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 :امللخص

  يقظة الضمير(املقبولية، التفتح على الخبرات،  العصابية،  االنبساطية،  )  العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةالدراسة الكشف عن عالقة    هدفت

املتغيرات،  الرؤية    أحاديةب بعض  في ضوء  السعودية  العربية  باململكة  السجناء  )لدى عينة من  الدراسة من   (  120وتكونت عينة 
 
انتقاؤهم سجينا تم   ،

( تعريب وتقنين  John, Donahue & Kentle,1991داد )إعهم مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  عليوقد طبق  بالطريقة العشوائية البسيطة،  

. وقد كشفت نتائج  (2008)خوج تعريب وتقنين املقياس على البيئة السعودية  (Rokeach, 1990) روكيشإعداد الرؤية  أحادية(، ومقياس 2013أحمد )

 بينالدراسة عن  
 
املقبولية(    -التفتح  -ولبعض العوامل الخمسة الكبرى للشخصية )االنبساطيةالدرجة الكلية    عدم وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

بينما    أحادية وبين   بين    وجدت الرؤية،  طردية  وبين  الرؤية،    أحاديةوبين  )العصابية(  عامل  عالقة  الضمير(  )يقظة  عامل  بين  عكسية   أحاديةوعالقة 

  ظهرت النتائج فروق دالة احصائيولم ت  ،الرؤية
 
في درجات السجناء على الدرجة الكلية ملقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغير مستوى  ا

  التعليم،  
 
الكبرى للشخصية تعزى لكل من متغير في حين ظهرت فروق دالة احصائيا الخمسة  العوامل  الكلية ملقياس  الدرجة  السجناء على  في درجات 

( من  العمرية  الفئة  ولصالح  الجريمة  40-  20العمر  نوع  وملتغير  سنة،  الضمير(  )يقظة  بعد  من  كل  في  اتجهت  قد  الفروق  إتجاه   -نجد  في  املقبولية( 

  وجود فروقكما أظهرت النتائج الدرجة الكلية للمقياس(.  -االدمان، بينما اتجهت الفروق نحو القضايا الجنائية في كل من بعد )العصابية
 
دالة احصائيا

السجناء على مقياس   ملتغ  أحادية في درجات  التعليم،  الرؤية تعزى  املتوسط، في حين لم تظهر  لير مستوى  املستوى  الداللةصالح      تلك 
 
تبعا اإلحصائية 

أو نوع الجريمة.   الدراسة عدد من التوصياتملتغير العمر  إعداد البرامج اإلرشادية املناسبة لفئة الشباب عن طبيعة اضطراب   ، من أهمهاوقد قدمت 

يرة تنعكس على تكوين شخصية الفرد، وتحول دون تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين واملجتمع الذي يعيش فيه.  الرؤية وما يترتب عليه من آثار خط أحادية

ا   الدراسة عددكما قدمت   أهمهاملقترحاتمن  الشخصية و   ، من  الكبرى في  الخمسة  العوامل  بين  العالقة  املالحظة  الرؤية لدى نزالء    أحادية دراسة  دور 

 . االجتماعية

 السجناء. ؛الرؤية أحادية؛ العوامل الخمسة الكبرى للشخصية املفتاحية:الكلمات 

 :قدمةامل

وا إ  االنسان  تفكير  سواء  ن  االستجابة،  طرق  يحدد  الذي  هو  املختلفة  للمواقف  جسمية ا دراكه  تغيرات  شكل  في  أم  انفعالية  أم  سلوكية  كانت 

نواعه، ا فكار هي املحرك الرئيس ي للتعبير عن املشاعر وما يتبعها من أعراض فسيولوجية لدى الفرد، ومن ثم ظهور السلوك باختالف  فسيولوجية، فاال 

 .أو الالسواءسواء أكان في حد السواء 

بيك     Beckويرى 
 
شيوعا املعرفي  العالج  نظريات  أكثر  اال )، صاحب  بها  يحدد  التي  الطريقة  خبراتهم،أن  أبنية  وكيف    فراد  يشعرون  كيف  تحدد 

 1990حداث اللفظية واملصورة في مجرى الشعور من خالل االعتقادات واالتجاهات واالفتراضات )مليكة،  حيث يستمد الفرد معارفه من اال (.  يسلكون 

 ال   ه خالل مراحل نمو فرد يفكر بطريقته املعرفية التي اكتسبها وكونها  فال  (.226:
 
عماله كلها افوبالتالي  ،  عليهااملبنيه    كاره فاملختلفة، ويعمل ويتصرف تبعا

   .فكار املبنية على االعتقادات والتوقعات، وبذلك يتوقف مدى نجاحه على مستوى انفتاحه أو انغالقه العقليموجهة باال 
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مالحظتها في كافة مجاالت الحياة املتنوعة،  ساليب املعرفية في مجاالت التفكير، فهي ظاهرة نفسية يمكن  املتصلبة، تعد أحد اال   حادية إن الرؤية ال 

وال الصواب  بين  حدية  بنظرة  الواقع  رؤية  بين  مزدوجة  فكرية  ثنائية  فهو  جديد،  أو  مخالف  هو  ما  نحو كل  االتجاه  في  الفرد  انغالق  خالل  خطأ،  من 

 .(355 :2012)الشحات، املعتقدات ثابتة ال تقبل النقاش فكار و وانغالق على النفس باعتبار اال 

اال   أحاديةويشير مفهوم   بين  التوفيق  الفرد على  إلى قدرة  التفكير  الخارجية من  الرؤية في  املتغيرات  الداخلية وبين مجمل  كار  اففكار واملعتقدات 

يجاد توازن يتسم في تقبل املتغيرات الخارجية حتى ولو لم تكن على انسجام تام مع مكوناته ا واتجاهات وقيم اجتماعية، فإذا امتلك الفرد القدرة على  

نساق ومعتقدات قد ال يفهمها بش ئ من املرونة واالحترام في الوقت نفسه، ا الداخلية، أصبح هذا الفرد على درجة من الكفاءة في التعامل مع اآلخر ومع  

القدرة على فعل ذلك فمن شأنه إلى    أما عدم  الذي يسعى  التفكير  ، وهو 
 
 منغلقا

 
ينش ئ فكرا الفرد عنا أن  الرفض   يجاد توازن مطلق ملعتقدات  طريق 

وال  للمعتقدات  و املطلق  معتقداته  عن  املختلفة  الخبراتاففكار  أن  كما  معه،  تتوافق  التي  لتلك  املطلق  والتأييد  تشكل    كاره  للفرد  فكاره أ املبكرة 

 (.38 : 2007ومعتقداته )عثمان، 

و  اإلنسان  منطقا فتفكير  يكون  أن  إما  للمواقف   يدراكه 
 
تكون  ،  ا يكون  تاستجابوعليه  أن  وإما  منطقية،  تكون ا ة  وبالتالي  منطقي،  غير  دراكه 

عملية مراحل النمو املختلفة،  عليهاغير منطقية. فالتفكير عملية رئيسية توجه الفرد في التعلم واكتساب كافة الخبرات التي تشتمل    للمواقف ةتاستجاب

الحياة املختلفةوبالتالي ف ظهور اضطرابات في الصحة النفسية وعدم اتزان   وبالتالي  ،اضطراب طرق التفكير يؤدي إلى صعوبات في التعامل مع مواقف 

 لشخصية التي تنعكس على عملية التوافق للفرد مع نفسه أو اآلخرين ومع املجتمع املحيط في شتى املجاالت.ا 

، أن نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية من أهم النماذج وأحدثها التي فسرت سمات Eastmanوايستمان    Fleenorويرى كل من فلنر  

م االنطواء، واالنفتاح  االنفعالي، واالنبساطية مقابل  الثبات  العصابية مقابل  النموذج يفترض وجود خمسة عوامل فقط وهي،  قابل الشخصية. فهذا 

النفور  مقابل  واملقبولية  الخبرة،  على  العوامل  االنغالق  وهذه  لالتجاه،  االفتقار  مقابل  الضمير  وحيوية  وجود  ت،  مكامن  عن  للكشف  في ا هدف  بعاد 

 (.Fleenor & Eastman,1997الشخصية ذات استقرار وثبات نسبي )

ن أ ية، حيث  ومع انتشار االضطرابات واالنحرافات السلوكية ظهرت الحاجة لدراسة الظواهر النفسية والسلوكية املرتبطة باضطرابات الشخص

ا  أو الوجدان أو  السلوك    ال ظهـور أي انحراف فـي التفكير أو 
 
الشخصية مما يؤثر على الفرد نفسه وعلى مجتمعه تأثيرا . دراك يؤدي إلى تدهور في 

 
سلبيا

 أحادية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بهذه الدراسة للتعرف على عالقة جاءت وقد االجتماعي والخروج عن القوانين واملعايير الخلقية،  كاالنحراف

 الرؤية لدى عينة من السجناء في اململكة العربية السعودية.  

  :مشكلة الدراسة

 لحدوثها مما أشغل املؤسسات    هناك تزايد مضطرد في معدل انتشار الجريمة على كافة املستويات املحلية والعاملية،
 
ولم يشكل تقدم الدول مانعا

واالجت أكدت  النفسية  ما  وهذا  الجرائم،  مرتكبي  شخصية  بدراسة  باالهتمام  الجرائم   (Deapti, Ranjeet, 2013)  دراسة  يهعلماعية  نسب  ارتفاع  في 

 ،
 
وقد اظهرت معظم الدراسات التي اجريت على مرتكبي الجرائم سواء من الراشدين أو الجانحين، على ارتباط العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عامليا

)الحق،   كدراسة  االنفعالي  الثبات  االنحراف،  كالعنف،  الشميري،  2004بمتغيرات   ،2017  ،Thompson, 2016).  تتميز  ف مختلفة  شخصية  فرد  لكل 

النفس ي والسلوكيم  بجملة التي تحدد مسارها  السمات  لها دور   ن  أن  الذات والتوافق مع اآلخرين، كما   وتعبر عن 
 
النفس ي  ا التوافق  تفسير  و ،  في تحقيق 

 .(Clark, 2000) نسانيوفهم السلوك اال

فإن   أخرى  جهة  وا ومن  الفرد  التفكيمعتقدات  في  االسلوبه  يعد من  في  ر  واملؤثرة  املهمة  كافة  بعاد  في  تحديد سلوكه  في  دور  ولها  الفرد،  شخصية 

الرؤية التي تعد من أخطر املشكالت التي تعوق أداء الفرد  أحاديةاملجاالت، ومن أنواع الساليب املعرفية التي تتميز بالجمود واالنغالق الذهني ما يسمى بـ

ملواقف الضاغطة إلى إيجاد الحلول ومواجهتها، ويعتبر حل هذه املشكالت من  توافقه وارتقائه، حيث تتطلب العديد من املشكالت وا و ودوره االجتماعي،  

 (.2014 العمليات املعرفية التي تستند إلى تفكير منظم ومتحرر من الجمود يمكنها من تفسير وفهم الخبرات السابقة بطريقة موضوعية )عباس وملحم،

والقيم   النظم  مع  املتكيفة  السوية  الشخصية  تكوين  أن  لذوي  وبما  الشخصية  مكونات  دراسة  فإن  للمجتمع،  أساس ي  مطلب  هو  االجتماعية 

 في تفسير وتشخيص مسببات أنماط إنحراف السلوك اإلنساني وعالجها )الجوي
 
 (. 2017ج، السلوكيات الالسوية واملعادية للقيم املجتمعية قد تلعب دورا

تلك   بين  الشخصية لألفراد والتمييز ما  السمات  التفكير وكيفية فالتعرف على  انماط  بتنوع  اإليجابية والسلبية، ودرجة عالقتها  السمات والخصائص 

ال  شخصية  في  تقويمها  يمكن  التي  الجوانب  تحديد  في  املختصين  يساعد  واآلخرين  تكونها،  نفسه  مع  الفرد  تكيف  في  مقبولة  درجة  إلى  للوصول  فراد، 

   واملجتمع الذي يعيش فيه.

انحراف سلوك فرد دون آخر يعيشان  يمكن أن يفسر    الرؤية(،  أحادية)العوامل الخمسة الكبرى للشخصية،    املتبادل بين هذين املتغيرينفالتأثير  

كان هناك   فكلما  واحدة.  بيئية  النفس ي املتحت ظروف  وتعيق نموه  تؤثر على شخصيته  له من تهديدات  يتعرض  وما  الفرد  بجوانب شخصية  كامل  ام 

االن  واالجتماعي، ظهور  من  التقليل  فكرة  ح استطعنا  جاءت  ولهذا  السلوكية.  الكبرى   هذه رافات  الخمسة  العوامل  على  التعرف  محاولة  في  الدراسة 
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ب ال  أحاديةللشخصية وعالقتها  الشخصية وا الرؤية لدى عينة من  ملا لسمات  السوية سجناء، وذلك  الشخصية  بناء  في  املختلفة من دور فاعل  نماطها 

 مهمة على ضوء هذا النموذج، ا وقد أجرى عدد من الباحثين العرب، بحلوك املنحرف. وتعديل الس
 
سفرت عن نتائج مهمة، ومن بين هذه البحوث من وثا

 ,Coles)  )  كل من كوليه، جرين، سريفاستارا دراسة  مثل   اهتم بفحص الفروق بين الجنسين في هذه العوامل، أو دراسة هذه العوامل لدى فئات عدة،

Greene,2002, Srivastara, 1999 ،   ومع ذلك فلم تختص إحدى هذه الدراسات ببحث هذه العوامل لدى السجناء، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى

الكبرى  الخمسة  العوامل  العربية لم تدرس عالقة  البحوث  السجناء.   أحاديةب  للشخصية  فإن هذه  ثم    الرؤية لدى  الدراسة  تتحدد مشكلة  ومن   في هذه 

 الرؤية لدى السجناء؟  أحاديةوامل الخمسة الكبرى في الشخصية بعالقة العما الرئيس ي،  التساؤل جابة عن اال 

 أسئلة الدراسة:

 التالي:  على النحو  يمكن استعراض أسئلة الدراسة 
 الرؤية لدى السجناء؟  أحاديةو  للشخصيةبين العوامل الخمسة الكبرى ارتباطية هل توجد عالقة  .1

أونوع  أو العمر مستوى التعليم  السجناء على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغيرهل توجد فروق في متوسطات درجات  .2

 الجريمة؟

 ؟أو نوع الجريمة مستوى التعليم أو العمرالرؤية تعزى ملتغير  أحاديةهل توجد فروق في متوسطات درجات السجناء على مقياس  .3

 :فروض الدراسة

 :التاليعلى النحو  فروضها ضوء تساؤالت الدراسة تتحدد  يف

 الرؤية لدى السجناء. أحادية( بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية و 0.05توجد عالقة ارتباطية عند مستوى داللة إحصائية ) .1

مستوى ( في متوسطات درجات السجناء على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغير 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .2

 . أو نوع الجريمة أو العمرالتعليم  

أو نوع  العمر التعليم أوملتغير مستوى  الرؤية تعزى  أحادية( في متوسطات درجات السجناء على مقياس 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية ) .3

 . الجريمة

 : أهمية الدراسة 

 : ةالتاليعتبارات الدراسة لال هذه عزى أهمية ت 
ما من آثار خطيرة تنعكس على عليهوما يترتب  الرؤية لدى السجناء، أحاديةالكشف عن طبيعة العالقة بين السمات الشخصية و أهمية املتغيرات،   .1

 .  واملجتمع الذي يعيش فيهتكيف الفرد مع نفسه واآلخرين ، وتحول دون السجناءتكوين شخصية 

بحسب علم   -  الذي لم تتناوله الدراسات العربية بشكل كاف  ،الرؤية لدى السجناء  أحادية  متغيرترجع الهمية النظرية لهذه الدراسة إلى تناولها    .2

ارة االضطراب النفس ي وسوء  إثاآلخرين والتي تؤدي إلى    التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن   غير الصحيحةاملعتقدات الفكرية  رغم خطورة    -  الباحث

  التوافق،
 
 .السجناءلدى فئة  خاصة

 . رتكاب الجرائم السمات الشخصية في عالقتها بة العربية إلى مزيد من الدراسات حاجة الجهود البحثيكما ترجع الهمية النظرية للدراسة إلى  .3

 رتكاب الجرائم ملساعدة املعنيين على التشخيص وتقديم العالج املناسب للسجناء.ظاهرة احيث التركيز على هتمام محور اال لشريحة أهمية ا  .4

الفرد عن نفسه  .5 يتبناها  التي  الصحيحة  الفكرية غير  املعتقدات  لتعديل  املختصين في تصميم برامج عالجية وارشادية    أهمية تطبيقية، مساعدة 

 اآلخرين، وتحديد الجوانب التي يمكن تقويمها في شخصية الفراد، للوصول إلى درجة مقبولة في تكيفهم مع أنفسهم واآلخرين واملجتمع. وعن 

و  .6 الشخصية  في  السوية  غير  النماط  املبكر عن  الكشف  الوقائي،  العقالني،    أحاديةالجانب  التفكير  بتنمية طرق  السجناء وعالجها  لدى  الرؤية 

 الحداث تكامل في بناء شخصية السجناء للوصول إلى مستوى أفضل من السواء النفس ي.  شخصية االيجابيةوسمات ال

 علم النفس ودراسة الشخصية. في مجالكما يشكل هذا العمل إضافة علمية متواضعة إلى الجهود العلمية املبذولة  .7

 :حدود الدراسة

 يلي: تتمثل فيما  

 . (2020من مايو  5حتى  2020من فبراير  25طبقت أدوات الدراسة خالل الفترة الزمنية من )الحد الزماني للدراسة: 

 : تمثل الحد املكاني للدراسة في كل من السجن العام بمكه، السجن العام بجده، السجن العام بالقريات.الحد املكاني للدراسة
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للدراسة البشري  الجرائم  تتعدد الذكور فقط،  السجناء  : عينة من  الحد  وترويجها    -واخالقية    )جنائية  هم أنواع  املخدرات  حقوقية(، ممن    –تعاطي 

 إلى أقل من  25تتراوح اعمارهم مابين )
 
 عام فأكثر(.  45عام، من  45عاما

 :مصطلحات الدراسة ومفاهيمها اإلجرائية

 :
ً
    The big five factors of personality  لشخصيةلالعوامل الخمسة الكبرى أوال

الشخصية،   التي فسرت سمات  وأحدثها  النماذج  أهم  الشخصية من  في  الكبرى  الخمسة  بأنها  العوامل  أبعاد    خمسة عواملوتعرف  ساسية  أ أو 

العاملي   التحليل  إليها من خالل  التوصل  تم  التي  السمات  يحتوي على مجموعة من  وكل عامل  الشخصية،  أبعادتكون  في خمسة    وتتحدد  الشخصية 

 :(164، 2020)املناحي،  عوامل رئيسية وهي التي تتناولها الدراسة كما يلي

التشاؤم،   :Neuroticism  (N)العصابية   .1 القلق،  الفرد  سمات  أبرز  أن  إلى  تشير  له  العالية  فالدرجة  السلبية  والعواطف  لألفكار  امليل  وتشمل 

الشعور   املزاج،  الزائدة، تقلب  الحساسية  الضغوط،  الشعور باالحباط والعجز، عدم تحمل  العدوان،  االندفاع،  االكتئاب،  بالوحدة، الغضب، 

 والتقدير املنخفض للذات. 

: وتشمل امليل إلى املواقف االجتماعية والتفاعل معها، وتشير الدرجة العالية لهذا العامل إلى أن أبرز سمات الفرد Extraversion  (E)طية االنبسا .2

 . ثارة، الشجاعة، البحث عن اإلاملرح، النشاط، القيادة االجتماعية، تأكيد الذات، الثقة بالنفس، 

أو  .3 الخبرة  التفتح  على  لالحداث   : Openness to Experience  (O)االنفتاح  واملعرفة  بالثقافة  واالهتمام  العقلي  النضج  العامل  هذا  ويشمل 

، التفوق،  الداخلية والخارجية املحيطة، والدرجة العالية له تشير إلى أن أبرز سمات الفرد الخيال، الطموح، الهوايات املتعددة، الذكاء، التجديد

 . ، والتعبير الواضح عن االنفعاالتالجمال، حب االستطالعن، االبتكار، تذوق الفنو 

العالية له تشير إلى   االهداف، فالدرجةالتخطيط والسعي لتحقيق    ويشمل التحكم الذاتي باالنفعاالت  :Conscientiousness  (C)يقظة الضمير   .4

 . نجاز، والحرص وااللتزام باملهامأن أبرز سمات الفرد التنظيم، الدقة، التروي، االستقاللية، املثابرة، التصرف بحكمة، وكفاءة الدافعية لال 

ال:  Agreeableness  (A)املقبولية   .5 طريقة  أن  ويشمل  إلى  تشير  له  العالية  فالدرجة  اآلخرين،  مع  والتفاعل  االيثار، تواصل  الفرد  سمات  أبرز 

 . التعاطف، االهتمام باآلخرين، االستقامة، املشاركة، العفو، والوسطية في الرأي 

اإلجرائي بالدرجة:  التعريف  للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  يحصل    تعرف  قائم  عليهاالتي  مقياس  على  الكبرى املفحوص  الخمسة  العوامل  ة 

 الدراسة الحالية. املستخدم في  ، التفتح على الخبرات، يقظة الضمير، املقبولية()العصابية، االنبساطية واملشتمل على للشخصية

 :
ً
 : Dogmatism الرؤية أحاديةثانيا

إلى مدارس فكرية وعلمية   أو ينتمون  ايديولوجية مختلفة،  افرادها بقناعات  أن يتسم  التفكير وسمة عقلية يمكن  مختلفة.  هي شكل من أشكال 

سق من املعتقدات كما أن روكيش يميز ما بين التفكير الجامد الذي يشير إلى مقاومة تغيير املعتقدات، وما بين الدوجماتية التي تشير إلى مقاومة تغيير ن

 (.133-113: 1990املنظمة في نسق مغلق إلى حد ما )خفاجي، 

التي يحص  أحادية: تعرف  التعريف اإلجرائي بالدرجة  )  عليها ل  الرؤية  الداء على مقياس  املستخدم في    الرؤية  أحاديةالدوجماتية(  املفحوص من خالل 

 . الحالية الدراسة

:
ً
 : Prisoners  السجناء ثالثا

بأنهم يعرف   الدراسة  هذه  في   
 
إجرائيا    السجناء 

 
خصيصا ينطبق  املصطلح  وهذا  إرادتهم.  ضد  حريتهم  من  املحرومين  في    الشخاص  للموقوفين 

 إلى أقل من  25ممن تتراوح اعمارهم مابين ) محاكمة أو يقضون عقوبة،
 
 عام فأكثر(. 45عام، من  45عاما

 ي: النظر   طار اإل 

 يلي:   الرؤيا( كما أحاديةفي عرض ملتغيرات الدراسة )العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، و ويتمثل 

: أ
ً
   The big five factors of personalityلشخصية  للعوامل الخمسة الكبرى اوال

 
 
تقوم على افتراض أساس ّي مفاده أَن جميع الناس لديهم قابليات شاملة لالستجابة  والتيعد نظريات السمات واحدة من أهم نظريات الشخصية، ت

القابليات تدعى السمات و بطريقة معين وهو تشير بالدرجة الولى إلى الفروق الفردية في املجالين االنفعالي واالجتماعي، إضافة إلى افتراض آخر  ة، وهذه 

ون 
ّ
 .(99: 2009ميل الفرد لالستجابة بطرق متسقة في املواقف املختلفة التي يمر بها )رزق ، عدد من السمات التي تكشف الشخصّية من تك

من أبرز النماذج التي تفسر الشخصية على مستوى عال من التجريد، فكل عامل ثنائي القطب يعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  و 

  
 
. ويقترح هذا النموذج أن أغلب الفروق الفردية يندرج تحته مجموعة من السمات وهذه السمات أيضا

 
يندرج تحتها عدد آخر من السمات الكثر تحديدا

 )العميري،  
 
إليها تجريبيا التوصل  أن تصنف ضمن خمسة عوامل والتي تم  االنسانية يمكن  الشخصية   McCraeويشير كل من ماكري    (.17:  2019في 
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الخJohn  (1992وجون   العوامل  نموذج  أن  إلى  الشخصية  (،  النظريات  وتفسير  تقدم شرح  أنها  كما  الشخصية،  بنية  تمثل  للشخصية،  الكبرى  مسة 

 وتشكل 
 
  اطارا

 
 وتنظيم واضحا

 
 للبحث العلمي،  يا

 
 (.McCrae & John,1992والتحليل النفس ي ) تعليم مما سيكون له قيمة كبيرة في ال ،لفهم الفراد ودليال

  فسمفاهيم علم النهذا ويعد مفهوم الشخصية من أكثر 
 
 ومن اكثرها جاذبية، ومع ذلك فهو مفهوم معقد يصعب تعريفه نظرا

 
 واستخداما

 
شيوعا

فتراضاتهم حول الطبيعة البشرية، كما أن مفهوم ا الستناد علماء النفس في تعريف الشخصية ملناحي نظرية متعددة، مما يترتب على ذلك إختالفهم في  

لى املظاهر الجسمية الخارجية واملظاهر اإلجتماعية واالنفعالية، باالضافة إلى الجوانب غير املرئية التي تبقى خفية الشخصية متعدد الوجه يشتمل ع

 وفيما يلي أبرز النظريات في دراسة البنية العاملية للشخصية. لسبب أو آلخر.

استنا  النظريات املفسرة للشخصية: الشخصية من زوايا متعددة  إلى  النفس  ينتمون  نظر علماء  التي  النظرية  أو الطر  املناحي  إلى   
 
النحو دا إليها، على 

 لي: التا

النفس ي التحليل  : منحى 
ً
العلى(  Freudبريادة كل من فرويد    :أوال النا  النا،  )الهو،  هي  ثالثة عناصر  تتكون من  أنها  الشخصية على  إلى   يونجو ،  ونظر 

Young    مجموعة من النظمة الرئيسية )النا، الالشعور الشخص ي، والالشعور  الذي طور مفهوم الالشعور الجمعي، فقد رأى أن الشخصية تتكون من

 يلي:فيما (، حيث قام بتقسيم انماط الشخصية Shadowأو الظل  Personaالجمعي، والقناع 

االتجاه املنبسط باهتمامه باالحداث الخارجية   ويتميز: حيث يصف النماط االتجاهية باملنبسط واملنطوي،  Attitudinal Typesاالتجاهية األنماط   .1

 على العالم، ولديه ثقة
 
أكبر، وتتسم   والشياء وتكوين العالقات واالعتماد على الناس، فالشخصية املنبسطة تتحرك باتجاه الناس، وتبدو أكثر انفتاحا

ا فإن  الشخصية بعدم املباالة  . أما االتجاه املنطوي فهو انسحابي، يتجه الفرد نحو ذاته، ويتركز حول العوامل الذاتية، فعندما يكون هذا النمط سائد 

العم  من  أكثر  التأمل  ويفضل  واالنطواء،  العزلة  إلى  الفرد  ويميل  العالقات،  وفي  بالنفس،  الثقة  يفتقد  الذي  املنطوي،  بالنمط  يوصف  ل، الفرد 

ا عن الناس، وتميل إلى الحيل الدفاعية واالبتعاد عن التفاعل االجتماعي )غنيم،فالشخصية امل   .(244:1972نطوية تتحرك نحو الذات وبعيد 

 :أن هناك أربعة أنماط وظيفية تتفاعل مع النماط االتجاهية وهي Young ويرى يونج   األنماط الوظيفية  .2

   Intuitingالحدس   :Sensing     اإلحساس Feeling     الوجدان    Thinking     التفكير

السمات منحى   :
ً
نزعات    :ثانيا هي  أو   

 
نسبيا والدائمة  املستقرة  الخصائص  أو  السمات  من  مجموعة  من  تتكون  الشخصية  فإن  السمات  ملنحى   

 
ووفقا

آيزنك   ذهب  وقد  تختلف من شخص آلخر،  التي  للشخصية  الساسية  االبعاد  تؤلف  أبعاد    Eysenkانفعالية، معرفية، سلوكية،  ثالثة  بوجود  للقول 

 هي:   للشخصية

االنبس  .1 االنطواءعامل  االاط مقابل  ويعتمد على مفهوم  اال:  تشير  والكبح، حيث  ويشير ثارة  للذهن،  املخية  للقشرة  الزائد  النشاط  حالة  إلى  ثارة 

متأمل. الكبح إلى تناقص النشاط في القشرة املخية للذهن. أما الشخص املنطوي، فهو قلق، محبط، وله ميول لالستحواذ، وغير مبال، وحاد الطبع، و 

 .همية كبيرة للمعايير االجتماعيةا ميل إلى التخطيط، والتشكك في التصرفات املندفعة، وجاد في حياته، ويعطي فهو ي

 ما يستخدم مصطلح )عصابي( مع الحاالت  عامل العصابية .2
 
 ثنائي القطب. وغالبا

 
: واملقصود به العصابية في مقابل االتزان االنفعالي، ويسمى عامال

في   ولكن  بينما  املرضية،  والتشويش،  باللم  للشعور  ولديه حساسية  املنفعل غير مستقر،  الفرد  إن  االنفعالية، حيث  إلى   
 
أيضا يشير  قد  النظرية  هذه 

 
 
انفعاال القل  الفرد  ثبا  يكون  النوم، أكثر  واضطراب  بالنقص،  والشعور  املزاج،  تقلبات  مثل  السمات  من  مجموعة  على  العصابية  عامل  ويشتمل   ،

 
تا

 ة لالستثارة. والقابلي

، واملعتقدات الخاطئة وتوصف الدرجة املرتفعة بأن  Ideas of referenceاالحالة  فكار  أ : ويربط هذا العامل بين ظواهر الهالوس و عامل الذهانية .3

 (. 36: 2020)عسيري،  الفرد، بارد وعدواني وقاس  

االنساني املنحى   :
ً
جيلفورد    : ثالثا املنحي  هذا  رواد  أهم  املكونه    ويرى Guilford ومن  السمة  إلى  التوصل  يتم  حتى  إجرائية  خطوات  ثالث  هناك  أن 

الثالثة يم الخطوة  الفراد، وفي  ا لسلوك  الثانية يصبح وصف  الخطوة  السلوك، وفي  الفراد يختلفون في نوعية  أن  الولى  الخطوة  كن إعطاء للشخصية، 

ال أو  للسمة  )اسم  بالسلوك  االستدالل  من خالل  نستنتجها  ولكننا  مالحظة،  غير  فالسمات  خمسة   (.Cartwright, 1974,P273خاصية.  إلى  وتوصل 

 عوامل هي: 

يبتعد  : وهو عامل يعزى ملتغير الحالة االجتماعية، يبحث الفرد عن االتصال االجتماعي والرضا، وفي نهاية املقياس  االنطواء االجتماعي  –االنبساط   .1

 .الفرد عن االتصال واملسؤوليات االجتماعية

 .: وهو عامل انفعالي، يظهر الفرد انفعاالته بسرعة ولديه سمات انفعالية في ضعف االستقالليةاالنطواء االنفعالي –االنبساط  .2

 .لخضوع: يقيس الذكورة، وأهم السمات في السيطرة، وفي الطرف اآلخر يقيس النوثة ودرجة ا األنوثة –الذكورة  .3

: ويعتبر من أصعب العوامل في تسميتها، ويميل الفرد إلى االهتمام بمشاعر اآلخرين، وكذلك يهتم بامللكية الشخصية، ويتصف  خلو البال  –هناءة   .4

 ملشاعر اآلخرين ولل
 
 .ملكية الشخصيةبيقظة الضمير، وفي املقابل يكون مهمال
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، حيث يهتم الفرد باالشياء العقلية، وال يفضل االشتراك باالنشطة االجتماعية، ويق: وفي هذا النمط تكون التفكير االنطوائي .5
 
وم  الصورة أقل وضوحا

 (.2016)عبد الخالق، بعمل الشياء بطريقته الخاصة 

رت وجود خمسة  عدم وجود اتفاق بين العلماء حول عدد السمات التي تؤلف بنية الشخصية، إال أن نتائج البحوث الحديثة أظهيالحظ مما سبق  

 خالل مراحل الحياة، وعبر الثقافات املتعددة تصف البعاد الرئيسية للشخصية.
 
 عوامل كبرى للشخصية ثابتة نسبيا

 : وذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةمن

، ويرقى هذا النموذج إلى 
 
مرتبة النظرية النفسية، حيث تتوافر يعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من أوسع نماذج الشخصية انتشارا

الجيدة،  للنموذج معظ النظرية  ، م معايير وشروط 
 
شامال  

 
نموذجا كما يعد  العملي،  للتطبيق  القابل  العلمي  التصنيف   من 

 
نوعا النموذج  كما يعد هذا 

 على كل أبنية  يوفر قواعد واسعة لوصف سمات الشخصية، وكذلك تنظيم وتشخيص امراض الشخصية، حيث اشارت الدراسات  
 
أنه يحتوي تقريبا

العوامل  تعد  وبذلك  حدة،  على  عامل  كل  تعرف  خاصة  مضامين  تأخذ  التي  تلك   
 
خصوصا للشخصية  أخرى  نماذج  في  تحديدها  تم  التي  الشخصية 

أداة مفو الخمسة أداة موضوعية ومفيدة لتقييم الشخصية،   الكبرى للشخصية تعد   على ماسبق فإن العوامل الخمسة 
 
الشخصية بناءا يدة في تقييم 

الثقافات ) للتطبيق على مختلف  استيعابها   (.172:  2020،  املناحيوقابلة  الكبرى للشخصية، على  الخمسة  العوامل  املعدة لقياس  القائمة  وقد برهنت 

  :النموذج عليهاللعديد من االفكار املتضمنة في قوائم الشخصية، وفيما يلي وصف للعوامل الخمسة الكبرى التي يشتمل 

العامل الخامس التفتح للخبرات.  -ه .العامل الرابع العصابية-د العامل الثالث يقظة الضمير. -جالثاني املوافقة.  العامل   -. بالعامل الول االنبساط-أ

 (. 2012)الحسيني، 

  :بالنقاط التاليةوتجمل  :دعت الباحث العتماده واألسباب التيأهمية نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصة 

 وشمولية للشخص  والنماذجيعتبر نموذج العوامل الخمسة الكبرى أكثر النظمة   .1
 
ة االنسانية، حيث أنه يهدف إلى تجميع أشتات السمات يوصفا

 من السمات الكثر 
 
  (John & Sirvastava,1997:7,9) . . تحديدا املتناثرة في عوامل أساسية عريضة تختزل عدد كبير جدا

في    واملستخدمةطبيعة بناء العوامل الخمسة الكبرى السهلة والواضحة لدى عامة الناس، حيث أنها تشمل على عدد كبير من السمات الشائعة   .2

  .(108: 1999،)النصاري  لدى نسبة كبيرة من الناس واملألوفةلغة الحياة اليومية 

نزعات  - .3 بمثابة  تعد  العوامل  هذه  فإّن  بالتالي  كبيرة،  بنسبة  ثابتة  فيه  املتضمنة  السمات  أّن  النموذج  هذا  للتفكير   الفرادلدى    وراثيةيفترض 

 .  (Pie Dimont & Chae,1997:597) والتصرف.

4.  
 
وأما  تم التوصل إليه عن طريق مصادر متنوعة، فاملصدر الول لهذا النموذج هو املدخل املعجمي،    أنهعزى إلى  أحد أسباب أهمية هذا النموذج ت

    .الثاني تمثل في مقارنة أكثر من استبيان أو نموذج للشخصية في عينة املفحوصين نفسها املصدر

  ئط سمات الشخصية تأثيا ر ذج العوامل الخمسة الكبرى أكثر خيعد نمو  .5
 
نه يبدو بأن معظم السمات الهامة في الشخصّية يمكن  وأهمية، وذلك ل را

 .(McAdams, 1994:264- Furnham & Heaven, 1999:28)النموذج لهذا  بالنسبة ماأن توضع في مكان 

للتطبيق .6 النموذج هو قابليته للتطبيق في مجاالت متعددة  ا من اإلشار  :القابلية  الدالة على كفاءة   & Popkinz,2001,9; Widiger، )ومتنوعةت 

Trull,1992,371 .) 

 
ً
 : Dogmatism الرؤية أحادية: ثانيا

التي   الطريقة  تشكل  إنها  أي  اإلنسان،  لدى  التفكير  عملية  اليومية  الحياتية  واملواقف  املعارف  املواقف تشكل  مواجهة  في  االنسان  يستخدمها 

 علىواملثيرات، التي كان قد استخدمها في مواقف سابقة مشابهة ثبتت صحتها وفا
 
 دائما

 
تها، ومن ثم أصبح يميل إلى تكرار استخدامها حتى أصبحت سلوكا

للتعلم والتفكير )الغرايبة،  لديه    
 
الحي2013وأسلوبا املعارف واملواقف  تلك  أن يشكل ويحدد ويختار طبيعة (. وبناء  على  اإلنسان  اليومية يستطيع  اتية 

مفه فإن  لذلك  وسلوكيات.  واتجاهات  وقيم  ومعتقدات  أفكار  من  املحسوسة  وغير  املحسوسة  البيئية  املؤثرات  مع  التعامل  وكيفية  رؤيته  وم واتجاه 

 في تحديد أنماط وقوالب فكر   أحادية
 
 كبيرا

 
ية تحدد لإلنسان طبيعة نظام حياته وكيفية التفاعل مع مكونات بيئته الرؤية وفق هذه الدراسة يؤدي دورا

 .  (Neely&Mary, 2015)املحيطه كافة 

  أنتعني االنغالق الذهني أو الجمود الفكري أو التطرف في التفكير؛ حيث  و ،  Dogmatismالرؤية من تعريب كلمة الدوجماتية    أحاديةوتنبثق كلمة  

ود ما الفرد احادي الرؤية يرتكز على أن معتقداته صحيحة بشكل مطلق، وتصلح لكل زمان ومكان، وال يوجد مجال للمجادلة فيها، فهو مسلم بدون وج 

الجا العامة مبنية على معتقداته  للقضايا  العنف في يدل على ذلك، ونظرته  االستعداد الستخدام  املعتقدات الخرى، ولديه  مدة، ويدين االختالف مع 

  (.2018مواجهة االختالف بالرأي، )رزوقي وسهيل، 

ه  فالفرد الذي يتسم برؤية منغلقة إزاء قضاياه ومشكالته سواء على املستوى الشخص ي أو على املستوى العام ال يستطيع استيعاب ما يدور حول

الحدمن   التنموية )منصور، حفني،    ة تحوالت بالغة  القيم واالتجاهات والنماذج  املتدفق من تعددية في  السيل  الحياة، وكيفية مواجهة هذا  في فلسفة 
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ب  أحاديةف  (.1994 يتعلق  فهو  وعاجلة،  قاطعة  حلول  اتخاذ  إلى  ويميل  لها،  يتعرض  التي  املواقف  تحمل  الفرد على  في عدم مقدرة  تتجلى  أفكار  الرؤية 

ي   الفرد  فإن  وبذلك  مطلقة،  وثوابت  مسلمات  ويعتبرها  بل  نقاشها،  يقبل  ال  الفحص  محددة  من  العقل  منع  خالل  من  الدماغ  وظائف  إحدى  لغي 

 (. 32: 1990والتمحيص لتلك الفكار، وتهميش اآلراء الخرى املخالفة له )خفاجي، 

 استعراضها على النحو التالي: يتم ، Dogmatismالرؤية  حاديةالنظريات املفسرة أل 

النفس ي التحليل  نظرية   :
ً
يعتقد فرويد    : أوال ثالثة مستوياتFreudبريادة فرويد  يتكون من  اإلنسان  أن عقل  الول:    ، ،    Consciousالشعور  املستوى 

وهي منطقة في العقل ال تكون موجودة للفرد منذ   Preconsciousالشعور املستوى الثاني: ما قبل  ،  ويحتوي على معلومات مدركة في لحظة زمنية محددة 

 تحت سطح الوعي مباشرة يمكن استدعاؤها    Materمواد  الوالدة، لكنها تتطور مع استمرار تفاعل الفرد مع البيئة، وتحتوي على  
 
املستوى الثالث:   .الحقا

الفرد وسلوكه )  هو و   وهو جزء من حياة الفرد يختفي وراء الوعي  Un Consciousالالشعور    رضا، مستودع املشاعر والفكار املكبوتة، ويؤثر على أفكار 

 .(2011عذب، 

فرويد   أن  Freudويعتقد  باملثلية    أحادية،  الطفل  بشعور  الطفولة  مرحلة  في  تنشأ  فهي  املكبوتة،  الجنسية  املثلية  أشكال  من  شكل  الرؤية، 

لية، إذ تنقلب إلى الجنسية، يقوم الطفل بكبتها في الالشعور، وتبقى مختفية إال أن تبدأ بالظهور في مراحل النمو التالية عندما يواجه الفرد أزمات انفعا

اآل صيغة  تأخذ  )شكوك  اآلخرين  إلى  املقبولة  غير  والدوافع  الرغبات  عزو  فيها  يتم  والتي  كاإلسقاط،  الدفاعية    (Rokech,1954,P34لية 

(Lofferdo,1998 .) 

: النظرية املعرفية 
ً
 -التالي: (، وسميت بذلك لنها تشتمل على ثالثة مفاهيم أساسية على النحو Belief system theory)نظرية أنساق املعتقدات  ثانيا

أو عناصر تعمل كي تؤدي وظيفة محددة. فاملعتقدات تنظم عادة في Systemالنسق   .1 بين أجزاء  املنتظمة واملستقرة  العالقات  : يعني مجموعة من 

هللا،   )عبد  والسياسة  الدين  مثل  بموضوعات،  تتصل  روكيش    (. 1989أنساق  ونسق  Rokeachويرى  املعتقدات،  نسق  على  يشتمل  النسق  أن   ،

بمتصل    الالمعتقدات. ويمثله  التوقعات،  أو  الضمنية  أو  الصريحة  اللفظية  وغير  اللفظية  والالمعتقدات  املعتقدات  تنظيم    Continuumويشمل 

ا حقيقة، بينما ثنائي القطبين، يقع على طرفه الول كل املعتقدات والتوقعات واالفتراضات الشعورية والالشعورية التي يقبلها الفرد في زمن ما على أنه

فتراض  على الطرف اآلخر كل املعتقدات والتوقعات واالفتراضات الشعورية والالشعورية التي يرفضها الفرد في زمن ما على أنها خاطئة وال يمكن ا يقع  

 (. Rokeach,1960يعتمد على مدى تشابه النساق مع ما يعتقد به الفرد ) النهمدى أو شدة رفض كل واحد من أنساق الالمعتقدات؛ 

، بين النسق املنطقي والنسق النفس ي، حيث إن النسق املنطقي )يتمثل في أن الجزء  Rokeach: حيث ميز روكيش  س ي والنسق املنطقيالنسق النف .2

ا وف النسق داخلي  أجزاء  املوضوعي ترتبط منه  املنطق  إن  إي  النسق،  املنطق في  ا لقواعد  ا مع الجزاء الخرى طبق  أو متصل داخلي   قمرتبط 
 
لقواعد   ا

 
 
  موضوعية(. في حين النسق النفس ي )يربط بين أجزاء النسق داخليا

 
 (. 2008للفرد )الربيعي، جية لقواعد ذاتية أو سيكولو   وفقا

روكيش  Belief  املعتقد .3 وقد عرف   :Rokeach    للعقل سابق  استعداد  أو  توقع  بأنه كل  أن جانب    Position to action (Predis)املعتقد  إلى   
 
مشيرا

من خالل ما يقوله الفرد أو يفعله. كما أن املعتقد يعني الفكرة التي يعتنقها الفرد، ويسلم بصحتها.   عليهاملعتقدات الحقيقية للفرد يتم االستدالل  

املعتقدات.   تلك  اتخاذ أساليب سلوكية معينة حيال موضوعات  الفرد من  التي تمكن  املعتقدات ما دامت تعبر عن قياس    ويمكنفاملعتقدات هي 

 (. 2010:59حالة ظاهرة ومحددة من السلوك )الجنابي، 

 :السابقهالدراسات 

 :اآلتيةحاور امللى إ تصنيفها  تم  
 : (Costa &McCrae)نموذج كوستا وماكري  لعوامل الخمسة الكبرى للشخصيةادراسات تناولت  :املحور األول  

إلى املقارنة بين عينة من السجناء في    دراسة هدفت  ((Terracciano, Löckenhoff, Crum, Bienvenu, & Costa, 2008  تيراسيانو وآخرون  أجرى  •

لدى عينة تألفت  Costa &McCraeلكوستا وماكري  قضايا املخدرات وغير السجناء املدخنين باستخدام نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

عمر    1012من   بمتوسط  الضمير(  55)سجين  يقظة  في   
 
ملحوظا  

 
انخفاضا سجلوا  قد  السجناء  أن  عن  النتائج  اسفرت  وقد  واالنبساطية    عام، 

 بغير السجناء.  ،ارتفاع ملحوظ بالعصابيةبينما سجلوا ، واملقبولية
 
 مقارنة

أجر  • وبونونين  في حين  هنغ  الكبرى  د  ((Hong & Paunonen, 2009ى  الخمسة  العوامل  للتعرف على  بثالث راسة  التنبؤية  عالقتها  في  للشخصية 

( من طالب الجامعة، واعتمدت  1151سلوكيات خطرة هي استخدام الكحول، السرعة في قيادة السيارات، استخدام التبغ، لدى عينة تألفت من )

كوستا لـ  للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  قائمة  على  واظهرت  Macre (1992) ي  وماكر  Costa الدراسة  الضمير  ،  يقظة  في   
 
انخفاضا النتائج 

طية لدى  واملقبولية لدى ذوي السلوكيات الثالثة، ووجود عالقة ارتباطية بين هذين العاملين واملخاطرة في استخدام التبغ، وانخفاض عامل االنبسا

 .مستخدمي الكحول 
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للشخصية وأساليب التفكير والتحصيل الكاديمي لدى   الكشف عن طبيعة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى   (2010)العنزي  وحاولت دراسة   •

( من  139( من الذكور )167( من الطالب والطالبات )306عينة من طلبة وطالبات كلية التربية الساسية بدولة الكويت، وتكونت عينة الدراسة من )

كوستا   لـ  للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  قائمة  الباحث  واستخدم  وبيانات  Macre  (1992وماكري    Costaاإلناث،  التفكير  أساليب  وقائمة   )

( وقد أظهرت نتائج الدراسة حصول عينة اإلناث على درجات أعلى من الذكور  1992)  Wagnerو واجنر    Sternbergالتحصيل الكاديمي لستيرنبرج  

العوامل بين  ارتباطية  الضمير، وجود عالقة  ويقظة  العصابية  الشخصية  أبعاد  بعدين من  لدى   في  التفكير  وأساليب  للشخصية  الكبرى  الخمسة 

ديمي من الذكور واإلناث، كما أسفرت النتائج عن إمكانية التنبؤ ببعض اساليب التفكير من خالل العوامل الخمسة وامكانية التنبؤ بالتحصيل االكا

 خالل عامل يقظة الضمير لدى االناث.

على العالقة االرتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وبين التفكير االبداعي لدى   إلى التعرف  (2018)هالل والحلبية  كما هدفت دراسة   •

 لعدة متغيرات ديموجرافية )الجنس، الجامعة، التخصص، الدخل االقتصادي(. وتكون
 
ت  طلبة الجامعات الفلسطينية، وتحديد الفروق بينهما وفقا

الدراسة من ) الكبرى للشخصية  ( من طالب جامعة )القدس، ب428عينة  الخمسة  العوامل  الدراسة في مقياس  ادوات  النجاح(، وتمثلت  يت لحم، 

كان  الدراسة  عينة  لدى   
 
شيوعا للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  أهم  ترتيب  أن  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  وقد  اإلبداعي.  التفكير  ومقياس 

 االنفتاح على الخبرة.  
 
 لدى عينة الدراسة كانت مهارة املرونة، ثم الطالقة، االنبساط، ثم يقظة الضمير، وأخيرا

 
أهم مكونات التفكير اإلبداعي انتشارا

 مهارة االصالة، وجود عالقة ذات داللة احصائية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والتفكير االبداعي لدى عينة الدراسة. 
 
 وأخيرا

دراسة   • املواد    (2019)يوسف  وتأتي  متعاطي  من  عينة  لدى  املعرفية  التشوهات  وبين  للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  بين  العالقة  لفحص 

بلغت ) العوامل 31املخدره  املعرفية لحمد هارون، قائمة  التشوهات  االدوات في مقياس  النفسية، وتمثلت  العباسية للصحة  ( متعاطي بمستشفى 

بشرى   تعريب  للشخصية  الكبرى  أبعاد  الخمسة  كافة  وبين  للشخصية  الخمسة  العوامل  بين  عالقة  وجود  عن  النتائج  اكدت  وقد  اسماعيل، 

بي التهويل والتضخيم،  ببعد  املقبولية  ارتبط عامل  السلبي والشخصنة، كما  الترشيح  ببعد  االنبساطية  ارتبط عامل  املعرفية، حيث  نما  التشوهات 

السلبي و  الترشيح  ببعد  الضمير  يقظة  الترشيح  ارتبط عامل  ببعد  الخبرة  االنفتاح على  ارتبط عامل  حين  في  والشخصنة،  والتضخيم  الفكار  قراءة 

 السلبي وقراءة االفكار. 

دراسة   • واملرونة    (2020)املناحي  وجاءت  الذاتية  الكفاءة  وكل من  للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  بين  العالقة  التعرف على طبيعة  لتستهدف 

ى القدرة التنبؤية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية بالكفاءة الذاتية واملرونة النفسية، لدى عينة من الجانحين وغير  النفسية، كذلك التعرف عل

( بلغت  )200الجانحين  العمرية من  باملرحلة  الذاتية18-13( حدث،  الكفاءة  في مقياس  االدوات  وتمثلت  ومقياس  ( عام،  النفسية،    املرونة 
 
ووفقا  ،

(، كشفت النتائج عن أن الجانحين كانوا أكثر عصابية، وأن غير الجانحين اظهروا مستويات مرتفعة 1992)  Macreوماكري    Costaلنموذج كوستا  

 بالجانحين، كما أشار 
 
ت النتائج أن  من االنبساطية واملقبولية واالنفتاح على الخبرة ويقظة الضمير وكذلك الكفاءة الذاتية واملرونة النفسية مقارنة

 بالجانحين، واالنبساطية منبئة باملرونة النفسية بين غير الجانحين.االنفتاح 
 
 على الخبرة ويقظة الضمير منبئين بالكفاءة الذاتية مقارنة

 الدوجماتية(:) الرؤية أحاديةدراسات تناولت  :ياملحور الثان

دراسة   • وملحم  هدفت  من   (2014)عباس  عينة  لدى  )الدوجماتية(  الرأي  في  والتشدد  واالكتئاب  والغضب  للعدائية  التنبؤية  القدرة  معرفة  إلى 

( من  الدراسة  عينة  وتكونت  لديهم،  الذات  بتقدير  وعالقتها  الردن  في  مق  بالجامعة،  (ةطالب  510ب،  الط  509املراهقين  استخدم  س ياوقد 

التشدد في الرأي.    أن، وأظهرت النتائج  ات، وقائمة بيك لالكتئابقدير الذ، والعدائية والغضب، وتالدوجماتية التباين في  العدائية والغضب فسرا 

والغضب واالكتئاب كان  وأن   الرأي )الدوجماتية(،    لهم العدائية  التشدد في  النتائج  أثر في  د فروق ذات داللة إحصائية في سمة و وجكما اوضحت 

 الح اإلناث. التشدد في الرأي تعزى ملتغير الجنس لص

•  ( دراسة  بين    ( Celia, 2015وجاءت  العالقة  تحديد  )النوع  أحادية بهدف  الديموجرافية  املتغيرات  وبعض  الرؤية  تعددية  الحالة    -العمر  -الرؤية/ 

الرؤية/ تعددية    أحادية( من طالب الجامعة، واعتمدت الدراسة على مقياس  309االجتماعية( لسر الطالب، لدى )  -التربوية  -الثقافية  -االقتصادية

 ملتغير الثقافة، التربوية لسر عينة الدراسة، في حين لم يكن لباق
 
 ي املتغيرات أي تأثير دال.الرؤية، وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود أثر دال احصائيا

 والتشاؤم( والتعرف الرؤية بكل من )الرضا عن الحياة، وتقدير الذات، والتفاؤل    أحاديةالتعرف على عالقة    (2018)حميد  في حين هدفت دراسة   •

الفكر لدى طلبة الجامعة. وتكونت عينة الدراسة    أحاديةعلى مدى إسهام كل من )الرضا عن الحياة، تقدير الذات، التفاؤل والتشاؤم( في التنبؤ ب

( بواقع  بالرياض  امللك سعود  جامعة  وطالبات  طالب  و)357من   
 
طالبا عكسي312(  ارتباطية  عالقة  وجود  للدراسة  النتائج  أهم  وكانت  طالبة،  ة ( 

الرؤية وكل    أحاديةالرؤية، وكل من الرضا عن الحياة والتفاؤل لدى طالب الجامعة، ووجود عالقة ارتباطية طردية )موجبة( بين    أحادية)سالبة( بين  

، التفاؤل من تقدير الذات والتشاؤم لدى طالب الجامعة، وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من )الدوجماتية، الرضا عن الحياة، تقدير الذات
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لتشاؤم( تفسر ما وا  والتشاؤم( تحدثها متغيرات )النوع، العمر، املستوى االقتصادي(. متغيرات )الدرجة الكلية لتقدير الذات، الدرجة الكلية للتفاؤل 

 )الدوجماتية(.  الرؤية  أحادية ( من التباين في%98.7مقداره )

تعددية الرؤية وبعض املتغيرات الشخصية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية    /أحاديةلتستهدف بحث العالقة بين    (2018)  عليالوتأتي دراسة   •

 بين الذكور واإلناث في أسلوب التعلم19-16( طالب وطالبة، باملرحلة العمرية من )318بلغت )
 
 ( عام، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا

اإلناث )،  لصالح  التعلم  أسلوب  في  فروق  في    -السطحيووجود  ارتبطت    /أحاديةالعميق(  حيث  الرؤية،  ال  أحاديةتعددية  بأسلوب   تعليمالرؤية 

ال أسلوب  وارتبط  تكوين    تعليم السطحي،  في  الدراس ي  والتخصص  الجنس  بين  للتفاعل   
 
احصائيا دال  أثر  الرؤية، ووجود  بتعددية    / أحاديةالعميق 

 تعددية الرؤية.

 الفروض   علمية لصياغةنتائج الدراسات السابقة والذي يشكل مرجعية    هايعل ض أهم القضايا التي أكدت  ا ستعر : يتم ا تعقيب على الدراسات السابقة

 :كما يلي

 . السجناءلدى  الرؤية أحادية وأ الخمسة الكبرى في الشخصية  بين العوامل بحث العالقه استهدفتالتي دراسات ندرة ال .1

 . الساسية ببحث العالقة بين متغيرات الدراسة إهتمت -الباحث حدود إطالع  في-عربيةعدم وجود دراسات  .2

بين   .3 العالقة  تناولت  أنها  السابقة  الدراسات  الكبرى للشخصيةيالحظ من استعراض  الخمسة  املتغيرات مثل    والعديد  العوامل  ضطرابات اإل من 

لجانحين، أو طلبة الجامعة، وطالب املرحلة الثانوية في حين لم يتم دراستها  الكفاءة، لدى العديد من فئات املجتمع كالحداث ا   ،املرونةالنفسية،  

السجناء، عالقة    لدى  البعض  تناول  ا الرؤية    أحاديةكما  املتغيرات  السرة النوعمثل    لديموجرافيةببعض  وحجم  املستوى  ،   االقتصادي، 

 قط.  تعليم مستوى ال -الجريمة، ولم تتناول متغير نوع االجتماعيو 

كما ظهرت أوجه اإلستفادة في ،  السجناءعينة من    الدراسة  أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة فتمثلت فى إختيار العينة، حيث تضمنتأما   .4

اإلجرائية،   املفاهيم  للدراسة،  إستخالص  النظري  اإلطار  السابقة من قضاياوتأصيل  الدراسات  أسفرت عنه  ما  في ضوء  الفروض  إتفاق   وطرح 

 وا 
 
  عما يمكن ا ختالف، فضال

 
   .ستخالصه من تعزيزات للنتائج عند مناقشتها الحقا

 الطريقة واإلجراءات: 

الدراسة:   حيث  منهج  والفارق،  االرتباطي  بشقيه  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  الكبرى تناول  اعتمدت  الخمسة  العوامل  بين  العالقة  طبيعة  البحث 

الرؤية في ضوء اختالف بعض   أحاديةالرؤية لدى عينة من السجناء، اضافة إلى بحث اختالف العوامل الخمسة الكبرى للشخصية و  أحاديةللشخصية و 

 العمر(.  -التعليم مستوى   -نوع الجريمةاملتغيرات الديموجرافية )

 العام بمكه، والسجن العام بالقريات.في السجن العام بجدة، السجن كافة السجناء تمثل مجتمع الدراسة ي: مجتمع الدراسة

، تم انتقاؤهم باملعاينة العشوائية البسيطة فقط  ر و ذكمن ال  ( سجين120)  أساسية تألفت من   ، عينةعينتين  تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة

  ( السعودية  العربية  اململكة  سجون  وهو  الصلي  املجتمع  بمكهمن  العام  بجدة   -السجن  العام  بالقريات  -السجن  العام  أسباب  (،  السجن  وتتعدد 

 لتوافر   االختياروقد وقع  حقوقية(، –تعاطي املخدرات وترويجها  -خالقية جنائية وا ) أو نوع الجريمة  محكوميتهم 
 
على من قاموا بهذه املحكوميات تحديدا

 تتراوح اعمارهم مابين ممن ، وينطبق ذلك على من يقضون عقوبة السجن بالفعل ،والعمرمن حيث عدد العينة،  عليهاشروط اختيار عينة هذه الدراسة 

 إل  25)
 
وذلك    ،ةالعينة الساسي  م نفس شروط عليه( سجين ممن تنطبق  40تألفت من )وعينة إستطالعية  ،  (فأكثر  عام  45من  عام،    45  أقل من  ىعاما

التعديالت  الخصائص  للتحقق من   بعض  إجراء  بعد  بالدراسة  املستخدمة  للمقاييس  الدراسة،عليها  السيكومترية  وعينة  يتناسب  التالي   بما  والجدول 

 توزيع عينة الدراسة على متغيراتها. يوضح 

 )مستوى التعليم، نوع الجريمة، والعمر(  عينة الدراسة على متغيراتهاتوزيع (: 1جدول )

 

 

 

 

 

 املتغير ومستوياته العدد  النسبة املئويه  املجموع 

 مستوى التعليم  تعليم متوسط )ثانوية وما دون(  88 % 73 120

 تعليم عالي )جامعي وما فوق(  32 % 27

 نوع الجريمة  جنائية واخالقية  58 % 84 120

 تعاطي املخدرات وترويجها 46 % 38

 حقوقية  16 % 13

 العمر  45عام: أقل من  25من   88 % 73 120

 عام فأكثر  45من  32 % 27
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 يلي:  فماأدوات الدراسة  تمثلت :أدوات الدراسة

الثانية من   (Costa &McCrae,1992)قام كل من  كوستا وماكري    :لشخصيةلالعوامل الخمسة الكبرى    قائمة .1 الصيغة  العوامل   بإعداد  قائمة 

( عبارة، و تعد هذه القائمة  180( والتي تألفت من )1989الخمسة الكبرى للشخصية والتي تعتبر صيغة مختصرة من القائمة التي تم نشرها عام )

( عبارة موزعة على البعاد 60لصلية من )من أشهر الدوات املستخدمة في قياس الشخصية لدى شرائح اجتماعية مختلفة، و تتألف في صورتها ا 

( عبارة.  12يث يحتوي كل عامل على )بح  املقبولية أو الطيبة(،  -االنفتاح على الخبرة   -يقظة الضمير  -االنبساطية  -)العصابية  الخمسة للشخصية 

-موافق -مسة وفق مقياس ليكرت )موافق بشدة ويمكن تطبيق القائمة بشكل فردي أو جماعي، تتم اإلجابة على العبارات باختيار أحد البدائل الخ

 (. 5-4-3-2-1والعبارات السلبية الدرجات ) (1-2-3-4-5الدرجات )معارض بشدة(، ويتم التصحيح باعطاء العبارات االيجابية( -معارض-محايد

العربية:   .2 صورتها  في  للشخصية  الكبرى  الخمسة  العوامل  قائمة  الباحثإعداد  زيتون   قام  قائمة    بترجمة(  2017)  أبو  من  االصلية  النسخة 

ثم   العربية،  اللغة  إلى  الكبرى  الخمسة  العبارات   عرضتالعوامل  الترجمة. وبناء على توجيهاتهم تم تعديل بعض  للتأكد من صحة  على مختصين 

من املحكمين وفي ضوء اقتراحاتهم  وتم عرض القائمة على مجموعة أكثر مالءمة للبيئة العربية. وذلك لتصبحلكن مع الحفاظ على املعنى العام لها 

 عبارة.  (60العبارات املركبة لتصبح القائمة بذلك ) وكذلك فصلتم تعديل صياغة بعض البنود، 

 الخصائص السيكومترية لقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية للصورة العربية:  

صية على  للعوامل الخمسة الكبرى للشخ  واالجرائيالنظري    واملفهوم عرض الصورة املترجمة   : تم املحكمين  صدق  .1: تم التأكد منه بعدة طرق  الصدق

: حساب قيمة الصدق لكل مفردة من القائمة عن طريق حساب معامالت االرتباط االتساق الداخلي.2  واالخذ باقتراحاتهم.  عدد من أساتذة علم النفس 

( 0.27-0.73تمي إليه، وتراوحت معامالت ارتباط بيرسون بين البنود والدرجة الكلية لكل بعد مابين )الكلية للبعد الذي تن  والدرجةبين درجة كل مفردة  

( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  جميعها  بين  0.01وكانت  االرتباط  معامالت  أما  مابين  البعاد(.  تراوحت  الكلية  والدرجة    -0.20)  الخمسة 

 عل(0.515
 
 جيدا

 
للقائمة.، وهذا يعد مؤشرا الداخلي  الصدق  الخمسة  التمييزي   . الصدق3ى  العوامل  التمييزي لعبارات قائمة  الصدق  التأكد من  تم   :

 وبعدها تم تحديد الربيع العلى    خالل ترتيبالكبرى للشخصية من  
 
لكل بعد، ومن ثم   والدنىالدرجات في كل بعد من البعاد الخمسة للقائمة تصاعديا

الختبا )ت(  قيمة  الحساب  املجموعة  بين  الفروق  داللة  الخمسة    واملجموعةا  علىر  البعاد  من  بعد  كل  في  عند لالدنيا  دالة  أتت جميعها  وقد  لقائمة. 

 .0.01مستوى داللة 

جتمان. معامل  -طريقة التجزئة النصفية    -كرونباخ    التالية: ألفاتم التأكد من ثبات قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بواسطة الطرق  :  الثبات

 التالي يوضح ذلك:  والجدول 

 معامالت الثبات لقائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية (: 2جدول )

 يقظة الضمير  املقبولية  االنفتاح على الخبرة  االنبساطية العصابية  طريقة حساب الثبات 

 0.77 0.67 0.77 0.72 0.76 ألفا كرونباخ 

 0.76 0.66 0.76 0.61 0.76 التجزئة النصفية 

 0.76 0.66 0.75 0.60 0.76 معمل جتمان 

 من الجدول السابق يتضح أن املقياس يتمتع بنسب ثبات عالية.

الحالية الدراسة  )  وفي  بلغت  للتقنين  بعينة  االستعانة  للتحقق من  40تم  إستطالعية،  سجين كعينة  و ال(  ألفا الثبات  )طريقة معامل  بطريقتي  صدق 

(، وللمقياس ككل 0.89( بوسيط قدره )0.94  –  0.83كرونباخ( لدرجات كل عامل من عوامل الشخصية الخمسة، وقد تراوحت معامالت الثبات بين )

إعادة  0.93) بلغ معامل(، وطريقة  أسابيع( وقد  ثالثة  بلغت  زمنية  فترة  )في  )  اإلختبار  قيمة دالة على0.92الثبات  وهي  وللعوامل   (  املقياس ككل،  ثبات 

مين( محك6) )صدق املحكمين(، بعرض املقياس على(،  كذلك تم حساب صدق املقياس بطريقة صدق املحتوى 0.86 -0.84 -0.85 -0.96 -0.90بلغت )

 فقرات املقياس.   على %98و %94وتراوحت نسبة إتفاقهم بين ء علم النفس، من أساتذة وخبرا 

ختيار مقياس خماس ي لالستجابة لكل صفة ا تم  ( عبارة موزعة على خمسة أبعاد،  60: يتكون املقياس في صورته النهائية من )طريقة تصحيح املقياس 

للعبارة السالبة ودرجة   5:1وتعطى درجة من    معارض بشدة(،  -معارض  -محايد  -موافق  -االستجابات التالية )موافق بشدة   أحداملفحوص  بحيث يختار  

 .درجة( 300الحد القص ى  :60أدنى )حدة يتراوح مدى الدرجات من على، و للعبارة املوجبة 1:5من 

صورتة  :  )الدوجماتية(  الرؤية  أحادية  مقياس   في  املقياس  روكيشأعد  ملتون  البيئة  (Rokeach,1990) الصلية  على  املقياس  وتقنين  بتعريب  وقام 

املقياس من )2008السعودية خوج ) التنبؤ 5( عبارة وأمام كل عبارة )20( ويتكون  املقياس على  أرفض بشدة، ويعتمد  إلى  أوافق بشدة  اختيارات من   )

املغاي أمام معتقدات اآلخرين والفكار  الفرد  انفتاح وانغالق نسق معتقدات  الفرد ومدى  العبارات بسلوك  رة لفكاره وتوضح نظام معتقداته. وتنقسم 

   .(بعد املنظور الزمني -بعد املركزية -بعد املعتقدات والال معتقدات)على ثالثة أبعاد 
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 :والعربيةالخصائص السيكومترية للمقياس في صورته األجنبية 

 :
ً
عبارة، بطريقة إعادة التطبيق وطريقة التجزئة النصفية وقد بلغت قيمة معامل  ( 40قام روكيش بحساب ثبات املقياس في صورته الكاملة )، الثباتأوال

الطر  بهاتين  )الثبات  )  الترتيب. كما ( على  0.68( و)0.93يقتين  الصورة املختصرة  ثبات    ، Patrickباتريك    ا كما قام بحسابهعبارة(    20بلغت قيمة معامل 

 .(. في صورته الجنبية0.76بطريقة ألفا كرونباخ )

: الصدق
ً
عبارة( عن طريق صدق التمييز حيث استطاع املقياس أن يفرق بين مرتفعي الداء على املقياس    40قام روكيش بحساب صدق املقياس )،  ثانيا

بحساب    Troldahl V & Powell F   (1965،))املنغلقين( ومنخفض ي الداء على املقياس )املنفتحين(. وفي الصورة املختصرة قام كل من ترولدال وبول  

 الصدق عن طريق قدرة املقياس على التمييز بين مرتفعي الداء على املقياس ومنخفض ي الداء. 

 للتطبيق على عينة الدراسة، وللوثوق في نتائجه تم ترجمة بنود املقياس إلى   :تعريب وتقنين املقياس على البيئة السعودية 
 
لكي يصبح املقياس صالحا

بِدلت ك
 
 .ثير من الكلمات بكلمات مناسبة للبيئة العربية، وتؤدي نفس املعنى للصورة الجنبيةاللغة العربية، واست

النفس،    تم عرض املقياس بعد ترجمته إلى اللغة العربية بالصورة السابقة، على مجموعة من السادة املحكمين املتخصصين في اللغة اإلنجليزية وعلم 

 . (%100 ى )( إل%80.55االتفاق بين )تراوحت نسبة و 

الحالية الدراسة  )  تم   وفي  بلغت  للتقنين  بعينة  للتحقق من  40االستعانة  إستطالعية،  سجين كعينة  و ال(  ألفا صدق  الثبات  )طريقة معامل  بطريقتي 

(، وطريقة إعادة اإلختبار 0.92(، وللمقياس ككل )0.87( بوسيط قدره )0.92  –  0.82كرونباخ( لدرجات كل محور وقد تراوحت معامالت الثبات بين )

الثبات ) بلغ معامل  أسابيع( وقد  بلغت ثالثة  املقياس بطريقة صدق   على( وهي قيمة دالة  0.92)في فترة زمنية  املقياس، كذلك تم حساب صدق  ثبات 

املقياس   املحكمين(، بعرض  إتفاقهم  6)    علىاملحتوى )صدق  النفس، وتراوحت نسبة  فقرات   على    %100و  %95بين  محكمين( من أساتذة وخبراء علم 

 املقياس.

    عليها  االجابةعباره يتم    20: يتكون املقياس الحالي من  طريقة تصحيح املقياس 
 
أرفض بصورة   -درجة  1درجات للموافقة )أرفض بشدة تأخذ    لستوفقا

درجات(، وبذلك   6أوافق بشدة تأخذ    -درجات  5أوافق بصورة عامة تأخذ    -درجات    4أوافق بدرجة قليلة تأخذ    -درجة  3قليلة تأخذ  أرفض بدرجة    -درجة  2عامة تأخذ  

 درجة.  120درجة، والحد العلى  20تتراوح درجات املقياس مابين الحد الدنى 

لعينتين   T-testاستخدام اختبار    -التالية )معامالت ارتباط بيرسون  اإلحصائية  االساليبللتحقق من فروض الدراسة تم توظيف  :  اإلحصائية  اليب األس

 . (ANOVAوكذلك تحليل التباين الحادي ) -مستقلتين

 : النتائج ومناقشتها

ونصه به  الخاص  والفرض  األول  السؤال  عن  باإلجابة  املتعلقة  توجد  النتائج   "( إحصائية  داللة  مستوى  عند  ارتباطية  العوامل 0.05عالقة  بين   )

الكبرى للشخصية و  الكبرى   أحاديةالخمسة  الخمسة  العوامل  بين  بيرسون  ارتباط  السابق تم حساب معامالت  الفرض  السجناء" لفحص  الرؤية لدى 

 (. 3دى السجناء في اململكة العربية السعودية، كما في جدول )لالرؤية  أحاديةللشخصية و 

  الرؤية لدى عينة الدراسة اديةأحيوضح قيم وداللة معامالت االرتباط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية و (: 3جدول )

العوامل  

 الخمسة 

 الدرجة الكلية  يقظة الضمير  املقبولية  التفتح للخبرات  العصابية  االنبساطية

  أحادية

 الرؤية 

R 0.022 0.25 ر* R 0.022 R 0.098 R 0.23* R 0.052 

Sig 0.813 sig 0.030 Sig 0.816 Sig 0.286 Sig 0.043 Sig 0.576 

 غير دال  الداللة  دال الداللة  غير دال  الداللة  غير دال  الداللة  دال الداللة  دال  غير الداللة 

( ارتباطية( ي3من جدول   إ دالة    تضح عدم وجود عالقة 
 
الخمسةبعض  بين    حصائيا  -)االنبساطية  بعد    وهي كل من  الكبرى للشخصية  العوامل 

الخمسة الكبرى للشخصية  والدرجة الكليةاملقبولية (    -  التفتح قيم معامالت االرتباط بنفس الترتيب   حيث كانت  ،الرؤية  أحاديةبين  و   ملقياس العوامل 

 ، عامل )العصابية(و  حاديةال   تفكيره( بين كل من  أحاديةبينما توجد عالقة طردية )أي كلما زادت عصابية الفرد زادت    ،(0.098  -   0.022  -  0.022هي )

  - 0.025، بمعامالت االرتباط )حاديةتفكيره( بين عامل )يقظة الضمير( وبين ال  أحاديةوعالقة عكسية )أي كلما زادت يقظة الضمير عند الفرد كلما قلت 

 لألطر السيكلوجية على النحو التالي: 0.23
 
. ويمكن تفسير ذلك وفقا

 
 ( وهي قيم دالة احصائيا

إر  عالقة  وجود  عدم  النتائج  الشخصية أثبتت  في  الكبرى  الخمسة  العوامل  مقياس  في  والتفتح  واملقبولية  االنبساطية  بعد  من  كل  بين  تباطية 

 أحادية إلى أن  ،Cameronالرؤية لدى عينة الدراسة من السجناء، ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء النظرية السلوكية، حيث يشير كاميرون  أحاديةو 

الوالدين وإفتقاد الحب الوالدي   ةالرؤية تعزى إلى مرحلة الطفولة وتأثير أساليب التنشئة اإلجتماعية للفرد والتي تتمثل في عدم شعوره بالتقبل من جه
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طفو  في  الرؤية  أحادي  الفرد  يوصف  حيث  السلبية  السمات  من  العديد  الطفل  فيكتسب  ووالديه،  الطفل  بين  والتواصل  التفاهم  بأنه  وإنعدام  لته 

الدفء والعطف في عالقاته، و  تاريخه )منعزل، شكاك، غيور، شراني( فهو ال يمارس اللعب مع أقرانه من الطفال اآلخرين. ولم يحصل في تنشئته على 

الشعور، ويتشكل السري يتصف بالسيطرة وسوء املعاملة، مع نقص الحب. مما ينتج عن ذلك نقص في الثقة بالنفس وتدني احترام الذات، وينمو ذلك  

اإل  الطفل  للفشل لدى  عرضة  أكثر  الرشد  مرحلة  في  يكون  الفرد  فإن  التنشئة  تلك  وبسبب  اآلخرين.  قبل  من  فيه  مرغوب  وغير  منبوذ  بأنه  حساس 

الرؤية لدى   أحاديةلي ف(. وبالتا2018  ويؤدي إلى انخفاض مستوى احترام الفرد لذاته واهتزاز الثقة والعزلة االجتماعية )عبد السادة، شنان  االجتماعي،

وليست   اإلجتماعية  تنشئته  أساسها  أو سمات شخصيتهالفرد  بين    عوامل  يفسر عدم وجود عالقة  الذي  المر  العوامل   أحاديةفقط  وبعض  الرؤية 

لالخمسة   الخمسة   .التفتح(  -املقبولية  -)االنبساطية  لشخصيةالكبرى  العوامل  لبعاد  الفرعية  السمات  خالل  من   
 
أيضا النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن 

للشخصية، االنبساطية  الكبرى  لعامل  اإليجابية  التي وضعها جون    فالسمات  الكبرى  الخمسة  العوامل  قوائم  في  جاء  ملا   
 
وفقا االنبساطي  للشخص  أو 

John  ودوناهوDonahue وكينتل ،Kentleكأداة لقياس س ،( مات الشخصية والتي تم اإلستعانه بها في هذه الدراسةJohn & Srivastara, 1999،)   يتميز

فالفردب   صاحبها إيجابية،  تعكس سمات شخصية  فعالة  ويشارك بشكل مقبول    لكي  سلوكيات   
 
إجتماعيا أن  يتواصل  لديهالبد  له  يعزز   الدعم  ويوفر 

تميز بجملة يكذلك الفرد الذي يتسم باملقبولية    الرؤية.  أحاديةو   االنبساطيةمما يفسر عدم وجود عالقة بين عامل    من قبل املحيطين  املناسب  النفس ي

(، 2020  ،عسيري من السمات التي تحدد مسارها النفس ي والسلوكي، وتعبر عن الذات والتوافق مع اآلخرين كما أن لها دور في تحقيق التوافق النفس ي )

يفتقدون لسمة املقبولية كسمة شخصية. هذا   االفراد ذوي السلوكيات الجانحه( التي أكدت أن  Hong,et.al,2009نتائج دراسة )المر الذي يتفق مع  

إفتقاد   تفسير  الباحث  اإلخفاق،    السجناءويعزي  لخبرات  املتكرر  تعرضهم  إلى   
 
إضافة واملحيطين،  املجتمع  تجاه  بالخزي  شعورهم  إلى  املقبولية  لسمة 

 إلفت
 
 ملا أقرته نظرية التحليل النفس ي حيث أكدت على أن عالقة الطفل بأمه في مرحلة الطفولة إذا لم ترتكز على أسوأيضا

 
س قادهم الدعم السري وفقا

يات  (، كما أن السمات الفرعية لعامل املقبولية تعكس إستراتيجPerez,et.al, 2012)  مان والرفض في مراحل العمر الخرى متينة يسودها القلق والحر 

السمات تؤثر على   اآلخرين كاإليثار واإلهتمام باآلخرين والتسامح وهذه  التعامل مع    نظرة التواصل والتفاعل مع  املختلفةالفرد في  مما يفسر   املواقف 

الرؤية بعامل التفتح على الخبرات، حيث يتسم الفرد أحادي    أحاديةكذلك الحال بالنسبة لعالقة    الرؤية.  أحاديةعدم وجود عالقة بين عامل املقبولية و 

اآلراء واملعتقدا  التعددية في  الحقيقة، وال يعترف بوجود  أنه يحتكر  اآلخرين، ويرى  القطعي، ورفض  التفكير  ت )حميد، الرؤية بعدة سمات مثل: توهم 

 الرؤية. أحاديةمدى تفتحه. مما يفسر عدم وجود عالقة بين عامل التفتح و مر الذي يجعل التفكير احادي الرؤية ال يتأثر بخبرات الفرد و ال (. 2018

 من خالل    حادية ل ضوء مفهوم ا   الرؤية فيمكن تفسيره في  أحاديةيقظة الضمير( و   -عامل )العصابية  أما بالنسبة لوجود عالقة بين كل من
 
وأيضا

 ملا جاء في قوائم العوامل الخمسة الكبرى التي وضعها جون  العصابية  عاملف  السمات الفرعية البعاد العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية.
 
 Johnوفقا

وكينتل  Donahueودوناهو    ،Kentle اال تم  والتي  الشخصية  سمات  لقياس  كأداة   ،( الدراسة  هذه  في  بها  أن John & Srivastara, 1999ستعانه   ،)

اإلكتئاب وا  العجز،  التشاؤم،  اإلنفعال،  القلق،  له  املميزه  السمات  أهم  السلبية، ومن  الفكار واملشاعر  إلى  امليل  العصابي يعكس  لحساسية الشخص 

إلى   أنه يميل  الضغوط، والعدوانية، كما  القدرة على تحمل  تا الزائدة، واملزاجية وعدم  كيفية وغير فعالة  ستخدام أساليب وإستراتيجيات مواجهة غير 

لألفضل في   للتعامل مع املواقف الحياتية،ويمكن تفسير معاناة السجناء من العصابية وتقديرهم السلبي نحو ذاتهم، إلى إعتقادهم بأن حالهم لن يتغير

لسجين يتسم باملبالغة في الهداف  ظل ما يتعرضون له من خبرات اإلخفاق املتكررة نتيجة إفتقارهم للدعم السري أو من املحيطين، المرالذي يجعل ا 

اآلراء واملعتقدات.    واملستويات ومعاييرالداء التعددية في  الحقيقة، وال يعترف بوجود  أنه يحتكر   ملا    الرؤية  أحادية  يهه  وهذ ورفض اآلخرين، ويرى 
 
وفقا

. ( وهذا ما أكدتThompson, 2016وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )(. 2018ورده )حميد، أ 
 
 ه كذلك نتائج هذا الفرض كميا

الضمير( و بالنسبة لوجود عالقة عكسية  أما   السجناء   الرؤية  أحاديةبين كل من عامل )يقظة  ا ب  فيمكن تفسير ذلك   لدى  الدرجة  لسجيأن  ن ذو 

 للتعريف اإلجرائي املستخدم فى هذه الدراسة والذي وضعه )
 
(، تنعدم لديه الهداف حيث John & Srivastara, 1999املنخفضة ليقظة الضمير وفقا

وغير دقيق فيما يقوم به، وضعيف اإلراده، المر الذي يجعله يعمم    عليهتحديد أهداف محددة وواضحة لينجزها، وأنه شخص ال يعتمد    عليهيصعب  

نتيجة لعدم قدرته على تحديد أهداف محددة لحياته  أفكار الفشل، أي يركز على سلبياته فقط واليستطيع رؤية اإليجابيات، مما يزيد شعوره بالفشل  

 إلى أنه شخص غير متيقظ وال يتصرف بما يمليه  
 
ضميره، ومن ثم يفتقد إلى الضبط الذاتي وتحمل املسؤلية، المر   عليهوإنجازها، وقد يرجع ذلك أيضا

 سلبية عن نفسه ويتس
 
م باملبالغة في الهداف واملستويات ومعاييرالداء ويتفق ذلك مع ما الذي يجعله غير متسامح مع ذاته )لوم الذات(، ويصدر أحكاما

نتائج ) الضمير وكل من  Fayombo, 2010أكدته  بين يقظة  إرتباطية  املعرفية،الرؤية و   أحادية( عن وجود عالقة  نتائج هذا  و   التشوهات  أكدته كذلك 

 .
 
 الفرض كميا

( في متوسطات درجات السجناء على 0.05"توجد فروق ذات داللة إحصائية )  والفرض الخاص به ونصهالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني  

  T-test. الختبار الفرض السابق تم استخدام اختبار "أو العمر مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تعزى ملتغير مستوى التعليم أو نوع الجريمة

 في الجداول )ANOVAن الحادي )لعينتين مستقلتين، وكذلك تحليل التباي
 
( وفيما يلي جدول يوضح ماتوصل اليه الباحث 7،    6،    5( وكانت النتائج كما

 من نتائج في هذا الصدد:
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 ملتغير "مستوى التعليم" Tنتيجة اختبار ) (: 4جدول )
ً
 ( الستجابات عينة الدراسة على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تبعا

 مستوى   العوامل 

 التعليم 

املتوسط   العدد 

 الحسابي

 الداللة  sigقيمة   Tقيمة  االنحراف املعياري 

 غير دال  0.474 0.718 0.888 11.712 87 عالي  االنبساطية

 1.099 11.545 33 متوسط 

 غير دال  0.671 0.426 1.071 69.02 87 عالي  العصابية 

 1.149 68.96 33 متوسط 

 غير دال  0.632 0.480 0.983 11.65 87 عالي  التفتح

 0.877 11.56 33 متوسط 

 غير دال  0.163 1.404 1.020 12.62 87 عالي  املقبولية 

 1.355 13.03 33 متوسط 

 دال 0.000 3.624 1.268 12.76 87 عالي  يقظة الضمير 

 0.842 12.50 33 متوسط 

 غير دال  0.238 1.185 2.189 118 87 عالي  الدرجة الكلية 

 1.985 118 33 متوسط 

( في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية للعوامل  0.05)  عند مستوى داللة  ( عدم جود فروق ذات داللة إحصائية4يتبين من جدول )

ن في ضوء  ذلك  تفسير  ويمكن  التعليم  ملتغير مستوى  تعزى  واملقبولية  االنفتاح  العصابية،  االنبساطية،  أبعاد  وعلى  للشخصية  الكبرى  موذج  الخمسة 

الكبرى للشخصية الذي أشار إلى أن الفراد لديهم خصائص ثابتة   ، تؤثر في التفكير، وفي املشاعر والسلوك، وهي ما تميز  Enduringالعوامل الخمسة 

تم اكتسابها وتميز  الفراد فيما بينهم، وينظر للسمة بأنها: "الصفة الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية"، سواء أكانت تلك السمات فطرية أو

 لدى الفرد، أي 
 
. كما يتبين من جدول    تعليم ال يتأثر بمستوى    الفرد عن غيره، فهي استعداد ثابت نسبيا

 
الفرد وثقافته وهذا ما أكدته نتائج الفرض كميا

ر تعزي ملستوى التعليم ولصالح ي( في متوسطات درجات السجناء على بعد يقظة الضم0.05)  عند مستوى داللة  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 4)

 للتعريف اإلجرائي  
 
 ,John & Srivastaraوالذي وضعه )مستوى التعليم العالي، وقد يعزى ذلك إلى السجين ذو الدرجة املنخفضة ليقظة الضمير وفقا

يصعب  1999 حيث  الهداف  لديه  تنعدم  يعتمد    عليه(،  ال  شخص  وأنه  لينجزها،  وواضحة  محددة  أهداف  به،    هعليتحديد  يقوم  فيما  دقيق  وغير 

يجة لعدم وضعيف اإلراده، المر الذي يجعله يعمم أفكار الفشل، أي يركز على سلبياته فقط واليستطيع رؤية اإليجابيات، مما يزيد شعوره بالفشل نت

وإنجازها،   لحياته  محددة  أهداف  تحديد  على  )قدرته  أورده  ما  مع  يتفق  أن  (Thompson, 2016وهذا  أوضح  مستوى    هالذي  ارتفع  الفرد   تعليم كلما 

كلما   العواقب  زاد وثقافته  أو  النتائج  في  أن  وعليه  .تفكيره  إلى  ذلك  تفسير  على    تعليم مستوى    يعزي  قدرته  مدى  على  يؤثر  في الفرد  العقالني  التفكير 

 وشخصيته  ينعكس على سلوكه مما  ت التي يمر بها  التعامل مع املواقف والخبرا 
 
لنظرية العالج العقالني اإلنفعالي فالتفكير العقالني للفرد يمكنه   . ووفقا

مم أفكار  من التفكير املنطقي السليم، وعلى العكس فإن التفكير الالعقالني يتسبب في وجود تشوهات معرفية في تفسير الفرد للمواقف والحداث، فتع

(، المر الذي أكدته كذلك Cory,2000)  السلوكيه كالجنوحلتالي ظهور االضطرابات  الفشل يسبب ظهور مشكالت في التعامل مع اآلخرين والحداث، وبا

 (.  2010نتائج دراسة العنزي )

 ملتغير "الُعمر" T(: نتيجة اختبار ) 5جدول )
ً
 ( الستجابات عينة الدراسة على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تبعا

 الداللة  sigقيمة   T االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد  الفئة العوامل 

 االنبساطية
20-45 88 11.602 0.687 

 دال 0.033 2.157
 0.535 11.312 32 فأكثر  46

 العصابية 
20-45 88 69.261 0.964 

 دال 0.000 4.561
 1.119 68.312 32 فأكثر  46

 االنفتاح 
20-45 88 11.375 0.486 

 غير دال  0.564 0.606
 0.535 11.312 32 فأكثر  46

 املقبولية 
20-45 88 12.613 0.939 

 دال 0.001 3.430
 0.309 13.031 32 فأكثر  46

 يقظة الضمير 
20-45 88 12.250 0.435 

 دال 0.007 2.754
 0.176 12.031 32 فأكثر  46

 الدرجة الكلية 
20-45 88 171 1.356 

 دال 0.000 7.982
 1.016 150 32 فأكثر  46

)من   ي5جدول  الكبرى    أن تضح  (  الخمسة  العمرية  العمرباختالف متغير    تختلف   لشخصية لالسمات  املرحلة  اتجاه  بعد    (45:  20)  في  فيما عدا 

فروق  تال    (االنفتاح) به  )،  العمرمتغير    بصددوجد  دراسة  نتائج  مع  يتفق  الذي  السمات (Celia, 2015االمر  نظرية  ضوء  في  ذلك  تفسير  ويمكن   ،
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أو الكامنة لدى الكائن، لنها تتحدد من خالل    يةعل، الشخصية بأنها: "املجموع الكلي لنماط السلوك الفEysenckالشخصية ليزنك حيث يعرف أيزنك 

القطاع وهي:  فيها منتظمة،  السلوكية  النماط  تكون  رئيسية  الوظيفي لربعة قطاعات  التفاعل  وتتغير من خالل  تتطور  والبيئة، فهي  -املعرفي    الوراثة 

اختالف املرحله    أو  العمره يكون لعامل  يعل، و (Eyssenck,1970)   نالتكوي-املزاج، والقطاع البدني -الخلق، والقطاع الوجداني-الذكاء، والقطاع النزوعى

تأثير   للفرد  لديه.  العمرية  الشخصية  السمات  أيزنك على  يكون   Eysenck  ويرى  للسلوك، حيث  الهرمي  التكوين  فهمها من خالل  الشخصية يمكن  أن 

العمومية والشمول، وتكون االستجابة   أعلى مستويات   النمط في 
 
املستويات نوعية وأقلها عمومية، كأن تكون فعال أكثر  أو استجابة ملحوظة   النوعية 

بظهورها في   لحدث في حالة واحدة، وبين املستويين املرتفع واملنخفض تقع االستجابات املعتادة، وهي أكثر عمومية، وتدل على استجابات متواترة تتميز

( مشابهة  أحداث  أو  الحدث  وضعة    (.Eyssenck,1970نفس  الذي  اإلجرائي  للتعريف   
 
الدرجة   (John &Srivastara, 1999)ووفقا ذو  فالشخص 

أي متقلب املزاج حاد يتسم بالعصابية  الفرد الذي املنخفضة من االنبساطية والذي يتصف بالبعد عن االتصال االجتماعي واملسؤليات والعزلة، وكذلك 

املنخف الضمير  استثارته، والفرد ذو  تالطباع وسهل  الذي  الذي نعدم لديه الهداف ويتصف بضعف اإل ض  املنخفضة  املقبولية  الفرد ذو   
 
رادة، وايضا

 باملراحل  فنراها تزداد  العمريعانى من الشك والحقد والقسوة البد وأن تتأثر كل هذه السمات لديه بعامل  
 
، وهذا ما أكدته نتائج املتقدمة  العمرية  تأثيرا

االنفتاح باختالف متغير   إلى عدم وجود فروق بمتغير  الفرض  نتائج  . كما أشارت 
 
الفرض كميا ا   العمرهذا   حيث تشير 

 
 منطقيا

 
أمرا لدرجات ويعد ذلك 

االمر  تلف باختالف املرحلة العمرية للفردلى الخبره إلى أن الفرد يتسم بالتقليدية وضيق الفق وهذه السمات من شأنها اال تخاملنخفضة لبعد االنفتاح ع

. Celia, 2015الذي أكدته نتائج دراسة )
 
، وأكدته نتائج هذا الفرض كميا

 
 ( كيفيا

 ملتغير "نوع   ANOVA(: نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي  6جدول )
ً
 الجريمة" الستجابات عينة الدراسة على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تبعا

 الداللة  sigقيمة   F متوسط املربع مجموع املربعات  العمر فئات   العوامل 

 غير دال  0.107 2.280 9.74 1.948 بين املجموعات  االنبساطية

 4.72 49.977 داخل املجموعات 

  51.925 الكل 

 دال 0.000 21.643 19.038 38.076 بين املجموعات  العصابية 

 0.088 102.916 املجموعات داخل 

  140.992 الكل 

 غير دال  0.111 2.237 0.545 1.090 بين املجموعات  االنفتاح 

 0.244 28.502 داخل املجموعات 

  29.592 الكل 

 دال 0.012 4.597 3.198 6.396 بين املجموعات  املقبولية 

 0.696 81.395 داخل املجموعات 

  87.792 الكل 

 دال 0.041 3.299 0.496 0.990 بين املجموعات  يقظة الضمير 

 0.150 17.602 داخل املجموعات 

  18.952 الكل 

 دال 0.000 47.663 66.399 132.799 بين املجموعات  الدرجة الكلية 

 1.393 162.993 داخل املجموعات 

  295.792 الكل 

( في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية للعوامل  0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )( عدم  6)  يتبين من جدول 

ظر لهذه النتيجة نجدها منطقية حيث نجد أن الشخص ن، وبالاالنفتاح( تعزي ملتغير )نوع الجريمة(  -الخمسة الكبرى للشخصية على بعد ) االنبساطية

ان مغيب عن عامله اليتبنى فكر محدد بل وتنعدم أهداف حياته، كذلك المر بالنسبة ملرتكب الجرائم الجنائية نجد أن الغضب املتعاطي في أغلب الحي

ته، يعوق التفكير في أحيان كثيرة ويوقف عقل الفرد، في حين نجد أن مرتكب الجرائم الحقوقية يعتنق فكر محدد متعصب خاطئ ويدافع عنه بإستما

ي كان  إذا  لل وحتى  ونقده  عنها  دفاعه  طريقة  أن  إال  املجتمع  مع  تتعارض  وال  الجميع  بها  يويده   
 
أفكارا معادية تبنى   

 
أفكارا منها  تجعل  باندفاعية  خرين 

الذي وضعة )و للمجتمع،   للتعريف اإلجرائي   
 
بJohn &Srivastara, 1999وفقا االنبساطية يتصف بالبعد عن  أ(  املنخفضة من  الدرجة  الشخص ذو  ن 

و االتص الفق  وضيق  بالتقليدية  يتسم  الفرد  أن  إلى  الخبره  على  االنفتاح  لبعد  املنخفضة  الدرجات  تشير  كما  والعزلة،  واملسؤليات  االجتماعي  هذه  ال 

الفرد  أن ال السمات من شأنها   ارتكبها  التي  الجريمة  الشخصية من ضيق  ،تختلف باختالف نوع  السمات  ، فشخص بمثل هذه 
 
 منطقيا

 
أمرا  ويعد ذلك 

 مع  ال 
 
، لن تتأثر سماته الشخصية بنوع الجريمة التي يرتكبها سواء أكانت اآلخرينفق وال يشعر باملسئولية ومنعزل عن املحيطين به واليتواصل إجتماعيا

العكس فهو شخص مغيّ  تعاطي، على  أو  أو حقوقية  وم  جنائية  دافعب  تتماش ى مع  إجرامية وسمات شخصية  يمتلك صفات  املجتمع  من  يته نسحب 

.Clark,2000المر الذي أكدته كذلك نتائج دراسة )الرتكاب مثل هذه الجرائم.  
 
( يتضح كذلك وجود  7جدول )ومن    ( وأكدته كذلك نتائج الفرض كميا
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( في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية على بعد 0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

الضمير  -)املقبولية "    -العصابية  -يقظة  اختبار  استخدام  تم  وقد  للمقياس(  الكلية  ا   Scheffe a,bالدرجة  والجدول  الفروق  اتجاه هذه  ملعرفة  لتالي " 

 يوضح ذلك: 

 ملتغير نوع الجريمة  Scheffeنتائج اختبار  فية ي(: اختبار ش7جدول )
ً
 للكشف عن مواقع الفروق في درجات السجناء على العوامل الكبرى للشخصية تبعا

Dependent Variable (I)  مجموعات (J)  مجموعات Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 انبساطية 

 جنائية 
 7517. -1680.- 294. 18547. 29182. حقوق 

 8896. -4625.- 736. 27266. 21356. ادمان

 حقوق 
 1680. -7517.- 294. 18547. -29182.- جنائية 

 6169. -7734.- 962. 28036. -07826.- ادمان

 ادمان
 4625. -8896.- 736. 27266. -21356.- جنائية 

 7734. -6169.- 962. 28036. 07826. حقوق 

 يقظة

 جنائية 
 2645. -7362.- 507. 20180. -23581.- حقوق 

 -1.0915- -2.5627- 000. 29667. *-1.82712- ادمان

 حقوق 
 7362. -2645.- 507. 20180. 23581. جنائية 

 -8350.- -2.3477- 000. 30505. *-1.59130- ادمان

 ادمان
 2.5627 1.0915 000. 29667. *1.82712 جنائية 

 2.3477 8350. 000. 30505. *1.59130 حقوق 

 مقبولية 

 جنائية 
 7636. -3347.- 052. 22150. 21444. حقوق 

 5204. -1.0944- 679. 32563. -28701.- ادمان

 حقوق 
 3347. -7636.- 627. 22150. -21444.- جنائية 

 3287. -1.3316- 000. 33483. -50145.- ادمان

 ادمان
 1.0944 -5204.- 679. 32563. 28701. جنائية 

 1.3316 -3287.- 329. 33483. 50145. حقوق 

 انفتاح

 جنائية 
 1765. -7439.- 315. 18561. -28371.- حقوق 

 9523. -4009.- 602. 27287. 27571. ادمان

 حقوق 
 7439. -1765.- 315. 18561. 28371. جنائية 

 1.2551 -1362.- 142. 28058. 55942. ادمان

 ادمان
 4009. -9523.- 602. 27287. -27571.- جنائية 

 1362. -1.2551- 142. 28058. -55942.- حقوق 

 عصابية

 جنائية 
 5788. -4867.- 044. 21488. 04606. حقوق 

 1.1177 -4488.- 033. 31591. 33446. ادمان

 حقوق 
 4867. -5788.- 044. 21488. -04606.- جنائية 

 1.0938 -5170.- 675. 32483. 28841. ادمان

 ادمان
 4488. -1.1177- 033. 31591. -33446.- جنائية 

 5170. -1.0938- 675. 32483. -28841.- حقوق 

 الدرجة الكلية 

 جنائية 
 1.1740 -8763.- 050. 41347. 14886. حقوق 

 2676. -2.7467- 040. 60786. -1.23955- ادمان

 حقوق 
 8763. -1.1740- 937. 41347. -14886.- جنائية 

 1613. -2.9381- 089. 62502. -1.38841- ادمان

 ادمان
 2.7467 -2676.- 130. 60786. 1.23955 جنائية 

 2.9381 -1613.- 089. 62502. 1.38841 حقوق 

( إلى جدول  الفروق قد7بالنظر  نجد  الضمير  (  )يقظة  بعد  في كل من  القضايا   -اتجهت  نحو  الفروق  اتجهت  بينما  االدمان،  إتجاه  في  املقبولية( 

( الذي يرى Catillالشخصية لكاتل )حيث تتسق هذه النتيجة مع ما ورد في نظرية السمات  .  الدرجة الكلية للمقياس(  -الجنائية في كل من بعد )العصابية

ويستدل   املواقف،  في  الفرد  يفعله  عما  واملسؤولة  الشخصية  بنية  لب  تشكل  فهي  الشخصية،  بناء  وحدات  هي  السمات  من أن  السلوك   عليها  خالل 

 بين إنTakub,2018نتائج دراسة )  هأكدت   الظاهر، االمر الذي 
 
خفاض مستوى املقبولية وبين الجنوح،  ( على وجود عالقة إرتباطية عكسية دالة إحصائيا
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 ويتفق ذلك معحيث أن الفرد ذو السلوك الجانح من ذوي الدرجة املنخفضة في املقبولية يعاني من قسوة الطباع والعنف والحقد وعدم التعاون وذلك  

 ملا جاء في    لضمير،( التي أكدت على الروابط بين الجنوح وإنخفاض يقظة ا 2020نتائج دراسة )عبد هللا بن عبد العزيز،  
 
فيقظة الضمير املنخفضة وفقا

   قوائم العوامل الخمسة الكبرى التي تم اإلستعانه بها في هذه الدراسة
 
 في اإلمكانات والقدرات John & Srivastara, 1999)  أيضا

 
(، صاحبها ليس مؤهال

ن  يتسم تفكيره أنه ذو طبيعة كارثية فهو يقوم بتجميع الحداث السلبية من املواقف ويضخمها ويبالغ فيها، ويتجاهل الخبرات اإليجابية، وم و الذهنية،  

 يرجع ثم فهو يعطي للمخاوف والخسارة واإلنفعاالت أهمية بالغه، المر الذي ينعكس على شعور الجانح بعدم الرضا عن مستوى تحقيق أهدافه، وقد  

 على ما يمليه 
 
يتسم بأنه غير كفء وغير  وعليهضميره، ومن ثم فهو يفتقد إلى الضبط الذاتي ويقظة الضمير،  عليهذلك إلى أنه غير جاد وال يتصرف بناءا

 مل  واالنبساطية والخروج عن القانون   وجود عالقة إرتباطية بين بعد التفتحعدم  ويتضح لنا كذلك    .قادر على تحمل املسؤلية
 
ا أكدته نتائج دراسة وفقا

(Leslie,2004،)    حيث أن الفرد الذي يحصل على درجة منخفضة في بعد التفتح يتصف بضيق الفق وعدم القدرة على رؤية المور بمنطقية، ويتصف

 الرتكاب جرائم، كذلك بالنسبة للسمات
 
إليجابية لعامل اإلنبساطية ينتج  ا   كذلك بالتقليدية، وأنه ليس لديه نظره تحليلية لألمور،وهذا ال يدفعه مطلقا

بالسعادة ويوفر له  الشعور   ويشارك بشكل مقبول يعزز لديه 
 
إجتماعيا الذي يتواصل  إيجابية، فالفرد   عنها سلوكيات فعالة تعكس سمات شخصية 

إنف من  ويقلل  لذاته  تقديره  من  ويرفع  املناسب  ذوالدعم  الفرد  عكس  على  السلبية  املنخفضة   عاالته  اإلجتماعية    اإلنبساطية  العزلة  في  تتضح  التي 

الدراسة فى هذه  املستخدم  الكبرى  الخمسة  العوامل  في مقياس  جاء  ملا   
 
الشخصية، وذلك وفقا العالقات  أ وضعف  بالفرد  السمات التدفع    ، وهذه 

 
بدا

نتائج دراسة ) أكدته كذلك  الذي  المر  أو إجرامي  الشخصية  ه فإيعل.  (Clark,2000الرتكاب سلوك جانح  الكبري للشخصية  ن سمات  العوامل  تعد أو 

التنبؤ   املساعدة في  العوامل    تحديد بعض سمات   مكنيمع اآلخرين، حيث    الجانح وتواصلهالفرد  تؤثر في طريقة تفكير  حيث  ،  بالسلوك االجراميأهم 

املتعددة الجانحين  فراد  أل ل  الشخصية الجرائم  التغل   ، وبالتالي يمكنمرتكبي  الفرعية مساعدتهم في  السمات  التي تواجههم، بمساهمة  املشكالت  ب على 

واملقبولية الضمير  ويقظة  بالعقالنيةللعصابية  ترتبط  التي  و   ،  التفكير  ال في  هؤالء  بها  الشخصية   فراد.يتسم  السمات  على  التعرف  أن  الباحث  ويرى 

الفرد مع نفسه لألفراد والتمييز ما بينها يساعد املختصين في تحديد الجوانب التي يمكن تقويمها في شخصية الفراد، للوصول إلى درجة مقبولة في تكيف 

 واآلخرين واملجتمع الذي يعيش فيه. 

( في متوسطات درجات السجناء على  0.05"توجد فروق ذات داللة إحصائية ) الثالث والفرض الخاص به ونصهالنتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال 

العمر أو نوع الجريمة". الختبار الفرض السابق تم استخدام اختبار    أحاديةمقياس   لعينتين مستقلتين،   T-testالرؤية تعزى ملتغير مستوى التعليم أو 

( وفيما يلي يتم استعراض ماتوصل اليه الباحث من نتائج في هذا 10،    9،    8( وكانت النتائج كما في الجداول )ANOVA)  وكذلك تحليل التباين الحادي 

 الصدد.

 ملتغير "مستوى التعليم"  أحادية( الستجابات عينة الدراسة على مقياس T(: نتيجة اختبار ) 8جدول ) 
ً
 الروية تبعا

املتوسط   العدد  مستوى التعليم  املتغير 

 الحسابي

 الداللة  sigقيمة   T االنحراف املعياري 

 دال 0.045 2.566 5.663 150 87 عالي  الرؤية   أحادية

 5.161 165 33 متوسط 

الرؤية   حادية( في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية ل 0.05جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )و ( 8يتبين من جدول )

"نظام معرفي مغلق   بأنهاالرؤية    حادية ويمكن تفسير ذلك في ضوء التعريف االجرائي ل   في اتجاه مستوى التعليم املتوسط،  تعزى ملتغير مستوى التعليم 

السلطة   املركزية ويكون محورها طبيعة  املعتقدات  الفرد حول مجموعة من  ينتظم  الواقع، حيث  ، ملعتقداتنا فيما يفسر 
 
 نسبيا

 
إطارا املطلقة، ويقدم 

( اآلخرين"  نحو  املوجهة  والتسامح  التعصب  أنماط  لفهم   
 
افرادها (.فRokeach,1954عاما يتسم  أن  يمكن  عقلية  التفكير وسمة  أشكال  من  شكل  هي 

الرؤية    أحاديةحيث أن مكونات وأبعاد    إلى مدارس فكرية وعلمية مختلفة. ويتماش ى ذلك مع نتائج هذا الفرض  بقناعات ايديولوجية مختلفة، أو ينتمون 

 بمستوى تعليمه لذا نجد الفروق اتجهت نحو ذوي التعليم 
 
املتوسط، حيث تؤثر وتتأثر بمستوى الفرد الفكري وقدراته العقلية واملعرفية ومن ثم تلقائيا

تكو   أحاديةارتبطت   التي  املعرفية  بطريقته  يفكر  فالفرد  االقل.  التعليمي  باملستوى   الرؤية 
 
تبعا ويتصرف  ويعمل  املختلفة،  النمو  نت من خالل مراحل 

قلي )خفاجي، لفكاره، فأعماله كلها موجهة بالفكار املبنية على االعتقادات والتوقعات، وبذلك يتوقف مدى نجاحه على مستوى انفتاحه أو انغالقه الع

ت التفكير، فهي ظاهرة نفسية يمكن مالحظتها في كافة مجاالت الحياة املتنوعة، املتصلبة، تعد أحد الساليب املعرفية في مجاال   حادية (. فالرؤية ال 1990

وال الصواب  بين  حدية  بنظرة  الواقع  رؤية  بين  مزدوجة  فكرية  ثنائية  فهو  جديد،  أو  مخالف  هو  ما  نحو كل  االتجاه  في  الفرد  انغالق  خالل  خطأ،  من 

 صحتها بشكل قاطع متجمد )الشحات،  وانغالق على النفس باعتبار الفكار واملعتقدات ثابتة ال
 
(. هذا ويصف 355، ص  2012 تقبل النقاش، ومؤكدا

 بأنه شخص تعرض لعمليات نفسية تسببت فيها مصادر املعرفة   حادية، الشخص ذا الرؤية ال Rokeachروكيش  
 
أو الجامد فكريا أو املتشدد في الرأي 

 و 
 
تصورات متصلبة وعدوانية قاطعة، واستقرت تلك التصورات في بنائه النفس ي واملعرفي، وأصبحت  والثقافة التي ينتمي لها، بحيث أصبح يحمل أفكارا

امل العقول  التفكير هم من ذوي  املتطرفين في  أو  املتصلبين  أن الشخاص  السوية، كما  الشخصية  التي توجه سلوكه، وتميزه عن  نغلقة  تشكل دافعيته 
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 تعليم يرات أي من مهاراتهم الفكرية، فأفكارهم ثابتة وجازمة. المر الذي يفسر اتجاه الفروق نحو ذوي الالتي ال تقبل بأفكار جديدة أو تحسينات وتطو 

 .
 
 نتائج هذا الفرض كميا

 
 املتوسط من السجناء وهذا ما أكدته أيضا

 ملتغير "الًعمر"  أحادية( استجابات عينة الدراسة على مقياس T-test(: نتيجة اختبار ) 9جدول )
ً
 الروية تبعا

املتوسط   العدد الفئة  املتغير 

 الحسابي 

 الداللة sigقيمة  T االنحراف املعياري 

 غير دال  0.193 1.311 5.922 160 88 45-20 الرؤية  أحادية

 5.622 174 32 فأكثر  46

  حادية ( في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية ل 0.05)( عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  9يتبين من جدول )

روكيش) لتعريف   
 
ووفقا العمر  ملتغير  تعزى  ل Rokeach,1954الرؤية  اجرائي  كتعريف  الدراسة  بهذه  املستخدم  "نظام معرفي مغلق   حادية(  بأنها  الرؤية 

، ملعتقداتنا فيما يفسر الواقع، حيث ينتظم الفرد حول مجموعة من املعتقدات املركزية ويكون محورها طبيعة السلطة املطلقة،
 
وعليه التختلف نسبيا

للفرد،  العمرية  املرحلة  باختالف  املعتقدات  أصحاب    هذه  الفراد  أن  التفك  أحاديةأي  نمط  في  نظام الرؤية  داخل  أنفسهم  يجعلون  العقالني،  غير  ير 

أدلة املعتقدات من  تلك  يعزز  ما  دون وجود  لألحداث  املتصلب  وتفسيرهم  تصورهم  وفق  بصحته  يعتقدون  ما  يرون سوى  ال  فهم  ذواتهم،    منغلق على 

للدفاع عن صحة معتقداتهم، فهم ال يحتملون مناقشة ما الكافية  الحجة  للتفكير فيها   وبراهين لديهم، وليس لديهم  أو االستعداد  يخالف معتقداتهم 

التطرف، ضد ما يخالفهم أثناء محاوالتهم الدفاع عن معتق التعصب أو  داتهم، بهدف املحافظة ويشعرون بالتهديد، ولذلك فقد يميلون إلى العنف أو 

 .
 
 على ذواتهم. وهذا ما اكدته نتائج الفرض كميا

)حمي دراسة  نتائج  مع  يتعارض  الذي  اختالف    (2018د،  االمر  أكدت على  االفراد   أحاديةالتي  اتجاه  في  لألفراد  العمرية  املرحلة  الرؤية باختالف 

، في حين تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )
 
 الرؤية باختالف متغير العمر.  أحادية( التي أكدت على عدم وجود فروق في Celia, 2015الصغر سنا

ال للخلفية  املرجعية  لألطر   
 
بناء  وفقا وكيفية  حوله  من  للمثيرات  الفرد  إدراك  كيفية  على  تركز  التي  املعرفية  للنظرية  املعرفية  فلسفية  الصورة 

لها، الفرد و   وتفسيراته  العمرية،  الذي يرتبط بمستوى ثقافة  الفرد من تصورات ذهنية وأفكار تؤثر في طبيعة طريقة تفكيره وليس مرحلته  فما يحمله 

لذاته وللخرين والعالم املحيط من حوله، وتظهر هذه االستجابة في طبيعة السلوك من ردود أفعال تجاه ما يعتريه من مواقف   انفعاالته وطريقة رؤيته

باتها. فالفرد  وأحداث، فالتفكير من خالل زاوية واحدة جامدة، تعني أن العقل منغلق على الداخل، وال يقبل الجدال أو النقاش في املعتقدات التي يرى ث

لتعبير عنه من ذلك النمط من التفكير يرى أن أفكاره مؤكدة، وال بد من تسليم اآلخرين بها. وبالتالي فإن ذلك يعد بداية التطرف في الفكر، الذي يتم ا ذو 

ي وال  الحقيقة،  يحتكر  أنه  ويرى  اآلخرين،  ورفض  القطعي،  التفكير  توهم  مثل:  سمات  بعدة  الرؤية  أحادي  الفرد  ويتسم  السلوك.  بوجود  خالل  عترف 

 الرؤية سمة من سمات الفراد الذين يميلون إلى فرض آرائهم بالقوة.  أحاديةأن  (1988)دسوقي، ويذكر  ،(2018التعددية في اآلراء واملعتقدات )حميد، 

 ملتغير "نوع الجريمة"  أحادية( الستجابات عينة الدراسة على مقياس T-test(: نتيجة اختبار ) 10جدول )
ً
 الروية تبعا

 الداللة  sigقيمة   F متوسط املربع مجموع املربعات  العمر فئات   العوامل 

  أحادية

 الرؤية 

 غير دال  0.602 0.511 14.333 28.666 بين املجموعات 

 28.074 3248.659 داخل املجموعات 

  3313.325 الكل 

  حادية( في متوسطات درجات السجناء على الدرجة الكلية ل 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )( عدم جود فروق  10يتبين من جدول )

 ملا جاء به التعريف االجرائي ل   -  جنائي  -الرؤية تعزى ملتغير نوع الجريمة )تعاطي
 
الرؤية يمكننا أن نفسر نتائج هذا الفرض، حيث    حاديةحقوقي(. وتأكيدا

، هي فشل الفرد في تغيير وجهة نظره، حيث تنقصه املرونة الفكرية، ويرتكز على ثوابت ومسلمات  Dogmatismالرؤية    أحاديةأن  أكد التعريف االجرائي  

 
 
لنها ال تدخل في معنى حياة الفرد أحادي الرؤية، وعليه   ،ال تقبل النقاش، لنها محاطة بدالالت وجدانية وشعورية مشوهة تجعل النقاش حيالها عقيما

 كانت وهذا ما اكدته نتائج الفرض ك
 
. فهذه املسلمات والثوابت التي يتمسك بها الفرد التتغير وال تختلف باختالف مايرتكبه من جرائم أيا

 
 ميا

 في ضوء النظرية املعرفية التي ترى أن انحراف الفرد  
 
وخروجه عن القانون يرتبط بالقصور في معالجة املعلومات فيعجز ويمكن تفسير ذلك أيضا

طئ للمثيرات  البناء املعرفي للفرد عن التكيف مع االستجابات السلوكية أو االنفعالية فتسيطر االفكار السلبية بصورة مستمرة مما ينتج عنه تفسير خا

للمواقف فتتأثر بذلك قدرته ع التكيف )العيسوي،  في محيطه واضفاء معاني ذاتية سلبية  الرؤية تعد من أخطر   أحادية(. فـ2010، زهران،  2008لى 

يجاد الحلول  املشكالت التي تعوق أداء الفرد ودوره االجتماعي، وتؤثر على توافقه وارتقائه، حيث تتطلب العديد من املشكالت واملواقف الضاغطة إلى إ 

فية التي تستند إلى تفكير منظم ومتحرر من الجمود يمكنها من تفسير وفهم الخبرات السابقة ومواجهتها، ويعتبر حل هذه املشكالت من العمليات املعر 
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ال 2014بطريقة موضوعية )عباس وملحم،   الرؤية  ذا  بأنه شخص تعرض لعمليات   حادية(. فالشخص  ، يتصف 
 
الجامد فكريا أو  الرأي  املتشدد في  أو 

 وتصورات متصلبة وعدوانية قاطعة، واستقرت تلك التصورات في  نفسية تسببت فيها مصادر املعرفة والثقافة التي ي
 
نتمي لها، بحيث أصبح يحمل أفكارا

ف املتطرفين  أو  املتصلبين  الشخاص  أن  كما  السوية،  الشخصية  عن  وتميزه  سلوكه،  توجه  التي  دافعيته  تشكل  وأصبحت  واملعرفي،  النفس ي  ي  بنائه 

ال  التي  املنغلقة  العقول  ذوي  )خفاجي،    التفكير هم من  ثابتة وجازمة  فأفكارهم  الفكرية،  مهاراتهم  أي من  وتطويرات  تحسينات  أو  بأفكار جديدة  تقبل 

انه اليمّ 1990 ال (.كما  املعرفي  القانون يتحكم فيها عقله وطريقة تفكيره وبناؤه  افعال خارجة عن  بين عمل اجرامي وغيره فكلها  الذي يفسر عدم يز  مر 

. الرؤية  أحاديةوجود فروق في 
 
 باختالف متغير نوع الجريمة، وهذا ما اكدته نتائج الفرض كميا

 :التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي الباحث بما يلي: 
ويمها  تصميم برامج عالجية لتعديل املعتقدات الفكرية غير الصحيحة التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن اآلخرين، وتحديد الجوانب التي يمكن تق .1

 في شخصية الفراد، للوصول إلى درجة مقبولة في تكيفهم مع أنفسهم واآلخرين واملجتمع.

الرؤية وما يترتب عليه من آثار خطيرة تنعكس على تكوين شخصية   أحاديةإعداد البرامج اإلرشادية املناسبة لفئة الشباب عن طبيعة اضطراب   .2

 الفرد، وتحول دون تكيف الفرد مع نفسه واآلخرين واملجتمع الذي يعيش فيه.  

 الشباب والسيما السجناء، للحد من ظاهرة ارتكاب الجرائم.  .3
 
 توظيف البرامج اإلعالمية من قبل املختصين لتوعية املجتمع خاصة

السجناء داخل السجون حول طبيعة ومفهوم متغير   .4 الفكرية غير    أحاديةإعداد البرامج اإلرشادية التي تستهدف فئة  الرؤية، وخطورة املعتقدات 

 ، وعالقته بارتكاب الجرائم. الصحيحة التي يتبناها الفرد عن نفسه وعن اآلخرين والتي تؤدي إلى إثارة االضطراب النفس ي وسوء التوافق

الرؤية لدى السجناء وعالجها بتنمية طرق التفكير العقالني، وسمات  أحاديةحمالت للكشف املبكر عن النماط غير السوية في الشخصية و إجراء  .5

 النفس ي.  ومستويات اعلى من السواءتكامل في بناء شخصية السجناء   وإحداثالشخصية االيجابية 

 البحوث املقترحة: 

 يلي:  فماهذا املجال، تتمثل  فيالدراسة إلى إجراء مزيد من الدراسات  تنتهي 
 .نزالء دور املالحظة االجتماعيةلدى  الرؤية أحاديةالعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية و دراسة العالقة بين  .1

 .حتراق الذاتي لدى العاملين بمصلحة السجون العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وعالقتها باال  .2

 )دراسة مقارنة(.السجناء  بالتطرف الفكري لدى وعالقتها  الرؤية أحادية .3

 . سنة 45لدي السجناء ذوي العمار فوق العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية وعالقتها بالتسامح  .4

 املراجع:

 
ً
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Abstract:  
The study aims to reveal the relationship of the big five factors of personality (diastolic, neuroticism, vigilance of 
conscience, acceptability, openness to experiences) and their relationship to Dogmatism in a sample of prisoners, 
with some demographic variables (Education- age- type of sentencing). The sample of the study consisted of 
(120) male prisoners only, who were selected with simple random inspection from the prisons of the Kingdom of 
Saudi Arabia (General prison in Mecca- General prison in Jeddah- General prison in Qurayyat), There are several 
reasons for their sentencing (criminal and moral- drug use and promotion- legal). Their ages ranged between (25 
years to less than 45 years, from 45 years and over), A measure of the big five factors of personality (John, 
Donahue & Kentle, 1991), translated into Arabic by Ahmed (2013). And Dogmatism scale, Rokeach (1990), 
translated into Arabic and standardization of the scale on the Saudi environment by (Khoj, 2008) was applied on 
the sample of study. The results indicated that the absence of a statistically significant correlation between some 
of the big five factors of personality, which are both the dimensionality (extroversion- openness- acceptability) 
and the overall score of the scale of the the big five factors of personality and between Dogmatism. While there is a 
direct relationship between both the factor (neuroticism) and the inverse relationship between the factor 
(awakening of conscience) and Dogmatism,The results also indicated that there were no statistically significant 
differences between the education variable (higher- medium), and the big five factors of personality except after 
(conscience awakening), and differences were found in the direction of those with higher and middle education, 
and that there were differences in the big five factors of personality with different age variable except After 
(openness), While statistically significant differences appeared in the prisoners ’degrees on the total score for the 
scale of the five major factors of the personality attributable to both the age variable and in favor of the age group 
of (20-40) years, We find the differences in each dimension (vigilance of conscience - admissibility) in the 
direction of addiction, while the differences went towards criminal cases in each of the (neuroticism - the overall 
degree of the scale).While statistically, significant differences were found between each dimension (neuroticism - 
acceptability - vigilanc e of conscience - and the total degree) of Dimensions of the big five factors of personality. 
Dogmatism differed according to the level of education variable, while it did not differ according to the age-
variable, the type of judgment) among the prisoners. The study presented a number of tests of appropriate 

counseling programs for the youth category on the nature of the mono vision disorder and its dangerous effects 
that affect the formation of the individual's personality, and prevents the individual from adapting to himself, 
others and the society in which he lives. And proposals such as studying the relationship between the five major 
factors in personality and mono vision when performing the role of social observation. 

Keywords: The big five factors of personality; Dogmatism; prisoners. 
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