزي ، )"متعادلة من السلوك التعبٌري والتوافقً 

والسمة عنده كذلك لها وجودا حقٌقٌا فً الفرد بمعنى ان السمات هً الحقائق النهائٌة للتنظٌم 

(  66 :1999االنصاري ،  ).النفسً فً الشخصٌة 

السمة هً اي جانب ٌمكن تمٌٌزه وذو دوام نسبً وعلى اساسه " ٌرى ان: تعرٌف جٌلفورد 

 (66 : 1999االنصاري ،  )" .ٌختلف الفرد عن غٌره 

السمة مجموعة ردود األفعال أواالستجابات التً ٌربطها نوع من الوحدة  ":ـ تعرٌف كاتل 

" التً تسمح لهذه االستجابات أن توضع تحت اسم واحد، ومعالجتها بالطرٌقة ذاتها فً معظم األحوال 

(  251 : 1975سٌد غنٌم ، ).

جانب ثابت نسبٌا من خصائص الشخصٌة ، وهً بعد عاملً ٌستخرج " والسمه عنده كذلك 

المٌالدي ، )".بواسطة التحلٌل العاملً لالختبارات اي للفروق بٌن االفراد ، وهً عكس الحالة 

2006 : 35 )

، " مجموعة من االفعال السلوكٌة التً تتغٌر معا"  ٌعرف السمات بؤنها :ـ تعرٌف اٌزنك 

 (68: 1992عبد الخالق ، ).وتعد السمات عنده مفاهٌم نظرٌة اكثر منها وحدات حسٌة 

السمة اي خاصٌة دائمة وثابتة نسبٌا لدى الفرد ، والتً : ـ التعرٌف فً معجم انجلش انجلش 

( 35 : 2006المٌالدي ، ).بها ٌمكن تمٌٌزه عن غٌره من االفراد 

السمة أي خصلة أو خاصٌة أو صفة ذات دوام نسبً ، ٌمكن أن "   وٌرى عبد الخالق ان 

وقد تكون السمة وراثٌة . ٌختلف فٌها األفراد فتمٌز بعضهم عن بعض أي أن هناك فروقا فردٌة فٌها 

عبد )" أو مكتسبة ، وٌمكن أن تكون كذلك جسمٌة أو معرفٌة آو انفعالٌة أو متعلقة بمواقف اجتماعٌة 

( 67 : 1994الخالق ، 

. خاصٌة او صفة عامة ودائمة  او مستدٌمة وثابتة ثبوتا نسبٌا :      وٌرى عٌسوي ان السمة 

كان ٌظهر الفرد سمة السٌطرة او التسلط او العدوان او العنف او , تستخدم لقٌاس وتفسٌر سلوك الفرد 

 ( 65 :2005عٌسوي ، ). الخجل او الحساسٌة للنقد مثال 

" وضع اولبورت معاٌٌر ثمانٌة لتحدٌد السمة ، وهً كما ٌوردها  :معاٌٌر تحدٌد السمة ـ 1ـ4

 :كما ٌلً  (215: 1975)" سٌد غنٌم

. (بمعنى أنها عادات على مستوى أكثر تعقٌدا )ـ إن للسمة أكثر من وجود اسمً 

. (عادتان أو أكثر تنتظمان وتتسقان معا لتكوٌن سمة)ـ إن السمة أكثر عمومٌة من العادة 
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. (بمعنى أنها تقوم بدور دافعً فً كل سلوك )ـ السمة دٌنامٌة 

وهذا ما ٌتضح من االستجابات  )ـ إن وجود السمة ٌمكن أن ٌتحدد عملٌا أو إحصائٌا 

المتكررة للفرد فً المواقف المختلفة أو فً المعالجة اإلحصائٌة على نحو ما نجد فً الدراسات 

. (العاملٌة عند أٌزنك وكاتل وغٌرها

 . (ولكنها ترتبط عادة فٌما بٌنها)ـ السمات لٌست مستقلة بعضها عن بعض 

فهً  )ـ ان السمة الشخصٌة ـ إذا نظرنا إلٌها سٌكولوجٌا ـ قد ال ٌكون لها الداللة الخلقٌة ذاتها 

 . (قد تتفق او ال تتفق مع المفهوم االجتماعً المتعارف علٌه لهذه السمة 

فقد )ـ إن األفعال و العادات غٌر المتسقة مع سمة ما لٌست دلٌال على عدم وجود هذه السمة 

 . (تظهر سمات متناقضة أحٌانا لدى الفرد على نحو ما نجد فً سمتً النظافة واإلهمال

ـ إن سمة ما قد ٌنظر إلٌها على ضوء الشخصٌة  التً تحتوٌها أو على ضوء توزٌعها بالنسبة 

 . (أي أن السمات إما أن تكون فرٌدة أو عامة مشتركة )للمجموع العام من الناس 

 :أنواع السمات ـ 2ـ4

: ٌقسم جلفورد السمات من وجهة عامة الى ثالث هً 

السمات السلوكٌة ، الفسٌولوجٌة ، والمورفولوجٌة ، وهو ٌركز فً مجال الشخصٌة على 

. السمات السلوكٌة 

: ٌقسم كاتل السمات الى ثالث انواع 

.  السمات المعرفٌة او القدرات وطرٌقة االستجابة للمواقف  ـا

وتتصل باصدار االفعال السلوكٌة ، وهً التً تتصل باالتجاهات العقلٌة  السمات الدٌنامٌةـ ب 

. او بالدافعٌة او المٌول 

المرح بالسمات المزاجٌة وتختص باالٌقاع والمثابرة وغٌرها ، فقد ٌتسم الفرد ـ مزاجٌا ـ ـ ج 

( 37 : 2006المٌالدي ، ).او التهٌج او الجرأة وهكذا 

: حسب البورت فان السمات الشخصٌة تقسم الى ثالث انواع 

  : Cardinal traitsـ السمات االساسٌة  ا

السائدة فً سلوك الفرد والتً ٌتؤثر بها كل سلوك ٌصدر عنه ،مثال ذلك  وهً تلك السمة

وجود مٌل متطرف عند فرد ما نحو القوة ، المتعة ، العدل، بحٌث نجد ان كل ما ٌصدر عن الفرد من 

و أشار اولبورت  إلى أنها  تعبر  عن  (125: 2015غباري ، ) .سلوكٌات مصبوغ بهذا المٌل 

المٌل لالستجابة شدٌد الجوهرٌة فً حٌاة الفرد ، والذي تخضع كل األفعال لتؤثٌره ، وبشكل عام فان 

( 108: 1برافٌن ج). .األفراد ٌكون لدٌهم عادة عدد قلٌل من السمات األصلٌة 
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:  traits   Centralب ـ السمات المركزٌة

وهً من بٌن اكثر السمات تمٌزا لشخصٌة الفرد ، وهً اكثر من خمس الى عشر سمات 

ٌمكن ان نصف بها شخص ما ، فكل فرد منا ٌتسم سلوكه بخمس الى عشر سمات مركزٌة تعكس 

اسلوبه الممٌز فً السلوك والتعامل مع االخرٌن واالستجابة للمواقف المختلفة ، ومن الصفات 

غباري ، ). المركزٌة التً كثٌرا ما تتكرر لدى االفراد هً الخجل ، الدفء ، المنافسة والسلبٌة 

،  فهً تعبر عن المٌول التً تغطً مدى محدودا من المواقف األكثر اتساعا من (125: 2015

( 108: 1برافٌن ج). .السمات األصلٌة ، ولكنها ما زالت تعبر عن اتساقات واسعة فً السلوك 

:   Secondary traitsج ـ السمات الثانوٌة 

ان السمات تمثل العناصر او المكونات االساسٌة فً الشخصٌة ، وهً سمات مركزة خاصة 

تظهر فً مواقف معٌنة دون غٌرها ، وهً اقل اهمٌة بالنسبة لجوهر الشخصٌة ، وٌمكن للفرد ان 

ٌملك عددا كبٌرا من هذه السمات ، مثال ذلك ان ٌتسم فرد  ما بالسٌطرة والعدوانٌة فً البٌت اثناء 

ممارسته لدوره كؤب ، وٌتسم باالمتثال فً تعامله مع رإسائه فً العمل ، كما ٌمكن ان تندرج 

وهً التً تعبر عن  . (125: 2015غباري ، ). التفضٌالت والعادات ضمن هذا النوع من السمات 

المٌول األقل وضوحا وعمومٌة واتساقا ، بمعنى آخر ٌملك األفراد سمات تتسم بدرجات متنوعة من 

الداللة والعمومٌة ، ومختلف السمات قد تكون استعدادات مسبقة أصلٌة أو مركزٌة أو ثانوٌة ، وهً 

( 108: 1ج2010،برافٌن ).تتباٌن بتباٌن األفراد 

: التصنٌفات العامة لسمات الشخصٌة ـ 3ـ4

:  ـ السمات العامة والخاصة 1

 هً السمات المشتركة او الشائعة بٌن عدد كبٌر من اإلفراد فً حضارة معٌنة السمات العامة

أما السمات المشتركة ' الذكاء ' ، وقد تكون فً حضارات كثٌرة كذلك ، ومثالها فً المجال المعرفً 

للشخصٌة فمثالها السٌطرة واالنطواء واالتزان الوجدانً واالجتماعً وغٌرها ، وللسمات المشتركة 

 : 2006المٌالدي ، ).نفس الشكل لدى كل شخص أي أنها توجد لدى الجمٌع لكن بدرجات متفاوتة 

39 )

 (على شكل منحنى ٌشبه الجرس)ومن خواص السمات المشتركة أنها موزعة توزٌعا اعتدالٌا 

أي أن ثلثً األفراد تقرٌبا ٌقعون فً المنتصف أي ٌحصلون على الدرجات الوسطى على مقٌاس هذه 

األنصاري ،  ). السمة ، بٌنما ٌحصل عدد أقل من األفراد على درجات علٌا أو دنٌا على السمة 

1999 : 67 )

 هً التً تخص فردا ما بحٌث ال ٌمكن ان تصف اخر بنفس والسمات الخاصة او الفرٌدة

.  الطرٌقة ، وهً اما قدرات او سمات دٌنامٌة

وٌرى البورت ان االستعدادات الشخصٌة هً وحدها السمات الحقٌقٌة وهً اكثر تصوٌرا 

( 39 : 2006المٌالدي ، ). .لتركٌب الشخصٌة ، اما السمات المشتركة فهً سمات شبه حقٌقٌة 
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أنه لٌس هناك فً الواقع أبدا شخصان لهما السمة ذاتها ، وبرغم ما قد " وٌإكد اولبورت  

ٌوجد من تشابهات فً تركٌب السمة لدى أفراد مختلفٌن فان الطرٌقة التً تعمل بها أي سمة بالذات 

لدى شخص معٌن تكون لها دائما خصائص فرٌدة تمٌزها عن جمٌع السمات المشابهة لدى األشخاص 

( 69 :1999،االنصاري).االخرٌن ، وهكذا فان السمات جمٌعا سمات فردٌة فرٌدة 

: ـ السمات االساسٌة والسطحٌة 2

هً تلك السمات التً ٌمكن مالحظتها مباشرة ، وتظهر فً العالقات بٌن السمات السطحٌة  

األفراد ، وتعد أكثر قابلٌة للتعدٌل تحت ضغط الظروف البٌئٌة ومثالها المرح والحٌوٌة ، فالسمات 

السطحٌة إذا هً تجمعات الظواهر أو األحداث السلوكٌة التً ٌمكن مالحظتها ، وهً اقل ثباتا ، كما 

( 274، 1975سٌد غنٌم ، ).أنها مجرد سمات وصفٌة ومن ثم فهً أقل أهمٌة من وجهة نظر كاتل

   هً التكوٌنات الحقٌقٌة الكامنة خلف السمات السطحٌة والتً تساعد على السمات االساسٌة 

تحدٌد وتفسٌر السلوك اإلنسانً ، فالسمات األساسٌة ثابتة وذات أهمٌة بالغة ، وٌمكن أن تنقسم إلى 

سمات تكوٌنٌة  داخلٌة وذات أساس وراثً وسمات تشكلها البٌئة تصدر عن البٌئة وتشكل باألحداث 

( 74 : 1994، عبد الخالق).التً تجري فً البٌئة التً ٌعٌش فٌها الفرد 

 : ـ السمات احادٌة القطب وثنائٌة القطب 3

تمثل بخط مستقٌم ٌمثل ٌمتد من الصفر حتى درجة كبٌرة ، :    السمات احادٌة القطب

حتى  (الصفر )كالسمات الجسمٌة والقدرات ، وٌمتد المدى من عدم وجود السمة من النوع الذي ٌقاس 

 .اكبر قدر ممكن من هذه السمة 

 تمتد من قطب الى قطب مقابل خالل نقطة الصفر ، والسمات  :ثنائٌة القطبالسمات  

المزاجٌة عادة ثنائٌة القطب ، مثال المرح مقابل االكتئاب ، والسٌطرة مقابل الخضوع ، والهدوء فً 

مقابل العصبٌة ، وتقع نقطة الصفر فً مكان تتوازن فٌه الصفتان بدرجة متساوٌة ، بحٌث ال نستطٌع 

 (70: 1999االنصاري ، ).ان نصف الفرد بان لدٌه غلبة لواحدة منهما

  :السمة متصل قابل للتدرج

ان معظم السمات قابلة للتدرج أي ٌمكن النظر الٌها على شكل مقٌاس له " جٌلفورد"ٌرى 

درجات ، وٌعنً بذلك ان السمة خاصٌة او خصلة ، ولمختلف االفراد درجات متباٌنة علٌها ، فاذا ما 

اختلف مجموعة من االفراد على سمة ما بؤن حصلوا على درجات علٌا ودنٌا فٌها امكن تمثٌل السمة 

على شكل خط مستقٌم مفرد ، وامكن كذلك ان تمثل مراكز االفراد على هذه السمة بواسطة نقط على 

 (77 : 1994عبد الخالق،  ). هذا الخط 

 : سمات غٌر قابلة للتدرج

ٌورد نوعا اخر من السمات غٌر قابل للتر وهً السمات التً قد تكون " جٌلفورد"ولكن 

حاضرة او غائبة وال وسط بٌن الحالتٌن او تدرج فً كمٌة هذه الصفة او السمة ، ٌمكن القول بؤن 

االنصاري ). ائفة السمات غٌر قابلة للتدرج قلٌلة جدا ، وان معظم السمات فً الحقٌقة قابلة للتدرج 

،1999 :71) 
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 : نظرٌات الشخصٌة ـ 5

هً مجموعة من الفرضٌات والمبادئ والتوصٌات المترابة التً " النظرٌة فً علم النفس 

 (36، 2004سفٌان ،).تتولى توصٌف السلوك وتفسٌره والتنبإ به والتحكم به 

 :وهناك العدٌد من النظرٌات التً وضعت لتفسٌر الشخصٌة ،أهمها

ـ نظرٌة االنماط ، ـ نظرٌة التحلٌل النفسً ، ـ نظرٌة السمات ، ـ النظرٌة السلوكٌة ، ـ نظرٌة 

بما أن دراستنا تركز على تناول الشخصٌة من ناحٌة عاملٌة لذا نكتفً بعرض . تحقٌق الذات 

 .النظرٌات المعتمدة على التحلٌالت العاملٌة

:  للشخصٌةنظرٌة االنماط ـ 1ـ5

لقد قدمت عبر التارٌخ الفكري لالنسان مبادئ عدٌدة لتصنٌف البشر ، واقترحت أنماطا 

مختلفة ذات تنوعات شتى ، تراوحت من االنماط الجسمٌة والمزاجٌة والنفسٌة والمعرفٌة والشخصٌة 

 . العرٌضة الى نماذج وانماط ذات مدى ضٌق 

 التً قام األولى الشخصٌة ودراستها تعود الى المحاوالت أنماطان جذور االهتمام بموضوع 

 للشخصٌة ، هً النمط أنماط أربعة، الذي كان ٌرى ان االمزجة تعود الى  (م. ق400 )بها ابوقراط 

الصفراوي ، والنمط السوداوي ،والنمط البلغمً ، والنمط الدموي ، وقد حاول عن طرٌقها وضع 

 . اإلنسانٌةتصنٌف للشخصٌة 

 )  Sheldonشٌلدون و  Kertschmer  ( 1925) كرٌتشمرتبعه فٌما بعد كل من 

 للشخصٌة من خالل بنٌة الجسم والمظهر الخارجً لجسم الفرد أنماطفً محاوالت لوضع  (1940

( 38 : 2015غباري ،  ).وعالقته بالخصائص النفسٌة للفرد 

 للشخصٌة اعتمادا على الخرٌطة الهرمونٌة التً أنماط بوضع  Bermanبرمان وقد قام 

 وتمٌزهم من غٌرهم ، مما األشخاص  الهرمونٌة التً ٌشترك بها بعض اإلفرازاتتحوي كم ونوع 

 ) الهرمونٌة اإلفرازات شخصٌة تستند الى تلك أنماط تصنٌف البشر الى إمكانٌة أمامٌفسح المجال 

. (النمط الدرقً ، النمط االدرنالٌنً ، النمط النخامً ، النمط التٌموسً ، النمط الجنسً 

 و ،  Freud لسٌجموند فروٌد نفسٌة فقد كان أسساما فً مجال تنمٌط الشخصٌة على 

 للشخصٌة تمٌز أنماطمساهمة فاعلة فً ذلك ، فقد حدد فروٌد ستة   Adlerادلر  ، و Jungٌونج 

نمط الشخصٌة الشهوانً ، :  عن غٌرهم فً المراحل المتقدمة من عمرهم وهً األفرادفئة من 

والنرجسً ، والوسواسً ، والشهوانً ـ الوسواسً ، والنرجسً ـ الوسواسً ، والنرجسً ـ شهوانً 

نمط الشخصٌة الفمً ، نمط الشخصٌة :  للشخصٌة وهً أنماط أربعة، وفً تصنٌف اخر ذكر فروٌد 

الشرجً ، نمط الشخصٌة القضٌبً ، ونمط الشخصٌة الجنسً ، معتمدا فً ذلك على عملٌة التثبٌت 

 فً مراحل سنٌة مبكرة ةاإلنمائً تلك المراحل بإحدى مروره أثناءالتً ٌتعرض لها الفرد فً 

( 39 : 2015،غباري).

 إلى األفراد للشخصٌة مبنٌة على عاملً االنبساط واالنطواء ، اذ قسم أنماط بطرح  ٌونجوقام

 للشخصٌة عن طرٌق ما اسماه التسلسل الوالدي ، أنماطافقد وضع  ادلر انطوائٌٌن وانبساطٌٌن ، واما
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 سوف ٌضفً على شخصٌته إخوته تسلسل الفرد فً ترتٌب العائلة من حٌث موقعه والدٌا بٌن أن إذ

 األصناف من التسلسل الوالدي نفسه ، وٌمٌزه فً الوقت نفسه من أقرانهطابعا معٌنا ٌشترك به مع 

 ، نمط األولنمط المولود :  للشخصٌة بناءا على ذلك وهً أنماط ، وقد قام بتحدٌد ثالث األخرى

( 39 : 2015،غباري) .األصغرالمولود الثانً ، ونمط المولود 

: عند ٌونج األنبساط واالنطواء 

 فً نظرٌة األنماط السٌكولوجٌة إلً أن الشخصٌة تتحرك فً اتجـاهٌن مختلفـٌنوٌذهب ٌونج 

 انطواء وانبساط ، وهناك نوع من الناس لحظة االستجابة لمثٌر معٌن ٌتخذ فً أول األمر موقف

 االنسجام أو األحجام ، ثم بعد ذلك فقط ٌمكنه القٌام باالستجابة بٌنما نوع أخر إذا وجد فً هـذه

 المواقف نفسها ٌقدم علً اتخاذ االستجابة وهو علً ثقة أن سلوكه سلٌم بشكل واضح ، إما النوع

 األول فٌتمٌز بعالقة سلبٌة معٌنة للموضوع بٌنما ٌتمٌز النوع الثانً بعالقة اٌجابٌة للموضـوع ،

 النوع األول ٌطـابق النـوع المنطـوي بٌنمـا النـوع الثـانً ٌطـابق االتجـاه المنبـسط ،

 . وهنا تري أن ٌونج قد قسم الناس إلً نمطٌن أساسٌن للشخصٌة المنطوي والمنبسط

 )5 : 1990عبد هللا ،  (

وقد وضع عالم النفس التحلٌلً كارل ٌونج تقسٌمات االنبساط واالنطواء فً الشخصٌة وراي 

بٌنما االنبساطً ٌكون فً , ان االنطوائً ٌكون احٌانا اكثر اهتماما باالحاسٌس منه باالفكار الواقعٌه 

انه , اغلب االحٌان قلٌل االحساس فً امور حٌاتٌه ذات صله بالمشاعر المرهفة او االحساسات 

 : 2008 مؤمون صالح ،).بمعنى اخر ٌتعامل مع الواقع كما هو بدون تضخٌم او اثارات عاطفٌه 

72) 

ٌعتبرالتصنٌف الثنائً للشخصٌة كما ظهر عند ٌونج من اوسع اشكال التصنٌف الحدٌثة 

 احدهما المنطلق او المنبسط: انتشارا وتاثٌرا ،حٌث ٌرى ٌونج ان هناك نمطٌن رئٌسٌٌن للشخصٌة 

Extrovert  والثانً المنطوي او المنكمش ،Interovert  وٌكون االتجاه الرئٌسً لالول نحو ، 

 .العالم الخارجً ، بٌنما ٌكون التمركز الرئٌسً للثانً حول ذات الشخص وداخله 

. ٌتمٌز المنبسط بحب االختالط ، والمرح ، وكثرة الحدٌث ، وسهولة التعبٌر ، وحب الظهور 

بٌنما ٌتمٌز الثانً بالحساسٌة والعوز ، والتامل الذاتً ، واالنكماش ، والمٌل الى العزلة ، وقلة الحدٌث 

. ان االختالفات االساسٌة بٌن النمطٌن كما ذكرها ٌونج تشٌر الى عدد من الجوانب . 

فالمنبسط ٌعمل بتؤثٌر وقائع موضوعٌة  بٌنما ٌتؤثر المنطوي بعناصر امٌل الى ان تكون ذاتٌة 

تؤملٌة ، وسلوك االول ٌوجهه الشعور بالضرورة والحاجة ، بٌنما ٌسٌر سلوك الثانً على قواعد 

( 165 : 2015غباري ،  ).ومبادئ عامة 

وال ٌقف ٌونج عند هذا الحد من التصنٌف الثنائً ، بل ٌفصل الحدٌث فً تعبٌر االنسان 

فهناك المنبسط العقالنً ، وهناك المنبسط الالعقالنً ،وكذلك هناك المنطوي : وٌجعله فً اشكال 

 (تغلب علٌه صفات التفكٌر )ونمٌز بٌن منبسط عقالنً مفكر. العقالنً والمنطوي الالعقالنً 

، مثل هذا التمٌٌز (تغلب علٌه صفات المشاعر االنفعالٌة  )ومنبسط ال عقالنً مؤخوذ بمشاعره 

 (  166 : 2015غباري ،  ). موجود كذلك فٌما ٌتصل بالمنطوي
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ومع هذا تمٌل تلك ,فٌونج ٌصنف الشخصٌة حسب توجٌه المٌول واالهتمامات الى انطوائً وانبساطً 

التصنٌفات الى ان تجعل من قبٌل االنماط ما فً الواقع انحرافات بالغة باتجاه او االخر عما هو العام 

. او السوي او االنسان المتوسط

وٌإكد ٌونج على انه حٌن ٌكون الفٌض اللٌبٌدي بعٌدا عن الفرد ٌستعمل لفظ االنبساطً 

اما حٌن ٌكون اللٌبدو متجها اساسا الى الداخل على الفرد نفسه ٌعرف , وٌسمى الفرد منبسطا 

باالنطواء وٌكون الفرد منطوٌا وٌعرف هذان النمطان بانهما من االنماط المزاجٌة او االنماط النفسٌة 

 )39 :2005العٌسوي ، (.فً مقابل االنماط الجسمٌة

 : نقد نظرٌة األنماط 

علً  عندما نضع فردا ما فً نمط فإننا نفترض أن جمٌع الصفات المكونة لهذا النمط تنطبق علٌـه ـ

حٌن أن بعضها فقط هو الذي ٌتوفر عنده ، وعلً ذلك فإننا ال نصب األفراد فً قوالب جامدة 

 .بٌنهم من فروق فردٌة فً كم ما ٌملكون من هذه السمات  ونتجاهل ما

ولكننا  أن فكرة األنماط فكرة مسرفة فً التعلٌم حٌث أنها ال تنطبق إال علً قلة متطرفة من النـاس  ـ 

 .الجمٌعنطلقها علً 

 . تنظر فكرة األنماط إلً ناحٌة واحـدة مـن نـواحً الشخـصٌة وتهمـل مـا عـداها مـن عناصرـ

 117:200)2عٌسوي،)

  :الفرق بٌن االنماط والسمات 

إن مفهوم النمط زمل من السمات ، أو مستوى أرقى   (152 : 1994)         ٌذكر عبد الخالق 

على ان   اٌزنكوٌإكد . تنتظم فٌه السمات ، وهناك أنماط جبلٌة ومعرفٌة وإدراكٌة وأنماط للشخصٌة 

تتشابه من حٌث انها مستمدة من تحلٌل االتساقات ، ولكنهما ٌختلفان فً درجة  السمات واالنماط 

وفً التحلٌل تتطابق االنماط مع العوامل ذات الرتبة الثانٌة ، فً حٌن تتطابق السمات مع . العمومٌة 

 . العوامل ذات الرتبة االولى 

وٌذكر اٌزنك ان النمط مجموعة من السمات المرتبطة معا ، تماما بالطرٌقة نفسها التً نعرف  

بها السمة بوصفها مجموعة من االفعال السلوكٌة ، فالفرق بٌن مفهومً السمة والنمط لٌس فً 

استمرار التغٌرات المفترضة او عدمه ، وال فً شكل التوزٌع ، لكن الفرق فً ان النمط  مفهوم ذو 

 (155 : 1994عبد الخالق ، ). شمول اعظم

وٌذكر اٌزنك ان الفرق بٌن نظرٌة السمات ونظرٌة االنماط كما هو شائع بٌن الباحثٌن ، ان 

نظرٌة السمات تفترض مقدما توزٌعا اعتدالٌا للخصائص السٌكولوجٌة التً تقاس ، على حٌن تفترض 

نظرٌة االنماط توزٌعا ذا قٌمتٌن ، وتمٌل االخٌرة الى تصنٌف االفراد ـ بطرٌقة حادة ـ الى جماعات 

منفصلة ، على حٌن تفترض نظرٌة السمات تدرجا مستمرا ٌكون فٌه معظم الناس فً الوسط فعلى 

سبٌل المثال تنظر نظرٌة االنما للناس اما منطوون او منبسطون ، على حٌن ترى نظرٌة السمات ان 

 ( 113: 1999االنصاري ،).معظم الناس ٌمٌلون الى ان ٌكونوا وسطا بٌن االنبساط واالنطواء 
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ان ثمة مزاٌا تنتج عن التصنٌف الى انماط ، فاالنماط شكل من اشكال " بونار"وٌرى 

التصنٌف ، وللتصنٌف وظٌفة اقتصادٌة فً العلم ، واالنماط خطوة على طرٌق التصنٌف المفٌد للناس 

وطرٌقة تحثنا على الفحص ، بحٌث ٌجب ان نحكم على قٌمتها وكفاءتها بمدى اقتصادها ، وبهذا 

                                           (114: 1999االنصاري ، ).المعنى فان نظرٌة االنماط صادقة ومفٌدة 

  :للشخصٌةنظرٌة السمات  ـ 2ـ5

نظرا لما ٌوجه لنظرٌة األنماط من انتقادات فان هناك بعض العلماء الذٌن ٌرون أن الحكم 

علـى الشخصٌة ٌكون بدراسة جمٌع سماتها ، وعلً ذلك فان الشخصٌة فً نظرهم عبارة عن مجموع 

ما لدي الفرد من سمات ، وعلً ذلك فإننا لكً نتعرف علً شخصٌة فرد ما فإننا نطبـق علٌـه عددا 

كبٌرا من االختبارات التً تقٌس سمات الشخصٌة أو تقٌس أبعاد الشخصٌة ، وتعتمد هـذه النظرٌة 

علً فكرة ثبات الشخصٌة فالشخص الواحد ٌسلك سلوكا متشابها فً المواقف المختلفة ، كذلك تعتمد 

 (122 ،2002عٌسوي ، ). علً اختالف األفراد وفٌما ٌملكون من سمات 

تهدف نظرٌة السمات الى وصف الشخصٌة ، وتبٌان الخصائص األساسٌة للفرد، والتً توجه 

سلوكه ، وتمكننا من التنبإ به ،أكثر من اهتمامنا ببٌان تطورها ، وٌفترض أصحاب نظرٌة السمات 

أن الناس ٌختلفون فً عدد من الخصال او مقاٌٌسها ، بحٌث ٌمثل كل منها سمة ، ومن أمثلة سمات 

عبد الخالق، ).الخ ......االستقرار االنفعالً ، االندفاع ، العدوان، االستبشار ، السٌطرة ،: الشخصٌة 

1991 :457) 

وكذلك ٌعتقد أصحاب نظرٌة السمات أن الوظٌفة االساسٌة لعالم نفس الشخصٌة هً عزل 

ووصف صفات معٌنة تكمن وراء السلوك الظاهر للفرد وتحدٌدها ، وبذلك ٌعطون لسلوك الفرد ثباتا 

 ( 643: 1975غنٌم ،).واتجاها متكامال، وهذه الصفات تعرف بالسمات

سمات  ) تعد نظرٌة السمات من النظرٌات البسٌطة والمفهومة ، اذ تقول ان لكل فرد ممٌزات 

وٌجمع هإالء على .شخصٌة ، ثابتة فٌه ، مالحظة تمٌزه عن االخرٌن الختالفه عنهم بهذه السمات  (

ان السمة هً الوحدة الرئٌسٌة للشخصٌة ، وهم ٌعرفونها بانها استعداد مسبق او مٌل محدد لالستجابة 

 2015غباري ،  ) .. ومن هذا المنطلق راحوا ٌبحثون عن شبكة السمات التً تتكون منها الشخصٌة.

 :119) 

 السمات أن انه ٌمكن القول إلى باإلضافة من نظرٌة السمة أساسٌاٌعد المزاج دائما جزءا 

 ، والى حد ما ترتبط أمزجة خمسة عوامل تتكون من أو سواء وضعت فً سٌاق ثالثة األساسٌة

فمثال ترتبط وجدانات القلق والعداوة واالكتئاب . والوجدانات بعدٌد من عوامل السمات األمزجة

. بالعصابٌة ، بٌنما ٌرتبط الدفء واالنفعاالت االٌجابٌة باالنبساطٌة 

المزاج ، االٌجابٌة منها /  العرٌضة للوجدان األبعادٌإكد بعض منظري السمات على 

 إلى باإلضافة.  بالنسبة للصحة وحسن الحال األبعادوالسلبٌة ، وٌشٌرون الى تضمٌنات مهمة لهذه 

 التباٌن فً االستجابة االنفعالٌة فٌما أو مستوى رد الفعل ،أو الفروق فً شدة الوجدان ،أبزارذلك ٌتم 

( 261 : 2010برافٌن ، ). المتشابهٌن فً السمات األفرادبٌن 
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 األعضاءٌغلب على منظري السمات تؤكٌدهم لمبادئ علم الوراثة وعلم الحٌاة وعلم وظائف 

 فالسمات  المعرفٌة الموروثة تشمل الذكاء . لتفسٌر الفروق الفردٌة الكبٌرة والثابتة فً المزاج 

والسمات المزاجٌة . واالستعدادات الخاصة ، والسمات المعرفٌة المكتسبة تتضمن المهارات الخاصة 

الموروثة تعكس االنفعاالت العامة والنماذج المزاجٌة الخاصة ، والسمات المزاجٌة المكتسبة تجسد 

 ، لألسرةاما السمات االجتماعٌة فتتناول الوضع االقتصادي . االتجاهات والمٌول والعادات 

 واالجتماعٌة ، ونوع العمل ، واسالٌب قضاء اوقات األسرٌةوالظروف المنزلٌة الطبٌعٌة ، والعالقات 

( 262 : 2010برافٌن ،) .الفراغ 

: Gordon Allport لبورتأوالـ نظرٌة جوردون أو

نظام نفسً عصبً مركزي عام "  بانها personalityلقد عرف البورت السمة فً كتابه 

خاص بالفرد ٌعمل على جمع المثٌرات المتعددة متساوٌة وظٌفٌا ، كما ٌعمل على اصدار توجٌه 

الفكرة :" وهً تتضمن فكرتٌن اساسٌتٌن هما " اشكال متساوٌة من السلوك التكٌفً او التعبٌري 

الفكرة . االولى وجود استعداد مستقل عن الظروف الخارجٌة ، ومستقل عن ظروف التعلم والبٌئة 

" وهما فكرتان مرتبطتان ببعضهما اشد ارتباط. الثانٌة هً العمومٌة او الثبات فً السلوك الفردي 

( 124: 2015غباري ، ).

ان سمات الشخصٌة ال ٌمكن فهمها اال فً صور تفاعل العوامل البٌولوجٌة والبٌئٌة معا فً 

تشكٌل الشخصٌة ، فالشخص الذي ٌعانً من مركب خوف او نقص او احباط قد ٌستعٌن بالصور 

فالسمة تتمٌز بانها توجد لدى كل فرد منسجمة نسبٌا مع .النمطٌة للتخفٌف من حدة هذا الخلل النفسً 

 (126 : 2015،غباري). ، ثابتة نسبٌا تتمٌز بالبقاء الطوٌل Egoاالنا 

ٌنظر البورت الى السمات كعناصر بنائٌة اساسٌة للشخصٌة ، فٌنظر الى السمة بوصفها 

استعدادا مسبقا لالستجابة على نحو خاص ، وتإدي السمة الى اتساق فً االستجابة ، النها تصف 

على .العدٌد من التنبٌهات المتعادلة وظٌفٌا ، وتستحضر عدٌدا من اشكال السلوك التكٌفً والتعبٌري 

سبٌل المثال ، ٌتسم االشخاص االجتماعٌون بانهم ودودون ، ومنطلقون دون تحفظ ، النهم ٌنظرون 

( 106 :1برافٌن ج).الى كثٌر من المواقف كفرص للتفاعل مع االخرٌن 

كل سمة فً الفرد تعتبرسمة  فرٌدة تتمٌز فً قوتها واتجاهها ومجالها " وٌرى البورت ان 

، وٌإكد البورت انه ال ٌوجد ابدا فً "عن السمات االخرى المتشابهة الوجودة لدى االفراد االخرٌن 

الواقع شخصان لهما سمة واحدة تماما ، والرٌقة التً تعمل بها اي سمة بالذات لدى شخص معٌن 

. تكون لها دائما خصائص فرٌدة تمٌزها عن جمٌع السمات المتشابهة لدى االشخاص االخرٌن 

( 38 : 2006المٌالدي ، )

هل تستخدم ' واقترح اولبورت عدٌدا من الفئات المتباٌنة للسمات ، احدى هذه الفئات تتعلق بـ 

السمات لوصف االشخاص بشكل عام ، ام انها تستخدم فقط لوصف شخص بعٌنه ؟ ، وهو ما اطلق 

 (األٌدٌوجرافً  ) ، مقابل التوجه الفردي Nomothetic (الناموسً )علٌه اسم الجمعً 

Idiographic .  فاعتقد اولبورت ان من المهم ان نحدد وحدات السمات التً تنطبق على جمٌع

االشخاص مإكدا بذلك اهمٌة التوجه الجمعً ،  وفً الوقت نفسه اصر اٌضا على اهمٌة الفرد ، 

.  فاقترح وجود سمات تعبر عن خصال فرٌدة لدى الشخص مإكدا اهمٌة المنحى الفردي 
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الفئة التمٌٌزٌة الثانٌة التً اقترحها اولبورت هً التً تعنى بوصف السمات من حٌث كونها 

وهنا مٌز بٌن السمات االصلٌة والسمات المركزٌة واالستعدادات الثانوٌة . مركزٌة او سطحٌة 

 (107: 1برافٌن ج)

اسما من  (17953وبالتحدٌد ) 18000 ما ٌقرب من 1936جمع البورت وأدبٌرت عام 

 اعتمادا على طبعة 1967أسماء السمات فً اللغة االنجلٌزٌة ، وقد راجع نورمان هذه القامة عام 

احدث من المعجم ذاته الذي رجع الٌه البورب وادبٌرت ، وأوصل نورمان اسماء السمات الى 

 (459: 1991عبد الخالق ،). (أربعٌن الفا) 40000

لم ٌستخدم اولبورت طرٌقة التحلٌل العاملً لتحدٌد وحدات السمات او فئاتها ، واشار الى ان 

مكونا من عدد من العناصر المستقلة ، اكثر منه ' مركبا ' التحلٌل العاملً ٌتعامل مع الشخص بوصفه 

ومع انه انتقد التحلٌل العاملً ، فقد كان الولبورت جهوده . نسقا متفردا من بناءات فرعٌة متفاعلة 

( 108 :2010،برافٌن).-الثرٌة فً ابتكار تصنٌفات للمصطلحات الخاصة بالسمات 

ولتحقٌق ذلك قام بوضع قائمة من المصطلحات التً استخرجها من معجم المفردات 

االنجلٌزٌة ، واضاف الٌها عددا من المصطلحات الدارجة للسمات صنفها فً فئات ، تكونت هذه 

الفئات من الصفات الثابتة والمستقرة ، كالنشاطات والحاالت المزاجٌة ، والتقوٌمات االجتماعٌة ، 

والفئات المختلطة المكونة من الخصال البدنٌة والجسمٌة ، وفئات الخصال المرتبطة بالموهبة 

وتصف الفئة االولى الصفات الشخصٌة التً ترتبط بشكل كبٌر بمفهوم السمة ، ورغم . والقدرات 

وجود قدر ما من عدم النظام فً طرٌقة تصنٌف الفئات ، فال تزال لهذه الدراسة اهمٌتها الكبٌرة 

وعلى  (109: 2010،برافٌن  ).الستخامها اللغة العادٌة كؤساس لوضع تصنٌف شامل للمصطلحات 

النقٌض من اولبورت ٌإمن علماء السمة الذٌن أتوا من بعده بؤهمٌة التحلٌل العاملً كؤداة رئٌسٌة فً 

. اكتشاف الوحدات االساسٌة للشخصٌة 

 :نقد نظرٌة البورت

ـ أنها لم تولد فروضا ٌمكن وضعها موضع التحقٌق اثباتا ورفضا ، وهذه الخاصٌة من 

خصائص النظرٌة الجٌدة ، اي انها لم تقدم لنا مجموعة من األبعاد التً ٌمكن على أساسها دراسة 

 .الشخصٌة 

ـ ان البروفٌل الذي ٌحصل علٌه الباحث لشخص ما أو لدرجاته على مقاٌٌس السمات وان 

كان صحٌا من حٌث دقة التقدٌر اال انه لٌس وصفا كافٌا أو تاما للشخصٌة، واذا ٌلزم لكً توصف 

شخصٌة فرد أن تعرف التفاعل بٌن هذه السمات أو التنظٌم العام الذي ٌوضح العالقات الوظٌفٌة 

 ( 372: 2003احمد كامل، ).القائمة بٌنها

ـ ان السٌكولوجً الذي ٌصف الشخصٌة عن طرٌقها ، ٌواجه صعوبة كبٌرة فً تحدٌد عددها 

 ـ 3000، فقد بٌن أن عدد الكلمات التً تعبر عن السمات فً اللغات المختصرة ٌتراوح ما بٌن 

 كلمة ، وال شك فً ان هذا التعدد الكبٌر للصفات التً ٌمكن أن تعبر عن السمات ، ٌجعل 5000

وصف الشخصٌة أمرا غٌر ممكن على االطالق، وقد أدى هذا االعتراض الى قٌام منهج التحلٌل 

 (47: 1959كامل واخرون، ).العاملً 
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 :ثانٌاـ نظرٌة عوامل جٌلفورد

كانت اضافة جٌلفورد الكبٌرة هً التحقق من ان حساب االرتباطات المتبادلة بٌن بنود 

االستخبار والتحلٌل العاملً لهذه االرتباطات ، تعد خطوة ال غنى عنها فً عزل العوامل المستقرة 

 (160: 1992عبد الخالق،).للشخصٌة ولتؤلٌف استخبارات مناسبة، وكانت دراساته رائدة فعال

أنه ٌجب أن ٌخصص مكانا بارزا بالمكانة الرفٌعة لبحوث جٌلفورد وزوجته، " أٌزنك "ٌذكر 

حٌث تعد دراساتهما فاتحة مجال للبحث هام وجدٌد تماما، فلم ٌقوما بحساب االرتباطات بٌن درجات 

مجموعات من بنود االستخبارات المختارة على أساس قبلً، ولكن بٌن البنود الفردٌة ذاتها،ففً 

 من 930 االنطواء على /سإاال نموذجٌا لالنبساط  (36) ، طبقا 1934دراستهما االولى عام 

 االنطواء االجتماعً ، /االنبساط: الطالب ، وحسبت االرتباطات بٌنها واستخرجت أربعة عوامل هً

 .الحساسٌة االنفعالٌة، االندفاعٌة ، االهتمام بالذات

 مع استخدام طرق احدث للتحلٌل واستخرجت مجموعة عوامل 1936وتكرر التحلٌل عام 

االنطواء االجتماعً، عدم النضج االنفعالً ، عامل الذكورة، االنطالق أو : أهمها ماٌلً

 (161: 1992عبد الخالق،).التهوٌنٌة

اعتمد جٌلفورد فً دراساته على حساب االرتباطات المتبادلة بٌن البنود الفردٌة من عدة 

استخبارات للشخصٌة ، ولم ٌقم بحساب االرتباطات بٌن الدرجات الكلٌة لهذه القوائم ، ونتج عن ذلك 

نتٌجة لتحلٌل عاملً " مسح جٌلفورد ـ زٌمرمان للمزاج"ثالث قوائم للشخصٌة، جمعها فٌما سمً بـ 

 (163: 1992عبد الخالق،).1956شامل عام 

جهودهما لتصمٌم بطارٌة من وعاء ضخم من البنود تمثله هذه " زٌمرمان "و " جٌلفورد"بدأ 

البطارٌات الثالث بهدف الحصول على مقاٌٌس متسقة داخلٌا ومستقل كل منها عن االخر ، ودرست 

االرتباطات بٌن البنود أخضعت لعدد من التحلٌالت العاملٌة وأدت الى عدد من العوامل المتماٌزة 

عامال ، وانتهت هذه الخطوة بتصمٌم مجموعات من البنود المناسبة لقٌاس كل عامل  (13)ثالثة عشر

 :منها ، وفٌما ٌلً امثلة لبعض هذه العوامل 

ـ الثقة بالنفس مقابل مشاعر 4. ـ الذكورة مقابل األنوثة 3. ـ السٌطرة 2.  ـ النشاط العام1

 النقص 

 .ـ االكتئاب 8.ـ التؤملٌة 7.ـ االجتماعٌة 6. ـ الطمؤنٌنة مقابل العصبٌة 5

 .ـ الوداعة 12.ـ الموضوعٌة 11.ـ الكبح مقابل االنطالق 10.ـ االستقرار مقابل الدورٌة 9

 . ـ التعاون والتسامح 13

قطبٌة ، أي أن العامل ٌقٌس متصال ٌمتد من الخصائص االٌجابٌة " جٌلفورد"وجمٌع عوامل 

التً ٌحملها اسم العامل الى الخصائص السلبٌة المناقضة لهذا االسم ، وقد سمٌت العوامل وفقا ألعلى 

 (337: 2000االنصاري ،). التشبعات علٌها 
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 :نظرة نقدٌة لعوامل جٌلفورد

ان مضمون عوامل جٌلفورد الثالثة عشر ٌتضمن ازدواجا وتكرارا أو على األقل تقاربا بٌن 

الثقة بالنفس، الطمؤنٌنة، االكتئاب، االستقرار، : هذه العوامل، على سبٌل المثال العوامل األربعة التالٌة

 .ٌالحظ أنها تدور حول المضمون نفسه عبر بعد ثنائً القطب ٌجمع العصابٌة مقابل االتزان االنفعالً

النشاط العام ، السٌطرة، االجتماعٌة، الكبح ، التعاون، فانها : وكذلك العوامل الخمسة االتٌة

عبد ).تختص ببعد ثنائً القطب لالنبساط مقابل االنطواء، وهذا ما ٌذكره أٌزنك نتٌجة لدراسات عدٌدة

 (166: 1992الخالق،

بالكفاءة الى حد ما وان كانت كفاءتها تتؤثر باالزدواج " جٌلفورد ـ زٌمرمان"تتمٌز بطارٌة 

. المتكرر فً الدرجات المختلفة علٌها وهً معدة أساسا لقٌاس سمات الشخصٌة لدى األسوٌاء 

 (338: 2000االنصاري ،).

وزمالئه مائلة مرتبطة ولٌست " جٌلفورد"أن عوامل  (1993)" احمد عبد الخالق "وٌذكر 

متعامدة مستقلة ،وأن التحلٌل العاملً من الرتبة الثانٌة ٌمكن أن ٌكشف عن عاملً العصابٌة 

 :واالنبساط ، ومع ذلك فان هذه المقاٌٌس العاملٌة الثالثة عشر ذات أهمٌة خاصة لسببٌن 

 ـ استخدمت بعض القوائم التالٌة لها بعض بنودها ، وأهم هذه القوائم التً اشتقت بعض 1

قائمة منٌسوتا متعددة األوجه للشخصٌة ، وقائمة أٌزنك للشخصٌة : هً " جٌلفورد"بنودها من مقٌاس 

 .للمزاج " ثٌرستون"، واستبٌان 

 ـ ما تزال تستخدم حتى االن فً عدد من البحوث ، المقاٌٌس العاملٌة التً وضعها 2

االستقرار مقابل الدورٌة ، واالكتئاب ، واالنطالق ، وٌستخدم المقٌاس األول : وأمثلتها " جٌلفورد"

 (338: 2000االنصاري ،).والثانً لقٌاس العصابٌة ، أما الثالث فٌقٌس االنبساط 

 : Reymond Cattel  رٌموند كاتلثالثاـ  نظرٌة 

 تدعى نظرٌة كاتل نظرٌة سمات الشخصٌة كما تستخرج بالتحلٌل العاملً ، والوسٌلة 

 .االخٌرة الستخراج السمات وتعٌٌنها هً التً تفرقها عن نظرٌة السمات لدى جوردون اولبورت  

قد جمع كاتل بٌن تمكن نادر من طرق التحلٌل العاملً بوصفه منهجا لتحلٌل المتغٌرات 

المتعددة، وبٌن دراساته المستفٌضة لقاعات عرٌضة فً الشخصٌة ، وقد أجرى عددا كبٌرا من 

: 1987عبد الخالق،).الدراسات العاملٌة ، تتمٌز المصفوفات فٌها بتضمنها لعدد كبٌر من المتغٌرات 

168 ) 

وكاتل له نظرة خاصة الى التحلٌل العاملً ، لٌس على انه منهج لتلخٌص البٌانات ،بل على 

التً تكمن خلف  (المصدرٌة)انه وسٌلة هامة جدا للكشف عن الوحدات السببٌة أي السمات االساسٌة 

 (87: 1999االنصاري ،).تجمعات السمات السطحٌة التً ترتبط بمتغٌرات الشخصٌة 

وقد بدأ كاتل بتجمٌع كل أسماء الشخصٌة على أساس مصدرٌن ،أولهما المعم حٌث اعتمد 

اسما ، وثانٌها (17953) حٌث توصال الى قائمة قوامها 1936على دراسة البورت وادٌبرت عام 
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اسما من أسماء  (160)التراث السٌكٌاتري والسٌكولوجً، وقد خفض هذه القائمة بادئ ذي بدء الى 

سمة أخرى اعتقد أنها هامة، وبعد ذلك  (11)السمات بحذف المترادفات الواضحة ، ثم أضاف الٌها 

، وقد اسفرت  (170: 1987عبد الخالق، . )( بندا171والتً قوامها  )استخدم قائمة السمات هذه

السمات االساسٌة " التحلٌالت العاملٌة للتقدٌرات االخٌرة عن التوصل الى ما وصفه كاتل على انه 

وتوصل كاتل باتباعه هذا المنهج ـ التحلٌل العاملً ـ الى تحدٌد ستة عشر عامال ". االولٌة للشخصٌة 

 PF 16للشخصٌة ٌقٌسها االستخبار المعروف بـ 

( Sixteen Personality Factor Questionnaire .) 

 وهو ٌرى ان هذا العدد من العوامل لٌس كل عوامل الشخصٌة ، بل ٌمثل فقط ثلثً التباٌن 

 (77: 1999االنصاري ،).تقرٌبا فً مجال الشخصٌة 

ولم ٌكتف كاتل بتحلٌل المصطلحات المعبرة عن السمات كما تستخم فً لغة الحٌاة الٌومٌة ، 

اي  )بل بدأ فً تحدٌد اذا كان من الممكن الحصول على نفس المجموعات او فئات المصطلحات 

ولتحقٌق هذا الغرض وضعت مئات من بنود االستخبارات ، والتً .عبر االستخبارات  (العوامل

واستخدم التحلٌل العاملً لتحدٌد اي بنود هذه االستخبارات ترتبط . قدمت لعدد ضخم من المبحوثٌن 

 عامال ، عبرت عنها بطارٌة 16ببعضها البعض ، ومن خالل تحلٌل هذه البٌانات استخلص كاتل 

( 112: برافٌن ).لقٌاس الفروق الفردٌة على ابعاد السمة استخبارات عوامل الشخصٌة الستة عشر 

وعمل كاتل على تخفٌض قائمة السمات الى اقل عدد ممكن لٌتٌسر استخدام طرٌقة التحلٌل 

استبٌان الشخصٌة " فً معالجتها ، وبذل فً هذا السبٌل جهودا ضخمة توجت بتصمٌم ألعاملً

 سمة اعتقد أنها 16وٌحتوي هذا االستبٌان على عدد كبٌر من البنود لقٌاس  (F 16 .P )للراشدٌن

  (120:غباري ) .كافٌة لتوصٌف الشخصٌة

 فً عوامل الشخصٌة ان ٌبسط الشخصٌة االنسانٌة الى ستة تهنظريمن خالل  كاتل  حاول

 ، قوة االنا  (B) ، الذكاء (A)االنطالق: عشر عامال اساسٌا ثنائً القطب ، وكانت على النحو التالً 

(C) السٌطرة ،(E) االستبشار،(F)قوة االنا االعلى ،(G) المغامرة ، (H) الطراوة ،(I) التوجس ،

(L) االستقالل ،(M) الدهاء ،(N) االستهداف للذنب ،(O) التحرر ،(Q1) ًاالكتفاء الذات ،(Q2) ،

 (130:غباري ) .( Q 4) ، ضغط الدوافع (Q3)التحكم الذاتً فً العواطف

  :اسهامات كاتل لنظرٌة السمة 

اي  )وتمثلت عناصر الشخصٌة لدى كاتل فً السمات وهً سلوكٌات ، تتغاٌر بشكل نموذجً 

وبعبارة اخرى تشٌر السمات الى سلوكٌات ٌرتبط كل منها  (تتصاحب زٌادة ونقصانا 

 (54 :،بارفٌن).رباالخ

اهتم كاتل بتحدي طبٌعة السمات وصور ارتقائها ، ولتحقٌق هذا الهدف ابتكر طرٌقة : اوال 

ٌمكن من خاللها تحدٌد حجم تؤثٌر العوامل الوراثٌة والبٌئٌة فً ارتقاء مختلف السمات ، ومع ان 

المإثرات النسبٌة للوراثة والبٌئة تنطوي على درجات كبٌرة من التنوع ، فعلى المستوى الكلً 

. للشخصٌة بٌنت التقدٌرات ان ثلثً المإثرات ترجع الى البٌئة ، والثلث الباقً فقط ٌرجع الى الوراثة 
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اهتم كاتل بالمظاهر الدٌنامٌة للشخصٌة ، الى جانب المظاهر البنائٌة اٌضا ، وذلك من : ثانٌا

. خالل طرحه لمفهوم السٌولة ، والذي ٌعبر عن مظاهر التغٌر فً الشخصٌة مقابل مظاهر الثبات 

ومن ثم لم ٌنظر كاتل بوضوح الى الشخص ككٌان استاتٌكً ثابت ٌسلك بالطرٌقة نفسها فً كل 

واكد كاتل ان الشخص ٌتصرف فً اي وقت معتمدا على عدٌد من العوامل الدافعٌة . المواقف 

لذلك اضطر الى استخدام اسالٌب التحلٌل العاملً لٌستخرج منها تصنٌفا للدوافع ، وحاول .والموقفٌة 

 : 1برافٌن ج).ابتكار معادلة تتنبؤ بالسلوك تعتمد على ارتباط متغٌرات السمة بالمتغٌرات الموقفٌة 

115  )

 :نقد العوامل الستة عشر لـ كاتل 

ـ عوامل ضٌقة ومتشابكة، وذلك من ناحٌة احتواء كل عامل على عدد قلٌل من السمات فضال 

 .عن االرتباطات المتبادلة لهذه العوامل

ـ عوامل غٌر متسقة وذلك تبعا لنتائج الدراسات العالمٌة التً كشفت عن عدم استطاعة 

 .العلماء استخراج ستة عشر عامال للشخصٌة فً عٌنات مختلفة

 .ـ عوامل غٌر قابلة قاٌلة للتحقق تجرٌبٌا 

 .ـ عوامل غٌر قابلة للتعمٌم عبر الثقافات المختلفة

 .ـ عوامل ال تتسم بالشمولٌة بحٌث تشمل معظم سمات الشخصٌة

 1999االنصاري ،).ـ مشكلة تسرب الذاتٌة عند تسمٌة العوامل الناتجة عن التحلٌل العاملً

:90) 

 

 : للشخصٌةالعوامل الخمسة رابعاـ نظرٌة 

مع ان المفاهٌم االساسٌة الولبورت وكاتل واٌزنك قد طرحت فً الستٌنٌات ، فلم ٌتم التوصل 

بعد الى نظرة مشتركة للسمات ، او تصنٌف شامل لها ، ومنذ ذلك الحٌن طرحت نماذج اخرى 

للعوامل الثالثة ، استند بعضها الى التحلٌل العاملً ، واستند بعضها االخر الى الفروق الفردٌة فً 

وظائف االنساق الفسٌولوجٌة ، وتشابهت بعض هذه النماذج مع العوامل الثالثة الٌزنك ، ومع ذلك 

باالضافة الى ذلك كان هناك نماذج . فهً لم تتماثل مع هذه العوامل ، او مع كل منها وما ٌقابله 

. اخرى للسمات تإكد وجود سبعة عوامل للشخصٌة ولٌس ثالثة 

وعلى مدار السنوات السابقة ، اجرى عدٌد من الباحثٌن العدٌد من الدراسات المعتمدة على 

ولكن الٌوم ٌوجد اتفاق . التحلٌل العاملً ، بدون الوصول الى اجماع على وحدات السمات االساسٌة 

مع ان هناك . على ما ٌسمى بالعوامل الخمسة الكبرى ، او نموذج العوامل الخمسة للشخصٌة 

اختالفات  بسٌطة فً المصطلحات المستخدمة للتعبٌر عن العوامل الخممسة الكبرى ، فاننا سنستخدم 

، السماحة  ( O )، االنفتاح على الخبرة  ( E )، االنبساطٌة  ( N )العصابٌة : مصطلحاتها الشائعة 

( A )  ٌقظة الضمٌر ،( C  . )
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، وٌتكون هذا االستخبار  ( OCEAN )واالستخبار الذي ٌرتبط بنموذج العوامل الخمسة هو 

ٌبدأ من درجة  ) بند ، ٌجٌب المبحوثون عن كل  منها فً ضوء مقٌاس من خمس نقاط 300من 

وذلك تبعا لمدى انطباق العبارة علٌهم ، وباالضافة  (الموافقة او القبول التام ـ الى عدم الموافقة التامة 

الى الدرجات على العوامل الخمسة ، ٌحصل االفراد على درجات نوعٌة على ستة مقاٌٌس فرعٌة او 

هذه المظاهر او الجوانب تقدم . ستة مظاهر مرتبطة  بكل عامل من العوامل الخمسة الواسعة 

  (124:برافٌن ).تماٌزات كبٌرة تركز على فئة من السلوك داخل كل من العوامل الواسعة الخمسة 

ٌبزغ بٌن كثٌر من منظري الشخصٌة اتفاق ، ٌشبه االجماع ، ٌوحً بوجود خمسة عوامل 

العصابٌة ، االنبساط، االنفتاح على الخبرة ، والسماحة وٌقظة : اساسٌة للشخصٌة االنسانٌة ،هً 

( 94 :1برافٌن ج ). الضمٌر 

اجرٌت منذ بداٌة التسعٌنٌات من القرن العشرٌن دراسات كثٌرة استخدمت التحلٌل العاملً 

وعلى امتداد التارٌخ الطوٌل لبحوث .لتحلٌل االستجابات على مقاٌٌس تقدٌر الشخصٌة واستخباراتها 

سمات الشخصٌة ظهرت اختالفات حول عدد الوحدات او العوامل االساسٌة للشخصٌة واسماء هذه 

الوحدات ، وقد بزغ ما ٌشبه االجماع بٌن مإٌدي هذا المنحى االرتباطً للشخصٌة  على وجود خمسة 

العصابٌة : وهً " نموذج عوامل الشخصٌة الخمسة " عوامل او ابعاد اساسٌة للشخصٌة عرفت باسم 

وافترض ان الفروق الفردٌة فً هذه .، االنبساط ، ٌقظة الضمٌر ، السماحة ، االنفتاح على الخبرة 

( 55: 2010،برافٌن ).السمات انما ترجع اساسا الى الوراثة 

ان العوامل التً تقٌس خصال الشخصٌة هً :  اقتراح مفاده Fiske 1949قدم فٌسكً  

 خمسة عوامل ولٌست ستة عشر عامال كما توصل الٌها كاتل ، وان االساس النظري فً تطور

العوامل الخمسة الكبرى ٌعود الى استعمال اسلوب احصائً خاص ٌعرف بالتحلٌل العاملً استخدم 

مع اختالف النظرٌات بشكل فردي اال انها جمٌعا تتجمع فً . كؤداة رئٌسٌة فً نظرٌات الشخصٌة 

 (1996عبد الخالق واالنصاري ،  ).عائلة واحدة 

وباستعمال التحلٌل العاملً ٌمكن ان ٌكون من المفٌد التفكٌر بطرزالعوامل معا كمجموعة 

 وكوستا وماكاري 1967 واٌزنك 1963 ونورمان 1961واحدة من النظرٌات ، فتوبس وكرٌستال 

 هم الذٌن طوروا مإخرا اساسا صلبا لطراز العوامل الخمسة الكبرى ، وكما اثبتت الكثٌر من 1992

غباري ).الدراسات ان العوامل الخمسة الكبرى قد انبثقت وبمنتهى الثبات فً تجمعات سكانٌة مختلفة 

 ،2015 : 131   )

عزل ما " جولدبرج"ومن خالل التقدٌر الذاتً وتقدٌر المحكمٌن والتحلٌل العاملً استطاع 

ٌقارب من ثالثة عشر عامال ،  بحٌث كان تشكٌل العوامل الخمسة االولى وترتٌبها مطابقا لما توصل 

 ، فكل من االبعاد الخمسة الكبرى اشبه ما ٌكون بوعاء ٌحتوي على مجموعة من الخصال نورمانله 

اما تعارٌف العوامل الخمسة الكبرى فتمثل محاولة لوصف العنصر . التً تمٌل للحدوث معا 

 الخصال االكثر شٌوعا ماكاري وكوستاوقد طور كل من . المشترك بٌن الخصال او العوامل الثانوٌة 

ان نموذج العوامل الخمسة :  انه من المفٌد تبنً الفرضٌة التً مفادها ماكاري و كوستا، وٌرى

فان كانت هذه النظرٌة صحٌحة ، وان كان حقا ما . بالضرورة صحٌح فً تمثٌالته لبنٌة الخصال 

غباري  ).اكتشفناه من ابعاد الشخصٌة االساسٌة ، فانها تشكل نقطة انعطاف لعلم نفس الشخصٌة 

:132 )
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: والعوامل الخمسة الكبرى هً على النحو التالً 

. وتشمل الدفء ، االجتماعٌة ، البحث عن المتعة ، العواطف االٌجابٌة : االنبساطٌة 

. وتشمل القلق ، العدوان ، االكتئاب ، االندفاعٌة ، الحساسٌة للنقد  : العصابٌة

. وتشمل الثقة ، الخضوع ، الحشمة ، االٌثار ، االستقامة  : المقبولٌة

وتشمل التنافس ، النظام ، الكفاح من اجل التفوق ، القصدٌة ،  : (االعتمادٌة  ) الضمٌرٌة

. انضباط الذات ، الشعور بالواجب 

وتشمل المغامرة ، الرٌاضة ، المشاعر ، االفعال ، االفكار ، القٌم ،  : االنفتاح على الخبرة

( 132: 2015،غباري  ). االستقاللٌة 

 :نقد نظرٌة العوامل الخمسة للشخصٌة 

ـ عدم اتفاق الباحثٌن على اللغة والمنهج المتبع لقٌاس العوامل الخمسة للشخصٌة ن وهناك 

 .عدم اتفاق على اسماها فالبعض ٌستخدم األعداد الرومانٌة أو األحرف األبجدٌة أو األسماء 

ـ من الواضح أن الباحثٌن فً مال الشخصٌة لم ٌتفقوا جمٌعا على العوامل الخمسة كبناء 

الشخصٌة ، وهذا امر متوقع بطبٌعة الحال وٌعد كل من كاتل و أٌزنك من اكبر المعارضٌن لنموذج 

العوامل الخمسة ، حٌث ٌصر كاتل على وجود أبعاد أساسٌة للشخصٌة أكثر بكثٌر من األبعاد الخمسة 

الكبرى ، بٌنما ٌإكد أٌزنك على أن العوامل الخمسة كثٌرة فً عددها ، وبالتالً ال بد من تقلٌصها إلى 

ٌقظة الضمٌر من : الطٌبة ، والبعد الثالث : عدد أقل من األبعاد ، كما ٌرى أٌزنك أن البعد الثانً 

 ( 108: 1999األنصاري ،).األبعاد الخمسة الكبرى ٌندرجان تحت بعد الذهانٌة 

 : Hans Eysenck أٌزنك هاٌنز  ـ نظرٌة6

 تحتل النظرٌات العاملٌة فى مجال بحوث الشخصٌة مكانا بارزا ومكانة راقٌة ، وأهمها 

 والتى حاول فٌها أن ٌبسط (Eysenck, 1960)" آٌزنك " نظرٌة العوامل الثالثة  التى قدمها 

العصابٌة فى مقابل االتزان واالنبساط فى مقابل : الشخصٌة إلى أبعاد ثالثة ثنائٌة القطب وهى 

وحاول هذا المإلف أن ٌرجع هذه النظرٌة فٌما ٌتعلق بعاملى . االنطواء والذهانٌة فى مقابل الالذهانٌة 

السوداوى والصفراوى، والدموى ، : االنبساط والعصابٌة إلى االفكار المبكرة عن األمزجة األربعة 

 ( . 177: 1992،عبد الخالق )" جالٌنوس ، كانط ، فونت " نسق : والبلغمى ، أو ما أسماه 

 مكانا مركزٌا فً نظرة أٌزنك للسلوك ، حٌث Type والطراز Traitتحتل مفاهٌم السمة 

، وبعبارة أخرى " تجمعا ملحوظا من النزعات الفردٌة للفعل" ٌعرف السمة ببساطة شدٌدة باعتبارها 

فان السمة ببساطة هً اتساق ملحوظ فً عادات الفرد أو أفعاله المتكررة، اما الطرازفٌعرف بؤنه 

وهكذا فان الطراز نوع من التنظٌم اكثر عمومٌة . تجمع ملحوظ أو سمة ملحوظة من السمات

 (497: 1971هول ولندزي، ).وشموال، وٌضم السمة بوصفها جزءا مكونا

وٌعتبر هانز اٌزنك من أبرز من أسهموا فً نظرٌة السمات ، حٌث قدموصفا منظما 

للشخصٌة،فالعادات أساسا تقوم علٌها سمات الشخصٌة وهذه بدورها تتجمع فً ابعاد 
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اي نرة الى الشخصٌة ٌجب " ، وتعد نظرٌته تجرٌبٌة عاملٌة، فهو ٌرى ان (67: 2004سفٌان،).قلٌلة

،  (Eysenck، 1947)" ان تعتمد على النتائج التجرٌبٌة التً تعالج نتائجها بالطرق االحصائٌة

ٌعتمد فً دراسة الشخصٌة على المنهج الفرضً االستاللً، اي اته ٌضع فرضا خاصا بتركٌب 

تؤمل فً " الشخصٌة، ومن ثم ٌختبر النظرٌات بطرٌقة استداللٌة، وهو ٌقترح نظرٌة فً الشخصٌة 

 (178 :1992عبد الخالق،).ان تشمل عددا كبٌرا من الحقائق الخاصة بالمشاهدة والتجربة

ان بحوث الشخصٌة ٌجب اال " وٌتجه الى دراسة الشخصٌة بكل الطرق المتاحة ، اذ ٌذكر 

تقٌد نفسها بفحص قطاعات صغٌرة، بل ٌتعٌن ان تدرسها بوصفها كال وبجمٌع الطرق الممكنة 

للقٌاس، فلٌس هناك اكثر اقناعا من عوامل مستخرجة من مادة تجرٌبٌة جمعت بواسطة طرق 

وقد طبق ذلك على دراساته فً الشخصٌة اذ استخدم موازٌن التقدٌر، واالستخبارات ، .مختلفة

واختبارات السلوك الموضوعً للشخصٌة، وتحتوي االخٌرة على مقاٌٌس فٌزٌولوجٌة وادراكٌة 

 (178:عبد الخالق).وحركٌةومعلمٌة

وتصنٌفه للشخصٌة الى منطوي ومنبسط ، كما تؤثر باعمال " ٌونج"ولقد تؤثر اٌزنك بـ

واٌزنك ضد كثرة مكونات الشخصٌة وٌفضل االتجاه . وباالبعاد الجبلٌة أو الجسمٌة " كرتشمر"

وهناك . العملً المقتصد فً بناء الشخصٌة ،ومهما ٌكن فال بد من دعم النرٌة ببحوث قابلة لالعادة

وعند العمل مع هذه االبعاد ٌنبغً ان نستخدم .حاجة للبحث عن ابعاد الشخصٌة قبل بناء نظرٌة عنها 

التحلٌل العاملً ، حتى لو كان التحلٌل العاملً ضعٌفا ، النه ال توجد طرٌقة اخرى قابلة لالستخدام ، 

: 1999االنصاري ، ).ومن الضروري ان نعبر عن الحقائق االساسٌة فً العلوم السلوكٌة تعبٌرا كمٌا

92) 

ٌقصد اٌزنك فً دراساته للشخصٌة ان ٌدرس اكبر عدد من المتغٌرات ، ٌمكن الحصول علٌه 

من تقدٌر الفرد لذاته على مقٌاس متدرج، وتقدٌرات االخرٌن له،والبٌانات التارٌخٌة ،وتقارٌر 

 .المالحظٌن له،وهً كلها بٌانات ضرورٌة لملء صورة شخصٌة أي فرد ولتكملة مالمحها

وباالضافة الى ذلك ٌحاول دائما ان ٌحصل على محك او جماعة ضابطة التتوافر لدٌها هذه 

الخصائص ،أو أنها تختلف من حٌث درجة امتالكها لهذه الصفات ، فان اٌزنك ٌعمل دائما على أن 

 ٌدرس مموعتٌن متقابلتٌن فً أي خاصٌة

 (الذكاء)المعرفً: وٌدور تعرٌف اٌزنك للشخصٌة حول اربعة انماط سلوكٌة هً 

المجموع الكلً " ، وهكذا فان الشخصٌة هً (الجبلة)والجسمً (المزاج)والعاطفً(الخلق)والنزوعً

لألنماط السلوكٌة الفعلٌة والممكنة للكائن الحً، كما تتحدد بالوراثة والبٌئة، وهً تنشؤ وتنمو من خالل 

 .التفاعل الوظٌفً لألجزاء المكونة التً تنتظم فٌها هذه االنماط السلوكٌة

بٌنما ٌإكد كاتل على السمات ٌإكد اٌزنك على االنماط ،ولقد كان هدف الكثٌر من اعماله 

 (329: 1990جابر،). .العلمٌة التعرف على االنماط وان ركزت بعض اعماله على وصف السمات

 :واكد اٌزنك على اساس دراساته العاملٌة  وجود ثالثة ابعاد لسمات الشخصٌة ، هً كل من

  .االنطواء ـ فً مقابل ـ االنبساطـ 
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 .ـفً مقابل ـ االتزان الوجدانً (عدم االتزان الوجدانً  )العصابٌة ـ 

  .الذهانٌة ـ فً مقابل ـ السواء

( 55: 2010،برافٌن ).وابتكر استخبارات لقٌاس الفروق الفردٌة فً هذه االبعاد الثالثة 

 :ـانواع العوامل لدى اٌزنك1ـ6

لقد اكتشف اٌزنك اربعة انواع من العوامل من خالل ما قام به التحلٌل العاملً لنتائج دراساته 

 .العامل العام ، العامل الطائفً ،والعامل الخاص، والعامل الخطؤ: وتجاربه وهً

ـ ولقد نتجت انماط الشخصٌة عنده من عوامله العامة ، وٌنبغً ان نتذكر ان انماط الشخصٌة 

 .الالذهانٌة/ الالعصابٌة ، الذهانٌة/ االنبساط ، العصابٌة/االنطواء:هً 

ـ ونتجت السمات عن العوامل الطائفٌة ، وٌإكد اٌزنك على انه ٌنبغً ان تعرف السمات 

 .تعرٌفا اجرائٌا ، وان تكون قابلة للقٌاس، وقد وجد ان السمات هً عادات متسقة للسلوك تقرٌبٌة

ـ وان العوامل الخاصة قد نتجت عن االستجابات المعتادة ،وهً افعال سلوكٌة ٌتكرر حدوثها 

 .فً ظروف مشابهة

ـ اما عوامل الخطؤ وهً اقلها اهمٌة فتصدر عن االستجابات الخاصة الي فعل مفرد وال 

 (337: 1990جابر،).ٌمكن استخدامها بدقة كبٌرة فً مناقشة الشخصٌة او نظرٌة الشخصٌة

 :ـ التنظٌم الهرمً للشخصٌة2ـ6

تصور اٌزنك للشخصٌة شبٌه بتصور كاتل من حٌث ان كالهما ٌنظر الى السلوك على اساس 

هرمً ، فمن وجهة نظر اٌزنك نجد عند قاعدة التنظٌم الهرمً االستجابات النوعٌة التً ٌمكن 

مالحظتها بالفعل ، وفوق هذه مباشرة نجد االستجابات المعتادة ، وفً المستوى التالً من الهرم نجد 

السمات وهً مماثلة لسمات المصدر عند كاتل، وعند القمة نجد االنماط ، فاالنماط عند اٌزنك ابعاد 

 (337: 1990جابر،)..اساسٌة للسلوك المستمروالمتصل اكثر من كونها فئات طبولوجٌة منفصلة

تشتمل الشخصٌة ـ من وجهة نظر أٌزنك فً أبعاد الشخصٌة ـ على جوانب ثابتة تضم األفعال 

أربعة مستوٌات من التنظٌم (1)الشكل ، وٌبٌن " تدرجً هرمً" والقابلٌات المنظمة على شكل 

 .السلوكً ، تبدأ من أقلها عمومٌة إلى أكثرها 

 هناك االستجابات النوعٌة ، وهً أفعال نوعٌة كاالستجابة الختبار المستوى األولففً 

وفً . تجرٌبً أو لخبرة من الحٌاة الٌومٌة ، وهً أمور مالحظة ، وقد تكون ممٌزة للفرد أو ال تكون 

 ثمة االستجابات التعودٌة ، وهً استجابات نوعٌة تمٌل إلى أن  تتواتر و تتكرر فً المستوى الثانً

ظل الظروف نفسها ، وعلى سبٌل المثال إذا تكرر االختبار أو أحد مواقف الحٌاة ، حٌث تكون 

 تنتظم األفعال التعودٌة فً سمات ، وهً فً هذا وفً المستوى الثالث. االستجابة بطرٌقة متشابهة 

المثال التهٌجٌة والخجل وغٌرهما ، والسمات مفاهٌم بنائٌة نظرٌة تعتمد على االرتباطات المالحظة 

بٌن عدد من االستجابات التعودٌة ، وٌمكن النظر إلٌها ـ بلغة المحلل العاملً ـ بوصفها عوامل طائفٌة 

 . تنتظم السمات فً نمط عام هو االنطواء فً هذا المثال وفً المستوى الرابع. 
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وٌعتمد هذا التنظٌم أٌضا على االرتباطات المالحظة ، وهً فً هذه المرة ارتباطات بٌن 

إذا ثمة تجمعات للسمات التً ترتبط فٌما بٌنها ، وٌنتج . سمات متنوعة هً التً تكون مفهوم النمط 

 ( 65 : 1996عبد الخالق ،).عنها مفهوم بنائً ذو مستوى أرقى هو النمط 

 (151: 1992عبد الخالق ،)( 1 )تركٌب الشخصٌة على اساس تنظٌم متدرج ، الشكل

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ـ االساس االجتماعً لالبعاد3ـ6

لقد وسع اٌزنك نسق الشخصٌة بحٌث ٌصل الى السلوك االجتماعً المعقد، فلقد اظهر اٌزنك 

ان الحصول الفرد على درجات عالٌة فً عوامل الشخصٌة الثالث وهً االنبساط، العصابٌة، 

: 1990جابر،).الذهانٌة، وخاصة فً عامل العامل االخٌر ٌهًء الفرد للسلوك الجانح واالجرامً

 (جابر

تركز عملٌة التنشئة االجتماعٌة على كف الفعل النسً والعدوانً ، ومن ثم فان المنطوي ، 

ذلك الشخص زائد التطبٌع الذي استوعب الدرس تماما ، ٌمٌل الى أن ٌعمم هذه القاعدة على كل 

نشاط، وذلك على العكس من المنبسط الذي لم ٌع درس التنشئة تماما، فٌفضل االشباع السرٌع لدوافعه 

وتتحدد التنشئة االجتماعٌة بدرجة كبٌرة بالقابلٌة لالشراط، فذو .خالل ما ٌقوم به من أفعال 

اذا  (منطوٌا)المنعكسات الشرطٌة التً تكونت بسهولة وسرعة ٌمٌل الى أن  ٌصبح زائد التنشئة 

قورن بالمتوسط ، أما من تكونت لدٌه المنعكسات الشرطٌة ببطء وصعوبة، فٌمٌل الى أن ٌصبح 

 (68: 1996عبد الخالق ،).اذا قورن بالمتوسط (منبسطا)ناقص التنشئة 

وٌرى عبد الخالق ان العصاب سلوك متعلم وان االستجابة العصابٌة راجعة الى الجهاز 

العصبً الالارادي ، وهً كذلك استجابة غٌر تكٌفٌة تم تعلمها تبعا للمبادئ المؤلوفة للتدعٌم ، وعلى 

وتبقى هذه االستجابة . أساس خبرات اشراط حدثت فً عمر مبكر ، أو تعلمها الفرد فً عمر متؤخر

 (74: 1996عبد الخالق،).النها تخفض القلق والتوتر
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ٌمٌل المجرمون والمضادون للمجتمع الى تسجٌل درجات مرتفعة على كل من االنبساط 

( 332: برافٌن  ). .والذهانٌة ، ومثل هإالء ٌظهرون ضعفا فً تعلم المعاٌٌر المجتمعٌة 

 :ـ االساس البٌولوجً لالبعاد 4ـ6

وقد بٌن اٌزنك اهمٌة العوامل الوراثٌة فً تشكٌل الشخصٌة ونموها، ودرس عالقة التشرٌط 

فً الشخصٌة ، وكثٌر غٌرها من المجاالت المشتركة  (المهبطة والمنبهة)بالشخصٌة، وتؤثٌر العقاقٌر 

 (179 :1992عبد الخالق،).بٌن بحوث الشخصٌة وعلم النفس المرضً

االنطواء ، وعلى ضوء كل من /التكوٌن الشبكً الصاعد مسإول عن الفروق فً االنبساط 

ٌتمٌز : " للتكوٌن الشبكً، وضع اٌزنك هذا الفرض " االستثارٌةـ الكفٌة" بعد التنشٌط والخاصٌة 

المنطوي بتكوٌن شبكً، الجزء المنشط فٌه ذو عتبة تنبه منخفضة نسبٌا، بٌنما الجزء المجمع فٌه له 

، فسوف ٌكون التنبه اللحائً ـ  فً ظل الظروف ذاتها " عتبة تنبه مرتفعة ، على العكس من المنبسط

اذا أساس . ـ أكثر وضوحا لدى المنطوٌن، على حٌن ٌكون الكف اللحائً أبرز عند المنبسطٌن

عبد ).  االنطواء استجابٌة زائدة وموروثة للفرع المنش للتكوٌن الشبكً الصاعد/االنبساط 

ووفقا الٌزنك ٌطور الشخص اعراضا عصابٌة بسبب العمل المشترك لنسق  . (71: 1996الخالق،

بٌولوجً والخبرات التً تسهم فً تعلم استجابات انفعالٌة قوٌة للتنبٌهات المخٌفة ، ومن ثم تمٌل 

الغالبٌة العظمى من المرضى العصابٌٌن الى تسجٌل درجات مرتفعة فً العصابٌة ودرجات منخفضة 

( 332: برافٌن  ).من االنبساط 

ولالنبساطً اساس من النشاط الفسٌولوجً حٌث تتكون دائرة عصبٌه تربط الجهاز المنشط الشبكً ,

كما ٌرى ..والجها المنشط الشبكً الصاعد الذي ٌزداد فً االنطوائٌٌن , الصاعد مع القشرة المخٌة 

اٌزنك ان المٌول العصابٌه لدى الشخصٌه تبنى اساسا على حلقه تشمل الجهاز المنشط الشبكً 

مؤمون صالح ).وٌرفع مستوى العصابٌه بارتفاع استثاره الجهاز الطرفً.الصاعد والجهاز الطرفً 

،2008 : 60 )

وترتبط العصابٌة بزٌادة تغٌر أو تقلب الجهاز العصبً الالارادي ،وٌمكن أن نسلم بؤن بعض 

الناس ـ فطرٌا ـ  لدٌهم االستعداد لالستجابة بقوة أكبر ، ولمدة أول ، وبسرعة أشد بجهازهم الالارادي 

، للمنبهات القوٌة والمإلمة والمفاجئة التً تصطدم بؤعضاء الحس لدٌهم، وٌتصل ذلك باالستجابة 

الالارادٌة النمطٌة عندهم ، وٌدخل الجهاز الالارادي بوصفه كال ـ وبخاصة الفرع السمبتاوي له ـ فً 

 (73: 1996عبد الخالق،).العصابٌة

  :ـ الوراثة عند أٌزنك5ـ6

اعتمدت نظرٌة اٌزنك على علم النفس والوراثة ، وعلى الرغم من انه كان سلوكٌا ٌعطً 

العادات المكتسبة اهمٌة عظمى ، اال انه اعتبر ان الشخصٌة والفروق الفردٌة نتٌجة الموروثات 

( 134: 2015،غباري ).الجٌنٌة 

ٌرى عدد من الباحثٌن أن العصابٌة تورث على االقل بالدرجة نفسها التً ٌورث بها الذكاء، 

وٌستنتج اٌزنك نتٌجة دراسات عدة أنه من الممكن أن ٌكون ثالثة أربعاع التباٌن الكلً للفروق بٌن 

 (72: 1996عبد الخالق ،).األفراد فً العصابٌة وفً االنبساط ترجع الى عوامل وراثٌة 
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نظر اٌزنك لعمل النسق البٌولوجً ، والذي ٌتمتع بمكون وراثً قوي ، بوصفه مفتاحا 

هناك عالقة بٌن الدرجات المرتفعة على العصابٌة وشكاوى الكرب البدنً . الرتقاء االداء المرضً 

والنفسً ، فمثل هإالء االفراد وبسبب تكوٌنهم الموروث ٌستجٌبون بشكل سرٌع للمشقة وٌظهرون 

انخفاظا أٌضا فً هذه االستجابة بعد ان ٌختفً الخطر ، وٌفعلون ذلك بشكل اعلى من االفراد االكثر 

 . اتزانا ـ االقل عصابٌة

االنبساط ، ٌفترض انه بسبب الفروق الموروثة فً االداء البٌولوجً / وبالنسبة لبعد االنطواء 

ٌسهل استثارة االنطوائٌٌن باالحداث اكثر من االنبساطٌٌن ، كما انهم ٌتعلمون المحظورات االجتماعٌة 

بشكل اٌسر ، باالضافة الى ذلك ٌبدو تعلم االنطوائٌٌن اكثر تؤثرا بؤسالٌب العقاب ، بٌنما ٌتؤثر 

. االنبساطٌون اكثر بالمكافآت  

وهناك منظرون اخرون للسمات ٌإكدون اهمٌة الفروق الموروثة فً االداء البٌولوجً ، 

وٌإكون بالمثل اهمٌة الفروق الفردٌة فً امكان الخبرة االنفعالٌة اٌجابٌة او سلبٌة ، بوصفها مفتاحا 

( 333: 2010،برافٌن  ).لتطور االضطرابات النفسٌة 

  : أبعاد الشخصٌة لدى آٌزنكـ7ـ6

لقد أعتمد آٌزنك على األنماط ولقد كان هدف كثٌر من أعماله العلمٌة التعرف على 

ركزت بعض أعماله على وصف السمات ، وهو ٌرى أن هناك ثالثة أبعاد  األنمـاط وأن

وهً بعد االنطواء وٌقابلها بعد االنبساط وبعد العصابٌة  القطب ، ثنائٌة رئٌـسٌة للشخـصٌة

 330:1990)جابر، . )وٌقابلها بعد الالذهانٌة  الذهان االنفعالً وبعد وٌقابلهـا بعـد االتـزان

وٌحدد ـ نتٌجة لبحوثه ـ عوامل  (الثانٌة)ٌفضل اٌزنك التعامل مع العوامل ذات الرتبة الراقٌة 

ثم توالت بحوثه فً هذا المنحنً حتى حدد عدة . راقٌة ذات اهمٌة عملٌة كبٌرة فً وصف الشخصٌة

  :عوامل تقنٌة عرٌـضة ذات أهمٌـة فـً فهـمالشخصٌة وهً

عامل االنبساط هو extraversion/ introversion :  االنطواء/  بعد االنبساط  ـ  1

عامل ثنائً القطب،ٌقابل بٌن االنبساط واالنطواء ، وهذا هو المحور الذي ٌنتظم ظواهر السلوك من 

حٌث ما تعرضه من مظاهر تتذبذب بٌن االندفاع او الكف، وما تعرضه من مٌل لدى الشخص الى 

 (179:عبد الخالق).التعلق بقٌم مستمدة من العالم الخارجً، او بقٌم مستمدة من العالم الداخلً

من خالل هذا البعد نجد شخصا منبسطا واالخر اقل انبساطا والثالث اقل انبساطا 

من الثانً ، الى ان نصل الى شخص انطوائً واالخر اكثر انطوائٌة ، وهذا االختالف كمً 

 (135): الغباري ) .ولٌس كٌفً ، أي فً الدرجة ولٌس فً النوع 

فهو بعد ثنائً القطب ٌجمع بٌن المنبسط الخالص فً طرف والمنطوي النموذجً فـً 

عبد الخالق ( .المقابل مع درجات بٌنٌه متصلة ومستمرة دون تغٌرات أو تقطع  القطـب

،1994: 203 ) 
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  االنطـوائً"يوقد تمكن أٌزنك فً نهاٌة سلسلة دراساته من أن ٌقدم العـرض الوصـفً التـال

نجد أن المنطوٌٌن هم أناس مشغولٌن بعالمهم الداخلً من خٌال ونشاط بدنً ، وهم  . "واالنبساطً

نسبٌاً على المشاركة االجتماعٌة ، ونالحظ أن العوامل الذاتٌة هً التً تإدي أهم دور  غٌر قـادرٌن

( 5 ، 1990عبد هللا ،). وٌجسد فٌها أشباعا   فً سلوكه

أما المنبسطٌن هم أشخاص اجتماعٌن ، ٌحبون الحفالت ، ولهم أصدقاء كثٌرون وٌحتاجون 

 أناس حولهم ٌتحدثون معهم ، وال ٌحبون القراءة أو الدراسة متفردون ٌسعون وراء االسـتثارة ، إلـً

 وٌتطلعون لعمل أشٌاء لٌس من المفروض أن ٌقومون بها ٌتصرفون بسرعة ، وهـم أشـخاص

 مندفعون ٌحبون الضحك والمرح وٌؤخذون األمور ببساطة وهم متفائلون وٌمٌلون إلً العـدوان

 333:199)0جابر، ).وٌنفعلون بسرعة دائمٌن النشاط ال ٌسطرون على انفعاالتهم 

أن االنبساط من حٌث هو عامل راق من الرتبة ٌرى أٌزنك : العوامل االولٌة فً االنبساط

ولكن األخٌرٌن ٌرتبطان معا . االجتماعٌة واالندفاعٌة : الثانٌة له اثنان من المكونات االساسٌة هما 

وفً مستوى أدنى فان عامل االنبساط . ارتباطا جوهرٌا مما ٌعطً عامل االنبساط طبٌعته الوحدوٌة 

المٌول االجتماعٌة ، واالندفاعٌة ، والمٌل إلى : الوحدوي الراقً ٌتكون من السمات األولٌة اآلتٌة 

ان هذه السمات االولٌة . واالستثارة ، وسرعة البدٌهة ، والتفاإل , المرح ، والحٌوٌة ، والنشاط 

لٌست موضع اهتمام اٌزنك فً النهاٌة على االطالق ولكنه ٌركز على العامل الوحدوي من الرتبة 

 (68: 1996عبد الخالق ،). الراقٌة الذي ٌجمعها معا مكونا عامل االنبساط

 من أبعاد الشخصٌة أساسه يالعصابٌة بعد أساس neuroticism : بعد العصابٌة  ـ2

 ، 96:1990)عبد اهللا، ). الثانً االتزان االنفعالً فه التحلٌل العاملً أحد طرفٌه العـصابٌة وطر

وهو عامل ثنائً القطب ٌقابل بٌن مظاهر حسن التوافق والنضج او الثبات االنفعالً،وبٌن اختالل هذا 

التوافق او العصابٌة، والعصابٌة لٌست هً العصاب بل االستعداد لالصابة به عند توفر شرط 

 (179عبد الخالق،).(الضغوط والمواقف العصبٌة)االنعصاب

 االستعداد لالصابة باالضطراب النفسً أي العصاب ، وحتى ٌظهر ٌشٌر الى 

العصاب الفعلً فالبد أن تتوافر ـ الى جانب الدرجة المرتفعة من العصابٌة ـ قدر مرتفع من 

عبد الخالق ) stressالضغوط البٌئٌة الخارجٌة أو الداخلٌة أي المشقة أو االنعصاب 

وقد ناقش أٌزنك األدلة الشكلٌة على وجود عامل عام للعصابٌة تحت  ، (72: 1996،

 :  وهً"للبعد العصابً التحدٌد اإلجرائـً     "عنوان 

  . التقدٌرات والتشخٌص السٌكاتريـ 

 .االستخباراتـ 

  .اختبارات السلوك الموضوعٌةـ 

   . الفروق الوراثٌةـ 

وقد أورد عدد كبٌراً من الدراسات واالختبارات التً تبرهن على عامل العصابٌة 

وٌوصف الشخص العصابً   297:1992)  عبد الخالق، . ) بعهاألر األدلة من خالل هذه
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غٌر متزن انفعالٌا غٌر  :درجات عالٌة على بعد العصابٌة بالتالً النمطً الذي ٌحصل علً

به ،  البٌئة المحٌطة به ٌعانً من صراعات بٌنـة وبـٌن متوافق اجتماعٌاً مع البٌئة المحٌطة

تعرضهم  كما انه ٌمٌل للقلق وٌسهل استثارته ، وعلى الرغم من أنه ٌـزداد احتمـال

 لالضطرابات العصابٌة فً ظل الظروف الضاغطة المتكررة إال أن معظم األفـراد ال

ٌواجهون إال مشكالت قلٌلة وٌإدون عملهم على نحو سلٌم وٌقومون بدورهم األسرى 

على نحو مناسب ، والعصابٌة بٌئة أولٌة ولٌست مجرد جملة من األعراض  والمجتمعً

استثارة الجهاز العصبً ، وسلوك العصابً لٌست واضحاً ، وهم أقل  وهً منـشقة مـن

 334:1990)جابر، ). الظالم من األسوٌاء  قدرة علـى الرإٌـة فـً

وفً المقابل الطرف الثانً حٌث االتزان االنفعالً أو قوة األنا نجد طرازا من األشخاص 

 انفعالٌا ناجحا اجتماعٌا ال ٌعانً من صراعا سواء كانت بٌنه وبٌن نفسه أو بٌنه وبـٌن بٌئتـه ،ن متز

 (96 :1990عبد هللا ،) . وٌمر هذان الطرفان أو هذا المحور من خالل متوسط األشخاص األسوٌاء

. نجد شخص عصابً بدرجة ما واخر اكثر عصابٌة ، واالختالف فً الدرجة ولٌس النوع 

ٌحتل كل شخص موقعا على االبعاد الثالثة معا فً نفس الوقت ، واغلب الناس ٌقعون حول المنتصف 

بٌن االنطواء واالنبساط ،وٌقع حوالً الثلث على االطراف ، ومن خالل تجارب العلماء على بعض 

االنبساطٌٌن واالنطوائٌٌن فقد حددوا ان للناس خصائص فً الجهاز العصبً تإدي الى ذلك ، حٌث 

حددوا ان الشخص العصابً ٌرجع الى اختالل فً الوراثة فً درجة قابلٌة الجهاز العصبً لالستثارة 

 (135: 2015،الغباري ).، واضافة الى ذلك العوامل البٌئٌة التً تإثر على شخصٌة الفرد 

ٌشتمل عامل العصابٌة العام الوحدوي على ست من السمات : العوامل االولٌة فً العصابٌة

تقلبات الحالة المزاجٌة ، فقدان النوم، مشاعر النقص، العصبٌة، القابلٌة للتهٌج، : االولٌة كما ٌلً

 .الحساسٌة

وكما هو الحال فً عامل االنبساط فان مستوى التركٌز فً عامل العصابٌة هو العامل العام 

عبد ).من الرتبة الراقٌة والذي ٌجمع هذه العوامل االولٌة ،أي عامل النمط ولٌست عوامل السمات

 (184:الخالق

 

 خالل تحلٌله 1961عام وهو عامل استخرجه اٌزنك  psychoticism :   بعد الذهانٌة ـ3

االسوٌاء والفصامٌٌن ومرضى الهوس : لمحكات تمٌز بٌن مجموعات ثالث من المفحوصٌن وهم 

االكتئابً ، وٌنتظم هذا العامل ظواهر السلوك من حٌث مطابقتها لمقتضٌات الواقع المحٌط بالذات ، 

، وٌنظمها  (او التوهمات)فهو ٌربط بٌن ظواهر مثل الهالوس ،وافكار االحالة،والمعتقدات الخاطئة 

مع غٌرها من الظواهر االدراكٌة او الوجدانٌة او الحركٌة، على محور واحد بحٌث تكون اقرب الى 

 ( 180:عبد الخالق).قطب االختالل اوالى قطب السواء

الذهانٌة بعد أساسً أو نمط فً الشخصٌة ، مقلوبة التحكم فً االندفاعات ، ٌوجد بدرجات 

مختلفة لدى جمٌع البشر ، مع أن توزٌع الدرجات المستخرجة من االستخبارات التً تقٌسه غٌر 

اعتدالً ، والمالحظ أن درجات الذكور أعلى من اإلناث على هذا البعد ، وٌشٌر ارتفاع درجة 

وٌوصف الشخص الذي   (76: 1996عبد الخالق ، ).الذهانٌة الى قابلٌة الفرد لتطوٌر شذوذ نفسً 
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مما ٌإدي الى انواع من " بارد وعدوانً وقاس" ٌحصل على درجة مرتفعة على هذا البعد بانه 

ولم ٌوضع عامل الذهانٌة لٌرادف االستخدام االكلنٌكً للمصطلح ،اال ان . السلوك المضاد للمجتمع

الفصامٌٌن ومرضى الهوس االكتئابً والسٌكوباثٌٌن والمجرمٌن ٌكشفون جمٌعا عن درجات مرتفعة 

 ( 180:عبد الخالق).على هذا العامل

المرضى العقلٌٌن   ، إال أنيوعلى الرغم من أن الذهانٌة لٌست المـرض العـصبً أو الـذهان

فاألفراد الحاصلٌن على درجات  (13: 1994حسٌن، ). ٌكشفون عن درجة مرتفعة على هذا البعد

أقل طالقة من الناحٌة اللغوٌة ،   الـذهانٌون : على هذا البعد ٌتمٌزون بالخصائص اآلتٌةتفعةمر

األعمال العقلٌة واإلدراكٌة ، قلٌلو  وأداإهم منخفض فً اختبار الجمع المستمر لدٌهم بطء شدٌد فً

. مع التغٌر فً البٌئة على التكٌف قادرٌن الحركة وقد ٌبلغون حالة االضطراب التخـشبً وهـم غٌـر

، عدوانً ،قاس ،مضاد للمجتمع، متمركز حول ذاته، ال ٌتؤثر بالمشاعر (335: 1990،جابر)

عدم الحساسٌة ، نقص االهتمام باالخرٌن : الشخصٌة، مندفع ، باالضافة الى سمات خاصة مثل

ورعاٌتهم، المخاطرة، عدم االكتراث باألخطار، عدم االهتمام بالمواضٌع االجتماعٌة، حب االشٌاء 

 (76: 1996عبد الخالق،). الغرٌبة او غٌر العادٌة

 (االنبساطٌة والعصابٌة  )علٌنا ان نالحظ ان اول بعدٌن : العالقة بٌن العوامل الثالثة 

ٌتشابهان مع ما توصل الٌه كاتل قبل ذلك من ابعاد ، فاذا اجري تحلٌل عاملً من درجة اعلى على 

العوامل الستة عشر التً توصل الٌها كاتل ، نصل الى عاملٌن ٌشبهان تقرٌبا عاملً اٌزنك ، بمعنى 

اخر ، ان مزٌدا من التكثٌف االضافً او التجمٌع لسمات كاتل المشتقة من االستخبارات باستخدام 

/ االنبساط : التحلٌل العاملً من الدرجة الثانٌة ، ٌإدي الى ظهور عاملٌن ٌشبهان بعدي اٌزنك 

 . االنطواء ، والعصابٌة 

وهذان العامالن او البعدان ، لهما اهمٌتها البارزة فً كل دراسة جادة تستخدم التحلٌل العاملً 

فنتائج ما اجري عنه من دراسات تنطوي على كثٌر من   (الذهانٌة  )اما البعد الثالث . للسمات 

( 119: 2010،برافٌن ).التناقض واالختالف 

،كل منهما على (المرضً)ان العصابٌة والذهانٌة عامالن اساسٌان فً المجال الباثولوجً

حدى عامل ثنائً القطب ،الطرف المقابل هو السواء والخلو من االضطراب واالختالل، وانهما 

االتزان، وبعد اخر ثنائً /عامالن او بعدان متعامدان مستقالن ، فثمة بعد ثنائً القطب للعصابٌة

السواء، ولٌس ثمة ثغرات او تقطع داخل البعد الواحد، وال تداخل بٌن البعدٌن / القطب اٌضا للذهانٌة

 (181 :1992عبد الخالق،).كما بٌنت بحوث اٌزنك

الذهانٌة لٌست درجة متطورة من العصابٌة ، ولكن الذهانٌة بعد مستقل عن بعد العصابٌة 

فكما ٌوجد بعد ٌربط العصابٌة باالتزان ،  (30 :1990رٌشارد الن ،).وغٌر مرتبط به  معه متعامد

 .شكل متصل آخر السواء على ٌوجد بعد آخر مستقل ٌربط بٌن الذهانٌة و

كما انهما العامالن اللذان تتوفر االدلة العدٌدة على انهما اكثر العوامل اساسٌة فً الشخصٌة 

االنسانٌة كما بٌنت كثٌر من الدراسات ، وهما كذلك العامالن اللذان ٌمكن استخراجهما غالبا من 

معظم استخبارات الشخصٌة ، ومن الممكن ان ٌتكرر ظهورهما لدى الباحثٌن العاملٌٌن الثالثة ـ 

  (  183 :1992عبد الخالق،).اٌزنك وكاتل وجٌلفورد
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أوضحت الدراسات العاملٌة  lie social destrability :   الجاذبٌة االجتماعٌةأو  الكذب  ـ 4

مستقرا ً وثابتا ً فً الشخصٌة  والتجرٌبة التً أجرٌت لفحص طبٌعة هذا المقٌاس ، أنه ٌقٌس عامال ً

: 336 .   )للتزٌٌف نحو األحسن المفحـوص مٌل وهو ٌقٌس lieوهو الجاذبٌة االجتماعٌة أو الكذب 

1970، Edward & al ) 

 وهذا المفهوم ٌشٌر إلً مدي تزٌٌف المفحوص لدرجتـه علـى اختبـار الشخـصٌة باختٌـار

استخدم اٌزنك ـ االستجابات المستحسنة اجتماعٌا ً التً تضعه فً أفضل صـورة اجتماعٌـة ممكنـة ، 

مثل كاتل ـ التحلٌل العاملً لتحٌد االبعاد االساسٌة للشخصٌة ، واكد اٌضا ـ مثل كاتل ـ على السمات 

ومع ذلك ، فضل اٌزنك ـ على المستوى . بوصفها استجابات معتادة ، والتً تمٌل الى ان تصر معا 

وهو عندما ٌستخدم مفهوم النمط ، فانه ٌعبر به عن بعد له .االعلى من تنظٌم الشخصٌة ـ االنماط 

طرفان ، احدهما منخفض ، وثانٌهما مرتفع ، وبٌنهما ٌقع االفراد على امتداد النقاط المتعددة التً تمد 

 (116: برافٌن  ).بٌن طرفً هذا البعد 

تركز هذه النظرٌة على ثالثة عوامل :للعوامل الثالثة للشخصٌة أٌزنك ـ نقد نظرٌة 7ـ6

 لتنظٌم الشخصٌة أٌزنك، تعرض وصف  (االنبساط والعصابٌة والذهانٌة )أساسٌة كبرى للشخصٌة 

على ضوء عاملً العصابٌة واالنبساط من حٌث هً عوامل راقٌة ، لهجمات عنٌفة صدر معظمها 

 وزمالئه وتابعٌه ، ومجمل نقدهم  كاتلعن أنصار الوصف على مستوى العوامل األولٌة ، وبخاصة 

ان اختزال تعقد الشخصٌة اإلنسانٌة إلى ثالثة عوامل فقط لهو من قبٌل اإلٌجاز المخل الذي ال ٌفٌد فً 

 .عملٌة التنبإ بالسلوك اإلنسانً 

وٌرى كاتل أنه ٌمكن تمٌٌز العصابٌٌن عن األسوٌاء بجملة من العوامل األولٌة ولٌس بعامل 

وٌشك جٌلفورد فً ان هناك عامال عاما للعصابٌة، وٌقف مع كاتل الً ٌرى ان عامل .واحد فقط

 ( 175: 1987عبد الخالق،). العصابٌة لـ اٌزنك واحد فقط من عوامل متعددة ممٌزة للعصابٌٌن

 :وباستقراء نتائج الدراسات فً هذا الصدد ٌمكننا  ان نستنتج ما ٌلً 

 .ـ  ان العوامل الثالثة الكبرى عوامل عرٌضة فسٌحة بحٌث تشمل معظم سمات الشخصٌة 

ـ ان عاملً االنبساط والعصابٌة قابالن العادة االستخراج فً معظم الدراسات الحضارٌة 

 .المقارنة مما ٌإكد أن هذه العوامل عمومٌة 

 .ـ الشك فً وجود عامل الذهانٌة حٌث لم ٌظهر فً نتائج العدٌد من الراسات العالمٌة 

ـ ٌبدو انه من المإكد ان عاملً االنبساط والعصابٌة موجودة فً كل التحلٌالت المنظمة البعاد 

الشخصٌة على الرغم من اختالف طرق القٌاس ، كما تإكد نتائج الدراسات ان هذٌن العاملٌن ٌتؤثران 

 .بالوراثة 

ـ عدم اتفاق الباحثٌن على اللغة والمنهج المتبع لقٌاس العوامل الثالثة للشخصٌة ، وربما 

ٌرجع ذلك الى غموض العوامل التً تإثر فً تكوٌن معجم الشخصٌة فً مفردات اللغة الواحدة ، 

 (99: 1999االنصاري ،). باالضافة الى الفردٌة فً وصف مكونات الشخصٌة 
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 :خالصة 

تتضمن الدراسة العلمٌة للشخصٌة البحث المنتظم للفروق الفردٌة ، واالداء المنظم للشخص 

ككل ، وٌمكن تمٌٌز عدة تقالٌد بحثٌة داخل مجال الشخصٌة كعلم منها االرتباطً ، وٌتضمن هذا 

المنحى استخدام المقاٌٌس االحصائٌة لتقدٌر التصاحب او االرتباط بٌن مجموعات من المقاٌٌس ، التً 

وٌمثل هذا المنحى كل من كاتل واٌزنك ومإٌدي . وجد ان االفراد ٌختلفون من حٌث درجاتهم علٌها 

نموذج العوامل الخمسة للشخصٌة ، وٌرتبط هذا المنحى ببعض جوانب القوة والضعف اال انه ٌحاول 

. تحقٌق هدف ٌتمثل فً انجاز عمل ٌتسم بالثبات والصدق 

ان النظرٌات العاملٌة التً تتفق فً الهدف العام ، وتختلف فً المدخل االمثل للوصول الى 

هذا الهدف الذي ٌتلخص فً التوصل الى اهم االبعاد االساسٌة للشخصٌة ، تستخدم طرقا متعددة  

لقٌاس الشخصٌة ٌبرز من بٌنها جمٌعا قاسم مشترك اعظم وهو قٌاس الشخصٌة بواسطة االستخبارات 

 .

فاذا كانت المهمة العاجلة فً اٌة نظرٌة عاملٌة للشخصٌة متعلقة بتصنٌف سلوك االفراد 

للتعرف على الجوانب او االبعاد االساسٌة التً ٌختلفون فٌما بٌنهم علٌها ، فتكون المهمة العاجلة 

. التالٌة هً تطوٌر طرق لقٌاس هذه االبعاد 

كما الحظنا مما سبق فً هذا الفصل ، ال ٌتفق علماء نفس السمة حول تحدٌد عدد الوحدات 

االساسٌة للشخصٌة ، ادعى البورت ضرورة استخدام عدٌد من السمات ، واكد كاتل على ستة عشر 

.   الكبرى  الخمسة بعدا ، واقترح اٌزنك ثالثة ابعاد ، و حدٌثا هناك العوامل

الذهانٌة ، االنبساط ، : وباستخدام التحلٌل العاملً ابتكر اٌزنك نموذجا للشخصٌة مإكدا ابعاد 

التحلٌل العاملً .  الوظائف البٌولوجٌة فً تشكٌل مختلف ابعاد السمة بؤهمٌةوعنً اٌضا .العصابٌة 

. منهج احصائً له اساس منطقً ال غنى عنه فً عدد قلٌل من نظرٌات الشخصٌة التً تدعى عاملٌة 

وتعتمد معظم نظرٌات السمة الحدٌثة على طرٌقة التحلٌل العاملً ومع ذلك مازال ٌثار سإال 

ما الذي ٌقدمه لنا التحلٌل العاملً ؟ وهل هو الطرٌقة المناسبة للوصول الى البناء الكامن : مهم ، هو 

للشخصٌة ؟ 
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مع التقدم الملموس فً البرامج المتخصصة للتحلٌل اإلحصائً، ونتٌجة لتطور التحلٌل :تمهٌد

واتساع استخدامه فً العلوم االجتماعٌة أصبح التحلٌل العاملً من األمور ذات األهمٌة  العاملً

 فً البحوث التربوٌة، فالتحلٌل العاملً ٌعد منهجا إحصائٌا لتحلٌل بٌانات متعددة ارتبطت فٌما الخاصة

 بٌنها بدرجات مختلفة من االرتباط فً صورة تصنٌفات مستقلة قائمة على أسس نوعٌة للتصنٌف،

 وٌتولى الباحث فحص األسس التصنٌفٌة واكتشاف ما بٌنها من خصائص مشتركة، وفقا لإلطار

 .النظري والمنطق العلمً الذي ٌبدأ به

فالتحلٌل العاملً هو أسلوب إحصائً ٌستخدم فً دراسة الظواهر بهدف إرجاعها إلى 

 التً لها داللة- المؤثرة فٌها، وهو عملٌة رٌاضٌة تستهدف تفسٌر معامالت االرتباط الموجبة العوامل

.  بٌن مختلف المتغٌرات- إحصائٌة

 ونمٌز بٌن دورٌن مختلفٌن للتحلٌل العاملً هو دور االستطالع أو االستكشاف لطبٌعة البنٌة 

 وشاءت ظروف تطور، التً تربط بٌن متغٌرات متعددة، أما الدور اآلخر فهو دور اختبار الفروض 

 علم االحصاء وأسلوب التحلٌل العاملً طوال السنوات الثالثٌن األخٌرة أن تؤكد هذا التمٌٌز األساسً

 بٌن نوعٌن من هذا التحلٌل أولهما التحلٌل العاملً االستكشافً وٌسمى اآلخر التحلٌل العاملً

  .التوكٌدي

 : التحلٌل العاملً  ـ مفهوم 1

التحلٌل العاملً هو اسلوب احصائً ٌستهدف تفسٌر معامالت االرتباطات الموجبة ـ التً لها 

داللة احصائٌة ـ  بٌن مختلف متغٌرات الشخصٌة ، و بمعنى اخر فان التحلٌل العاملً عملٌة رٌاضٌة 

نستهدف تبسٌط االرتباطات بٌن مختلف المتغٌرات الداخلة فً التحلٌل وصوال الى العوامل المشتركة 

( 37 :1999االنصاري ،). التً تصف العالقة بٌن هذه المتغٌرات وتفسٌرها 

وٌعد التحلٌل العاملً منهجا احصائٌا لتحلٌل بٌانات متعددة ارتبطت فٌما بٌنها بدرجات مختلفة 

وٌتولى الباحث .من االرتباط التلخصً فً صورة تصنٌفات مستقلة قائمة على اسس نوعٌة للتصنٌف 

فحص هذه االسس التصنٌفٌة واستشفاف ما بٌنها من خصائص مشتركة وفقا لالطار النظري والمنطق 

(  17: 1991صفوت ، )العلمً الذي بدأ به 

وٌبدأ التحلٌل العاملً ببناء مجموعة من المتغٌرات المحددة من العالقات فً مصفوفة 

االرتباط وٌحول مجموعة المتغٌرات الى مجموعة جدٌدة من المتغٌرات المركبة أو المكونات 

وٌجري وضع توافٌق خطٌة للمتغٌرات على . األساسٌة التً الترتبط كل منها باألخرى ارتباطا عالٌا 

أساس العوامل التً تنتج عن حساب التباٌن فً مجموعة البٌانات ككل وٌشكل التوفٌق األفضل 

المكونات األساسٌة األولى العامل األول كما ٌحدد التوفٌق األفضل المكونات األساسٌة الثانٌة لتغٌر 

: 2008جودة ،). التباٌن غٌر المحسوب فً العامل األول ٌحدد العامل الثانً وهكذا لبقٌة العوامل

159 )

 أو"أ ، ب،جـ ، د ، هـ  "ٌبدأ التحلٌل العاملً بحساب االرتباطات بٌن عدد من المتغٌرات مثل

  ، التحصٌل ، و االكتئاب مثال ، ونحصل على مصفوفة منء ، القلق ، االنطواءالذكا
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 االرتباطات بٌن هذه المتغٌرات لدى عٌنة ما ، ثم نتقدم بعد ذلك لتحلٌل هذه المصفوفة

 االرتباطٌة تحلٌال عاملٌا لنصل إلى أقل عدد ممكن من المحاور أو العوامل تمكننا من

 التعبٌر عن أكبر قدر من التباٌن بٌن هذه المتغٌرات ، ذلك أن توقفنا عند فحص هذه

 المصفوفة االرتباطٌة التً تتكون من عشرة معامالت ارتباط ال ٌؤدى إلى فهم كامل للمجال

 المشترك فٌما بٌنها جمٌعا ، حٌث ٌبٌن كل معامل من معامالت االرتباط فً المصفوفة

 عالقة بسٌطة بٌن متغٌرٌن فقط من متغٌراتها دون أن ٌنبئ بأهمٌة أو دور هذه العالقة بٌن

 هذٌن المتغٌرٌن ومتغٌر ثالث ، وعلى ذلك ال نستطٌع عند هذا المستوى أن نصل لتقدٌر

  المصفوفة الخمس إذ أن حصولنامتغٌراتمعا أو بٌن ٌرات للعالقة المشتركة بٌن ثالثة متغ

 أٌضا ال( 0,7 )قدرهب ، جـ ومعامل آخر بٌن ( 0,7)قدره أ ، ب على معامل لالرتباط بٌن 

 كذلك فقد ٌكون ما هو مشترك بٌن (0,7 )ٌساوى أ ، جـ ٌعنى بالضرورة أن االرتباط بٌن 

 وأي منب ، وال تصلح العالقة الثنائٌة بٌن ب ، جـ غٌر ما هو مشترك بٌن أ ، ب 

 (18: 1991صفوت ،  ). لتقدٌر العالقة بٌنهما فً معامالت االرتباط البسٌطة أ ، جـ المتغٌرٌن 

: اهمٌة التحلٌل العاملً  ـ 2

 من أهم أهداف العلم تنظٌم الحقائق والمفهومات تنظٌما بوضع ما بٌنها من عالقات ، أو

وسائل  تقسٌمها على أساس ما بٌنها مـن أوجـه التشابه واالخــتالف والتحلٌل العاملً وسٌلة مـن

العلمً اكتشاف الحقائق والعالقة بٌن  أن هدف المنهج"  كاتل" التبسٌط العلمً والتقسٌم العلمً وٌذكر 

هذه الحقائق ، وألهداف عملٌة ، واكتشاف القوانٌن التنبؤٌة ، وٌضٌف أن التحلٌل العاملً منهج كلً 

ٌهدف إلى اكتشاف العمومٌات األساسٌة ،الوظٌفٌة والعضوٌة ، بدال من أن ٌتوه البحث فى عدد ضخم 

أن ٌسمى بالتركٌب العاملً أو على األقل " كاتل  "من المتغٌرات التً تعد كالذرات ، ولذلك ٌقترح 

  .بتركٌب المتغٌرات

أهداف التحلٌل العاملً بأنه تكوٌن الفروض " سولمون دٌاموند "وبمعنى أضٌق ٌحدد 

واختبارها ، وتحدٌد أصغر عدد من العوامل المحددة التً ٌمكن أن تفسر العالقات التً نالحظها بٌن 

عدد كبٌر من الظواهر الواقعٌة والى أي مدى ٌؤثر كل من هذه العوامل فً كل متغٌر؟ أن أوضح 

االرتباطات إلى اقل عدد ممكن  وظٌفة للتحلٌل العاملً تتمثل فً خفض أو اختزال مكونات جداول

 .لٌسهل تفسٌرها

أن للتحلٌل العاملً ثالثة أهداف أساسٌة ٌروم تحقٌقها ، وٌرتبط بهذه  " أٌزنك" لقد بٌن 

األهداف ثالث وجهات للنظر إلى طبٌعة العوامل ، وعدد كبٌر من طرق استخراج العوامل والتدوٌر 

 :، وهى األهداف ذاتها ألي فرع من فروع اإلحصاء وهى 

 .                    الوصف1-

       .                     البرهنة على الفروض2-

 ( 99 : 1994عبد الخالق، ) .  اقتراح فروض من البٌانات األولٌة3-

 و ٌرى تٌغزة، أن التحمٌل العاملً ٌسعى الى الكشف عن عدد صغٌر نسبٌا من المتغٌرات

  الكامنة والتً تمثل تمثٌال كافٌا العالقات البٌنٌة بٌن عدد كبٌر من المتغٌرات المقاسةأوغٌر المشاهدة 

أو المعلومات بٌن عدد من المشترك أو المشاهدة، بحٌث أن كل متغٌر كامن ٌمثل مقدارا من التباٌن 

مما ٌٌسر التعامل مع المتغٌرات العدٌدة عن طرٌق عدد قلٌل من المتغٌرات . المتغٌرات المقاسة
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الكامنة التً تمثل المتغٌرات الظاهرة على تعددها وتنوعها ، االمر الذي ٌتٌح للدراسات العلمٌة 

تركٌزا قوٌا على المتغٌرات المهمة او الكامنة ، وال تتشتت الدراسة بٌن عد كبٌر من المتغٌرات 

تٌغزة ). الظاهرة التً تنطوي على قدر كبٌر من المعلومات المتكررة رغم اختالفها الظاهري

،2012 :17) 

 :شروط استخدام التحليل العاملي ـ 3
 متعدد وًاء شدًيدا أوتت موزعة توزيعا طبيعيا وأال يكون توزيعها ممتًويا الا يشترط أن تكون المتغيرــــ 

.  .المنوال

 .أيضا  غير ممثمة لممجتمع المستهدف، وأال تكون متحيزةأوينبغي أال تكون العينة صغيرة الحجم ـــ 

تفسيرها في   يجب أن تعتبر العوامل الناتجة من التحميل العاممي عن متغيرات واقعية يستطيع الباحثـ 
 .كد وجود عوامل في الواقعؤضوء إطار نظري أو نظرية معينه ت

التي ال تتميز  من الوجهة التجريبية والمتغيرات (متداخمة) يفضل تجنب استخدام متغيرات غير مستقمة ــ
 .بالبساطة بالتحميل العاممي

ال يقل  ت المتشبعة تشًبعا إحصاًئيا والتي يجب أنرا تعتمد عممية تفسير العوامل عمى عدد المتغيــ
إحصاًئيا ال  عددها عمى ثالثة متغيرات، حيث أن جميع برامج اإلحصاء تشير إلى ان التشبع الدال

 (4: 2016أبو فايد ،.)(0,6)يقل عن 

  :مصطلحات خاصة بالتحلٌل العاملً  ـ 4

هناك بعض المصطلحات أو التعٌبٌرات الًتً ٌنبًغً فهم معاٌنٌها ومناقشتها قبل البدء تناول التحلٌٌل 

ٌٌر، ومن أهم هذه المصطلحات  :العاملًً بالشرح والتفس

: مفهوم العامل فً علم النفس أ ـ 

ان العامل او العوامل او الوحدات العاملٌة هً خط من البحث ٌعتمد على افتراضات 

ما هو اقل عدد من المفاهٌم التً ٌمكن ان تنظم تعقد : احصائٌة ، تحاول ان تجٌب عن السؤال التالً 

الظاهرة وتصفها ؟  

ان البعد مفهوم رٌاضً ٌعنً االمتداد الذي من قٌاسه ،  (64: 1996) ٌذكر عبد الخالق 

، ولكن اتسع معناه  (االبعاد الفٌزٌائٌة )وٌشٌر مصطلح البعد اصال الى الطول والعرض واالرتفاع 

. االن لٌشمل ابعادا سٌكولوجٌة ، فاي امتداد او حجم ٌمكن قٌاسه فهو بعد 
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وهو مرادف للعامل الى حد كبٌر ، والبعد مفهوم " البعد " او ٌمكن ان نستخدم مصطلح 

الذي ٌشمل فً هذه " بعد العصابٌة " رٌاضً محاٌد وٌتضمن فكرة االستمرار واالتصال ، كقولنا 

( 1994عبد الخالق ،  )الحال سمات صغرى هً مكوناته 

: انواع العوامل ب ـ 

انه ٌمكن تصنٌف العوامل التً توصل الباحثون فً  ( 1995 )"فتحً الزٌات  "وٌذكر

: مٌدان التحلٌل العاملً الى ثالثة انواع هً 

 هو العامل المشترك الذي ٌوجد فً جمٌع االختبارات التً تخضع للتحلٌل :ـ العامل العامل 

العاملً وٌعبر عنه فً هذه الحالة بالنمط العام للشخصٌة ، كما هو الحال فً عوامل اٌزنك للشخصٌة  

 وهو العامل الذي ٌوجد فً بعض االختبارات التً تخضع للتحلٌل ولٌس :ـ العامل الطائفً 

فً كلها ، وهو ٌفسر ارتفاع قٌم معامالت االرتباط بٌن االختبارات التً تقٌس سمات الشخصٌة ، 

ومن امثلة العوامل الطائفٌة عوامل كاتل الستة عشر والتً تتسم بانها عوامل ضٌقة وغٌر قابلة العادة 

. االستخراج 

 وهو العامل الذي ٌختص بنوع واحد من انواع السلوك :ـ العامل الخاص او النوعً 

االنسانً ، وٌوجد فً اختبار واحد فقط ، او عدة اختبارات تعكس جمٌعا نفس المتغٌر المقاس ، كسمة 

 ( 39 : 1999االنصاري ، )الخ ..... القلق ، او االكتئاب ، 

غٌر مرتبطة معا ، اي ان معامالت االرتباط بٌنها تساوي صفرا ، اذ  :العوامل المتعامدةـ 

تصنف العوامل االختبارات او المتغٌرات الى فئات غٌر مرتبطة ، وهكذا ٌصبح التقسٌم جادا غٌر 

. متداخل 

فهً عوامل بٌنها ارتباط اي انها عوامل متداخلة ، وٌفضل بعض  : العوامل المائلة ـ 

المحللٌن العاملٌٌن استخراج عوامل متعامدة غٌر مرتبطة ، فً حٌن ٌهتم اخرون باستخالص المائلة 

( 45: 1999االنصاري ، ).

 هً العوامل الناتجة عن استخدام احدى الطرق الحسابٌة للتحلٌل العاملً :العوامل المباشرة ـ 

، وهً تمثل الحل الرٌاضً ، وهذا الحل واحد فقط من حلول كثٌرة ممكنة ، وكذلك فانه  فً احوال 

غٌر قلٌلة ٌصعب تفسٌر مثل هذه العوامل المباشرة سٌكولوجٌا ، فٌكون الهدف اذا هو ان تحول هذه 

العوامل الى وضع ٌمكن الباحث من تفسٌرها سٌكولوجٌا وتزٌد كذلك من بساطتها ومعنوٌة ارتباط 

( 116 : 1994عبد الخالق ، ).العوامل بمتغٌرات القٌاس االصلٌة 

 :الجذر الكامن ـ 

ٌٌن ًفً كل المتٌغٌرات الًتً تحسب على عامل واحد فقٌٌمة الجذر الكامن  ٌقٌٌس الجذر الكامن حجم التبا

ٌٌن ٌٌستخدم الهداف المقارنة ووفقاً لمحك ٌكٌزر ٌ . لٌٌست نسبة لتفٌسٌر التباٌٌن ولكنها قٌٌاس لحجم التبا

Kaiser ٌتم قبول العامل الذي تكون فٌٌه قٌٌمة Eigen أكبر من واحد صٌحٌح ، أما اذا كانت قٌٌمة

Eigenأقل من واحد صٌحٌح فٌٌتم رفض العامل. 



 الفصل الثالث                                                                          التحليل العاملي
 

51 
 

 : ـ الشٌوع

ًً استخلصت ًفً المصفوفة العاملٌٌة . ًهً مجموع مربع تحٌمٌالت العامل على المتٌغٌرات المختلفة والت

 مختلفة ًفً كل عامل من العوامل، ومجموع مربعات هذه االسهامات أو بأحجامان كل متٌغٌر ٌٌساهم 

 .التشعبات ًف العوامل ًهً قٌٌمة االشتراٌكات

 :استخالص العوامل 

تتعلق عملٌٌة استخالص العوامل باخٌتٌار مجموعة المتٌغٌرات الًتً تفسر اكبر قدر ممكن من التباٌٌن 

ًً تفسر اكبر قدر ٌٌرات الت  الكلً،ً وهذا ما ٌٌشكل العامل االول، ثم ٌٌقوم البرنامج باخٌتٌار مجموعة المتغ

ًً وهكذا   فالعامل.ممكن من التباٌٌن المتبًقً بعد استخالص العامل االول، وهذا ما ٌٌشكل العامل الثان

ًً للٌبٌانات، ثم العامل الثاًنً ثم العامل الثالث فالرابع  .االول ٌٌفسر اكبر قدر من التباٌٌن الكل

 :تشبعات العوامل

ًجدا، حٌث  تشبع العامل هو درجة ارتباط كل متغٌر مع عامل معٌن، وٌعتبر مفهوم تشبع العامل مًهما

ًٌر معٌن أكبر من   من الحسابات ٌتم معالجتها من جدول تشبعات العوامل، فإذا كان تشبع عاملاأن كث

دا، أما تشبعات العوامل 0.3 ًٌ التً تكون أقل من  فإن المتغٌر الذي له عالقة به ٌساعد فً وصفه ج

 .فٌمكن اهمالها وعدم األخذ بها 0.3

 : التحلٌل العاملً ـ أسالٌب5

هذا هو األسلوب التقلٌدي والمتبع فً معظم البحوث ، وتبدأ : التحلٌل العاملً للمتغٌرات - أ

األسلوب من درجات األفراد التً تكون الصفوف ، بٌنما تتكون  البٌانات األصلٌة الخام لهذا

ثم تحلل  (األعمدة ) المتغٌراتوتحسب معامالت االرتباط بٌن  األعمدة من المتغٌرات ،

 . خاصة بالمتغٌرات عاملٌا وٌستخرج منها عوامل

ت الحسابٌة فً هذا األسلوب هً ذاتها المتبعة فً ءااإلجرا:  التحلٌل العاملً لألشخاص - ب

واحد فقط هو حساب معامالت االرتباط بٌن الصفوف ولٌس  تحلٌل المتغٌرات ، مع فارق

، ولذا ٌسمً أحٌانا بالتحلٌل العاملً المحور (ولٌس المتغٌرات أي بٌن األشخاص )األعمدة 

التحلٌل العاملً للمتغٌرات إلى اختبار مشبع بعامل ٌمثله ، فإن   وبٌنما نشٌر فً،أو المعكوس

التحلٌل العاملً لألشخاص تشٌر إلى أفراد مشبعٌن بدرجة عالٌة  العوامل المستخرجة من

 . بالعامل

 وقد نبع هذا المنهج من مشكالت ٌكون فٌها الموضوع المركزي هو تجمٌع األفراد ، وٌمكن 

هو   األفراد حاالت إكلٌنٌكٌة أو تنظٌمات أو الناس على وجه العموم ، والهدفءأن ٌكون هؤال

أساس البحث  التعرف إلى الفئات التً ٌتجمع فٌها األفراد ، ولذا فإن أي فرد جدٌد ٌمكن وضعه على

هذا األسلوب إلى أي  وتشٌر التشبعات العاملٌة فً. العاملً مع المجموعة التً ٌتشابه معها أكثر 

 .مدى ٌمكن أن ٌتشابه كل فرد مع نموذج فرضً

رائد هذا المنهج أن له تطبٌقات Stephenson, 1953 ) ")ن ولٌم ستٌفنسو" وٌذكر  

 متعددة فً الدراسة السٌكولوجٌة لألنماط والتحلٌل المبدئً لالستخبارات ، باإلضافة إلى عملٌة

اإلكلٌنٌكً  تطبٌقات فً علم النفس االجتماعً وبحوث الشخصٌة واالختبارات اإلسقاطٌة وعلم النفس

 . ، وذلك حتى ٌدخل التحلٌل العاملً إلى المعمل والعٌادة



 الفصل الثالث                                                                          التحليل العاملي
 

52 
 

وهو التحلٌل العاملً لمعامالت االرتباط بٌن :التحلٌل العاملً الستجابات الفرد الواحد-  ج

ولكن . المستمدة من عدد كبٌر من المناسبات أو اللحظات  مجموعة من المتغٌرات أو مظاهر السلوك

وزمالؤه " بتلر " من فرد واحد ، وٌسمٌه  أن هذه البٌانات كلها تستمد األمر الهام فً هذا األسلوب هو

" Butler-et al.,1963 ، وٌذكرون أنه نوع من التحلٌل العاملً ٌمثل فٌه  تحلٌل البٌانات الطبٌعٌة

صالح ) .  العالجٌةخالل فترات متعددة من المالحظات ، وٌطبق على المقابالت النفسٌة سلوك الفرد

 (619: 2000الدٌن ،

: خصائص التحلٌل العاملً  ـ 6

 :ٌختص التحلٌل العاملً بعدد من الخصائص نوجزها فٌما ٌلً 

ـ ٌقوم التحلٌل العاملً على استخدام معامالت االرتباط وٌعكس مصدرٌن هامٌن للتباٌن  هما 

وٌعبر التباٌن الناشئ . التباٌن الناشئ عن المفحوصٌن ، والتباٌن الناشئ عن االستخبارات المستخدمة :

على المفحوصٌن عن الفروق الفردٌة بٌنهم فً مختلف السمات المقاسة كما تعكسها االختبارات 

المستخدمة فً عملٌة القٌاس ، بٌنما ٌعبر التباٌن الناشئ عن االختبارات المستخدمة عن اغتراب هذه 

االنصاري ).المقاٌٌس فً قٌاسها لهذه السمات من ناحٌة وعن اخطاء القٌاس من ناحٌة اخرى 

،1999 :39 )

ـ ٌؤثر حجم العٌنة وخصائصها على نتائج التحلٌل العاملً ، فكلما كان التباٌن بٌن افراد العٌنة 

. اكبر كانت العوامل الناتجة اكثر وضوحا وداللة 

ـ ٌتحدد عدد العوامل الناتجة عن التحلٌل العاملً بعدد االختبارات ، فٌزٌد عدد العوامل كلما 

زاد عدد االختبارات ، وهذا ٌتوقف على قٌم االرتباطات البٌنٌة بٌن المتغٌرات المقاسة باالختبارات 

وطبٌعة هذه االختبارات والسمات التً تقٌسها ، كما تختلف طبٌعة العوامل الناتجة تبعا الختالف قٌم 

.  معامالت االرتباط البٌنٌة بٌن االختبارات التً تقٌس المتغٌرات الخاضعة للتحلٌل 

ـ تخضع عملٌة تفسٌر العوامل الناتجة عن التحلٌل العاملً للخصائص المشتركة التً تمٌز 

االختبارات الخاضعة للتحلٌل من ناحٌة ، ولطبٌعة المجال الذي تشمله هذه االختبارات من ناحٌة ثانٌة 

، والمدى العمري الفراد العٌنة التً ٌجرى علٌها التحلٌل العاملً من ناحٌة ثالثة ، ومعنى تفسٌر 

( 40 : 1999،االنصاري).العوامل اعطاء معان للعوامل الناتجة عن التحلٌل 

: انـــواع التحلٌــــــل العاملً ـ 7

 : التحلٌل العاملً االستكشافًأـ 

 ، ٌستخدم فً الحاالت التً تكون فٌها العالقات بٌن المتغٌرات و العوامل الكامنة غٌر معروفة

لكن  فالباحث ٌعتقد مبدئٌا أن المتغٌر موضوع الدراسة قد ٌنطوي على عدد من العوامل أو اإلبعاد

من العوامل التً  ٌفتقر إلى تصور واضح لهذه العوامل و لطبٌعتها و ٌسعى إلى الكشف عن اقل عدد

أصبح من السهل استخدام  و مع االنتعاش التكنولوجً. تمثل العالقات بٌن عدد كبٌر من المتغٌرات 

 SPSSبرنامج الحزم اإلحصائٌة ،  التحلٌل العاملً االستكشافً فً البحوث النفسٌة و ذلك باستعمال

 :والخطوات التً تتكرر عبر المراجع التً عالجت التحلٌل العاملً االستكشافً تتمثل فٌما ٌلً . 
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 .تحلٌل مصفوفة االرتباطات بٌن المتغٌرات المقاسة : أوال 

 .طرٌقة استخراج أو اشتقاق العوامل : ثانٌا

 .رق التدوٌر بغٌة الحصول على عوامل ذات معنى ، أو لتٌسٌر عملٌة تأوٌل العوامل: ثالثا

حساب الدرجات العاملٌة لكل فرد ، أي درجة فرد على كل عامل من العوامل : رابعا

 (23: 2012تٌغزة ،).المستخرجة

 :فٌما ٌلً شرح تفصٌلً لكل خطوة من هذه الخطوات

 :فحص حجم العٌنةـ 1

 ـ  مٌٌرـكٌزر " طرٌقة مناسبة للتأكد من كفاٌة حجم العٌنة تتمثل فً اختبار SPSS  توفر حزمة 

تٌغزة )KMO  >0.5. اختبار وتعتبر العٌنة مناسبة حجما إذا كانت قٌمة ، لكفاٌة العٌنة  "اوكلٌن

،2012 :25) 

 

 :فحص مصفوفة االرتباطاتـ 2

 لذلك قبل البد التحقق من توفر مصفوفة االرتباطات على الخصائص التً تجعلها قابلة للتحلٌل العاملً

 :فً استخراج العوامل ٌنبغً التأكد من توفرها على المواصفات التالٌة

 ي، أ  0.30  أن تكون جل معامالت االرتباط فً المصفوفة أكبر من  -أ

 >0.30. االرتباط 0.90 >

 فإذا انطوت مصفوفة االرتباطات على متغٌر ارتباطه بالمتغٌرات األخرى منخفض أو

متغٌرات   إذا كان هناكء ونفس الشً،  التحلٌل العاملًءضعٌف فٌمكن حذفه من المصفوفة قبل إجرا

ارتباطات مبالغ فٌها ببقٌة  ترتبط ارتباطا مرتفعا جدا ببقٌة المتغٌرات فٌمكن حذف المتغٌر الذي ٌبدي

 (26: 2012تٌغزة ،) .المتغٌرات األخرى

 من  أكبر مصفوفة االرتباطاتDéterminant"   " ٌجب أن تكون القٌمة المطلقة لمحدد -ب

تٌغزة ). فهً غٌر قابلة للتحلٌل ألنها مصفوفة من النوع المنفرد،وال تساوي الصفر 0.00001

،2012 :27) 

 

مصفوفة  ٌنبغً أن تكون مصفوفة معامالت اإلرتباط مختلفة عن مصفوفة الوحدة، وللتأكد من أن -ج

الذي ٌجب Bartlett’s"testبرتلٌت " معامالت االرتباط لٌست هً مصفوفة الوحدة نستعمل إختبار 

 (28: 2012تٌغزة ،) .أن ٌكون دال إحصائٌا

مقٌاس كفاءة المعاٌنة و ،MSA >0.5متها لكل متغٌر ءالمعاٌنة ومال كفاٌة ٌجب أن ٌكون مقٌاس  -د

مستوى االرتباط بٌن كل متغٌر بالمتغٌرات األخرى فً مصفوفة   أنى ٌدل عل MSAلمتغٌر معٌن 

 (31: 2012تٌغزة ،) .العاملً  التحلٌلءكاف إلجرااالرتباط 
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 :استخراج العوامل طرق  ـ 3

  تأتً خطوة تطبٌق إحدى طرق،بعد اختبار صالحٌة مصفوفة االرتباط للتحلٌل العاملً

 للكشف عن البنٌة العاملٌة الكامنة التً تلخص العالقات االرتباطٌة البٌنٌة العدٌدة بٌن التحلٌل العاملً

فً   وٌمٌز عادة بٌن طرق استخراج العوامل على أساس نوع التباٌن المستعملالمتغٌرات المقاسة،

 :الفقرات وٌوجد هناك نوعان من طرق التحلٌل العاملً المتغٌرات او

 .التً تحتفظ بكافة التباٌن للمتغٌر المقاس  االساسٌة  إلى المكونات طرٌقة التحلٌل  -

  . أو العوامل المشتركة التً تقوم على التباٌن المشترك استخراج العوامل طرق  -

 :ولمعرفة الفرق بٌنهما من الضروري توضٌح بعض المصطلحات

الفقرة ٌساوي  إن المتغٌرات المقاسة التً نحللها تنطوي على قدر من التباٌن الذي ٌؤلف المتغٌر أو  -

 : نوعٌن وٌقسم هذا التباٌن العام الذي ٌؤلف المتغٌرات التً ندرسها إلى،واحد صحٌح 

 

، أو مقدار التباٌن التً تشترك المتغٌرات ٌمثل المساحة المشتركة بٌن الفقرات أو :التباٌن المشترك -

 .فٌه مجموعة من الفقرات أو المتغٌرات

األخرى أو الفقرات  مع المتغٌرات أو الفقرةٌشترك فٌه المتغٌر هو التباٌن الذي ال :التباٌن الفرٌد -

 :  نوعٌنإلىبدوره وٌنقسم 

 الفقرات أو هو التباٌن الذي تنفرد به الفقرة أو المتغٌر وٌمٌزها عن باقً: التباٌن الخاصـ 

  .المتغٌرات

مستقل عن التباٌن الخاص وعرضة للتذبذب وعدم وهو:  خطأ القٌاس  أوتباٌن الخطأـ  

  (34: 2012تٌغزة ،) .االنتظام

  .تستعمل التباٌن الكلً :طرٌقة المكونات األساسٌة ـ 1 ـ 3

من أكثر 1933عام Hottelling "  هوٌتلنج"تعد طرٌقة المكونات األساسٌة التً وضعها 

 ٌا عدة منها أنها تؤدياالتحلٌل العاملً دقة وشٌوعا فً بحوث الشخصٌة ، ولهذه الطرٌقة مز طرق

مجموع مربعات  أى أن )فإن كل عامل ٌستخرج أقصى كمٌة من التباٌن " إلى تشبعات دقٌقة وكذلك 

أقل قدر ممكن من البواقً ،  ، وتؤدى إلى (تشبعات العامل تصل إلى أقصى درجة بالنسبة لكل عامل

عبد الخالق ، ) .المتعامدة غٌر المرتبطة كما أن المصفوفة االرتباطٌة تختزل إلى أقل عدد من العوامل

1994 : 103) 

 فً البداٌة قبوال كبٌرا بٌن الباحثٌن نظرا لحاجتها الى وقت األساسٌةولم تلق طرٌقة المكونات 

حسابات طوٌل إلتمامها ، ولذا كان من المستحٌل استخدامها ٌدوٌا فً حالة المصفوفات الكبٌرة ، 

ولكن بعد االعتماد على اآلالت الحاسبة االلكترونٌة ذات السرعة الفائقة والدقة الشدٌدة وطاقة التخزٌن 

الكبٌرة ، أصبحت هذه الطرٌقة أالن من بٌن أكثر الطرق شٌوعا نظرا لدقة نتائجها بالمقارنة ببقٌة 

( 41: 1999،االنصاري ).الطرق 
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 : تستعمل التباٌن المشترك فً التحلٌل من أمثلتها :طرق تحلٌل التباٌن المشترك  ـ 2 ـ 3

 .ساسٌة طرٌقة المحاور األ ـ 

 .األقصىطرٌقة اإلحتمال   ـ

 . موزونةالطرٌقة المربعات الصغرى غٌر   ـ

 . ـ  طرٌقة المربعات الصغرى غٌر المعممة

 .ـ طرٌقة ألفا للتحلٌل العاملً

 (41: 2012تٌغزة ،). ـ طرٌقة التحلٌل العاملً االنعكاسً 

 :وسنشرح هذه الطرق فٌما ٌلً

تعتبر هذه الطرٌقة من الطرق المفضلة لدى االحصائٌٌن ، ألنها على : أ ـ طرٌقة االحتمال االقصى

ولذلك تستعمل بكثرة فً اختبار . خالف الطرق األخرى ٌمكن استعمالها الختبار صحة الفرضٌات 

صحة النماذج العاملٌة فً التحلٌل العاملً التوكٌدي،وتتٌح استعمال األسلوب االحصائً مربع كاي 

للحكم على مدى مطابقة النموذج العاملً للبٌانات ، كما تتٌح الحصول على مؤشرات المطابقة 

األخرى التً تستعمل للحكم على مدى مالئمة النموذج للبٌانات ، كما تتٌح اختبار الداللة االحصائٌة 

ومن األفتراضات التً تقوم علٌها أن توزٌع كل متغٌر من . لتشبعات االرتباطات بٌن العوامل 

 (41: 2012تٌغزة ،).المتغٌرات ٌجب أن ٌكون معتدال

وهً طرٌقة فً استخراج العوامل تقوم على تقلٌص : ب ـ طرٌقة المربعات الصغرى غٌر الموزونة

أو  مجموع مربعات الفروق بٌن مصفوفة االرتباطات للعٌنة ومصفوفة االرتباطات التً ٌتم انشاؤها

ولما كانت هذه الطرٌقة .حسابها بناء على العوامل المستخرجة وباستبعاد القٌم القطرٌة للمصفوفتٌن

تعتمد على وحدة قٌاس المتغٌرات ، فتفتقر الى تحدٌد قٌمة صغرى وحٌدة بل توجد عدة قٌم لدالة 

المطابقة ، اذ ٌتوقف األمر على طبٌعة المصفوفة هل هً مصفوفة االرتباطات أم مصفوفة التغاٌر 

 استعمال مصفوفة  (Comrey & lee , 1992)لً   وزمٌله كومريولهذا السبب ٌقترح .والتباٌن

وعالوة على ذلك ٌجب تحدٌد عدد العوامل سلفا قبل استعمال . االرتباطات فقط لتالفً هذه المشكلة 

هذه الطرٌقة ٌمكن استعمالها سواء أكانت مصفوفة . طرٌقة المربعات الصغرى غٌر الموزونة

أو لٌست من (كل الجذور الكامنة موجبة وهو الوضع الطبٌعً )االرتباطات من نوع التحدٌد الموجب 

، وهذه  (بعض الجذور الكامنة تكون سالبة وهو وضع غٌر منطقً وشاذ)نوع التحدٌد الموجب

الطرٌقة تكتسً أهمٌة خاصة فً األستعمال عندما ٌكون توزٌع درجات المتغٌرات المقاسة غٌر 

 (43: 2012تٌغزة،)معتدل 

تعتبرهذه الطرٌقة من الطرق القائمة على تقلٌص مربعات : ج ـ طرٌقة المربعات الصغرى المعممة

الفروق بٌن مصفوفة االرتباطات التً ٌعاد تكوٌنها بناء على العوامل التً ٌراد استخراجها ومصفوفة 

وتختلف طرٌقة المربعات الصغرى المعممة عن طرٌقة المربعات .االرتباطات األصلٌة للعٌنة 

ومعنى ذلك أن هذه . الصغرى غٌر الموزونة فً أنها غٌر مقٌدة بوحدات القٌاس األصلٌة للمتغٌرات 
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الطرٌقة تنتهً الى ذات الحل أو النتٌجة سواء أكانت مصفوفة البٌانات األصلٌة مصفوفة ارتباطات أم 

 .مصفوفة التغاٌر والتباٌن 

وهً طرٌقة الستخراج العوامل تقوم على استعمال معامل ألفا :د ـ طرٌقة ألفا للتحلٌل العاملً 

، أو معامالت االرتباطات بٌن المتغٌرات (الثبات) لالتساق الداخلً Alpha Cronbachلكرونباخ 

وذلك أن العامل الذي ٌحوز على .المقاسة بهدف تقدٌر االتساق الداخلً للعوامل التً ٌراد استخراجها

أعلى قٌمة لمعامل ألفا ٌستخرج قبل غٌره من العوامل ، ثم تستخرج العوامل االخرى بالتتابع بناء 

وهذه الطرٌقة لم تحظ باستعمال .على الترتٌب التنازلً لمستوٌات معامل ألفا لالتساق الداخلً للعوامل 

: 2012تٌغزة،). واسع ، والسبب فً ندرة استعمالها أنها ال تستخرج اال عددا قلٌال جدا من العوامل

44) 

هذه الطرٌقة فً  (Guttman,1953) جتمان لقد اقترح: ه ـ طرٌقة التحلٌل العاملً االنعكاسً

وتقوم هذه الطرٌقة على . استخراج العوامل كطرٌقة بدٌلة للتحلٌل العاملً القائم على التباٌن المشترك 

نظرٌة التحلٌل االنعكاسً ، حٌث ٌعتبر التباٌن المشترك فً المتغٌر بأنه العالقة االنحدارٌة الخطٌة 

كما )على باقً المتغٌرات المقاسة فً مصفوفة االرتباطات ،ولٌس دالة الفتراض وجود عامل كامن 

هذه الطرٌقة نادرة االستعمال . (تذهب الى ذلك طرق التحلٌل العاملً القائمة على التباٌن المشترك

 ، وال تفضل هذه الطرٌقة عن الطرق االخرى القائمة على التباٌن SPSSرغم وجودها فً حزمة 

المشترك كطرٌقة المحاور األساسٌة، وطرٌقة االحتمال األقصى ألنها كلها تستعمل مربعات معامالت 

 ( 45: 2012تٌغزة،).االرتباط فً بداٌة االستخراج 

دد الطرق الحسابٌة المستخدمة فً التحلٌل العاملً كثٌرا ، فهناك الطرٌقة القطرٌة ، عتو

: والطرٌقة المركزٌة ، والطرٌقة المركزٌة باستخدام متوسط االرتباطات ، ونوجزها فٌما ٌلً 

وتعد من الطرق المباشرة والسهلة فً التحلٌل العاملً ، وٌمكن : الطرٌقة القطرٌة وـ 

استخدامها اذا كان لدٌنا عدد قلٌل من المتغٌرات وتؤدي الى استخالص اكبر عدد ممكن من العوامل ، 

وتتطلب هذه الطرٌقة معرفة سابقة ودقٌقة بقٌم شٌوع المتغٌرات ، وبدون هذه المعرفة ال ٌمكن 

وتستمد الطرٌقة القطرٌة اسمها من كونها تقوم على استخدام القٌم القطرٌة فً المصفوفة . استخدامها 

وتبدأ الطرٌقة القطرٌة باستخالص هذه القٌمة بكاملها فً العامل االول ، وبذلك . االرتباطٌة مباشرة 

. ٌكون جذر هذه القٌمة هو تشبع المتغٌر االول على العامل االول ، وٌطلق علٌه اسم التشبع القطري 

(  157: 1980،صفوت فرج)

اكثر طرق التحلٌل العاملً " لثرستون"  كانت الطرٌقة المركزٌة: الطرٌقة المركزٌة زـ 

استخداما وشٌوعا الى عهد قرٌب نظرا لسهولة حسابها فضال عن استخالص عدد قلٌل من العوامل 

غٌر ان هذه الطرٌقة تفتقر الى عدد من المزاٌا الهامة ، اهمها انها ال تستخلص اال قدرا . العامة 

محدودا من التباٌن االرتباطً ، تتحدد قٌم الشٌوع فً المصفوفة االرتباطٌة وفق تقدٌرات غٌر دقٌقة 

حٌث تستخدم اقصى ارتباط بٌن المتغٌر واي متغٌر فً المصفوفة وهو اجراء ٌؤدي الى خفض رتبة 

( 171: 1980،صفوت فرج). المصفوفة 

ال تختلف هذه الطرٌقة عن الطرٌقة : الطرٌقة المركزٌة باستخدام متوسط االرتباطات ح ـ 

المركزٌة المعتادة اال فً استخدامها تقدٌر الشٌوع عبارة عن متوسط ارتباطات المتغٌر ببقٌة 



 الفصل الثالث                                                                          التحليل العاملي
 

57 
 

المتغٌرات فً المصفوفة ثم حساب العوامل بعد وضع المتوسط الخاص بارتباطات كل متغٌر فً 

. خلٌته القطرٌة ، ولهذا السبب ٌطلق على هذا االسلوب اسم الطرٌقة المركزٌة باستخدام المتوسطات 

غٌر ان هذه الطرٌقة ال توفر نفس الدقة التً تجدها فً الطرٌقة المركزٌة التامة ، اذ تؤدي الى خفض 

غٌر ان هذه الطرٌقة تبدو مفٌدة فً حالة . محدود فً نسبة التباٌن التً تعبر عنها العوامل الناتجة 

صفوت ).وجود عدد كبٌر من المتغٌرات دون توفر وسائل الٌة الجراء العملٌات الحسابٌة 

 (199: 1980فرج،

 

: محكات تحدٌد عدد العوامل المستخرجة  ـ 4

تعد مشكلة تقدٌر عدد العوامل التً ٌتعٌن انتاجها من الدراسة العاملٌة من المشكالت التً 

تؤرق الباحثٌن ، ذلك ان امكان استخالص عوامل من المصفوفة االرتباطٌة الى الحد الذي تصبح فٌه 

اخر مصفوفة بواقً صفرٌة من االمور الممكنة وحٌث ٌمكن استخالص عدد من العوامل ٌساوي عدد 

. المتغٌرات التً بدأنا بها 

ان من الممكن ـ نظرٌا وحسابٌا ـ ان ٌستمر استخراج عدد من العوامل مساو لعدد المتغٌرات 

: وٌتنازع المحلل العاملً فً هذه الحال مطلبان قد ٌكونان متعارضٌن وهما .

ـ ان ٌستخرج أقل عدد من العوامل وفً هذا تحقٌق لمنطق الطرٌقة وواحد من االهداف 

الهامة للتحلٌل العاملً من حٌث هو منهج علمً ٌنحو نحو االٌجاز والدقة وتفسٌر الكثرة بالقلة ، وهذا 

. هو مبدأ االختزال 

ـ اال ٌهمل جزءا من التباٌن الجوهري الذي ٌكشف عن الفروق الفردٌة ، وقد ٌكون هذا الجزء 

( 42:االنصاري ). الذي تركه هاما فً تفسٌر الظاهرة موضع البحث وهذا هو مبدأ الكثرة او التعدد 

انه ال توجد حتى االن قاعدة  رٌاضٌة مقبولة من قبل  (238 :1991 )وٌذكر صفوت فرج 

الجمٌع للتوقف عن استخالص العوامل ، وان كان هناك عدد من المحكات التً ٌمكن استخدامها لهذا 

 ،الغرض ، والواقع انها تؤدي فً الغالب الى نتائج متقاربة

:  ومن اهم هذه المحكات االتً 

وهو كما ٌظهر من اسمه ٌقوم اساسا على   :Tuker’s Criterionمحك تٌكر   ـ 1 ـ 4

استخدام معامل فاي وٌعتمد على مبدأ انه اذا لم ٌكن هناك تناقض واضح فً حجم قٌم البواقً من 

فان العوامل العامة الجوهرٌة فً المصفوفة  (بعد استخالص عامل اخر )مصفوفة الى اخرى تلٌها 

 (239: صفوت فرج ).االرتباطٌة تكون قد استخلصت بالفعل وما ٌتبقى لٌس اال بواقً ال اهمٌة لها 

بٌنما كانت الطرٌقة السابقة تعتمد   :Huamphrey Criterionمحك همفري  ـ 2 ـ 4

" على حجم التباٌن فً مصفوفة البواقً ومدى تناقصه تدرٌجٌا بعد كل عامل مستخلص فان محك  

تقوم على اساس اخر مختلف تماما ، فهً من ناحٌة تعتمد على حجم العٌنة األصلٌة التً " همفري

كافٌٌن  (ولٌس ثالثة  )حسبت االرتباطات بٌن متغٌراتها وتعتمد ثانٌا على فكرة ان تشبعٌن فقط 

لتقرٌر وجود عامل عام وعلى ذلك تكتفً هذه القاعدة باستخدام مؤشرات عاملٌة عبارة عن أعلى 
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تشبعٌن لمتغٌرٌن باإلضافة إلى حساب الخطأ المعٌاري لمعامل ارتباط صفري للمقارنة بٌنهما كمؤشر 

 (241 : 1980،صفوت فرج).للتوقف أو االستمرار فً استخالص عوامل جدٌدة 

ومنطق هذا األسلوب ٌعتمد على تناول نمط   :Coomb Criterionمحك كومب  ـ 3 ـ 4

البواقً فً المصفوفة أكثر من اعتماده على حجمها أو دالالتها حٌث ٌفترض انه فً حالة وجود 

عوامل ذات داللة مرتفعة لم تستخلص بعد ولٌس مجرد تباٌن خطأ فً المصفوفة فعلٌنا أن ال نتوقع 

قٌم سالبة أكثر فً مصفوفة البواقً بعد العكس مما ٌتوقع بحكم الصدفة فً مصفوفة ناتجة عن 

 (242:صفوت فرج  )ارتباطات اٌجابٌة 

محك كاٌزر محك رٌاضً فً طبٌعته   : Kaiser Criterionمحك كاٌزر  ـ 4 ـ 4

 فً فترة سابقة ومنطق هذا المحك ٌعتمد على حجم التباٌن الذي ٌعبر Guttman" جوتمان" اقترحه 

عنه العامل ، فلكً ٌكون العامل بمثابة فئة تصنٌفٌة فال بد ان ٌكون تباٌنه او جذره الكامن اكبر او 

مساو على االقل لحجم التباٌن األصلً للمتغٌر ، وبما اننا ال نستطٌع نظرٌا استخالص كل تباٌن 

المتغٌر فً عامل واحد فان حصولنا على عامل جذره الكامن ال ٌقل عن واحد صحٌح البد ان ٌكون 

 .مصدر تباٌنه اكثر من متغٌر وبالتالً ٌكون عامال معبرا عن تباٌن مشترك بٌن متغٌرات متعددة 

وعلى ذلك فان هذا المحك ٌتطلب مراجعة الجذر الكامن للعوامل الناتجة وعلى ان تقبل 

وٌبدو هذا األسلوب صالحا . العوامل التً ٌزٌد جذرها الكامن عن الواحد الصحٌح وتعد عوامل عامة 

 : 1991صفوت فرج ، )" لهوتلٌنج" ومناسبا على وجه الخصوص لطرٌقة المكونات األساسٌة 

244 )

أن العوامل الدالة فً هذه الطرٌقة هً العوامل  (114 : 1994 )وٌذكر احمد عبد الخالق 

 )التً ٌساوي او ٌزٌد جذرها الكامن على واحد صحٌح ، أي أن التباٌن الذي ٌستوعبه كل عامل 

 ، بشرط ان ٌكون قد وضع فً 1,0اكبر او ٌساوي (ات على كل عامل بعمجموع مربعات التش

و هذه الطرٌقة تعطً نتائج متقاربة تماما مع عدد العوامل المستخرجة . الخالٌا القطرٌة واحد صحٌح 

 )"واٌت وزمالئه "وٌذكر . عادة ، باإلضافة الى سهولة حساب هذا المعٌار وهو شائع االستخدام 

White & al 1969)  إن هذا المعٌار تتطابق نتائجه مع معاٌٌر أخرى ، وٌزكون استخدامه على

انه من غٌر المعقول ان نقبل عوامل ال تستوعب تباٌنا اكبر مما هو متوفر فً المتغٌرات " أساس 

، أي أن العامل الذي ٌقل الجذر الكامن له عن واحد صحٌح ٌشٌر الى قدر ضئٌل من " األصلٌة ذاتها 

. التباٌن فً المتغٌرات األصلٌة ذاتها لذا فمن األجدر استبعاده لعدم داللته 

 نصبتها الطرٌقة االفتراضٌة SPSSان هذه الطرٌقة مستعملة بكثرة ، وبعض الحزم كحزمة 

 .المستعملة تلقائٌا لتحدٌد عدد العوامل المستخرجة ما لم ٌحدد المستعمل اجراء اخر 

 أن محك كاٌزر ٌجب استعماله فقط عند (Comrey & lee,1992)لً  وكامريٌحذر 

وضع قٌم الواحد الصحٌح فً خالٌا المصفوفة ،أي عند استعمال طرٌقة المكونات األساسٌة ألنها هً 

. التً توظف كافة التباٌن فً المتغٌر المقاس ،أي التباٌن المشترك والتباٌن الخاص وتباٌن الخطأ 

وٌعتقدان أنه رغم استعمال المكونات األساسٌة دون الطرق االخرى التً تقوم على التباٌن المشترك 

،فان استعمال هذا المحك قد ٌؤد الى استخراج عدد أعلى أو أدنى من العدد الصحٌح للعوامل 

 (47: 2012تٌغزة ،).المستخرجة
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وٌذكر صفوت فرج  إن خطوات استخالص   : Cattel Criterionمحك كاتل  ـ 5 ـ 4

العوامل من المصفوفة االرتباطٌة تؤدي إلى إنتاج العوامل األكثر عمومٌة أوال فً كل األسالٌب 

العاملٌة بال استثناء ، ثم تبدأ العوامل الخاصة أو التباٌن النوعً فً الظهور ، وفً طرٌقة المكونات 

األساسٌة ال تفرق بٌن عوامل عامة وأخرى غٌر عامة ، ٌفترض أٌضا ان حجم التباٌن النوعً الذي 

ٌتسرب إلى العوامل الناتجة ٌتزاٌد فً العوامل األخٌرة وٌبدأ فً فرض صورة تقلل من أهمٌة 

المصفوفة العاملٌة ، وٌتطلب األمر فً هذه الحالة تحدٌد العدد األمثل من العوامل قبل أن ٌؤدي 

ظهور التباٌنات الخاصة إلى إحداث خلل فً مصفوفة العوامل ، وٌقترح كاتل هنا محكا بسٌطا ٌطلق 

وذلك بان تقوم برسم محررٌن متعامدٌن ، أفقً نضع علٌه عدد العوامل البقاٌا المبعثرة ، علٌه اسم 

وٌقسم المحرر الرأسً وفقا لوحدات منتظمة  (الذي أنتج فٌه عددا كبٌرا من العوامل  )فً تحلٌلنا 

 .معبرة عن الجذر الكامن المستخلص للعوامل المختلفة 

وسنالحظ بعد اتمام رصد عواملنا وجذورها الكامنة ، ان حجم الجذر ٌتناقص بشكل كبٌر فً 

العوامل األولى إلى أن ٌصل إلى نقطة معٌنة هً غالبا حول جذر كامن واحد صحٌح ثم ٌبدأ حجم 

 صفوت فرج). الجذر فً التناقص بصورة ضئٌلة بحٌث ٌستوي فٌها الخط البٌانً مع الخط األفقً 

،1991 : 245 )

وهً طرٌقة تقوم على الجذور الكامنة وذلك برسم المحور السٌنً األفقً الذي ٌدل على 

العوامل فً مقابل الجذور الكامنة التً ترسم نقاطها على المحور الصادي العمودي، وٌنتج عن ذلك 

منحنى ٌنطلق من أعلى جذر عند العامل األول ثم ٌأخذ فً التناقص الى أن ٌصل  نقطة ما تقابل 

ولقد اقترح . عامال معٌنا تتباطأ درجة انحداره أو انخفاضه عندها كاسرا وتٌرة انخفاضه أو انحداره 

 "منحى المنحدر"وأسماها بـ  (Cattell,1966)هذه الطرٌقة كاتٌل 

ان اختبار منحنى المنحدر ٌستعمل سواء أكانت مصفوفة االرتباطات تحوي الواحد الصحٌح 

فً خالٌاها القطرٌة عند استعمال طرٌقة المكونات األساسٌة ، أم كانت تحتوي على قٌم الشٌوع فً 

خالٌاها القطرٌة عند استعمال طرق التحلٌل العاملً القائمة على التباٌن المشترك ومن أمثلتها طرٌقة 

أي تؤدي الى نفس النتٌجة أو اختٌار عدد العوامل عند استعمال طرق التحلٌل .المحاور األساسٌة 

: 2012تٌغزة ،).العاملً ، أو اختٌار نفس عدد المكونات عند استعمال طرٌقة المكونات األساسٌة 

50 ) 

تقوم هذه الطرٌقة على توظٌف  : Parallel Analysis ـ طرٌقة التحلٌل الموازي 6 ـ 4

الجذور الكامنة ولكن على منطق أن العامل ٌجب أن ٌفسر مقدارا من التباٌن أعلى مما ٌمكن أن 

وأسماها بالتحلٌل الموازي،حٌث أن (Horn,1965 )هورنولقد اقترح هذه الطرٌقة .تفسره الصدفة 

ٌدل على أن البٌانات العشوائٌة ٌجب أن تكون متكافئة مع بٌانات البحث الواقعٌة، " الموازي"اللفظ 

 .ونقصد بذلك أن تكون متوازٌة أو متكافئة من حٌث حجم العٌنة، وعد المتغٌرات المقاسة وغٌرها

وتقدم نتائج التحلٌل الموازي بشكل منحنى شبٌه برسم منحنى المنحدر ، بل هو ذاته اختبار 

منحنى المنحدر ٌضاف الٌه رسم منحنى اخر لقٌم الجذور الكامنة الناجمة عن التحلٌل العاملً لعٌنات 

والطرٌقة األخرى الظهار نتائج التحلٌل الموازي تتمثل فً استعمال جدول ، . من األعداد العشوائٌة

وٌفضل تخصٌص عمود لترتٌب الجذور الكامنة ترتٌبا تنازلٌا ،وٌخصص أحد األعمدة األخرى لرصد 

الجذور الكامنة التً تم الحصول علٌها عند ممارسة التحلٌل العاملً على عٌنات من البٌانات 
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العشوائٌة غٌر الواقعٌة ،كما ٌخصص عمود ثالث لرصد قٌم الجذور الكامنة للتحلٌل العاملً لبٌانات 

 ( 54: 2012تٌغزة ،). البحث الواقعٌة

 Percent of variance extracted ـ محك نسبة التباٌن المفسر 7 ـ 4

Criterion : تقوم هذه الطرٌقة بالتركٌزعلى نسبة التباٌن التراكمً الذي تفسره العوامل التً ٌتم

وأهمٌة هذه الطرٌقة تكمن فً أنها تؤكد على األهمٌة التطبٌقٌة أو العملٌة لمدى .استخراجها بالتتابع 

وٌستمر الباحث .فً البٌانات (تفسٌر التباٌن)قدرة العوامل المنتقاة على استٌعاب أو تمثٌل المعلومات 

 أو %70فً استخراج العوامل ، أو ٌحدد من النتائج عدد العوامل التً تفسر نسبة تباٌن تصل الى 

وأفضل طرٌقة استخراج تلك التً تفسر أكبر قدر ممكن من التباٌن بأقل عدد ممكن من  . 80%

غٌر أنه من النادر فً العلوم االجتماعٌة تحقٌق مستوٌات مرتفعة من التباٌن المفسرمن .العوامل

 (58: 2012تٌغزة ،).طرف العوامل، بل مستوٌات أدنى من ذلك

 Meaningfulness/substantiveمحك المعنى والداللة النظرٌة 8ـ 4

interpretability :  ان تشكٌلة العوامل التً ٌتم اختٌارها باستعمال المحكات السابقة أوباستعمال

بعضها ال بد أن تكون ذات معنى أو داللة نرٌة ذات صلة باالطار النظري للباحث ،فالفقرات أو 

المتغٌرات التً تتشبع على العامل ٌجب أن تشترك فً داللة نظرٌة ذات معنى ، وأٌضا تكون 

تسمٌات العوامل المختارة ذات داللة نظرٌة بالنسبة للموضوع أو المفهوم موضوع 

 (61 :2012تٌغزة،).التحلٌل

: تدوٌر المحاور  ـ 5

 ٌؤدي التحلٌل العاملً لمصفوفة ارتباطٌه ، بأٌة طرٌقة من الطرق العاملٌة إلى استخالص

عوامل معٌنة ، وهذه العوامل ، بمعنى آخر ، عبارة عن محاور متعامدة تمثل تشبعات المتغٌرات ، 

تحدد بطرٌقة عشوائٌة ، وٌختلف هذا التحدٌد للمحاور من طرٌقة عاملٌة ألخرى ، فهل ٌمكننا  وهً

العوامل الناتجة فً تحلٌالتنا على انها الصورة النهائٌة التً تلخص لنا العالقات االرتباطٌة  قبول

. المتعددة وبصورة مقبولة سٌكولوجٌا 

تعد هذه الصورة غٌر مقبولة بوجه عام من وجهة نظر علماء النفس ، هنا ٌقوم الباحث 

 المحاور ٌهدف أساسا إلى إعادة تحدٌد مواضعها ، بهدف الوصول أوبإجراء جدٌد على هذه العوامل  

بها إلى قدر من الثبات واالتساق بالمعنى النفسً وحتى ٌتسنى له تفسٌرها ، واضعا فً اعتباره ان 

الخطوات الحسابٌة الستخالص العوامل إنما تقوم على التعامل مع ارتباطات بٌن متغٌرات فً صورة 

كمٌة ال تتضمن ما تعنٌه هذه المتغٌرات أو مضمون االرتباطات ، بٌنما هذا المضمون هو الجانب 

السٌكولوجً الرئٌسً الذي ٌعنى به الباحث وٌتناوله باستبصاراته ، وهو مطالب فً هذه الحالة 

بإجراء تعدٌل فً مواضع المحاور التً توصل إلٌها لٌكسب هذه المحاور معناها السٌكولوجً 

( 44 : 1999االنصاري ،). الواضح 

" ثٌرستون" وٌرى . البناء البسٌط " ثٌرستون"  تحقٌق ما ٌسمٌه إلىوٌهدف تدوٌر المحاور 

 ، اإلمكانبقدر " عمود"  بعد تدوٌر المحاور وتبسٌط كل إالانه ٌصعب تفسٌر العوامل سٌكولوجٌا 

 ٌضمن وصول األخٌر أنوٌري .  ما ٌسمٌه بالبناء البسٌط إلىات بعوٌكون ذلك بتحوٌل نمط التش
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 : 1994عبد الخالق ،) .أخرى إلىالتحلٌل الى نتٌجة ثابتة تكون عواملها قابلة للتكرار من دراسة 

116 )

وللتخلص من إشكالٌة افتقار البنٌة العاملٌة للتأوٌل عند استخراجها ، تستعمل إستراتٌجٌة 

التدوٌر أو التدوٌر العاملً التً تستهدف إعادة توزٌع التباٌن المفسر على العوامل مع اإلبقاء على 

 (كٌفٌة تشبعها على العوامل)وٌستتبع ذلك تغٌٌر فً نمط التشبعات .التباٌن الكلً ثابتا بدون تغٌٌر 

 .(66: 2012،تٌغزة) .لتحقٌق ما ٌسمً بالبنٌة البسٌطة 

: انواع التدوٌر ـ 1ـ5

وٌوجد نوعان من التدوٌر هما التدوٌر المتعامد والتدوٌر المائل، وكال النوعٌن ٌنطلقان من 

  .مسلمات أو افتراضات مختلفة لكنهما ٌشتركان فً غاٌة تحقٌـق البنٌة البسٌطة لتٌسٌر آلٌة التأوٌل

  :Orthogonal rotationالتدوٌر المتعامد : اوال 

فً التدوٌر المتعامد تحتفظ العوامل التً تخضع للتدوٌر باستقاللها بحٌث ٌنعدم االرتباط بٌن 

إن مصفوفة التشبعات الناتجة عن التدوٌر المتعامد ال تمثل فقط معامالت ارتباط . هذه العوامل 

الفقرات أو المتغٌرات بالعوامل ، بل األهم من ذلك أنها تمثل أٌضا معامالت االنحدار الجزئٌة 

أي . المعٌارٌة التً تدل على المساهمة الصافٌة لكل عامل فً تفسٌر تباٌن فقرة معٌنة أو متغٌر معٌن 

أن التشبع ٌدل على مقدار ارتباط الفقرة بالعامل ، واالرتباط ٌدل على مقدار التباٌن فً الفقرة الذي 

: 2012تٌغزة ،). ٌفسره العامل وحده ،أو مقدار المعلومات فً المتغٌر أو الفقرة التً ٌمثلها العامل 

67) 

ولما كانت العوامل بعد التدوٌر مستقلة ، ولما كانت التشبعات نتٌجة ذلك تعتبر معامالت 

انحدار جزئٌة معٌارٌة ، وتعتبر فً ذات الوقت معامالت ارتباط بٌن الفقرات والعوامل ، فتوجد 

مصفوفة واحدة تمثل تشبعات الفقرات على العوامل بعد التدوٌر ، وتدعى فً حالة التدوٌر المتعامد بـ 

 (68: 2012تٌغزة ،)" .مصفوفة العوامل" أو اختصارا " مصفوفة تشبعات العوامل" 

 وتتعدد الطرق العملٌة للتدوٌر وكان أسلوب :االسالٌب التحلٌلٌة لحساب العوامل المتعامدة 

 هو أول األسالٌب التحلٌلٌة التً Carroll" كارول "  الذي اقترحه Quartimaxالكوارتٌماكس 

 فً محاولة لتقدٌم حل رٌاضً للبناء البسٌط ، 1953ظهرت فً سنة 

 الذي قدمه Varimax ثم تناولت بعد ذلك عدة طرق رٌاضٌة لعل أشهرها طرٌقة الفارٌماكس 

 ، وتتقبل طرٌقة الفارٌماكس فكرة البناء البسٌط مع االحتفاظ 1958 فً سنة Kaiser" كاٌزر"

بالتعامد بٌن العوامل ، وٌمٌل اغلب الباحثون الستخدام طرٌقة الفارٌماكس لكاٌزر والتً تؤدي إلى 

( 45: 1999االنصاري ،). أفضل الحلول التً تستوفً خصائص البناء البسٌط 
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  :Oblique rotationثانٌا ـ التدوٌر المائل 

ٌختلف التدوٌر المائل عن التدوٌر المتعامد فً أن العوامل عقب التدوٌر المائل تكون مرتبطة فً حٌن 

والتدوٌر المائل ٌرٌد أن ٌعكس وضع المتغٌرات فً الواقع التً . تكون مستقلة عند التدوٌر المتعامد 

فافتراض ارتباط العوامل هو افتراض أكثر واقعٌة من افتراض . تكون عادة مرتبطة وغٌر مستقلة 

استقالل العوامل ، ولذلك ٌتوقع المستعمل من استخراج العوامل بعد التدوٌر أن ٌنسجم مع تصور 

ولذلك الحظ بٌدهٌزر . العالقات التً تربط بٌن األبعاد أو العوامل التً نادرا ما تكون مستقلة 

 بأن التدوٌر المتعام للعوامل عملٌة فً   (Pedhazur & Schmelkin , 1991)وشمولكٌن 

 .الغالب ساذجة وتعكس تمثٌال غٌر واقعً لطبٌعة الظواهر النفسٌة االجتماعٌة 

فاذا كانت . وٌفضل التدوٌر المائل ألنه أكثر واقعٌة فً تمثٌل العالقات االرتباطٌة البٌنٌة للعوامل 

أما اذا كانت . العوامل بالفعل مستقلة ، فنتائج التدوٌر المائل تكون مماثلة لنتائج التدوٌر المتعامد 

تٌغزة ).العوامل مرتبطة ، فان التدوٌر المائل ٌزودنا بصورة دقٌقة عن شدة هذه االرتباطات 

،2012 :72  ) 

: من الطرق المعروفة فً مجال التدوٌر المائل :  التحلٌلٌة لحساب العوامل المائلة األسالٌب

 Covarimin والـ Carrollلكارول Oblimin   و األوبلٌمٌن Quartiminطرق الكوارتٌمن 

 لـ هندرٌكسون  Promax ، والـ Dickman لـ كاٌزر ودٌكمان Binornaminلكاٌزر ، والـ 

( 46 :1999، االنصاري).  وغٌرها Hendrickson & Whiteوواٌت 

 نتٌجة واحدة هً مصفوفة العوامل إلى نصل فإنناعندما نقوم بتدوٌر متعامد لمصفوفة عاملٌة 

 االرتباطات بٌن المتغٌرات أٌضابعد التدوٌر وحٌث تكون التشبعات على العوامل هً نفسها ـ 

.  ٌختلف  فً حالة التدوٌر المائل األمرغٌران هذا . والعوامل 

 المحاور العاملٌة بٌنما إحداثٌاتفعندما تصبح العوامل مائلة ٌتحدد معنى التشبعات باعتبارها 

 المتجهات المرجعٌة والتً تعبر عن االرتباطات بٌن المتغٌرات والعامل ، ومثل إحداثٌاتتوجد لدٌنا 

 خروجنا من التدوٌر المائل إلى ٌؤدي األولٌةهذا التمٌٌز بٌن المتجهات المرجعٌة والعوامل 

 وقٌم عواملها هً تشبعات األولٌة نمط العوامل أوهً مصفوفة النمط العاملً  : األولىبمصفوفتٌن ، 

هً مصفوفة البناء العاملً وقٌم عواملها هً معامالت االرتباط : والثانٌة . المتغٌرات على العوامل 

 ( 277 :1980صفوت فرج ، )بٌن المتغٌرات والعوامل 

 التً تكمن فً التدوٌر المائل هً انه الخطوة الالزمة للتقدم نحو األساسٌة المٌزة أنوالواقع 

 أنفنستطٌع  (مترابطة  )فطالما لدٌنا عوامل مائلة .  الثانٌة أوالتحلٌالت العاملٌة من الرتبة العلٌا 

 تحلٌل هذه المصفوفة االرتباطٌة لكً بإجراءنحسب مصفوفة معامالت االرتباط بٌن عواملها ثم نقوم 

 الراقٌة التً تستخرج من التحلٌل العاملً لالرتباط بٌن العوامل ، أونستخرج عوامل من الرتبة الثانٌة 

 المتغٌرات هنا هً أن ذاتها ، فً ما عدا األولٌةقة تفسٌر العوامل يوتفسر هذه المصفوفات بطر

 ما كان هناك عدٌد من العوامل ذات وإذا.  الدنٌا أو األولىالعوامل من التحلٌل العاملً ذي الرتبة 

 مصفوفة ارتباطات بٌن هذه العوامل ذات الرتبة الثانٌة أٌضاالرتبة الثانٌة وأدٌرت تدوٌرا مائال ، نتج 

 العوامل ذات الرتبة الثالثة ، إلى وتؤدي أٌضا تحلل أن ٌمكن األخٌرة، وهذه المصفوفة االرتباطٌة 

 بالتدوٌر ، وتتوقف التحلٌالت ذات ارتباطٌة مصفوفة إنتاج أمكن تستمر العملٌة طالما أنوٌمكن 
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 1994عبد الخالق ، ) عوامل غٌر مرتبطة أو ٌستخرج عامل واحد فقط أنالرتبة الراقٌة حتى ٌحدث 

:118 )

 نالتدوٌر يان الفروق التً قد تكون ضئٌلة بٌن نتائج   (278  :1980)وٌذكر صفوت فرج 

 منطق الترابط إضفاءالمتعامد والمائل لٌست هً موضوع اهتمام الباحثٌن بقدر ما ٌتجه اهتمامهم نحو 

 إبراز كفاءة فً أكثر التدوٌر المائل ٌعد أنوٌعتقد عدد كبٌر من الباحثٌن .  التعامد بٌن العوامل أو

. معالم البناء البسٌط 

: تفسٌر العوامل  ـ 6

. بعد التدوٌر تكون العوامل قد اتصفت بخاصٌة البنٌة البسٌطة التً تجعلها قابلة للتأوٌل 

وعملٌة تأوٌل العوامل تتمثل فً البحث عن عنوان أو تسمٌة للمعنى المشترك بٌن الفقرات أو 

تٌغزة ).المتغٌرات ذات التشبعات المقبولة ،أو التً تحقق حدا أدنى من التشبع المقبول على العوامل 

،2012 :77) 

تعد عملٌة تفسٌر العوامل الناتجة عن التحلٌل ألعاملً احد المشاكل التً تواجه الباحثٌن فً 

التً ترتبط بالعامل وتلك التً ال  (االختبارات  )وٌعتمد تفسٌر العوامل على المتغٌرات . علم النفس 

ترتبط به ، وتحدٌد التشبعات المرتفعة أو ذات الداللة الجوهرٌة والتً تعنً أن هناك عالقة بٌن 

( 47 : 1999 ،األنصاري). المتغٌر والعامل ، وتسمى هذه التشبعات بالتشبعات البارزة 

انه ثمة طرق عدة لتحدٌد قٌمة هذه التشبعات ، فٌرى  ( 119 : 1994)ونقال عن عبد الخالق 

" جورستش "أما ، 0,35  أن التشبع الدال هو ما ٌزٌد عن Overall & Klett" أوفرول و كلٌت" 

Gorsuch ًآخرون ، فً حٌن ٌستخدم 0,30 فٌرى ان القٌمة الشائعة فً معظم البحوث ه 

 لتحدٌد داللة كل تشبع بمقارنته بالخطأ المعٌاري له ، ولكن ذلك ٌتأثر كثٌرا اإلحصائٌةاالختبارات 

وٌساعد فً التفسٌر . تعطً للعامل اسمه فإنها ما تطابق مضمون هذه المتغٌرات وإذا.  بحجم العٌنة 

 تمد الباحث بوسٌلة لمراجعة التفسٌر الذي ٌقدمه ألنها نمط التشبعات غٌر البارزة ، إلىكذلك النظر 

  .للعوامل

ٌقترحان  (Tabachnick & Fidell, 2007 )"فٌدل"و"تباشنٌك "وفً هذا السٌاق نجد 

 أن ال ٌقل التشبع  (Stevens,2002 )" ستٌفنس" كحد أدنى للتشبع المقبول ، وٌرى 0,32القٌمة 

 (77: 2012تٌغزة ،) .0,40المعتمد فً تأوٌل العامل عن 

: ثبات العوامل  ـ 7

: ان ثبات استقرار او امكان تكرار العوامل لٌس امرا سهال وٌتأثر بالجوانب التالٌة 

هناك فروق بٌن الطرق العاملٌة فً قابلٌة العوامل المستخرجة : ـ طرٌقة التحلٌل المستخدمة 

مرتفعة او : صغٌرة او كبٌرة ، ومعامالت االرتباط :منها للتكرار ، وٌؤثر كذلك عدد المتغٌرات 

. منخفضة ، وطرق التدوٌر المستخدمة 

تعد المتغٌرات ذات الثبات المنخفض ، والتً لها ارتباطات منخفضة مع بقٌة : ـ تأثٌر الشٌوع 

. المتغٌرات فً التحلٌل ، غٌر مرغوبة فً التحلٌل العاملً بوجه عام 
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تتضح قوة العامل بعدد التشبعات البارزة فٌه ، وٌجب : ـ عدد المتغٌرات بالنسبة لكل عامل 

ثالث متغٌرات )أن ٌكون عدد هذا النوع من المتغٌرات اكبر من الحد األدنى الذي ٌؤكد ظهور العامل 

وٌبدو عامة أنه من الصعب أن ٌتكرر استخراج . ، مما ٌقلل تأثٌر الصدفة  (على األقل لتحدٌد العامل

 : 1994عبد الخالق ،  ). العوامل التً تقل المتغٌرات الباروة على كل منها عن خمسة أو ستة 

125 )

ولسوء الحظ لم تجر دراسة . كلما زاد عدد المفحوصٌن كان ذلك أفضل : ـ عدد األفراد 

لتحدي النسبة المثلى بٌن ع المفحوصٌن والمتغٌرات ، النها تخلتف تبعا للظواهر ومدى قوتها ، 

معٌارا مطلقا ٌحدد الحد األدنى لعدد األفراد ، فٌذكر نسبة خمسة أفراد بالنسبة " جورستش"وٌقترح 

وٌفٌد هذا المعٌار فقط عندما ٌكون الشٌوع المتوقع . لكل متغٌر ، على اال ٌقل اي تحلٌل عن مئة فرد 

ولكن اذا كانت المتغٌرات منخفضة الثبات ، .مرتفعا وتكون هناك متغٌرات عدٌدة لكل عامل متوقع 

. فرد  (300)، هنا ستتطلب الدراسة عددا أكبر من األفراد ثالثة مئة " ضعٌفة"أو ظاهرة البحث 

وكما لوحظ ان ثبات العوامل ٌرتفع مع تنوع العٌنات اذا ما تم اختٌارها عشوائٌا من المجتمع نفسه 

( 125 : 1994عبد الخالق ، ).

العوامل ذات الرتبة الثانٌة ربما تكون أصعب فً تكرارها من العوامل : ـ العوامل الراقٌة 

ذات الرتبة األولى الن االرتباطات  بٌن العوامل تبدو غٌر مستقرة أكثر من االرتباطات بٌن 

وكذلك فان كل عامل راق ٌتحدد عادة بعدد قلٌل فقط من المتغٌرات ، ومع ذلك لم ٌجر . المتغٌرات 

( 126 : 1994عبد الخالق ، ).تحلٌل لٌبٌن قابلٌة العوامل الراقٌة للتكرار 

ٌعبر التباٌن الناشئ عن االختبارات الخاضعة للتحلٌل : ـ الخصائص السٌكومترٌة لالختبارات 

العاملً عن انخفاض ثباتها وصدقها من ناحٌة وعن أخطاء القٌاس من ناحٌة أخرى ، لذلك فان ثبات 

العوامل ٌتأثر بثبات وصدق االختبارات الخاضعة للتحلٌل ألعاملً فكلما كانت االختبارات أكثر ثباتا 

فتحً الزٌات ).وصدقا كلما كانت العوامل الناتجة عن التحلٌل ألعاملً أكثر استقرارا وقابلٌة للتكرار 

،1995 )

 : التحلٌل العــــــــــاملً التوكٌديب ـ 

ٌقوم على إطار نظري ٌستطٌع الباحث بموجبه أن ٌقترح نموذجا عاملٌا وبالتالً ٌستعمل 

أن " ستٌورت"عرفه .مدى مطابقته للبٌاناتالتأكد من نموذج وال من صحة ثبتالتحلٌل العاملً للت

الهدف من التحلٌل العاملً التوكٌدي هو اختبار مدى مطابقة نموذج اشتق من نظرٌة ما لمجموعة من 

البٌانات و ٌتطلب ذلك و جود أساس نظري ٌساعد الباحث على تحدٌد الطرٌقة التً تتشبع بها 

 فان عملٌة اختبار النموذج النظري المفترض عند توظٌف تٌغزةوحسب . المتغٌرات على العوامل

 : أساسٌة وهً خمس مراحلطرٌقة التحلٌل العاملً التوكٌدي تكون فً

وقدرة الباحث على واألطر النظرٌة ٌقصد به توظٌف النظرٌات  :أو تحدٌده  النموذجءبناـ 1

 النموذج برسم تحدٌدومن الضروري أن تعزز عملٌة .  عاملًالتنظٌر فً تطوٌر نموذج نظري

 اضافة الى استعمال اللغة والرموز والمعادالت، وٌنظم أبعاد التنظٌر .تخطٌطً ٌعٌن على التوضٌح

 غالبا ماٌكون النموذج و.وٌعٌن على ترجمة النموذج التخطٌطً الى لغات البرامج االحصائٌة 

 لم رات هامة التحدٌد ولعل أهمها افتقار النموذج إلى متغٌر أو متغًءأخطالبعض العاملً عرضة 
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من وفرة المفترض ٌعانً النموذج أن  ، أو ولذلك لم ٌدرجها فً نموذجه الباحث  الى أهمٌتهاٌتفطن

، بحٌث أن عدد من المتغٌرات ال تؤدي وظٌفة محددة فً النموذج بل قد تعرقل زائدة فً المتغٌرات

دور المتغٌرات الهامة فً النموذج، وأخطاء التحدٌد تمثل تهدٌدا كبٌرا لصدق النموذج، وتعرقل قدرته 

 تٌغزة ) .على المطابقة وتقوي من التحٌز وتضخم من أخطاء القٌاس ومن أخطاء التباٌن غٌر المفسر

،2012 :188) 

 تعنى مشكلة تعٌٌن النموذج بمدى توفر المعلومات الكافٌة فً بٌانات  :تعٌٌن النموذجـ 2

فاذا افتقر ، العٌنة للتوصل الى حل وحٌد ومحدد للبرامترات الحرة للنموذج العاملً المفترض 

النموذج الى التعٌٌن مثال ، ٌستحٌل تقدٌر قٌمة محددة وحٌدة لكل بارامتر من البارامترات الحرة 

للنموذج المفترض ، فٌكون لكل بارامتر عدد كبٌر من القٌم التً تمثل  حال له ، وبالتالً ٌستحٌل 

 .انتقاء الحل األنسب لكل بارامتر

إذا كان عدد البارامترات ٌكون النموذج غٌر معٌن أو دون تعٌٌن : نموذج دون تعٌٌن أ ـ 

للنموذج العاملً المفترض أكبر من المعلومات  (المجهوله القٌمة والتً تحتاج الى تقدٌر قٌمتها)الحرة 

والمتمثلة فً عدد العناصر غٌر المتكررة فً مصفوفة التباٌن والتغاٌر للعٌنة  فً بٌانات العٌنة احةالمت

 النظري النموذج كم المعلومات المتوفرة فً البٌانات أقل من كم المعلومات التً ٌحتاجهاأن أي ، 

 (194: 2012تٌغزة، ).المفترض 

 : ٌمٌز فً الغالب بٌن حالتٌن عندما ٌكون النموذج معٌنا:نموذج معٌن ب ـ

 : أو النموذج المشبعبساطةبكل النموذج المعٌن أوالـ 

وٌتم هذا النوع من التعٌٌن .وفٌه ٌمكن إٌجاد حل واحد أو تقدٌر قٌمة وحٌدة لكل باراماتر حر

عندما تكون عدد البرامترات الحرة للنموذج المفترض تساوي تماما عدد العناصر غٌر المتكررة 

 أي .لمصفوفة التباٌن أو التغاٌر للعٌنة التً تمثل حجم المعلومات التً توفرها البٌانات المتاحة 

المعلومات المتوفرة فً بٌانات العٌنة تساوي تماما حجم المعلومات التً ٌتطلبها النموذج النظري 

 .المفترض

 :النموذج المتعدي التعٌٌن- ثانٌا

وٌتم هذا النوع من التعٌٌن عندما تكون .أي النموذج الذي ٌتمتع بوفرة فً مستوى التعٌٌن 

عدد البارامترات الحرة للنموذج المفترض أقل من عدد العناصر غٌر المتكررة لمصفوفة التباٌن أو 

بٌانات العٌنة تحتوي على وفرة فً المعلومات تفوق حجم المعلومات التً أي أن .التغاٌر للعٌنة

 (195: 2012تٌغزة ،) .ٌحتاجها النموذج النظري المفترض

تستنتج مما سبق أنه ٌمكن تمٌٌز نوع التعٌٌن من مقارنة عدد البرامترات الحرة للنموذج 

 .المفترض بعدد العناصر غٌر المتكررة لمصفوفة التباٌن والتغاٌر للعٌنة

 الطرٌقة التً تمكننا من احصاء عدد البرامترات الحرة للنموذج العاملً المفترضـ اوال

،فٌمكن القول أن البرامترات التً تعتبر بارامترات حرة تحتاج الى تقدٌر فً النموذج العاملً 

 :التوكٌدي هً 
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 .ـ عدد قٌم التباٌن للعوامل الكامنة اذا كانت حرة ولم تثبت بقٌمة محددة

 .ـ عدد أخطاء قٌاس المؤشرات

 .ـ التغاٌر أو االرتباط بٌن العوامل الكامنة

 .ـ عدد تشبعات المؤشرات المقاسة على عواملها الكامنة

ـ أخطاء قٌاس المؤشرات ، تكون فً الغالب مستقلة لكن أحٌانا قد ٌفترض الباحث أن بعض 

اعتبار كل خطأقٌاس بارامتر وكل ارتباط بٌن خطأ قٌاس مؤشرٌن ٌعتبر ).أخطاء القٌاس مرتبطة

 .(بارامتر حر 

 .(التً تنتهً عندها سهم أو أسهم فً الشكل التخطٌطً)ـ تباٌن المتغٌرات التابعة 

لمعرفة عدد العناصر ثانٌاـ تحدٌد كم المعلومات غٌر المتكررة المتوفرة فً بٌانات العٌنة ،

 :غٌر المتكررة فً مصفوفة التباٌن والتغاٌر للعٌنة نطبق المعادلة البسٌطة التالٌة 

   ] 2(/ 1+ عدد المؤشرات )× عدد المؤشرات           [ 

ولمعرفة عدد درجات الحرٌة ما اذا  :ثالثاـ حساب درجات الحرٌة لمعرفة نوع تعٌٌن النموذج

أو موجبة  (وبالتالً النموذج مشبع)أو تساوي صفرا (وبالتالً النموذج غٌر معٌن)كانت سالبة 

نقوم بطرح عدد البرامترات الحرة التً أحصٌت فً النموذج  (وبالتالً النموذج متعدي التعٌٌن)

النظري من عدد العناصر غٌر المتكررة فً مصفوفة التباٌن والتغاٌر للعٌنة ، أي نستعمل العالقة 

 :البسٌطة التالٌة

عدد القيم غير المتكررة لتباين وتغاير = عدد درجاث الحريت 

مصفوفت المؤشراث المقاست أو العينت ـ عدد البارامتراث الحرة 

للنموذج المفترض 

 

 : النموذجتبارامتراتقدٌر 3-

إٌجاد قٌم عددٌة للبارامترات الحرة فً النموذج بحٌث أن مصفوفة البٌانات وظٌفة التقدٌر 

 تكون قرٌبة جدا من بٌانات العٌنة (مصفوفة التباٌن والتغاٌر للنموذج المفترض ) المشتقة من النموذج

الوصول إلى أقصى تقلٌص للفروق المفترض إن الهدف من تقدٌر قٌم البارامترات الحرة للنموذج .

بٌن قٌم عناصر مصفوفة التباٌن والتغاٌر للعٌنة وقٌم العناصر التً تناظرها فً مصفوفة التباٌن 

  .مفترضالنموذج الوالتغاٌر التً نتجت عن 

مثال توفرسبع طرق " لٌزرل" توفر الحزم االحصائٌة المختصة عدة طرق للتقدٌر ، فحزمة 

 :لتقدٌر بارامترات النموذج وهً 

 .طرٌقة المتغٌرات الذرائعٌة أو الوسٌلٌة  -

 .طرٌقة المربعات الصغرى ذات المرحلتٌن  -

 .طرٌقة المربعات الصغرى الغٌر الموزونة  -
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 .طرٌقة المربعات الصغرى المعممة -

 .طرٌقة االحتمال األقصى -

 .طرٌقة المربعات الصغرى الموزونة عموما -

 .طرٌقة المربعات الصغرى الموزونة قطرٌا -

عدٌدة  الطرٌقتان األولى والثانٌة طرٌقتان سرٌعتان ال تقومان على تقدٌر البارامترات بعد محاوالت

استعمال كامل  كما أنهما تستعمالن المعلومات الجزئٌة على خالف باقً الطرق التً تقوم على

 (205: 2012تٌغزة ،. )المعلومات

 

 :تقدٌر مؤشرات جودة المطابقة4-

عقب االنتهاء من وضع النموذج النظري ٌقوم الباحث بالتثبت من صحته عن طرٌق تقٌٌم 

مدى مطابقته للبٌانات ، وٌقصد بالمطابقة الى أي حد استطاع النموذج أن ٌو ظف كافة المعلومات 

التً تنطوي علٌها البٌانات األصلٌة ، ،أو الى أي حد تمكن النموذج من تمثٌل بٌانات العٌنة بحٌث لم 

ٌقصد بها الى أي  (مدى جودة المطابقة)ومستوى مطابقة النموذج النظري للبٌانات . ٌبتعد كثٌرا عنها

سواء )حد ٌمكن اعادة انتاج مصفوفة البٌانات من طرف النموذج المفترض بحٌث أن هذه المصفوفة 

القائمة على النموذج المفترض تماثل بدرجة كافٌة مصفوفة  (أكانت مصفوفة ارتباطات أو تغاٌر

 (                                                                                                 229: 2012تٌغزة،).األصلٌة المشتقة من العٌنة (مصفوفة االرتباطات أو مصفوفة التغاٌر )البٌانات

و تقسم مؤشرات المطابقة على اختالفها وتباٌنها الى ثالثة أصناف أو مجموعات كبرى 

 :هً

وتَقوم فرضٌة التطابق بٌن ،تقوم بمطابقة النموذج على مستوى عام  :مؤشرات المطابقة المطلقة-ا

أو  للنموذج المفترض ومصفوفة التباٌن والتغاٌر(مصفوفة االرتباطات)أومصفوفة التباٌن والتغاٌر

و  " ـ كادٌكبراون "ومحك  " أٌكٌك"و محك المعلومات لـ  "كاي" مربع :هًو،  للعٌنة االرتباطات

  . التقاطعً المتوقع  الصدقؤشروم "أٌكٌك"ومحك المعلومت المتسق لـ  "سيباي"محك المعلومات لـ 

                                                        

هً المؤشرات التً تقدر مقدار التحسن النسبً فً  : أو التزاٌدٌةمؤشرات المطابقة المقارنة- ب

وٌتمثل النموذج  مقارنة بنموذج قاعدي ، (نموذج الباحث)المطابقة التً ٌتمتع بها النموذج المفترض

القاعدي فً الغالب فً النموذج ذي المتغٌرات المستقلة ، وٌدعى اختصارا بالنموذج المستقل أو 

نموذج العدم، الذي ٌقوم على افتراض أن تغاٌرات المتغٌرات المالحظة على مستوى المجتمع تساوي 

مؤشر و مؤشر المطابقة المعٌاري ، : وهً .صفرا أو منعدمة وال تبقى اال قٌم تباٌن هذه المتغٌرات

 و مؤشر المطابقة الالمركزي ومؤشر المطابقة المقارن" لوٌس -تاكر"مؤشر و ، يالمطابقة التزاٌد

 .النسبً

تصنف مؤشرات تصحٌح   : أو المؤشرات االقتصادٌةفتقار لإلقتصاداإل تصحٌح ات مؤشر- ج

االفتقار لالقتصاد فً البارامترات الحرة أو غٌر المقٌدة أحٌانا تحت مسمى المؤشرات المطلقة ، غٌر 

أن هذه المؤشرات تختلف عن مؤشر مربع كاٌومؤشر جذر متوسط مربعات البواقً 

 عند تحرٌر أو Penalty Functionوغٌرها بانطوائها على دالة عقابٌة  (SRMR)المعٌارٌة

اضافة بارامترات حرة للنموذج بدون جدوى، أي بدون أن ٌرافق ذلك تحسن فً مطابقة النموذج 
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وهو الوضع الذي ٌسمى باالفتقار لالقتصاد فً المتغٌرات أو البارامترات الحرة غٌر . المفترض 

 مؤشر المطابقة المقارن ومؤشر المطابقة المعٌاري االقتصادي،: وهً  .المقٌدة التً تحتاج الى تقدٌر

  (  243: 2012 تٌغزة ،) .المطابقة االقتصادي  مؤشر جودةواالقتصادي،

 مؤشر جودة المطابقة ، ومؤشر جودة المطابقة المصحح، :وهناك مؤشرات أخرى وهً 

، ومؤشر جذر متوسط مربعات البواقً، ومؤشر جذر متوسط مربعات البواقً هولترومؤشر 

المعٌارٌة ، ومؤشر جذر متوسطات البواقً الموزونة ، والجذر التربٌعً لمتوسط مربعات خطأ 

 .االقتراب

  

 :تعدٌل النموذج5-

النموذج على صحة  دلٌال لٌس  بناء على نتائج مؤشرات المطابقة تمتع النموذج بمطابقة جٌدة

،اذ من المحتمل جدا أن توجد نماذج أخرى لنفس مشكلة البحث تتفوق على النموذج السابق تنظٌرا 

ان تمتع النموذج النظري بمطابقة جٌدة لٌس ضمانا على .ومطابقة، لم ٌهتد الباحث الى الكشف عنها

أن النموذج ٌخلو من مواطن ضعف أو مشاكل موضعٌة تتعلق ببعض أجزائه أو ببعض بارامتراته أو 

  . عالقاته الفردٌة التفصٌلٌة

 المفترض، أو خلل فً جزء أو ولفحص مواطن الخلل فً مواقع موضعٌة فً النموذج

طرٌقة فحص :ان  توجد طرٌقتمن عناصر النموذج  (قد ٌكون عالقة أو بارامتر أو غٌره)عنصر 

تٌغزة ، ).،التً توفرها كل الحزم االحصائٌة المختصةطرٌقة فحص مؤشرات التعدٌل، والبواقً

،2012: 285) 

 :أوال ـ طرٌقة البواقً

 :لكل نموذج مفترض ٌوجد ثالث مصفوفات تباٌن وتغاٌر وهً 

 .ـ مصفوفة التباٌن والتغاٌر للعٌنة 

ـ مصفوفة التباٌن والتغاٌر بٌن المؤشرات القائمة على العالقات المفترض فً النموذج 

 . النظري

ـ مصفوفة التباٌن والتغاٌر للبواقً ، بحٌث أنها تمثل الفرق بٌن عناصر مصفوفة العٌنة 

غٌر أن قٌم مصفوفة البواقً تعتمد على وحدة .والعناصر المناظرة لها فً مصفوفة النموذج المفترض

القٌاس األصلٌة التً قٌست بها المتغٌرات أو المؤشرات المقاسة ، ولذلك ٌصعب الحكم على حجم قٌم 

بواقً النموذج المفترض بأنها صغٌرة أو كبٌرة عندما تختلف وحدة قٌاس المتغٌرات المقاسة اختالفا 

 .وللتغلب على هذه المشكلة تستعمل مصفوفة البواقً المعٌارٌة . كبٌرا 

ان تحلٌل البواقً تحلٌل على مستوى المتغٌرات المقاسة ولٌس على مستوى النموذج 

 (286: 2012تٌغزة ،).فلكل مؤشرٌن أو متغٌرٌن مالحظٌن توجد قٌمة واحدة من القٌم .االجمالً 
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 :ثانٌاـ مؤشرات التعدٌل

ولكل بارامتر مثبت أو مقٌد فً النموذج . هو اختبار مربع كاي بدرجة حرٌة تساوي الواحد 

وتدل قٌمة مؤشر المطابقة على مدى االنخفاض التقرٌبً فً القٌمة . قٌمة على مؤشر التعدٌل 

فلكل بارامتر مثبت ٌوجد . االجمالٌة لمربع كاي اذا تم تحرٌر البارامترالذي كان مثبتا فً السابق 

مؤشر تعدٌل ٌدل على مدى االنخفاض التقرٌبً فً مربع كاي نتٌجة تحوٌل البارامتر الثابت فً 

 .النموذج الى بارامتر حر 

أحد : ان مؤشر التعدٌل مرادف تقرٌبا للفرق بٌن القٌمة االجمالٌة لمربع كاي لنموذجٌن 

النموذجٌن ٌكون فٌه البارامتر ثابتا أو مقٌدا ، وفً النموذج االخر ٌكون فٌه نفس البارامتر 

 (290: 2012تٌغزة، ).حرا

 :خالصة 

ا، ولعلاإن تعقد الظواهر االنسانٌة وتشابكها جعل تطور وسائل قٌاسها وتحلٌلها أًمر ًٌ   ضرور

 تطور العلوم االحصائٌة وطرقها فً المجال النفسً والتربوي هو نتٌجة الحاجة الملحة للوصول إلى

 فهم دقٌق وواضح لمعنى الظواهر النفسٌة، ومن أهم الطرق االحصائٌة المتعددة المتغٌرات التحلٌل

 .العاملً

لقد أصبح جلٌا اآلن أن علم النفس بوصفه علما متعدد ومتداخل التخصصات بحاجة ماسة  

العمل من أجل تطوٌر بحوثه ودراساته، وكذا الحصول على نتائج ذات مصداقٌة، وان هذا  إلى

 .لن ٌتأتى إال بالحرص على تطوٌر منهجٌات وأسالٌب معالجة البٌانات وتحلٌلٌا التطوٌر والنمو

والتحلٌل العاملً التوكٌدي  اسلوب ٌستعمل عندما ٌكون الباحث منطلق من اطار نظري واضح لبنٌة 

  .النموذج، ٌستعمل  للتثبت من صحة النموذ ج ، والتأكد من مدى مطابقته للبٌانات 

هو اجراء الختبار الفروض حول العالقة بٌن متغٌرات معٌنة التحلٌل العاملً التوكٌدي  ان

لعوامل فرضٌة مشتركة والتً ٌتحدد عددها وتفسٌرها مقدماً، أي عند صٌاغة اإلطار النظري  تنتمً

نوع من التحلٌالت االحصائٌة المتقدمة التً تستخدم فهو . وتحدٌد مشكلته وقبل جمع البٌانات للبحث

 .ٌقابلها فً النموذج المفترض للحصول على أفضل توافق بٌنهما للمالءمة بٌن مجموعة البٌانات وما

ان التحلٌل العاملً وسٌلة قادرة على : بقوله  (Guilford, 1962 )وٌفصل جٌلفورد 

استخراج المعلومات من البٌانات ، ولكن لٌس له قوة سحرٌة للكشف عن اي معلومات غٌر كامنة فً 

اذا اردنا ان نستخدم منهج التحلٌل العاملً استخداما سلٌما فٌنبغً ان تخطط الدراسة . هذه البٌانات

وكلما استطاع الباحث ان ٌحدد المالمح . العاملٌة بعناٌة ، مع وضع فروض واضحة ٌراد اختبارها 

 . التخطٌط لدراسته كان ذلك افضل وهو كذلك ٌقلل من الغموض فً تفسٌر النتائج  التجرٌبٌة عند
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ا ٌتم من خالله إنجاز الجانب التطبٌقً يئٌسا ر محوروإجرائهاتعتبر منهجٌة الدراسة  :دتمهي

للتوصل   التحلٌل اإلحصائًءلدراسة، وعن طرٌقها ٌتم الحصول على البٌانات المطلوبة إلجراا من

تحقق الدراسة   أدبٌات الدراسة المتعلقة بالموضوع ، وبالتالًءرها فً ضويإلى النتائج التً ٌتم تفس

ٌتناول هذا الفصل إٌضاحا لمنهج الدراسة، وتفصٌال لمحدداتها  .األهداف التً تسعى إلى تحقٌقها

والمكانٌة، باإلضافة إلى تحدٌد مجتمع الدراسة، ووصف عٌنة  الموضوعٌة والبشرٌة والزمنٌة

ات تطبٌق ءواألدوات التً تم استخدامها لجمع بٌانات الدراسة، ثم إجرا الدراسة وطرٌقة اختٌارها

                    .وأسالٌب المعالجة اإلحصائٌة المستخدمة الجانب المٌدانً ،

 :الدراسة االستطالعٌة ـ 1

 :مجتمع الدراسة1ـ1

،وبعد االطالع على الدراسات السابقة التً تناولت دراسة  على موضوع مشكلة الدراسة وأهدافها ءبنا

 .مستغانم طلبة جامعة فقد تحدد المجتمع المستهدف على أن ٌكون استخبار اٌزنك للشخصٌة ،

 :ـ زمن الدراسة2ــ1

 . افرٌل 28إلى غاٌة 15فً الفترة الممتدة االستطالعٌة لقد تمت الدراسة 

تم اختٌارهم بطرٌقة عشوائٌة  (طالباً وطالبـة) 50فتكونت من عٌنة الدراسة االستطالعٌة   ـ 3ـ1

طالباً وطالبة ، تم تطبٌق (50= ن )بسٌطة من طالب وطالبات جامعة مستغانم  ،وتكونت من 

واستخدمت ،  (172: 2005عبد المنعم،)  االختبار فً نسخته األصلٌة تعرٌب احمد عبد الخالق

.  الدراسة اةدرجات هذه العٌنة فى التحقق من صـدق وثبـات أد

 :ـ ـ خصائص العٌنة االستطالعٌة4ـ1

 50فٌما ٌلً عرض لخصائص عٌنة البحث حسب نتائج الدراسة االستطالعٌة والبالغ حجمها 

ٌوضح  (2رقم)ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس، والجدول  (1رقم )مفردة ، حٌث أن الجدول 

ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب التخصص  (3رقم )توزٌع أفراد العٌنة حسب العمر، الجدول 

 . الدراسً

 

 (1)الملحق.  توزٌع األفراد حسب الجنس ٌوضح(1 )الجدول

 الجنس العدد الجنس

 ذكر 30 % 60

 انثى 20 % 40

 المجموع 50 %100

            
 .من اإلناث %40من الذكور، بٌنما % 60ٌتضح من الجدول السابق أن
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 . توزٌع األفراد حسب العمر ٌوضح (2 )الجدول

 

 النسبة المئوٌة العدد العمر

 %   82 41   سنة21الى  18من

 % 18 9   سنة32الى22من

 %100 50 المجموع

                   
 وتعرف هذه المرحلة بالمراهقة سنة 21 الى 18أعمارهم  من %   82 ٌوضح الجدول السابق أن

،   وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الرشدسنة 32الى 22بٌن تتراوح أعمارهم % 18و   ،المتأخرة
 

 .التخصص الدراسً توزٌع األفراد حسب ٌوضح (3 )الجدول
 

 النسبة المئوٌة العدد التخصص 

      %6  3 علوم اجتماعٌة

 %6 3 طب

 %32 16 علوم تقنٌة

 %18 9 لغات اجنبٌة

 %30 15 قانون

 %4 2 اقتصاد

 %4 2 بٌولوجٌا

 %100 50 المجموع

 
 اصحاب تخصص قانون % 30و  ،ذوي تخصص علوم تقنٌة%   32 ٌوضح الجدول السابق أن

علوم  نسبة كل من  تخصص طب وتخصص % 6تمثل، و% 18تخصص لغات فٌمثل ، أما 
 . لتخصصات اقتصاد وبٌولوجٌا%2اجتماعٌة ، ونسبة 

 
 :الخصائص السٌكومترٌة ألداة الدراسة ـ 2

 :الصدق1-
 
تم عرض االستخبار بعد إدخال التغٌٌرات الضرورٌة للبنود غٌر الواضحة  :صدق المحكمٌن ـ 1ـ1

(  9الملحق رقم) عدد من المحكمٌن من أساتذة علم النفس بجامعة مستغانم  و علىعلى المشرف

 وقد قمنا بالتعدٌالت المطلوبة فً .للتأكد من الصدق الظاهري للمقٌاس وطرٌقة صٌاغة العبارات 

 .صٌاغة بعض العبارات

:  الهدف من الدراسة االستطالعٌة 

. ـ التأكد من سهولة فهم العبارات 

 . على عدم وضوحها اإلجماعـ تغٌٌر صٌاغة البنود التً تم         
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 :الصدق التمٌٌزي-2ـ1

لمعرفة  لعٌنتٌن مستقلتٌن (ت)الصدق التمٌٌزي أو صدق المقارنة الطرفٌة وٌحسب باستعمال اختبار 
المجموعتٌن  الفرق بٌن المجموعتٌن المتطرفتٌن ، فالقٌمة التائٌة المحسوبة لداللة الفرق بٌن

ولتحقٌق ذلك رتبت الدرجات الكلٌة  .المتطرفتٌن فً الدرجة الكلٌة تمثل الصدق التمٌٌزي للمقٌاس
أعلى درجة إلى أقل درجة، وحددت  لمفردات مجتمع البحث على المقٌاس، ترتٌبا تنازلٌا من

ومن .مفردة فً كل مجموعة 14بواقع  % 27 المجموعتان المتطرفتان فً الدرجة الكلٌة بنسبة
أي اصغر من  00.00 الداللة المحسوبة لعٌنتٌن مستقلتٌن تحصلنا على قٌمة (تاختبار )خالل

. تمتاز بصدق تمٌٌزي أي لها قدرة تمٌٌزٌة عالٌة و هذا ٌدل على أن األداة 0.05  مستوى الداللة
 (2) الملحق

 
 spss. المتحصل علٌها من مخرجات برنامج (ت)نتائج اختبار  ٌوضح(4)الجدول 

 

درجة  ت
 الحرٌة

الداللة 
 المحسوبة

الخطا  المتوسطات
 المعٌاري

18,46 13 0,000 19,42 1,05 

 
 :الثبات 2-

 الفا لكرونباخ دلة تم تقدٌر ثبات االستبٌان على أفراد العٌنة االستطالعٌة وذلك باستخدام طرٌقتً معا
 .التجزئة النصفٌةطرٌقة و
 :الفا لكرونباخ معامل -1ـ2

بعد التطبٌق على العٌنة تم التحقق من ثبات االتساق الداخلً عن طرٌق معادلة الفا لكرونباخ  ، 
 معاملفبلغت قٌمة  spss. برنامج الحزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة االستطالعٌة و باستعمال

وهً قٌمة جٌدة وهذا مؤشر على تمتع المقٌاس بالثبات  (0,73) للمقٌاساالتساق الداخلً لثبات ا
 (3)الملحق.،ومنه ٌمكن الوثوق فً نتائجه

 spss المتحصل علٌها من مخرجات برنامج معامل الثبات  نتائج  ٌوضح(5 )الجدول 
 

 قٌمة معامل الثبات عدد البنود عدد االفراد

50 91 0,73 

 
 :ـ طرٌقة التجزئة النصفٌة2ـ2

نصفٌٌن  إذ قسمت فقرات االختبار إلى, اعتمدنا طرٌقة التجزئة النصفٌة الستخراج ثبات االختبار 
االرتباط بٌن  تم استخراج معاملspss,باستعمال برنامج الحزم اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة 

 0,76وكذلك معامل جتمان  0,76مجموع درجات النصفٌن فمعامل االرتباط سبٌرمان براون ٌساوي
 (4)الملحق. قٌمة جٌدة وتدل على أن االستبٌان ثابت وهً

 spss . المتحصل علٌها من مخرجات برنامجمعامل االرتباط نتائج  ٌوضح  ( 6)الجدول
 

عدد بنود الجزء 
 االول

عدد بنود الجزء 
 الثانً

معامل سبٌرمان 
 براون

 معامل جتمان

46 45 0,76 0,76 

 
 . ٌمكن القول أن األداة صادقة و ثابتة نستطٌع االستعانة بها فً الدراسة األساسٌةأخٌراو 
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 :الدراسة األساسٌةـ 3
 : منهج الدارسةـ 1ـ3

البحثٌة  اتءعلى ضوء أهداف الدراسة استخدمنا المنهج الوصفً فهو ٌعرف بأنه مجموعة اإلجرا
تصنٌفها و  التً تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا على جمع الحقائق و البٌانات و

نتائج أو تعمٌمات عن  معالجتها و تحلٌلها تحلٌال كافٌا و دقٌقا لالستخالص داللتها و الوصول إلى
األسلوب الوصفً ال ٌهدف إلى وصف الظواهر أو وصف  .الظاهرة أو الموضوع أو محل الدراسة

فالتعبٌر الكٌفً . إلى استنتاجات تساهم فً فهم هذا الواقع و تطوٌره الواقع كما هو بل إلى الوصول
خصائصها، أما التعبٌر الكمً فٌعطٌنا وصفا رقمٌا ٌوضح مقدار هذه  ٌصف الظاهرة وٌوضح

ودرجة ارتباطها مع الظاهرات المختلفة األخرى وذلك من أجل الحصول على  الظاهرة أو حجمها
وقد قمنا فً .ثم تفسٌرها بطرٌقة موضوعٌة، بما ٌنسجم مع المعطٌات الفعلٌة للظاهرة نتائج علمٌة،

وسٌلة لجمع المعلومات  بحثنا هذا باستخدام االستبٌان وهو أحد أدوات جمع البٌانات المٌدانٌة أي انه
 .قبل عٌنة الدراسة المتعلقة بموضوع البحث ٌتم تعبئتها من

 :حدود الدراسة ـ2ـ3
 :الحدود المكانٌةـ 

.  عشوائٌة  مستغانم اختٌرت بطرٌقةالكلٌات لجامعةركزت الدراسة على عدد من 
 :الحدود الزمانٌة-

 2017.ماي 16ماي إلى 2لقد تمت الدراسة المٌدانٌة فً الفترة الممتدة ما بٌن 
 :مجتمع الدراسةـ33-

ويعتبر طالب الجامعة عينة مثالية  من كلٌات مختلفة ،   مستغانمطلبة جامعةمجتمع الدراسة تمثل فً 
. إلى حد ما كونها تضم طالباً من مختلف المناطق ومن مستويات اقتصادية واجتماعية مختلفة

باإلضافة إلى أن أكثرية الدراسات التي أجريت على استخبار آيزنك للشخصية قد أجريت على عينات 
 .  جامعية مما يوفر إمكانية مناسبة إلجراء المقارنات

 :عٌنة الدراسةـ 4ـ3
 . طالب من تخصصات مختلفة 250 الدراسة ٌشمل عٌنة

  :ات تطبٌق أداة الدراسةءإجراـ 5ـ3
كلٌة الطب ، كلٌة الحقوق، كلٌة العلوم اإلنسانٌة، كلٌة ) مستغانمجامعة من خمس مراكزلقد اخترنا 

 قمنابعد ذلك .استبٌان  250  تم توزٌع . للقٌام بالدراسة األساسٌة(اآلداب واللغات، كلٌة العلوم 
 . مواصفات العٌنة الستخراجSpssومعالجتها إحصائٌا عن طرٌق برنامج ,بإدخال البٌانات 

 : ـ خصائص العٌنة االساسٌة6ـ3
 250 فٌما ٌلً عرض لخصائص عٌنة البحث حسب نتائج الدراسة االستطالعٌة والبالغ عددهم

 (5)ملحق .مفردة
 .توزٌع األفراد حسب الجنسٌوضح ( 7 )الجدول

 النسبة المئوٌة العدد الجنس

 %  54,8 137 ذكر

 %  45,2 113 انثى

 %100 250 المجموع

 
 .%  45,2 من الذكور، بٌنما%  54,8 ٌتضح من الجدول السابق أن
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 . توزٌع األفراد حسب العمر ٌوضح(8 )الجدول

 النسبة المئوٌة العدد العمر

 %   80,4 201  سنة21 الى 17من 

 % 19,6 49  سنة35 الى 22من

 %  100 250 المجموع

 
وهً مرحلة المراهقة  سنة 21 الى 17 أعمارهم مابٌن % 80,4   ٌوضح الجدول السابق أن

 . وهً مرحلة الرشدسنة35الى 22بٌن تتراوح أعمارهم % 19,6 و،المتأخرة
 

   .التخصص الدراسً توزٌع األفراد حسب  ٌوضح(9 )الجدول

 النسبة المئوٌة العدد التخصص الدراسً

 % 12 30 حقوق

 % 18,8 47 آداب ولغات أجنبٌة

 % 28,8 72 علوم تقنٌة وهندسة

 % 12,4 31 طب وبٌولوجٌا

 % 16,8 42 علوم إنسانٌة

 % 6 15 إعالم واتصال

 % 3,6 9 ادب عربً

 % 1,6 4 اقتصاد

 %  100 250 المجموع

 
 18,8 من أفراد العٌنة ذوي تخصص علوم تقنٌة وهندسة، و % 28,8ٌتبٌن من الجدول السابق أن 

أصحاب تخصص علوم هم % 16,8 و ،ذوي تخصص آداب ولغات أجنبٌةمن أفراد العٌنة  %
 % 6 و.  ذوي تخصص حقوق %12 تخصص طب وبٌولوجٌا ،   % 12,4إنسانٌة ، ونسبة 

 . تخصص اقتصاد%1,6 تخصص ادب عربً ، ونسبة % 3,6تخصص إعالم واتصال ، ونسبة 
 :األسالٌب اإلحصائٌة ـ 4

 المٌدانً تم لخدمة أغراض الدراسة وتحلٌل البٌانات التً تم جمعها من خالل أداة الدراسة فً الجانب
 حول التساؤالت استخدام عدد من األسالٌب اإلحصائٌة لمعرفة إجابات مفردات مجتمع الدراسة

 وبرنامج SPSS  المطروحة وذلك باستخدام برنامج التحلٌل اإلحصائً للعلوم االجتماعٌة
AMOS : 

  
الفروق بٌن الجنسٌن فً المقاٌٌس الفرعٌة وبٌن فئتً للتحقق من :  لعٌنتٌن مستقلتٌن( ت )اختبار ـ

 .العمر فً المقاٌٌس الفرعٌة
  
 .للتحقق من مدى مطابقة النموذج المفترض للنموذج النظري: التوكٌدي التحلٌل العاملً ـ 
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  :ذًهُس  

 ،ٚاٌفشٚق  ٌٍشخص١خأ٠ضٔه فشٚق ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ أثؼبد ِم١بطاي ػٍٝ اٌزؼشف ئٌٝ اٌذساعخ ٘زٖ ٘ذفذ

ٌٍشخص١خ ٚاٌج١بٔبد  ا٠ضٔهؽغت اٌؼّش فٟ اثؼبد ِم١بط ا٠ضٔه ٌٍشخص١خ،  ٚاٌزؾمك ِٓ ِالئّخ ّٔٛرط 

 ِغزمٍز١ٓ ٌؼ١ٕ١ز١ٓ( د )اخزجبس اعزخذإِب األ٘ذاف ٘زٖ ٌٚزؾم١ك اٌّغزّذح ِٓ غالة عبِؼخ ِغزغبُٔ ،

 اٌؼبٍِٟ اٌزؾ١ًٍ  ٚ  20 اإلصذاسSpss االعزّبػ١خ ٌٍؼٍَٛ اإلؽصبئ١خ اٌؾضِخ ثشٔبِظ ػٍٝ ِؼزّذ٠ٓ

 :اٌزب١ٌخ اٌّشاؽً ٚفك  20 االصذاس  AMOS ثشٔبِظ ثبعزخذاَ اٌزٛو١ذٞ

 ::اندُضٍُ تٍُ انفطوق وزالنح انًرىصطاخ َرائح ػطض ـ1

ٌؼ١ٕ١ز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ، ؽ١ش وبْ ِؼبًِ االٌزٛاء ( د)رُ اٌزؾمك ِٓ رٛفش ششٚغ اعزخذاَ اخزجبس 

ٚثبٌزبٌٟ رؾمك ششغ ( ـ وزة0,16ـ ػصبث١خ ، 0,32 أجغبغ١خ ، 0,57 ـ ر٘ب١ٔخ،  0,33)٠غبٚٞ 

، اِب اخزجبس ١ٌف١ٓ (7يهحك ضلى ) (وٍّب الزشة ِٓ اٌصفش وٍّب وبْ اٌزٛص٠غ غج١ؼٟ)اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ 

Levene فىبٔذ ٚل١ّخ اٌذالٌخ االؽصبئ١خ اٌّؾغٛثخ (Sig) ٟ٘ (0,29 ،أجغبغ١خ، 0,04 ر٘ب١ٔخ 

 ،ٚػ١ٍٗ الرٛعذ دالٌخ 0,01ٟٚ٘ اوجش ِٓ ِغزٜٛ اٌذالٌخ االؽصبئ١خ  ( وزة0,20 ػصبث١خ،0,59

 (8انًهحك ضلى ) . اؽصبئ١خ ٚثبٌزبٌٟ رؾمك ششغ اٌزغبٔظ

 اٌّزٛعطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌغٕغ٠ٓ١ٛظؼ ( 10 )عذٚي

 االتؼاز انكصب انؼصاتُح االَثضاطُح انصهاَُح

 

 اندُش
اَحطاف 

 يؼُاضٌ

اَحطاف  يرىصط

 يؼُاضٌ

اَحطاف  يرىصط

 يؼُاضٌ

اَحطاف  يرىصط

 يؼُاضٌ

 يرىصط

 شكىض 9,42 2,66 9,73 2,09 9,29 2,26 7,07 1,69

 اَاز 9,39 2,27 9,63 1,97 9,61 1,89 7,87 1,51

لًُح خ  0,27 0,36 ـ 1,16  ـ *3,88

 انًحضىتح

  α=(0.01) .ألفا الداللة مستوى عند دال االرتباط*  

 دالة إحصائٌا عند مستوى الداللة ألفا داٌخ فشٚق ٚعٛداٌغبثك  اٌغذٚي ِٓ ٠زعؼ
(0.01=α)ٓرىٓ ٌُ ؽ١ٓ فٟ( أػٍٝ اإلٔبس ِزٛعػ)اإلٔبس  ٌصبٌؼ اٌز٘ب١ٔخ ِم١بط فٟ اٌغٕغ١ٓ  ث١ 

 . اٌىزة اٌؼصبث١خ، ، االٔجغبغ١خ ِمب١٠ظ ػٍٝ اٌغٕغ١ٓ ث١ٓ دالٌخ راد فشٚق ٕ٘بن

ٚ٘زٖ إٌزبئظ رزفك ِغ دساعبد اٌغبثمخ فٟ ٚعٛد فشٚق داٌخ اؽصبئ١ب ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ فٟ ثؼذ 

 ، 1991صاَسياٌ، 1999ضضىاٌ،1993 ػىَسوً ِٓ اٌز٘ب١ٔخ ،ٌىٕٙب اخزٍفذ ِغ دساعخ

 .  ؽ١ش اْ اٌفشٚق فٟ ثؼذ اٌز٘ب١ٔخ فٟ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ وبٔذ ٌصبٌؼ االٔبس1992اَزَك

ٚرخزٍف ِغ اٌذساعبد اٌغبثمخ فٟ ػذَ ٚعٛد فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١خ فٟ وً ِٓ اثؼبد 

 .  اٌؼصبث١خ ٚاالٔجغبغ١خ ٚاٌىزة
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 :حضة انؼًط انفطوق وزالنح انًرىصطاخ َرائح ـ ػطض2

ٌؼ١ٕ١ز١ٓ ِغزمٍز١ٓ ، ؽ١ش وبْ ِؼبًِ االٌزٛاء ( د)رُ اٌزؾمك ِٓ رٛفش ششٚغ اعزخذاَ اخزجبس 

ٚثبٌزبٌٟ رؾمك ششغ ( ـ وزة0,16ـ ػصبث١خ ، 0,32 أجغبغ١خ ، 0,57 ـ ر٘ب١ٔخ،  0,33)٠غبٚٞ 

، اِب اخزجبس ١ٌف١ٓ (7يهحك ضلى ) (وٍّب الزشة ِٓ اٌصفش وٍّب وبْ اٌزٛص٠غ غج١ؼٟ)اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ 

Levene فىبٔذ ٚل١ّخ اٌذالٌخ االؽصبئ١خ اٌّؾغٛثخ (Sig) ٟ٘ (0,70 ،أجغبغ١خ، 0,78 ر٘ب١ٔخ 

 ،ٚػ١ٍٗ الرٛعذ دالٌخ 0,01ٟٚ٘ اوجش ِٓ ِغزٜٛ اٌذالٌخ االؽصبئ١خ  ( وزة0,09 ػصبث١خ،0,24

 (9انًهحك ضلى ) . اؽصبئ١خ ٚثبٌزبٌٟ رؾمك ششغ اٌزغبٔظ

 

 .اٌّزٛعطبد ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚدالٌخ اٌفشٚق ؽغت اٌؼّش٠ٛظؼ ( 11 ) عذٚي

 االتؼاز انكصب انؼصاتُح االَثضاطُح انصهاَُح

 

 انؼًط
اَحطاف 

 يؼُاضٌ

اَحطاف  يرىصط

 يؼُاضٌ

اَحطاف  يرىصط

 يؼُاضٌ

اَحطاف  يرىصط

 يؼُاضٌ

 يرىصط

 23 انً 17يٍ  9,24   2,33 9,62 2,06 9,31 2,09 7,48 1,65

  35 انً 24يٍ  9,57 3,06 10,04 2,11 9,86 2,01 7,45  1,60

لًُح خ   ـ0,82  ـ1,25  ـ1,65 0,13

 انًحضىتح

                                                           

٠زعؼ ِٓ اٌغذٚي اٌغبثك ػذَ ٚعٛد فشٚق داٌخ ث١ٓ اٌفئز١ٓ اٌؼّش٠ز١ٓ ػٍٝ ِمب١٠ظ االر٘ب١ٔخ، 

 .االٔجغبغ١خ،اٌؼصبث١خ ٚاٌىزة

 

اٌزٟ اِىٓ ِٓ خالٌٙب اٌزؾمك ِٓ اٌفشٚق فٟ  1999زضاصح ضوخ ٚ٘زٖ إٌزبئظ رزؼبسض ِغ 

اٌؼّش، فبٌذساعخ اٌؾب١ٌخ رغذ أٗ ال٠ٛعذ اخزالف فٟ اثؼبد اٌشخص١خ ث١ٓ ِشؽٍزٟ اٌّشا٘مخ ٚاٌجٍٛؽ ، 

 .ٚرأوذ ٘زٖ إٌزبئظ  اٌغبٔت إٌظشٞ اٌزٞ ٠إوذ ػٍٝ صجبد اٌشخص١خ ػجش ِشاؽً إٌّٛ
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  AMOS : ايىس تطَايحتىاصطح  أنرىكُسٌ انؼايهٍ انرحهُم  اخطاءذطىاخـ  3  

 :اٌزبٌٟ اٌشىً فٟ ِٛظؼ ٘ٛ وّب Spss  ثشٔبِظ ثبعزؼّبي األفشاد دسعبد ثادخبي لّٕب أْ ثؼذـ 
 .األفشاد دسعبد ئدخبي٠ٛظؼ  (2) سلُ اٌشىً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرحهُم انؼايهٍ انرىكُسٌ: انرطىج االونً ـ ضصى ًَىشج انثحس 
  ٠ظٙش ٌٕب عذٚي ؽٛاس ٔغ١ش ؽغُ ٚسلخCtrl+i ، اٌعغػ ػٍٝ AMOS فزؼ اٌصفؾخ ِٓ ثشٔبِظ  

  ، ٚسعُ إٌّٛرط اٌّفزشض ثٕبءا ػٍٝ اٌغبٔت إٌظشٞ ثٛاعطخ األشىبي اٌّخصصخA4اٌشعُ اٌٝ 

 ( 3) سلُ اٌشىً فٟ ِٛظؼ ٘ٛ وّب 

 
  سعُ إٌّٛرط  ٠ٛظؼ(3) ضلى انشكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 انرطىج انثاَُح ـ ذحىَم انثُاَاخ انً تطَايح ايىس

 ٚاٌجؾش ػٓ اٌٍّف اٌخبص  file name اشبسح  صُ select data file اظغػ ػٍٝ ا٠مٛٔخ 

 ٚوزا رىْٛ اٌج١بٔبد لذ ؽٌٛذ اٌٝ ٠okغت اال رىْٛ ٕ٘بن اٞ فمشاد ِفمٛدح فٟ اٌج١بٔبد، صُ ثبٌج١بٔبد ،

 (4سلُ )، وّب ٘ٛ ِٛظؼ فٟ اٌشىً ثشٔبِظ اِٛط
 

 رؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد اٌٝ ثشٔبِظ اِٛط ٠ٛظؼ( 4ضلى )انشكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 انرطىج انثانثح ـ ذضًُح يرغُطاخ انًُىشج

 ٔظٙش ٌٕب عذٚي ثٗ لبئّخ اٌّزغ١شاد، ٔمَٛ  List variables in data setاظغػ ػٍٝ ا٠مٛٔخ 

 (5سلُ  )،وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌشىً ػ١ٍّخ عؾت اٌّزغ١شاد اٌٝ اٌّشثؼبد فٟ اٌشعُ
 

 ٠ٛظؼ رغ١ّخ ِزغ١شاد إٌّٛرط( 5ضلى  )انشكم
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 انرطىج انطاتؼح ـ ذضًُح وذطلُى اذطاء انمُاس
 وّب ٘ٛ ِٛظؼ  name unobserved variables صُ  plugins: ٔعغػ ػٍٝ االٚاِش اٌزب١ٌخ

 .  رٍمبئ١بE ٚاخطبء اٌم١بط ثـؾشف F، ٠زُ رغ١ّخ اٌؼٛاًِ ثـؾشف (6سلُ )فٟ اٌشىً 

 ٠ٛظؼ رغ١ّخ ٚرشل١ُ اخطبء اٌم١بط( 6ضلى )انشكم 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 انرطىج انرايضح ـ ذثثُد يؼاَُط ذطاتك انًُىشج فٍ انشكم
ل١ُ ِإششاد  ٌزفؼ١ٍٙب ،٠ظٙش ٌٕب عذٚي، ٔمَٛ ثؼ١ٍّخ ٔغخ لبئّخ TITLEٔعغػ ػٍٝ اٌؼالِخ اٌصفشاء 

 :رطبثك إٌّٛرط ِغ اٌج١بٔبد 

 cminِشثغ وبٞ 

 dfدسعبد اٌؾش٠خ 

 pِغزٜٛ اٌذالٌخ 
 cmindfِشثغ وبٞ اٌّؼ١بسٞ 

 cfiِإشش اٌّطبثمخ اٌّمبسْ 

 tliِإشش رٛوشـ ٠ٌٛظ 

، ٚرغ١١ش اٌؾغُ Left align، صُ اٌعغػ ػٍٝ االِش Caption ، ٌٚصمٙب فٟ rmseaِإعش سِغٟ 

، رظٙش ٌٕب (7ضلى )انشكم  وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ ok ٌّٕػ اٌخػ صُ Bold ، ِغ ظغػ االِش 16اٌخػ اٌٝ 

  .لبئّخ ل١ُ اٌّإششاد ػٍٝ اٌشىً

 ٠ٛظؼ رضج١ذ ِؼب١٠ش رطبثك إٌّٛرط فٟ اٌشىً(  7ضلى )انشكم 
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 انرطىج انضازصح ـ ذحسَس يىاصفاخ انرحهُم

 ٔخزبسِٓ غشق اٌزؾ١ًٍ analysis Properties ٠ظٙش ٌٕب عذٚي Ctrl + Aٔعغػ ػٍٝ االشبسح 

 ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ فبئذرٙب أٙب رمًٍ maximum likelihoodاٌؼذ٠ذح غش٠مخ ِشؽٍخ االؽزّبالد اٌىجشٜ 

ِٓ اٌزٕبلط ٚاالخزالف ِب ث١ٓ إٌّٛرط إٌظشٞ ٚث١ٓ اٌج١بٔبد اٚ اٌٛالغ، ثؼذ رٌه اٌّخشعبد 

Output ٟاالٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ا٠غبد : ، فٛائذ ٘زٖ االٚاِش(8ضلى )انشكم  ٔخزبس االٚاِش وّب ٘ٛ ِج١ٓ ف

رؾ١ًّ اٌفمشاد ٚاالِش اٌضبٌش ا٠غبد االسرجبغ اٌزشث١ؼٟ اٌّزؼذد، االِش اٌشاثغ ٠غبػذ ػٍٝ رؼذ٠ً إٌّٛرط 

، االِش اٌخبِظ ٠غبػذ ػٍٝ ا٠غبد غش٠مخ ِٓ غشق اٌزّب٠ض، ٚاالِش االخ١ش ٠غبػذ ػٍٝ اٌؾصٛي ػٍٝ 

 .اٌزٛص٠غ اٌطج١ؼٟ ٌٍؼ١ٕخ

 ٠ٛظؼ رؾذ٠ذ ِٛاصفبد اٌزؾ١ًٍ (8ضلى)انشكم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 انرطىج انضاتؼحـ إخطاء انرحهُم و حفظ انًُىشج
ِؼٕبٖ  (9سلُ )٠ظٙش ٌٕب اٌغذٚي اٌّج١ٓ فٟ اٌشىً   Calculate estimates   ٔعغػ ػٍٝ ا٠مٛٔخ 

اْ اٌزؾ١ًٍ عبسٞ اٌزفؼ١ً ،٠غت اْ ٔؾفظ إٌّٛرط فٟ اٌٍّف اٌخبص ثبٌج١بٔبد ٚاال فٍٓ ٔؾصً ػٍٝ 

  .  save صُ ٔعغػ ػٍٝ  CFA1اٌزؾ١ًٍ، ٔغّٟ اٌٍّف 

 ٠ٛظؼ اعشاء رؾ١ًٍ ٚؽفظ إٌّٛرط (9سلُ )اٌشىً 
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 انرطىج انثايُح ـ ػطض َرائح انرحهُم فٍ شكم انًُىشج

 

 view the ٟٚ٘ ا٠مٛٔخ غبٌّب ؽصٍٕبػٍٝ اشبسح ؽّشاء ،ثؼذ رٌه ٔمَٛ ثبٌعغػ ػ١ٍٙب  اٌزؾ١ًٍ لذ رُ 
output path diagram وّب  (اضغط ػهً اَمىَح انرمسَطاخ انًمُُح)، صُ ٔخزبس اٌزمذ٠شاد اٌّمٕٕخ

 .ٚ٘ىزا ٠ىْٛ لذ رّذ ػ١ٍّخ اٌزؾ١ًٍ (10سلُ )٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌشىً

 ػشض ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ فٟ شىً إٌّٛرط ٠ٛظؼ(  10ضلى )     انشكم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 انرطىج انراصؼح ـ انحصىل ػهً يرطخاخ ذحهُم ايىس

  وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ view textاٚ ا٠مٛٔخ  f10 ٠ّىٓ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب ػٓ غش٠ك اٌعغػ ػٍٝ 

   .amos outputرظٙش ٌٕب صفؾخ  (11سلُ )اٌشىً

 ٠ٛظؼ اٌؾصٛي ػٍٝ ِخشعبد ثشٔبِظ اِٛط( 11ضلى )انشكم 
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  wordانرطىج انؼاشطج ـ َضد انًُىشج انً انىوضز
ٌٕغخ اٌشعُ، صُ  (12سلُ  ) وّب ٘ٛ ِج١ٓ فٟ اٌشىcopy the path diagramًٔعؼػ ػٍٝ ا٠مٛٔخ 

  . ٚٔؼًّ ٌصك   wordفزؼ صفؾخ ٚٚسد

 .wordٔغخ إٌّٛرط اٌٝ ٚسلخ  ٠ٛظؼ( 12ضلى )انشكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 َىضح ًَىشج اذرثاض اَزَك وانمُى انًؼُاضَح نهثطايرطاخ ػٍ ططَك تطَايح ايىس (13)انشكم 
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 :و ذفضُطها AMOSػطض َرائح يرطخاخ تطَايح ـ 4 

 :حضاب زضخاخ انحطَح نًؼطفح َىع انرؼٍُُ

= رشجؼبد 87+  اسرجبغبد ث١ٓ اٌؼٛا6ًِ+ خطب اٌم١بط91+ ػٛاًِ 4= ػذد اٌجشاِزشاد اٌؾشح

184. 

  . 91x 92/ 2 = 4186 = 2 /1+ ػذد اٌّإششاد xػذد اٌّإششاد = ػذد اٌؼٕبصش غ١ش اٌّزىشسح

 = 188 ـ 4186= ػذد اٌؼٕبصش غ١ش اٌّزىشسح ـ ػذد اٌجشاِزشاد اٌؾشح = ػذد دسعبد اٌؾش٠خ

3998.  

 فبْ إٌّٛرط ٠ؼزجش ِزؼذٞ اٌزؼ١١ٓ ، ٚ٘ٛ ٔٛع اٌزؼ١١ٓ 3998ثّب اْ دسعبد اٌؾش٠خ ِٛعجخ ٚل١ّزٙب 

 .االفعً ٚثبٌزبٌٟ ٔغزّش فٟ اخزجبس إٌّٛرط
 

اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١ذٞ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٠غّؼ ثبخزجبس صؾخ إٌّٛرط اٌزٞ ٠شىً اخزجبس ا٠ضٔه 

 .ٌٍشخص١خ،ٚلذ رُ اعزخذاَ غش٠مخ االؽزّبي االلصٝ فٟ اعزخشاط ِإششاد اٌّطبثمخ 

 :ثبٌٕغجخ ٌّإششاد اٌّطبثمخ فمذ رُ اعزخذاَ اٌّإششاد اٌزب١ٌخ

 (RMSEA)     اندصض انرطتُؼٍ نًرىصط ذطأ االلرطاب 

٠ؼزجش ِٓ افعً اٌّإششاد ؽ١ش ٠أخز ثؼ١ٓ االػزجبس خطأ االلزشاة فٟ اٌّغزّغ ٠ٚم١ظ اٌزجبػذ ػٓ 

 فزؼزجش ِطبثمخ 0,08 ـ 0,05 رؼزجش ع١ذح ، اِب ِٓ 0,05غش٠ك دسعخ اٌؾش٠خ ،ٚاٌم١ُ اٌزٟ رمً ػٓ 

 . فزؼزجش غ١ش وبف١خ0,10 ـ 0,08ِمجٌٛخ، رّذ 

 (CFI)     يؤشط انًطاتمح انًماضٌ

 ٠ّىٓ اْ رذي ػٍٝ 0,90 ، ٚاٌم١ّخ اٌزٟ رزؼذٜ 1 ا٠0ٌٝؼزجشِٓ افعً اٌّإششاد ،رزشاٚػ ل١ّزٗ ِٓ 

 .ِطبثمخ ِؼمٌٛخ

 (TLI)      يؤشط ذاكط ـ نىَش 

 اْ 1 ا0ٌٝ ٠فزمش اٌٝ ِغبي ِؾذد ٌٍم١ُ اٚ اٌّؼب١٠شثؾ١ش رمغ ثؼط ل١ّٗ خبسط اٌّذٜ اٌزٞ ٠زشاٚػ ِٓ 

 . رذي ػٍٝ ِطبثمخ ِمجٌٛخ0,90اٌم١ُ اٌزٟ رفٛق 

 (X²)      يؤشط كاٌ يطتغ 

ٌىٓ ٕ٘بن ػ١ٛة ٌٙزا اٌّإشش ،فٙٛ . ٠ؼزجش ِإشش ٌغٛء اٌّطبثمخ ، ٠ٚغت اْ ٠ىْٛ غ١ش داي اؽصبئ١ب 

 .٠زبصش ثؾغُ اٌؼ١ٕخ ، فىٍّب اصداد ؽُ اٌؼ١ٕخ اصداد اؽزّبي سفط ِطبثمخ إٌّٛرط ٌٍج١بٔبد

 (NC)       يؤشط يطتغ كاٌ انًؼُاضٌ 

 . ٠ىْٛ ٕ٘بن ِطبثمخ ع١ذح2 ، ٚارا وبْ الً ِٓ 5 ـ 1ِٚغبٌٗ ِٓ  (دسعخ اٌؾش٠خ/ وبٞ ِشثغ )ٚ٘ٛ 

 (CN)      يؤشط حدى انؼُُح انحطج نهىنرط 

٠ذي ػٍٝ وفب٠خ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ثذال ِٓ وفب٠خ اٌّطبثمخ ، ٚرىْٛ اٌؼ١ٕخ وبف١خ ٌٍّطبثمخ ارا وبْ ِإشش ٌ٘ٛزش 

 ،فبْ ل١ّخ 220 رغبٚٞ CN فشدا، فزا ٚعذٔب ل١ّخ ِإشش 270، ارا اعزؼٍّٕب ػ١ٕخ لٛاِٙب 200اوجش ِٓ 

وبف١خ  ٌزّى١ٓ إٌّٛرط اٌّفزشض ِٓ رؾم١ك (220) رذي ػٍٝ اْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ 200اٌّإشش اٌزٟ رغبٚصد 

 .ِطبثمخ وبف١خ
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 ٠ٛظؼ ِإششاد اٌّطبثمخ اٌّغزخشعخ  ػٓ غش٠ك ثشٔبِظ اِٛط (12)عذٚي 

 اٌّطبثمخ ل١ّخ اٌّإشش ِؼب١٠ش اٌّطبثمخ ِإشش اٌّطبثمخ

اْ ٠ىْٛ غ١ش داي  (X²)ِشثغ وبٞ 

 اؽصبئ١ب
(X² =)7959,09 

Df =3998 

P= 0,000 

 داي اؽصبئ١ب

ِإشش ِشثغ وبٞ 

 CNاٌّؼ١بسٞ 
2<  

𝑥2

𝑑𝑓
 2 الً ِٓ 

 ِطبثمخ ع١ذح 

𝑥2

𝑑𝑓
= 1,99 

 ِطبثمخ ع١ذح

ِإشش اٌؼ١ٕخ ٌٙٛرٍش 

NC 

 N=200ارا وبٔذ 

 دي رٌه ػٍٝ ِطبثمخ ِٕبعجخ
 = 0,05ػٕذ ِغزٜٛ 

130  

 = 0,01ػٕذ ِغزٜٛ 

132 

ػ١ٕخ وبف١خ العشاء 

 ػ١ٍّخ اٌّطبثمخ

ِإشش اٌّطبثمخ 

 CFIاٌّمبسْ

 1 ـ ٠0زشاٚػ ِٓ 

٠ٚفعً اْ ٠ىْٛ اوجش 

 ِٓ0,90 

 ِطبثمخ ظؼ١فخ 0,27

الرٛعذ ) ٠0زشاٚػ ِٓ  TLIِإششربوش ٠ٌٛظ 

ِطبثمخ )1اٌٝ (ِطبثمخ

  (ربِخ

 ِطبثمخ ظؼ١فخ 0,25

عزس ِزٛعػ خطأ 

 RMSEAااللزشاة 

 ِطبثمخ ع١ذح 0,063 0,08الً ِٓ 

 

 :تؼس اصرظهاض يؤشطاخ انًطاتمح ذهصُا انً انُرائح انرانُح

ٚ  اصجبد عٛدح اٌّطبثمخ ثبٌٕغجخ ٌّإششاد اٌّطبثمخ اٌّطٍمخ ٚاٌّزّضٍخ فٟ ِإشش ٌ٘ٛزش ٌىفب٠خ اٌؼ١ٕخـ 

 ٌىجش X²، ٚ٘زا ثؼذ ِب رُ اعزجؼبد ِإشش ِشثغ وبٞ  CN ِإشش ٔغجخ ِشثغ وبٞ اٌٝ دسعخ اٌؾش٠خ

 . ؽغُ اٌؼ١ٕخ

 0,90ـ اصجبد ـ اٌٝ ؽذ ِب ـغٛدح اٌّطبثمخ ػٓ غش٠ك ِإششاد اٌّطبثمخ اٌّمبسٔخ اٌزٟ ٌُ رصً اٌٝ ؽذ 

 ، ّٚ٘ب ِإشش اٌّطبثمخ 1 اٌٝ 0وّب ٠ٛصٟ ثٗ اٌّخزصْٛ، ٌٚىٓ ثم١خ اٌم١ُ ِؾصٛسح داخً اٌّغبي ِٓ 

، ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اٌؾبعخ اٌٝ إٌظش فٟ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١شاد إٌّٛرط TLIِٚإشش ربوش ٠ٌٛظCFIاٌّمبسْ 

 .فٟ ِؾبٌٚخ اٌٝ اصشائٗ

ـ اصجبد عٛدح اٌّطبثمخ ػٓ غش٠ك ِإششاد اٌّطبثمخ االلزصبد٠خ ٚاٌّزّضٍخ فٟ ِإشش اٌغزس اٌزشث١ؼٟ 

 . RMSEAٌّزٛعػ خطأ االلزشاة 
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 :ذالصح

اإلعبثخ ػٍٝ رغبؤي  أِىٕٕب 20 االصذاس AMOS ثجشٔبِظ ٌزٛو١ذٞثبعزؼّبي اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ ا

 :اٌذساعخ

 نهشرصُح أَزَكنًُىشج  (االَثضاط ، انؼصاتُح ، انصهاَُح ) يا يسي صسق ًَىشج  انثالز ػىايم ـ

  ؟أنرىكُسٌػهً طالب خايؼح يضرغاَى تاصررساو انرحهُم انؼايهٍ 

االؽزّبي االلصٝ  ِٚٓ خالي إٌزبئظ ٞ ٚ ثبعزؼّبي غش٠مخ رٛو١ذ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اياعزؼّبيِٓ خالي ٚ

اٌزٟ رٛصٍٕب ا١ٌٙب فٟ ػ١ٍّخ ِطبثمخ إٌّٛرط ٔغزط١غ اْ ٔضجذ رؾمك صذق اٌّفَٙٛ اٚ صذق اٌزى٠ٛٓ 

اٌفشظٟ اٌزٞ ٠مٛي ثبْ اخزجبس ا٠ضٔه ٌٍشخص١خ ٠زشىً ِٓ اسثؼخ ػٛاًِ ٟٚ٘ االٔجغبغ١خ ٚاٌؼصبث١خ 

 .ٚاٌز٘ب١ٔخ ٚاٌىزة

 رٛعذ ِالئّخ اؽصبئ١خ ث١ٓ ّٔٛرط ا٠ضٔه ٌٍشخص١خ ٚاٌج١بٔبد ٚثبٌزبٌٟ رؾم١ك اٌفشظ١خ اٌشئ١غ١خ اٞ

  .اٌّغزّذح ِٓ غالة عبِؼخ ِغزغبُٔ ثبعزخذاَ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ اٌزٛو١ذٞ 
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 :انراذًح

 

 المهمة األسالٌب كأحد التوكٌدي العاملً التحلٌل أسلوب على ءالضو تسلٌط إلى الحالٌة الدراسة هدفت

حٌث تتمثل اهمٌته فً اختبار العالقة بٌن المتغٌرات الكامنة والمتغٌرات المقاسة،  البٌانات تحلٌل فً

التوكٌدي الختبار  العاملً التحلٌل على اعتمدنا المنطلق هذا ومن ،وذلك بعد تحدٌد النموذج النظري 

الذهانٌة )النموذج النظري البعاد الشخصٌة حسب نظرٌة اٌزنك المكون من اربعة ابعاد 

 .والتثبت من صحة هذا النموذج وصالحٌته(،العصابٌة،االنبساط،الكذب

 ِشاوضعبِؼ١خ خّظ شملت مٌدانٌة بدراسة دعمناه الموضوع أدبٌات عن عبارة النظري الجانب فكان 

 طرٌقة وفق  التوكٌديالعاملً التحلٌل فرد،استعملنا 250 من تكونت عٌنة  علىِغزغبُٔ عبِؼخ ِٓ

ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ فبئذرٙب أٙب رمًٍ ِٓ اٌزٕبلط ٚاالخزالف ِب ث١ٓ إٌّٛرط إٌظشٞ ٚث١ٓ  االحتمال االقصى

ل مكونة عوام أربع وجود الدراسة فأكدت، شٌوعا العاملً التحلٌل طرق أكثر،وهً  اٌج١بٔبد اٚ اٌٛالغ

 .للشخصٌة، ومطابقة النموذج المفترض للنموذج النظري

 ،بالنسبة لمذكرات الماستر لجامعة مستغانم التحلٌل فً جدٌد ألسلوب هذه دراستنا فً تطرقنا لقد و

 ذات فً أخرى أبحاث البحث هذا ٌتبع أن و ، قٌمة ذات علمٌة إضافة الدراسة هذه تكون أن فنرجو

ابعاد  موضوع و التوكٌدي و االستكشافً بنوعٌه العاملً التحلٌل أسلوب إلى النظرة لتدعٌم االتجاه

 .والتناول العاملً لمكونات الشخصٌة الشخصٌة 
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 :االلرطاحاخ

 :ماٌلً اقتراح ٌمكن الدراسة هذه نتائج خالل من

 .أخرى ظواهر إلى التطرق و العاملً التوكٌدي بالتحلٌل الدراسات من المزٌد ءإجراـ 

 .التوكٌدي العاملً للتحلٌل األخرى الطرق تعتمد بحوث إجراـ 

 .لتعدٌل النماذج التوكٌدٌة المختلفة الطرق على الدراسات فً الضوء تسلٌطـ 

االهتمام بالنظرٌات العاملٌة للشخصٌة وتطبٌقها فً المجتمع الجزائري والتحقق من   ضرورةـ 

 .الفروق الثقافٌة فً ابعاد الشخصٌة
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I 

 

 
 لمواصفات العينة في الدراسة االستطالعيةspssيبين مخرجات برنامج  (1رقم )ممحق 

Effectifs 

Statistiques 

 sex age specialete 

N 
Valide 50 50 50 

Manquante 0 0 0 

 
Tableau de fréquences 

sex 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

masculin 30 60,0 60,0 60,0 

femen 20 40,0 40,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

age 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

18/21 41 82,0 82,0 82,0 

22/32 9 18,0 18,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

specialete 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

sience sosial 3 6,0 6,0 6,0 

medcine 3 6,0 6,0 12,0 

science ticnique 16 32,0 32,0 44,0 

lange etrangeur 9 18,0 18,0 62,0 

droit 15 30,0 30,0 92,0 

econome 2 4,0 4,0 96,0 

biologie 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

 
 
 
 
 



 

 

II 

 

 

 لعينتين مستقمتين (ت)الختبار SPSSيبين مخرجات برنامج (2رقم )ممحق 
 

Test-t 

 

 
 

Statistiques pour échantillons appariés 

 Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 
TOT1 61,5714 14 3,32159 ,88773 

TOT2 42,1429 14 5,61395 1,50039 

 

 

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 TOT1 & TOT2 14 ,725 ,003 

 

 

Test échantillons appariés 

 Différences appariées 

Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

Paire 

1 

TOT1 

- 

TOT2 

19,42857 3,93631 1,05202 17,15582 21,70133 

 

Test échantillons appariés 

 t ddl Sig. (bilatérale) 

Paire 1 TOT1 - TOT2 18,468 13 ,000 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

 

 
   لمعامل الفا لكرونباخ لمثباتspssببين مخرجات برنامج  (3رقم )ممحق

Fiabilité 

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,734 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

 
 لمثبات بالتجزئة النصفيةSPSSيبين مخرجات برنامج  (4رقم )ممحق 

Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 N % 

Observations 

Valide 50 100,0 

Exclus
a
 0 ,0 

Total 50 100,0 

 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,507 

Nombre d'éléments 46
a
 

Partie 2 
Valeur ,621 

Nombre d'éléments 45
b
 

Nombre total d'éléments 91 

Corrélation entre les sous-échelles ,618 

Coefficient de 

Spearman-Brown 

Longueur égale ,764 

Longueur inégale ,764 

Coefficient de Guttman split-half ,760 

 

a. Les éléments sont : v1, V3, V5, V7, V9, V11, v13, V15, V17, V19, V21, V23, 

V25, V27, V29, V31, V33, V35, V37, V39, V41, V43, V45, V47, V49, V51, V53, 

V55, V57, V59, V61, V63, V65, V67, V69, V71, V73, V75, V77, V79, V81, V83, 

V85, V87, V89, V91. 

b. Les éléments sont : V91, v2, V4, V6, V8, v10, v12, V14, V16, V18, V20, V22, 

V24, V26, V28, V30, V32, V34, V36, V38, V40, V42, V44, V46, V48, V50, V52, 

V54, V56, V58, V60, V62, V64, V66, V68, V70, V72, V74, V76, V78, V80, V82, 

V84, V86, V88, V90. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 

 

 

 لمواصفات عينة الدراسة األساسيةSpssيبين مخرجات برنامج  (5رقم )ممحق 

Effectifs 

Statistiques 

 sex age spisialete 

N 
Valide 250 250 250 

Manquante 0 0 0 

 
Tableau de fréquences 

sex 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

mas 137 54,8 54,8 54,8 

fim 113 45,2 45,2 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

age 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

21.17 201 80,4 80,4 80,4 

22.35 49 19,6 19,6 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 

spisialete 

 Effectifs Pourcentage Pourcentage 

valide 

Pourcentage 

cumulé 

Valide 

droit 30 12,0 12,0 12,0 

lang etrang 47 18,8 18,8 30,8 

sience ticnique 72 28,8 28,8 59,6 

medcine bio 31 12,4 12,4 72,0 

s;umaine 42 16,8 16,8 88,8 

economie 4 1,6 1,6 90,4 

arab 9 3,6 3,6 94,0 

comunication 15 6,0 6,0 100,0 

Total 250 100,0 100,0  

 

 



 

 

VI 

 

 لمتحقق من شرط التوزيع الطبيعي  spssيبين مخرجات برنامج  (6رقم )ممحق
 
 

Descriptives 
 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type Asymétrie 

Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique Statistique 

 230,- 1,654 7,42 11 3 250 ذهانية 

 317,- 2,100 9,44 14 2 250 انبساطية

 325,- 2,053 9,71 14 4 250 عصابية 

 015,- 2,493 9,36 17 3 250 كذب 

N valide (listwise) 250      

 

Statistiques descriptives 

 Asymétrie Kurtosis معامل االلتواء  

Erreur std Statistique Erreur std 

 307, 331,- 154, ذهانية

 307, 573, 154, انبساطية

 307, 321,- 154, عصابية

 307, 161,- 154, كذب

N valide (listwise)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

VII 

 

 لعينتين مستقمتين (ت)الختبار SPSSيبين مخرجات برنامج  (7رقم )ممحق 
Test-t 

 
Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard الجنس 

moyenne 

 ذهانية 
 145, 1,696 7,07 136 ذكر

 143, 1,510 7,87 112 انثى

 انبساطية
 194, 2,268 9,29 136 ذكر

 179, 1,891 9,61 112 انثى

 عصابية 
 180, 2,099 9,73 136 ذكر

 186, 1,973 9,63 112 انثى

 كذب 
 229, 2,668 9,42 136 ذكر

 215, 2,276 9,33 112 انثى

 

Test d'échantillons indépendants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIII 

 

 لعينتين مستقمتين (ت)الختبار SPSSيبين مخرجات برنامج  (8رقم )ممحق 

Test-t 

Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart-type Erreur standard العمر   

moyenne 

 ذهانية   
23.17 194 7,48 1,655 ,119 

24.35 49 7,45 1,608 ,230 

 انبساطية  
23.17 194 9,31 2,093 ,150 

24.35 49 9,86 2,010 ,287 

 عصابية  
23.17 194 9,62 2,063 ,148 

24.35 49 10,04 2,111 ,302 

 كذب  
23.17 194 9,24 2,339 ,168 

24.35 49 9,57 3,062 ,437 

 

 

 
Test d'échantillons indépendants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IX 

 

يبين قائمة المحكمين   (9رقم  )ممحق
 
 
 

 قائمة بأسماء المحكمين

 اللقب واالسم الدرجة العلمية  جهة العمل

  ميلودعمار أستاذ محاضر جامعة مستغانم

 عليليش فلة أستاذ محاضر جامعة مستغانم

 مرنيز عفيف أستاذ محاضر جامعة مستغانم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

X 

 

يبين اداة الذراست  (10رقم )ملحق 

 
 

 اخزجبس ا٠زٔه ٌٍشخظ١خ

"أثعبد اٌشخظ١خ ٌطٍجخ ِسزغبُٔ دست ٔظش٠خ أ٠زٔه"  ٠مَٛ اٌجبدش ثذساسخ:تعليماث   
أو " نعم " عند مربع كلمة  (X )كل سؤال من األسئلة التالية بوضع عالمة ـ اجب من فضلك عن

.  التي تلي السؤال" ال " مربع كلمة  
.اإلجابة الصحيحة هي التي تعبر عن رأيك بصدق. ليست هناك إجابات صحيحة و أخرى خاطئة-   

.ـ هذه البيانات تستخدم إلغراض البحث العلمي فقط  
:الجنس                      

:العمر   
:التخصص الدراسي  

 ال ٔعُ اٌسؤاي َ
   ً٘ ٌه ٘ٛا٠بد وض١شح ِٚزٕٛعخ ؟ 1

   ً٘  رفىش فٟ األِٛس وض١شاً لجً أْ رمَٛ ثعًّ أٞ شئ؟ 2

   ً٘ ٠زمٍت ِزاجه وض١شاً؟ 3

   ً٘ دذس ِشح أْ لجٍذ اٌّذ٠خ ٚاٌضٕبء عٍٝ شئ وٕذ رعشف أْ شخظبً غ١شن لبَ ثٗ فعالً ؟ 4

   ً٘ أٔذ شخض وض١ش اٌىالَ ؟ 5

   ً٘ ٠ُمٍمه أْ رىْٛ ع١ٍه د٠ْٛ؟ 6

   ً٘ رشعش أد١بٔبً ثبٌزعبسخ  دْٚ سجت؟ 7

8 
فأخزد ٌٕفسه ِٓ أٞ شٟ أوضش ِّب  (طّبعبً  )ً٘ دذس فٟ أٞ ِٛلف أْ وٕذ جشعبً 

 ٠خظه؟
  

   ً٘ رُغٍك ث١زه ثعٕب٠خ فٟ ا١ًٌٍ؟ 9

فعُ  10 ُِ ثبٌذ٠ٛ١خ ٚ إٌشبط؟ (ٍِئ  )ً٘ أٔذ     

   ً٘ ٠زعجه وض١شاً أْ رشٜ طفالً أٚ د١ٛأبً ٠زأٌُ ؟ 11

   ً٘ رمٍك فٟ وض١ش ِٓ األد١بْ عٍٝ أِٛس ٌُ ٠ىٓ ٠ٕجغٟ أْ رفعٍٙب أٚ رمٍٙب؟ 12

   إرا ٚعذد ثأٔه سزعًّ ش١ئبً، فًٙ رذبفع دائّبً عٍٝ ٚعذن ِّٙب ٠ىٓ ِزعجبً ٌه؟ 13

   ً٘ رسزط١ع أْ رٕطٍك عبدح ٚرسزّزع إرا ر٘جذ إٌٝ دفٍخ ِشدخ؟ 14
 

   ً٘ أٔذ شخض سش٠ع اٌغضت؟ 15

   ً٘ رسزّزع ثٍمبء أشخبص ٌُ رىٓ رعشفُٙ ِٓ لجً؟ 16

   ً٘ وً عبداره دسٕخ ِٚذججخ؟ 17

   ً٘ ر١ًّ إٌٝ اٌجمبء ثع١ذاً عٓ األضٛاء فٟ إٌّبسجبد االجزّبع١خ؟ 18

   ً٘ ٠ّىٓ أْ رأخز عمبل١ش أٚ ِشوجبد لذ ٠ىْٛ ٌٙب آصبس غش٠جخ أٚ خط١شح؟ 19

؟اًًٌٍّ٘ رشعش وض١شاً ة 20    

٠خض شخظبً آخش ؟ (دزٝ ٌٚٛ وبْ ش١ئب ربفٙب  )ً٘ دذس أْ أخزد ش١ئبً  21    

   ً٘ رذت اٌزٕزٖ وض١شاً؟ 22

   ً٘ رسزّزع ثئ٠زاء األشخبص اٌز٠ٓ رذجُٙ ؟ 23

   ً٘ ٠ضب٠مه دِٚبً شعٛسن ثبٌزٔت؟ 24

   ً٘ ٠ذذس أد١بٔبً أْ رزىٍُ عٓ أش١بء أٚ ِٛضٛعبد ال رعشف عٕٙب ش١ئبً؟ 25

   ً٘ رفضً اٌمشاءح أوضش ِٓ ِمبثٍخ إٌبس؟ 26



 

 

XI 

 

   ً٘ ٕ٘بن أعذاء ٠ش٠ذْٚ إ٠زاءن؟ 27

   ً٘ رعزجش ٔفسه شخظبً عظج١بً؟ 28

   ً٘ رعززس دائّبً عٕذِب رزظشف رظشفبً غ١ش ِٙزة؟ 29

   ً٘ ٌه أطذلبء وض١شْٚ؟ 30

   ً٘ رجذ ِزعخ فٟ عًّ اٌّمبٌت اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رؤرٞ ا٢خش٠ٓ أد١بٔبً؟ 31

   ً٘ أٔذ َِّٙٛ ثئسزّشاس؟ 32

   عٕذِب وٕذ طفالً، ً٘ وٕذ رٕفز ِب ٠طٍت ِٕه فٛساً ٚدْٚ رزِش؟ 33

؟" ِشربح ٚال رذًّ اٌَّٙٛ " ً٘ رعزجش ٔفسه شخظبَ  34    

   ً٘ اٌعبداد اٌذ١ّذح ٚإٌظبفخ ٌٙب أ١ّ٘خ وج١شح عٕذن؟ 35

   ً٘ رمٍك ِٓ ادزّبي دذٚس  أِٛس س١ئخ؟ 36

   ً٘ دذس أْ وسشد أٚ ض١عذ ش١ئبً ٠ّزٍىٗ شخض آخش؟ 37

    ً٘ رُجبدس أٔذ عبدح ثزى٠ٛٓ أطذلبء جذد؟ 38

   ً٘ رسزط١ع أْ رفُٙ ثسٌٙٛخ ِشبعش ا٢خش٠ٓ عٕذِب ٠ىٍّٛٔه عٓ ِشبوٍُٙ؟ 39

   ً٘ رعزجش ٔفسه ِزٛرشاً أٚ أعظبثه ِشذٚدح؟ 40

   ً٘ رٍُمٟ ثبألٚساق اٌّسزٍٙىخ عٍٝ األسع عٕذِب ال رىْٛ ٕ٘بن سٍخ ِّٙالد لش٠جخ ِٕه؟ 41

   ً٘ رٍززَ اٌظّذ غبٌجبً ٚأٔذ ِع أشخبص آخش٠ٓ؟ 42

   ً٘ رعزمذ أْ اٌزٚاط ِٛضخ لذ٠ّخ ٠ٚجت اٌزخٍض ِٕٙب؟ 43

   ً٘ رشعش ثبإلشفبق عٍٝ ٔفسه  ِٓ د١ٓ إٌٝ آخش؟ 44

   ً٘ رزفبخش ثٕفسه ل١ٍالً ِٓ د١ٓ إٌٝ آخش؟ 45

   ً٘ ٠ّىٕه ثسٌٙٛخ أْ رذخً اٌذ٠ٛ١خ عٍٝ دفٍخ ٍِّخ؟ 46

   ً٘ ٠ضب٠مه ِٓ ٠مٛدْٚ س١بسارُٙ ثذشص ؟ 47

   ً٘ سجك أْ لٍذ ش١ئبً س١ئبً أٚ لج١ذبً عٓ أٞ شخض ؟ 48

   ً٘ رذت أْ رمٛي ٔىزبً ٚدىب٠بد ِس١ٍخ ألطذلبئه؟ 49

       

   ً٘ رزسبٜٚ فٟ ٔظشن ِعظُ األِٛس ثذ١ش رجذ ٌٙب طعّبً ٚادذاَ ؟ 50

   ً٘ رشعش ثأٔه ِزضب٠ك أد١بٔبً؟ 51

   عٕذِب وٕذ طفالً، ً٘ دذس ِشح أْ وٕذ ٚلذبً ِع ٚاٌذ٠ه؟ 52

   ً٘ رذت االخزالط ثبٌٕبس ؟ 53

   ً٘ رشعش ثبٌمٍك إرا عشفذ أْ ٕ٘بن أخطبء فٟ عٍّه؟  54

   ً٘ رعبٟٔ ِٓ لٍخ إٌَٛ؟ 55

   ً٘ رغسً ٠ذ٠ه دائّبً لجً األوً؟ 56

   ً٘ ٌذ٠ه فٟ ِعظُ األد١بْ إجبثخ جب٘زح عٕذِب ٠ىٍّه ا٢خشْٚ؟ 57

   ً٘ رذت أْ رظً لجً ِٛاع١ذن ثٛلذ وبف؟ 58

   ً٘ رشعش غبٌجبً ثبٌزعت ٚاإلس٘بق دْٚ سجت؟ 59

   ً٘ دذس ِشح أْ ٌجأد إٌٝ اٌغش فٟ أٞ ٌعجخ أٚ ِجبساح؟ 60



 

 

XII 

 

   ً٘ رذت أْ رعًّ األش١بء اٌزٟ رذزبط إٌٝ سشعخ فٟ أدائٙب؟ 61

   ً٘ ٚاٌذره س١ذح ط١جخ؟ 62

   ً٘ رشعش دائّبً ثأْ اٌذ١بح ٍِّخ جذاً؟ 63

   ً٘ دذس أْ لّذ ثبسزغالي شخض ِب؟ 64

   ً٘ رزعٙذ غبٌجبً ثبٌم١بَ ثأعّبي رذزبط إٌٝ ٚلذ أوضش ِّب ٌذ٠ه؟ 65

   ً٘ ٕ٘بن أشخبص وض١شْٚ دش٠ظْٛ عٍٝ أْ ٠زجٕجٛن؟ 66

   ً٘ رمٍك وض١شاً ثسجت ِظٙشن؟ 67

   ً٘ أٔذ ِٙزة دزٝ ِع األشخبص اٌسخفبء؟ 68

   ً٘ رعزمذ أْ إٌبس ٠ض١عْٛ ٚلزبً وض١شاً فٟ دّب٠خ ِسزمجٍُٙ عٓ طش٠ك االدخبس ٚاٌزأ١ِٓ؟ 69

   ً٘ دذس أْ ر١ّٕذ ٌٛ وٕذ ١ِزبً؟ 70

   ً٘ رزٙشة ِٓ اٌذ٠ْٛ ٌٛ رأوذد أٔٗ ٌٓ ٠ىشف اِشن إطاللبً؟ 71

   ً٘ ٠ّىٕه أْ رُذبفع عٍٝ اسزّشاس د٠ٛ١خ دفٍخ؟ 72

   ً٘ رذبٚي أال رىْٛ  ٚلذب ِع إٌبس؟ 73

   ً٘ رمٍك ٌّذح ط٠ٍٛخ جذاً ثعذ ِشٚسن ثزجشثخ ِذشجخ؟ 74

   ً٘ عٕذِب رش٠ذ اٌسفش ، ً٘ رظً غبٌجبً اٌٝ اٌّذطخ فٟ آخش دل١مخ؟ 75

   ً٘ رعبٟٔ ِٓ اٌزٛرش اٌعظجٟ؟ 76

   ً٘ رٕٙبس طذالبره ثسٌٙٛخ دْٚ أْ رىْٛ سججبً فٟ ا١ٙٔبس٘ب؟ 77

   ً٘ رشعش غبٌجبً ثبٌٛدذح؟ 78

   ً٘ رفعً غبٌجبً ِب رٕظخ ثٗ غ١شن؟ 79

   ً٘ رذت ِشبوسخ ٚاغبظخ اٌذ١ٛأبد أد١بٔبً؟ 80

   ً٘ رجشح ِشبعشن  ثسٌٙٛخ د١ٓ ٠جذ إٌبس ف١ه أٚ فٟ عٍّه ع١جبً أٚ خطأً؟ 81

   ً٘ دذس ِشح أْ رأخشد عٓ ِٛعذ أٚ عًّ ؟ 82

ٚاإلصبسح ِٓ دٌٛه؟ (اٌظٛد اٌعبٌٟ  )ً٘ رذت أْ رجذ اٌىض١ش ِٓ اٌظخت  83    

   ً٘ رذت أْ ٠خبف ِٕه ا٢خشْٚ؟ 84

   ً٘ رىْٛ أد١بٔبً ١ٍِئبً ثبٌٕشبط ٚأد١بٔبً أخشٜ خبِالً جذاً ؟ 85

   ً٘ رؤجً أد١بٔبً عًّ ا١ٌَٛ إٌٝ اٌغذ؟ 86

   ً٘ ٠شان ا٢خشْٚ شخظبً ١ٍِئبً ثبٌذ٠ٛ١خ ٚ إٌشبط؟ 87

   ً٘ ٠ىزة ع١ٍه إٌبس وض١شاً؟ 88

   ً٘ أٔذ ِسزعذ دائّبً ٌالعزشاف ثبٌخطأ إرا طذس عٕه؟ 89

   ً٘ رشعش ثذزْ شذ٠ذ عٍٝ د١ٛاْ ٚلع فٟ ِظ١ذح؟ 90

   ً٘ أزعجذ ِٓ  االجبثخ عٓ ٘زٖ األسئٍخ؟ 91

 

 

 

 



 

 

XIII 

 

 

 يبين بنود ابعاد االختبار (11رقم  )ملحق

 

 

 

 

 أرقام البنود في المقاييس الفرعية األربعة          

مقياس  مقياس الكذب
 العصابية

مقياس 
 االنبساطية

مقياس 
 الذهانية

ترقيم 

2 3 1 6 1 

4 7 10 9 2 

5 12 14 11 3 

8 15 16 19 4 

13 20 18 23 5 

17 24 22 27 6 

21 28 26 29 7 

25 32 30 31 8 

33 36 34 35 9 

37 40 38 39 10 

41 44 42 43 11 

45 51 46 47 12 

48 55 49 50 13 

52 59 53 54 14 

56 63 57 58 15 

60 65 61 62 16 

64 67 72 66 17 

68 70 80 69 18 

71 74 83 73 19 

79 76 87 75 20 

82 78 
 

77 21 

86 81 
 

84 22 

89 85 
 

88 23 

 
  

90 24 

 
  

91 25 

المجموع  25 20 23 23
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 مخرجاث برنامج اموس يبين  (12رقم  )ملحق

 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 188 7959,097 3998 ,000 1,991 

Saturated model 4186 ,000 0 
  

Independence model 91 9533,302 4095 ,000 2,328 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model ,016 ,611 ,592 ,583 

Saturated model ,000 1,000 
  

Independence model ,022 ,496 ,485 ,485 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model ,165 ,145 ,284 ,254 ,272 

Saturated model 1,000 
 

1,000 
 

1,000 

Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model ,976 ,161 ,265 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 1,000 ,000 ,000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 3961,097 3710,842 4218,767 

Saturated model ,000 ,000 ,000 

Independence model 5438,302 5157,309 5726,547 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 31,964 15,908 14,903 16,943 

Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 

Independence model 38,286 21,841 20,712 22,998 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model ,063 ,061 ,065 ,000 

Independence model ,073 ,071 ,075 ,000 

     

AIC 



 

 

XV 

 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 8335,097 8555,428 8997,131 9185,131 

Saturated model 8372,000 13277,885 23112,835 27298,835 

Independence model 9715,302 9821,952 10035,755 10126,755 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 33,474 32,469 34,509 34,359 

Saturated model 33,622 33,622 33,622 53,325 

Independence model 39,017 37,889 40,175 39,446 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 130 132 

Independence model 111 113 

Minimization: ,468 

Miscellaneous: 14,651 

Bootstrap: ,000 

Total: 15,119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




