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هل االنبساطية اكثر 

جاذبية من االنطواء؟ قد 

يظهر المنبسطين اكثر ثقة 

وتفاؤال ونشاطا من المنطوين 

، ولكن المنبسطين يميلون 

لصخب والثرثرة الى ا

واالنانية في حين نجد ان 

المنطوين يتسمون بالهدوء 

والعمق الفكري والتأمل 

اكثر المنبسطين إال انهم 

 ينزعون الى العزلة

  

 

 

هل ان الجاذبية الشخصية 

تحلي الفرد بسمات (

يمكن ان ) وقدرات ايجابية

تعوض عن انخفاض الجاذبية 

 الجسدية لدى الفرد؟، 

 

  

 

ى ما هو المهم لد

االفراد االعتقاد بالجاذبية 

الشخصية ام الجاذبية 

الجسدية؟ وهل يوجد بروفيل 

كثر ثقة وتفاؤال ونشاطا من هل االنبساطية اكثر جاذبية من االنطواء؟ قد يظهر المنبسطين ا

المنطوين ، ولكن المنبسطين يميلون الى الصخب والثرثرة واالنانية في حين نجد ان المنطوين 

وبالمثل . الى العزلة ينزعون إال انهميتسمون بالهدوء والعمق الفكري والتأمل اكثر المنبسطين 

اقل جاذبيـة ألنهـم   ) لعصابيينا(نجد ان الذين يميلون الى الوجدان السلبي والتكيف المنخفض 

االفراد الـذين يتسـمون بحيويـة     بشأنولكن ماذا  واالنانية والشك، يمتازون بصعوبة الطباع

تحلـي الفـرد   (هل يبدون جذابين مقارنة بالعصابيين ؟وهل ان الجاذبية الشخصـية   ؟الضمير

هو ؟، وما فردلدى ال الجاذبية الجسدية انخفاضيمكن ان تعوض عن ) بسمات وقدرات ايجابية

المهم لدى االفراد االعتقاد بالجاذبية الشخصية ام الجاذبية الجسـدية؟ وهـل يوجـد بروفيـل     

  شخصي يحدد الشخصية الجذابة وغير الجذابة؟

  

  
  

تأثير اعطاء  بدراسة االبحاث اهتمتمن  مجموعةالسنوات السابقة ظهرت  طولعلى 

 االبحاثار تقدير الجاذبية، إذ اهتمت هذه عند اختب لدى االفراد المعلومات الشخصية والصور

 الباحث على الشخصية وبالعكس، على سبيل المثال طلب بتعرف القوة النسبية للجاذبية

من المشاركين في  Lewandowski, Aron and Lee (2007)ليواندوسكي وارون ولي

درج مقياسمت على opposite-sex photographsلجنس االخر لصور عدة دراستهم تقدير 

جيدة او سيئة عن حصل بعض المشاركين على معلومات واثناء ذلك ، يحدد جاذبيته الجسمية

نتائج  أية معلومات ، واسفرت من المشاركين بعض االخرلل صحاب الصور في حين لم يقدما

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocAliPsychoPersAttractiveness.pdf
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شخصي يحدد الشخصية 

 الجذابة وغير الجذابة؟

 

 

ان المشاركين الذين 

حصلوا على معلومات شخصية 

عن )غير مرغوبة(سيئة 

اصحاب الصور كان لها 

تأثيرا كبيرا على تقديراتهم 

الخاصة مقارنة بالمشاركين 

حصلوا على معلومات  الذين

 ، )مرغوبة(جيدة 

 

  

 

إن تأثير البيانات 

 –خاصة االنطواء (الشخصية 

كان له نصف ) االنبساط

تأثير وزن الجسم على تقدير 

 الجاذبية

  

 

 

بلغ تأثير بيانات الشخصية 

عندما عرف المشاركون (

ان صاحب الصورة منبسط ام 

ضعف تقدير تأثير ) منظوي

ى نسبة الورك الى الخصر عل

 تقييم الجاذبية

  

 

 

اذا كان تقديرك 

متوسطا من الناحية 

فان سمات ) عاديا(الجسدية

الشخصية يكون لها تأثيرا 

دال احصائيا على اتسامك 

 .بالجاذبية في عيون االخرين

  

  

 

، الجسمية الدراسة ان المعلومات الشخصية نتج عنها تغيرات دالة احصائيا في تقدير الجاذبية

سيئة ان المشاركين الذين حصلوا على معلومات شخصية  في هذه الدراسة، باحثونإذ وجد ال

عن اصحاب الصور كان لها تأثيرا كبيرا على تقديراتهم الخاصة مقارنة )غير مرغوبة(

، كما كانت تقديرات المشاركين أكثر )مرغوبة(جيدة بالمشاركين الذين حصلوا على معلومات 

  .الذكورب ر من االناث مقارنةاصحاب الصو كون في حالتأثرا 

  

 Swami, Greven and Furnhamسوامي وجريفنوفورنام واختبرت دراسة

وزن ( stimulus dataالقوة النسبية لثالث مجموعات من البيانات المحفزة تأثير (2007)

  :االتي على تقديرات الجاذبية ، ووجدوا ) الجسم، ونسبة الورك إلى الخصر، والشخصية

نصف تأثير وزن له كان ) االنبساط –خاصة االنطواء (الشخصية البيانات  تأثيرن إ. أ

  .الجاذبية تقدير الجسم على

عندما عرف المشاركون ان صاحب الصورة منبسط ام ( الشخصيةبيانات بلغ تأثير  ,ب

  . الجاذبية تقييمضعف تقدير تأثير نسبة الورك الى الخصر على  )منظوي

استنتج الباحثون وة له تأثير على الجاذبية اكثر من االنطوائية، ان االتسام باالنبساطي. ج  

  .على شخصية الفرد ان الجمال ابعد من الشكل الخارجي للجسم ، ألن الجمال يعتمد

انه : ذكرت Swami et al. (2011)سوامي وزمالؤه ورغم هذه النتيجة إال ان دراسة

على تقدير جاذبية شكل  ال بأس بهرا بينما يكون للمعلومات حول بعض السمات الشخصية تأثي

حجم الجسم ، وبهذا يكون جاذبية تأثيرا على تقدير ) سمات الشخصيةأي (الجسم إال انه لها 

يعني انه اذا ظهرت  ايحجم الجسم ، على جاذبية للمعلومات الشخصية االيجابية تأثيرا معتدال 

شخصا جذابا في نظر  غير جذاب من الناحية الجسدية فان سمات الشخصية ال تجعلك

فان سمات الشخصية ) اعادي(الجسدية الناحية متوسطا مناالخرين، ولكن اذا كان تقديرك 

  .على اتسامك بالجاذبية في عيون االخرين يكون لها تأثيرا دال احصائيا

  

يمكن لناان نستنتج ونختبر فرضية لماذا بعض السمات تظهر الفرد اكثر جاذبية من الناحية 

 Nettleعالم النفس نتل االجتماعية من سمات اخرى؟ ومن اجل معرفة ذلك حاولالجسمية و

وصف فوائد وتكاليف كل بعد من ابعاد العوامل الخمسة الكبرى في  (2006 ;2005)

 evolutionaryوفقا لمنظور علم النفس التطوري Big Five personalityالشخصية 

psychology وكاالتي ،:  

  

   : ionExtraversاالنبساطية  .1

يتسم االفراد المنبسطين بحب االختالط مع الناس والسعي الى 

اقامة العالقات االجتماعية والميل الى الدعم االجتماعي، إذ ان 

المنبسطين يتمتعون بالمهارات االجتماعية والثقة االجتماعية 

المتبادلة ، ورغم ذلك فان المنبسطين يحبون 

ن خصائص وم. لمللبا ،وسرعان ما يشعرونالمخاطر
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يتسم االفراد المنبسطين 

بحب االختالط مع الناس 

والسعي الى اقامة العالقات 

االجتماعية والميل الى الدعم 

 جتماعياال

  

  

 

اما المنطوين فانهم 

يظهرون درجة قليلة من 

االجتماعية، ومعرضين لمخاطر 

عدم الحصول على بعض 

الزمالء في المدرسة والعمل، 

 وقلة شبكة الدعم االجتماعي 

  

  

 

تتمثل عيوب االنبساط 

بكثرة التعرض للحوادث 

والخسائر والمشكالت بسبب 

اتسام المنبسطين االندفاع، 

لقرار، وعدم وسوء اتخاذ ا

االستقرار في العالقات 

 االجتماعية

  

  

 

يعاني العصابيون من 

انخفاض القدرة على 

التكيف مع االخرين ، 

وارتفاع مستوى القلق، 

واالكتئاب، والمعاناة من 

الشعور بالذنب، والرهاب، 

 وتوهم المرض 

 

 

االفراد الذين يتسمون 

بانخفاض مستوى العصابية 

فانهم يتمتعون باالتزان 

 والتوافق بدرجة مرتفعة

  

ويميلون الى الحصول على شركاء  ،المنبسطين ايضا االهتمام بالخبرات والطرق الجنسية

واالنجاب ، وقد ) النكاح(ن في عمليات التزاوج وناجح ، وهممن الجنس االخر بقدر كبير

  . يدفعهم ذلك الى خيانة ازواجهم من خالل تكوين عالقات جنسية عديدة

ومعرضين لمخاطر عدم الحصول  ،رجة قليلة من االجتماعيةاما المنطوين فانهم يظهرون د

وقلة شبكة الدعم االجتماعي ، ورغم ذلك فان هذه  ،زمالء في المدرسة والعملعلى بعض ال

تؤدي الى أسلوب حياة أكثر أمانا واالكتفاء بعدد محدد من العالقات االجتماعية مع  الخصائص

بالعالقات  انهم أكثر تمتعاعلى يصنفون  لمنبسطينوبما ان ا. وعدم الخيانة الزوجية ،االخرين

عديد من دى الوحب المرح والتفاؤل فان هذا يجعلهم أكثر جاذبية ل ويتسمون بالثقة،االجتماعية

ولكن هناك درجة من االنبساط تقع في النهاية المتطرفة لهذه السمة تجعل شخصية . الناس

  .الفرد غير جذابة

تتمثل بالحصول على شبكة اجتماعية : ابية من االنبساطوباختصار، فإن الفوائد االيج

والنزعة نحو  ،وتاريخ جيد من العالقات االجتماعية؛ والميل إلى استكشاف الفرص. كبيرة

 بسببوالخسائر والمشكالت بكثرة التعرض للحوادث  عيوب االنبساطفي حين تتمثل  ؛السعادة

  .وعدم االستقرار في العالقات االجتماعية ،وسوء اتخاذ القرار ،االندفاع اتسام المنبسطين

  

   : Neuroticism العصابية .2

يعاني العصابيون من انخفاض القدرة على التكيف مع االخرين ، 

 ،والمعاناة من الشعور بالذنب ،واالكتئاب ،وارتفاع مستوى القلق

 عددنخفض يوتوهم المرض ، لذلك من المحتمل ان  ،والرهاب

؛ إذ والطويلة االمد في االسرة والعمل  العالقات الشخصية االمنة

 يعياهتمام شديد بعواطفهم الخاصة ، وسرلديهم ن يالعصابي ان

التأثر بالمواقف االجتماعية مثل النقد ، ورغم ذلك فان العصابيين 

 يكونون واعين بدرجة كبيرة بالتهديدات والتغيرات االجتماعية

والحذر وتجنب المخاطر مما قد يشكل ذلك ويتمتعون باليقظة االجتماعية  التي تحيط بهم،

اما االفراد الذين يتسمون بانخفاض  .في بيئات معينة والحفاظ على حياتهم ميكانزم للبقاء

  .والتوافق بدرجة مرتفعة مستوى العصابية فانهم يتمتعون باالتزان

م ان العيوب التي تظهر في الشخصية العصابية تؤثر على مستوى جاذبيتها ، فعلى الرغ

من ان العصابيين يمتازون بالثقة العالية والحرص على تجنب المخاطر االجتماعية والمادية؛ 

. خوفهم من الفشل بسبب ،في الدراسة والعمل إال ان مستوى ادائهم وسعيهم يكون منخفضا

ويخافون من الناس الذين يحيطون بهم ، وهذا  ،وقلقين ،حساسين اجتماعيا كما أنهم قد يكونون

نتيجة . الدعم االجتماعي شبكتهم االجتماعية صغيرة ، ويحصلون على قدر قليل من لما يجع

  .يظهر االفراد العصابيين غير جذابين ويتصرفون بعاطفية شديدة ولحوحين ومتعبين لذلك

هناك بعض الجوانب االيجابية التي توجد في الشخصية العصابية مثل اليقظة : وباختصار 

عي االن ان سلبياتها كثيرة جدا وال سيما انها تفتقر الى الصحة والحذر والتنافس االجتما

  .النفسية النفسية والجسمية ولديها حساسية مرتفعة عند مواجهة الضغوط
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على الرغم من ان 

العصابيين يمتازون بالثقة 

العالية والحرص على تجنب 

المخاطر االجتماعية والمادية؛ 

إال ان مستوى ادائهم 

وسعيهم يكون منخفضا في 

الدراسة والعمل، بسبب 

 خوفهم من الفشل

  

 

 

هناك بعض الجوانب 

االيجابية التي توجد في 

مثل الشخصية العصابية 

اليقظة والحذر والتنافس 

االجتماعي االن ان سلبياتها 

كثيرة جدا وال سيما انها 

تفتقر الى الصحة النفسية 

 والجسمية 

 

  

 

من مميزات االفراد 

المنفتحين على الخبرة، انهم 

يتسمون باالتزان االنفعالي 

وبعض المهارات 

، لذلك )مثل الفن(والحرف

يكونون جذابين بنظر 

هم شبكة االخرين ، ولدي

كبيرة وواسعة من العالقات 

االصدقاء، (االجتماعية 

 ..). المعجبين ، العشاق

 

  

 

نجد ان لدى المنفحتين 

على الخبرات توجه حياتي 

يتسم بالتغيير واالبداع 

والمرونة رغم ان بعضهم 

لديه معتقدات غريبة ونمط 

   : Opennessاالنفتاح  .3

 ،والتخيل ،والبناء المعرفي المعقد ،يعد االنفتاح على الخبرة مؤشرا على اتسام الفرد باالبداع

لهذا  ب االفراد المنفتحين الى الخبرات غير العادية او غير المألوفة ،وحب االستطالع ، وينجذ

كذلك ، والساحرة ) ما وراء الطبيعة(يهتمون باالوهام واالفكار الغير طبيعية والخارقة نجدهم 

االنجاز واالبتكار في المجال العلمي والفني ، وغالبا ما  ظهور يعد االنفتاح منبأ جيدا على

  . يفكرون كمبدعين

يتسمون باالتزان االنفعالي وبعض  همعلى الخبرة، ان االفراد المنفتحين ومن مميزات

، لذلك يكونون جذابين بنظر االخرين ، ولديهم شبكة كبيرة )الفنمثل (المهارات والحرف

ورغم ذلك فان معتقدات ..). االصدقاء، المعجبين ، العشاق(وواسعة من العالقات االجتماعية 

  . د تكون غير طبيعية وتوصف بالجنون ويتم رفضها من قبل المجتمعبعض المنفتحين ق

وتشير الدراسات ان المستوى المعتدل والمرتفع من االبداع يرتبط جزئيا مع الجاذبية ألن 

الناس تفكير المبدعين  بوصفه  يثمنفي العديد من االماكن ، كما  مرتفعةاالبداع له قيمة 

وبهذا نجد ان لدى المنفحتين على الخبرات توجه حياتي يتسم بالتغيير  .تفكيرا مهما ومفيدا

واالبداع والمرونة رغم ان بعضهم لديه معتقدات غريبة ونمط حياتي غير تقليدي مقارنة 

  .باالخرين

  

  : Agreeablenessالطيبة  .4

يميل الناس الطيبين الى التعاطف والثقة والرحمة واالحترام 

الى محاولة  دقاء لهم، إذ يسعى الطيبينوتقدير الناس بوصفهم اص

خلق االنسجام والوئام مع الناس، وهذه السمة لها قيمة مرتفعة 

في تعرف مزاج االخرين ، ) ذكاء انفعالي(وحساسية وجودية 

  .االمر الذي يكون له فائدة ونفعا في مواقف التفاعل االجتماعي

،  ورغم ذلك فان هناك بعض العيوب لدى االفراد الطيبين 

منها االهتمام المفرط بحاجات االخرين بدال من االهتمام بالذات، واظهار سوء التكيف في 

بعض المواقف ، كما ان ثقة الفرد الطيبة بالناس يمكن ان تكون لها نتائج عكسية وال سيما اذا 

كان االفراد الذين سيثق بهم من المحتالين والمضادين للمجتمع ، لذا من السهل استغالل 

اما االفراد الذين . الذين يكونون غير قادرين وراغبين بالدفاع عن حقوقهم فراد الطيبيناال

يتسمون نجدهم ) يطلق عليهم بصعبي المراس(يسجلون درجات منخفضة على سمة الطيبة 

بالصرامة والحزم والتشكيك وغالبا ما يكون ادائهم جيدا في المهن واالعمال التجارية من 

ان  الى تشير الدراسات الصدد وبهذا. درجات مرتفعة على هذه السمة  اولئك الذين يسجلون

االفراد الطيبين يتمتعون بالجاذبية لدى االخرين بسبب تواضعهم وانسانيتهم وصداقاتهم الطيبة 

  .في حين تقل الجاذبية لدى صعبي المراس النهم يتسمون بالغرور واالنانية والقسوة

  

   : sConscientiousnesحيوية الضمير  .5

، إذ يميل اصالح اويكون مواطن،حيوي الضمير بالعمل الجاد واتقان الواجب والنظام الفرديتسم 
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حياتي غير تقليدي مقارنة 

 باالخرين

  

 

 

يميل الناس الطيبين الى 

عاطف والثقة والرحمة الت

واالحترام وتقدير الناس 

 بوصفهم اصدقاء لهم

 

  

 

ان ثقة الفرد الطيبة 

بالناس يمكن ان تكون لها 

نتائج عكسية وال سيما اذا 

كان االفراد الذين سيثق 

بهم من المحتالين 

 والمضادين للمجتمع 

  

 

من السهل استغالل 

االفراد الطيبين الذين 

يكونون غير قادرين 

ين بالدفاع عن وراغب

 حقوقهم

  

  

 

ان االفراد الطيبين 

يتمتعون بالجاذبية لدى 

االخرين بسبب تواضعهم 

وانسانيتهم وصداقاتهم الطيبة 

في حين تقل الجاذبية لدى 

صعبي المراس النهم يتسمون 

 .بالغرور واالنانية والقسوة

  

 

 

يتسم الفرد حيوي 

الضمير بالعمل الجاد واتقان 

 الواجب والنظام،ويكون

الى اظهار ضبط النفس والتحلي باالخالق، ويتوجه نحو االنجاز والمواظبة في العمل ، لذا 

كذلك يميل . ليس من المستغرب ان يحقق حيوي الضمير النجاح في الحياة التعليمية والمهنية

في العمل المستمر لتحقيق الفوائد  يداويكون سع ،حيوي الضمير نحو التخطيط للمستقبل

  . المرغوبية على المدى الطويل

على سمة حيوية الضمير جانبا  مرتفعةورغم ذلك يظهر لدى الفرد الذي يسجل درجة 

جتماعية والدوجماتية اال،والصالبة في الرأي /يرتبط بالحاجة الى الكمال ،سلبيا في شخصيته

social dogmatism ،والتنافس الشديد مع االخرين حتى اذا كان المنافسين االخرين ضعفاء.  

  

  : استنتاج ومفاضلة

ال يوجد شك ان اصحاب االعمال يعتقدون باهمية اختيار بعض االفراد من دون غيرهم في 

مقارنة  مجال العمل ، وذلك من منطلق ان بعض االنماط النفسية تكون مناسبة لعمل ما

خدمة واتصال الى باالنماط االخرى ، على سبيل المثال يصلح المنبسط لالعمال التي تحتاج 

، كذلك ) مثل التمريض(اجتماعي ، ويصلح الذي يتسم بالطيبة للعمل في مجاالت الرعاية 

االبداعية ، ورغم اهمية المفاضلة بين هذه السمات  تمجاالالالعمل في الى يصلح المنفتح 

ثة وفق العمل المناسب لها فان بعض الذين يختارون االفراد يكونون مهتمين بالقدرات الثال

لذا نجد مما سبق ان لكل شخصية سحرها . المهنيمجال الفي االخالقية بدرجة كبيرة والقيم 

التي تتمثل باالبتسامة وجمال الشخصية والود والصداقة (الخاص، وتبقى الجاذبية الشخصية 

رافاعال في جذب انتباه االخرين، والحصول على حبهم، وعطفهم، الى جانب لها دو) الطيبة

  .الجاذبية الجسمية

  

  المراجع

 
 
Anderson, C., John, O. P., Keltner, D., &Kring, A. M. 

(2001). Who Attains Social Status? Effects of Perso nality 
and Physical Attractiveness in Social Groups. Journ al of 
Personality and Social Psychology, 81 (1), 116-132.  

Davies, A. P. C., Goetz, A. T., Shackelford, T. K. 
(2008). Exploiting the beauty in the eye of the beh older: 
The use of physical attractiveness as a persuasive tactic. 
Personality and Individual Differences, 45, 302-306 . 

DeShields Jr., O. W., Kara, A., &Kaynak, E. (1996).  
Source effects in purchase decisions: The impact of  
physical attractiveness and accent of salesperson. 
International Journal of Research and Marketing , 13, 89-
101. 

Dion, K., Berscheid, E., &Walster, E. (1972). What is 
beautiful is good. Journal of Personality and Socia l 
Psychology, 24, 285-290. 

Dipboye, R. L., Arvey, R. D., &Terpstra, D. E. (197 7). 
Sex and Physical Attractiveness of Raters and Appli cants 
as Determinants of Resumé Evaluations. Journal of A pplied 
Psychology, 62 (3), 288-294. 

Farina, A., Fischer, E. H., Sherman, S., Smith, W. T., 
Groh, T., &Mermin, P. (1977). Physical Attractivene ss and 
Mental Illness. Journal of Abnormal Psychology, 86 (5), 



 6

مواطنا صالحا، إذ يميل الى 

اظهار ضبط النفس والتحلي 

باالخالق، ويتوجه نحو االنجاز 

 والمواظبة في العمل

  

 

 

يظهر لدى الفرد الذي 

يسجل درجة مرتفعة على 

سمة حيوية الضمير جانبا 

سلبيا في شخصيته، يرتبط 

/ بالحاجة الى الكمال

والصالبة في 

الرأي،والدوجماتية 

 socialاالجتماعية 

dogmatism والتنافس ،

الشديد مع االخرين حتى 

اذا كان المنافسين االخرين 
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يصلح المنفتح الى العمل في 

 المجاالت االبداعية 
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