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ــص ــدفت :ملخـــ ــذه هـــ ــة هـــ ــتخدام إلـــــى  الدراســـ ــلوب اســـ ــل أســـ  بروفايـــــل  تحليـــ
ــمات ــد الكا السـ ــة لتحديـ ــواع منـ ــية أنـ ــي الشخصـ ــة فـ ــن عينـ ــع مـ الســـعودي،   المجتمـ

ــتخدام ــة العوامـــل  مقيـــاس  باسـ ) 948( تكونـــت مـــن   للشخصـــية،  الكبـــرى  الخمسـ
ــة، ــب طالبــ ــتواهن حســ ــاديمي الدراســــي  مســ ــص واألكــ ــفت نتــــائج   .والتخصــ وكشــ

 الكامنـــــة  المجموعـــــة : الشخصـــــية  الســـــمات  مجمـــــوعتين مـــــن   وجـــــود  الدراســـــة 
ــى ــل أو األولـــ ــميت ل،األو البروفايـــ ــة، بالشخصـــــية  وســـ ــت المحافظـــ  نســـــبة  وكانـــ

 بـــــأداء يتصــــفن  مــــن  مــــن بيــــنهن   ،%)30.60( الطالبــــات  فيهــــا مــــن   المســــكنات 
ــي مـــــنخفض ــابية فـــ ــاط العصـــ ــاح واالنبســـ ــاني، واالنفتـــ ــط وأداء والتفـــ ــي متوســـ  فـــ
ــة ــا. الوداعـــ ــة أمـــ ــة المجموعـــ ــل أو الثانيـــ ــاني البروفايـــ ــميت الثـــ ــية وســـ  بالشخصـــ
ــت المرنــــة، ــكنات نســــبة فكانــ ــن يهــــاف المســ ــنهن  ) 69.40(% الطالبــــات مــ ــن بيــ مــ

ــن ــفن مـــ ــأداء يتصـــ ــنخفض بـــ ــي مـــ ــابية، فـــ ــع العصـــ ــي ومرتفـــ ــة، فـــ ــوق الوداعـــ  وفـــ
ــط ــي المتوســ ــاط فــ ــاني، االنبســ ــط والتفــ ــي ومتوســ ــاح فــ ــة.  االنفتــ ــدى وبدراســ  مــ

 األكــــــاديمي والمســــــتوى الدراســـــي  المســــــتوى :متغيــــــرات بـــــين  العالقــــــة تـــــأثير 
 بمقــــدار تســــاٍو وجـــد ) مرنــــةوال المحافظـــة، ( الشخصــــية نـــوعي  مــــع والتخصـــص 

 حســــب المتغيـــرات،  لهــــذه المختلفـــة  التصــــنيفات بـــين  الشخصــــيتين أفـــراد  شـــيوع 

  .الحالية الدراسة عينة في وجودها نسبة

 على المتمركز المنهج المتغيرات، على المتمركز المنهج :الكلمات المفتاحية( 
 الكبرى الخمسة لالعوام نموذج ، الكامنة السمات بروفايل تحليل نموذج األفراد،

 ).للشخصية

هناك منهجان بحثيان عامان مستخدمان في علم النفس : مقدمة
ودراسة عالقات مكوناتها مع  ها،لوصف الشخصية اإلنسانية وفهم تركيب
للتعرف على نماذج أو أنواع  ،المتغيرات النفسية المختلفة األخرى

هج األبعاد يطلق عليه من :المنهج األول. البروفايل الشخصي لألفراد
 variable-centered(أو المنهج المتمركز على المتغيرات  المشتركة 
approach(، األفراد حسب درجاتهم باستعمال  ا المنهجهذيصف و

هتم بدراسة السمات والخصائص ي وال، المكونات األساسية للشخصي
 ,Herzberg & Roth, 2006; Rammsted(الشخصية داخل األفراد 

Riemann, Angleitner & Borkenau, 2004  .( عنى هذا المنهج لذاي
العالقات والتفاعالت بين المتغيرات أو أبعاد الشخصية وليس بفحص 

لذلك فإن هذه العوامل أو األبعاد تركز أساسا  .خصائص األفراد مباشرة
الذي يهتم بوضع قوانين ) nomothetic(على المنحنى العام أو الناموسي 

وذلك للوصول إلى تعميمات عبر  ،ي للسمات الشخصيةعامة لألداء الوظيف
 ,Avdeyva & Church؛ 1996األنصاري، & عبدالخالق (األفراد 

2005(.    
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The Use of Latent Profile Analysis Model in Identifying  
Prototypes Personality in Saudi Sample 
 
Khaleel Al-harbi, Taibah University, KSA. 

Abstract: The purpose of this study is to use latent profile 
analysis using the Five Factor Model (FFM) in order to 
identify  personality prototypes in a Saudi sample  of 948 
female students with respect to some variables (educational 
level, GPA, and major). A 2-profile solution provided the best 
fit to the Saudi data. The first profile, named Reserved 
Personality, composed 30.60% of the sample, with low 
performance in Neuroticism, Extraversion, Openness, Cons-
cientiousness, and moderate in Agreeableness.  Whereas the 
second profile, named Resilient Personality, composed 
69.40%  of the sample, with  low performance in Neuroticism, 
high in Agreeableness, above average in Extraversion and 
Conscientiousness, and moderate in Openness. The edu-
cational level, GPA, and major variables did not show evident 
impact with the two types of personality (Reserved and 
Resilient).  

(Keywords Variable-Centered Approach, Person-Centered 
Approach, Latent Profile Analysis Model, Five Factor Model). 

  

  
  

اما المنهج الثاني، فيطلق عليه المنهج المتمركز على األفراد 
)person-centered approach( ،عنىبتحديد أنواع األفراد الذين  وي

 ,Boehm(يشتركون في السمات نفسها أو الخصائص الشخصية األساسية 
Asendorpf, & Avia, 2002(،  كيفية تنظيم أبعاد  بفحص فهو يهتملذا

من بروفايل  المختلفة نواعاألالشخصية المختلفة داخل األفراد، وتحديد 
دقيقا ذا معنى لألخصائيين  تصفهم وصفاالسمات الشخصية لألفراد التي 

ذا ل).  Herzberg & Hoyer, 2009(النفسيين وغيرهم من المهتمين 
الذي ) idiographic(المنحنى الخاص أو الفردي  هذا المنهجيستخدم 

بهدف بناء نمط عام  ،يركز على الدراسات الخاصة المتعمقة لحاالت فردية
؛ 1996االنصاري، & عبدالخالق (للسمات والخصائص الشخصية لألفراد 

Avdeyva & Church, 2005.(  

 منصية من الباحثين في مجال الشخ قد تمكن العديدو
ساسية للشخصية باستخدام المنهج التوصل إلى المكونات األ

نموذج العوامل بقبول الوذلك من خالل  ،على المتغيرات تمركزالم
على سبيل ف .الخمسة الكبرى في الشخصية في دراساتهم أو تجاربهم

مقياس العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية  استخدام المثال
ر األفراد ألنفسهم أو بتقديرات لكوستا وماكري سواء بتقدي

  ).Costa & McCrae, 1992( المالحظين
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نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية الشخصية يصنف و
 ،)Neuroticism(العصابية ) 1: هي خمسة أبعاد في اإلنسانية
بالقلق  الشعوربعدم االتزان االنفعالي و الشخصيات هذه وتتميز

) 2. مواجهة المواقف الضاغطة والخوف والفزع والتوتر في حال
بأنهم  الشخصيات هذه وتتميز ،)Extraversion( يةاالنبساط

االنفتاح على ) 3. وإيجابيو االنفعاالت ،ونشيطون ،اجتماعيون
بأنهم رهيفو  الشخصيات هذه وتتميز ،)Openness(الخبرة 
ومستقلون في  ،وفضوليون ،ويحترمون مشاعر اآلخرين ،اإلحساس

 هذه ، وتتميز)Agreeableness(الوداعة ) 4. اتاتخاذ القرار
 ،في اآلخرين ويثقون بهم يحسنون الظننهم أب الشخصيات

-Conscien(التفاني ) 5. ومتعاونون ،اإليثار ويتصفون بحس
tiousness( ويتصفون  ،نهم منظمونأب وتتميز هذه الشخصيات

  . وملتزمون بإنجاز أعمالهم في الوقت المحدد ،الذات بضبط

 التي تصفهمأنواع البروفايل للسمات الشخصية لألفراد  أما
للشخصية اإلنسانية تفسيرا دقيقا  اومفسر اومنبًئ ااًلوفع ياكاف اوصًف

تعرف حاجة لل هناكزال تقائما على شخصنة السمات الشخصية، فال 
 ،ومع ذلك .على األفراد المتمركز المنهجاستعمال من خالل  عليها

مسة الكبرى للشخصية يعد بمثابة أرضية خصبة نموذج العوامل الخف
وصلبة في مجال الدراسات والبحوث القائمة على المناهج البحثية 

من أهم نماذج  هذا النموذج يعد كما.  على األفراد كزةالمتمر
الشخصية وأحدثها التي فسرت سمات الشخصية، ومن أكثرها قبوال 

الشخصية عبر  واتساقا ورصانة ودقة وتكامال في قياس أبعاد
الحضارات أو الثقافات واللغات، ومنها الثقافة واللغة العربية 

وبقيعي  ;2007الرويتع ; 2001كاظم، ; 1997األنصاري، (
2015.(  

من الباحثين في مجال علم نفس الشخصية  ويستخدم العديد
 التساؤلالمنهج المتمركز على المتغيرات، واستطاعوا اإلجابة عن 

وذلك بقبول نموذج العوامل الخمسة " ؟شخصيةما عدد أبعاد ال"
). ;Costa & McCrae, 1992 2007الرويتع، (الكبرى للشخصية 

نموذج تصنيف الشخصية إلى خمسة عوامل كبرى من أكثر يعد و
الباحثين في  معظملنجاح  ،النماذج قبوال في علم نفس الشخصية

تالف الكشف عن هذه العوامل الكبرى برغم تعدد طرق القياس واخ
  ).1996األنصاري، & عبدالخالق (العينات 

وباالطالع على بعض الدراسات التي أجريت على البيئة 
الكشف عن العوامل الخمسة للشخصية، وجد أن  بغية ،العربية

درس عينة من المجتمع الكويتي بعدما طبق   )1997(األنصاري 
ولم يتوصل إلى  .عليها مقياس كوستا وماكري المعدل والمعرب

وجود جميع العوامل الخمسة للشخصية، بينما وجد الرويتع 
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في عينة من اإلناث من ) 2007(

 بعدوذلك من خالل استعمال مقياس للشخصية  ،المجتمع السعودي
) 2001(أما كاظم   .السعودية بيئةيتناسب مع اللتصميمه وتطويره 

وبالمثل . طلبة جامعة قاريونس فوجد العوامل الخمسة في عينة من

العوامل الخمسة للشخصية في عينة ) 2015(عي يبق توجد
من معلمي ومعلمات إحدى المناطق في المجتمع ) 187حجمها (

. األردني، وذلك عندما درست عالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين
ظهرت نتائج دراستها أن أكثر عوامل الشخصية شيوعا كانت أوقد 

يونس وخليل  وفحص. وأقلها شيوعا العصابية) يبةلطِّا(الوداعة 
أيضا قابلية العوامل الخمسة للشخصية لالستعادة في  )2007(

، فوجد أن )541(عينة من طالب وطالبات جامعة مصرية حجمها 
خمسة عوامل رئيسة للشخصية تسيطر على إجابات أفراد العينة، 

اد العصابية بحيث اختلفت درجة الشيوع ما بين عالية في أبع
  . والوداعة والتفاني، وقليلة في حالتي االنبساط واالنفتاح إلى الخبرة

بدراسة ) McCrae, et al., 2005( وآخرون ماكريوقام 
خمسين ثقافة عالمية الختبار مدى التطابق في الثقافات في لكبيرة 

الدول  من بينوكان  .شيوع العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
أن فوجد في هذه الدراسة . لبنانو المغربو يتالكو :المشاركة

في الثقافة  ةمعامالت التطابق في الثقافة المغربية ضعيفة، وجيد
بعد االنفتاح على  اما عد ،اللبنانية، ومرتفعة في الثقافة الكويتية

 ،والجدير بالذكر أن هذه الدراسات وغيرها.  كان قليال فقد الخبرة
درست شيوع العوامل الخمسة الكبرى  ،التي أجريت في البيئة العربية

للشخصية باستعمال التحليل العاملي أو اإلحصاء ذي الداللة 
اإلحصائية لمجموعة من المتغيرات، ولم تدرس داخل األفراد 

 الدراسات في المستخدمة اإلحصائية التحليالت وتصنف. مباشرة
  .المتغيرات على المتمركز المنهج تحت السابقة العربية

من الباحثين في مجال علم  الرغم من استخدام العديدوعلى  
نفس الشخصية المنهج المتمركز على المتغيرات من خالل مقاييس 

 ,Herzberg & Hoyer(العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، 
2009; Herzberg & Roth, 2006; Merz & Roesch, 2011( ،

 ،حصائيةيشوبه عدد من العيوب المنهجية واإل إال أن هذا المنهج
لعوامل تقويم التأثير من الدرجة األولى ل لعل من أبرزها استخدام

المتغيرات النفسية المختلفة  للتعرف على الخمسة الكبرى للشخصية
الجنوح، والتنمر، والعنف، واالكتئاب، والدافعية، والقلق، : مثل(
يعد وسيلة ظاهرية سليمة للتعرف على الذي ) الضعف الدراسيو

يستطيع  الباحث أن: أي(ائص الصحة النفسية لألفراد مكونات وخص
، )التعرف على بعض السمات الشخصية داخل الفرد الواحد بها

ن سمات الشخصية ال تتكون بمعزل عن أغفل عن واقع ه يولكن
 وهذا يعني أن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية .البعضبعضها 

العصابية ل عوام البعض، حتى لو أن مترابطة وتؤثر على بعضها
أنها مترابطٌة في  فقد تبين ،نوعا مامختلفة تبدو واالنبساط والتفاني 
كما يكون  .)Costa & McCrae, 1992: مثل(كثير من الدراسات 

 ,Deyoung(الخبرة واالنبساطية  علىذلك بين بعدي االنفتاح 
Peterson & Higgins, 2002 .(فإن العوامل الخمسة الكبرى  ،لذا

نافس على التباين المشترك فيما بينها عندما تستخدم للشخصية تت
ويحتمل أيضا اختفاء التأثيرات  .المتغيرات النفسيةبفي التنبؤ 
الناجمة عن القياس أو التداخل بين الدرجات  معهاالمشتركة 
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 ,Merz & Roesch(الحقيقية المستقاة من عوامل الشخصية 
منبئات في آن الشخصية ك عواملذا أدخلت إوهذا يحدث ). 2011

 عواملبهدف ضبط التباين المشترك لل ،واحد في النموذج اإلحصائي
هذه األنواع من النماذج اإلحصائية  عدُتربما و. به التحكم أو

التأثير : مثل(للحصول على اآلثار الجمعية ألبعاد الشخصية  المفيدة
الذي ) the first-order effects(اإلحصائي من الدرجة األولى 

من األسلوب اإلحصائي لتحليل التباين المتعدد  هالحصول علييمكن 
، ولكن تحول هذه )وغيره من األساليب ذات الداللة اإلحصائية

إمكانية نمذجة أبعاد الشخصية للحصول على كثير من  دونالنماذج 
 the interaction(تأثيرات التفاعالت : مثل ،التفاعالت المضاعفة

effects .(  

بـ القائل  كالسيكييوع تداول التنظير العلى الرغم من شو
يعد من أهم  الذي، ببعضهاتفاعل سمات الشخصية الكامنة ب"

 ,Eysenck" (المنبئات للتعرف على خصائص الصحة النفسية
القليل من الدراسات في مجال علم الشخصية فقد وجد أن ، )1987

 ,Merz & Roesch, 2011; Lanza(فحصت هذه الفرضية 
Rhoades, Nix, & Greenberg, 2010 .( وبما أن مستوى التباين

 الشخصية، عواملالمفسر المحسوب من التفاعالت المختلفة بين 
، ولكن ضبط التأثير اإلحصائي من الدرجة األولىطريقة جيدة ل يعد

اإلحصائية لألسلوب  ةيكون صغيرا بسبب انخفاض القو يمكن أن
ذات الداللة اإلحصائية  النتائجفإن  وبالتالي. اإلحصائي المستخدم
هذه التأثيرات  بها وتهمليمكن أن يستخف  ،المتحصلة من التحليل

 عواملحتى لو تكون التفاعالت بين و. الموجودة في العالم الحقيقي
تعد مهمة في تعزيز الفهم النظري لمكونات فإنها الشخصية صغيرة، 

 قد أثبتتف. بموضوعية وبدقةالشخصية والتعرف على خصائصها 
عصابية مرتفعة : أي( يةآثار التفاعل بين العصابية واالنبساط

 لدى بأعراض االكتئاب النفسي قدرة تنبؤية )وانبساطية منخفضة
 & Gershuny(وعينات سريرية  ،عينات من طالب وطالبات الجامعة

Sher, 1998; McFatter, 1994 .( عواملأيضا أن  ثبتكما 
فيما لخبرة تتفاعل على انفتاح واال واالنبساطيةالعصابية : الشخصية

عند مستويات  ،فمثال .لتفسر الحاالت السلوكية لألفراد بينها
، وجد اختالف يةلبعد االنبساط) مرتفع، متوسط، منخفض(مختلفة 

لخبرة تفسر على الكمية واتجاه العالقة بين العصابية واالنفتاح 
 ,Swickert(من الوعي بالدعم االجتماعي لألفراد  امستوى معيًن

Hittner, & Foster, 2010.( 

نواتج تأثير التفاعالت بين  فحصتهذه الدراسات التي تعد و
الشخصية لدراسة المتغيرات النفسية، دراسات تطويرية  عوامل

العوامل الخمسة الكبرى  إمكانية استخداممتقدمة في تقويم 
لتنبؤ بالمتغيرات النفسية، على الرغم من عدم وجود في اللشخصية 

فعلى سبيل  .استفاد من جميع التفاعالت بين أبعاد الشخصية من
المنهج المتمركز على المتغيرات لتحليل فإن استخدام  المثال

 عواملالدراسات النفسية في الشخصية ألكثر من ثالثة تفاعالت بين 
قل مالَءمة أيمكن أن يكون كما . الشخصية يصعب تفسير نتائجه

بسبب أن النتائج المستقاة ، ل األفرادلتعميم استنتاجات موثوقة حو
 ،من التحليل اإلحصائي المستخدم حسبت وفق مستوى المتغيرات

الشخصية الخمسة  عواملعند دراسة جميع ف.  وليس األفراد
كمنبئات، تصبح عدد التفاعالت من الدرجة األولى كثيرة جدا 

الشخصية وحدها، مثال  عواملعشرة تفاعالت زوجية بين (
عصابية، (، )عصابية، انفتاح على الخبرة(، )ية، انبساطعصابية(

ويمكن أن يؤدي هذا التحليل أيضا إلى مشاكل   .)إلخ)... تفاني
وانخفاض القوة  ،تضخم التباين للعامل المدروس: إحصائية، مثل

 ,Cohen, Cohen(وب اإلحصائي المستخدم لاإلحصائية لألس
West, & Aiken, 2003 .(ا ولما كان من الصعبمذجةن عملي 

 ظهرتجميع التفاعالت من الدرجة األولى بين المتغيرات المستهدفة، 
 الشخصية في النفسية في الدراسات المناهج المتمركزة على األفراد

تحليل  أسلوب، و)cluster analysis(التحليل العنقودي : مثل(
وتحليل ) latent profile analysis(بروفايل السمات الكامنة  

، لتستخدم ))latent classes analysis(عات الكامنة المجمو
لمحاكاة النتائج المحسوبة من تحليل التفاعالت اإلحصائية بين 

 ). Lanza et al., 2010(المتغيرات المختلفة 

المنهج المتمركز  استخدمتوبالبحث والتقصي عن دراسات 
 اوجد الباحث عددعلى األفراد في األدبيات األجنبية والعربية، 

في األدبيات األجنبية ذات العالقة بالسمات الكامنة محدودا منها 
وخصوصا ، في األدبيات العربية راساتد يجدللشخصية، ولم 

 latent profile(سلوب تحليل بروفايل السمات الكامنة  أباستعمال 
analysis.(  

المنهج المتمركز  ستخدامالدراسات العربية، با أن نتائجوكما 
إلى الكشف عن خمسة عوامل كبرى رئيسة  تات أدعلى المتغير

إلى  جنبيةالدراسات األ توصلت ،لوصف تركيب الشخصية اإلنسانية
( باختالف طرق القياس واختالف العينات  النتائج ذاتها

Akomolafe, 2013; Poropa, 2009  .( أما بالنسبة للبحوث
بدأت ف ،المنهج المتمركز على األفراد استخدمتوالدراسات التي 

) Block(قام بها عالم النفس الشهير بلوك ) 1970(بمحاولة عام 
، الذي درس "الحياة عبر الزمن"أثناء عمله الرائد تحت عنوان 

 فيتنظيم مجموعة من المتغيرات ذات العالقة بالسمات النفسية 
تصنيفات أو أنواع أو نماذج أولية يمكن أن تفسر السلوكيات 

 بينل أسلوب التفاعالت اإلحصائية الشخصية لألفراد، باستعما
وبهذه ). Block, 1971(العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

: ثالثة أنواع من الشخصية وجودتوصل بلوك إلى  ،الدراسة
الشخصية المتسلطة و، )resilient( الشخصية المرنة

)overcontroller( والشخصية المسالمة ،)undercontrollers .(
زت بأنها منخفضة في العصابية ومتوسطة أو فالشخصية المرنة تمي

ما في .الخبرة علىوالتفاني والوداعة واالنفتاح  يةمرتفعة في االنبساط
الشخصية المتسلطة بأنها مرتفعة في العصابية ومنخفضة في تميزت 

فتميزت بأنها مرتفعة في  ،أما الشخصية المسالمة .االنبساطية
وقد . الخبرة علىنفتاح واال يةالعصابية ومتوسطة في االنبساط
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دراسة ل نفسها نتائجالسجلت محاوالت مختلفة لتكرار الحصول على 
بلوك باستخدام المنهج المتمركز على المتغيرات، فأظهرت النتائج 

وعلى  .وجود خمسة أنواع من الشخصية، بدال من ثالثة أنواع
 & Herzberg(بعمل موّثق  يثبت ذلكلم  ،الرغم من هذه النتائج

Roth, 2006.(  

المنهج  استخدمتوتوالت بعد ذلك العديد من الدراسات التي 
 Boehm et  al.,2002; Rammsted et(األفراد   المتمركز على

al., 2004; Avdeyeva & Church, 2005;  Herzberg & 
Roth, 2006; Lanza et al. 2010; Merz & Roesch, 2011) 

ثالثة أنواع رئيسة  المتمثلة بوجودنتائج دراسة بلوك فأيدت 
فمثال . المسالمةوالمتسلطة، والشخصية المرنة، : للشخصية هي

 التي تعدRammsted et al., 2004 ((رامستد وآخرون دراسة 
هدفت إلى فحص قابلية  -شاملة من بين الدراسات السابقة 

وجود ثالثة أنواع (بلوك  مشابهة لنتائج الحصول على نتائج
من المجتمع األلماني  ًاشخص) 600(ون منتتكعلى عينة ) للشخصية

التقديرات الذاتية، (والمحكمين  أدوات القياسعبر مختلف 
وباستخدام أسلوب ). تقديرات المالحظينوتقديرات األقران، و

، وجد أن هناك ثالثة أنواعcluster analysis( (التحليل العنقودي 
نة األلمانية في العي )المرنة، والمتسلطة، والمسالمة( من الشخصية

ولكن لم تظهر جميعها في  .ظهرت في بيانات التقديرات الذاتية
فتواتر ظهور .  بيانات ذات العالقة بتقديرات األقران والمالحظين

األقران، والذاتية، (الشخصية المرنة في جميع أنواع البيانات 
وارتفاع  ،، التي تميزت بانخفاضها في العصابية)المالحظينو

ولكن  .خرىاألربعة األالعوامل من المتوسط في  كثردرجاتها أ
الشخصية المتسلطة والمسالمة لم تظهر في بيانات تقديرات األقران 

  .والمالحظين

 ,Herzberg & Roth( كما كشفت دراستا هيرزبرج وروث
 اناللت) Herzberg & Hoyer, 2009( هيرزبرج وهويرو) 2006

 ،عينات من السجناء لدىبحثتا أنواع الشخصيات المتوقع ظهورها 
ثالثة أنواع من  وجودوعالقتها بعدد من المتغيرات النفسية، 

في  واعندما استخدم) المسالمةوالمتسلطة، والمرنة، (الشخصية 
أفديفا وقام . أسلوب التحليل العنقودي تحليل بياناتهم

بفحص أنواع الشخصية ) Avdeyeva & Church, 2005(وشرش
، فردا )2113(بلغ حجمها  ،ع الفلبينيكبيرة من المجتم لدى عينة

نوعين من ثالثة أنواع  افوجد ،باستخدام أسلوب التحليل العنقودي
وقد زعم  .كما في الثقافات األخرى ،من  الشخصية يمكن تفسيرها

الباحثان أن دراستهما يمكن أن تحقق فرضية أن أنواع الشخصية 
  .يمكن أن تتواتر عبر الحضارات واللغات المختلفة

إلى  وافتوصل) Boehm et al., 2002(بوهيم وآخرون أما 
سباني، عينة من المجتمع اإل لدىوجود ثالثة أنواع من الشخصية 

بمقياس العوامل  أفرادها  عندما قومفردًا، ) 1162(حجمها 
بياناتها بأسلوب التحليل وتم تحليل  ،للشخصية الخمسة الكبرى

ص نفسها الموجودة في وقد وجدت الخصائ. العنقودي اإلحصائي

وهو أن  ،أنواع الشخصيات المكتشفة في الدراسات السابقة
الشخصية المرنة تتميز بانخفاضها في العصابية وارتفاعها في معظم 

األربعة، والشخصية المتسلطة مرتفعة في العصابية  العوامل
، والشخصية المسالمة تأخذ درجات يةومنخفضة في االنبساط

  .فانيمنخفضة في بعد الت

وبربط المستوى التعليمي بأنواع الشخصية، وجد أن األفراد 
يقعون ضمن أفراد الشخصية  ذوي المستوى التعليمي المرتفع،

 ,.Robins et al( روبينز وآخرون  بحسب نتائج دراستي المرنة،
بينما ). Asendorpf & Aken, 1999( أسندورف وأكن و) 1996

ضمن  يمي المنخفض صنفواذوي المستوى التعلوجد أن األفراد 
ضمن مجموعة  صنفوامجموعة أفراد الشخصية المتسلطة، ولم ي

وربما يعود السبب في .  كما كان متوقعا ،أفراد الشخصية المسالمة
في انفتاح الشخصية المسالمة إلى الخبرات  االختالفذلك إلى 

األفراد الذين حصلوا على درجات مرتفعة ، فإن وبالتالي .المختلفة
يجعل كثيرا من  ،مقارنة مع الشخصية المتسلطة ،بعد االنفتاحفي 

أفرادها يصلون إلى مستويات عليا في التعليم، بغض النظر عن 
  .مستويات ذكائهم

 ،)Merz & Roesch, 2011( ميرز ورويش أما دراسة 
 طلبة عينة من لدىإلى وجود ثالثة أنواع من الشخصية  فتوصلت

عندما حللت طالبا وطالبة ) 371( بلغ عددهم جامعات أمريكية
 ،بياناتها المستقاة من مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

المعتمد على  باستخدام أسلوب تحليل بروفايل السمات الكامنة
فأطلقا مسمى . المنهج المتمركز على األفراد في تحليل بياناتها

للشخصية التي تتميز ) well-adjusted(الشخصية المتكيفة 
والوداعة  يةبانخفاض العصابية واالرتفاع إلى حد ما في االنبساط

بينما الشخصية المسماة بالمحافظة  .واالنفتاح والتفاني
)reserved (ومتوسطة في  يةفتتميز بانخفاضها الكبير في االنبساط

أما الشخصية  .العصابية ومنخفضة إلى حد ما في الوداعة واالنفتاح
فتتميز بأنها مرتفعة ارتفاعا ) excitable(عال المسماة سريعة االنف

 علىومرتفعة إلى حد ما في االنفتاح  يةكبيرا في العصابية واالنبساط
  .الخبرة

 مشكلة الدراسة 

لتصنيف الشخصية اإلنسانية أهمية قصوى، إذ ُتمكِّن من 
تعددها  اختزالو ،النظر إلى سلوكيات األفراد من خالل فئات تجمعها

إدخال نوع من التنظيم على السلوك ما يساعد ذلك على ، وكثرتها
األنصاري، & عبدالخالق (والتنبؤ به وضبطه  هفهم أسبابلاإلنساني 

باستخدام المنهج المتمركز على المتغيرات، درست و ).1996
إلى خمسة  ، وتم التوصلالعالقات بين سمات الشخصية المختلفة

. متغيرات النفسية األخرىعوامل كبرى تفسر الشخصية وعالقتها بال
استنتاج بروفايل للسمات الشخصية لألفراد يصفهم وصفا  غير أن

 تواجهه - النفسيين وغيرهم من المهتمين لألخصائييندقيقا ذا معنى 
. إذا ما استخدم هذا المنهج ،الصعوبات المنهجية واإلحصائية
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وباإلضافة إلى ما تقدم من عرض لعيوب المنهج المتمركز على 
متغيرات في مجال دراسة الخصائص الشخصية النفسية لألفراد، ال

 عواملندرة في دراسات التفاعالت اإلحصائية بين مكونات  فثمة
من التي  ،في الدراسات العربية عامة والسعودية خاصًة ،الشخصية

أنواعا مختلفة من بروفايل السمات  تكشف بدقةممكن أن ال
. المنهج المتمركز على األفراد متخداخالل اس منالشخصية لألفراد، 

 خدامكخطوة نحو استالحالية من هنا تتبلور مشكلة الدراسة و
تحليل بروفايل السمات الكامنة كأحد أساليب المنهج أسلوب 

عينة من  لدىالمتمركز على األفراد للكشف عن أنواع الشخصية 
مصنفة حسب المستوى التعليمي  ،اإلناث من المجتمع السعودي

).  علمي، أدبي(والمستوى األكاديمي والتخصص ) ، ثانويجامعي(
  :السؤالين اآلتييناإلجابة عن محاولة وتتحدد مشكلة الدراسة في 

من السمات  تعدمجموعات البروفايل أو توجد أنواع من الهل ) 1
 لدى عينة من طالبات المجتمع السعوديالشخصية الكامنة 

سة الكبرى للشخصية، مقياس العوامل الخم طبق عليهن الالتي
 فكم عددها؟  أنواع البروفايل وإذا وجدت

 هل توجد عالقة بين تصنيف بروفايل السمات الشخصية لدى) 2
المستوى التعليمي، والمستوى  السعوديات وكل من الطالبات

 األكاديمي، والتخصص؟

  هدف الدراسة

أسلوب تحليل بروفايل  خدامإلى استالحالية هدفت الدراسة 
باستخدام مقياس ) latent profile analysis(ت الكامنة السما

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية للتعرف على أنواع بروفايل 
السمات الشخصية الكامنة لعينة من طالبات المجتمع السعودي ممثلة 
بعينة من طالبات الثانوية العامة وعينة من طالبات جامعة الملك 

ن مستواهن الدراسي واألكاديمي سعود بمدينة الرياض، عندما يكو
  .والتخصص معروفا

  أهمية الدراسة

تقديم المنهج المتمركز على  في الحالية تكمن أهمية الدراسة
األفراد عموما وأسلوب تحليل بروفايل السمات الكامنة لألدبيات 
العربية وإبراز أهميته وخصائصه في دراسة الشخصية وغيرها من 

المتمركز على دراسة  بالمنهج التقليديالسمات اإلنسانية مقارنة 
التعرف على أنواع كما تسهم الدراسة الحالية في  .المتغيرات

عينة من (الشخصية أو مجموعة بروفايل ألحد المجتمعات العربية 
في حال استخدام أكثر نماذج ) اإلناث من المجتمع السعودي

ي تحديد الشخصية دراسة في األدبيات العربية واستقرارا واتساقا ف
نتائج تفتح  ، وربمامكونات الشخصية عبر الثقافات واللغات والعينات

بابا للعديد من التساؤالت نحو مكونات الشخصية الدراسة الحالية 
للوصول بها إلى  ،وأسباب تكون الشخصيات المختلفة فيها ،العربية

  .صحة نفسية عالية

  

  مصطلحات الدراسة

هو المنهج الذي تستخدم  :تالمنهج المتمركز على المتغيرا
به األساليب اإلحصائية التي تستخدم في دراسة العالقات والتفاعالت 

وال تدخل في تحديد خصائص األفراد مباشرة،  ،بين المتغيرات
االنحدار وتحليل التباين، والتحليل العاملي االستكشافي، : مثل

  .إلخ...الخطي

ذي تستخدم به هو المنهج ال: المنهج المتمركز على األفراد
األساليب اإلحصائية التي تهتم بتحديد مجموعة األفراد الذين 
: يشتركون بالسمات نفسها أو الخصائص الشخصية وغيرها، مثل

تحليل بروفايل السمات  أسلوبأساليب التحليل العنقودي، و
  .الكامنة

أحد األساليب : مات الكامنةتحليل بروفايل الس أسلوب
ويعد أسلوبا  .منهج المتمركز على األفراداإلحصائية القياسية لل

حصائيا متقدما يستخدم للوصول إلى مجموعة من البروفايل أو إ
تتشارك بالسمات ) لم تعرف سابقا من الباحث(مجموعات كامنة 

  .على أداء األفراد المستهدفين بالدراسة سيطرنفسها التي ت

أحد نماذج : الكبرى للشخصيةنموذج العوامل الخمسة 
خمسة عوامل كبرى أساسية  فيالشخصية التي تصنف األفراد 

للشخصية، تقاس من خالل أداة قياس موضوعية تعبأ من 
العصابية، : المستهدف نفسه أو المالحظ أو قريب أو قرين وهي

  .التفانيوالوداعة، والخبرة،  على، االنفتاح يةاالنبساط

  الطريقة 

  والعينة المجتمع

 طالبات الجامعات السعودية يتكون مجتمع الدراسة من
جامعة الملك  اختيرتحيث  ،بمدينة الرياضطالبات الثالث الثانوي و

سعود ممثلة للجامعات بمدينة الرياض، ثم اختيرت عينة عشوائية 
من طالبات المستوى السابع والثامن لكليات التربية واآلداب 

، المدارس الثانوية بمدينة الرياض أما عينة طالبات. والعلوم
فاختيرت عينة عشوائية من طالبات الثاني والثالث الثانوي الدارسات 
في عدد من المدارس الثانوية الموجودة في مدينة الرياض 

جم العينة وكان ح). الشمال، الشرق، الوسط، الغرب، الجنوب(
العشوائية المختارة من جامعة الملك سعود والمدارس الثانوية 

موزعة حسب المستوى التعليمي طالبة،  )948( بمدينة الرياض
  ).1(والتخصص كما في الجدول 
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  توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي والتخصص): 1(جدول   
 النسبة العدد التخصص المستوى التعليمي

   الثانوية العامة
 60.0 302 علمي
 40.0 201 أدبي

 100.0 503 المجموع

  الجامعة

 17.5 78 علمي
 82.5 367 أدبي

  100.0  445 المجموع

توزيع الطالبات حسب المستوى التعليمي، ) 1(يبين جدول 
طالبات ) 503(و )445(حيث بلغ عدد طالبات جامعة الملك سعود 

الثانوية العامة بالرياض، بينما توزعت العينة حسب التخصص، حيث 
  بنسبة ) 380(بلغ عدد طالبات التخصص العلمي 

 .للتخصص األدبي في كامل العينة) %60(سبة بن) 568(و )40%(
كما تم توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي ومستوى 

  ).2(التحصيل األكاديمي كما في الجدول

  توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي والتحصيل األكاديمي): 2(جدول            
 بةالنس العدد المستوى االكاديمي المستوى التعليمي

   الثانوية العامة

 52.2 260 ممتاز
 31.5 157 جيد جدا

 13.3 66  جيد
 3.0 15  ضعيف

 1.0 5  غير معروف
 100.0 503 المجموع

 الجامعة

 27.2 121 ممتاز
 44.3 197 جيد جدا

 24.5 109  جيد

 1.1 5  ضعيف

 2.9 13  غير معروف
  100.0 445 المجموع

     
أن مستويات التحصيل األكاديمية لعينة ) 2(يبين جدول 

لطالبات %) 83.7) (ممتاز، جيد جدا(الدراسة مرتفعة جدا 
نسبة  بينما كانت. لطالبات الجامعة) %71.5(و الثانوية العامة

ولإلفادة، فإن . المستويات الضعيفة ضئيلة جدا في عينة الدراسة
يل الخاص الطالبات الالتي لم تعرف معدالتهن حذفن من التحل

بفحص العالقة بين المستوى األكاديمي ونوع الشخصية، وذلك 
حالة وال تشكل إضافة علمية لنتائج الدراسة في ) 18(بسبب قلتهن 

حال بحث العالقة بين أنواع الشخصية والمستوى األكاديمي لهن ، 
بينما استخدمت جميع تلك الحاالت في جميع التحليالت األخرى 

  .للدراسة الحالية

  داة الدراسةأ

 الكبرى مقياس العوامل الخمسةالحالية استخدمت الدراسة 
العوامل  نموذجوفق ) 2007(الرويتع طوره الذي  ،للشخصية

كون يت. الخمسة للشخصية بما يتناسب مع الثقافة السعودية
كرت يعنها من خالل مقياس ل ،عبارة يجاب) 95(المقياس من 

ال تنطبق إلى = 1: يم عدديةبق فرمزت العبارات( التدريج الخماسي
المقياس  عواملتوزعت العبارات لتقيس ). تنطبق دائما= 5

 19( ية، االنبساط)عبارة 20(، التفاني )عبارة 20(العصابية : كاآلتي
). عبارة 16(الخبرة  على، االنفتاح )عبارة 20(، الوداعة )عبارة

قياس الم لعواملاالتساق الداخلي لكرونباخ ألفا معامل ووجد أن 
أما  .في بعد التفاني 90.في بعد الوداعة إلى  82.تراوح بين 

 في التفاني 75.ثبات اإلعادة، فتراوحت قيمه بين  معاملاستخدام 
  .  يةفي العصابية واالنبساط 92.و

االتساق  معاملوباستعمال بيانات هذه الدراسة، وجد أن 
في بعدي  82.الداخلي لكرونباخ ألفا ألبعاد المقياس تراوحت بين 

وهذه النتائج متقاربة جدا . في بعد التفاني 89.و الوادعة واالنفتاح
لما وجده مطور المقياس، مما يدل على اتساق المقياس بمؤشرات 
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وباختبار صدق المقياس الفرضي البنائي، وجد الرويتع . ثبات عالية
على إجابات عينة دراسته، سيطر ، خمسة عوامل كبرى ت)2007(

وبمقارنة ما توصل إليه  .وجدت بالثقافات األخرىمشابهة لما 
بدراسته لنتائج التحليل العاملي االستكشافي ) 2007(الرويتع 

المكونات األساسية وتدوير  لبيانات هذه الدراسة، باستعمال طريقة
، وجد أن النتائج بين Varimax" الفاريماكس " المحاور بطريقة 

 العاملي التحليل نتائج د كشفتفق. الدراستين متشابهة تشابها كبيرا
االستكشافي لبيانات الدراسة الحالية وجود خمسة عوامل كبرى 

 البياني تسيطر على إجابات عينة هذه الدراسة وفق نتائج الرسم
. المختص بتحديد العوامل الهامة )Scree Plot(انحدار  ألقصى

 بعد المستخرج للنموذج المفسر التباين مجموع ووجد أيضا أن
 التباين من %)34.1( الخمسة، فسر ما نسبته العوامل ويرتد

 %)7.842( من العوامل الخمسة على التباين توزع الكلي؛ حيث
األول الذي سمي بعامل التفاني وفق مواضيع البنود  العامل في

الخامس الذي سمي بعامل  العامل في%) 5.511( إلى المتشبعة به
  .االنفتاح على الخبرة

  منهج الدراسة

يعد أسلوب تحليل بروفايل السمات الكامنة أو أسلوب تحليل 
المجموعات الكامنة، أسلوبا إحصائيا متقدما يستخدم للوصول إلى 

سواء سمات  نفسها البروفايل أو المجموعات التي تتشارك بالسمات
لب سلوكيات أداء األفراد وـَقـشخصية، أو أي سمات تتحكم وُت

 ,Agresti, 2002; Dayton & Macrady(المستهدفين بالقياس 
2002; Muthén, 2001)    

سلوب طريقة عملية فعالة في تحديد تصنيفات هذا األويعد 
، الحالية وفي الدراسة.  سمات مشتركة أو مجموعات لألفراد وفق

للكشف عن بروفايل أو أنواع الشخصية   )Mplus(استخدم برنامج 
ذلك باستخدام مقدر الدالة الممكن اشتقاقها من عينة الدراسة، و

 & Maximum likelihood) (Muthén(االحتمالية العظمى 
Muthén, 2010 .(أربعيمكن الحصول على  ا المنهجوباستخدام هذ 

تسهم إسهاما فعاال في تسكين كل شخص من أفراد  مهمةمعلومات 
أي نوع أو بروفايل واحد (عينة الدراسة في مجموعة كامنة واحدة 

لشخصية المحددة من نتائج األسلوب اإلحصائي من أنواع ا
  ):القياسي

اشتقاق عدد المجموعات أو بروفايل أو أنواع الشخصية ) 1
  . المحددة من نتائج اإلحصائي القياسي

إعطاء كل فرد من العينة قيمة احتمالية عند كل مجموعة ) 2
مشتقة، وتسكين الفرد في المجموعة التي يحصل فيها أكثر 

  .يةقيمة احتمال

  . في كل مجموعة مشتقة ونسبهم عدد األفراد )3

قيم المتوسطات المتوقعة للمتغيرات التي استخدمت في اشتقاق ) 4
  .  المجموعات الكامنة أو أنواع الشخصية

وللحصول على أفضل نموذج يالئم بيانات عينة الدراسة 
أو تحديد العدد األمثل من المجموعات الكامنة أو أنواع الحالية، 

الذي يفسر التركيبة الشخصية الحقيقية في المجتمع  ،شخصيةال
  :المستهدف، تستعمل األساليب اإلحصائية اآلتية

 the(روبن  -مندل -لو -اختبار نسبة االحتمال العظمى لفيونج ) أ
Vuong-Lo-Mendel-Rubin Likelihood Ratio test (

(McLachlan & Peel, 2000).  

-Lo(روبن -مندل-لو-عظم المعدلاختبار نسبة االحتمال األ) ب 
Mendell-Rubin Adjusted Likelihood Ration Test 

(LMRT) (Hagenaars, & McCutcheon, 2002) .(  

 Akaike((Akaike, 1974) محك أكاكي للمعلومات ) ج
Information Criteria (AIC)(  

 Sample) .  محك بيزين للمعلومات المعدل وفق حجم العينة) د
Size-Adjusted Bayesian Information Criteria 

(sBIC)) (Schwarz, 1978)  

ونسبة  ،االحتمالية العظمي المعدلنسبة  ااختباروقد استخدم 
مثال (االحتمالية التمهيدية لمقارنة مالءمة النموذج المستهدف 

أو عدد المجموعات  ،نوعين من كونتافتراض أن الشخصية ت
ج مقارنة يقل بدرجة واحدة عن مع نموذ) تكون مجموعتينتالكامنة 

أي يوجد نوع واحد من أنواع الشخصية أو (النموذج المستهدف 
فمثال بافتراض وجود نوعين من أنواع ).  مجموعة كامنة واحدة

يمكن أن تظهر في بيانات الدراسة، يحدد الباحث نموذج  ،الشخصية
وهكذا يزيد الباحث .  وجود نوع واحد من الشخصيةبالمقارنة 

، حتى يصل )Mplus(عدد المجموعات في صفحة األوامر لبرنامج 
إلى عدد المجموعات المناسب المستخرج من النموذج المالئم 

ويفضل بالعادة أن يبدأ باختبار .  لبيانات الدراسة تحت الفحص
ة عدد نموذج المجموعة الواحدة، ثم يجري تدريجيا زياد

ل إلى القرار المناسب لتحديد عدد حتى يتوص ،المجموعات
عدد (وللتعرف على أي النماذج المشتقة .  المجموعات
فحص م تيمع بيانات الدراسة، وأكثر مالءمة أفضل ) المجموعات

المحسوبة من اختباري نسبة ) p-value(مستوى الداللة اإلحصائية 
اللذين   الحتمالية التمهيديةاالحتمالية العظمى المعدل ونسبة ا

ذا كان الحل المستخرج يحتاج إلى زيادة إما  تحديديفيدان في 
عدد المجموعات تخفيض أو   )p<.05أي (عدد المجموعات 

وفق بيانات ) p>.05أي (للوصول إلى أفضل اشتقاق للمجموعات 
أما بالنسبة لمحكي أكاكي وبيزين للمعلومات، .  الدراسة المستهدفة

، بحيث كلما قلَّت قيمتاهما للنموذج ين وصفيينن محكفيعدا
كان النموذج أفضل مناسبًة لبيانات الدراسة  ،المستهدف
  .المستهدفة

وبعد تحديد عدد المجموعات الكامنة أو أنواع السمات 
لدراسة العالقة   )chi-square(مربع كاي  ثم استخدامالشخصية، 

، )ثانوي، جامعي( يميتعلال وىمستال أنواع الشخصية وكل منبين 
علمي، ( التخصص، و)ممتاز، جيد، ضعيف(األكاديمي  المستوىو
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لحساب اختبار مربع كاي  SPSSوقد استعمل برنامج  .)أدبي
  )IBM Corp., 2010(ومؤشراته 

  النتائج

الستخراج عدد المجموعات الكامنة أو أنواع الشخصية 
خمسة الكبرى الطالبات على مقياس العوامل ال المفسرة من إجابات

جرت مطابقة البيانات مع ثالثة نماذج لتحليل  للشخصية،

يتضمن األول مجموعة كامنة واحدة، ويتضمن . المجموعات الكامنة
. الثاني مجموعتين كامنتين، ويتضمن الثالث ثالث مجموعات كامنة

 الكامنة الموجودأسلوب تحليل بروفايل السمات  باستخدام وذلك
هذا  قاد قدو .Mplus (Muthén & Muthén, 2010)ج برنامب

. مجموعتين كامنتين أو نوعين من الشخصية وجود إلى التحليل
  :قيم مؤشرات المطابقة )3(الجدول ويبين 

 قيم مؤشرات المطابقة لتحديد عدد المجموعات الكامنة، أو أنواع الشخصية المقبولة إحصائيا): 3(جدول   

 اختبار نسبة االحتمال العظمى حك بيزينم  محك اكاكي عدد المجموعات الكامنة
اختبار نسبة االحتمال 

 العظمى المعدل

 — — 36415.227 36398.442 مجموعة كامنة واحدة

  25.293 36063.764  36036.909 مجموعتان كامنتان
(p < .0000) 

364.666 
(p < .0000) 

 

 90.391 35983.146  35946.221 ثالث مجموعات كامنة
(p < .2977) 

100 
(p < .3039) 

 
        

ولتحديد عدد المجموعات الكامنة أو أنواع الشخصية من 
 ،امن خالل المحكات المذكورة آنًف الحالية بيانات الدارسة

يتبين أن هناك مجموعتين  ،)3(والموجودة إحصاءاتها في الجدول 
كال  أي أن. من البروفايل أو نوعين من الشخصية يمكن قبولها

حتمال العظمى  يكونان دالَّين إحصائيا للنموذج اختباري نسبة اال
، ولكنهما لم يكونا دالين )p < .0000(ذي المجموعتين الكامنتين 

الختبار  p=.2977(في النموذج ذي المجموعات الكامنة الثالث 

الختبار نسبة االحتمال العظمى  p=.3039و ،نسبة االحتمال العظمى
ي وبيزين منخفضين للنموذج ذي ويعد أيضا محكَّا اكاك. )المعدل

. مع النموذج ذي المجموعة الواحدة مقارنًة ،المجموعتين الكامنتين
ونسبة المختبرين المسكَّنين في المجموعتين الكامنتين أو النوعين 

) طالبة 290عددهن يساوي : أي%) (30.60(من الشخصية هي 
في ) 658عددهن يساوي : أي) (69.40%(و في المجموعة األولى،

  .المجموعة الثانية

  

  .المتوسطات المتوقعة للمجتمع إلجابات الطالبات في أبعاد الشخصية الخمسة للمجموعتين الكامنتين أو نوعي الشخصية): 1(الشكل 
  

 expected for the(فالمتوسطات المتوقعة للمجتمع 
population ( إلجابات الطالبات في أبعاد الشخصية الخمسة

) التفانيوالوداعة، واالنفتاح، و، يةاالنبساطو العصابية،(
للمجموعتين الكامنتين المقدرتين باستخدام أسلوب تحليل بروفايل 

للمجموعة ) 1.839: (هي )1( شكلبال ةموجودال الكامنة السمات

للمجموعة ) 2.230(للمجموعة الثانية، و) 1.838(األولى، و
للمجموعة ) 1.935(و للمجموعة الثانية،) 2.705(األولى، و
للمجموعة ) 2.582(و للمجموعة الثانية،) 2.643(األولى، و
للمجموعة ) 2.292(للمجموعة الثانية، و) 3.171(األولى، و
   .للمجموعة الثانية، على الترتيب) 2.895(األولى، و
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   أو نوعي الشخصيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لعوامل الشخصية الخمسة حسب المجموعتين الكامنتين ): 4(جدول 

 
 عوامل الشخصية

 %)69.40( 2مجموعة  %)30.60(1مجموعة  
 لمعياريا االنحراف المتوسط الخام* االنحراف المعياري المتوسط الخام*

 0.685 1.848 0.603 1.818  العصابية
 0.543 2.704 0.575 2.194 االنبساط
 0.492 2.652 0.474 1.855 االنفتاح
 0.338 3.175 0.437 2.521  الوداعة
 0.557 2.895 0.567 2.241  التفاني

  658  290  حجم العينة

ال تنطبق إلى =1المتوسطات المحسوبة هي متوسط متوسطات المجموع الكلي لإلجابات لجميع عبارات البعد الواحد، حيث تتراوح بين * 
  . تنطبق دائما=5

 لطالبات فيلدرجات الخام المتوسطات ) 4(ويظهر الجدول 
. الشخصية الخمسة حسب المجموعتين الكامنتين المقبولتين عوامل

 ،)1( شكلال الموجودة فيالمتوسطات المتوقعة للمجتمع  وبمقارنة
المتوسطات مع  والتي حسبت وفق نموذج المجموعتين الكامنتين

الجدول  الموجودة فيالمحسوبة من الدرجات الخام لعينة الدارسة 
 واضحا،، يتبين أنها متقاربة تقاربا الشخصية الخمسة لعوامل )4(

 ذي الكامنة تحليل بروفايل السمات أسلوبوهذا يدل على أن 
عينة الحجم الحالية وفق  ا لبيانات الدراسةالمجموعتين مناسب جد

  ).Agresti ,2002(المستخدم فيها

أن مقياس العوامل الكبرى الخمسة  وجد، )1( الشكلوبفحص 
كشف عن مجموعتين أو نوعين من  ،عوديةالمقنن على البيئة الس

المجموعة الكامنة األولى أو : الحالية الشخصية تمثل عينة الدراسة
 هي المجموعة التي حصلت على أداء :النوع األول من الشخصية

، ولكن حصلت واالنفتاح والتفاني يةمنخفض في العصابية واالنبساط
منة الثانية أو النوع أما المجموعة الكا .على أداء متوسط في الوداعة

الثاني من الشخصية فوجدت بأنها منخفضة في العصابية، ومرتفعة 
ني، ومتوسطة في والتفا يةوفوق المتوسط في االنبساط ،في الوداعة

على ذلك، أطلق على المجموعة األولى اسم  وبناًء. االنفتاح
وجدير   .الثانية الشخصية المرنةعلى الشخصية المحافظة، و

) منخفض، متوسط، مرتفع(هنا أن محكات مستويات األداء  باإلشارة
المستخدمة في الدراسة الحالية أخذت من محكات األداء الموجودة 

انظر مثال محكات (في الدراسات السابقة التي تم عرضها سابقًا 
 ,Merz & Roesch(األداء المستخدمة في دراسة فيرز ورويش 

2011.( 
المستهدفات في الدراسة  وبتتبع مستويات أداء الطالبات

نجد أن أعلى مستوى أداء  ،الشخصية الخمسة عواملفي الحالية 
المرنة (الوداعة في كال النوعين من الشخصية  عاملحدث في 
األربعة األخرى  العواملمقارنة بمستوى األداء في ) والمحافظة

في بعد العصابية في كال  أقلها أداًءكان لشخصية، بينما ل
ووجد أيضا أن أكبر الفروق في المتوسطات بين . الشخصيتين

 مستويات األداء في الشخصية المرنة والشخصية المحافظة وقع في
الوداعة، والفروق في بعد التفاني،  الخبرة،  يليه علىاالنفتاح  عامل

  .العصابية على التواليو، يةاالنبساطو

الشخصية المرنة والشخصية (الفروق بين مستويات األداء في المجموعتين  للعينتين المستقلتين لبحث) ت(نتائج اختبار ): 5(جدول 
  في أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية) المحافظة

مستوى 

 الداللة
درجة 

 الحرية
 )ت(قيمة 

االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الحسابي
 العدد

  المجموعات

 أنواع الشخصية
 أبعاد الشخصية

.511 623 -.658 
 المرنة 290 1.82 60.

 المحافظة 658 1.85 69. العصابية

.000 946 -13.10* 
 المرنة 290 2.19 58.

 المحافظة 658 2.70 54. االنبساط

.000 946 -23.24* 
 المرنة 290 1.85 47.

 المحافظة 658 2.65 49. االنفتاح

.000 946 -25.01* 
 المرنة 290 2.52 44.

 المحافظة 658 3.18 34. الوداعة

.000 946 -16.56* 
 المرنة 290 2.24 57.

 المحافظة 658 2.90 56. التفاني
    0.050فرق المتوسط دال عند مستوى معنوية * 
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ولفحص الداللة اإلحصائية للفروق بين نوعي الشخصية 
 عامل علىفي كل  الحالية المستخرجة من بيانات هذه الدراسة

) ت(اختبار  خداماست الكبرى للشخصية، مقياس العوامل الخمسة
خمسة  حيث تم إجراء، )5كما في جدول (للعينتين المستقلتين
،  َفحدد المَتغير المستقّل نوع الشخصية )ت(تحليالت الختبار 

مقياس العوامل  عواملوهو  ،والمتغير التابع) مرنة، محافظة(
نفتاح، االو، يةاالنبساطوالعصابية، (الخمسة الكبرى للشخصية 

لحساب اختبارات  SPSSوقد استعمل برنامج  ،)التفانيوالوداعة، و
  ). IBM Corp, 2010(ومخرجاتها ) ت(

)  5(الخمسة في الجدول ) ت(يالحظ من نتائج اختبارات 
وجود فروق  ذات داللة إحصائية بين الشخصية المرنة والشخصية 

العصابية، مقياس الشخصية، ما عدا بعد  عواملالمحافظة في جميع 
) ت(وهذا يعني أن اختبارات ). α= 0.05( معنويةعند مستوى 

تشير إلى وجود فروق في األداء بين متوسطي الشخصية المرنة 
 العواملفي ) P=0.000(والشخصية المحافظة ذات داللة إحصائية 

أما . التفانيوالوداعة، واالنفتاح، و، يةاالنبساط: األربعة للشخصية
داللة بين الشخصيتين ذات   توجد فروق ، فالالعصابية عاملفي 

وللتعرف على خصائص نوعي الشخصية ). P=.511( إحصائية
وفق المستوى التعليمي،  الحالية المستخرجة من بيانات الدراسة

والتخصص، والمستوى األكاديمي، يمكن تتبع مواقع وجود أفرادها 
  .سيرد ذلك الحقًافي تصنيفات هذه المتغيرات، كما 

  القة بين نوعي الشخصية والمستوى التعليميالع

جامعي، (لبحث العالقة بين المستوى التعليمي للطالبات 
 في محاور االختبار،) المرنة، المحافظة(ونوعي الشخصية ) ثانوي

للداللة اإلحصائية   )Chi-square test( مربع كاي اختبار  استخدام
العالقة بين  ولبحث داللة تلك .)α= 0.05( معنوية  عند مستوى

المتغيرين للتصنيفين حسب المجموعات التصنيفية التي تتقاطع 
 Standardized( مؤشر البواقي المعياري تم استخدامبينهما، 

residuals ( لتحديد مدى حجم وجود مجموعة معينة من األفراد
داللة له فإذا وجدت مجموعة معينة وجودا  .في التصنيفات المختلفة

إن هذه المجموعة ممثلة تمثيًال كبيرا في : يقال ذعندئإحصائية، 
ويحدد ذلك إذا  .)Overrepresentation(المجموعة التصنيفية 

فإذا لم يوجد  .) 1.96( علىقيمة مؤشر البواقي المعياري  زادت
إن هذه : يقال عندهاداللة إحصائية،  لهللمجموعة المستهدفة وجود 

 في المجموعة التصنيفيةالمجموعة غير ممثلة تمثيًال كبيرا 
)Underrepresentation(.  قيمة مؤشر  قّلتويحدد ذلك إذا

فإذا كانت قيمة مؤشر البواقي ). 1.96-( عنالبواقي المعياري 
فهذا يشير إلى أن المجموعة ،  1.96المعياري مثًال أكبر من 

ممثلة تمثيًال جيدا في المجموعة ) الثانوي مثًالطالبات (المستهدفة 
فهذا يشير إلى أن هذه  ،)1.96 -(أما إذا كان أقل من . منةالكا

ولفحص  .المجموعة غير ممثلة في هذه المجموعة الكامنة تماما
العالقة بين المستوى التعليمي ونوعي الشخصية، استخدم اختبار 

  .) 6(مربع كاي كما في الجدول

  .مي ونوعي الشخصية المحافظة، المرنةاختبار مربع كاي لفحص العالقة بين المستوى التعلي):  6(جدول 

 المتغير
  المستوى التعليمي

 المجموع
 الجامعي الثانوي

 أنواع الشخصية

 المحافظة
 290 116 174 )العدد(التكرار 

 60.0% 40.0% 100.0% 
  1.7- 1.6 مؤشر البواقي المعياري

 المرنة
 658 329 329 )العدد(التكرار 

 50.0% 50.0% 100.0% 
  1.1 1.1- مؤشر البواقي المعياري

  .p < .05( ،χ2(df = 1) = 8.082, p < .004(قيمة مربع كاي دالة إحصائيا عند 
 

التي تشير إلى مخرجات مربع كاي، ) 6(الجدول  يكشف
عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواع الشخصية المقبولة في  وجود

 = χ2(df) (نوي، جامعيثا(للطالبات  تعليميوالمستوى الالدراسة 
1) = 8.082, p < .004. (.  عالقة بين المستوى  وجودوهذا يعني

وعملية تسكينهن في أحِد نوعي الشخصية لهذه  اتللطالب تعليميال
ولكن تشير نتائج قيم مؤشر البواقي المعياري في الجدول . الدارسة

ثلت أن طالبات الجامعة والثانوية العامة م: أي .إلى غير ذلك) 6(
، )المحافظةوالمرنة، (بنسب متساوية تقريبا على نوعي الشخصية 

 المحافظات من%) 60(أن  فوجد.  وخصوصا في الشخصية المرنة
طالبات جامعة، ولكن هذه النتيجة %)  40(و طالبات ثانوية عامة،

ليست ذات داللة إحصائية وفق مؤشر البواقي المعياري، حيث كانت 

للشخصية المحافظة ) 1.6<1.96(ياري قيمة مؤشر البواقي المع
مؤشر البواقي المعياري  قيمةو ،العامة الثانوية لمستوى

وربما يعزى السبب في وجود  .الجامعة لمستوى) -1.7<1.96(
الداللة اإلحصائية الختبار مربع كاي وعدم وجودها ما بين خالياه 

اسة، من خالل نتائج مؤشر البواقي المعياري إلى كبر حجم عينة الدر
وخصوصا أنه يعاب على اختبارات مربع كاي حساسيتها الشديدة 

  ).Steven, 2002(للعينات الكبيرة 

   العالقة بين نوعي الشخصية والتخصص

لفحص العالقة بين التخصص ونوعي الشخصية، استخدم 
  ).7(اختبار مربع كاي كما في الجدول 
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  ).محافظة، مرنة(ونوعي الشخصية  اختبار مربع كاي لفحص العالقة بين التخصص): 7(جدول

 المتغير
  التخصص

 المجموع
 ادبي علمي

 أنواع الشخصية

 المحافظة
 290 175 115 )العدد(التكرار 

  39.7% 60.3% 100.0% 
  1. 1.- مؤشر البواقي المعياري

 المرنة
 658 393 265 )العدد(التكرار 

 40.3% 59.7% 100.0% 
  1.- 1. اريمؤشر البواقي المعي

   .p < .05( ،χ2(df = 1) = .032, p < .858(قيمة مربع كاي غير دالة إحصائيا عند 
 

اختالف الطالبات في التخصص على تسكينهن في  ولفحص أثر
أن  تبين، الحالية نوعي الشخصية المستقاة من بيانات هذه الدراسة

صائيا بين غير دالة إح) 7(في الجدول  ، كمانتائج اختبار مربع كاي
 > χ2(df = 1) = .032, p(التخصص ونوعي الشخصية المقبولة 

اختالف تخصص الطالبة ربما ليس له عالقه  ؛ مما يعني أن) .858.
  ). محافظة، مرنة( ةبعملية تسكينهن في أحد نوعي الشخصي

  العالقة بين نوعي الشخصية والمستوى األكاديمي 

صية، استخدم لفحص العالقة بين التخصص ونوعي الشخ
  ).8(اختبار مربع كاي كما في الجدول 

  )محافظة، مرنة(ونوعي الشخصية اختبار مربع كاي لفحص العالقة بين المستوى األكاديمي ): 8(جدول

 المتغير
 المستوى األكاديمي

 المجموع
 ضعيف جيد جيد جدا ممتاز

 أنواع الشخصية

 المحافظة
 282 8 66 112 96 )العدد(التكرار 

 34.0% 39.7% 23.4% 2.8% 100.0% 
  8. 1.8 4. 1.8- مؤشر البواقي المعياري

 المرنة
 648 12 109 242 285 )العدد(التكرار 

 44.0% 37.3% 16.8% 1.9% 100.0% 
  5.- 1.2- 3.- 1.2 مؤشر البواقي المعياري

  .χ2(df = 3) = 10.440, p < .015قيمة مربع كاي ذات داللة إحصائية، 
 

نتائج اختبار مربع كاي الذي يدرس ) 8(يعرض الجدول 
ممتاز، جيد جدا، جيد، (العالقة بين المستوى األكاديمي للطالبات 

ونوعي الشخصية ، حيث تشير النتيجة إلى  وجود عالقة ) ضعيف
ذات داللة إحصائية بين اختالف المعدالت التراكمية أو النسبة 

 > χ2(df = 3) = 10.440, p(ة المئوية ونوعي الشخصية المقبول
.015.(  

أما نتائج مؤشرات البواقي المعيارية، فوجدت أن الطالبات 
تتوزع بنسب ) ممتاز، جيد جدا(الحاصالت على معدالت مرتفعة 

النتيجة نفسها  كما ظهرت .متقاربة جدا على النوعين من الشخصية
 فمثال نجد أن. لدى الطالبات الحاصالت على معدالت منخفضة

 حواليالطالبات الالتي حصلن على معدالت ممتاز وجيد جدا نسبة 
مؤشر البواقي المعيارية (المحافظة في مجموعة الشخصية  %)74(

فكال  .لمعدالت الجيد جدا) 40.(للمعدالت الممتازة و  )1.8-= (
في مجموعة   )81%(، و))1.96(المحك  يقل عنالمؤشرين 

للمعدالت ) -1.1= (معيارية مؤشر البواقي ال(  الشخصية المرنة
يقل يضا أفكال المؤشرين  .للمعدالت الجيد جدا) 1.1(و الممتازة

أي أن نسبة تمثيل الطالبات ذوات المعدالت ). 1.96(المحك  عن
ذات ت ليس)  المحافظة، المرنة(المرتفعة في كال نوعي الشخصية 

سبان ذا ما ُاخذ في الحإ نسبيامتساوية  أنها حصائية، أيإداللة 
طالبة في مجموعة الشخصية المحافظة ) 290(العدد الكلي لكل نوع 

  .في مجموعة الشخصية المرنة) 658(و

  المناقشة

بروفايل إلى استعمال أسلوب تحليل  الحالية هدفت الدراسة
السمات الكامنة باستخدام مقياس العوامل الخمسة الكبرى 

) التفانيولوداعة، اواالنفتاح، و، يةاالنبساطوالعصابية، (للشخصية 
لعينة من  ،للتعرف على أنواع بروفايل السمات الشخصية الكامنة

ممثلة بعينة من طالبات الثانوية العامة  ،طالبات المجتمع السعودي
وعينة من طالبات جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، عندما يكون 
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وبما أن هذا .  ااألكاديمي والتخصص معروًفو مستواهن الدراسي
أحد طرق المنهج المتمركز على األفراد  سلوب القياسي الذي يعداأل

لديه القدرة على اكتشاف المجموعات الكامنة أو بروفايل السمات 
الكامنة للشخصية المستقاة من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

والتي من الممكن أن تتعرف  ،)التي لم يحصل التعرف عليها سلًفا(
هدفين من تطبيق المقاييس الشخصية على سمات خفية للمست

  الشخصية نفستفيد المتخصصين والمهتمين في مجال علم  ،عليهم
لعمل برامج تعليمية أو عالجية تفيد في التنمية المستدامة في 

قليمي عموما والوطني سواء على المستوى اإل ،المجتمع الواحد
  .  خصوصا

في لكامنة أسلوب تحليل بروفايل السمات اوبتحليل نتائج 
للشخصية، وجد أن هناك  الكبرى مقياس العوامل الخمسة

مجموعتين أو نوعين من السمات الشخصية ، يمكن االستفادة منها 
بالتعرف على بعض السمات الشخصية لعينة من الطالبات 

حيث ظهرت المجموعة الكامنة األولى أو البروفايل  .السعوديات
وكانت نسبة المسكنات فيها  ،األول المسمى بالشخصية المحافظة

وتقع فيها الطالبات الالتي يتصفن بأداء  .%)30.60(من الطالبات 
واالنفتاح والتفاني، ولكن حصلن ية منخفض في العصابية واالنبساط
أما المجموعة الثانية أو البروفايل . على أداء متوسط في الوداعة

فيها من  الثاني المسمى بالشخصية المرنة وكانت نسبة المسكنات
وتقع فيها الطالبات الالتي يتصفن بأداء ، )69.40%(الطالبات 

منخفض في العصابية، ومرتفع في الوداعة، وفوق المتوسط في 
 عواملوبالنظر إلى .  والتفاني، ومتوسط في االنفتاح يةاالنبساط

الشخصية الخمسة في ضوء نوعي الشخصية المستقاة من بيانات 
ن أعلى مستوى أداء حدث في بعد الوداعة ، وجد أالحاليةالدراسة 

مقارنة بمستوى ) المرنة والمحافظة(في كال النوعين من الشخصية 
داًء أأقلها حدث للشخصية، بينما  األخرى األربعة العواملاألداء في 

ووجد أيضا أن أكبر .  العصابية في كال الشخصيتين عاملفي 
في الشخصية المرنة الفروق في المتوسطات بين مستويات األداء 

الخبرة،  يليه في  علىاالنفتاح  عاملوالشخصية المحافظة وقع في 
، يةاالنبساطوالوداعة، والتفاني، عامل مستوى األداء والفروق 

بالدراسات  الحالية وبمقارنة نتيجة الدراسة .العصابية، على الترتيبو
- أنهااألجنبية التي استخدمت المنهج المتمركز على األفراد، وجد 

حصلت على ثالثة أنواع من الشخصية وأكثر  -أي الدراسات األخيرة
)Merz & Roesch, 2001; Rammsted et al., 2004( بينما ،تم 

ولكن هذه  .الحصول على نوعين من الشخصية في الدراسة الحالية
النتيجة ربما يدعمها بعض المنطق المبني على نتائج الدراسات 

ع العوامل الكبرى الخمسة للشخصية بحثت شيوالتي العربية 
  .باستعمال المنهج المتمركز على المتغيرات

 ؛2007خليل، و يونس(وبالنظر إلى طبيعة المرأة العربية 
(McCrae, et al., 2005 أن الشخصية المرنة ظهرت بقوة في  وجد

وعن ة، كما تواتر ظهورها في مختلف األدوات القياسي ،هذه الدراسة
وفي عدد ) المالحظينواألقران، والذاتية، (ديرات طريق جميع التق

سبانية والفلبينية من الثقافات واللغات، مثل األلمانية واإل
)Rammsted, et al., 2004; Aveye & Church, 2005; 

Boehm et al., 2002 .(أنها تميزت في عينة  ويضاف إلى ذلك
ا ًظا ملحوبأن هذه الشخصية منخفضة انخفاض الحالية الدراسة

 & Merz(الدراسات األجنبية  كشفت نتايجمقارنة بما  ،بالعصابية
Roesch, 2011( ، ر ي، ما يشوداعةال عاملمرتفعة في كما جاءت

وهادئة وقادرة على مواجهة ، إلى أن هذه الشخصية متزنة انفعاليا
المواقف الضاغطة دون أن تشعر بإزعاج أو ارتباك، ولديها نزعة 

 ذات حسنات االجتماعية الحميمة مع اآلخرين، وكبيرة لتكوين العالق
ولديها الرغبة ، ومطيعة ،في اآلخرين، ولديها حب اإليثار نية

 ،لديها دافعية عالية لإلنجاز أن كما وجد .بمساعدة اآلخرين
في تحقيق ذاتها من  ال سيما ،ومصممة وعنيدة في تحقيق أهدافها

أنها تمثل  المثيرمن و .والوظيفية العمل األكاديمي الدراسيخالل 
من مجموع أفراد عينة هذه الدراسة، آملين أن تكون   )%69.40(

للمجتمع السعودي نفس هذه النسبة أو أكثر في المجتمع الحقيقي 
  .خاصة والمجتمع العربي عامة

من الشخصية المسالمة  ةأما الشخصية المحافظة فهي قريب
 ;Herzberg; 2009(السابقةالتي وجدت في العديد من الدراسات 

Herzberg & Roth, 2006( ،حصلت على درجات منخفضة  ولكنها
ها ربما خجولة تجعل السمةوهذه  .الخبرة علىفي االنفتاح 

 .الخبرة انفتاحا كبيرًا علىوتساورها بعض المخاوف من االنفتاح 
 ،ولكن أفرادها يعدون مجتهدين في محاولتهم تحقيق ذواتهم

وقد وجدت . معرفية بقدرة عالية تمهماويستطيعون أن ينجزوا 
 ,Caspi, Milne(السابقةهذه الشخصية في العديد من الدارسات 

Amell, Theodore, & Moffit, 2003; Herzberg & Roth, 
2006; Merz & Roesch, 2011 .( ويدعم وجود الشخصية

تلك الدراسات التي أجريت في  ،أيضا الحالية المحافظة في الدراسة
ضمن  يعد ،الخبرة علىبية التي وجدت أن بعد االنفتاح البيئة العر

؛ 2007خليل، و يونس(األقل شيوعا في المجتمع العربي  العوامل
McCrae, Terracciano, et al., 2005(.    

 الدراسةفلم تستخلص من بيانات  ،أما الشخصية المتسلطة
ربما أي لم تظهر في البيئة األنثوية في المجتمع السعودي،  .الحالية

العصابية  عاملوالرتفاعها الكبير أيضا في  ،لطبيعة المجتمع المحافظ
 شائعةوهذه الشخصية غير  ية،االنبساط عاملوانخفاضها في 

  . بالمجتمع السعودي األنثوي

 تعليميوبدراسة مدى تأثير العالقة بين متغيرات المستوى ال
من  تينوالمستوى األكاديمي والتخصص مع نوعي الشخصية المقدر

مقدار شيوع أفراد  ي، وجد تساوالحالية بيانات الدراسة
الشخصيتين بين التصنيفات المختلفة لهذه المتغيرات، حسب نسبة 

، على الرغم من وجود عالقة دالة وجودها في عينة الدراسة الحالية
إحصائيا بين نوعي الشخصية والمستوى التعليمي، وفق نتيجة 

ويمكن عزو هذه  .على مستوى خالياه اختبار مربع كاي، ولكن ليس
الداللة اإلحصائية لكبر حجم عينة الدراسة، وليس إلى حجم التأثير 
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لذا يمكن اعتبار . للعالقة بين نوعي الشخصية والمستوى التعليمي
وبهذا لم تشر  .هذه العالقة ليست ذات معنى يمكن االعتماد عليها

له  تعليميالمستوى الإلى أن االرتفاع في الحالية نتائج الدراسة 
المحافظة (بشيوع أفراد عينتها على نوعي الشخصية عالقة 
 ,.Robins et al(، بخالف ما وجد في الدراسات األجنبية )والمرنة

1996; Boehm et al., 2002(.  يعود السبب إلى أن وربما
الشخصية المسيطرة لم تظهر من خالل عينة اإلناث من المجتمع 

ير إليها في تلك الدراسات األجنبية بأنها والتي أش ،السعودي
من بين أنواع الشخصية المكتشفة في  االحاصلة على األقل تعليم

المرنة والمحافظة اللتين  الشخصيتينمقارنة مع  ،بحوث الشخصية
.  توجد لهما احتمالية عالية بأن يحصال على درجات عليا في التعليم

سواء ذات العالقة بالتخصص  الدراسة األكاديمية أن ،أضف إلى ذلك
ال تؤثر مباشرة على تكوين تركيبة  أو المستوى األكاديمي ربما

 بلالشخصية في المجتمع السعودي خاصة والمجتمع العربي عامة، 
أو المجتمع المحدود  سريةيقع التأثير األكبر في محيط البيئة األ

في  يرالتعبصح  إن ،أو نتيجة لعوامل وراثية ،الذي يحيط باألفراد
  .  حدود سياق تعميم واهتمام الدراسة الحالية

 في االرتفاع أن إلى الدراسة الحالية أيضا نتائج تشر ولم
 نوعي على عينتها أفراد بشيوع عالقة له األكاديمي المستوى
، وربما يعود السبب في عدم وجود )والمرنة المحافظة( الشخصية

) 77.53(%من  ذلك إلى طبيعة خصائص عينة الدراسة المكونة 
رهاصات يمكن أن هذه اإل. من ذوي المستويات األكاديمية العالية

في المجتمع العربي  العليا لدراساتتساؤالت للباحثين وطلبة ا عدُت
الستخدام المناهج البحثية المتمركزة على األفراد لدراسة الباب تفتح 

أعلى الشخصية العربية والعوامل التي تؤثر عليها للوصول بها إلى 
  .المستويات بنفسية عالية

  التوصيات والمقترحات

في تقديم التوصيات الحالية يمكن االستفادة من نتائج الدارسة 
  :والمقترحات اآلتية

استخدام أساليب إحصائية متقدمة تركز على دراسة سمات ) 1
األفراد خصوصا أن المكتبة العربية غنية بالبحوث والدراسات 

  . تمركزة على المتغيراتالمستخدمة المناهج الم

محاولة إعادة البحوث العربية األصيلة المستخدمة المنهج ) 2
المتمركز على المتغيرات، ولكن باستخدام أساليب المنهج 
المتمركز على األفراد لمقارنة النتائج للوصول إلى فهم أعمق 
عن الشخصية العربية ومعرفة أسباب تكوينها وتتبع االختالف 

وعين من المنهج لمالحظة تغير السمات بين نتائج الن
  .الشخصية عبر الزمن

استخدام األدوات والمقاييس المقننة التي أثبتت ثباتا وصدقا ) 3
مقياس العوامل  :عند تطبيقها على البيئة العربية، مثل ينعالي

باستخدام  شمولية الخمسة الكبرى للشخصية إلجراء دراسات

عرف على أنواع الشخصية المنهج المتمركز على األفراد، للت
  .في البيئة العربية وخصوصا الفردية بعمق وشفافية عالية

مع إضافة العديد من  دراسات مماثلة للدراسة الحاليةإجراء ) 4
القلق، الدافعية، االكتئاب، العنف، : مثل(المقاييس النفسية 

للتعرف بدقة عالية على ) التنمر، الجنوح، الضعف الدراسي
لشخصيات المستخرجة من األسلوب خصائص أنواع ا

على أعمار مختلفة ومقارنة فضًال عن إجرائها  .اإلحصائي
لمنهج المتمركز على لنتائجها بالدراسات المماثلة المستخدمة 

  .المتغيرات
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