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الملخص:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى هدوء األناا ،وتأثرهاا بمتيياري الجانس وسانوات
الخباارة والتفاعاان بين مااا ،والتنبا ب ااا ماان خااةن العواماان لسااتة الكباارى لمشخصااية لاادى معمما
ومعممات المرحمة االبتدائية ،وتكونت عينة الدراسة من (ٕٓٓ) ُم َعمٍِّم ومعممة تام اختياارهم مان
معمم ا ومعممااات المرحمااة االبتدائيااة الطااةب باابعض الماادارس التابعااة جدارة مدينااة سااوهاج
التعميميةٔٓٓ( ،معمم ٔٓٓ+معممة) ،وبمغ متوسط أعمارهم الزمنية (ٕ٘ )ٖٗ,سنة ،وانحاراف
معياااري قاادر ( ،)ٚ,ٗٛواسااتخدمت الدراسااة م ياسا  :األنااا ال ادئااة (Wayment, et al.,
) ،4977والعوامن الستة الكبرى لمشخصية "النساخة المختصارة (De "The HEXACO–46

) ،Vries, 4975والم ياسااان ماان ترجمااة وتعريااب الباحااث ،وأشااارت النتااائى إلااى ٔ) ارتفاااع
مسااتوى هاادوء األنااا لاادى أف اراد العينااة ماان المعممااين والمعممااات )ٕ ،عاادم وجااود فاارو دالااة
إحصائيا ف هدوء األنا لدى أفاراد العيناة ترجاإ إلاى الجانس ،أو التفاعان باين الجانس والخبارة،
ً
تبعا لمتييار سانوات الخبارة ولصاالو سانوات الخبارة
ووجدت فرو دالة
ً
إحصائيا ف هدوء األنا ً

الكبياارة )ٖ ،أن متيي ارات :التوا،ااإ ،واالنفتاااح ،والم بوليااة ،واالنفعاليااة تفساار (ٖ )%ٖٕ,ماان
التباين ف هدوء األنا.
* الكممات المفتاحية :األنا ال ادئة-العوامن الكبرى الستة لمشخصية-المعممون والمعممات.
==================================================
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The HEXACO-ٕٗ as psychological determinants of Quiet ego
among primary school teachers
Abstract:

The study aimed to explore level of Quiet ego, and the differences in
it depending on the sex and years and experience and interaction between
them, as well as investigated the possibility of prediction of Quiet ego from
HEXACO among primary school teachers, The sample of the study
consisted of 499 primary school teachers (799 male+799 female),
their ages were (56.74 ± 1.66) years, The researcher translated and
adapted two tools, the first one, Quiet ego scale (Wayment, et al., 4977),
and The HEXACO–46 scale (De Vries, 4975). Results of the study
indicated that: 7) The primary school teachers showed a high level in the
overall degree of Quiet ego and their sub-dimensions, 4) There was no
effect of sex or interaction between sex and experience on Quiet ego, but
there were statistically significant differences in the Quiet ego due to years
of experience For teachers who have more years of experience, 5) Quiet
ego can be predicted by sub-dimensions of HEXACO: Honesty-Humility,
Openness to Experience, Agreeableness, and Emotionality, These
independent variables account for 54.53 of the variance in the dependent
variable.

Key words: Quiet ego, HEXACO model of personality, Male and Female
teachers.
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أدبيات الذراسة:

ٍ
باهتماام ٍ
كبيار مان جاناب البااحثين فا عمام الانفس
ُي َع ُّد األنا من المفاهيم الت َح ِظ َي ْت
ي لدى عمماء النفس مان ذوي
وم محور ٌ
بصفة عامة ،والصحة النفسية بصفة خاصة؛ ف و مف ٌ

النزعااة التحميميااة؛ حيااث تصااور فرويااد  Freudالشخصااية كبناااء ل ا ثةثااة أركااان ،وه ا  :ال ااو
 ،IDواألنااا  ،Egoواألنااا األعمااى  ،Super egoواألنااا هااو الجاازء العاقاان الاواع المساائون عاان
حساام الص اراع ال ادائر بااين ال ااو بمحفزات ا وشااطحات اليريزيااة ومياااالة األنااا األعمااى بمثاليات ا ،
ويتوقف عمى نجاح األنا ف م مت تكامن الشخصية واتجاه ا نحو التواف والسواء النفس .
وأثارت طبيعة األنا وكفاءت ومدى ماا يسا م با مان أدوار أو وظاائف فا الشخصاية،
كبير لدى الباحثين التحميميين عمى اعتبار أن عمى قدر قيام ب ذ الوظاائف أو فشام
اهتماما ًا
ً
ف تح ي ا تكون قوت أو ،عف  .وباست راء التاراث النفسا تعاددت المفااهيم المرتبطاة باألناا،
والتااا يمكااان النظااار إلي اااا عماااى أن اااا وظاااائف أو خصاااائص ل ناااا ،ومن اااا :قاااوة األناااا

Ego

 ،strengthوتكامان األنااا  ،Ego integrityومرونااة األنااا  ،Ego resilienceون،ااوب األنااا
 ،Ego depletionوحدود األنا .Ego boundaries
نسابيا فا عمام الانفس
وي َع ُّد مف وم األناا ال ادئاة  *Quiet egoمان المفااهيم الحديثاة
ً
ُ
اجيجااب  ،وأون مان قاد َم هاذا المف اوم عماى بسااط البحاث النفسا Heppner & Kernis
) (4991ليواجا با مف ااوم األناا الصاااخبة  Noisy egoوالتا تعكااس حالاة ماان الميااالة فا
النرجسية ،واجفراط ف التمركز حون الذات.
وأشاار ) Akca & Sumer (4977إلاى أنا لمواج اة التركياز المفارط عماى الاذات،
والشااعور المرتفااإ باألنانيااة  ،Egoistic senseاقتاارح

Leary, Adams & Tate

( )ٕٓٓٙاسااتراتيجية تُعااارف بااالتنظيم الاااذات لخفااض التركياااز عمي ااا Hypo-egoic self-
 regulationالت تت،من تنفير الذات مان التركياز المفارط عمي اا ،وأن مف اوم األناا ال ادئاة

"المت ِزَنااة" يباادو أن ا باادي ٌن مع ااو ٌن يمكاان أن يخفااف ماان الثااار الساامبية المحتممااة لت اادير الااذات
ُ
المفرط ،والشعور األنان .

المت ِزَنة.
* الترجمة ال اموسية لمصطمو  :Quiet egoاألنا ال ادئة ،أو األنا المطمئنة ،أو األنا ُ
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اور متكااامةً عاان هااذا المف ااوم وصااا ا
وطاارح ) Bauer & Wayment (ٕٓٓٛتصا ًا

مصطمو "األنا ال ادئة" لوصف الخصائص النفسية الراساخة التا تارتبط بانخفااض فا األفكاار
والمشاعر والساموكيات األنانياة ،ماإ زياادة فا الاوع الاذات المو،اوع  ،والتارابط ،والتعااطف

"المتَ ِزَناة" إلاى هوياة ذاتياة متوازناة ال تركاز عماى
والنمو ،وبالتال يشير مصطمو "األنا ال ادئة ُ

أي،ا-ال تركز بشكن مفرط عمى الخرين ،بن ه هوية تندمى ماإ
نفس ا بشكن مفرط ،ولكن اً -
الخرين دون أن تف د الذات ،وهذا يعن المزيد من التاوازن والتكامان باين الاذات والخارين فا
مف وم الذات ،واالعتاراف المتاوازن بن ااط ال اوة وال،اعف التا تم اد الطريا لنماو الشخصاية،
وتعاطف أكبر مإ الذات والخرين.
وحادد )ٕٗٔٓ ; Bauer & Wayment (ٕٓٓٛأربعاة خصاائص ل ناا ال ادئااة

المتَ ِزَناااااة ،وهااااا  :الاااااوع المنفصااااان
ُ

awareness

 ،Detachedوال وياااااة المترابطاااااة

 ،Interdependent identityوأخااذ منظااور الخاار  ،Perspective takingوالنمااو

 ،Growthوهذ الخصائص تعكس بعدين رئيساين ل ناا ال ادئاة ،وهماا :التاوازن ،Balance
والنمو الشخص  .Personal growthويشير التوازن إلى االهتمام بالذات وبالخرين بشاكن
مت اوازن؛ ف ا حالااة ال يااتم في ااا قمااإ الااذات ،أو التركيااز المفاارط عمي ااا ،بينمااا يشااير النمااو
الشخص إلى ال درة عمى مةحظة األحاداث الراهناة والتأمان في اا وو،اع ا فا ساياق ا ،وادراك
جوانب البيئة المختمفة الكتشاف فرص الاتعمم والتيييار والتطاوير ماإ ر ياة بعيادة المادى ،وها
الر ية الت تسعى إلى المعنى وتح ي الذات.
ويشااير ) Wayment & Bauer (4976إلااى أن ا عناادما ن ااون إن األنااا ال ادئااة

"المتَ ِزَناااة" تعكاااس التاااوازن ،فعنناااا نعنااا أن هاااذا التاااوازن ينبيااا أن يعكاااس ال ااايم التااا تعناااى
ُ
بالرفاهية الذاتية ،ورفاهية الخرين ف الوقت نفس .
المتَ ِزَنة" ومكونات ا وخصائص ا.
ويو،و شكن (ٔ) العةقة بين األنا ال ادئة " ُ
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شكم ( )7انؼالقت بٍُ األَا انهادئت "ان ًُخَ ِزََت" ويكىَاحها وخصائصها.
المتَ ِزَنة" فيما يم Bauer :
ومن خةن شكن (ٔ) يمكن تفسير خصائص األنا ال ادئة " ُ

); Wayment, Bauer, & Sylaska, ٕٓٔ٘ & Wayment, ;ٕٓٓٛ
Irving, & Wayment, 4977
.(Maurer, ٕٓٔٛ

; Huffman,

; West, ٕٓٔٚ ;Wayment & Bauer ٕٓٔٚ

معاا حالاة األناا ال ادئاة ،وها حالاة تاوازن
ٔ-يمثن عنصارا :ال وياة الشااممة ،ومنظاور الخار ً
بين االهتمام بالذات والخرين ،حالة ال يتم في ا قماإ األناا ،أو يتوحاد في اا ماإ الخار بشاكن
أي،ااا فاا هااذ الحالااة التااوازن بااين الت ييمااات اجيجابيااة
يطيااى عمااى الااذات ،وماان الم اام ً
والسمبية لماذات ولخخار؛ مماا يعكاس وج اة نظار واقعياة ال تساعى بصاورة مفرطاة إلاى إجاراء
ت ييمااات إيجابيااة لمااذات (األنااا الصاااخبة  )(Noisy egoأو تنجااذب بشاادة إلااى الت ياايم الااذات
الساامب  .وماان جانااب خاار ،إن أخااذ منظااور الخاار يشااير إلااى التعاااطف والر بااة ف ا تعزيااز
شا ِاكن الااذي يتعاارض ل ا الخاار،
الم ْ
رفاهيااة الخاار ماان خااةن إدراك الفاارد أن ا يماار بااالموقف ُ
تماماااا كماااا فااا حالاااة التعااااطف ماااإ الاااذات self-
ويعااايش مشااااعر وأحاسيسااا ويتف م اااا ً

 compassionالذي ينبي أن ُي َم ِّ د لمتعاطف مإ الخر.
طاا
ٕ-يشمن النمو الشخص كةً من :الاوع المنفصان ،والنماو؛ ويارتبط الاوع المنفصان ارتبا ً
وثي ًاا بمف ااوم الي ظاة الع ميااة؛ ف او يت،اامن االنفتااح واالنتبااا واالهتماام باألحااداث والخبارات
تجريبيااا لمعالجااة المعمومااات الت ا تُ َخفِّااض التوحااد مااإ األفكااار
اموبا
ً
الراهنااة ،وهااو يمثاان أسا ً
والمشااعر .وباادال مان ذلااك ،فاعن الفاارد الاواع الااذي يماارس الااوع الاذات المنفصاان يعتاارف
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بأفكااار ومشاااعر عنااد ظ ورهااا ،ويساامو بانت ااادات ذاتيااة بناااءة تتساااوى فا مرحمااة الااوع ،

باادالً ماان تفادي ااا لحمايااة الاانفس .ويشااير النمااو إلااى اهتمااام شااامن وطوياان األجاان باألهااداف
اجنسانية والنمو الشخص  ،ووجود الدافإ لمتعمم من األخطاء مان أجان التطاوير الاذات عماى

المتَ ِزَنة عان األناا
المدى البعيد (االهتمام بالتطور عبر الزمن) ،ومن هذا الجانب تختمف األنا ُ
الصاخبة الت تتميز باالتركيز عماى احتياجاات الفارد فا المحظاة الفورياة ،عماى حسااب حتاى
المصمحة الذاتية عمى المادى الطويان ،ثانياا ،وأن هاذا التركياز عماى المحظاة الفورياة ،يكاون
موج ً ااا نحااو نتااائى العماان الحااال (ال ساايما ماان حيااث تحسااين الصااورة الذاتيااة أو المركااز
االجتماع ) أكثر من العمن نفس .
يبااا عمااى مااا سااب  ،يمكاان ال ااون إن ا وعمااى الاار م ماان أن األنااا ال ادئااة تت،اامن
وتع ً
تمامااا ،فاألنااا
تجاااوز التركيااز المفاارط عمااى الااذات ،لكاان ل ايس ال اادف هااو ال ،اااء عمااى ال اذات ً

ال ادئااة تعكااس ماادى الدرجااة الت ا يتوحااد وياارتبط في ااا الفاارد مااإ الخاارين ،ور يت ا لمصاافات
والخصائص المشتركة بين وبين م مإ االحتفااظ بخصوصايت وهويتا الذاتياة المسات مة؛ فاالفرد
ف حاجة إلى الترابط مإ الخرين ،وتكوين عةقات منة وداعماة بشاكن تباادل  ،وقباون الخار
والسع نحو تخفيف معانات من خةن قدرت عمى تبن وج ات نظر الخار ،ور ياة نفسا فا
الموقف ذات  ،ف،ةً عان الت يايم المو،اوع لكان الطارفين الاذي يتايو ل اا ر ياة الجواناب التا
تحتاج إلى تطوير سواء ف الذات ،أو ف الخر.

ويمكاان النظاار إلااى األنااا ال ادئااة بوصااف ا ساام ًة شخصااية مساات رة ،أو كحالااة ع ميااة

 Mental stateيمكن تعزيزها وتنميت ا عن طريا التادخةت والبارامى المختمفاة (Wayment
) ،& Bauer, 4971ولذا صم َم Wayment, Collier, Birkett, Traustadóttir, & Till,

عةجياااا أطمااا عميااا تأمااان األناااا ال ادئاااة المختصااار
) (4977تااادخةً
ً
ااااادا عماااااى تنمياااااة أبعااااااد األناااااا ال ادئاااااة .ويشاااااير
 contemplationلخفاااااض ال،ااااايوط اعتما ً

Brief quiet ego

جديادا يفياد فا
) Wayment, Huffman, & Eiler (4972إلاى أن هاذا التادخن يعاد توج ً اا
ً
تكمااان
تعزياااز ال ااايم المرتبطاااة بالتعااااطف  ،Compassion-related valuesوانخيييٍ يمكااان أن ِّ
وتس ِّ ن األنواع األخرى من أسااليب خفاض ال،ايوط المختمفاة ،وخاصاة ال،ايوط الم نياة (فا

الم ن الت تتطمب التعامان ماإ الجم اور كالعااممين فا مجاان الرعاياة الصاحية ،والتا تتطماب
نظرياا عماى مةحظاة
طبيعة عمم م أحيا ًنا التعاطف المفرط ماإ المر،اى) ،ويساتند هاذا التادخن
ً
- ٕٚ -

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

أن اجج ااد النااتى عان التعااطف  Compassion fatigueيتسام بعادم التاوازن :Imbalance
اادا ،وأن يجعااان بينااا وباااين الخااار مساااافة انفعالياااة مفرطاااة
قريباااا جا ً
اادا جا ً
أن يكاااون بعيا ً
اادا أو ً
 ،emotional distanceأو أن ي ترب من  ،ويتوحد مإ محنت .
المتَ ِزَنااة مااإ الماوارد والمصااادر الشخصااية التا تعكااس االهتمااام
وتاارتبط األنااا ال ادئااة ُ
بالخرين؛ حيث ترتبط بال درة عمى تح ي التاوازن باين الاذات واالهتماام باالخر ،وهاذا التاوازن
يارتبط بتعزياز ال،ابط الاذات )،(Wayment, et al., 4978; Wayment & Cavolo 4972

وهناااك ساامات كثياارة ال حصاار ل ااا تاارتبط ب اادوء األنااا ،وتعااد ف ا الوقاات نفس ا خصااائص ل ااا،
وه  :التسامو ،واالمتنان ،واجيثار ،والتوا،إ ،والتعاطف مإ الاذات ،وقاد أدرجات هاذ السامات
،امن قاوائم الف،ااائن ومكااامن ال ااوة فا الشخصااية فا عماام الاانفس اجيجاااب  ،وماان ثاام تاارتبط
بم شارات ال نااء الاذات  ،وأسافرت نتاائى دراساات (;Wayment, West, Craddock, 4978
;Wayment, & ; Gherghel, Nastas, & Hashimoto, 4976 ;Watson, 4976

 )Wayment & Cavolo, 4972 Bauer, 4976عان وجاود عةقاات ارتباطياة موجباة ،أو
اائيا عنااد مسااتوى (ٔٓ )ٓ,بااين هاادوء األنااا وكاان ماان :ال،اابط الااذات ،
سااالبة وذات داللااة إحصا ً
والتعاطف مإ الذات ،والر،ا عان الحيااة ،ومعناى الحيااة ،وال نااء الاذات  ،والحكماة ،والتساام
بالاااذات ،والساااموكيات المرتبطاااة بالصاااحة ،والتااادف  ،واالنفعااااالت اجيجابياااة ،وال ااايم المادياااة،

ات هااذ الدراسااات عمااى طمبااة الجامعااة ماان الجنسااين ،وكشاافت نتااائى
ُج ِرَيا ْ
وال،اايوط المدركااة ،وأ ْ
دراسااات (Wayment, Al-Kire, & ; Wayment, Huffman, & Irving, 4976

إحصااائيا عنااد مسااتوى
 )Brookshire, 4972عاان وجااود عةقااة ارتباطيااة موجبااة ودالااة
ً
(ٔٓ )ٓ,بااين هاادوء األنااا ونمااو مااا بعااد الصاادمة  ،posttraumatic growthوتماات الدراسااة
األولااى عمااى عينااة ماان الشااباب العاااطمين عاان العماان ،ف ا حااين تماات الثانيااة عمااى عينااة ماان
أم ات األطفان ذوي ا،طراب طيف الذاتوية.
وتركيبااا؛ وذلااك ألن ااا
ويعااد مف ااوم الشخصااية ماان أكثاار المصااطمحات النفسااية تع يا ًادا
ً
تشااتمن عمااى جميااإ ساامات ا الممياازة ل ااا ف ا تكامم ااا وتفاعم ااا مااإ بع ،ا ا الاابعض ،ويمكاان
تعريف ا بأن ا مركب يشتمن عمى جمياإ السامات والصافات التا تتمياز بالثباات النساب  ،وتبادو
فااا ساااموك الفااارد ،وفااا تفاعمااا ماااإ الخااارين ،وتميااازهم عااان م ،وتشااامن السااامات :الجسااامية
والنفسية واالنفعالية والع مية واالجتماعية وال ُخم ية.
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وقااد ح ِظيا ْت دراسا ُة الشخصااية باهتما ٍ
اام كبيا ٍار ماان ِقَباان الباااحثين وعمماااء الاانفس الااذين
َ َ
اختمفوا ف تناول ا وتفسيرها باختةف منطم ات م وتوج ات م النظرية .وظن الس ان الرئيس :ماا

عاادد ساامات الشخصااية يشااين أذهااان العمماااء طيمااة ع ا ٍ
اود عدياادة ،وجاااءت نتااائى الدراسااات
العاممية فا هاذا المجاان لتحاددها بساتة عشار عاامةً عناد كاتان ،واختصارها أيزناك Eysenck

فا أربعااة ،وخمسااة ف ا نمااوذج جولاادبرج  ،Goldbergواعتبرهااا الاابعض ساامات ،ونظاار إلي ااا
اان نماوذج العوامان الخمساة
خرون عمى أن ا أنماط ،وفريا ثالاث أشاار إلي اا بالعوامان ،وقاد َن َ
الكبرى لمشخصية ش رة واسعة النطاا فا الدراساات العالمياة والعربياة خاةن أكثار مان ع ادين
مستمر.
ًا
من الزمن ،وما زان البحث

ونظر ألن البحث فا الشخصاية ومكونات اا ال يتوقاف ،ويحظاى بشايف البااحثين عماى
ًا
مر العصور؛ ف د تم ت ديم إطار جدياد لبنااء الشخصاية ماإ بداياة األلفياة الثالثاة ،أُ ْطمِا َ عميا
ِّ

طار ّح ) Ashton, et al. (4996التصاور النظاري
النماوذج السداسا لسامات الشخصاية؛ حياث ّ
لنمااوذج العواماان السااتة الكباارى لمشخصااية ،وهااو نمااوذج يتكااون ماان العواماان التاليااة :الصااد -
التوا،ااااإ )(H
)(X

 ،Honesty-Humilityواالنفعاليااااة
 ،Extraversionوالم بولياااااااة )(A

)(E

 ،Emotionalityواالنبساااااط

 ،Agreeablenessوي ظاااااااة ال،ااااااامير

) ،Conscientiousness (Cواالنفتاااح عمااى الخباارة )،Openness to Experience (O
اار "هيكساااكو
اادا عمااى الحااروف المو،ااوعة أمااام كاان عاماان ُيطم ا عمااى النمااوذج اختصا ًا
واعتما ً
."HEXACO
وقااد يباادو لموهمااة األولااى أن ا ال توجااد فاارو بااين النمااوذجين :الخماس ا والسداس ا
لعوامن الشخصية إال ف إ،افة عامن سادس ،وهو الصد -التوا،إ ،وحتاى ال يمتابس األمار،
أشار ) Ashton, Lee, & Goldberg (4991إلى أٌ هزا العامن ظ ر فا الدراساات المعجمياة
 lexical studiesبمياات عديادة ،وتام تحدياد مان خاةن سامات :اجخاةص ،والعادن ،والحيااء،
والتوا،إ ف م ابن سمات :الخباث ،والجشاإ ،والخاداع ،والنفاا  .وأ،ااف & Ashton, Lee,

) Visser (4972أن الفاارو باين النمااوذجين تكماان فا وجااود ثةثااة عوامان مشااتركة بين مااا،
وهم :االنبساط ،وي ظة ال،مير ،واالنفتاح عمى الخبرة ،وأن عامم  :االنفعالياة ،والم بولياة فا
النمااوذج السداس ا يتااداخةن مااإ عااامم  :العصااابية  ،Neuroticismوالم بوليااة ف ا النمااوذج
الخماسااا  ،لكااان ماااإ اخاااتةف طفياااف فااا محتاااوى هاااذين العااااممين ،باج،اااافة إلاااى أن عامااان
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الصد -التوا،إ لم يظ ر بشكن مباشر ف النموذج الخماس  ،وانما كاان مت،ام ًنا فا سامات
عامن الم بولية.

وبناء عمى هذا النموذج النظاري طاو َر ) Lee & Ashton (4996النساخة األولاى مان
ً
) The HEXACO Personality Inventory (HEXACO-PIمشااتمم ًة عمااى (ٕ)ٜٔ

مفردة .وتواتر تطوير نسا مختصارة مان هاذا الم يااس؛ حياث أعاد )Ashton & Lee (4992

وتم ا ْت ترجماات هااذ
نسااخة مختصاارة تكوناات ماان (ٓ ٙمفااردة) ،وعرفاات باااّ ،HEXACO-89 :
النس إلى ليات عديدة حون العالم ،والتح من خصائص ا السيكومترية ف بيئات مختمفة.
عربياا:
وتوافرت ثةث محاوالت حديثة فا التاراث النفسا العربا لت ناين هاذ النساخة ً

من ااا اثنتااان ف ا البيئااة المصاارية :أحاادهما عمااى طمبااة كميااة التربيااة بالزقااازي (عبااد المطمااب
وأحمااد ،)ٕٓٔٙ ،واألخاارى عمااى طمبااة جامعااة األزهاار بتف نااا األشاراف (عبااد العزيااز،)ٕٜٓٔ ،
وأجريت الثالثة ف البيئة العمانية عمى طمبة المدارس والجامعة (الراجحياة ،)ٕٓٔٛ ،وأسافرت

نتااائى تمااك الدراسااات عاان أن هااذ النسااخة ماان الم ياااس تتمتااإ بخصااائص ساايكومترية جياادة،
ول ا بناء عامم جيد ف البيئة العربية.
ِ
يار
وأشار ) McCrae, Kurtz, Yamagata, & Terracciano (4977إلى أن ما أُث َ
حااون عاادم جاادوى الم اااييس الصااييرة ف ا ت اادير الشخصااية-وخاصااة فيمااا يتعم ا بانخفاااض
أمار
قيمت ا التشخيصية  ،low diagnosticوكذلك انخفاض م شرات صدق ا وثبات ا-قد يكاون ًا
اختصاار لمم يااس ،تكونات مان
ًا
مبال ًياا فيا  .ولاذا قاام ) de Vries (4975بععاداد نساخة أكثار
ٕٗ مفاردة ) The 46-item Brief HEXACO Inventory (BHIبواقاإ (ٗ) عباارات لكان

عاماان (النسااخة الت ا اعتماادت عمي ااا الدراسااة الحاليااة) ،وتاام ت نااين هااذ النسااخة ماان خااةن
اردا ماان م (ٖ )ٕٚأنثااى
تطبي ااا عمااى عينتااين فاارعيتين :تكوناات العينااة تكوناات ماان (ٕ٘٘) فا ً

بنسبة (ٕ٘ )%من أفراد العينة ،بماغ متوساط أعماارهم الزمنياة ( )٘ٗ,ٚسانة باانحراف معيااري
( ،)ٖٔ,ٜوتم اختيارهم من شرائو تعميمية وم نية مختمفة ،بينماا اقتصارت العيناة الثانياة عماى
طالبا وطالبة ،من م (ٖ )%ٚٛ,مان اجنااث ،وبماغ متوساط
طمبة الجامعة ،وتكونت من (ً )ٖٜٓ
أعماااارهم الزمنياااة (ٓٓ )ٕٓ,سااانة باااانحراف معيااااري (ٗ ،)ٕ,وتوصااامت النتاااائى إلاااى أن هاااذ
النسااخة تتمتااإ بمسااتوى جيااد ماان الصااد والثبااات؛ حيااث تراوحاات قاايم معااامةت ألفااا كرونباااخ
لمعواماان ف ا كااة العينتااين مااا بااين (ٖٗ ،)ٓ,ٕٚ ،ٓ,وبعااد إعااادة تطبي ا الم ياااس ماارة أخاارى
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بفاصن زمن قدر ش ران ،تراوحت معامةت االرتباط باين التطبي اين ماا باين (ٔ،)ٓ,ٜٚ ،ٓ,ٚ

كمااا كااان ل ااا صااد ت ااارب  convergentماان خااةن ارتباط ااا بمعااامةت مرتفعااة ماان النسااخة
 HEXACO-89تراوحت ما بين ( )ٓ,ٖٚ ،ٓ,ٜ٘فا عيناة الراشادين وكباار السان ،وماا باين
(ٕ )ٓ,ٖٛ ،ٓ,ٚف عينة طمبة الجامعة.
وتبين من مراجعة نتائى بعض الدراسات الساب ة أن النموذج السداس

لعوامن

الشخصية ال ي ن أهمية عن النموذج الخماس  ،وذلك من خةن عةقات االرتباطية بمتييرات
عديدة وقدرت التنب ية ب ا؛ ف د أشارت أظ رت نتائى دراسة Shu, McAbee, & Ayman

) (4971إلى وجود ارتباط بين العوامن الستة الكبرى لمشخصية والذكاء الث اف  ،وتواف
الطةب؛ وأظ رت نتائى ) Liu, Ludeke, & Zettler (4971أن سمات الشخصية كما
وسمبيا؛
إيجابيا
تُ اس من خةن نموذج العوامن الستة ترتبط باالستبداد Authoritarianism
ً
ً
وأشارت نتائى دساصت ) Anglim, Knowles, Dunlop, & Marty (4971إلى أن العوامن
الستة الكبرى لمشخصية تتنبأ بال يم المتمركز حون الذات والخرين وف ًا والمت،منة ف

نموذج )4974( Values Questionnaire measuring Schwartz‟s 79؛ وأشارت نتائى
دراسة ) Knight, Dahlen, Bullock, & Madson (4976إلى أن العوامن الستة الكبرى
لمشخصية والثالوث المظمم ف الشخصية يرتبطان بالعدوان لدى طمبة الجامعة ،وأن السمات
سمبيا بالعدوان ،بينما ترتبط االنفعالية ،والنرجسية ،والميكافيمية،
اجيجابية لمشخصية ترتبط
ً
إيجابيا بالعدوان ،وأن هذ السمات تتنبأ بالعدوان؛ وأسفرت نتائى دراسة عبد
والسيكوباتية
ً
المطمب وأحمد ( )ٕٓٔٙعن إس ام ا ف التنب بمعنى الحياة؛ وتوصمت نتائى دراسة عبد
العزيز ( )ٕٜٓٔإلى التنب بالتنمر اجلكترون من خةن انخفاض سمات :الم بولية والتوا،إ
وي ظة ال،مير ،وارتفاع سمة االنفعالية.
واعتمدت بعض الدراسات والبحوث عمى دراسة عامن :الصد -التوا،إ بشكن منفرد،
ومن ا );Sezgin & Erdoğan, ;Krause, Pargament, Hill, & Ironson, ٕٓٔٙ

 ،(Yoon & Farmer, ٕٓٔٛ ٕٓٔٛوأشارت نتائج ا إلى ارتباطات بكن من فعالية الذات،
واجيثار ،وال ناء النفس

ومواج ة أحداث ال،ا طة؛ وتوصمت نتائى دراسة

van

) Rensburg, de Kocka, & Derous (4976إلى أن يتنبأ بسموك اليش  cheatingلدى
طمبة الجامعة.
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وباست صاء العةقة بين متييري الدراسة الحالية من واقإ نتائى الدراسات الساب ة،

لُ ِ
وحظَ وجود دراسات قميمة تناولت العةقة االرتباطية بين ات َِّزان األنا وسمات الشخصية ،وه
دراسات عبر ث افية تناولت المتييرين ف ث افتين مختمفتين :الث افة الفردية ،وتمثم ا الواليات
المتحدة األمريكية ،والث افة الجماعية ،وتمثم ا تركيا ،وذلك من أجن التعرف عمى دور الث افة
ف

العةقة بين األنا ال ادئة وسمات الشخصية ،وكان تركيز هذ الدراسات عمى نموذج

العوامن الخمسة الكبرى ف قياس سمات الشخصية ،وف هذا االتجا  ،أسفرت نتائى دراسة
) Akca, Sumer, Wayment, & Demir (4977عن أن سمة االنفتاح عمى الخبرات تعد
الث افتين :األمريكية ،والتركية ،بينما تس م سمات :االنبساطية،

قويا ب دوء األنا ف
ً
منبئا ً
وي ظة ال،مير ،والم بولية ف التنب ب دوء األنا ف أمريكا ،بينما يس م المستوى المنخفض

تركيا .وأكدت هذ النتيجة نتائى دراسة & Akca

من العصابية ف التنب بات َِّزان األنا ف
)-Sumer (4978والت كان من بين أهداف ا ت نين م ياس األنا ال ادئة لدى طمبة الجامعة
ف

تركيا-وأشارت النتائى إلى أن م ياس األنا ال ادئة يتمتإ بخصائص سيكومترية جيدة

إحصائيا
ريبا لمثيةت ا ف النسخة األصمية ،ووجود عةقات ارتباطية موجبة ودالة
ً
مطاب ة ت ً
عند مستوى (ٔٓ )ٓ,بين ات َِّزان األنا الر،ا عن الحياة (ر=ٖٓ ،)ٓ,واالنبساطية

(ر=ٕ٘ ،)ٓ,والم بولية (ر=ٕٖ ،)ٓ,وي ظة ال،مير (ٖٔ ،)ٓ,واالنفتاح (ٓ٘ ،)ٓ,وكانت
سمبيا مإ العصابية (ر= ،)ٓ,ٖٗ-كما أظ رت النتائى عمى عكس التوقعات عةقة
االرتباط
ً
ارتباطية سمبية منخف،ة مإ ت دير الذات (ر= )ٓ,ٔ٘-عند مستوى (٘ٓ ،)ٓ,وأن سمة
تأثير ف ات َِّزان األنا وتفسر (ٔٗ )%ٓ,من التباين ف ات َِّزان األنا،
ًا
االنفتاح أقوى العوامن
(.)%ٓ,ٜٔ-
يمي ا سمة الم بولية (ٖٔ )%ٓ,بينما تفسر العصابية ما نسبت
وف

،وء ما سب  ،وف

ظن حداثة متييري الدراسة :العوامن الستة الكبرى
متيير األنا ال ادئة،

خصوصا ف
عالميا ،وندرة الدراسات العربية
لمشخصية ،واألنا ال ادئة
ً
ً
اس من خةن النموذج السداس
جاءت هذ الدراسة لتتناون إس ام سمات الشخصية كما تُ َ ُ
ف التنب باألنا ال ادئة لدى معمم ومعممات المرحمة االبتدائية ف البيئة المصرية.
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مشكلة الذراسة:

تحددت مشكمة الدراسة الحالية ف األسئمة التالية:
ٔ-ما مستوى األنا ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية
تبعا لمتييري الجنس ،وسنوات الخبرة ،والتفاعن بين ما
ٕ-هن هناك فرو ف األنا ال ادئة ً
لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية
-3هن تس م العوامن الستة الكبرى لمشخصية "النسخة المختصرة" ف

التنب باأل نا ال ادئة

لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية

أهذاف الذراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى تح ي ما يم :
ٔ-الكشف عن مستوى األنا ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة من معمم

ومعممات المرحمة

االبتدائية.
تبعا لمتييري الجنس ،وسنوات الخبرة ،والتفاعن
ٕ-الكشف عن الفرو ف األنا ال ادئة ً
بين ما لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية.
ٖ-التعرف عمى إس ام العوامن الستة الكبرى لمشخصية "النسخة المختصرة" ف التنب باألنا
ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية.

أهمية الذراسة:
حضخًذ انذساصت أهًُخها انُظشَت يٍ ت ديم إطار نظري عن متيير األنا ال ادئة
كمف وم بحث

جديد ،والكشف عن كن

وقياس وارتباطات  ،باج،افة إلى نموذج العوامن

الكبرى الستة لمشخصية الذي ُّ
تطوير لمنموذج الخماس
ًا
يعد
أهميت ا ندرة الدراسات العربية الت تناولت األنا ال ادئة ،وحداثة نموذج العوامن الستة الكبرى

لسمات الشخصية ،ويزيد من

لمشخصية ،ومن ثم ،فعن الدراسة الحالية مثمت إ،افة جديدة لمدراسات النفسية ف مجال ا،
ة عن توظيف متييرات عمم النفس اجيجاب
فً ،

ودراست ا لدى المعممين والمعممات؛ حيث

أشار ) Hoy & Tarter (4977إلى أن عمم النفس اجيجاب يعد بمثابة ر ية جديدة يمكن
من خةل ا تنمية وتعزيز ال ناء الذات لدى المعممين ،وذلك من منطم أن السمات اجيجابية
حاجز ،د ال،يوط ،وتس م ف تح ي
ًا
تعد

كفاءة المعمم .وتطبي ًيا تبدو أهمية الدراسة ف
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ترجمة أدوات حديثة متوافرة ف

الدراسات األجنبية ل ياس متييري :األنا ال ادئة ،العوامن

الستة الكبرى لمشخصية (النسخة المختصرة) ،والتح

من الكفاءة السيكومترية ل ما عمى

عينة الدراسة الحالية ،وت ديم برامى إرشادية ف ،وء ما تسفر عن الدراسة من نتائى من
أجن تنمية األنا ال ادئة.

المصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
األوا الهادئة :Quiet ego
تتبناى الدراساة الحالياة تعرياف )ٕٗٔٓ ; Bauer & Wayment (ٕٓٓٛل ناا ال ادئاة
الااذي يعن ا

ال ويااة الذاتيااة المتوازنااة التاا ال تركااز عمااى نفساا ا أو الخاارين بشااكن مفاارط،

وتوازن بين اهتمامات ا واحتياجات اا واهتماماات واحتياجاات الخارين ،وتأخاذ منظاورهم ،وتتبنا
وج ات نظرهم فا المواقاف المختمفاة ،وتساعى إلاى النماو والتطاور عبار الازمن ،وتتحادد باأربإ
خصااااائص ،وهاااا  :الااااوع المنفصاااان

awareness

 ،Detachedوال ويااااة المترابطااااة

 ،Interdependent identityوأخااذ منظااور الخاار  ،Perspective takingوالنمااو
ائياااااا-فاااا الدراساااااة الحالياااااة بأن ااااا الدرجاااااة التاااا يحصااااان عمي اااااا
 .Growthوتعاااارف-إجر ً

المعمم/المعممة عمى الم ياس المستخدم ف الدراسة.

العىامل الستة الكبري للشخصية :HEXACO model of personality

يمكن تعريف نموذج العوامن الستة الكبرى لمشخصية بأن تنظيم هرم

لسمات

الشخصية يت،من ستة عوامن ،وه  :الصد -التوا،إ ،واالنفعالية ،واالنبساطية،

والم بولية ،وي ظة ال،مير ،واالنفتاح عمى الخبرة ) ; Lee & Ashton, 4996عبد العزيز،

 .)ٕٜٓٔوفيما يم تعريف مختصر لكن عامن من ا:
ٔ-الصد -التوا،إ  :Honesty-Humilityيت،من سمات :اجخةص  ،Sincerityوالعدن
 ،Fairnessوتجنب الجشإ والطمإ  ،Greed Avoidanceوالتوا،إ ،وعدم التعال .
شعور
ًا
ويتصف األفراد الذين يحصمون عمى درجات منخف،ة عمى هذا العامن بأن لدي م
باالستح ا والعظمة ،ويسعون جر،اء الخرين لمحصون عمى ما يريدون ،ويكسرون
ال واعد لتح ي مكاسب شخصية.
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ٕ-االنفعالية  :Emotionalityيت،من سمات :الخوف ،والي،ب وال،ي  ،وال م ،
واالعتمادية المرتفعة ،والحساسية  ،Sentimentalityوهذا البعد يتف إلى ٍ
حد كبير مإ
العصابية ف النموذج الخماس .
عامن ُ

ٖ-االنبساط :Extraversion

يت،من سمات :التوكيدية ،واالجتماعية ،والحيوية

 ،Livelinessويصف األفراد الذين يتمتعون بالث ة ،ولدي م تجارب إيجابية ف التفاعةت
االجتماعية ،ومتحمسون ونشيطون ويسعون لإلثارة ،بينما تشير الدرجة المنخف،ة عمى
هذا العامن إلى أن األفراد ير اجتماعيين ،ويميمون لمعزلة ،وأن م أقن تفا الً من الخرين.

ٗ-الم بولية  :Agreeablenessيعكس السمات ذات الطابإ التفاعم  ،ويت،من سمات:
التسامو ،ودماثة الخم

 ،Gentlenessوالمرونة  ،Flexibilityوالصبر ،Patience

ويتسم مرتفعو الم بولية بالود ،والدفء ف

العةقات ،واحترام الخرين ،والعمن من أجن

المصمحة العامة.
٘-ي ظة ال،مير  :Conscientiousnessيت،من سمات :التنظيم ،واالجت اد ،Diligence

والكمالية  ،Perfectionismويتسم األفراد الذين يحصمون عمى درجات مرتفعة عمى هذا
العامن بأن م منظمو الوقت ،ومحبُّون لمعمن الجاد لتح ي

األهداف ،ويسعون لمكمان،

ويتحكمون ف دوافع م.
-ٙاالنفتاح عمى الخبرة  :Openness to Experienceيت،من سمات :التقدير الجمالي

 ،Aesthetic Appreciationوحب االستطةع ،واالبتكار ،وعدم النمطية أو الت ميدية
كثيرا،
 ،Unconventionalityويصف األفراد بأن م ف،وليون فكريًّا ،ويستخدمون خيال م ً
وي درون الجمان ف الطبيعة.
ائياا-فا الدراساة الحالياة بالدرجاة الكمياة
وتُ اس العوامن الستة الكبارى لمشخصاية-إجر ً
الت ا يحصاان عمي ااا المعمم/المعممااة ماان خااةن اججابااة عاان مفااردات الم ياااس المسااتخدم ف ا
الدراسة الحالية.

محذدات الذراسة:
شااتُ َ ْت
ال يمكان تعمايم نتاائى الدراسااة الحالياة إال فا ،اوء خصااائص المجتماإ الاذي ا ْ

منااا عينتُ اااا ومو،اااوع ا وأدوات اااا ،وأسااااليب معالجاااة بيانت اااا ،وقاااد تحاااددت الدراساااة الحالياااة
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مو،وعيا العوامن الستة الكبرى لمشخصية محاددات نفساية ل ناا ال ادئاة ،وبمكاان إجرائ اا فا
ً
بعض المدارس الحكومية التابعة جدارة مدينة سوهاج التعميمية ،ولدى عينة بشرية من معمما

ومعممااات المرحمااة االبتدائيااة ،وباازمن تطبي ا أدوات ااا خااةن الفصاان الثااان ماان العااام الدراس ا
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم.

فروض الذراسة:
ٔ-ال توجد فرو

ذات داللة إحصائية بين المتوسط التجريب

والمتوسط الفر،

ل نا

ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية.
تبعا لمتييري الجنس ،وسنوات الخبرة،
ٕ-ال توجد فرو دالة
ً
إحصائيا ف األنا ال ادئة ً
والتفاعن بين ما لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية.
ٖ-تس م العوامن الستة الكبرى لمشخصية ف التنب باأل نا ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة من
معمم ومعممات المرحمة االبتدائية.

المىهج واإلجراءات:
أولا :مىهج الذراسة:
اعتمادت الدراساة الحاليااة عماى الماان ى الوصاف االرتباااط الم اارن ماان أجان الكشااف
عان مساتوى األنااا ال ادئاة ،وتأثرهاا بمتييااري الجانس وسانوات الخباارة والتفاعان بين ماا ،والتنبا
ب ا من خةن العوامن الستة الكبرى لمشخصية لدى معمم ومعممات المرحمة االبتدائية.

ثاوياا :عيىة الذراسة:
تكونت عيناة الدراساة األولياة (عيناة التح ا مان كفااءة الم ااييس) مان (ٓٓٔ) ٍ
معمام
فردا لكن نوع ،وتكونت عينة الدراسة األساسية من (ٕٓٓ) معمام ومعمماة،
ومعممة بواقإ (ٓ٘) ً
بواقإ (ٓٓٔ لكن نوع) ،وبمغ متوسط أعماارهم الزمنياة (ٕ٘ )ٖٗ,سانة ،وانحاراف معيااري قادر
( ،)ٚ,ٗٛووف ًااا لساانوات الخباارة بمااغ أف اراد العينااة الااذين لاادي م خباارة قميمااة "أقاان ماان خمااس
سااانوات" (٘ٗ) بنسااابة (ٓ٘ ،)%ٕٕ,والاااذين الاااذين لااادي م خبااارة متوساااطة " ماااا باااين خماااس
وعشاار س انوات ( )ٜٛبنساابة (ٓٓ ،)%ٜٗ,والااذين لاادي م خباارة كبياارة "أكثاار ماان ٓٔساانوات"
(ٓ٘ ،)%ٕٛ,وتاام اختيااار أف اراد العينتااين (األوليااة واألساسااية) ماان معمم ا ومعممااات المرحمااة
االبتدائية ببعض المدارس التابعة جدارة مدينة سوهاج التعميمية.

ثالثاا :أدوات الذراسة:
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-1مقياس األوا الهادئة ) :Wayment, et al., 4977ترجمة وتعذيل الباحث).

ي يس الم ياس ال وية الذاتية المترابطة ،ويتكون مان (ٗٔ) مفاردة موزعاة عماى أرباإ
خصائص نفسية تمثن أبعاد الم ياس ،وها  :الاوع المنفصان )ٖ( detached awareness
مفااااردات ،وال ويااااة ال،اااامنية identity

 )ٖ( inclusiveمفااااردات ،وأخااااذ منظااااور الخاااار

 )ٗ( perspective takingمفاااردات ،والنماااو  )ٗ( growthمفاااردات .وتاااتم اججاباااة عااان
المفردات ف ،وء م ياس متدرج خماس يتراوح ما بين (أواف بشدة-ال أوف بشدة) ،وتشاير

المتَ ِزَنااة .وقااد تاام التح ا ماان الخصااائص
الدرجاة المرتفعااة إلااى ارتفااع خصااائص األنااا ال ادئاة ُ
فردا تم اختياارهم مان طاةب
السيكومترية لمم ياس من خةن تطبي عمى عينة قوام ا (ٖٖٓ) ً
عماام الاانفس بجامعااة خاصااة ف ا وسااط اارب الواليااات المتحاادة األمريكيااة وتراوحاات أعمااارهم

الزمنية ماا باين ( )ٕ٘-ٔٛسانة ،بمتوساط عمار زمنا قادر (ٔ )ٔٛ,ٛسانة وانحاراف معيااري
قاادر ( ،)ٕ,ٜٛوبمياات نس ابة اجناااث (ٗ٘  ،)%ونساابة الااذكور (ٖ٘  ،)%وبينمااا نساابة (ٔٔ
 )%لاام تحاادد النااوع) .وأساافر التحمياان العااامم االستكشاااف عاان تشاابإ المفااردات عمااى أربعااة
عوامااان ،وكانااات تشااابعات العامااان األون ( ،)ٓ,ٙٚ ،ٓ,ٕٚ ،ٓ,ٜٚوتشااابعات العامااان الثاااان
(ٔ ،)ٓ,٘ٗ ،ٓ,ٜٙ ،ٓ,ٚوتشاااااااابعات العاماااااااان الثالاااااااااث (٘،)ٓ,ٗ٘ ،ٓ,٘ٚ ،ٓ,ٖٙ ،ٓ,ٚ
وتشاااابعات العاماااان الراباااااإ ( ،)ٓ,ٙٔ ،ٓ,ٙ٘ ،ٓ,ٖٚ ،ٓ,ٚٙكمااااا أسااااافر التحمياااان العاااااامم
التوكيدي عن تشبإ العوامن األربعة عمى عامن واحاد ،وكانات تشابعات ا عماى الترتياب (،ٓ,ٖٜ
 ،)ٓ,ٚٛ ،ٓ,٘ٓ ،ٓ,ٖٛوبمياات قااايم معاااامةت ألفاااا كرونبااااخ ألبعااااد الم يااااس عماااى الترتياااب
( ،)ٓ,ٚٙ ،ٓ,ٖٚ ،ٓ,ٚٗ ،ٓ,ٚٚولمم ياااس ككاان (٘ ،)ٓ,ٚكمااا كااان لمم ياااس صااد بنااائ
جيد من خةن عةقات االرتباطية بمتييارات :الر،اا عان الحيااة (ر=ٓٗ ،)ٓ,والتساام بالاذات
(ر=ٗٗ ،)ٓ,والتوا،اااااإ (ر= ،)ٓ,٘ٙوت ااااادير الاااااذات (ر=٘ٗ ،)ٓ,والتعااااااطف ماااااإ الاااااذات
(ر=ٖٗ ،)ٓ,واعااادة الت ياايم المعرف ا (ر=ٖٕ ،)ٓ,واالنبساااطية (ر= ،)ٓ,ٖٛوي ظااة ال،اامير
(ر= ،)ٓ,ٕٚوالم بوليااة (ر=ٖٖ ،)ٓ,واالنفتاااح عمااى الخب ارات (ر= ،)ٓ,ٕٚوالتفكياار الساامب
(ر= ،)ٓ,ٕٔ-والعدوان (ر= ،)ٓ,ٕٔ-والي،ب (ر=.)ٓ,ٕٚ-
،ا ْت عماى متخصاص
وجعداد صورة عربية من الم ياس ،تمت ترجمة مفرداتا  ،ثام ُع ِر َ
ف المية اج نجميزية ،وتطاب ت ترجمت م إلى حد كبير مإ ترجمة الباحاث ،كماا عارض الم يااس
ف نسخت المن حة عمى متخصص ف المية العربياة ل،ابط الصايا ة الميوياة ،وأجارى الباحاث
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تعااديةً عمااى الم ياااس بع،ااافة مفااردة واحاادة لكاان ماان البعااد األون والثااان  ،كمااا أعاااد صاايا ة

بعض المفردات ،وتام عارض الصاورة األصامية المترجماة ،والصاورة المعدلاة عماى (ٖ) محكماين
مان أساااتذة الصااحة النفسااية ،وذلااك جبااداء الارأي حااون ماادى مةءمااة الم ياااس لةسااتخدام فا
الدراسة .وأقر السادة المحكمون الصورة المعدلة بدون حذف أي مفردة .وبعاد تطبيا الم يااس
عمى العينة األولية ،تم التح

من الخصائص السيكومترية ل من خةن ما يم :

أ-االحضاق انذاخهٍ نهًقُاس:
تم التح

من االتسا

الداخم

لمم ياس من خةن حساب معامةت االرتباط بين

درجة كن مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتم إلي  ،وكذلك حساب معامةت بين درجة كن
بعد والدرجة الكمية عمى الم ياس .ويو،و جدول (ٔ )ٕ ،نتائى ذلك.
خذول ( )7يؼايالث االسحباط بٍُ دسخاث كم يفشدة وانذسخت انكهُت نكم بؼذ يٍ أبؼاد انًقُاس
انًُى
أخز يُظىس اِخش
انهىَت انًخشابطت
انىػٍ انًُفصم
يؼايم
انًفشدة
يؼايم
انًفشدة
يؼايم
انًفشدة
يؼايم
انًفشدة
االسحباط
االسحباط
االسحباط
االسحباط
**9,617
6
**9,747
5
**9,876
4
**9,856
7
**9,876
6
**9,896
1
**9,716
8
**9,526
7
**9,765
74
**9,674
77
**9,826
79
**9,775
2
**9,192
78
**9,175
77
**9,565
76
**9,668
75
** دانت ػُذ يضخىي ()9,97
خذول ( )4يؼايالث االسحباطاث بٍُ دسخت كم بؼذ وانذسخت انكهُت ػهً انًقُاس
انًُى
أخز يُظىس اِخش
انىػٍ انًُفصم انهىَت انًخشابطت
انًخغُش
**9,876
**9,857
**9,617
**9,746
انذسخت انكهُت
** دانت ػُذ يضخىي ()9,97

تشير النتائى الواردة ف جدول (ٔ )ٕ ،إلى ارتباط جميإ مفردات م ياس األنا ال ادئة

باألبعاد الت تنتم إلي ا ،كما ُو ِج َد ْت ارتباطات بين أبعاد الم ياس والدرجة الكمية ل  ،وجميإ
إحصائيا عند مستوى (ٔٓ)ٓ,؛ مما يدن عمى تمتإ مفردات الم ياس
معامةت االرتباط دالة
ً
وأبعاد باالتسا الداخم .

- ٖٛ -

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

ب-صذق انخحهُم انؼايهٍ انخىكُذٌ:
تم التح

من الصد العامم باستخدام التحمين العامم التوكيدي Confirmatory

) factor analysis (CFAبطري اة االحتماان األقصاى  Maximum likelihoodالتا أسافرت
عن تشابإ جمياإ العوامان عماى عامان واحاد ،وكانات قيماة

كاإ

=  ٕٙ,ٖٜٙعناد درجاات حرياة

إحصائيا ،وذلك ي كاد وجاود مطاب اة جيادة لمبياناات ماإ النماوذج الم تارح؛
=ٕ ،وه ير دالة
ً
وهو أربعة عوامن فرعية .وي كد ذلك عمى انتظام البنية العاممية المستخمصاة فا أربعاة عوامان
وف ًاا لمم يااس األصام لاا ) .(Wayment, et al. 4977ويو،او شاكن (ٔ) نماوذج الصااد

التوكيدي لم ياس األنا ال ادئة.

شكم (ًَ )7ىرج انصذق انؼايهٍ انخىكُذٌ نًقُاس األَا انهادئت

ممخصا لنتائى التحمين العامم التوكيدي ألربعاة متييارات مشااهدة
ويو،و جدون (ٖ)
ً
(نموذج العامن الكامن الواحد).
خذول (َ )5خائح انخحهُم انؼايهٍ انخىكُذٌ ألسبؼت يخغُشاث يشاهذة فٍ يقُاس األَا انهادئت
انخطأ
يؼايم 4انخحذَذ
"ث"
ًُت
ق
انًؼُاسٌ
يؼايم انًضاس
انًخغُشاث انًشاهذة
R
نخقذَش انًضاس
9,679
8,744
9,776
9,875
انىػٍ انًُفصم
9,626
8,687
9,765
9,819
انهىَت انًخشابطت
9,676
7,874
9,729
9,877
أخز يُظىس اِخش
9,582
7,528
9,865
9,764
انًُى
** دانت ػُذ يضخىي ( ،)9,97حُث قًُت "ث" اندذونُت = ()4,72

يو،و شكن (ٔ) ،وجدون (ٖ) نتائى التحمين العامم

التوكيدي الت

ت كد صد

العوامن األربعة ف م ياس األنا ال ادئة ،وأن المتييرات المشاهدة (الوع المنفصن ،وال وية
- ٖٜ -

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

المترابطة ،وأخذ المنظور ،والنمو) تشبعت بالعامن الكامن ،وبمغ معامن مسارها (ٖ٘، ٓ,ٙ

سر (ٖ- %ٙٔ,٘ - %ٙٚ ، %ٙ٘,
ٓ )ٓ,٘ٛٔ ، ٓ,ٙٔ٘ ، ٓ,ٙٚعمى الترتيب ،وتُفَ ِّ
ٕ )%٘ٛ,من التباين الكم ف المتيير الكامن (األنا ال ادئة).

ج-ثباث انًقُاس:
تم حساب ثبات الم ياس عن طري
ساب ًا ،وبفاصن زمن

إعادة تطبي

قدر ثةثة أسابيإ من التطبي

عمى العينة األولية المشار إلي ا

األون .وبميت معامةت االرتباط بين

درجات التطبي ين :األون والثان ألبعاد م ياس األنا ال ادئة (،ٓ,ٖٜ٘ ،ٓ,ٖٙٚ ،ٓ,ٖٙٛ

ٔٓ ،)ٓ,ٚولمدرجة الكمية ( )ٓ,ٜٚٗبداللة إحصائية عند مستوى (ٔٓ .)ٓ,ومن جممة
النتائى الساب ة يمكن ال ون إن األنا ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة األولية يتمتإ بخصائص
سيكومترية جيدة من حيث الصد

والثبات؛ مما يعط

الث ة ف

استخدام ف

الدراسة

الحالية.

ٕ-يقُاس انؼىايم انضخت انكبشي نهشخصُت ( The HEXACO–46انُضخت
انًخخصشة):
قام ) de Vries (4975بععداد نسخة مختصرة ل ياس العوامن الستة الكبرى
لمشخصية ،تكونت من (ٕٗ) مفردة  HEXACO-46بواقإ (ٗ) عبارات لكن سمة شخصية،
وه  :التوا،إ ،واالنفعالية ،واال نبساط ،والم بولية ،وي ظة ال،مير ،واالنفتاح عمى الخبرة.
وأشارت نتائى الدراسات الت نينية ل ذ النسخة-تمت اجشارة إلي ا ف م دمة الدراسة الحالية-
إلى تمتع ا بخصائص جيدة من حيث الصد والثبات.
ليويا ،ثم عر ،ا عمى (ٖ) محكمين من
وتمت ترجمة مفردات الم ياس ،و،بط ا ً
أقروا مةءمة الم ياس وصةحيت ل ياس ما و،إ ل ياس ،
أساتذة الصحة النفسية ،والذين ُّ
وكذلك مةءمت لمبيئة العربية ،وبعد تطبي

الم ياس عمى العينة األولية ،تم التح

من

الخصائص السيكومترية لمم ياس من خةن ما يم :

أ-االتسا الداخم لمم ياس:
تم التح

من االتسا

الداخم

لمم ياس من خةن حساب معامةت االرتباط بين

درجة كن مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتم إلي  ،وكذلك حساب معامةت االرتباط البينية
بين هذ األبعاد .ويو،و جدون (ٗ )٘ ،نتائى ذلك.
- ٗٓ -

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

خذول ( )6يؼايالث االسحباط بٍُ دسخاث كم يفشدة وانذسخت انكهُت نهبؼذ انًُخًُت إنُه
َقظت انضًُش
انًقبىنُت
االَبضاط
االَفؼانُت
انخىاضغ
و

س

و

س

االَفخاذ

و

س

و

س

و

س

و

س

5

*9,46
*
*9,65
*
*9,51
*
*9,76
*

6

*9,64
*
*9,81
*
*9,48
*
*9,72
*

7

*9,42
*
*9,57
*
*9,89
*
*9,86
*

8

*9,67
*
*9,57
*
*9,17
*
*9,61
*

*9,61 4 *9,75 7
*
*
7
7
7
2 *9,42 6 *9,62 1
4
7
9
*
*
7
7
7
7 *9,84 7 *9,41 7
6
1
8
7
*
6
*
5
4
4
4
4 *9,66 4 *9,54 7
6
5
4
7
*
9
*
2
** دانت ػُذ يضخىي () . ,.7
خذول ( )7يؼايالث االسحباطاث انبُُُت نألبؼاد انفشػُت نًقُاس انؼىايم انضخت انكبشي نهشخصُت
()7
()6
()5
()4
()7
األبؼـاد
.....
.....
.....
.....
.....
انخىاضغ ()7
.....
.....
.....
.....
**9,56االَفؼانُت ()4
.....
.....
.....
**9,52- **9,57
االَبضاط ()5
.....
.....
**9,56 **9,42- ** 9,67
انًقبىنُت ()6
.....
**9,64 **9,59 **9,48- **9,42
َقظت انضًُش ()7
االَفخاذ ػهً انخبشة
**9,57 **9,57 **9,67 **9,55- **9,77
()8
** دانت ػُذ يضخىي ()9,97

تشير النتائى الواردة ف

جدول

()8
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(ٗ )٘ ،إلى ارتباط جميإ مفردات م ياس العوامن

الستة الكبرى لمشخصية باألبعاد الت تنتم إلي ا ،كما ُو ِج َد ْت ارتباطات بينية بين أبعاد
إحصائيا عند مستوى (ٔٓ)ٓ,؛ مما يدن عمى
الم ياس ،وجميإ معامةت االرتباط دالة
ً
مستوى مرتفإ من تجانس مفردات الم ياس واتساق ا مإ أبعادها.

ب-صذق انًقُاس:
تم االعتماد عمى م ياس العوامن الستة الكبرى  HEXACO-89ترجمة عبد العزيز
( -)ٕٜٓٔتمتعت هذ النسخة بخصائص سيكومترية جيدة من حيث الصد
البيئة المصرية-كمحك خارج (الصد

التةزم ) لمتح

من صد

والثبات ف

م ياس العوامن الستة

معا ،ثم
الكبرى لمشخصية النسخة المختصرة  ،HEXACO-46وقد تم تطبي الم ياسين ً
حساب معامن االرتباط بين درجات أفراد العينة األولية لمدراسة عمي ما ،وتراوحت معامةت
االرتباط بين ما ما بين (.)ٓ,ٚٙ ،ٓ,٘ٛ
- ٗٔ -

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

كما تم االعتماد عمى الصد التمييزي ب دف استخراج ال وة التمييزية لمم ياس لت رير

أن يميز بين األقوياء وال،عاف ف األنا ال ادئة ،وذلك من خةن استخدام اختبار ت لعينتين
مست متين لمعرفة داللة الفرو
اجرباع

بين متوسطات درجات اجرباع األعمى ومتوسطات درجات

األدنى عمى العوامن الستة ،وأشارت النتائى إلى قيم (ت) عمى عوامن الم ياس

إحصائيا عند مستوى (ٔٓ)ٓ,؛ مما
تراوحت ما بين (ٓٗ ،)ٕٜ,ٕٜ ،ٔٙ,وجميع ا دالة
ً
يشير إلى ال درة التمييزية لمم ياس ،وهذا يعن أن صاد بدرجة جيدة.
ج-ثباث انًقُاس:
تم حساب ثبات الم ياس عن طري
ساب ًا ،وبفاصن زمن

إعادة تطبي

قدر ثةثة أسابيإ من التطبي

درجات التطبي ين :األون والثان

عمى العينة األولية المشار إلي ا

األون .وبميت معامةت االرتباط بين

ألبعاد م ياس العوامن الستة الكبرى لمشخصية (ٔ،ٓ,ٙ

ٖ )ٓ,ٚ٘ ،ٓ,ٚٚ ،ٓ,٘ٙ ،ٓ,ٚٓ ،ٓ,ٚعمى الترتيب بداللة إحصائية عند مستوى
(ٔٓ .) ٓ,ومن جممة النتائى الساب ة يمكن ال ون إن م ياس العوامن الستة الكبرى لمشخصية
لدى أفراد عينة الدراسة األولية يتمتإ بخصائص سيكومترية جيدة من حيث الصد والثبات؛
مما يعط الث ة ف استخدام ف الدراسة الحالية.

َخائح انذساصت:
َخائح انفشض األول:
نص الفرض عمى أن " :ال توجد فرو
والمتوسط الفر،

ذات داللة إحصائية بين المتوسط التجريب

ل نا ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة من معمم

ومعممات المرحمة

االبتدائية".
والختبار صحة هذا الفرض ،تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات
أفراد العينة عمى م ياس األنا ال ادئة (الدرجة الكمية /األبعاد الفرعية) ،كما تم حساب
المتوسط الفر ،عمى أبعاد الم ياس ودرجت الكمية* ،وتم استخدام اختبار "ت" لعينة واحدة

*

تم حساب المتوسط الفر،

عمى أبعاد الم ياس من خةن جمإ بدائن االستجابة عمى الم ياس

الخمسة ،وقسمت ا عمى عددها ،ثم ،رب الناتى ف عدد الف رات ،وبالتال فعن أوزان البدائن ه (٘،
ٗ )ٔ ،ٕ ،ٖ ،يكون مجموع ا (٘ٔ) ،وعددها (٘) ،وعند ال سمة يصبو متوسط أوزان البدائن (ٖ)،
- ٕٗ -

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

لمتح من داللة الفرو بين المتوسط الفر ،والمتوسط التجريب عمى م ياس ات َِّزان األن.
ويو،و جدون ( )ٙنتائى ذلك.
خذول (َ ) 8خائح اخخباس "ث" نؼُُت واحذة نهفشوق بٍُ دسخت انًخىصظ انخدشَبٍ وانًخىصظ انفشضٍ
ػهً يقُاس األَا انهادئت نذي يؼهًٍ ويؼهًاث انًشحهت االبخذائُت (ٌ=)499
ػذد
انًخىصظ
االَحشاف
انًخىصظ
انؼباساث
قًُت (ث)
األبؼاد
انفشضٍ
انًؼُاسٌ
انخدشَبٍ
انىػٍ انًُفصم
انهىَت انًخشابطت
أخز يُظىس اِخش
انًُى
انذسخت انكهُت
** دانت ػُذ يضخىي ()9,97

6
6
6
6
78

75,21
75,42
75,77
74,89
75,99

5,67
4,27
5,76
5,97
6,94

74
74
74
74
66

** 6,79
** 8,76
** 7,97
** 4,17
** 6,17

إحصائيا عند مستوى (ٔٓ )ٓ,بين المتوسط
يت،و جدون ( )ٙوجود فرو دالة
ً
الفر ،والمتوسط التجريب عمى م ياس األنا ال ادئة (الدرجة الكمية/األبعاد الفرعية) لدى
أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية ،وذلك لصالو المتوسط التجريب ،
وهذا يعن ارتفاع مستوى األنا ال ادئة لدى أفراد العينة المست دفة.

َخائح انفشض انثاٍَ:
تبعا لمتييري
نص الفرض عمى أن " :ال توجد فرو دالة
ً
إحصائيا ف األنا ال ادئة ً
الجنس ،وسنوات الخبرة ،والتفاعن بين ما لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات
المرحمة االبتدائية".
والختبار مدى صحة هذا الفرض تم استخدام تحمين التباين الثنائ ٕ×ٖ (الجنس:
ذكور/إناث) × ٖ (الخبرة :قميمة/متوسطة /كبيرة) ،وذلك لبيان أثر متييري الجنس ،وسنوات
الخبرة ،والتفاعن بين ما عمى األنا ال ادئة لدى معمم ومعممات المرحمة االبتدائية ،وتو،و
جداون ( )ٜ ،ٛ ،ٚنتائى ذلك.

وعند ،رب عدد ف رات البعد األون عمى سبين المثان (ٗ) ،يكون المتوسط الفر،
عمى هذا البعد (ٕٔ) ،وهكذا بالنسبة لب ية األبعاد ،والدرجة الكمية.

- ٖٗ -

لمدرجة الكمية

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

خذول (َ )1خائح اخخباس  Leveneنخداَش انخباٍَ Levene's Test for Equality of
 Variancesانًخغُش انخابغ :األَا انهادئت
F
Df7
Df4
Sig
9,727
7
726
9,191

يعرض جدون ( )ٚنتائى اختبار تباينات المجموعات المست مة الست ف

المتيير

التابإ ،وتشير النتائى إلى أن المجموعات المست مة الست متجانسة أو متساوية ف التباين
ف المتيير التابإ (األنا ال ادئة)؛ حيث بميت قيمة اختبار  ،)ٓ,ٜ٘ٔ( Leveneوه دالة
إحصائيا.
ً

خذول (َ )2خائح ححهُم انخباٍَ انثُائٍ نخأثُش يخغُشٌ اندُش وصُىاث انخبشة وانخفاػم بُُهًا فٍ األَا
انهادئت
قًُت
يشبغ
يضخىي
قًُت
يخىصظ
دسخاث
يدًىع
يصذس انخباٍَ
إَخا
انذالنت
(ف)
انحشَت انًشبؼاث
انًشبؼاث
اندزئُت
9,997 9,546 9,284 85,617
7
85,617
اندُش (أ)
9,974 9,998 7,481 562,679
4
822,822
صُىاث انخبشة (ب)
9,994 9,667 9,786 77,711
4
44,576
انخفاػم (أ×ب)
داخم انًدًىػاث
88,647
726 74668,657
(انخطأ)
499 787967,99
انًدًىع انكهٍ

تشير النتائى الواردة ف جدون ( )ٛإلى ما يم :
إحصائيا لمتيير الجنس ف
عدم وجود تأثير دانً
إحصائيا.
(ٕ ،)ٓ,ٜٙوه ير دالة
ً

األنا ال ادئة؛ حيث قيمة ( )Fتساوي

إحصائيا لمتيير سنوات الخبرة ف األنا ال ادئة ؛ حيث قيمة ( )Fتساوي
وجود تأثير دانً
إحصائيا عند مستوى (.)ٓ,ٓٓٙ
( ،)ٓ,٘,ٕٙٚوه دالة
ً
إحصائيا لمتفاعن بين المتييرين المست مين (الجنس× سنوات الخبرة)
عدم وجود تأثير دانً
إحصائيا.
ف األنا ال ادئة؛ حيث قيمة ( )Fتساوي ( ،)ٓ,ٔٙٛوه ير دالة
ً
ويعرض العمود األخير بجدون ( )ٛمربإ إيتا الجزئ

تأثير والت

 partial eta-squaredلكن

تمثن ت ديرات حجم التأثير لممتييرين المست مين والتفاعن بين ما ف

المتيير التابإ ،ومن يت،و ما يم :
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درجات

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
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الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

-أن متيير الجنس يفسر (٘ٓ )%ٓ,من التباين الكم

ف

درجات المتيير التابإ (األنا

ال ادئة)؛ حيث بميت قيمة مربإ إيتا الجزئية (٘ٓٓ ،)ٓ,وه

كمية صييرة من التباين

إحصائيا.
المفَسر بواسطة متيير مست ن واحد ،ولذلك فتأثير ير دان
ً

أن متيير سنوات الخبرة يفسر (ٕ )%٘,من التباين الكم ف درجات المتيير التابإ (األناال ادئة)؛ حيث بميت قيمة مربإ إيتا الجزئية (ٕ٘ٓ ،)ٓ,وه كمية مع ولة من التباين
المفَسر بواسطة متيير مست ن واحد.
جدا من
أن التفاعن الثنائ (الجنس× سنوات الخبرة) يفسر (ٕٓ ،)%ٓ,وه كمية ،ئيمة ًالتباين الكم ف درجات األنا ال ادئة؛ حيث بميت قيمة مربإ إيتا الجزئية (ٕٓٓ،)ٓ,
وهذا ي كد عمى عدم وجود تأثير لمتفاعن الثنائ

بين هذين المتييرين ف

درجات األنا

ال ادئة.
إحصاائيا فا األناا ال ادئاة وف ًاا لمتييار سانوات الخبارة ،فعنا
ونظر لوجود فرو دالاة
ًا
ً
اببا ل ااذ الفاارو  ،وقااد
ماان ال،ااروري إج اراء اختبااار إحصااائ لبيااان أي المجموعااات كاناات سا ً

استخدم اختبار "شيفي "  Scheffeلمم ارنات البعدية .ويو،و جدون (ٓٔ) نتائى ذلك.
خذول ( )2دالنت انفشوق بٍُ يخىصظ انًدًىػاث باصخخذاو اخخباس شُفُه
انًخغُش

يخىصظ
انذسخاث
76,79

يدًىػاث انًقاسَت
صُىاث خبشة كبُشة ()7

احِّ َزاٌ األَا صُىاث خبشة يخىصطت ()4

74,66

صُىاث خبشة قهُهت ()5
** دانت ػُذ يضخىي ()9,97

62,48

فشوق انًخىصطاث و دالنت شُفُه
5
4
7
**7,46
7,84
.....
5,84
.....
.....
**
.....
.....
.....

األنا ال ادئة لدى معمم

إحصائيا ف
يت،و من جدون ( )ٜوجود فرو دالة
ً
ومعممات المرحمة االبتدائية وف ًا لمتيير سنوات الخبرة ،ولصالو لصالو ذوي سنوات الخبرة

الكبيرة والمتوسطة م ارنة بسنوات الخبرة ال ميمة ،وكذلك بين سنوات الخبرة المتوسطة وال ميمة

لصالو سنوات الخبرة المتوسطة ،وهذا يعن

أن األنا ال ادئة تتزايد مإ الت دم ف

الزمن واكتساب الخبرات.

- ٗ٘ -

العمر

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

َخائح انفشض انثانث:
نص الفرض عمى أن " :تس م العوامن الستة الكبرى لمشخصية ف

التنب باألنا

ال ادئة لدى أفراد عينة الدراسة من معمم ومعممات المرحمة االبتدائية".
ولمتح

من صحة هذا الفرض تم استخدام نموذج االنحدار الخط

المتدرج

( )Stepwiseبين األنا ال ادئة كمتيير تابإ ،والعوامن الستة الكبرى لمشخصية كمتييرات
مست مة ،وذلك ب دف معرفة أكثر هذ المتييرات قدرة عمى التنب باألنا ال ادئة .ويو،و
جدون (ٓٔ) نتائى ذلك.
خذول (ًَ )79ىرج االَحذاس انخطٍ انًخذسج بٍُ األَا انهادئت وانؼىايم انضخت انكبشي نهشخصُت
سقييييييييييى انًخغُيييييييييشاث يؼايييييييم يؼايييييييييم يؼايييييييييييييم انخطيييييييييأ انُضيييييييييييبت انثابج
انًؼُاسٌ انفائُت
االَحذاس
االسحباط انخحذَذ
انخطىة انًضخقهت

يضخىي
انذالنت

7

انخىاضغ

9,672

9,718

9,672

8,44

64,465

67,714

9,99

4

أ -انخىاضغ

9,751

9,462

9,699

7,69

52,266

76,279

9,99

ب-انًقبىنُت
5

6

أ-انخىاضغ

9,558
9,775

9,598

9,567

ب-انًقبىنُت

9,569

ج-االَفخاذ

9,762

أ-انخىاضغ

9,782

9,545

9,686

ب-انًقبىنُت

9,582

ج-االَفخاذ

9,776

د-االَفؼانُت

9,787-

7,16

7,86

46,168

45,579

74,877

79,757

9,99

9,99

يت،و من جدون (ٓٔ) أن قيمة "ف" لمنماذج األربعة المتدرجة لةنحدار الخطا دالاة
عند مستوى (ٔٓ ،)ٓ,وأن متييارات :التوا،اإ ،والم بولياة ،واالنفتااح عماى الخبارة ،واالنفعالياة
ه المتييرات األكثر أهمية ف التنب باألنا ال ادئاة لادى معمما ومعمماات المرحماة االبتدائياة،
سار (ٖ )%ٖٕ,مان التبااين فا المتييار التاابإ (األناا ال ادئاة)،
وأن هذ المتييارات مجتمعا ًة تُفَ ِّ
منفااردا
ساار
اما فاا التنباا بااات َِّزان األنااا ،وأناا ُيفَ ِّ
ً
وأن متيياار التوا،ااإ يعااد أقااوى العواماان إساا ً

( )%ٔٚ,ٙماان التباااين ف ا اتِّ َاازان األنااا .وفاا ،ااوء نتااائى النمااوذج الرابااإ لتحمياان االنحاادار
الخط المتدرج يمكن صيا ة معادلة التنب بحيث تت،من المتييارات المسات مة التا ل اا داللاة
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إحصاااائية فااا التنبااا باااات َِّزان األناااا ،وذلاااك عماااى النحاااو التاااال  :األناااا ال ادئاااة = ٖٔٔ+ ٘ٓ,
ٗ ٓ,ٗٙالتوا،اااإ  ٓ,ٖٜٙ +الم بولياااة  ٓ,ٔ٘ٗ +االنفتااااح  ٓ,ٔٙٔ-االنفعالياااة ،ويعكاااس
الترتيب الساب لممتييرات المست مة ف معادلة االنحدار أهميت ا النسابية مان حياث تأثيرهاا فا
المتيير التابإ (األنا ال ادئة).

تفسير الىتائج:
أشارت نتائى الفرض األون الواردة ف جدون ( )ٙارتفاع مستوى األنا ال ادئة سواء
ف الدرجة الكمية ،أو األبعاد الفرعية لدى أفراد عينة الدراسة من معمم

ومعممات المرحمة

التراث العالم  ،وندرت ف

البيئة

نسبيا ف
ونظر لحداثة دراسة األنا ال ادئة
ًا
االبتدائية.
ً
العربية ،ف د كان من األهمية بمكان تحديد المستوى ل ذ السمة لدى أفراد عينة الدراسة حتى
يمكن رسم صورة متكاممة عن ا وف م ا بشكن أعم  .ويمكن تفسير ارتفاع مستواها لدى
المعممين والمعممات ف ،وء طبيعة م نة التعميم الت تتطمب الوع واالنتبا الكامن لمخبرة
الحالية أثناء ممارسة التعمم األكاديم  ،كما تتطمب ال دوء والتوازن ف التعامن مإ الطمبة،
وت دير احتياجات م ،واجس ام ف

إشباع ا ،وأخذ منظور الطمبة فيما يتعر،ون ل من

طالبا ذات ٍ
المت ِزَنة يمكن اعتبارها من الموارد
مشكةت؛ فالمعمم كان ً
يوم ،كما أن األنا ال ادئة ُ
والمصادر الشخصية المتعم ة بنجاح المعمم ف ظروف العمن الصعبة؛ حيث تمكن من التحكم
قدر من المرونة ف مواج ة الشدائد ،و،يوط العمن ،وتحوين هذ
ف بيئة العمن ،وتتيو ل ًا
ال،يوط إلى فرص لمتعمم والنمو لممعمم؛ مما ينعكس بشكن إيجاب عمى نمو المتعممين.
وأشارت نتائى الفرض الثان الواردة ف جداون ( )ٜ ،ٛ ،ٚإلى عدم وجود تأثير دان

إحصائيا لمتيير الجنس ف األنا ال ادئة ،وكذلك لمتفاعن بين الجنس وسنوات الخبرةَ ،و ُو ِج َد
ً
ة من المعممين
التأثير ف ط لممتيير المست ن (سنوات الخبرة) .وتعن هذ النتيجة أن ك ً

األنا ال ادئة ،بينما يظ ر ذوو سنوات الخبرة الكبيرة

متساويا ف
قدر
والمعممات يظ رون ًا
ً
مرتفعا ف األنا ال ادئة م ارنة بذوي سنوات الخبرة ال ميمة.
مستوى
ً
ً
وتتف نتيجة الشطر األون من هذا الفرض المتعم ة بعدم وجود فرو بين المعممين

والمعممات ف

األنا ال ادئة مإ نتائى دراسات

& Wayment, et al., 4978; Akca

) (Watson, 4976; Sumer, 4977الت أسفرت عن عدم وجود فرو بين الذكور واجناث
ف األنا ال ادئة ،وتختمف بشكن جزئ

مإ بعض نتائى دراسة )ٕ٘ٔٓ( Wayment, et al.
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الت أجريت عمى أربعة عينات مختمفة ،ف عينتين من م ،أظ رت النتائى وجود فرو

دالة

إحصائيا ف األنا ال ادئة لصالو اجناث ،وف العينتين :الثالثة والرابعة ،جاءت النتائى لت كد
ً
عمى عدم وجود فرو بين الجنسين ف األنا ال ادئة.
وعمى الر م مما يتواتر ذكر ف

األدب النظري ،وت كد نتائى بعض البحوث

والدراس ات من أن المرأة بطبيعت ا ييمب عمي ا الطابإ االنفعال  ،وتسيطر عمي ا عواطف ا ،إال
امتدادا لدورها
أن تعميم ا وتفوق ا وخروج ا لمعمن ،وادراك ا لمعمن ف التربية والتعميم بوصف
ً
كأم ،وه

عطاء بة حدود ،كن هذا من شأن أن ينم

لدي ا الحكمة والرزانة ف

وزن

المواقف ،وأن ذلك يتفاعن مإ طبيعت ا الت تتصف بعظ ار المشاعر والف م التعاطف نحو

ٍ
مساو مإ
الخر ،وتأخذ منظور  ،وت،إ نفس ا مكان  ،ومن جانب خر ،تسعى المعممة وب در
زمةئ ا من المعممين الكتساب الكثير من الم ارات والكفاءات؛ حيث يتعرض كةهما لظروف
متشاب ة ف

العمن ،ويسعيان لتطوير ذوات ما من خةن االنخراط ف

لمواكبة التييير المستمر ف

العممية التعميمية ،ويعد ما سب

الفرو بين ما ف األنا ال ادئة.

دورات تدريبية عديدة

كافيا لتةش
سببا ً
بالجممة ً

ونظر لحداثة دراسة األنا ال ادئة ،ولم يتم العثور عمى دراسات تناولت تأثير
ًا
المتيي رات الديمجرافية في باستثناء متيير الجنس ،فعن يمكن تفسير تأثير سنوات الخبرة ف
األنا ال ادئة ف

،وء ف

،وء عامن اكتساب الخبرات الحياتية والم نية لدى المعممين

والمعممات ،وتشعب وتنوع عةقات م االجتماعية سواء مإ طةب م ،وأولياء أمورهم ،وأو زمةء

هدوءا وات َِّزانا ف معالجة المواقف المختمفة ،كما
العمن ور سائ م ،األمر الذي يجعم م أكثر
ً
ينم لدي م التفكير الع ةن والر ية المو،وعية لجوانب الحياة المختمفة .وا،اف ًة إلى ذلك
فعن أفراد العينة ينتمون إلى مرحمة الرشد الت

يمكن وصف ا بأن ا مرحمة ال وة واجيجابية

نوعا من االلتزام بأدوار اجتماعية محددة
واجنتاجية ،وأن الراشدين قد ح وا هويت م ،وح وا ً
سواء ف مجان العمن ،أو ف األسرة ،وارت،وا ألنفس م فمسفة محددة لمحياة ،وتبمورت لدي م

المبادئ األخةقية لممجتمإ ،وأن م يدركون رسالت م ومعان حيات م ،بحكم طبيعة عمم م ف

م نة التعميم يزداد توج م اجيجاب نحو الخرين .ومن ثم فالمعممون مإ ازدياد خبرت م ف

أنفس م،

تدريجيا ال درة عمى تف م الظروف والمواقف ،ويكتسبون الث ة ف
العمن يكتسبون
ً
ويسعون باستمرار إلى النمو وتطوير إمكانات م ،واكتساب م ارات جديدة تمكن م من إدارة

الحياة بشكن فعان.
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بنتائى الفرض الثالث الواردة ف

وفيما يتعم

جدون (ٓٔ) أسفرت النتائى عن أن
باالنفعالية ،وبين ما

أربعة عوامن ف ط تس م ف التنب باألنا ال ادئة ،تبدأ بالتوا،إ ،وتنت

يأت كن من :الم بولية ،واالنفتاح .ويشير ذلك إلى أن نتائى نموذج االنحدار تعكس ترتيب

تأثير عوامن الشخصية ف األنا ال ادئة ،وأن عامن التوا،إ يأت كأقوى العوامن تنب ًا باألنا
أخير االنفعالية .ويمكن تفسير ذلك
ال ادئة ،يمي عامن الم بولية ،ثم االنفتاح عمى الخبرات ،و ًا
بأن التوا،إ يت،من ،بط النفس ،والتصرف بشكن واقع

ت ييم ا لخصائص الذاتية ،وف

التعامن مإ الخرين ،ويتف

بدون مبالية ،أو ت،خيم أثناء
ذلك مإ ما ذكر

)ٕٓٔٓ(  Worthington, & Hookمن أن التوا،إ يعن ال درة عمى تح ي

Davis,

التوازن بين

احتياجات الذات والخر بشكن جيد ،والمستمدة من وجود ر ية دقي ة لمذات ولخخرين .كما أن

التوا،إ ُيس ِّ ن التحكم الذات ).(Tong, Tan, Chor, Koh, Lee, & Tan, ٕٓٔٙ

ويشير ) Krause, Pargament, Hill, & Ironson (ٕٓٔٙإلى أن التوا،إ يتيو

لمفرد ت دير قيمة األشياء الت تتجاوز الذات ،ويمنح فرصة التحون من التمركز حون الذات

أثناء األوقات الصعبة إلى التركيز عمى قيم أكبر وذات ميزى تتجاوز الذات ،وي دي ذلك إلى
رس إحساس أعم

باألشياء الت

ت م الحياة ،وبالتال

تعزيز النمو والتطور الشخص ،

باج،افة إلى قدرت م عمى إدارة الي،ب تجا الخرين ،وذلك من منطم

أن يتزايد لدي م

االعتراف بالخطأ الذي يعد خطوة م مة ف سبين التسامو .وال رو ف أن هذا ُّ
يعد جوهر

هذ النتيجة مإ

ات َِّزان األنا سواء من زاوية السع نحو النمو ،وأخذ منظور الخر .وتتف
نتائى دراسة ) Kesebir (4976الت أظ رت وجود عةقة ارتباطية موجبة بين التوا،إ واألنا

ال ادئة.

ِ
يو لمباحث االطةع عمي ا اقتصرت عمى دراسة
ًا
ونظر ألن الدراسات المتوافرة ،والت أُت َ
عةقة األنا ال ادئة بالعوامن الخمسة الكبرى لمشخصية ،وندرة الدراسات العالمية الت تناولت
النموذج السداس

لسمات الشخصية ف

عةقت باألنا ال ادئة ،فعن تجدر اجشارة إلى أن
تناولت العوامن الخمسة

جزئيا-مإ نتائى بعض الدراسات الت
نتيجة الدراسة الحالية تتف ً -
الكبرى لمشخصية ،ومن ا نتائى دراسة ) Akca, et al. (4977الت أسفرت عن أن سمة

قويا باألنا ال ادئة ف الث افتين :األمريكية ،والتركية ،بينما
االنفتاح عمى الخبرات تعد ً
منبئا ً
تس م سمات :االنبساطية ،وي ظة ال،مير ،والم بولية ف بالتنب األنا ال ادئة ف أمريكا،
بينما يس م المستوى المنخفض من االنفعالية ف بالتنب األنا ال ادئة ف تركيا ،وكذلك نتائى

تأثير ف
ًا
دراسة ) Akca & Sumer (4978أن سمة االنفتاح أقوى العوامن
- ٜٗ -

األنا ال ادئة

الع ِ
الستّةُ ال ُكبرى َّ ِ
ِّدات.......................
وام ُل ِّ
ص َرة ُ "HEXACO-42م َحد َ
الم ْختَ َ
َ
ُّس َخةُ ُ
للش ْخصية "الن ْ

وتفسر (ٔٗ )%ٓ,من التباين ف األنا ال ادئة ،يمي ا سمة الم بولية (ٖٔ )%ٓ,بينما تفسر

العصابية ما نسبت (.)%ٓ,ٜٔ-

وتتفرد الدراسة الحالية بأن سمة التوا،إ ،وه العامن السادس-الذي أ ِ
يف إلى
َُ ،
اما ف التنب باألنا ال ادئة ،يمي ا سمة الم بولية،
النموذج الخماس -تعد أقوى السمات إس ً

وهذا يتف مإ خصائص هذ السمة؛ فالمعممون الذين يتسمون بالم بولية يكونون أهن ث ة،

ولدي م مستوى مرتفإ من والتعاون واجيثار والتعاطف مإ طةب م ،والعمن من أجن مصمحت م،

دوما إلى تطوير م ارات م الذاتية بما ينعكس بشكن إيجاب عمى النمو
وتبن وج ات نظرهم ،ويسعون ً
األكاديم واالجتماع لممتعممين .ويس م المستوى المنخفض من االنفعالية بالتنب باألنا ال ادئة،
ويمكن تفسير ذلك بأن ارتفاع مستوى االنفعالية لدى الفرد يجعم يمين إلى األفكار والمشاعر

السمبية ،ويتوحد مع ا ،وهذا يتنافى مإ بعد الوع

والتركيز عمى الخبرة النية دون إصدار أحكام

عمي ا ،كما أن عدم اتزان االنفعال وشعور بالخوف وعدم األمان ي،رب عةقات االجتماعية؛ مما
ذاتيا ف التعامن مإ الخر ،وال يرى ف جوانب حيات أي فرصة لمنمو والتطور.
ًا
يجعم يتبنى
منظور ً

التىصيات والمقترحات:

ف ،وء ما أسفرت عن
والم ترحات التالية:

الدراسة الحالية من نتائى يمكن ت ديم التوصيات

ٔ-أن تعتمد األكاديمية الم نية لممعممين برامى تدريبية جديدة لتنمية وتعزيز المصادر
الشخصية لدى المعممين ،ومن ا األنا ال ادئة ،وعدم اقتصار هذ البرامى عمى الجانب
الم ن ف ط.
ٕ -أن يتم انت اء المعممين والمعممات لمعمن ف مدارس المرحمة االبتدائية ف ،وء سمات م
الشخصية باج،افة إلى معايير الكفاءة الم نية.
ٖ-إجرء المزيد من الدراسات ف
الكبرى لمشخصية.

البيئة العربية لمكشف عن البناء العامم

لمعوامن الستة

ٗ-إجراء المزيد من البحوث والدراسات حون مف وم األنا ال ادئة ،ودراسة متييرات أخرى
خةفًا لسمات الشخصية من شأن ا التأثير ف األنا ال ادئة لدى المعممين.
٘-دراسة الفرو ف األنا ال ادئة لدى المعممين والمعممات باختةف المراحن التعميمية.
 -ٙفعالية برنامى إرشادي قائم عمى تدخن تأمن األنا ال ادئة المختصر ف
لدى المعممين.

- ٘ٓ -
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