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ملخص
للشخصية،  الكربى  الخمسة  العوامل  يف  الجنسني،  بني  الفروق  استكشاف  الدراسة  هذه  استهدفت   
واختريت عينة متاحة من طالب املدارس الثانوية الحكومية بدولة الكويت )171 ذكراً ، و190 أنثى(، تراوحت 
أعمارهم بني 14، و17 عاماً، أجابوا عن استخبار العوامل الخمسة الكربى لألطفال. وأسفرت نتائج الدراسة 
عن فروق دالة إحصائياً بني الجنسني، يف عاميل: الُعَصابية )متوسط الذكور أعىل(، واإلتقان )متوسط اإلناث 
االنبساط،  الجنسني يف عوامل:  العاملني صغرياً، ولم تظهر فروق جوهرية بني  التأثري يف  أعىل(، وكان حجم 
والقبول، والتفتح. وتختلف هذه النتائج مع عدد كبري من الدراسات السابقة، فيما يختص بعامل الُعَصابية، 
جدية  إىل  اإلتقان  يف  اإلناث  متوسط  ارتفاع  يشري  وقد  االجتماعية.  للجاذبية  الفارق  التأثري  ذلك  يعكس  وقد 
الطالبات، وأخذهن األمور باالهتمام الالئق بها، وارتفاع الدافع لإلنجاز لديهن مقارنة بالطلبة الذكور، وذلك 

كما تدل املالحظة العملية.

بني  الفروق  اإلتقان،  التفتح،  القبول،  االنبساط،  العصابية،  الشخصية،  األساسية:  املصطلحات   
الجنسني، الكويت، العوامل الخمسة الكربى.

Sex-related differences in the big five personality
factors among Kuwait adolescents

Ahmed M. Abdel-Khalek
Alexandria University, Alexandria, Egypt

Abstract

 The aim of this study was to explore the sex-related differences in the big five personality factors. A 
convenience sample of secondary school students in the State of Kuwait was selected (171 male; 190 female). 
Their ages ranged from 14 to 17 years. They responded to the Big Five Questionnaire for children. Results 
indicated statistically significant differences in neuroticism (males had the high mean score) and conscien-
tiousness (females obtained the high mean score). The effect size in both factors was small. There were no 
statistically significant differences in extraversion, agreeableness, and openness factors. The high score of 
males on neuroticism than females was not congruent with previous studies.

This result may be related to the differential effect of social desirability. The high mean scores of females on 
conscientiousness may be related to the high need for achievement among females.

Key words: Personality, neuroticism, extraversion, agreeableness, openness, conscientiousness, sex differ-
ences, Kuwait, big five factors.
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مقدمــــة:

التحليالت  الفروق بني الجنسني يف سمات الشخصية، وكذلك  البحوث يف مجال  من املالحظ أن معظم 

البعدية Meta-analyses، ومراجعات البحوث، التي تفحص الفروق بني الجنسني، استخدمت االستخبارات، 

واستخدمت معظم الدراسات املبكرة، استخبار آيزنك للشخصية )Eysenck & Eysenck, 1975(، واستخدم 

فقد  الحديثة  البحوث  معظم  وأما   .)Cattell, 1989( عرش  الستة  العوامل  ذي  “كاتل”  استخبار  منها  قليل 

استخدمت استخبارات العوامل الخمسة الكربى Big five factors للشخصية. ولكن املالحظ أن غالبية البحوث 

التي استخدمت العوامل الخمسة الكربى للشخصية، أجريت عىل عينات من الراشدين، مع ندرة البحوث عىل 

األطفال واملراهقني، وهو ما تحاول الدراسة الحالية االضطالع به؛ إذ استخدمت عينة من املراهقني.

للدراسات يف مجال  وقد أجرى “ماكوبي، وجاكلني” )Maccoby & Jacklin, 1974(، أول عرض مهم 

أن  عرضهما  من  واستخلصا  االجتماعّي،  والسلوك  والشخصية،  العقلية،  القدرات  يف  الجنسني،  بني  الفروق 

الذكور أكثر توكيدية Assertiveness، وأقل قلقاً من اإلناث. وبعد مرور عرشين عاماً عىل هذه الدراسة، أجرى 

التوكيدية  النساء يف  الدراسات، ووجد أن درجات  لعدد كبري من  بعدياً  “فنجولد” )Feingold, 1994( تحليالً 

أقل من نظريتها لدى الرجال، يف حني أن النساء لهن درجات أعىل يف االنبساط، والقلق، والثقة، والعقل املرهف 

.Tender-mindedness

آيزنك  الفروق بني الجنسني، باستخدام استخبار  الدراسات السابقة يف مجال  الفقرات اآلتية،  وتعرض 

للشخصية، فقد وجد “آيزنك، وآيزنك” )Eysenck & Eysenck, 1975( – يف عينة بريطانية – أن النساء يملن 

إىل أن يحصلن عىل درجة أعىل من الرجال يف العصابية، يف حني يحصل الرجال عىل درجات أعىل من النساء يف 

الذرُّهانية، وال توجد فروق متسقة بينهما يف االنبساط. ويف وقت أحدث، أكدت دراسة “إسكوريـال، ونافاس” 

)Escorial & Navas, 2007( حصول اإلناث عىل درجات أعىل يف العصابية، وحصول الذكور عىل درجات أعىل يف 

الذهانية بالنسبة إىل الجنس املقابل. وأجرى “لن، ومارتن” )Lynn & Martin, 1997(، دراسة ثقافية مقارنة 

مهمة، عىل عينات من 37 دولة، ووجدا أن النساء حصلن عىل متوسط درجات أعىل من الرجال يف الُعَصابية يف 

كل الدول، وحصل الرجال عىل متوسط درجات أعىل من النساء يف الذرُّهانية يف 34 دولة، ويف االنبساط يف 30 دولة.

الجنسني، فلم تكن  املسيحيني من  القساوسة  الجنسني يف عينة من  لم تظهر بني  الفروق  ولكن هذه 

 Robbins, Littler, & Francis,(  الفروق دالة إحصائياً بني الجنسني يف كل املقاييس الفرعية الستخبار آيزنك

2011(. كما درس »شارما، وجوالتي« )Sharma & Gulati, 2015(، عينة قوامها 300 مراهق، يعيشون يف 

مشقة اقتصادية واجتماعية، وحصل الذكور عىل متوسط أعىل جوهرياً من اإلناث يف الذهانية، يف حني حصلت 

اإلناث عىل درجات أعىل جوهرياً يف االنبساط، وحصل الجنسان عىل درجات متقاربة يف العصابية.

وفيما يختص بعامل االنبساط، فإن النتائج غري متسقة، فقد ذكر “فنجولد” أن النساء أعىل من الرجال 

– بدرجة بسيطة- يف االنبساط، يف حني أورد »لن، ومارتن« )Lynn & Martin, 1997( أنهن أقل. وفيما يختص 

 Schmitt et al., :بعامل العصابية، فإن االتفاق كبري عىل حصول اإلناث عىل درجات أعىل من الذكور )انظر
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.)2017

وقد درس “كروز” وزمالؤه )Cruise, Lewis, & McGuckin, 2012( أبعاد »آيزنك”، والتوجه الجنيّس، 

وبينت لنا النتائج أن اإلناث حصلن عىل درجات أعىل جوهرياً من الذكور يف األنثوية Femininity، واالنبساط، 

ومقياس الكذب، يف حني حصل الذكور عىل درجات أعىل جوهرياً من اإلناث، يف الذكورة Masculinity، والذهانية.

ويف وقت أحدث، درس عبد الخالق )Abdel-Khalek, 2018(، الفروق بني الجنسني باستخدام استخبار 

هذه  وأسفرت  مختلفة،  ودراسية  مهنية  فئات  من   )1,917  = )ن  مرصية  عينة  لدى  للشخصية،  “آيزنك” 

الدراسة عن حصول الذكور عىل متوسط درجات أعىل جوهرياً من اإلناث يف عاميل: الذهانية، واالنبساط، يف 

حني حصلت اإلناث عىل متوسط أعىل جوهرياً من الذكور يف الُعَصابية والكذب.

وقد اهتم عدد من الباحثني العرب بنموذج العوامل الخمسة الكربى للشخصية )انظر عىل سبيل املثال: 

املوايف،  2002؛  كاظم،  2007؛  الرويتع،  2007؛  بهنساوي،  2014؛  وسليمان،  األنصاري،   ،1997 األنصاري، 

ورايض، 2006(. وعىل املستويني: العاملي، واملحيل، تتاح دراسات كثرية، لبحث الفروق بني الجنسني، باستخدام 

)انظر فقرة  والتفتح، واإلتقان  العصابية، واالنبساط، والقبول،  الكربى للشخصية، وهي:  الخمسة  العوامل 

املقياس(. ووجدت دراسات عدة، أن للنساء مستويات أعىل من الرجال، يف مقاييس: االنبساط، والعصابية، 

 Costa, Terracciano, & McCrae, 2001; Feingold, 1994; Goodwin & Gotlib, :والقبول، واإلتقان )انظر

 2004; McCrae, Terracciano, & 78 members of the Personality Profiles of Cultures Project, 2005;

.)Schmitt, Realo, Voracek, & Allik, 2008

وأملانيا، وبولندا، وروسيا، والصني،  النساء يف كندا، وفنلندا،  أن   )Feingold, 1994( ”ويذكر “فنجولد

عىل  الرجال  يحصل  حني  يف  واإلتقان،  والقبول،  الُعَصابية،  عوامل  يف  الرجال  من  أعىل  درجات  عىل  يحصلن 

ارتفاع  عن  مرصية،  عينة  عىل   )2007( وخليل  “يونس،  دراسة  وأسفرت  االنبساط.  عامل  يف  أعىل  درجات 

متوسط الذكور عىل اإلناث يف عامل االنبساط، وحصول اإلناث عىل متوسط أعىل جوهرياً من الذكور يف عاميل: 

العصابية، والقبول. وكشفت دراسة بهنساوي )2007( عىل عينات مرصية من طالب الجامعة، عن حصول 

الطلبة عىل متوسط أعىل جوهرياً من الطالبات يف القبول.

ولم تكشف دراسة األحمد، وملحم )2009( عن فروق دالة بني الجنسني يف العوامل الخمسة، لدى طالب 

واليابان  الذكور يف مرص  العصابية من  يف  أعىل جوهرياً  اإلناث عىل متوسط  الـجامعـة يف سوريا. وحصلت 

من  جوهرياً  أعىل  متوسطات  عىل  الفلسطينيات  وحصلت   .)Mohammed, Unher, & Sugawara, 2009(

الذكور يف عوامل: التفتح، والقبول، واإلتقان )شقفة، 2011(. ولم تظهر فروق دالة إحصائياً يف الشخصية بني 

الجنسني من طالب جامعة مؤتة األردنية )الرشع، 2012(.

وقارن األنصاري، وسليمان )2014( بني املرصيني والكويتيني يف عوامل الشخصية الخمسة، وأسفرت 

النتائج عن حصول املرصيني عىل متوسط درجات أعىل من الكويتيني يف عوامل: العصابية واالنبساط، والقبول، 

واإلتقان، وحصل الكويتيون الذكور عىل متوسط درجات أعىل من اإلناث يف عاميل: االنبساط، واإلتقان، يف حني 
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حصلت الكويتيات عىل متوسط أعىل جوهرياً من الكويتيني يف عاميل: العصابية، والتفتح، وحصلت املرصيات 

عىل متوسط درجات أعىل جوهرياً من الذكور يف عاميل: العصابية والقبول.

ودرست أوالد هدار )2017( سمات الشخصية الخمس الكربى وعالقتها بالتفكري اإليجابي والسلبي، 

لدى عينة قوامها 500 طالب وطالبة من جامعة غرداية بالجزائر، وأسفرت الدراسة عن حصول اإلناث عىل 

درجات أعىل من الذكور يف االنبساط، والقبول، والتفتح، واإلتقان، يف حني حصل الذكور عىل متوسط أعىل من 

اإلناث يف الُعَصابية. وقد استخدمت الباحثة اإلحصاء الالمعلمي Non-parametric بدالً من املعلمي، عىل الرغم 

من كرب حجم العينة، وتعد نتائج هذه الدراسة غري متسقة مع كثري من الدراسات السابقة، يف حصول الذكور 

عىل متوسط درجات أعىل من اإلناث يف الُعَصابية.

سمات  يف  الجنسني  بني  الفروق  يف  الدراسات  نتائج  أن  يتضح  السابقة،  الدراسات  هذه  عىل  وتعقيباً 

الشخصية متضاربة، فعىل سبيل املثال؛ عىل الرغم من إجماع غالبية البحوث عىل أن لإلناث متوسط درجات 

أعىل من الذكور يف العصابية، نجد إحدى الدراسات تكشف عن العكس؛ أي: ارتفاع العصابية لدى الذكور عن 

إىل  ذلك  يرجع  وقد  العصابية.  يف  الجنسني  بني  دالة  البحوث عن فروق  قليل من  لم يكشف عدد  اإلناث، كما 

الفروق الثقافية، والفروق بني العينات، من حيث طبيعتها، وطريقة اختيارها، وعدد أفرادها، وأعمارهم، كما 

قد يرجع إىل االختالف بني املقاييس املستخدمة، من نواح عدة، منها: الثبات، والصدق، ومدى وضوح عبارات 

الجاذبية  ملتغري  املختلف  التأثري  إىل   - النتائج  اختالف  يعود  قد  كما  مرتجم(،  )فمعظمها  املرتجمة  املقاييس 

االجتماعية Social desirability ، الذي يتأثر بعوامل عدة منها: كتابة املبحوث اسمه، أو عدم كتابته.

األطفال  أجريت عىل  التي  الشخصية،  الجنسني يف سمات  الفروق بني  أخرى، فإن بحوث  ناحية  ومن 

واملراهقني، تعد قليلة جداً بالنسبة إىل البحوث التي استخدمت عينات من الراشدين، وهذا ما تضطلع به هذه 

الدراسة.

مشكلة الدراسة:

نفس  علم  يف  النماذج  أهم  من  الحايل-  الوقت  يف   – للشخصية  الكربى  الخمسة  العوامل  نموذج  يعد 

الشخصية، إن لم يكن أهمها، وقد أجرى عدد من الباحثني العرب، بحوثاً مهمة عىل ضوء هذا النموذج، أسفرت 

عن نتائج مهمة، ومن بني هذه البحوث من اهتم بفحص الفروق بني الجنسني يف هذه العوامل، ومع ذلك فلم 

تختص إحدى هذه الدراسات ببحث الفروق بني الجنسني وحدها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن غالبية 

البحوث العربية عن العوامل الخمسة، استخدمت عينات من الراشدين، ولم يستخدم إال قليل جداً منها عينات 

من املراهقني، ومن ثم تهدف هذه الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال اآلتي: 

بالعوامل  تقاس  كما  الشخصية،  سمات  يف  الجنسني،  من  الكويتيني  املراهقني  عينتي  بني  الفروق  ما 

الخمسة الكربى؟
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املنهج واإلجراءات:

مجتـمع الدراسة:

طالب املدارس الثانوية الحكومية يف دولة الكويت.

عينة الدراسة:

اشتملت عينة الدراسة عىل 361 طالباً وطالبة: 171 من الذكور، و190 من اإلناث، تراوحت أعمارهم 

بني 14 و17 عاماً، وكان متوسط أعمار العينة 15,3 ، وانحراف معياري 0,9، وهي عينة متاحة من املتطوعني.

املقياس:
:Big Five Questionnaire for Children )BFQ-C(استخبار الخمسة الكبار لألطفال -

 Brabaranelli, Caprara, Rabasca, & Pastorelli,( قام بوضع هذا االستخبار “باربارانيليل” وزمالؤه

2003( ، وهو أداة تقدير ذاتي، تهدف إىل قياس العوامل الخمسة )االنبساط، والقبول، واإلتقان، وعدم االتزان 

الثامنة وما بعدها. ويف بداية تطوير االستخبار،  الوجداني، والتفتح( لدى األطفال واملراهقني، بدءاً من سن 

األطفال  لدى  الشخصية  خصائص  تصف  الشخصية،  يف  سمة   285 من  تكون  بنود،  وعاء  الباحثون  وضع 

واملراهقني، استخلص منها 104 سمة، حددها اآلباء واملعلمون، بأنها أكثر السمات أهمية يف وصف شخصية 

األطفال واملراهقني، وحولت هذه السمات إىل عبارات موجهة سلوكياً، وأُْجرَي عدد من الدراسات االستطالعية، 

أسفرت عن الصورة النهائية لالستخبار املكون من 65 عبارة، موزعة بالتساوي؛ بواقع 13 بنداً لكل عامل من 

العوامل الخمسة، يجاب عن كل منها عىل أساس مقياس “ليكرت” خمايس البدائل، يمتد من نادراً = 1، إىل 

غالباً = 5، وتتسم جميع العبارات بالبساطة والوضوح.

وقد تحقق “باربارانيليل” وزمالؤه، من الصدق العاميل لالستخبار؛ إذ أمكن استخالص خمسة عوامل، 

كل  اندرجت  كما  ألبنائهن،  األمهات  وتقديرات  املعلمني،  وتقديرات  الذاتي،  للتقدير  اإلحصائية  التحليالت  من 

تشبعات البنود تحت العوامل التابعة لها، وحسبت معامالت االرتباط بني استخبار العوامل الخمسة لألطفال، 

باالنبساط،  إيجابياً  ارتباطاً  أيزنك  استخبار  يف  االنبساط  وارتبط  األطفال،  لشخصية  أيزنك  استخبار  وأبعاد 

بالتفتح،  وسلبياً  الوجداني،  االتزان  بعدم  إيجابياً  أيزنك  استخبار  يف  العصابية  وارتبطت  والتفتح،  والقبول، 

وأخرياً ارتبطت الذهانية سلبياً باإلتقان، والقبول، والتفتح للخربة، وإيجابياً بعدم االتزان الوجداني، وجميع 

هذه املعامالت دالة إحصائياً، كما حسبت معامالت االرتباط بني استخبار العوامل الخمسة لألطفال والتحصيل 

عاميل:  أن  واتضح  األمهات(،  وتقدير  املعلمني،  وتقدير  ذاتي،  )تقدير  التقدير  أساليب  مختلف  عرب  الدرايس، 

التفتح للخربة، واإلتقان، أكثر ارتباطاً بالتحصيل الدرايس، واستخدمت العوامل الخمسة كذلك بوصفها منبئات 

باملشكالت السلوكية لدى األطفال واملراهقني.
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وفيما ييل وصف موجز للعوامل الخمسة الكربى يف الشخصية:

:Neuroticism (N( الُعَصابية
املزاج، والعدائية،  القلق، واالكتئاب، واالنفعالية، والعصبية، وتقلب  العامل، مقاييس  تتجمع يف هذا   

والقابلية لالضطراب، والتنبه للذات، وتوهم املرض، واالنفعاالت السلبية، وعكس هذا العامل؛ االتزان واالستقرار 

الوجداني.

:Extraversion (E( االنبساط
يجمع ذوو الدرجة املرتفعة يف عامل االنبساط، بني صفات االجتماعية، والنزعة إىل التجمع مع اآلخرين،   

وحب اللعب والهزل، والقدرة عىل التعبري، والتلقائية، والتوكيدية، والسيطرة، والطموح، وحب الدعابة واملزاح، 

والتفاؤل، واالنطالق، والحيوية، والنشاط، والحماسة.

:Agreeableness (A( القبول
يشمل هذا العامل، الجوانب التعبريية يف الحب، والتعاطف، والصداقة، والتعاون، ويضم هذا العامل   

مفاهيم من مثل: اإليثار، والوجدان، والعالقات الدافئة، والتعاون، والتكيف، ومساعدة اآلخرين، والصرب، والود، 

والشفقة، والتفهم، والكياسة، والدماثة واإلخالص، واألمانة، والخلق القويم.

:Openness (O( التفتح
والتخيل،  والتفكري،  بالتأمل،  بأنه مولع  التفتح،  الذي يحصل عىل درجة مرتفعة يف  الشخص  يتسم   

والفن، ورحابة األفق، واالستبصار، واألصالة، واإلبداع، وحب االستطالع، واالستقالل، وعدم التقليدية، والتحرر.

:Conscientiousness (C( اإلتقان
يوصف الشخص الذي يحصل عىل درجة مرتفعة يف عامل اإلتقان، بأنه منظم، وكفء، ويعتمد عليه،   

ويحلل املشكالت بطريقة منطقية، وينفذ املهام تبعاً ملستويات دقيقة، كما يتسم باإلتقان، والتفاني، واملثابرة، 

بالعرف  والتمسك  لحياته،  الجيد  والتخطيط  املواعيد،  عن  التأخر  وعدم  واملسؤولية،  الواجب،  نحو  والتوجه 

.)McAdams, 1994, pp. 274-290 وقواعد السلوك املرعية )انظر: عبد الخالق، 2016، 241-232؛

وقام عبد الخالق، والجوهري )2014( برتجمة االستخبار من اإلنجليزية إىل العربية، وروجعت الرتجمة 

مرات عدة، ولم تدخل أي تعديالت بالنسبة إىل عدد البنود وصياغتها؛ إذ يعد عدد بنود االستخبار مناسباً، كما أن 

بنوده ذات صياغة بسيطة وواضحة، ومن أمثلتها: “غرفتي مرتبة”، و“أبكي كثرياً ”، و“أحب قراءة الكتب”.
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معامالت الثبات والصدق:

يبني الجدول )1( معامالت الثبات والصدق الستخبار العوامل الخمسة للشخصية.

الجدول )1(: معامالت الثبات والصدق الستخبار الشخصية

صدق املحكإعادة التطبيقألفااملقياس

0,880,820,66العصابية

0,850,830,73االنبساط

0,850,640,63القبول

0,850,870,40التفتح

0,880,840,68اإلتقان

عن: )عبد الخالق، والجوهري، 2014(.

و0,88،   ،0,85 بني  ترتاوح  »كرونباخ«  وضع  من  ألفا  معامالت  أن  يتضح   )1( الجدول  قراءة  ومن 

وهي مرتفعة، وتشري إىل االتساق الداخيل لعوامل املقياس. وأما معامالت إعادة التطبيق، فترتاوح بني 0,64، 

و0,87، وجميعها مرتفعة تشري إىل استقرار مرتفع عرب الزمن، فيما عدا مقياس القبول، فهو منخفض قليالً. 

ولحساب الصدق املرتبط باملحك، طبق استخبار العوامل الخمسة الكربى لألطفال، مع قائمة العوامل الخمسة 

بني  االرتباط  وتراوحت معامالت   ،)Costa & McCrae, 1992( »كوستا، وماك كري«  للشخصية، من وضع 

عوامل املقياسني، بني 0,40، و0,73، وكلها معامالت دالة إحصائياً، وتشري إىل الصدق املرتبط باملحك، لعوامل 

استخبار الشخصية.

اإلجـــــراءات: 

طبق املقياس عىل عينة من طالب املرحلة الثانوية، يف الفصول الدراسية، يف جلسات جمعية، شمل كل 

منها من 30 إىل 35 طالباً، وقد كان تعاون املبحوثني جيداً. وسوف يستبدل بعامل »عدم االتزان الوجداني« 

عامل العصابية، اتساقاً مع الرتاث العاملي، وملزيد من االختصار.

النتائـــج:

يعرض الجدول )2( اإلحصاءات الوصفية والفروق بني الذكور واإلناث يف عوامل الشخصية.
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 الجدول )2(: املتوسط )م( واالنحراف املعياري )ع( لعوامل الشخصية، وقيم »ت« للفروق بني الذكور 

)ن = 171( واإلناث )ن = 190( وحجم التأثري )د(

املقياس
إناثذكور

دالداللةت
عمعم

0.35*30.519.5727.209.423.290.001العصابية

--42.719.4742.819.560.10االنبساط

--41.478.9143.019.201.61القبول

--39.779.1739.8110.040.04التفتح

0.37*41.749.6045.008.113.480.001اإلتقان

* حجم تأثري صغري.

ملحوظة: ترتاوح الدرجة يف كل مقياس بني 13، و 65.

ومن قراءة الجدول )2(، يتضح أن الفروق الدالة إحصائياً بني الجنسني، توجد يف عاميل: العصابية،   

)متوسط الذكور أعىل(، واإلتقان )متوسط اإلناث أعىل(، وكان حجم التأثري يف الحالتني صغرياً، ولم تكن الفروق 

دالة بني الجنسني يف عوامل: االنبساط، والقبول، والتفتح.

مناقشة النتائج:

يختص  وفيما  واملقاييس،  العينة  خصائص  أهمها  من  عدة،  جوانب  عىل  دراسة،  أية  أهمية  تعتمد   

بالدراسة الحالية، فإن حجم العينة مناسب، )ن = 361(، كما أن الفرق بني حجم عينتي الذكور واإلناث صغري. 

للشخصية،  الكربى  الخمسة  العوامل  لقياس  املستخدم،  للمقياس  السيكومرتية  الخصائص  ناحية  وأما من 

املختص باألطفال واملراهقني، فإن النسخة العربية ذات صياغة فصحى بسيطة وواضحة، ولم تصدر شكوى 

من أي فرد من أفراد العينة، من غموض صياغة البنود، كما تتسم املقاييس الفرعية لهذا االستخبار بارتفاع 

الثبات بطريقتني: ألفا من وضع »كرونباخ«، وإعادة التطبيق بعد أسبوع، ويُعّد ذلك دليالً عىل االتساق الداخيل، 

واالستقرار عرب الزمن، فيما عدا انخفاض قليل ملعامل إعادة التطبيق، ملقياس القبول )0,64(، وهو أقل قليالً 

.)Kline, 2000; Nunnally, 1978( تبعاً ملراجع القياس النفيس ،)من الحد املقبول )0,7

وفيما يختص بمعامالت الصدق، فقد حسب الصدق املرتبط باملحك Criterion-related validity، وكان 

املحك أحد أهم مقاييس العوامل الخمسة الكربى، وهو من وضع “كوستا، وماك كري”، وتراوحت معامالت 

باملحك.  املرتبط  الصدق  عىل  وتدل  إحصائياً،  دالة  وكلها  و0,73،   ،0,40 بني  املقياسني،  عوامل  بني  االرتباط 

وبإيجاز؛ تشري خصائص العينة واالستخبار إذن، إىل إمكانية االعتماد عىل نتائج هذه الدراسة.

حسبت  الشخصية،  عوامل  يف  الجنسني  بني  الفروق  وهو  الدراسة،  لهذه  األسايس  التساؤل  ولبحث 

اإلحصاءات الوصفية )م، ع(، لكل جنس، ثم حسبت الفروق بينهما باستخدام اختبار “ت” لداللة الفروق، 

ثم حجم التأثري )د(، وأسفرت النتائج عن فروق دالة إحصائياً بني الجنسني يف عاملني فقط، وهما: العصابية 
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تظهر  ولم  الحالتني صغرياً،  يف  التأثري  أعىل(، وكان حجم  اإلناث  )متوسط  واإلتقان  أعىل(،  الذكور  )متوسط 

فروق دالة إحصائياً بني الجنسني يف عوامل االنبساط، والقبول، والتفتح.

النتيجة  فإن هذه  اإلناث،  الذكور عىل  لدى  العصابية  عامل  ملتوسط  الجوهري  باالرتفاع  يتعلق  وفيما 

الذكور  عىل  اإلناث،  لدى  للعصابية  جوهري  ارتفاع  عن  أسفرت  التي  الدراسات،  من  كبري  عدد  مع  تتعارض 

 Budeav, انظر: األنصاري، 1997؛ األنصاري، وسليمان، 2014؛ عبد الرحمن، 2011؛ يونس، وخليل، 2007؛(

 1999; Costa et al., 2001; Feingold, 1994; Del Diudice, 2015; Goodwin & Gotlib, 2004; Fernandez

 & Castro, 2004; Kajonius & Johnson, 2018; Lippa, 2010; Schmitt et al., 2008, 2017; Weisberg,

.)De Young & Hirsh, 2011

ومن ناحية أخرى يتفق حصول الذكور عىل متوسط درجات أعىل جوهرياً من اإلناث يف العصابية، يف 

هذه الدراسة، مع عدد قليل جداً من الدراسات، أي: دراستني، أجريت إحداهما يف الجزائر )أوالد هدار،2017(، 

فضالً عن دراسة عرب ثقافية، حصل فيها اليابانيون واملرصيون الذكور، عىل متوسط يف الُعَصابية أعىل جوهرياً 

من نظرائهن اإلناث )Mohammad et al., 2009(، ويتسق ارتفاع العصابية لدى الذكور يف هذه الدراسة، مع ما 

أسفرت عنه دراسة أخرى أجريت عىل أربع دول عربية، لم يختلف متوسط طلبة الجامعة فيها عن الطالبات يف 

الكويت وقطر، اختالفاً داالً إحصائياً يف الرضا عن الحياة )Abdel-Khalek & El Nayal, 2015(، علماً أن هذه 

السمة األخرية ترتبط عادة ارتباطاً سلبياً مع العصابية.

وقد حصلت اإلناث عىل متوسط أعىل جوهرياً من الذكور يف عامل اإلتقان، وتتفق هذه النتيجة مع عدد 

 Feingold, 1994; Goodwin & Gotlib,  ،2017 هدار،  أوالد  2011؛  شقفة،  )انظر:  السابقة  الدراسات  من 

McCrae et al., 2005; Rubinstein, 2005; Schmitt et al., 2008 ;2004(، يف حني تختلف هذه النتيجة مع 

 Del Giudice, Booth, & Irwing,( دراسة كشفت عن حصول الذكور عىل متوسط أعىل جوهرياً يف اإلتقان

.)2012

يف  الجنســني  بـني  إحصائيــاً  دالـة  فــروق  عــن  السـابقة  البحــوث  بعـض  كشــف  وقــد 

عامـل القبـول ؛ إذ حصــل اإلنــاث عـىل متوســط درجــات أعـىل مــن الذكــور )انظــر: األنصــاري، 

2007؛ وخليـل،  يونـس،  2017؛  هـدار،  أوالد  2011؛  الرحمـن،  عبـد  2011؛  شـقفة،  2014؛   وسـليمان، 

 Feingold, 1994; Goodwin & Gotlib, 2004; Kajonius & Johnson, 2018; Lippa, 2010; Lodhi, Deo, &

Belhekar, 2002; McCrae et al., 2005; Rahmani & Lavasani, 2012;   Schmitt et al., 2008; Weis-

berg et al., 2011,(. ولكن نتائج الدراسة الحالية، اتفقت مع دراسات أخرى )ولو أنها أقل عدداً( يف عدم داللة 

 Fernandez & Castro, 1997،الفروق بني الجنسـني يف عامل القبول )انظر: األحمد، وملحم، 2010؛ األنصاري

.);2004; Gülgöz; 2002

ولم تكشف نتائج الدراسة الحالية كذلك عن فروق دالة إحصائياً بني الجنسني يف عامل االنبساط، وتتفق 

هذه النتيجة مع دراسات كثرية )انظر مثالً: األحمد، وملحم، 2009؛ األنصاري، 1997؛ األنصاري، وسليمان، 
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Farmer, Redman, Harris, Mahmood, Sad- 2014؛ الرشع، 2012؛ شقفة، 2011؛ عبد الرحمن، 2011؛

ler, Pickering et al., 2002; Feingold, 1994; Lippa, 2010(. ولكن عدم ظهور فروق دالة إحصائياً بني 

الجنسني يف عامل االنبساط يف الدراسة الحالية، يختلف مع دراسات سابقة، أسفرت عن فروق دالة إحصائياً 

بني الجنسني يف االنبساط، سواء أكان املتوسط األعىل للذكور أم كان لإلناث )انظر مثالً: أوالد هدار، 2017؛ 

 Fernandez & Costro, 2004; Goodwin & Gotlib, 2004; Lodhi et al., 2002; 2007؛  وخليل،  يونس، 

.)Schmitt et al., 2008; Weisberg et al., 2011

وفيما يختص بعامل التفتح، لم تكشف هذه الدراسة عن فروق دالة بني الجنسني يف هذا العامل، ويتفق 

 Costa et al., 2001; Feingold, 1994; Gjerde ذلك مع عدد من الدراسات )انظر مثالً: األحمد، وملحم، 2009؛

 & Cardilla, 2009; Goodwin & Gotlib, 2004; Lippa, 2010; Schmitt et al., 2008; Weisberg et al.,

2011 (. ولكن هذه النتيجة تختلف عن دراسات أخرى، كشفت  عن فروق دالة بني الجنسني يف التفتح )انظر: 

شقفة، 2011؛ أوالد هدار، 2017؛ Gülgöz, 2002; Rahmani & Lavasani, 2012(، وكان متوسط التفتح لدى 

الذكور هو األعىل يف هذه الدراسات.

الفروق بني  الدراسات، يف  نتائج  اختالف  السابقة، فإن  الدراسات  التعقيب عىل  أن ورد يف  وكما سبق 

الجنسني يف عوامل الشخصية، يرجع إىل أسباب كثرية، يمكن تصنيفها إىل )1( خصائص العينة، )2( اختالف 

والسيما   ،Test-taking attitude االختبار  نحو  االتجاه   )4( املستخدمة،  املقاييس  خصائص   )3( الثقافة، 

الجاذبية االجتماعية.

يف  الجنسني  بني  إحصائياً  الدالة  الفروق  الكويتيني؛  املراهقني  عينة  عىل  الدراسة  لهذه  نتيجة  وأهم 

الشخصية، يف عاملني فقط، وهما: العصابية )متوسط الذكور أعىل(، واإلتقان )متوسط اإلناث أعىل(، مع عدم 

ظهور فروق دالة إحصائياً بني الجنسني يف عوامل: االنبساط، والقبول، والتفتح.

وتطبيقاً لهذه الدراسة، يوىص بوضع برنامج إرشادي يهدف إىل خفض العصابية، ورفع اإلتقان لدى 

Abdel- )انظر:  الحقيقية،  النفسية  باالضطرابات  اإلصابة  إىل  العصابية  ارتفاع  يمهد  أن  يمكن  إذ  الذكور؛ 

النظام والرتتيب، واالنضباط  الدافعية لإلنجاز، وحب  Khalek, 2013(، كما أن رفع عامل اإلتقان، يزيد من 

األطفال  أن  ذلك   ،)241  -  240 ص   ،2016 الخالق،  )عبد  بالواجب  والشعور  واالقتدار،  والكفاءة  الذاتي، 

واملراهقني، هم مستقبل أي أمة.
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