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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل حتديد درجة العالقة بني الرنج�سية والعوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية ،وحتديد م�ساهمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية يف التنب�ؤ بالرنج�سية لدى
عينة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة قوامها ( )179طالباً وطالبة ،وقد ا�ستخدم الباحثان
يف الدرا�سة �أداتني� :إحداهما لقيا�س الرنج�سية ،والأخرى لقيا�س عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة
الكربى ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني الدرجة الكلية
للرنج�سية ،وكل من عوامل ال�شخ�صية الآتية :االنب�ساطية واملجاراة ،ويقظة ال�ضمري،
ووجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني الدرجة الكلية للرنج�سية والع�صابية ،وعدم وجود
عالقة ارتباط دالة بني الدرجة الكلية للرنج�سية واالنفتاح على اخلربة.كما تو�صلت النتائج
�إىل �أن ن�سبة ما ف�رسته عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى من الرنج�سية بلغت (� ، )%26.1أ�سهم
فيها عامال املجاراة واالنب�ساطية فقط ،ومل ت�سهم العوامل الأخرى لل�شخ�صية �إ�سهامات دالة
�إح�صائياً يف تف�سري الرنج�سية.

الكلمات املفتاحية
الرنج�سية� ،سمات ال�شخ�صية ،االنب�ساطية ،املجاراة ،يقظة ال�ضمري ،الع�صابية ،االنفتاح
على اخلربة
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Abstract:
This study aims at identifying the relationship between narcissism and the
Big Five personality traits.In addition, the study aimed at specifying the Big
Five personality traits’ participation in narcissism prediction.Participants
were 179 students at Al Quds Open University.The researchers used the (Ne.FFI- S) Personality Inventory and Narcissism scale.
Findings revealed that extroversion, agreeableness, and consciousness
were negatively related to narcissism while neuroticism was positively related
to narcissism.No significant relationship was noticed between openness to
experience and narcissism.
Furthermore, findings showed also that the Big Five personality traits
explained about 26.1% of the variance in narcissism scores.Among the Big
Five traits, agreeableness and extraversion have just explained this variance.
Key Words
Narcissism, personality traits, extroversion, agreeableness, consciousness,
neuroticism, openness to experience
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مقدمة:
ارتبط م�صطلح الرنج�سية بالأ�سطورة الإغريقية اخلا�صة بق�صة ال�شاب نرج�س ،ذلك
ال�شاب الذي ع�شقه الآخرون ،ولكنه مل ي�ستطع �أن يحب �أو يع�شق �أحداً غري نف�سه ،مما كان له
�آثار �سلبية عليه وعلى من حوله.
وقد اجتذبت درا�سة ال�شخ�صية الرنج�سية اهتمام الباحثني يف العقود الثالثة املا�ضية
باعتبارها� -أي الرنج�سية -مكوناً �سيكولوجياً متداخل الأبعاد ،ومكوناً اجتماعياً ح�ضارياً
�شكلته طبيعة الع�رص الذي نعي�شه ،وهو ع�رص تتنامى فيه مكونات ال�شخ�صية الرنج�سية
ب�شكل متزايد مع الرتكيز على عومل النجاح وعنا�رص التفوق وال�سيادة ،وفيه �أي�ضاً من
الظروف وال�ضغوط املادية واالجتماعية ما يدفع الأفراد �إىل اال�ستغراق يف الذاتية والتمركز
حول الذات (جاب اهلل. )2005 ،
ويف هذا ال�صدد يرى ميلون و�آخرون (� )Millon, et al., 2004أنه بالرغم من ظهور
م�صطلح الرنج�سية قدمياً خالل ع�صور امللكية والرثوة ،ف�إن من املالحظ �أن ظهور هذا
امل�صطلح كان �أكرث بروزاً يف �أواخر القرن الع�رشين ،وهذا ما ي�ؤكده �إميون�س (Emmons,
 )1984الذي الحظ زيادة االهتمام بالرنج�سية �سواء كظاهرة اجتماعية �أو �إكلينيكية يف
�أواخر القرن الع�رشين ،وهذا ما دفع كانفر ( )Kanfer, 1979للقول ب�أن �أواخر ال�سبعينيات
من القرن املا�ضي ات�صف باال�ستغراق بالذات والتمركز حولها �إىل درجة �أنه �أطلق على تلك
الفرتة الزمنية -م�صطلح جيل �أو ع�رص الأنا .Me generation
ويرى كثري من النقاد يف جمال الثقافة ومنهم ال�سك (� )Lasch, 1979أن هناك
تزايداً يف معدل انت�شار ال�شخ�صية الرنج�سية يف الثقافة الغربية املعا�رصة ،كما يرى
�سيربي (� )Sperry, 2005أن هذا االنت�شار يف الثقافة الغربية يخ�ص وظائف ومهناً معينة
كاملحاماة ،والطب ،والريا�ضة ،وال�سيا�سة.
ويربر ف�سكاليني (� )Fiscalini, 2004سبب انت�شار ال�شخ�صية الرنج�سية يف الثقافة
الغربية فيقول� :إنه �أ�صبح وا�ضحاً �أن امليول املر�ضية يف املجتمعات الغربية �ساعدت
وبطرق عديدة على منو ا�ضطراب ال�شخ�صية الرنج�سية وانت�شارها ،ويف هذا ال�صدد يرى
كل من توينج وكامبل (� )Twenge & Campbell, 2009أن هناك زيادة يف معدل انت�شار
الرنج�سية يف الثقافة الأمريكية ،حيث �أ�صبحت الواليات املتحدة الأمريكية تعاين من
انت�شار وباء الرنج�سية ،وهذا ما �أكدته درا�سة قام بها توينجل و�آخرون (Twenge, et
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 )al., 2009اعتمدت �أ�سلوب التحليل البعدي لل�شخ�صية الأمريكية ،ك�شفت عن وجود عالقة
ارتباط موجبة ودالة بني �سمة الرنج�سية وال�سنة التي جترى فيها الدرا�سة ،وهذا يعني تزايد
م�ستوى الرنج�سية لدى الطلبة اجلدد يف اجلامعات الأمريكية.
والرنج�سية من املفاهيم التي ترتبط بال�شخ�صية ،فالرنج�سيون �أكرث انب�ساطية
()Kubarych, et al., 2004; Lee & Ashton, 2005; Kovacs, 2011; Ong, et al., 2011
 ,و�أكرث جر�أة من الناحية االجتماعية ( ، )Emmons, 1984و�أقل خجال (Watson, et al.,

 ، )1996; Barelds & Dijkstra, 2010و�أقل ع�صابية ( ، )Kovacs, 2011و�أكرث تقديراً
للذات (Lau, et al, 2011; Schwartz, 2010 Rychman, et al., 1994; Campbell, et
 ، );al., 2002; Kwan, et al, 2009و�أكرث انفتاحاً للخربة (، )Kubarych, et al., 2004
و�أكرث يقظة لل�ضمري ( )Ames et al., 2006و�أكرث اندفاعية (، )Vazire &Funder, 2006
و�أكرث عدوانية (. )Ongen, 2010
�إن التطور يف �أ�شكال التغري االجتماعي يتطلب �أ�شكاالً جديدة من ال�شخ�صية ،و�أمناطاً
جديدة من التن�شئة االجتماعية ،وطرقاً جديدة لتنظيم اخلربة ،وبالتايل ف�إن ال�شخ�صية
الرنج�سية ت�أتي كنتيجة ملا تفرزه التغريات االجتماعية من ت�أثريات �سيكولوجية على
�سمات ال�شخ�صية.
وبالتايل فهل ل�سمات ال�شخ�صية كالع�صابية واالنب�ساطية واملجاراة واالنفتاح على
اخلربة ويقظة ال�ضمري القدرة على التنب�ؤ بالرنج�سية؟

وعلى هذا ف�إن م�شكلة الدرا�سة تكمن يف ال�س�ؤالني الآتيني:
1 .1ما حجم العالقة االرتباطية ،وما م�ستوى داللة هذه العالقة بني عوامل ال�شخ�صية

اخلم�سة الكربى والرنج�سية لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟

2 .2ما مقدار �إ�سهام كل عامل من عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى يف التنب�ؤ بالرنج�سية
لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة؟

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل حتديد درجة العالقة بني عوامل ال�شخ�صية الكربى
والرنج�سية ،كما تهدف �إىل حتديد م�ساهمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية فى التنب�ؤ
بالرنج�سية.
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أهمية الدراسة:
1 .1تتمثل �أهمية الدرا�سة احلالية فى تناولها مفهوم الرنج�سية الذي ُيع ّد من �أكرث
مفاهيم علم النف�س غمو�ضاً ،وتعقيداً ،ومل يحظ بالقدر املتوازي من االهتمام على م�ستوى
الدرا�سات العربية مع مثيالتها يف الدرا�سات الأجنبية ،لذا ي�أمل الباحثان �أن تكون هذه
الدرا�سة مبثابة �إ�ضافة �إىل الرتاث ال�سيكولوجي الذي رمبا ي�سهم يف �إثراء املكتبة النف�سية
الفل�سطينية والعربية.
2 .2تربز �أهمية هذه الدرا�سة فى ندرة الدرا�سات التي تناولت عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة
الكربى كمنبئات بالرنج�سية على امل�ستويني العربي والفل�سطيني.
3 .3قد تلفت �أنظار املر�شدين النف�سيني ،ومتخذي القرار �إىل �رضورة و�ضع برامج
�إر�شادية ت�ساعد فى تقليل م�ستوى الرنج�سية لدى الأفراد.

مصطلحات الدراسة:
◄◄الرنج�سية: -

Narcissism

تعد الرنج�سية �إحدى �سمات ال�شخ�صية التي ترتبط بال�شعور بالعظمة والتطلع الدائم
لل�سلطة والتعايل على الآخرين ،و�إح�سا�س غري واقعي بال�صدارة ،واالفتقار �إىل التعاطف مع
الآخرين وا�ستغاللهم لتحقيق امل�آرب ال�شخ�صية (جودة. )2012 ،
وتعرف الرنج�سية �إجرائياً ب�أنها :جمموع الدرجات التي يح�صل عليها الفرد على
مقيا�س الرنج�سية امل�ستخدم يف الدرا�سة.

◄◄�سمات ال�شخ�صية:Personality traits -
جمموعة من اال�ستعدادات تعرب عنها �أبعاد  Dimensionsمتيز الأفراد بع�ضهم عن
بع�ض ،وتتبدى هذه اال�ستعدادات يف مناذج من التفكري وال�شعور والفعل تت�سم بالثبات
واال�ستقرار (. )McCrae & Costa, 1990وتعرف �سمات ال�شخ�صية �إجرائياً ب�أنها “جمموع
درجات الطالب على قائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صي ة �The (NE.- FFI- S) Per
 sonality Inventoryامل�ستخدمة يف الدرا�سة”.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
النرجسية:
ظهرت البدايات الأوىل ال�ستخدام م�صطلح الرنج�سية يف الأدب ال�سيكولوجي على يد
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�ألي�س  Allisيف عام  ،1898ولكنه ا�ستخدم امل�صطلح يف ذلك الوقت ليدلل على �أنه امليل
�إىل االنفعاالت اجلن�سية  ،Sexual emotionsثم ما لبث �أن تغري كلياً لي�شري �إىل الإعجاب
بالذات .Self admirationوا�ستخدمه بعد ذلك ناكيه  Nackeيف عام  1899لي�شري �إىل
االنحراف اجلن�سي  Sexual perversionحيث يتعامل الفرد مع ج�سمه على �أنه مو�ضوع
جن�سي.وبالرغم من �أن ناكيه كان طبيباً نف�سيا �أملاين اجلن�سية غري معروف يف ذلك الوقت
�إال �أنه يرجع له الف�ضل يف لفت انتباه فرويد مل�صطلح الرنج�سية ،ذلك امل�صطلح الذي ترك
انطباعاً قوياً لدى فرويد عام  ،1914و�أ�صبح مفهوماً حمورياً يف تفكريه الإكلينيكي
وامليتا�سيكولوجي ( ، )Raskin & Terry, 1988ونظر فرويد �إىل الرنج�سية كقوة ليبيدية
 Libidinal forceت�شبه الهرمون القادر على االنتقال �إىل �أجزاء خمتلفة من ج�سم الإن�سان،
واال�ستقرار والتمركز والتثبت يف تلك الأماكن ( ، )Lachkar, 2005وعرف فرويد الرنج�سية
يف ذلك الوقت على �أنها ا�ستثمار وتوظيف لليبيدو يف الأنا بدالً من ا�ستثماره يف املو�ضوع
اخلارجي ( ، )Evans, 2006ويرى فرويد �أن ان�سحاب الليبيدو وا�ستثماره بدرجه كبرية يف
الأنا بدالً من ا�ستثماره يف املو�ضوع اخلارجي ُيع ّد �شكالً من �أ�شكال الرنج�سية املر�ضية
( ، )Kernberg, 2004كما يرى فرويد �أن الأنا تختزن كل الليبيدو يف البداية ،وتلك حالة
ي�سميها با�سم “ الرنج�سية الأولية املطلقة” فكل الليبيدو �إذن نرج�سي يف البداية (غرانربغر،
 , )20000ويرى فرويد �أنه يوجد نوعان من الرنج�سية ،الرنج�سية الأولية �Primary narcis
 sismوالتي ينظر فيها �إىل الرنج�سية على �أنها عملية تطورية يتجه فيها الليبيدو �إىل حب
املو�ضوع ،والرنج�سية الثانوية  Secondary narcissismتلك التي ين�سحب فيها الليبيدو
مرة �أخرى من املو�ضوع �إىل الأنا ( )Silverstein, 2007فاملو�ضوعات تخلي مكانها من
جديد للأنا يف الرنج�سية الثانوية (فينخل ، )2006 ،وهذا ما دفع فرويد �إىل النظر �إىل
الرنج�سية الثانوية على �أنها ان�سحاب وتقهقر الليبيدو من مو�ضوع ما بعد الإحباط ال�شديد
وعودته �إىل الذات (البحريى ، )1987 ،كما يرى فرويد �أن الرنج�سية الأولية هي نرج�سية
�صحية � ،Normalأما الرنج�سية الثانوية فهي دائماً تكون نتيجة الف�شل يف التعلق مبو�ضوع
ما (. )Asch, 2004
ويرى كرينربج �أن الأفراد ذوي ال�شخ�صية الرنج�سية ميتلكون القدرة على العمل
امل�ستمر واملت�سق ،وقد يكونون ناجحني متاماً من الناحية االجتماعية ،ومع ذلك ف�إن
عملهم و�إنتاجيتهم هي يف خدمة اال�ستعرا�ض ،وينق�ص ه�ؤالء الأفراد االهتمامات الواقعية
واملهنية العميقة (البحريي. )37 :1987 ،
وتعرف الرنج�سية يف قامو�س كامربج لعلم النف�س على �أنها :تقومي الفرد املت�ضخم
للذات ،واالن�شغال بخياالت النجاح والقوة ،والإح�سا�س بال�صدارة ،وامليل �إىل ا�ستغالل
الآخرين (. )Matsumoto, 2009: 326
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ويعرف عيد ( )1997الرنج�سية على �أنها االلت�صاق بالذات والتمركز عليها على نحو
يوثن فيه الإن�سان نف�سه ،وال يقدر على جتاوزها �إىل الآخرين مت�ساحماً ومتقبالً لتناق�ضات
احلياة و�إحباطاتها ،ومن ثم يحتاج ملدد نرج�سي من الآخرين يرد �إليه الإح�سا�س بتقدير
الذات.
ويعرف كامبل و�آخرون ( )Campbell, et al., 2007الرنج�سية على �أنها �سمة يف
ال�شخ�صية ترتبط مبفهوم ذات مت�ضخم ،ونق�ص يف املودة والألفة يف العالقات ال�شخ�صية
املتبادلة مع الآخرين.
ويعرف �صالح ( )2010الرنج�سية على �أنها منط ثابت من التعاظم والعظمة املبالغ
فيها على م�ستوى ال�سلوك والتخيل ،فهي �إح�سا�س مبالغ فيه ب�أهمية الذات مثل املبالغة يف
موهبته ال�شعرية �أو الروائية يف حالة املثقف ،واالن�شغال بخياالت النجاح غري املحدود
واجلمال واحلب املثايل ،واالعتقاد ب�أن له تكويناً خا�صاً �أو فريداً من نوعه ال يفهمه �إ ّال
علية القوم ،واالنتهازية مبعنى ا�ستغالل الآخرين لتحقيق ما يريد ،وعدم االكرتاث مب�شاعر
الآخرين وحاجاتهم ،غالباً ما يح�سد الآخرين� ،أو يعتقد �أن الآخرين يح�سدونه ،والغطر�سة
والتعجرف.
وينظر هوفمان و�آخرون (� )Hoffman, et al., 2013إىل الرنج�سية على �أنها �سمة
تت�ضمن مفهوماً مت�ضخماً للذات ،وعالقات �شخ�صية مع الآخرين تفتقر �إىل املودة والألفة،
ومنطاً من تنظيم الذات ينظر �إىل الآخرين با�ستخفاف.
ويعرف ا�ضطراب ال�شخ�صية الرنج�سية يف الدليل الت�شخي�صي الرابع  DSM- 1Vعلى
�أنه طراز ثابت من العظمة (يف اخليال وال�سلوك)  ،واحلاجة �إىل التقدير واالفتقار �إىل القدرة
على التفهم العاطفي  ،Empathyيبد�أ يف فرتة مبكرة من البلوغ ،يتظاهر يف جمموعة
متنوعة من ال�سياقات ،كما ي�ستدل عليه بخم�سة �أو �أكرث من املظاهر الآتية:
 لديه �شعور عظمة ب�أهمية الذات.
 م�ستغرق يف خياالت النجاح الالحمدود �أو القوة �أو الت�ألق �أو اجلمال �أو احلب
املثايل.
 يعتقد �أنه متميز وفريد وميكن فهمه �أو يجب �أن ي�صاحب فقط فهمه من قبل �أنا�س
متميزين �أو من طبقة عليا� ،أو من قبل م�ؤ�س�سات خا�صة.
 يتطلب تقديراً مفرطاً.
 لديه �شعور بال�صدارة (التخويل) � ،Entitlementأي التوقعات غري املعقولة يف
معاملة تف�ضيلية خا�صة� ،أو االمتثال التلقائي لتوقعاته.
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 ا�ستغاليل يف عالقاته ال�شخ�صية� ،أي ي�ستغل الآخرين لتحقيق م�آربه.
 يفتقر �إىل القدرة على التفهم العاطفي؛ يرف�ض االعرتاف مب�شاعر وحاجات الآخرين.
 غالباً ما يكون ح�سوداً للآخرين� ،أو يرى �أن الآخرين يكنون له م�شاعر احل�سد.
 يبدي �سلوكيات �أو مواقف متعجرفة متعالية (جمعية الطب النف�سي الأمريكية،
. )2004
يت�ضح من التعريفات ال�سابقة �أن بع�ضها تناول الرنج�سية ك�سمة يف ال�شخ�صية،
وبع�ضها الآخر تناولها كا�ضطراب يف ال�شخ�صية ،حيث تناول علماء نف�س ال�شخ�صية
الرنج�سية ك�سمة ،وعلماء النف�س الإكلينيكي نظروا �إليها كا�ضطراب يف ال�شخ�صية.
وترى جودة (� )2012أن الرنج�سية هي �إحدى �سمات ال�شخ�صية ،و�أنها تت�ضمن
الرغبة بال�سلطة  Authorityوالتعايل على الآخرين  Superiorityوال�صدارة Entitlement
واال�ستعرا�ضية  ،Exhibitionismواال�ستغاللية  ،Exploitativenessونق�ص التعاطف مع
الآخرين .Lack of Empathy
وت�ضيف جودة ( )2012ب�أن ال�سلطة تتمثل يف �شعور الفرد ب�أنه ي�ستطيع الت�أثري يف
الآخرين ،فهو �صاحب نفوذ ،وي�ستحق �أن يكون قائداً ،والتعايل على الآخرين يعني اعتقاد
علية
الفرد ب�أنه متميز ،و�أف�ضل من الآخرين ،فله تكوين خا�ص من نوعه ال يفهمه �إ ّال ّ
القوم.وال�صدارة تعني �شعور ثابت لدى الفرد ب�أنه ي�ستحق �أكرث مما ي�ستحقه الآخرون يف
�أن يكون يف ال�صدارة واملقدمة.واال�ستعرا�ضية :تتمثل يف رغبة الفرد يف �أن يكون مركز
اهتمام الآخرين ،يبالغ يف احلديث عن �إجنازاته وجناحاته �أمام الآخرين.واال�ستغاللية
تعنى ا�ستخدام الفرد العالقات ال�شخ�صية بهدف حتقيق م�آرب خا�صة به�.أما نق�ص التعاطف
فيتمثل يف �ضعف قدرة الفرد على �إظهار عواطفه جتاه الآخرين ،ورف�ض االعرتاف مب�شاعر
الآخرين وحاجاتهم.
مسات الشخصية :Personality traits

يعد مفهوم ال�سمة من املفاهيم الأ�سا�سية يف درا�سة ال�شخ�صية ،ملا لها من دور ال
ي�ستهان به يف ت�شكيل ال�سلوك ،فال�سلوك الإن�ساين يعك�س �سمات �شخ�صية الفرد التي متيزه
عن غريه.وبالتايل نال هذا املفهوم حظاً وافراً من الدرا�سات ،وتعر�ض له كثري من الباحثني
يف جمال علم النف�س.
ويرى الزارو�س (� )1993أن من �أب�سط الطرق و�أقدمها يف و�صف �شخ�ص ما
مب�صطلحات معينة ،هي التعرف �إىل �أمناط ال�سلوك التي ت�صفه وت�سميتها ب�أ�سماء ال�سمات.
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وال�سمات مفاهيم ا�ستعدادية ،ت�شري �إىل نزعات للفعل �أو اال�ستجابة بطرق معينة ،وبالتايل
ميكن التنب�ؤ ب�سلوك الفرد يف املواقف احلياتية املختلفة ،وهذا يعنى �أن �شخ�صية الفرد تت�سم
بالثبات واال�ستقرار �إىل حد ما ،ويف�رس ذلك كو�ستا وماكري ()Costa & McCrae, 1992
حيث ي�ؤكدان �أنه وعلى الرغم من �أن �شخ�صية الفرد تتطور خالل حياته ،ف�إن التطورات �أو
التغريات التي حتدث يف ال�شخ�صية نتيجة ما مير به الفرد من �أحداث احلياة املختلفة هي
تغريات �سطحية ال مت�س لب ال�شخ�صية وجوهرها� ،إذ �إن التغريات اجلوهرية يف ال�شخ�صية
هي نتيجة للأحداث الرئي�سية واجلهود املتعمدة يف حياة الفرد ،وي�ضيف كو�ستا وماكري �أنه
على الرغم من �رضورة تكيف الأفراد ملواجهة الظروف احلياتية املختلفة ،ف�إنهم يحتفظون
يف الوقت نف�سه بجوهر �شخ�صياتهم ،فالبحث عن امل�شاعر يعرتيه ال�ضعف مع مرور الوقت
من مرحلة املراهقة �إىل مرحلة منت�صف العمر من حياة الب�رش يف جميع الثقافات� ،إال �أن
البحث عن هذه امل�شاعر يبقى خربة عامة ويتخذ �أمناطاً معينة لتحقيقه (Heinstrom,
. )2003
ومما ال �شك فيه �أن الوراثة واجلينات ت�ؤدي دوراً مهماً يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد ،فقد
تو�صل علماء النف�س يف جمال �سمات ال�شخ�صية يف ال�سنوات الأخرية �إىل �أن الفروق الفردية
يف ال�شخ�صية بني الأفراد تعود �إىل اجلينات ،حيث �أ�سفرت نتائج الدرا�سات التي �أجريت على
التوائم �إىل �أن  %50من ال�سمات املركزية التي تت�شكل منها �شخ�صية الفرد لها �أ�سا�س جيني
(. )Bouchard, 2004
ويرى ريفيل ولوفتو�س � Revelle & Loftusأنه ،وبعد خم�سني عاماً من البحث يف
جمال ال�شخ�صية ،اتفق العلماء على �أنه يوجد خم�سة �أبعاد لل�شخ�صية ت�صف االختالفات
بني الأفراد يف اجلوانب املعرفية واالنفعالية واالجتماعية لل�سلوك (. )Heinstrom, 2003
ويعد منوذج العوامل اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية Big Five Model of Personality
من �أهم النماذج التي ف�رست �سمات ال�شخ�صية و�أحدثها ،كما �أنه من �أكرثها ات�ساقاً ور�صانة
ملا يحاول بلوغه من اقت�صاد ودقة وتكامل (كاظم. )2001 ،
ويقوم منوذج العوامل اخلم�سة الكربى على و�ضع ت�صنيف علمي ل�سمات ال�شخ�صية
بحيث تختزل �سمات ال�شخ�صية يف �أقل عدد ممكن من العوامل ،حيث �أ�صبح وا�ضحاً لعلماء
نف�س ال�شخ�صية �أن معظم ال�سمات ميكن و�صفها من خالل منوذج العوامل اخلم�س ة (�Mc
. )Crae, 2002وهذه العوامل اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صية تهدف �إىل الك�شف عن �سمات
ال�شخ�صية التي ُتع ّد ا�ستعداداً يت�سم بالثبات واال�ستقرار ،وت�ساعد يف ت�شكيل الأفراد حلياتهم
يف مرحلة الر�شد (. )McCrae & Costa, 2003
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ويفرت�ض منوذج العوامل اخلم�سة الكربى يف ال�شخ�صي ة �Big five model of perston

 altiyyوجود خم�سة عوامل لل�شخ�صية هي :االنب�ساطية  ،Extraversionواملجاراة
 ،ablenessويقظة ال�ضمري  ،Conscientiousnessوالع�صابية  ،Neuroticismواالنفتاح
على اخلربة ).Openness to experience (McCrae, et al.2006

�Agree

وطبقاً ملا يقوله ماكري وجون ( )McCrae & John, 1992ف�إن االنب�ساطية تت�ضمن
ال�سمات ال�شخ�صية التي تركز على الدفء  ،Worthواالجتماعية ،Gregariousness
والتوكيدي ة  ،Assertivenessوالن�شاط  ،Activityوالبحث عن الإثارة �Excitement seek
 ،ingواالنفعاالت املوجبة .Positive emotions
وتت�ضمن املجاراة ال�سمات ال�شخ�صية التي تركز على الثقة  ،Trustواال�ستقامة
 ،Straightforwardnesssوالإيثار  ،Altruismوالإذعان  ،Complianceوالتوا�ضع �Mod
 ،estyواعتدال الر�أي .Tender- mindedness
وتت�ضمن يقظة ال�ضمري ال�سمات ال�شخ�صية التي تركز على الكفاءة ،Competence
والنظا م  ،Orderوااللتزام بالواجبات  ،Dutifulnessوالن�ضال يف �سبيل الإجناز �Achieve
 ،ment strivingو�ضبط الذات  ،Self- disciplineوالت�أين .Deliberation
وتت�ضمن الع�صابية ال�سمات ال�شخ�صية التي تركز على القل ق  ،Anxietyوالعدائية �Hos

 ،tilityyواالكتئاب  ،Depressionوال�شعور بالذات  ،Self- conscionsnessواالندفاع
 ،pulsivenessوالقابلية لالجنراح .Vulnerability

�Im

�أما االنفتاح على اخلربة ف�إنها تت�ضمن ال�سمات ال�شخ�صية التي تركز على اخليال
 ،Fantacyواجلماليات  ،Aestheticsوامل�شاعر  ،Feelingوالأفعال  ،Actionsوالأفكار
 ،Ideasوالقيم .Values

الدراسات السابقة:
�أجرى باريو و�آخرون ( )Barrio, et al., 2004درا�سة هدفها معرفة العالقة بني
عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى والتعاطف لدى عينة من الأ�سبانيني قوامها ()832
مراهقاً ومراهقة ،و�أ�سفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني التعاطف وكل من
االنب�ساطية واملجاراة ويقظة ال�ضمري واالنفتاح على اخلربة ،وعدم وجود عالقة ارتباط
بني التعاطف والع�صابية ،كما �أ�سفرت النتائج عن وجود فروق يف التعاطف ،تعزى ملتغري
النوع ،وكانت الفروق ل�صالح املراهقات.
55

عوامل الشخصية اخلمسة الكبرى كمنبئات للنرجسية
لدى عينة من طلبة جامعة القدس املفتوحة.

أ.د .آمال جودة
د .حمدى أبو جراد

وقام كربيات�ش و�آخرون ( )Kubarych, et al., 2004بدرا�سة تناولت الرنج�سية
وعوامل ال�شخ�صية اخلم�سة لدى عينة مكونة من ( )338طالباً وطالبة يدر�سون يف
جامعة �سكوت�ش  ،Scottishوك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباط �سالبة ودالة
بني الرنج�سية وكل من الع�صابية واملجاراة ،وعالقة ارتباط موجبة ودالة بني الرنج�سية
واالنب�ساطية واالنفتاح على اخلربة.
وقام يل و�أ�شتون ( )Lee & Ashton, 2005بدرا�سة تناولت الرنج�سية وعوامل
ال�شخ�صية اخلم�سة لدى طلبة اجلامعة على عينة مكونة من ( )164طالباً وطالبة،
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني الرنج�سية والع�صابية،
واالنب�ساطية ،واالنفتاح على اخلربة.
ودر�س �أمي�س و�آخرون ( )Ames et al., 2006الرنج�سية و�سمات ال�شخ�صية لدى
طلبة اجلامعة على عينة مكونة من ( )776طالباً وطالبة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود
عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني الرنج�سية والع�صابية ،واملجاراة ،وعالقة ارتباط موجبة
ودالة بني الرنج�سية واالنب�ساطية واالنفتاح على اخلربة ،ويقظة ال�ضمري ،ووجود فروق يف
الرنج�سية تعزى ملتغري النوع ،والفروق ل�صالح الذكور.
ويف درا�سة لربونل و�آخرين ( )Brunell, et al., 2008تناولت الرنج�سية وعوامل
ال�شخ�صية الكربى لدى عينة من طلبة اجلامعة قوامها ( )432طالباً وطالبة ،وك�شفت
نتائجها عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني الرنج�سية وكل من االنب�ساطية
واالنفتاح على اخلربة ،ووجود عالقة عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني الرنج�سية واملجاراة،
وعدم وجود عالقة بني الرنج�سية وكل من يقظة ال�ضمري والع�صابية.
و�أجرت بريور و�آخرون ( )Pryor, et al., 2008درا�سة حول ال�صدارة و�سمات ال�شخ�صية
لدى عينة من طلبة جامعة جورجيا بالواليات املتحدة الأمريكية مكونة من ( )271طالباً
وطالبة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق يف ال�صدارة ،تعزى ملتغري النوع وكانت
الفروق ل�صالح الذكور ،ومل تك�شف نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة بني ال�صدارة والع�صابية.
ويف درا�سة لكوري و�آخرين ( )Corry, et al., 2008تناولت الرنج�سية و�سمات
ال�شخ�صية لدى عينة من طلبة جامعة ميدوي�ست  Midwesternالأمريكية ،مكونة من ()238
طالباً وطالبة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن �أن الرنج�سية ارتبطت بعالقة �سالبة ودالة مع
الع�صابية واملجاراة ،وعالقة موجبة ودالة مع االنب�ساطية ،وغري دالة مع كل من االنفتاح
على اخلربة ويقظة ال�ضمري.
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وقام براون و�آخرون ( )Brown et al., 2009بدرا�سة تناولت الرنج�سية وعوامل
ال�شخ�صية الكربى لدى عينة من طلبة جامعة �أوكالهوما  Oklahomaمكونة من ()754
طالباً وطالبة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني الرنج�سية
وكل من االنب�ساطية واالنفتاح على اخلربة ،ووجود عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني
الرنج�سية وكل من الع�صابية واملجاراة ،وعدم وجود عالقة بني الرنج�سية ويقظة ال�ضمري،
كما ك�شفت عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني االنب�ساطية وكل من ال�سلطة والتعايل
على الآخرين ،وعدم وجود عالقة بني االنب�ساطية وكل من ال�سلطة واال�ستغاللية ،كما ك�شفت
عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني الع�صابية وال�صدارة ،وعالقة ارتباط �سالبة ودالة
بني الع�صابية وكل من التعايل على الآخرين وال�صدارة ،فيما يتعلق بالعالقة بني يقظة
ال�ضمري و�أبعاد الرنج�سية ،ك�شفت النتائج عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني يقظة
ال�ضمري وال�سلطة ،وعالقة ارتباط �سالبة ودالة مع ال�صدارة ،وعدم وجود عالقة مع التعايل
على الآخرين�.أما عامل االنفتاح على اخلربة فوجد عالقة ارتباط موجبة ودالة مع كل من
ال�سلطة والتعايل على الآخرين ،وعدم وجود عالقة مع ال�صدارة.
وق َّدمت مابل�س و�آخرون ( )Maples, et al., 2010درا�سة تناولت الرنج�سية
والع�صابية لدى عينة من طالبات اجلامعة مكونة من ( )158طالبة ،وك�شفت نتائج الدرا�سة
عن وجود عالقة ارتباط �سالبة بني الرنج�سية -كما يقي�سها مقيا�س ال�شخ�صية الرنج�سية
 -NPIوالع�صابية ،وعالقة ارتباط موجبة بني الرنج�سية غري ال�سوية -كما يقي�سها مقيا�س
 -Hypersensitive Narcissism Scaleوالع�صابية ،وعالقة ارتباط �سالبة بني ال�سلطة
والع�صابية ،ومل تك�شف النتائج عن وجود عالقة بني ال�صدارة والع�صابية.
ويف درا�سة قام بها لوتن�س ( )Lootens, 2010حول الرنج�سية و�سمات ال�شخ�صية
لدى عينة مكونة من ( )253طالباً وطالبة يدر�سون يف جامعة نورث كالورينا ،ك�شفت
نتائج الدرا�سة عن �أن م�ستوى الرنج�سية كان �أقل من املتو�سط ،كما ك�شفت عن وجود عالقة
ارتباط موجبة ودالة بني الرنج�سية والع�صابية ،وعالقة ارتباط �سالبة ودالة مع يقظة
ال�ضمري واملجاراة ،وعالقة موجبة ودالة بني الرنج�سية والعمر ،ومل تك�شف الدرا�سة عن
وجود فروق يف الرنج�سية تعزى ملتغري النوع ،كذلك ك�شفت نتائج الدرا�سة عن �أن عامل
املجاراة الوحيد من عوامل ال�شخ�صية الذي ا�ستطاع التنب�ؤ بالرنج�سية.
و�أجرت جودة ( )2012درا�سة تناولت الرنج�سية وعالقتها بالع�صابية لدى عينة
قوامها ( )364طالباً وطالبة يف جامعة الأق�صى بغزة ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
م�ستوى الرنج�سية بلغ  ،%67كما تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباط موجبة
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ودالة بني الرنج�سية والع�صابية ،كذلك تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الطالب كانوا �أكرث
نرج�سية من الطالبات ،و�أن �سكان املدينة كانوا �أكرث نرج�سية من �سكان املخيمات.
يت�ضح مما عر�ض من درا�سات �سابقة مدى اهتمام العامل الغربي بدرا�سة الرنج�سية
يف عالقتها ب�سمات ال�شخ�صية مقارنة بالعامل العربي ،كما يت�ضح وجود عالقة بني عوامل
ال�شخ�صية والرنج�سية ،ولكن من املالحظ �أن هناك ت�ضارباً يف نتائج تلك الدرا�سات،
فبع�ضعها ك�شفت عن وجود عالقات موجبة بني الرنج�سية والع�صابية ،وبع�ضها الآخر
ك�شف عن وجود عالقة �سالبة ،كما ك�شفت معظمها عن وجود عالقة ارتباط �سالبة بني
الرنج�سية واملجاراة ،كذلك ك�شفت معظمها عن وجود عالقة ارتباط موجبة بني الرنج�سية
واالنب�ساطية ،وميكن �أن يعزى هذا الت�ضارب يف نتائج الدرا�سات ال�سابقة �إىل طبيعة
الرنج�سية كمتغري معقد� ،أو �إىل طبيعة الأداة امل�ستخدمة يف قيا�س الرنج�سية ،هل تقي�س
الرنج�سية ك�سمة �أم كا�ضطراب يف ال�شخ�صية؟ .

إجراءات الدراسة:
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة امل�سجلني فى الف�صل الدرا�سى الأول من
العام اجلامعي  2013 -2012وعددهم ( )3500طالبا وطالبة *1منهم ( )1785طالباً،
و ( )1715طالبة.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )179طالبا وطالبة ( 77طالباً102 -طالبة) من طلبة
جامعة القد�س املفتوحة – فرع غزة -امل�سجلني بالف�صل الدرا�سى الأول من العام اجلامعى
 2013 -2012وت�شكل ن�سبة العينة ( )%5.1من املجتمع الأ�صلي.
حمددات الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة احلالية على عينة من طلبة جامعة القد�س املفتوحة -فرع غزة-
امل�سجلني بالف�صل الدرا�سى الأول من العام اجلامعى 2013 -2012
أدوات الدراسة:

1 .1مقيا�س الرنج�سية:
1

ا�ستخدم يف الدرا�سة مقيا�س الرنج�سية �إعداد (جودة ، )2012 ،ويتكون املقيا�س من
* مت أخذ هذه اإلحصائية من دائرة القبول والتسجيل بفرع غزة
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( )36فقرة موزعة على �ستة �أبعاد ،كل بعد يتكون من ( )6فقرات ،تقي�س ال�سلطة ،والتعايل
على الآخرين ،والإح�سا�س بال�صدارة ،واال�ستعرا�ضية ،واال�ستغاللية ،ونق�ص التعاطف.
وقامت معدة املقيا�س بح�ساب �صدقه وثباته يف البيئة الفل�سطينية ،حيث ا�ستخدم
�صدق املحكمني و�صدق االت�ساق الداخلي ،كما مت الت�أكد من الثبات من خالل �إعادة التطبيق
وطريقة التجزئة الن�صفية ،ومعامل �ألفا كرونباخ ،وفى الدرا�سة احلالية مت التحقق من ثبات
املقيا�س من خالل االت�ساق الداخلى للفقرات حيث بلغ معامل كرونباخ �ألفا (. )0.85

ت�صحيح املقيا�س:
يجيب املفحو�ص عن كل عبارة من عبارات املقيا�س ح�سب �سلم خما�سي يتكون
علي بدرجة
علي بدرجة قليلة ،تنطبق َّ
علي بدرجة قليلة جداً ،تنطبق َّ
من البدائل :تنطبق َّ
علي بدرجة كبرية جداً ،وقد �أُعطيت لهذا ال�سلم
علي بدرجة كبرية ،تنطبق َّ
متو�سطة ،تنطبق َّ
الدرجات ( )5 -1وبذلك تكون �أعلى درجة يف املقيا�س هي ( )180و�أقل درجة هي (. )36
وميكن ت�صور �أن الرنج�سية -طبقاً للمقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة -مت�ضي فوق
مت�صل عند �إحدى طرفية تكون الرنج�سية مبعناها املر�ضي ،حيث يتخذ الرنج�سي من
نف�سه مو�ضوعاً للحب ،ويتوج هذا كله بحب ال�سلطة والتعايل على الآخرين وال�صدارة
واال�ستعرا�ضية واال�ستغاللية ونق�ص التعاطف ،وعلى الطرف الآخر قد تنخف�ض حدة ال�شعور
بالرنج�سية ،ومن ثم فقدان ال�شعور املمتلئ بالذات ،والهوية ،وتقدير الذات ،وبني طريف
املت�صل ،ويف املتو�سط تقريباً تكون الرنج�سية التوافقية التي حتتوي على مكونات نرج�سية
�سوية ،لها خ�صائ�ص توافقية ،قد تدفع بالإن�سان خطوات للأمام ،وت�ساعده على االحتفاظ
ب�صورة �إيجابية عن ذاته من خالل احلب والعمل.

2 .2قائمة العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية

The (NE.- FFI- S) Personality

:Inventory

�أعد كو�ستا وماكري  Costa & McCraeالقائمة املخت�رصة للعوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية ،وقام بتعريبه الأن�صاري ( )2002وتتكون من ( )60بنداً وت�شتمل على خم�سة
مقايي�س فرعية هي الع�صابية واالنب�ساطية ،واالنفتاح على اخلربة ،واملجاراة ،ويقظة
كل منها باختيار بديل من خم�سة،
ال�ضمري ،وي�ضم كل مقيا�س فرعي ( )12عبارة ،يجاب عن ٍ
والبدائل اخلم�سة هي( :تنطبق علي بدرجة قليلة جداً ،تنطبق علي بدرجة قليلة ،تنطبق علي
بدرجة متو�سطة ،تنطبق علي بدرجة كبرية ،تنطبق علي بدرجة كبرية جداً) .حت�صل العبارات
الإيجابية منها على الدرجات ( )5 -4 -3 -2 -1على التوايل� ،أما العبارات ال�سلبية فتتبع
عك�س هذا التدريج.وبذلك تكون �أعلى درجة على املقيا�س ( ، )300و�أقل درجة (. )60
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وقام معدا املقيا�س بح�ساب �صدق املقيا�س من خالل ال�صدق العاملي و�صدق املحك،
وثباته من خالل �إعادة تطبيقه ،وكانت معامالت ثبات املقيا�س و�صدقه جميعها ت�شري �إىل
�صدق وثبات املقيا�س.
وقد ُح�سب �صدق املقيا�س يف البيئة الفل�سطينية من قبل باحثني عدة ،حيث تبني �أن
املقيا�س يت�سم بال�صدق ،ومن هذه الدرا�سات (جودة ،2010 ،احلداد2011 ،؛ القيق)2011 ،
 ،وفى الدرا�سة احلالية ُح�سب ثبات املقيا�س بطريقة الإعادة بفا�صل زمنى قدره �أ�سبوعان،
وقد بلغ معامل الثبات (. )0.88
إجراءات الدراسة:
طبقت �أدوات الدرا�سة على �أفراد هذه العينة ب�شكل جماعى
بعد اختيار عينة الدرا�سة ِّ
وجمعت البيانات بعد
فى قاعات املحا�رضات ،وقد �أ�رشف الباحثان على �إجراءات التطبيقُ ،
االنتهاء من الإجابة عن مقايي�س الدرا�سة ،و�أدخلت جميع البيانات فى ذاكرة احلا�سوب
لتحليلها ومعاجلتها ،حيث ا�ستخرجت معامالت االرتباط ،واالرتباط املتعدد ،واجلزئي
وحتليل االنحدار املتعدد.
التصميم اإلحصائي:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة حجم العالقة االرتباطية بني عوامل ال�شخ�صية
اخلم�سة الكربى والرنج�سية لدى طلبة جامعة القد�س ،كما هدفت �إىل حتديد الأهمية الن�سبية
لكل عامل من عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى فى التنب�ؤ بالرنج�سية.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة ح�سبت قيم معامالت االرتباط بني
عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى والرتج�سية ،وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة
ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد املتدرج.

النتائج ومناقشتها:
◄◄نتائج ال�س�ؤال الأول ومناق�شتها:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول واملتعلق بحجم العالقة االرتباطية ،وم�ستوى داللة هذه
العالقة بني عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى والرنج�سية لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة،
ُح�سبت معامالت االرتباط بني متغريات الدرا�سة ،واجلدول ( )1يبني ذلك.
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الجدول ()1
معامالت االرتباط البسيط بين عوامل الشخصية الخمسة الكبرى وعوامل النرجسية

نق�ص
التعاطف

الدرجة الكلية
للرنج�سية

االنب�ساطية

*0.27

*0.25

0.02

*0.31

*0.29 -

**0.54 -

*0.25 -

املجاراة

0.09 -

0.09 -

*0.25 -

0.06

**0.68 - **0.61 -

*0.44 -

يقظة ال�ضمري

*0.15

*0.19

0.09 -

*0.29

**0.71 - **0.48 -

*0.22 -

املتغري

ال�سلطة

التعاىل على االح�سا�س
بال�صدارة
الآخرين

اال�ستعرا�ضية اال�ستغاللية

الع�صابية

0.1 -

0.01 -

*0.19

0.03 -

*0.32

*0.42

*0.22

االنفتاح على اخلربة

0.02

0.03

0.07

0.02

0.08

0.13

0.09

يت�ضح من اجلدول ( )1وجود عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني الدرجة الكلية للرنج�سية
وكل من عوامل ال�شخ�صية الآتية :االنب�ساطية واملجاراة ،ويقظة ال�ضمري ،ووجود عالقة
ارتباط موجبة ودالة بني الدرجة الكلية للرنج�سية والع�صابية ،وعدم وجود عالقة ارتباط
دالة بني الدرجة الكلية للرنج�سية واالنفتاح على اخلربة.
كما يت�ضح من اجلدول �أن �أعلى ارتباط بني عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة والرنج�سية بني
املجاراة والرنج�سية ( )0.44 -باالجتاه ال�سالب �أى �أنه كلما زادت املجاراة لدى الفرد،
كلما انخف�ض عنده م�ستوى الرنج�سية ،و ُتع ّد هذه النتيجة منطقية؛ فال�شخ�ص الرنج�سي
يتميز ب�سمة القيادة والرغبة يف ال�سيطرة وهذا ما ت�ؤكده نتائج بع�ض الدرا�سات التي تناولت
العالقة بني الرنج�سية وال�سيطرة (Emmons, 1984; Ruiz, et al., 2001; Corry, et al.,
 ، )2008كما يتميز بالتعايل على الآخرين يرف�ض املجاراة التي تت�ضمن الإذعان للآخرين
والتوا�ضع ،وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدرا�سات التي تناولت العالقة بني الرنج�سية
واملجاراة (;Kubarych, et al., 2004; Ames, et al., 2006; Brunell, et al., 2008
. )Corry, et al., 2008; Brown, et al., 2009; Lootens, 2010
ويت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن هناك ارتباطاً �سالباً وداالً بني الدرجة الكلية للرنج�سية
ويقظة ال�ضمري ،مبعنى �أنه كلما زادت يقظة ال�ضمري لدى الفرد ،كلما انخف�ض عنده م�ستوى
الرنج�سية ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة لوتن�س ( ، )Lootens, 2010وتف�رس هذه النتيجة
يف �ضوء �أن ال�شخ�ص الرنج�سي هو �شخ�ص ا�ستغاليل ي�ستخدم العالقات ال�شخ�صية بهدف
حتقيق م�آرب خا�صة به ،وهذا يتعار�ض مع ما تت�ضمنه �سمة يقظة ال�ضمري من التزام
بالواجبات وتقيد بالقيم الأخالقية.كما ميكن �أن تف�رس من خالل ما يحتاجه الرنج�سي من
مدد من الآخرين يرد �إليه الإح�سا�س بتقدير الذات ،وهذا يتنافى مع ما تت�ضمنه �سمة يقظة
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ال�ضمري من قدرة على التدعيم الذاتي من �أجل �إجناز الأعمال دون احلاجة �إىل الت�شجيع من
قبل الآخرين.
كذلك يت�ضح وجود عالقة ارتباط �سالبة ودالة بني االنب�ساطية والرنج�سية ،وهذه
النتيجة تعني �أنه كلما زاد م�ستوى االنب�ساطية لدى الفرد ،كلما انخف�ض عنده م�ستوى
الرنج�سية ،وهذه النتيجة منطقية فاالنب�ساطية تت�ضمن �سمات ال�شخ�صية التي تركز على
االنفعاالت املوجبة� ،أي ال تت�ضمن االنفعاالت ال�سالبة كالقلق ،و�أ�سفرت بع�ض الدرا�سات
التي تناولت العالقة بني الرنج�سية والقلق عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني
الرنج�سية والقلق (. );Besser & Hill, 2010 Tritt, et al., 2010; Watson, et al., 2004
�أما بالن�سبة للع�صابية فيت�ضح من اجلدول �أن الع�صابية ارتبطت ارتباطاً موجباً مع
الرنج�سية �أي �أنه كلما زاد م�ستوى الع�صابية لدى الفرد ،كلما ازداد عنده م�ستوى الرنج�سية،
وتتفق هذه النتيجة مع بع�ض الدرا�سات التي تناولت العالقة بني الرنج�سية والع�صابية
(Lee & Ashton, 2005; Miller & Cambell, 2008; Lootens, 2010 Bagby, et al.,

 ; ;2005جودة. )2012 ،
وتتفق هذه النتيجة مع وجهة نظر علماء النف�س الإكلينيكي الذين يرون �أن عدم
االتزان االنفعايل هو من املخرجات غري التوافقية للرنج�سية (، )Hill & Besser, 2011
وهذا ما ي�ؤكده �سربي ( )Sperry, 1991الذي يرى �أن ال�شخ�صية الرنج�سية ُتع ّد واحدة من
ال�شخ�صيات الع�صابية يف هذا الزمن.
وتف�رس هذه النتيجة يف �ضوء ما تتميز به �سمة الع�صابية من انفعاالت �سالبة كالقلق
واالكتئاب؛ �إذ يرى ماكري وجون (� )McCrae & John, 1992أن الع�صابية تت�ضمن
ال�سمات ال�شخ�صية التي تركز على القلق ،و�أ�سفرت بع�ض الدرا�سات التي تناولت العالقة
بني الرنج�سية والقلق عن وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة بني الرنج�سية والقلق (Besser
 ، );& Hill, 2010 Tritt, et al., 2010; Watson, et al., 2004كما تف�رس يف �ضوء وجود
عالقة ارتباط موجبة بني الرنج�سية ومنط ال�شخ�صية “�أ” ( )Fukunishi, et al., 1996ومن
املعروف �أن ال�شخ�صية ذات النمط “�أ” �أكرث قلقاً وا�ستثارة من الأمناط الأخرى لل�شخ�صية.
كذلك يت�ضح من اجلدول (� )1أن هناك تفاوتاً فى معامالت االرتباط بني عوامل
ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى ،و�أبعاد الرنج�سية وتراوحت بني ( ، )0.71 -0.02ويت�ضح
�أي�ضاً �أن �أقوى ارتباط بني عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى و�أبعاد الرنج�سية كان بني
يقظة ال�ضمري ونق�ص التعاطف ( ، )0.71 -وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سة قام بها
باريو و�آخرون ( ، )Barrio, et al., 2004ويف�رس االرتباط ال�سالب والقوي بني يقظة ال�ضمري
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ونق�ص التعاطف يف �ضوء ما متثله يقظة ال�ضمري من التزام بالواجبات والقيم الأخالقية،
وهذا يتنافى مع ما يت�ضمنه نق�ص التعاطف من عدم اعرتاف مب�شاعر الآخرين وحاجاتهم.
ويلي قوة االرتباط بني يقظة ال�ضمري ونق�ص التعاطف ،االرتباط بني املجارة ونق�ص
التعاطف حيث بلغ ،0.68 -وهذه النتيجة تعني ،ال�شخ�ص الذي يت�سم باملجاراة ينق�صه
التعاطف مع الآخرين ،وهذه النتيجة واقعية ،ف�سمة املجاراة تت�ضمن توافق النا�س مع
الآخرين �أو قدرتهم على موافقة الآخرين ،كما حتتوى على عن�رص العالقات بني الأ�شخا�ص
كاحلب والتعاطف.
ومن املالحظ �أي�ضاً يف جدول ( )1عدم وجود عالقة ارتباط دالة بني عامل االنفتاح
على اخلربة والدرجة الكلية للرنج�سية� ،أو �أي عامل من عوامل الرنج�سية ،وتتفق هذه
النتيجة مع بع�ض الدرا�سات التي �أ�سفرت نتائجها عن عدم وجود عالقة ارتباط دالة بينهم
( ، )Ruiz, et al., 2001; Corry, et al., 2008وهذه النتيجة تعني �أن �سمة الرنج�سية و�سمة
االنفتاح على اخلربة -التي تركز على اخليال واجلماليات -هما �سمتان م�ستقلتان ال يوجد
بينهما �أي ارتباطات.

◄◄نتائج ال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها:
للإجابة عن ال�س�ؤال الثانى واملتعلق بتحديد مقدار �إ�سهام كل عامل من عوامل
ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى يف التنب�ؤ بالرنج�سية لدى طلبة جامعة القد�س املفتوحة ،اُ�ستخدم
حتليل االنحدار املتعدد املتدرج ،ويبني اجلدول ( )2نتائج هذا التحليل لدرجات الطلبة على
مقيا�س الرنج�سية ،على العوامل اخلم�سة الكربى لل�شخ�صية.
الجدول ()2
نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لعوامل الشخصية على النرجسية

متغريات
االنحدار
املجاراة
االنب�ساطية

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

االنحدار 12066.33
اخلط�أ 49298.53
االنحدار 16043.34
اخلط�أ 45321.52

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

1
177
2
176

12066.33
278.53
8021.671
257.509

م�ستوى االرتباط مربع االرتباط
قيمة ف
املتعدد
الداللة املتعدد
0.00 43.32

0.443

0.197

0.00 31.15

0.511

0.261

يت�ضح من اجلدول (� )2أن ن�سبة ما ف�رسته عوامل ال�شخ�صية اخلم�سة الكربى من
الرنج�سية بلغت (� )%26.1أ�سهم فيها عامال املجاراة واالنب�ساطية فقط ومل ت�سهم العوامل
الأخرى لل�شخ�صية �إ�سهامات دالة �إح�صائياً فى تف�سري الرنج�سية ،وقد ف�رس عامل املجاراة
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ما ن�سبته ( )%19.7من التباين فى الرنج�سية ،بينما ف�رس عامل االنب�ساطية ( )%6.4من
التباين يف الرنج�سية ،ويعزى تف�سري عامل املجاراة ملعظم التباين املف�رس من الرنج�سية
(� )%19.7إىل �أن عامل املجاراة كان �أقوى املتغريات ارتباطاً بالرنج�سية (ر=، )0.44 -
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة قام بها لوتن�س ( )Lootens, 2010ك�شفت �أن عامل املجاراة
كان العامل الوحيد من عوامل ال�شخ�صية الذي ا�ستطاع التنب�ؤ بالرنج�سية ،وما تبقى من
تباين مف�رس من الرنج�سية حظي بتف�سريه عامل االنب�ساطية الذي كان معامل ارتباطه
اجلزئى ( )Partial correlationمع الرنج�سية (� )0.28أعلى من معامالت االرتباط اجلزئية
للمتغريات الأخرى ،وبحجم ي�سمح له لدخول معادلة االنحدار فى اخلطوة الثانية من
التحليل ،وتعني النتائج ال�سابقة �أن م�ستوى الرنج�سية لدى الفرد يرجع �إىل م�ستوى املجاراة
لديه ثم �إىل درجة االنب�ساطية لديه فى حني مل ت�سهم عوامل ال�شخ�صية الأخرى �إ�سهاما داالً
فى م�ستوى الرنج�سية ،وتقدم هذه النتيجة �صورة وا�ضحة عن ذوي الدرجات املرتفعة يف
م�ستوى الرنج�سية؛ فهم �أنا�س لديهم درجة متدنية على عامل املجاراة الذي يت�ضمن ال�سمات
ال�شخ�صية التي تركز على الثقة ،واال�ستقامة ،والإيثار ،والإذعان ،والتوا�ضع ،واعتدال الر�أي،
وهم �أنا�س لديهم �أي�ضاً درجة منخف�ضة على االنب�ساطية التى تت�ضمن ال�سمات ال�شخ�صية
التي تركز على االنفعاالت املوجبة ،والدفء ،واالجتماعية ،فالرنج�سيون هم �أ�شخا�ص
ينق�صهم التعاطف مع الآخرين ،وي�ستغلون الآخرين لتحقيق م�صاحلهم ال�شخ�صية ،ومن ثم
ف�إنهم �أ�شخا�ص يفتقرون �إىل العالقات االجتماعية القوية ،وهذا ما ت�ؤكده نتائج درا�سة قام
بها خودابخ�ش وب�شارات (� )Khodabakhsh & Besharat, 2011أ�سفرت عن وجود عالقة
ارتباط �سالبة بني الرنج�سية وجودة العالقات البين�شخ�صية.

التوصيات:
�1 .1إجراء مزيد من البحوث والدرا�سات التي تتناول متغريات �أخرى غري �سمات
ال�شخ�صية ميكن لها التنب�ؤ بالرنج�سية.
�2 .2إجراء درا�سات تتناول �سمات ال�شخ�صية والرنج�سية يف مناطق عربية �أخرى.
3 .3توجيه اهتمام العاملني يف جمال الإر�شاد النف�سي �إىل و�ضع اخلطوط الرئي�سة
لطرائق الإر�شاد والعالج النف�سي التي تتنا�سب وطبيعة ال�شخ�صية التي تعاين من الرنج�سية
املر�ضية.
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