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ما وراء الذاكرة وعالقتها بالعوامل اخلمسة 
 الكربى للشخصية

 **مروان بن زايد بطاينة   *                                            دحان أحمد علي الفراص ي

 

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة القائمة بين ما وراء الذاكرة والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة جامعة ذمار.  _امللخص

طالبة ومن  194طالبا و 381( طالبا وطالبة بجامعة ذمار تم سحبها بالطريقة العشوائية الطبقية، منهم 575وتكونت عينة الدراسة من )

[، ومقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد 1عليهم مقياس ما وراء الذاكرة من إعداد تروير ورتش, ]تخصصات مختلفة. طبق 

[. باستخدام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، ومعامل ارتباط بيرسون، والتحليل واالنحدار املتعدد. أظهرت 2كوستا وماكري ]

سية سالبة ودالة إحصائيا بين ما وراء الذاكرة والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في كل من عامل نتائج الدراسة عالقة ارتباطية عك

اكرة العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح على الخبرة، فيما عدا عامل يقظة الضمير. كذلك أظهرت النتائج إمكانية التنبؤ بمهارات ما وراء الذ

 .على التواليمن خالل بعدي العصابية وثم االنبساطية 

 

 .: ما وراء الذاكرة، العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، طلبة الجامعةالكلمات املفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعود امللك جامعة_  النفس علم قسم عليا طالب دراسات *

 سعود امللك جامعة_  مشارك أستاذ **



 

21 

 للشخصية الكبرى  الخمسة بالعوامل وعالقتها الذاكرة وراء ما
 قدمة. امل1

يعيش اإلنسان في ظل زمن تتداخل فيه الثقافات، وتكثر فيه       

املعرفة، وعلى اإلنسان التحديات، وتتعدد، وتتنوع مصادر الحصول على 

أن يتحرر من القولبة النمطية الفكرية، بصورة تجعل منه إنسانا ُمفكرا، 

له القدرة على مواجهة الصعوبات والتحديات والتغيرات التي تحيط به 

 ].3ومواكبتها ]

عنى بعمل أبحاث، ودراسات      
ُ
وفي السنوات األخيرة ظهرت حركة كبرى ت

ختلفة: )تفكير، واستدعاء، وذاكرة، واستنتاج(. حول العمليات العقلية امل

وهذه العملية رافقها اهتمام بموضوعات ما وراء الذاكرة وما وراء 

املعرفة، واهتم مربون كثيرون باملعرفة، وتعلم التفكير، ووضع 

االستراتيجيات لها، وتعريف الطالب بها؛ حيث تسمح هذه االستراتيجيات 

 ].4لتحكم فيه، ومراقبته ]للطالب من تقييم تفكيرهم، وا

ونجد أن موضوع الشخصية في مجال علم النفس قد حظي في الفترة       

الحالية باهتمام واسع من عدٍد كبيٍر من الباحثين، في حين نجد أن نموذج 

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من أهم النماذج التي فسرت 

ا العديد من [، والشخصية تمحورت حوله5] السمات الشخصية محمد

ستخدم كإطار تفسيري ملالمح عديدٍة ومتنوعٍة في 
ُ
املفاهيم النفسية التي ت

حياة اإلنسان، وهي من أكثر املوضوعات التي تبحث في علم النفس، وتبدأ 

 ].6أو تنتهي إليها ]

فالشخصية عبارة عن سماٍت وخصائٍص تختلف من فرد إلى آخر،       

العديد من مشاكلها التي لفتت انتباه ومظاهر اختالفها أدى إلى ظهور 

الباحثين اليها، وأدت إلى قيامهم بعمل عدٍد من األبحاث حول الشخصية، 

وانقسمت هذه األبحاث بين من أخذ جوانب القوة في الشخصية، وآخر 

جوانب الضعف، في حين بحث آخرون في مرونة وصالبة الشخصية 

مسة الكبرى للشخصية بأنها [ العوامل الخ5] [. وقد عرف محمد7] البيالي

" سمات أساسية في الشخصية لها قدرة على التمييز بين فرد وآخر، 

توصل إليها العلماء والباحثون في ميدان الشخصية من خالل تكرارها في 

 ".الدراسات

من هنا يتضح أن ما وراء الذاكرة تعنى بالوعي والتشخيص واملراقبة       

مه بقدراته العقلية، واملعرفية، لدى الشخص حول ذاكرته واهتما

والشخصية جزٌء ال يتجزأ من هذه القدرات؛ ألن السمات تتأثر بمدى فهم 

الفرد وتفسيره للمؤثرات من حوله. وفي ضوء ما سبق، يسعى الباحث إلى 

إجراء دراسة تبحث عن العالقة بين ما وراء الذاكرة، وعالقتها بالعوامل 

 .الخمسة الكبرى للشخصية

 دراسةاللة مشك. 2

يؤكد علماء النفس االجتماعي والشخصية تبني وجهة النظر القائلة إن       

ما وراء الذاكرة ترتبط بالشخصية والعمليات املعرفية، واالجتماعية. 

وبناًء على ذلك، فقد حاول بعض الباحثين تقص ي أثر مفهوم الذات، 

[ 9[. وكذلك أشار باندورا ]8والكفاءة الذاتية، وسمات الشخصية كوهن ]

ان ما وراء الذاكرة، وقياسها يختلف عن فعالية الذاكرة، وأكد أن إلى 

هناك عدة عوامل تؤثر في كفاءة الذاكرة منها: )الشيخوخة، شدة 

األعراض املدركة، وعزو أعراض الشيخوخة، والسمات الشخصية 

[ إلى أن االتجاه الجديد قد 10العصابية(. وأشار زيلنسكي وجيلوسكي ]

ن يعتمد أضاف إلى النمط السا بق للفعالية الذاتية، والتي تقترح أن ما ُيخزَّ

على من يقوم بعملية التخزين، واالستراتيجية األكثر مناسبة للفرد، 

واملهمة التي يجب إنجازها، حيث أضافت لتلك املعادلة عوامل تتعلق 

بسمات الشخصية، مثل: اإلنجاز، والعناصر االنفعالية وخصوصا 

ات الفعالية الذاتية واإلثارة والتذكر. وقد االكتئاب والقلق ومعتقد

 في نتائج بعض الدراسات؛ إذ أظهرت بعض 
ً
لوحظ أن هناك تناقضا

الدراسات وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين الذاكرة قصيرة املدى، 

والشخصية االنطوائية. في حين وجدت عالقة دالة إحصائيا بين سمات 

 Eysenck [12][،11] دة املدى شريفالشخصية االنطوائية، والذاكرة بعي

[ "تأثير عوامل الشخصية )االنبساطية، 13وتوصلت دراسة جينش ] 

االنطوائية( في مقياس الحكم على ما وراء الذاكرة والتعلم"، إلى أن األفراد 

أصحاب النمط االنطوائي أدق في الحصول على التفاصيل املركزية، في 

قة في الحصول على التفاصيل حين أصحاب النمط االنبساطي أعلى د

 .الهامشية

وفي ضوء هذا التناقض بين الدراسات التي بحثت عن العالقة بين الذاكرة 

وما وراءها، والسمات الشخصية، وكذلك قلة الدراسات العربية 

واألجنبية التي بحثت عن هذه املتغيرات املهمة، وكذلك شعور الباحث 

لسد الفجوة والتناقض بين  بضرورة إجراء هذه الدراسة االرتباطية

الدراسات فيما يخص مهارات ما وراء الذاكرة وسمات الشخصية 

املختلفة. وتأتي هذه الدراسة أيضا لفتح الباب أمام الباحثين اآلخرين 

لالستفادة من نتائج هذه الدراسة الحالية، ودراسة هذه املتغيرات وربطها 

تتعلق بهذه املتغيرات  بمتغيرات أخرى قد تسهم في إضافة معرفة جديدة

 .املهمة في عملية التعلم والتعليم، وبتقدم املعرفة اإلنسانية

وفي ضوء ما سبق، تسعى الدراسة الحالية إلى بحث العالقة بين ما وراء 

 .الذاكرة، والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة الجامعة

 أ. أسئلة الدراسة

 :ي التساؤلين الرئيسة اآلتيينويمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية ف

هل هناك عالقة ارتباطية بين مهارات ما وراء الذاكرة والعوامل الخمسة 

 الكبرى للشخصية؟

ما إمكانية التنبؤ بمهارات ما وراء الذاكرة من خالل العوامل الخمسة 

الكبرى للشخصية )العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح على الخبرة، 

 ويقظة الضمير(؟والقبول االجتماعي، 

  أهداف الدراسةب. 

معرفة العالقة االرتباطية بين ما وراء الذاكرة، والعوامل الخمسة الكبرى 

 .للشخصية لدى طلبة جامعة ذمار

التنبؤ بمهارات ما وراء الذاكرة من خالل العوامل الخمسة الكبرى 

للشخصية )العصابية، واالنبساطية، واالنفتاح على الخبرة، والقبول 

 (.جتماعي، يقظة الضميراال 
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 أهمية الدراسةج. 

تكمن أهمية الدراسة الحالية في جانبين ُهما: )نظري، وتطبيقي(، على 

 :النحو اآلتي

 :أ( األهمية النظرية)

 .الكشف عن العالقة بين الجوانب املعرفية واالنفعالية

 .املعرفي الحديث، وهو ما وراء الذاكرةقلة البحوث التي اهتمت بالجانب 

زيادة وعي الطالب بالوسائل واالستراتيجيات ذات العالقة بما وراء 

الذاكرة، لتمكينهم من اختيار استراتيجيات أكثر تأثيرا؛ ملساعدتهم في 

 .تحقيق أهدافهم

 :ب( األهمية التطبيقية)

رة التي يتيح الفرصة للمدرسين للتعرف على مهارات ما وراء الذاك 

يستخدمها الطلبة في مواقف التعلم، وكذلك خصائص الشخصية لديهم 

مما يساعد الطالب في التدرب على استخدام مهارات ما وراء الذاكرة في 

 .مواقف التعلم املختلفة

يساعد في إعداد برامج تدريبية لتكثيف استخدام مهارات ما وراء الذاكرة 

 .يميلتحقيق مستوى أعلى من األداء األكاد

 -قد يستفيد من هذه الدراسة القائمون على العملية التعليمية  

التعلمية، وذلك بتطبيقهم برامج على الطالب لتنمية عمليات ما وراء 

الذاكرة التي تساعدهم على االرتقاء بالعمليات املعرفية لديهم، 

 .واالستفادة منها في الجانب العلمي

 مصطلحات الدراسةد. 

 Met memory ما وراء الذاكرة

هي الكفاءة الذاتية لذاكرة الفرد أو معتقداته املتعلقة بكفاءة إمكاناته "

وفاعليتها وقدراته الذاتية في استخدام الذاكرة بصورة فعالة في املواقف 

 ].14] املختلفة"

 :التعريف اإلجرائي ملا وراء الذاكرة

الذاكرة، يمكن تعريف ما وراء الذاكرة بأنها "تفاعل الفرد مع عمليات 

وقدرته على استخدام ما وراء الذاكرة في املواقف التي تواجهه، والتي 

يمكن قياسها من خالل الدرجات التي يحصل عليها الفرد على مقياس ما 

 ."وراء الذاكرة

 :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

اختلفت النظريات والتيارات من أجل إيجاد تعريف واحد للعوامل 

لشخصية، ويرجع عدم االتفاق إلى نقطتين رئيسيتن الخمسة الكبرى ل

 :هما

 .اختالف التحليل العاملي الذي تخضع له املادة

 ].6تعدد الطرق التي يتم من خاللها التحليل العاملي ]

بأنها: "نموذج من نماذج الشخصية التي بدا  [2وقد عرفها كوستا وماكري ]

االهتمام بها في الفترة األخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالسيكولوجية العامة 

[. وذكر كوستا، وماكري السمات لكل بعد من 15] للشخصية" البهاص

 الجدول التالي
ً
 :األبعاد في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وفقا

 1جدول 

 يوضح السمات النموذجية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية

 السمات النموذجية التي تقيسه العامل

 الدفء، االجتماعية، توكيد الذات، النشاط، البحث عن اإلثارة، االنفعاالت اإليجابية االنبساط

اإلذعان والقبول، التواضع، معتدل الراي.ثقة، االستقامة، اإليثار،  الوداعة  

 قلق، الغضب، االكتئاب، الشعور بالذات، االندفاع، القابلية لالنجراح. العصابية

 منظم، ملتزم بالواجب، مناضل لإلنجاز، قدرة على ضبط الذات، الثاني. التفاني

أفكار متجددة.لديه خيال، يحب الجمال)جمالي(، املشاعر، االنفعال، القيم،  االنفتاح  

 :للشخصية الكبرى  الخمسة للعوامل اإلجرائي التعريف

 من وتظهر الفرد، في تؤثر التي الشخصية في األساسية السمات هي     

 يحصل التي الدرجات مجموع: )خالل من قياسها ويمكن السلوك، خالل

 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل مقياس من عامل كل على الفرد عليها

 (.الدراسة هذه في املستخدمة

 :الدراسة محددات

 الخمسة بالعوامل وعالقتها الذاكرة وراء ما هو الحالي البحث موضوع      

 طالب هم الدراسة وعينة ذمار، جامعة طالب لدى للشخصية الكبرى 

 ذكور،) واألدبية العلمية الكليات جميع وتشمل وطالباتها ذمار جامعة

 (.وإناث

 الذاكرة وراء ما استبانة: وهي فيه، املستخدمة باألدوات البحث ويتحدد

 ومقياس ،[16] غزال أبو وتقنين تعريب [1] وريتش تروير إعداد للكبار،

 تعريب [2] وماكري  كوستا إعداد للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل

 الذي وبالزمان اليمنية، البيئة على تقنينه بعد[ 17] األنصاري  بدر وتقنين

 املوافق هـ1436/1437 الثاني الدراس ي الفصل وهو فيه يطبق سوف

 الذي اإلطار خارج البحث نتائج تعميم يمكن ال ولذلك م،2015/2016

 (.واإلناث الذكور،) ذمار جامعة طالب وهو حدد

 النظري  اإلطار . 3

 الذاكرة وراء ما

 الفترة في انتشرت التي الحديثة املفاهيم من الذاكرة وراء ما مفهوم يعد

  األخيرة،
ً
 أحرزه الذي التقدم إلى املعرفي، النفس علم مجال في وخاصة

 .النفس وعلماء واملفكرين، العلماء من العديد

 الذاكرة وراء ما

 هذه وتنوعت الذاكرة، وراء ما تناولت التي التعريفات من العديد توجد

 هذه أهم ومن تناولتها، التي والنظريات االتجاهات على بناءً  التعريفات

 :التعريفات

 بنظام الخاصة والفريدة الغريبة بالجوانب املعرفة: )بأنها FUNAD عرفها

 والتخزين، بالتذكر، السابقة لخبرته بالنسبة وحساسيته الفرد، تذكر

 مختلفة، مواقف في اكتسبها املعلومات من عديدة ألنماط واالسترجاع
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 أثناء الفرد سلوك وتقييم والتحكم، والتوجيه التخطيط ومهارات ونظام

 ].18( ]والتذكر التعلم

 ذاكرته، عن الفرد يمتلكها التي املعلومات: )عن عبارة بأنها الباحث يعرفها

 والتي واستراتيجيات، عمليات من الذاكرة داخل تحدث التي واألحداث

 في التحكم على وتساعده حوله، من مع التعامل في الفرد تساعد بدورها

 (.وضعفها قوتها مواطن ومعرفة الذاكرة،

 الذاكرة وراء ما مكونات

 معرفي، مكون : األول : هما رئيسين، مكونين من الذاكرة وراء ما تتكون 

 .تحكمي مكون : والثاني

 :معرفي مكون 

 يتكون  الذاكرة وراء ما بأن  (Welem & Segler)ويسجلر ويليم يتفق      

 وخصائصه، وقدراته الفرد بمعارف يتصل: األول : هي مكونات، ثالثة من

 أن يستطيع ال التي وتلك يؤديها، أن يستطيع التي باملهام معرفته ومدى

 والتي التذكر، عملية في مساعدته على تعمل التي والظروف بها، يقوم

ا. التذكر عملية في إعاقته على تعمل  إدراك فيتضمن: الثاني الجانب أمَّ

 تذكرها، املحتاج باملهام الخاصة املتغيرات بعض بأهمية ووعيه الفرد،

 التي باالستراتيجيات الفرد وعي: الثالث الجانب ويتضمن. املهام كطبيعة

 ].19] عامة استراتيجيات بوجود ووعيه التذكر في يستخدمها

 :تحكمي مكون 

 ومصادر للذاكرة، الراهنة الحالة تقييم على القدرة يمثل الذي املكون  هو

 الذاتي، والتقويم الذاتية، املراقبة) :في واملتمثلة الذاتية، واملراقبة التحكم

 مهمة تحديد عن املسؤولة هي املكونات هذه وتعد ،(الذاتي والتنظيم

 املهام، سهولة أو صعوبة مدى عن الراجعة التغذية وتقديم الذاكرة،

 ].20] وكفاءتها االستراتيجيات مناسبة ومدى

 الذاكرة وراء وما الذاكرة بين العالقة

 من الجدوى  بعدم االعتقاد الذاكرة وراء ما لدراسة األسباب أهم من      

 فهما تام، بشكٍل  منهم أي   فهم نستطيع ال ألننا األخرى؛ عن منهما أي   عزل 

 البنيتين بين مشترك عامل ويوجد تكاملية، بصورة بعضهما مع مرتبطتان

، ليس
ً
  متناظرا

ً
 التزامن، هو بينهما الرابط ألن بالذاكرة؛ يتعلق ما وخاصة

 وظواهرها ونظرياتها الذاكرة معرفة من الذاكرة وراء ما تستفيد وقد

[21.[ 

 وراء وما الذاكرة بين العالقة أن إلى العلماء من العديد نظر وقد      

  إن حيث وتأثر، تأثير عالقة هي الذاكرة
ً

 تؤثر فحين. اآلخر في يؤثر منهما كال

 العناصر تجميع على( الذاكرة وراء ما) باالستراتيجيات الخاصة املعرفة

 خالل التجميع في يؤثر بدورة وهذا املعلومات، حفظ محاولة خالل

 يؤثر الذاكرة وراء ما إن حيث االتجاه، ثنائي التأثير أن ويبدو االسترجاع،

 الذاكرة وراء ما عمليات تعزيز إلى يؤدي ما وهو للذاكرة، الفعلي األداء في

[22.[ 

 الذاكرة وراء ما عمليات

 وراء ما مفهوم في متضمنة بعضها مع املترابطة العمليات من العديد توجد

،) العمليات هذه أهم ومن الذاكرة،  وسيتم ،(املراقبة التشخيص، الوعي 

 :بالتفصيل تناولها

 : Awarness الوعي

 ضروري  كمطلب التذكر، إلى بحاجته الوعي على الفرد قدرة مدى هو     

 في يؤثر التذكر إلى يحتاج بأنه الفرد فمعرفة. الفعالة للذاكرة مسبق

 فإنه واضحة، ذاكرته عن املعلومات هذه تكون  وحينما تعلمه، طريقة

 املعلومات وهذه لديه، املوجودة الضعف ونواحي قوته نواحي يعرف

 بدرجة تذكره يستطيع ال ما أو يتذكره، سوف ما انتقاء على تساعده

 قد معارف من به للوعي الفرد يحتاج ما مدى عن يعبر وهو كبيرة،

 لديه املتوفرة املعلومات خالل ومن الجديدة، الزمنية الفترة في يحتاجها

 ].23] لنفسه رسمها التي األهداف نحو تقدمه مدى معرفة يستطيع

 : Diagnosis التشخيص

 تساعد ألنها الذاكرة؛ وراء ما عمليات أهم من التشخيص عملية تعد

 التي واملتطلبات وسهولتها، التذكر عملية صعوبة مدى معرفة في الفرد

 ].14] التذكر بعملية للقيام يحتاجها

 : Monitoring املراقبة

 بأيَّ  الدراسة أثناء التنبؤ خاللها من الفرد يستطيع التي العملية هي     

 وتزداد الحق، استدعاء اختبار أثناء استرجاعها من سيتمكن العناصر

 .قبلية اختبار محاوالت هناك تكون  عندما الالحق، االستدعاء تنبؤات دقة

 وراء ما عمليات بين وتكامل ارتباط عالقة وجود يتضح سبق مما     

 استقباله عند يختلف الفرد فوعي  (. املراقبة التشخيص، الوعي،:) الذاكرة

 تحديد يستطيع خاللها ومن تعلم؟، فهم، تذكر، تحتاج هل للمهام،

 األنشطة واختياره استعادتها، على قدرته ومدى وسهولتها، املهام صعوبة

 ].24] للتنفيذ املناسبة االستراتيجية خاللها من يتعلم التي الالزمة

 بالشخصية الذاكرة وراء وما الذاكرة بين العالقة

 خالل االنتباه أثارت التي املصطلحات من املعرفة وراء ما مصطلح ُيعُد      

 النفس علم في االنتشار واسع استخدامه وأصبح املاضيين، العقدين

 من أكثر ويوجد ،[25] فالفل بواسطة مرة أول  استخدامه منذ املعرفي

 وراء ما أو الذاكرة، وراء ما: مثل املعرفة، وراء ما على يدل مصطلح

 مع تعارض في ليست املصطلحات وهذه. اإلدراك وراء ما أو الفهم،

 ما أن[ 26] فالفل ويرى . له مكونة عناصر ولكنها املعرفة، وراء ما مصطلح

 التي االنطباعات وهي للمعرفة، الذاتي التقدير من يتكون  املعرفة وراء

 أشار وقد. املعرفي ومحتواه بقدراته يتعلق فيما نفسه عن الفرد يملكها

  األكثر املصطلح هو الذاكرة وراء ما أن إلى[ 27] جونسون 
ً
 تحت اندماجا

 بالجوانب ترتبط املعرفة وراء ما وأن املعرفة، وراء ما الرئيس املصطلح

 ما بين ربطت التي الدراسات ومن[. 14]زكري  فيها وتؤثر للفرد الشخصية

 إلى توصلت التي[ 28] حسن دراسة الشخصية السمات وبين املعرفة، وراء

 ويعرفون  مشاكلهم، حل في املعرفة وراء ما يستخدمون  الذين الطالب أن

. عالية تفكير ومهارات عقلية بقدرات يتميزون وسماتها شخصياتهم

 الذاكرة، في العواطف تأثير دراسة حاولت التي الدراسات من كثير وهناك

 االستثارة تأثير معرفة حاولت التي[ 29] كارول دوتون، دراسة: ومنها

 تناولت دراسات وهناك. رجعي بشكل املصدر مراقبة دقة في العاطفية

 كارول، املعلومات ومصادر الناس على الحكم في الدقة عوامل تأثير

 دقة في يؤثر العاطفي االنفعال إن حيث[ 30] بكوك اندريوس، مازوني،

 كان؟ ماذا استكشاف على تعمل العيان شهود ذاكرة وأن األحكام، هذه

 ظروف ظل في لألشخاص الذاكرة وراء ما أحكام تتأثر مدى أي   وإلى

 محايدة؟ ظروف مع باملقارنة الدقيقة العاطفية االستثارة
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 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل نموذج

 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل نموذج من األساس الهدف إن      

 جدا مهمة تبقى العوامل وهذه الفرد، سلوك في تتحكم أنماط عن البحث

 مكونات وصف في عنها االستغناء يمكن فال منها، حذفنا أو أضفنا مهما

 الفرد سمات يوصف دقيق نموذج عن عبارة وهو اإلنسانية، الشخصية

 .فيه تؤثر والتي الكبيرة الشخصية

 الدالة الفردية الفروق أن فكرة إلى الخمسة العوامل نموذج ويستند    

 شكل ذات ستصبح اآلخر، مع أحدهم لألشخاص اليومية التفاعالت على

 روِجَعت الفكرة هذه وعلى األشخاص، بها يتحدث التي اللغات في مسجل

 الشخصية سمات على الدالة باملصطلحات قوائم إلعداد اللغة معاجم

 ].17] اإلنسانية

 أهم أن إلى الشخصية على أجريت التي الدراسات أكثر توصلت وقد

 الخبرة، على واالنفتاح االنبساط،: )هي الشخصية في موجودة عوامل

 التي هي الخمسة العوامل وهذه ،(والعصابية والتفاني، والوداعة،

ق  وسوف العالم، في الباحثين أغلب يستخدمها  العوامل هذه إلى ُيتطرَّ

 :التفصيل من بش يء

  Neroticism العصابية: األول  العامل

 االستقرار عدم إلى كبيرة بصورة يميلون  األفراد أن العامل هذا يتصور      

 متطلبات مع التكيف وصعوبة النفس، عن الرضا وعدم العاطفي،

 بالذنب والشعور  واإلحراج بالقلق العامل هذا يرتبط كما الحياة،

 سلبا العصابية وترتبط الذات، احترام وانخفاض والحزن  والتشاؤم

 األشخاص ويعد اإلجهاد، عن الذاتي بالتعبير إيجابا الحياة عن بالرضا

. والعمل البيت في املرهقة الضغوط مع عاملالت على قدرة أقل العصابيون 

 طرفي أحد على: كالتالي العصابية عامل مستويات[ 31] هوارد ووصف

 السلبي االنفعال من أكبر بقدر يشعر الذي املنفعل الشخص يوجد البعد

 وفق الحياة عن الرضا من القليل ويظهر الناس، معظم مع باملقارنة

 يدور  بما يتأثرون ال الذين الناس معظم مع مقارنة عقالنية أكثر مستوى 

: مثل االجتماعية األدوار من للعديد األساس يمثل الطرف فهذا حولهم،

 من واسعا مدى طرفية بين العامل هذا يحتوي  حين في ،(املهندسين)

 واملرونة، االنفعالية، السمات من خليطا يمثلون  الذين املستجيبين

 ].32] الحياة متطلبات حسب سلوكهم تغيير على القدرة ولديهم

  Extraversion االنبساطية: الثاني العامل

 في االجتماعية العالقات من كبير عدد بوجود املنبسط الشخص يتميز     

 العالقات عدد معه يقل االنبساط منخفض والشخص حياته،

 ممارسة إلى يميل املنبسط والشخص حوله، من باألشخاص االجتماعية

 وتزايد واللفظي، البدني النشاط من باملزيد والتمتع القيادة، من املزيد

 العالقات في االنبساطية الصورة وتتمثل االجتماعية، مشاركاته

 والفنون، االجتماعية، والعلوم املبيعات، مندوب: في املتمثلة االجتماعية

 بعض في تتمثل والتي االنطوائية الصورة في املتمثل املقابل النمط ويوجد

اب،: مثل االجتماعية دواراأل   يقعون  أشخاص ويوجد. الطبيعة علماء الكتَّ

 بمرونة التحرك على القدرة ولهم واالنطواء، االنبساط بين املنتصف في

 .والعزلة االنفتاح بين

 

 

  Openness to Experience الخبرة على االنفتاح: الثالث العامل

 اآلخرين ومعتقدات لقيم الفرد تقبل مدى إلى العامل هذا يشير     

 العديد العامل هذا ويتضمن التقليدية، غير الجديدة باألفكار واالهتمام

 االهتمامات وكثرة البصيرة وقوة الذهني والتفتح كالخيال السمات، من

 يظهرون البعد هذا على العليا الدرجات ذوي  واألشخاص والتسامح،

 وقيم أفكار في نظرلل استعداد على وهم والداخلي، الخارجي للعالم فضوال

 ].33] مبتكرة أصيلة

 من أكبر بعدد يتميز املنفتح الشخص أن إلى[ 31] هوارد ويشير     

 األشياء مع راحة أكثر ويكون  بالتقاليد، التمسك ويحاول  االهتمامات،

، يكون  أن بالضرورة وليس املألوفة،
ً
 املتحفظ صورة وتمثل متسلطا

 التطبيقية العلوم وعلماء املدراء،: مثل املهمة، األدوار من لعدد األساس

[32.[ 

 Agreeableness) الطيبة) الوداعة: الرابع العامل

 توافق طريق عن وتقيس الشك، مقابل في واملساعدة الثقة يعني عامل      

 يميلون  األفراد وهؤالء اآلخرين، موافقة على قدراتهم أو اآلخرين مع الناس

 ويحبون  الطلبات في املغاالة وراء السعي وعدم باملجموعات، التقيد نحو

 الوداعة في مرتفعة درجة على يحصلون  الذين واألفراد اآلخرين، مساعدة

 واملسؤولية، واملثابرة، كاإلنجاز، الشخصية، في إيجابية بمتغيرات

 .اإلنجاز وراء ويسعون 

 الشخص األول  الطرف: اآلتية املستويات إلى الوداعة عامل وينقسم      

 الجماعة، حاجات إلى الشخصية حاجاته اخضاع إلى يميل الذي املتكيف

 معاييره على تركيزا أكثر يكون  الذي املتحدي الشخص اآلخر، الطرف وفي

 .الجماعة بحاجات اهتمامه من الخاصة وحاجاته

  Conscientiousness)الضمير يقظة) التفاني: الخامس العامل

 وتنفيذ والتنظيم التخطيط في الفردية الفروق العامل هذا يتضمن      

 عالية مستويات تشمل مشتركة مالمح عن عبارة وهي األداء، وثبات املهام

 الفرد تميز إلى السمة هذه وتشير باالنفعاالت، التحكم مع التفكير من

 وااللتزام الذات، وضبط اإلنجاز نحو والسعي والكفاح اإلرادة بقوة

 املثابرة العامل هذا يعكس كما باملسؤولية، واإلحساس بالواجبات

 يعني العالي التفاني أن إلى[ 31] هوارد وأشار. األهداف لتحقيق والتنظيم

 عددا يتابع الذي الشخص إلى املنخفض التفاني يشير املقابل وفي التركيز،

 التركيز، وعدم والسمو التلقائية من قدرا ويظهر األهداف، من كبيرا

 ].33] املتزن  البحث إلى االنتاج من والتاني

 السابقة الدراسات. 4

 بالعوامل وعالقته الذاكرة وراء ما موضوع تناولت التي الدراسات تباينت

 بموضوع اهتمت التي الدراسات قلة وبسبب للشخصية، الخمسة

 على للتعرف الدراسات أهم على الضوء الباحث سيلقي الحالية، الدراسة

 :الدراسات هذه أهم ومن الباحثون، لها توصل التي النتائج

 االختبار قلق معرفة إلى هدفت دراسة[ 34] وكلوس جواش، أجرى      

 في املخزن  اختيار منظور  من الذاكرة وراء ما بعمليات الذاتي والوعي

 كانت ممن جامعيا طالبا( 56) من الدراسة عينة تكونت. الذاكرة منظومة

 إعطائهم وتم األدنى، أو األعلى الثلث في االختبار قلق اختبار على درجاتهم

 الكبرى، األهمية كانت أوضاع تحت اليومية املهام تصف عبارات

 أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت. مستقبلي بتذكر مرتبطة والصغرى 
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 الخارجي( اإليداع) املستودع يفضلون  االختبارات من قلقا األكثر الطالب

 في نجاحهم ضعف يكون  أن يحتمل والسبب الداخلي، املستودع على

 .الداخلي املستودع استخدام

 وعالقتها املعرفة وراء ما معرفة إلى هدفت دراسة ،[28] حسن وأجرت     

 بين الفروق على والتعرف الجامعة طلبة لدى الشخصية بالسمات

( 425) من الدراسة عينة وتكونت. األكاديمية والتخصصات الجنسين،

 
ً
 ثالث إلى العينة الباحثة وقسمت مصر، في السويس جامعة من طالبا

 وراء ما درجات ومتوسطي املعرفة، وراء ما درجات مرتفعي: مجموعات

 التحليل أجرت وقد. املعرفة وراء ما درجات ومنخفض ي املعرفة،

 والدراسات النظري  اإلطار خالل من وتفسيرها للبيانات اإلحصائي

 املعرفة وراء ما يمارسون  الذين الطالب أن إلى الدراسة وتوصلت. السابقة

 من ويستفيدون  العليا، التفكير بمهارات يتمتعون  مشكالتهم حل عند

 .املعرفة وراء ما يمارسون  ال الذين الطالب من أكثر قدراتهم

 الذاكرة وراء ما بين العالقة عن الكشف إلى[ 16]غزال أبو دراسة وهدفت

 تكونت وقد باألردن، اليرموك جامعة طلبة لدى األكاديمي اإلنجاز ودافعية

 البكالوريوس، مرحلة من وطالبة طالبا( 426) من الدراسة عينة

 ومقياس ،[1]وريتش تروير مقياس: هما مقياسين الباحث واستخدم

 العينة الباحث واختار[. 35] كنعان أعده الذي األكاديمي اإلنجاز دافعية

 وراء ما بين العالقة اختالف إلى الدراسة وتوصلت. العشوائية بالطريقة

 الكليات ولصالح التخصص، باختالف األكاديمي اإلنجاز ودافعية الذاكرة

 لم حين في الذاكرة، واستراتيجيات الذاكرة عن الرضا بعدي على العلمية

 وراء ملا متوسط وجود إلى وتوصلت الجنس، باختالف العالقة تختلف

 دالة عالقة ووجود األكاديمي، اإلنجاز لدافعية مرتفع ومستوى  الذاكرة

 ودافعية جهة، من الفرعية وأبعادها عامة الذاكرة وراء ما بين إحصائيا

 .أخرى  جهة من األكاديمي اإلنجاز

 وراء ما مستويات عن الكشف إلى هدفت دراسة[ 36] الجراح أجرى       

 جنس باختالف تختلف املكونات هذه كانت إذا عما والكشف الذاكرة،

 عينة تكونت وقد. لديه االختبار وقلق الدراس ي، وتحصيله الطالب،

 من( إناثا 287)و ،(ذكورا 176) منهم وطالبة، طالبا( 363) من الدراسة

 أعده الذي الذاكرة وراء ما مقياس واستخدم اليرموك، جامعة

. األردنية البيئة على تكييفه بعد[ 37] هولتسج ديكسون، ديفدسون،

 واملهمة والتحصيل التحكم مكونات: اآلتية النتائج إلى الدراسة وتوصلت

 ومكونات متوسط، بمستوى  والكفاءة والقلق مرتفع، بمستوى  جاءت

 التحصيل مستوى  باختالف تختلف واالستراتيجية والتحصيل املهمة

 مستوى  باختالف تختلف والتحصيل والقلق، التغيير، ومكونات الدراس ي،

 ما مستويات في الذكور  على تتفوق  اإلناث أن إلى وتوصلت االختبار، قلق

 .الذاكرة وراء

 الفروق استكشاف إلى هدفت بدراسة[ 38] غزال وأبو جرادات، وقام      

 والطلبة واإلناث، الذكور  بين للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل في

 بين العالقة واختبار لها، الحاجة ومنخفض ي املعرفة إلى الحاجة مرتفعي

 إلى الحاجة ومقياس وكينتل ودوناو جون  إعداد الكبرى  الخمسة العوامل

 طالبا( 387) من الدراسة عينة وتكونت. وزمالئه كاسيوبو إعداد املعرفة

 واسُتخِدم( طالبة 252 طالبا، 135) البكالوريوس طلبة من وطالبة

 املعرفة، إلى للحاجة واآلخر الكبرى، الخمسة للعوامل أحدهما: مقياسان

 عند والعصابية اإلناث، من أعلى الذكور  لدى االنبساطية أن إلى وتوصلت

 الضمير، ويقظة واملقبولية، االنبساطية،) وأن الذكور، من أعلى اإلناث

 أعلى املعرفة إلى املرتفعة الحاجة ذوي  الطلبة لدى الخبرة على واالنفتاح

 املنخفضة الحاجة ذوي  عند والعصابية املنخفضة، الحاجة ذوي  من

 إلى والحاجة العصابية، بين دال سلبي ارتباط وجود وتبين أعلى، للمعرفة

 الشخصية عوامل كل بين إحصائيا دالة إيجابية وارتباطات املعرفة،

 .املعرفة إلى والحاجة األخرى،

 وراء ما مستوى  على التعرف إلى هدفت بدراسة[ 39] الريماوي  قام كما      

 وتكونت. القدس جامعة طلبة لدى النفس ي بالضغط وعالقته الذاكرة

 ( 382) من الدراسة عينة
ً
 وتوصلت. القدس جامعة من وطالبة طالبا

 الذاكرة وراء ما مستوى  في إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة

 إحصائية داللة ذات فروق ووجود اإلناث، لصالح الجنس ملتغير تعزى 

 إحصائيا دالة فروق تظهر ولم الذاكرة، عن الرضا مجال ماعدا للمجاالت

 الكلية، ومتغير الدراس ي، املستوى  ملتغير تعزى  الذاكرة وراء ما مستوى  في

 والضغط الذاكرة وراء ما بين عكسية عالقة وجود النتائج من وتبين

 .النفس ي

 :السابقة الدراسات على التعقيب

 ما على التعرف إلى هدفت معظمها أن السابقة الدارسات في ُيالحظ     

 األنشطة أهم ورصد املهارات، هذه نحو االستخدام ودافع الذاكرة وراء

 من أما[. 36] الجراح ودراسة ،[28] حسن كدراسة الشباب، يمارسها التي

 : العينة حيث
ُ
 حيث من العينة فئات تنوع السابقة الدراسات في ُيالحظ

 الجنسين على الدراسات غالبية اقتصرت فقد واملواصفات، الحجم

 الجراح ودراسة[ 38] غزال وأبو ،[39] الريماوي  كدراسة( إناث- ذكور )

[36.[ 

 وعينتها أهدافها حيث من السابقة الدراسات استعراض خالل ومن      

 يستنتج للباحث، املسحي االستقراء عنه أسفر ما حدود وفي ونتائجها،

 للشخصية الكبرى  الخمسة بالعوامل وعالقته الذاكرة وراء ما أن الباحث

 والدراسات األبحاث من كثير في ويدرس يناقش ومازال حديث، موضوع

 الدراسات نتائج بينتهُ  كما منها املتحققة املهارات على للتعرف واملؤتمرات؛

 أنه السابقة الدراسات على اطالعه خالل من الباحث واستنتج. السابقة

 علم حد على- خاص بشكل ويمنية عام بشكل عربية دراسات توجد ال

 الباحث مراجعة خالل ومن. مباشر بشكل الدراسة هذه تناولت -الباحث

 أن إلى اإلشارة يمكن الدراسة، بمشكلة العالقة ذات السابقة للدراسات

 وعالقتها الذاكرة وراء ما على تجرى  الدراسات من ملزيد حاجة هناك

ما املوضوع هذا أهمية نتيجة املتغيرات ببعض  الذي اليمني باملجتمع والسيَّ

 .الدراسات هذه مثل إلى يفتقر مازال

 اإلجراءاتو . الطريقة 5

  من الدراسة، خاللها من تمت التي اإلجراءات الفصل هذا يعرض      

 واألدوات وعينتها، الدراسة ملجتمع وصف املتبع، الدراسة منهج حيث

 تصحيحها، وطريقة وثباتها، صدقها ودالالت الدراسة، في املستخدمة

 للتحقق اسُتخِدمت التي اإلحصائية واملعالجة الدراسة، تطبيق وإجراءات

 .فرضياتها من
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 الدراسة منهجأ. 

 يقوم الذي( االرتباطي)الوصفي املنهج على الحالية الدراسة اعتمدت      

  بوصفها ويهتم الواقع، في توجد كما الظاهرة دراسة على
ً
  وصفا

ً
 دقيقا

  عنها ويعبر
ً
  تعبيرا

ً
  أو كيفيا

ً
 مع يتناسب والذي[. 40]وآخرون عبيدات كميا

 طبيعة على التعرف هو الدراسة من الهدف ألن وتساؤالتها؛ الدراسة

 لدى للشخصية الكبرى  الخمسة والعوامل الذاكرة وراء ما بين العالقة

 الذاكرة وراء ما بين العالقة معرفة إلى الباحث ويسعى الجامعة، طلبة

 ذات فروق هناك كانت إذا وفيما للشخصية، الكبرى  الخمسة والعوامل

 للشخصية الكبرى  الخمسة والعوامل الذاكرة وراء ما بين إحصائية داللة

 الذاكرة وراء بما التنبؤ وإمكانية ،(والتخصص الجنس،) متغيري  ضوء في

 (.للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل خالل من

 الدراسة مجتمع ب.

 ذمار جامعة وطالبات طالب جميع من الحالية الدراسة مجتمع تكون      

 عددهم والبالغ(. اإلنسانية العلمية، الصحية،) التخصصات بمختلف

(12448 ) 
ً
 ( 9182) منهم وطالبة، طالبا

ً
 واملنتظمين طالبة،( 3266)و طالبا

 عدد على الحصول  تم حيث األول، الدراس ي بالفصل ذمار جامعة في

 واملعلومات اإلحصاء قسم خالل من ذمار بجامعة والطالبات الطالب

 اآلتي( 7) رقم الجدول  ويبين ه،1438 /1437 الجامعي بالعام امللتحقين

  الدراسة مجتمع توزيع
ً
 علمي،) والتخصص( طالبات طالب،) للجنس وفقا

 (.أدبي

 2 جدول 

 الدراسة مجتمع توزيع

 املجموع عدد الطالبات عدد الطالب التخصص الكلية م

 970 258 712 علمي الطب والعلوم الصحية 1

 455 203 252 علمي طب األسنان 2

 1439 30 1409 علمي الهندسة 3

 924 158 766 علمي علوم الحاسبات ونظم املعلومات 4

 1499 518 981 علمي العلوم التطبيقية 5

 857 31 826 علمي الزراعة والطب البيطري  6

 1588 204 1384 ادبي العلوم اإلدارية 7

 3464 1438 2026 ادبي التربية 8

 1252 426 826 أدبي اآلداب 9
 

 املجموع الكلي
 

9182 3266 12448 

 

 

 

 

 الدراسة عينة ج.

 طالب من وطالبة طالبا( 575) من الحالية الدراسة عينة تكونت      

 الطبقية بالطريقة الدراسة ملجتمع ممثلة عينة اختيرت وقد ذمار، جامعة

 : اآلتي( 8) الجدول  في كما موزعة ذمار جامعة كليات جميع من العشوائية

 3 جدول 

 الدراسة عينة اختيار 

 املجموع الكلي طالبات طالب الكلية التخصص

 % ت % ت % ت

 21.50 63 7.84 23 13.65 40 اآلداب إنساني

 26.62 78 8.53 25 18.08 53 العلوم اإلدارية

 51.87 152 17.06 50 34.81 102 التربية

 100 293 50.6 98 51.2 195 املجموع

 14.18 40 3.54 10 10.63 30 الطب علمي

 8.86 25 3.54 10 5.31 15 طب األسنان

 22 62 3.90 11 18.08 51 الهندسة

 17.73 50 8.86 25 8.86 25 علوم الحاسبات

 24.82 70 10.63 30 14.18 40 العلوم التطبيقية

 12.41 35 3.54 10 8.86 25 الزراعة

 100 282 49.7 96 48.9 186 املجموع

 100 575 33.73 194 66.26 381 املجموع الكلي

 

 

 الدراسة أدوات د.

  الدراسة في اآلتية املقاييس اسُتخِدمت الدراسة، أهداف لتحقيق 
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 :الحالية

 أبو وتعريب ترجمة ،[1] وريتش تروير إعداد من الذاكرة وراء ما مقياس

 ].16] غزال

 ،[2] وماكري  كوستا إعداد من للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل قائمة

 ].17] األنصاري  ترجمة

 :منها لكل تفصيلي عرض يلي وفيما

 :الذاكرة وراء ما مقياس

 تروير الباحثان أعده الذي الذاكرة وراء ما مقياس الباحث استخدم

به ،[1] وريتش  ترجم حيث األردنية، البيئة على وقننه[ 16] غزال أبو وعرَّ

  .األردنية البيئة على املقياس وقنن

 في خماس ي تدرج ذات أبعاد ثالثة من العربية صيغته في املقياس تكون  وقد

 للمقياس الفرعية األبعاد على موزعة فقرة( 55) على واحتوى  االستجابة،

 :وهي

 :الذاكرة عن الرضا

 فقرة،( 17) من ويتكون  ذاكرته، عن الفرد رضا ملعرفة البعد هذا يستخدم

 (.0-68) بين البعد هذا على الفرد درجة وتكون  ،(1-17) من األرقام حملت

 :القدرة

 فقرة،( 19) من وتتكون  الفرد، لدى الذاكرة وظيفة لتقدير تستخدم

-76) بين تكون  الفرد ودرجة ،(36-18) من األرقام حملت الفقرات وهذه

0.) 

 :االستراتيجية

 التذكر استراتيجيات الستخدام الفرد قدرة مدى لتقدير تستخدم

 درجة وتصل ،(37-55) من أرقام ولها فقرة،( 19) من وتتكون  املختلفة،

 (.0-76) بين البعد هذا على الفرد

 :التصحيح ومفتاح املقياس على الكلية الدرجة 

 بدائل أما درجة،( 220-0) بين ما للمقياس الكلية الدرجة تتكون 

 :فهي الفقرات على االستجابة

 4 جدول 

 الفقرات على االستجابة بدائل يوضح

افق بدرجة كبيرة افق مو افق محايد مو افق بدرجة كبيرة غير مو  غير مو

 صفر 1 2 3 4

 :العربية بالصورة الذاكرة وراء ما مقياس وثبات صدق

 على اعتمد وقد املحتوى، صدق من للتحقق[ 16] غزال أبو اعتمد       

  املعيار هذا على وبناء الفقرة، لقبول  كمعيار%( 80) نسبة
ً
 آلراء ووفقا

 فقرات عدد ليصبح نهائية بصورة املقياس من فقرتان ُحِذفت املحكمين

ق فقد املقياس ثبات أما. فقرة( 55) املقياس  معادلة[ 16] غزال أبو طب 

 بلغ وقد للمقياس، والفرعية األساسية األبعاد كل على كرونباخ الفا

 الرضا، ملقياس( 0.79)و االستراتيجية، ملقياس( 0.89) الثبات معامل

( 0.87) ككل للمقياس الكلي الثبات معامل وبلغ القدرة، ملقياس( 0.77)و

 الحالية، الدراسة في والثبات الصدق حساب أما[. 41] عطيات بشارة،

 :اآلتية بالطرق  للمقياس والثبات الصدق الباحث حسب فقد

 :الحالية الدراسة في املقياس وثبات صدق

 
ً
 :الصدق -أوال

 على األولية صورته في املقياس الباحث عرض: املحكمين صدق      

 من الجامعات أساتذة من النفس علم مجال في املتخصصين من مجموعة

 األساتذة يوضح( 1) رقم امللحق ،(10) عددهم والبالغ الدكتوراه، حملة

 مناسبة حول  ومالحظاتهم بآرائهم األخذ بهدف عملهم، وأماكن املحكمين

 األبعاد من بعد كل إلى الفقرات انتماء ومدى املقياس، فقرات صياغة

 ضوء وفي اللغوية، صياغتها وضوح مدى إلى إضافة املقياس، في املدرجة

 فقرات على املحكمين بين%( 80) موافقة نسبة الباحث اعتمد ذلك،

 ما أي عالية اتفاق نسبة على حازت البنود جميع فإن ولهذا املقياس،

ستبعد لم لذلك فوق، فما% 85 نسبته
ُ
. املقياس فقرات من فقرة أي ت

 الفقرات بعض صياغة في البسيطة التعديالت بعض عن ذلك أسفر وقد

 .الفقرة بمضمون  االحتفاظ مع

 :الداخلي االتساق صدق

 معامالت استخراج طريق عن الداخلي االتساق صدق من الباحث تحقق

 تنتمي الذي البعد بدرجة املقياس فقرات من فقرة لكل بيرسون  ارتباط

،( 60) عددهم البالغ االستطالعية العينة على إليه،
ً
( 5) والجدول  طالبا

 :النتائج يوضح

 5 جدول 

 إليها تنتمي التي لألبعاد الكلية بالدرجة املقياس فقرات ارتباط معامالت يوضح

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة البعد

 **0.356 3 **0.382 2 **0.439 1 الذاكرةالرضا عن 

4 0.598** 5 0.582** 6 0.573** 

7 0.630** 8 0.728** 9 0.549** 

10 0.743** 11 0.685** 12 0.697** 

13 0.562** 14 0.746** 15 0.489** 

16 0.524** 17 0.354** 
  

 **0.592 20 **0.480 19 **0.415 18 القدرة

21 0.376** 22 0.641** 23 0.464** 

24 0.500** 25 0.539** 26 0.559** 

27 0.540** 28 0.502** 29 0.577** 
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 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة البعد

30 0.459** 31 0.546** 32 0.602** 

33 0.533** 34 0.447** 35 0.581** 

36 0.500** 
    

 **0.303 39 **0.521 38 **0.506 37 بعد االستراتيجية

40 0.486** 41 0.550** 42 0.433** 

43 0.429** 44 0.493** 45 0.536** 

46 0.495** 47 0.327** 48 0.517** 

49 0.562** 50 0.454** 51 0575** 

52 0.458** 53 0.567** 54 0.589** 

55 0.463** 
    

 0.01 داللة مستوى  عند دالة **

 والدرجة الفقرة بين االرتباط معامالت أن( 5) رقم الجدول  من يتضح       

 ،0.746) – 0.334) من امتدت قد الذاكرة، عن الرضا لبعد الكلية

 معامالت امتدت بينما ،(0.01) الداللة مستوى  عند دالة وجميعها

 0.641) – 0.376) بين القدرة لبعد الكلية والدرجة الفقرة بين االرتباط

 امتدت حيث االستراتيجية بعد وأخيرا ،(0.01) مستوى  عند دالة وهي

 وهي( 0.303 - 0.589) بين الكلية والدرجة الفقرة بين االرتباط معامالت

 (.0.01) مستوى  عند دالة

 مع دالة ارتباطات حققت املقياس فقرات جميع أن سبق مما لنا يتبين     

 على يدل وهذا ،0.01 داللة مستوى  عند إليه تنتمي الذي البعد درجة

 الدراسة تطبيق في بها الوثوق  يمكن وجيدة عالية بناء صدق مؤشرات

 فقرة، 55 من مكون  النهائية صورته في املقياس أصبح حيث الحالية؛

 .النهائية صورته في املقياس يوضح( 2) رقم وامللحق

 الكلية والدرجة ُبعد كل درجة بين االرتباط معامالت الباحث حسب كما

 عددها البالغ االستطالعية العينة على وذلك الذاكرة، وراء ما ملقياس

(60 ) 
ً
 :اآلتي الجدول  في موضح هو كما وطالبة طالبا

 6 جدول 

 الذاكرة وراء ما ملقياس والكلية والدرجة بعد كل درجة بين االرتباط معامالت قيم

 معامالت االرتباط البعد

 **0.791 الرضا عن الذاكرة

 **0.884 القدرة

 **0.828 بعد االستراتيجية

 0.01 مستوى  عند دالة **

 ،0.01 مستوى  عند دالة املقياس أبعاد جميع أن( 6) الجدول  من يتبين

 على يدل كما البناء، صدق معامالت ارتفاع على داللة يعطي وهذا

 .الحالية الدراسة تطبيق في بها الوثوق  يمكن وجيدة عالية صدق مؤشرات

 
ً
 التجزئة بطريقتي الذاكرة وراء ما ملقياس الثبات حساب تم: الثبات -ثانيا

 أفراد درجات بين االرتباط معامل بحساب وذلك كرنباخ، والفا النصفية

 وقد املقياس، أبعاد من ُبعد لكل وطالبة طالب( 60) عددها البالغ العينة

 :اآلتي الجدول  في موضح هو كما الثبات معامل قيمة بلغت

 
ً
 :الفاكرونباخ معامل -أوال

 7 جدول 

 الذاكرة وراء ما مقياس ألبعاد ألفا كرونباخ الفا ومعامل النصفية التجزئة بطريقتي الثبات معامالت يبين

 الفاكرونباخ العدد الثبات

 0.860 19 الرضا عن الذاكرة

 0.845 19 القدرة

 0.819 17 بعد االستراتيجية

 0.919 55 الثبات الكلي للمقياس

 8جدول 

 النصفية التجزئة طريقة

 التجزئة النصفية العدد الثبات

 0.721 55 الثبات الكلي للمقياس

 التجزئة بطريقة الثبات معامالت أن( 8) رقم الجدول  من يتضح      

( 0.919) ألفا الكلية الثبات معامل قيمة بلغت حيث مقبولة، النصفية

 وتراوحت ومقبولة، جيدة ثبات معامالت وهي( 0.721) النصفية والتجزئة

 ما كرنباخ الفا معامل بطريقتي للمقياس الفرعية لألبعاد الثبات معامالت

 تفي الثبات من جيدة درجة على يدل وهذا ،(0.860 ،0.819) بين

 .الدراسة عينة أفراد على املقياس تطبيق بمتطلبات

 :للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل قائمة
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رت       ِ
و 
ُ
 م1989 عام الكبرى  الخمسة العوامل قائمة من األولى الصيغة ط

، 180 من وتكونت
ً
قت بندا ِ

ب 
ُ
 تراوحت أشخاص على القائمة هذه وط

، 65-21 بين أعمارهم
ً
 الصيغة ظهرت وقد هي، كما القائمة وظلت عاما

 فرعية مقاييس خمسة من املرة هذه وتكونت م،1992عام للقائمة الثانية

 واملقبولية ،(الصفاوة)الخبرة على واالنفتاح واالنبساطية، العصابية،: هي

 .الضمير ويقظة( الطيبة) االجتماعية

 9 جدول 

 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل سمات

 السمات النموذجية التي تقيسه العامل

 الدفء، االجتماعية، توكيد الذات، النشاط، البحث عن اإلثارة، االنفعاالت اإليجابية االنبساط

 ثقة، االستقامة، اإليثار، اإلذعان والقبول، التواضع، معتدل الرأي. الوداعة

 قلق، الغضب، االكتئاب، الشعور بالذات، االندفاع، القابلية لالنجراح. العصابية

 منظم، ملتزم بالواجب، مناضل لإلنجاز، قدرة على ضبط الذات، التأني. التفاني

 لديه خيال، يحب الجمال)جمالي(، املشاعر، االنفعال، القيم، أفكار متجددة. االنفتاح

 ]17] ري األنصا

 القائمة باختصار قاما إذ ؛[2] وماكري  كوستا أتى حتى القائمة وبقيت      

 ( 60) إلى
ً
 بنود من كبير لعدد العاملي التحليل طريق عن اسُتخِرجت بندا

 في بدائل خمسة القائمة على االستجابة وتتضمن للشخصية، املقاييس

 التصحيح عند درجاتها عكس يتم سلبية فقرات وهناك قياسها، طريقة

 :اآلتي الجدول  في[ 17] األنصاري  وضحها كما 9 الجدول  ويوضح

 9 جدول 

 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل مقياس في والسلبية اإليجابية الفقرات

 فقرات سلبية فقرات إيجابية العدد العامل م

 46-31-16-1 56-51-41-36-26-21-11-6 12 عصابية 1

 57-42-27-12 52-47-37-32-22-17-7-2 12 انبساطية 2

 48-38-33-23-18-8-3 58-53-43-28-13 12 االنفتاح 3

 59-54-44-39-29-24-14-9 49-34-19-4 12 املقبولية 4

 55-45-30-15 60-50-40-35-25-20-10-5 12 يقظة الضمير 5

 :للعربية الترجمة

رجمت      
ُ
 إلى[ 17] األنصاري  بدر قبل من الخمسة العوامل قائمة ت

 النفس، علم في متخصصين قبل من الترجمة ُروِجعت وقد العربية،

 الصياغة، وضوح من للتأكد الجامعة طالب من عدد على القائمة وتطبيق

 .مضمونها أو للبنود يضف أو األنصاري  يحذف ولم

 :العربية البيئة في املقياس وثبات صدق

 حساب وتم الكويتية، البيئة على وطبقها القائمة[ 17] األنصاري  كيَّف     

 الكلية والدرجة البند بين االرتباط) البنود تحليل: اآلتية بالطرق  الصدق

 مع واالرتباط ،(العاملي الصدق) العاملي التحليل ،(الفرعي املقياس على

 فقد الثبات، حساب أما(. والتباعدي التقاربي الصدق) أخرى  مقاييس

 للقائمة؛ واحدة لصيغة واحد تطبيق بعد كرونباخ ألفا طريقة على اعتمد

 تم كما القائمة، بنود لجميع االستجابات في االتساق مدى ملعرفة وذلك

 ولصيغة واحد تطبيق بعد النصفية التجزئة بطريقة الثبات حساب

 محتوى  عينات اتساق بمقياس الثبات من النوع هذا يمدنا حيث واحدة؛

 ].17] البنود

 الشخصية في الكبرى  الخمسة العوامل لقائمة مترية السيكو الخصائص -

 :الحالية للدراسة

 الباحث حسب فقد الحالية، الدراسة في والثبات الصدق حساب أما

 :اآلتية بالطرق  للمقياس والثبات الصدق

 مجموعة على األولية صورتها في القائمة الباحث عرض: املحكمين صدق

 حملة من الجامعات أساتذة من النفس علم مجال في املتخصصين من

 األساتذة يوضح( 1) رقم وامللحق ،(10) عددهم والبالغ الدكتوراه

 مناسبة حول  ومالحظاتهم بآرائهم األخذ بهدف عملهم، وأماكن املحكمين

 األبعاد من بعد كل إلى الفقرات انتماء ومدى املقياس، فقرات صياغة

 ضوء وفي. اللغوية صياغتها وضوح مدى إلى إضافة املقياس، في املدرجة

 فقرات على املحكمين بين%( 80) موافقة نسبة الباحث اعتمد ذلك

 ما أي عالية اتفاق نسبة على حازت البنود جميع فإن ولهذا املقياس،

ستبعد لم لذلك فوق، فما% 85 نسبته
ُ
. املقياس فقرات من فقرة أي ت

 الفقرات بعض صياغة في البسيطة التعديالت بعض عن ذلك أسفر وقد

 .الفقرة بمضمون  االحتفاظ مع

 كل درجة بين االرتباط معامالت الباحث حسب: الداخلي االتساق صدق

 عددها البالغ العينة على إليه تنتمي الذي للبعد الكلية والدرجة فقرة

 :اآلتي الجدول  في موضح هو كما وطالبة، طالبا( 60)

 10 جدول 

 تنتمي الذي البعد درجة مع للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل مقياس من فقرة كل درجة بين االرتباط معامل

 يقظة الضمير)اإلتقان( املقبولية )املرغوبة( االنفتاح على الخبرة االنبساط العصابية

رقم 

 الفقرة

رقم  معامل االرتباط

 الفقرة

رقم  معامل االرتباط

 الفقرة

رقم  معامل االرتباط

 الفقرة

رقم  معامل االرتباط

 الفقرة

 معامل االرتباط

1 0.401** 2 0.275* 3 0.550** 4 0.334** 5 0.270* 
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6 0.482** 7 0.427** 8 0.515** 9 0.500** 10 0.447** 

11 0.595** 12 0.393** 13 0.466** 14 0.384** 15 0.410** 

16 0.447** 17 0.386** 18 0.478** 19 0.370** 20 0.469** 

21 0.435** 22 0.410** 23 0.450** 24 0.508** 25 0.370** 

26 0.545** 27 0.515** 28 0.506** 29 0.365** 30 0.420** 

31 0.426** 32 0.360** 33 0.485** 34 0.396** 35 0.470** 

36 0.548** 37 0.366** 38 0.383** 39 0.282* 40 0.341** 

41 0.366** 42 0.426** 43 0.358** 44 0.350** 45 0.533** 

46 0.370** 47 0.524** 48 0.390** 49 0.513** 50 0.494** 

51 0.412** 52 0.467** 53 0280* 54 0.516** 55 0.382** 

56 0.333** 57 0.328* 58 0.383** 59 0.416** 60 0.576** 

 والدرجة الفقرة بين االرتباط معامالت أن( 10) رقم الجدول  من يتضح      

 دالة وجميعها ،(0.595– 0.333) من امتدت قد العصابية، لبعد الكلية

 الفقرة بين االرتباط معامالت امتدت حين في ،(0.01) الداللة مستوى  عند

 عند دالة وهي (0.524 – 0.275) بين االنبساط لبعد الكلية والدرجة

 لبعد الكلية والدرجة الفقرة بين االرتباط معامالت وكانت ،(0.05) مستوى 

 ،(0.01) مستوى  عند دالة وهي( 0.550 – 0.280) بين الخبرة على االنفتاح

 بين املقبولية لبعد الكلية والدرجة الفقرة بين االرتباط معامالت وكانت

 يقظة بعد وأخيرا ،(0.05) مستوى  عند دالة وهي( 0.516 – 0.282)

 للبعد الكلية والدرجة الفقرة بين االرتباط معامالت تراوحت حيث الضمير

  .0.05 مستوى  عند دالة وهي( 0.567 – 0.270) بين

 مع دالة ارتباطات حققت املقياس فقرات جميع أن سبق مما لنا يتبين

 حيث ،(0.01،0.05( داللة مستوى  عند إليه تنتمي الذي البعد درجة

  النهائية صورته في املقياس أصبح
ً
( 3) وامللحق فقرة،( 60) من مكونا

 .النهائية صورته في املقياس يوضح

 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل ملقياس الثبات حساب تم: الثبات

 االرتباط معامل بحساب وذلك كرنباخ والفا النصفية التجزئة بطريقتي

 من ُبعد لكل وطالبة طالبا( 60) عددها البالغ العينة أفراد درجات بين

 الجدول  في موضح هو كما الثبات معامل قيمة بلغت وقد املقياس، أبعاد

 :اآلتي

 
ً
 :كرونباخ الفا ثبات -أوال

 11 جدول 

 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل مقياس ألبعاد ألفا وكرونباخ بطريقة الثبات معامالت

 الفا كرنباخ عدد الفقرات العامل

 0.721 12 العصابية

 0.698 12 االنبساط

 0.712 12 االنفتاح على الخبرة

 0.743 12 الطيبة

 0.773 12 يقظة الضمير

 
ً
 :النصفية التجزئة بطريقة الثبات: ثانيا

 12 جدول 

 للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل مقياس ألبعاد النصفية التجزئة بطريقة الثبات معامالت

 التجزئة النصفية العدد الثبات

 0.724 60 الثبات الكلي للمقياس

 الخمسة العوامل قائمة ثبات معامالت أن( 11،12) الجدول  من يتضح

 حيث جيدة، كرنباخ وألفا النصفية التجزئة بطريقتي للشخصية الكبرى 

 ،(0.724) وأبعادها الدراسة ألداة النصفية التجزئة ثبات معامالت كانت

 وهذا ،(0.773 ،0.698) بين ما كرنباخ الفا ثبات معامالت تراوحت كما

 العوامل قائمة أن يتضح سبق ومما. الثبات من جيدة درجة على يدل

 مما والثبات، الصدق من عالية بدرجة تتسم للشخصية الكبرى  الخمسة

 .الدراسة بيانات لجمع منهجية كأداة مالءمته إلى يشير

 ومناقشتها النتائج. 6

  الفصل هذا يتناول 
ً
  عرضا

ً
 توصل التي امليدانية الدراسة لنتائج مفصال

 وعالقتها الذاكرة، وراء ما على التعرف منها الهدف كان التي الباحث إليها

 وقد ذمار، جامعة طلبة لدى للشخصية الكبرى  الخمسة بالعوامل

 النحو على وذلك وتفسيرها الدراسة بتساؤالت الخاصة النتائج ُعِرضت

 :اآلتي

 
ً
 بين ارتباطية عالقة هناك هل األول؛ بالسؤال املتعلقة النتائج: أوال

  والعوامل ،(االستراتيجية القدرة، الرضا،) الذاكرة وراء ما مهارات

 للشخصية؟ الكبرى  الخمسة

 Pearson بيرسون  اختبار الباحث أجرى  السؤال؛ هذا عن لإلجابة

Correlation ومقياس الذاكرة وراء ما مقياس بين العالقة ملعرفة 

 :التالي 13 الجدول  في مبين هو كما للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل

 



 

31 

 13 جدول 

 للشخصية الكبرى  الخمسة والعوامل الذاكرة وراء ما بين بيرسون  ارتباط معامالت

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ما وراء الذاكرة م

 يقظة الضمير املقبولية )الطيبة( االنفتاح على الخبرة االنبساطية العصابية

 -001.0 -0.079 -* 0.095 **0.183 **0.141 الرضا 1

 -**0.179 -**0.196 -**0.165 - 0.044 **0.290 القدرة 2

 0.001 -**0.234 - 0.063 - 0.026 **0.143 االستراتيجية 3

 *0.087- **0.237- **0.143- 0.027 **0.259 كلي ما وراء الذاكرة 4

 )0.01) مستوى  عند دال **

 )0.05) مستوى  عند دال* 

 :يلي ما( 13) الجدول  من يتضح

 بين 0.01 مستوى  عند إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطيه عالقة توجد

 العوامل) االنبساطية العصابية، وُبعدي( الذاكرة وراء ما) الرضا ُبعد

 (.الكبرى  الخمسة

 بين 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات عكسية ارتباطية عالقة توجد

 الخمسة العوامل) الخبرة على االنفتاح وبُعد( الذاكرة وراء ما) الرضا بُعد

 (.الكبرى 

 بين فأقل 0.05 مستوى  عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال

 العوامل) الضمير ويقظة املقبولية وبُعدي( الذاكرة وراء ما) الرضا بُعد

 (.الكبرى  الخمسة

 وُبعد القدرة ُبعد بين إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطيه عالقة توجد

 .العصابية

 بعد وبين القدرة بُعد بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال

 (.-0.044) االرتباط درجة بلغت وقد االنبساطية،

 بين 0.01 مستوى  عند إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عالقة توجد

 املقبولية بُعد الخبرة، على االنفتاح وأبعاد( الذاكرة وراء ما) القدرة بُعد

 (.الكبرى  الخمسة العوامل) الضمير يقظة وبُعد

 بين 0.01 مستوى  عند إحصائية داللة ذات موجبة ارتباطيه عالقة توجد

 .العصابية وُبعد االستراتيجية ُبعد

 بين 0.01مستوى  عند إحصائية داللة ذات سالبة ارتباطية عالقة توجد

 .املقبولية وبُعد االستراتيجية بُعد

 وبين االستراتيجية بُعد بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد ال

 على االنفتاح ،(-0.026) االرتباط درجة بلغت وقد االنبساطية، أبعاد

 بلغت وقد الضمير يقظة وبعد( -0.063) االرتباط درجة بلغت وقد الخبرة

 (.0.001) االرتباط درجة

 ما بين إحصائيا ودالة سالبة ارتباطية عالقة وجود سبق مما ويتضح     

 عامل من كٍل  في للشخصية الكبرى  الخمسة والعوامل الذاكرة وراء

 الضمير يقظة عدا واملقبولية الخبرة على واالنفتاح واالنبساطية العصابية

  وراء ما مستوى  زاد كلما أنه بمعنى عكسية العالقة وهذه

 .للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل مستوى  قل الذاكرة

 بين ارتباطية عالقة توجد هل: األول  السؤال في املتعلقة النتائج مناقشة

 والعوامل ،(االستراتيجية القدرة، الرضا،) الذاكرة وراء ما مهارات

 الجامعة؟ طلبة لدى للشخصية الكبرى  الخمسة

 ارتباطية عالقة هناك أن إلى النتائج خالل من الدراسة توصلت لقد      

 الخمسة والعوامل الذاكرة وراء ما مهارات بين إحصائيا ودالة سالبة

 الخبرة على واالنفتاح االنبساطية عامل من كٍل  في للشخصية الكبرى 

 زادت كلما أنه بمعنى عكسية، العالقة وهذه واالنبساطية، واملقبولية

 وراء ما مهارات قلت للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل مستويات

 الخمسة العوامل أبعاد من كل حيوية إلى االرتباط هذا ويرجع. الذاكرة

 .الجامعة طلبة لدى الذاكرة وراء فيما وتأثيرها للشخصية الكبرى 

 وعالقات ارتباطات من لها وما املتصلة لألدبيات التتبع خالل ومن      

  إيجابية
ً
 عكسية عالقة وجود يتبين عامل، كل بها يتميز التي للسمات وفقا

 إليه أشارت ما وهذا الجامعة، طلبة لدى والعصابية الذاكرة وراء ما بين

 نوع وجود إلى[ 24] العرسان دراسة أشارت وكذلك ،[39] الريماوي  دراسة

 كما والتعلم، الذاكرة وراء ما مهارات بين الداللة ذي اإليجابي االرتباط من

 [ 38] جرادات دراسة توصلت
ً
 بين دال سلبي ارتباط وجود إلى أيضا

 وجود إلى[ 43] نصيرة دراسة وتوصلت املعرفة، إلى والحاجة العصابية

 .والذكاء العصابية بين سلبية عالقة

 على االنفتاح بين سلبية عالقة وجود عن الدراسة نتائج كشفت كما      

 زاد كلما أنه إلى يشير وهذا القدرة، وُبعد الضمير ويقظة واملقبولية الخبرة

 وتتفق. الذاكرة وراء ما مهارات مستوى  انخفض األبعاد هذه مستوى 

 العصابية تتضمن إذ النظري، اإلطار في ورد ما مع الحالية الدراسة نتائج

 واالنفعالية واالنشغال، والهم، والخوف، القلق،: مثل سلبية، سمات

 لالنجراح، والقابلية والعصاب، للتغير، القابلة املزاجية والحالة الدائمة،

 بين السلبي االرتباط يفسر وهذا. الضغوط تحمل على القدرة وعدم

 .الذاكرة وراء ما ومهارات العصابية

 التنبؤ إمكانية ما: على ينص الذي الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج: ثانيا

 الكبرى  الخمسة العوامل مقياس عل درجاتهم خالل من الذاكرة وراء بما

 "للشخصية؟

 كما املتعدد االنحدار معامل الباحث استخدم السؤال؛ هذا عن لإلجابة

 :اآلتي( 14) الجدول  في موضح هو

 للشخصية الخمسة العوامل قائمة على درجتهم خالل من الذاكرة وراء بما لتنبؤ  املتعدد االرتباط معامل قيم يبين 14 جدول 

 الداللة (F) قيمة الخطأ املعياري  (R2مربع معامل االرتباط املتعدد ) (Rمعامل االرتباط املتعدد ) املتغير املستقل املتغير التابع

 20.40 129. 359. االنبساطية ما وراء الذاكرة
 

21.03 .000 

 االنفتاح املقبولية، العصابية
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 الذاكرة وراء ما بين املتعدد االرتباط معامل أن( 14) الجدول  من يتضح     

 االنفتاح، االنبساطية،) للشخصية الكبرى  الخمسة العوامل وقائمة

 عالقة وجود إلى يشير مما(. 359). القيمة بلغ( العصابية املقبولية،

 الكبرى  الخمسة والعوامل الذاكرة وراء ما بين عكسية ارتباطية

 .للشخصية

  يتضح كما     
ً
 بلغت( التحديد معامل) االرتباط معامل مربع قيمة أن أيضا

 الخمسة العوامل وهي املستقل، املتغير إسهام نسبة أن أي   0.129 القيمة

 التباين تفسير في( العصابية املقبولية، االنفتاح،) للشخصية الكبرى 

 من 0.129 أنَّ  أيَّ  ؛0.129 هي( الذاكرة وراء ما) التابع املتغير في الحادث

  يظهر كما. املستقلة للمتغيرات يعود التابع املتغير في الحاصل التغير
ً
 أيضا

 دالة قيمة وهي ،(21.03) قيمتها بلغت (F) أن االنحدار تباين تحليل من

 باملتغير التنبؤ يمكننا أنه يعني مما ؛(0.000) داللة مستوى  عند إحصائيا

 .إحصائيا دالة التنبؤ قيمة وأن املستقلة، املتغيرات خالل من التابع

 15 جدول 

 الخمسة العوامل قائمة على اإلجابة خالل من الذاكرة وراء بما للتنبؤ  املتعدد االنحدار  تحليل

 املؤشرات اإلحصائية

 املتغيرات املتنبئة

 الداللة tقيمة  Betaمعامل االنحدار املعياري  Bمعامل االنحدار 

 000. 8.408 - 132.021 ثابت االنحدار

 000. 4.941 0.202 0.993 العصابية

 000. 5.275- 0.219- 1.040- املقبولية

 000. 3.658- 0.147- -0.794 االنفتاح

 002. 3.158 0.129 0.618 االنبساطية

 انحدار ومعامالت االنحدار ثابت قيم إلى إشارة( 15) رقم الجدول  في

 معادلة كتابة خاللها من يمكن التي التابع، املتغير على املستقلة املتغيرات

 :يلي كما الذاكرة وراء بما التنبؤ

 +- Xاملقبولية+  العصابية X 0.993+132.02 = الذاكرة وراء ما مهارات

  X 0.618 االنبساطية  + X -0.794االنفتاح  1.040

 املتغيرات من متغير كل إلسهام النسبي الوزن عن بيتا قيم وتعبر      

  الجدول، إلى النظر خالل ومن. التابع باملتغير التنبؤ في املستقلة
ُ
 أن ُيالحظ

  األكثر املتغير
ً
 هو( الذاكرة وراء ما مهارات) التابع باملتغير التنبؤ في إسهاما

 في الحاصل التباين تفسير في( 0.202) بنسبة يسهم حيث العصابية؛

 تفسير في( 0.129) بنسبة تسهم حيث االنبساطية؛ ثم التابع، املتغير

-) بنسبة تسهم حيث االنفتاح؛ ثم. التابع املتغير في الحاصل التباين

0.147)،  
ً
 (t) قيم أما( 0.219-) بنسبة تسهم حيث املقبولية؛ بُعد وأخيرا

 
ُ
  أنها فُيالحظ

ً
 يدل مما ؛(0.000) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة جميعا

 االنفتاح، املقبولية، العصابية،) املستقلة املتغيرات كال أن على

 ويمكن التابع، املتغير في التباين نسبة تفسير في إسهام لها( االنبساطية

 .التنبؤ معادلة في تضمينها

 وراء بما التنبؤ إمكانية ما الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة      

 الكبرى  الخمسة العوامل مقياس عل دراجاتهم خالل من الذاكرة

 مربع قيمة أن الدراسة لها إليها توصلت التي نتائج من يتضح "للشخصية؟

 نسبة إن أي ؛0.129 القيمة بلغت( التحديد معامل) االرتباط معامل

 الكبرى  الخمسة العوامل وهي متوسطة، املستقل املتغير إسهام

 تفسير في( والعصابية املقبولية االنفتاح، االنبساطية،) للشخصية

 أي 0.129 هي ،(الذاكرة وراء ما مهارات) التابع املتغير في الحادث التباين

. املستقلة للمتغيرات يعود التابع املتغير في الحاصل التغير من 0.129 إن

  يظهر كما
ً
 ،(21.03) قيمتها بلغت (F) أن االنحدار تباين تحليل من أيضا

 إمكانية يعني مما ،(0.000) داللة مستوى  عند إحصائيا دالة قيمة وهي

 دالة التنبؤ قيمة وأن املستقلة، املتغيرات خالل من التابع باملتغير التنبؤ

 & Cho, Caskie, Willis [44] دراسة إليه أشارت ما وهذا. إحصائيا

Schaie, ودراسة Davidson& Dixon & Zhu & [37] Hultsch التي 

 ما ومقياس الشخصية مقاييس بين داللة ذي ارتباط وجود إلى أشارت

 التي John & Nance [45] دراسة مع النتائج هذه وتتفق. الذاكرة وراء

 األنماط خالل من الذاكرة وراء بما التنبؤ يمكن أنه إلى توصلت

 .الشخصية

 يمكن الذاكرة وراء ما درجة أن إلى توصلت التي النتيجة تفسير ويمكن     

 أشار ما مع تتفق أنها نجد ولذا االنبساطية، درجة خالل من بها التنبؤ

 بين سمات ثالث إلى ينقسم االنبساطية عامل أن[ 2] وماكري  كوستا إليه

 الدفء فهي باألولى يتعلق وفيما املزاج، في تختص سمات وثالث شخصية،

 عام، بشكل الودية العالقات لبناء امليل إلى تشير التي املودة أو

 في واملتعة اآلخر، مع البقاء في النزعة تعني التي الدفء مع واالجتماعية

 وحب بالتحدي االستمتاع فهي التوكيدية أما الجماعة، داخل البقاء

 املزاجية للسمات بالنسبة أما. والرغبات املشاعر عن والتعبير القيادة

 فهم اإليجابية، واالنفعاالت اإلثارة، عن والبحث النشاط تمثل فهي

 النفعاالتهم انعكاس وهذا العجلة، إلى ويميلون  بالطاقة يضجون 

 وراء وما االنبساطية بين العالقة فإن ثم ومن اإليجابية،

 ].33] إيجابية عالقة الذاكرة 

 يمكن الذاكرة وراء ما درجة أن إلى توصلت التي النتيجة تفسير ويمكن      

 ما مع تتفق أنها نجد ولذا الخبرة، على االنفتاح درجة خالل من بها التنبؤ

 مدى إلى العامل هذا يشير الخبرة على االنفتاح أن[ 32] السليم إليه أشار

 غير الجديدة باألفكار واالهتمام ومعتقداتهم اآلخرين لقيم الفرد تقبل

 والتفتح كالخيال السمات من العديد العامل هذا ويتضمن التقليدية،

 ذوو  واألشخاص والتسامح، االهتمامات وكثرة البصيرة وقوة الذهني

 والداخلي، الخارجي للعالم فضوال يظهرون البعد هذا على العليا الدرجات

 من أن كما مبتكرة، أصيلة وقيم أفكار في للنظر استعداد على وهم

 بصورة يميلون  أنهم العصابية عامل في األفراد لدى الفرعية السمات

 وصعوبة النفس، عن الرضا وعدم العاطفي، االستقرار عدم إلى كبيرة

 واإلحراج بالقلق العامل هذا يرتبط كما الحياة، متطلبات مع التكيف
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 وترتبط الذات، احترام وانخفاض والحزن  والتشاؤم بالذنب والشعور 

 اإلجهاد، عن الذاتي بالتعبير ايجابيا الحياة، عن بالرضا سلبا العصابية

 املرهقة الضغوط مع التعامل على قدرة أقل العصابيون  األشخاص ويعد

 الثقة يعني عامل وهو املقبولية عامل يأتي األخير وفي والعمل، البيت في

 أو اآلخرين مع الناس توافق طريق عن وتقيس الشك، مقابل في واملساعدة

 التقيد نحو يميلون  األفراد وهؤالء اآلخرين، موافقة على قدراتهم

 مساعدة ويحبون  الطلبات في املغاالة وراء السعي وعدم باملجموعات،

 بمتغيرات الوداعة في مرتفعة درجة على يحصلون  الذين واألفراد اآلخرين،

 وراء ويسعون  واملسؤولية، واملثابرة كاإلنجاز الشخصية في إيجابية

 العوامل لهذه املميزة السمات إلى النظر خالل ومن[. 33] الشهري  اإلنجاز

  لها أن يتضح واملقبولية والعصابية الخبرة على واالنفتاح االنبساطية
ً
 دورا

 
ً
 .الذاكرة وراء ما مهارات باستخدام التنبؤ في إيجابيا

 التوصيات. 7

 :منها التوصيات من عدد إلى الباحث توصل لقد

 والقيام لديهم، الذاكرة وراء ما واستراتيجيات بمكونات الطلبة تعريف

 تحسين في فعال أثر من لها ملا وتعزيزيها لتنميتها خاصة برامج بعمل

 .الذاكرة

 أخرى  دراسية مراحل على الحالي للبحث مشابهة أخرى  بدراسات القيام

 وتخصصات مختلفة دراسية ومستويات مختلفة، بأعمار للطالب،

 .مختلفة

 شخصياتهم بخصائص الطالب معرفة تنمية في الجامعات تسهم أن يجب

 وتعريفهم لها، تجنبهم ومحاولة منها السلبية بالجوانب وتعريفهم وسماتها،

 يساعدهم الذي بالشكل تنميتها ومحاولة اإليجابية شخصياتهم بجوانب

 .وتنميتها العقلية وقدرتهم ذاكرتهم استراتيجيات تطوير في

 املراجع

 أ. املراجع العربية
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MET 

MEMORY AND THE BIG- FIVE 

PERSONALITY FACTORS 
DAHAN AHMED ALI  ALFURASI    MARWAN ZAYED BATAINA 

King Saud University  

 

ABSTRACT_ The present study aimed to identify the relationship between meta- memory and the big 

five personality factors among Thamar University students. Stratified random sample of (575) 

subjects (381 male, 194 female) were obtained from Thamar University with different majors. Data 

was collected using Meta memory scale prepared by Troyer and Rich [1], and Big five personality 

scale prepared by Costa and Mccrae [2],). However, by using averages and standard deviations, 

Pearson's correlation coefficients, and multiple regression analysis, the result showed statistically 

significant negative correlation between meta- memory and big five personality factors in 

neuroticism, extraversion and openness to experience, excepting conscientiousness. The result also 

showed Predictability of meta-memory skills through neuroticism and extraversion dimension, 

respectively. 
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