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  زارة التعليم العالي والبحث العلميو
 جامعة القاددية/كلية االداب      

 قدم رلم النفس                    

                      
 العوامل الخمدة الكبرى للذخصية

 
بحث مقدـ الى مجمس قسـ عمـ النفس /كمية اآلداب/ جامعة القادسية كجزء مف 

 في عمـ النفس متطمبات نيؿ شهادة البكالوريوس
 
 
 من 

 صفاء نزار رزاق  ، جاكمين جواد    ، فاطمة جاسم
 

 اشراف 
 د. سالم هاشم حافظ 

 
  

 
 م2838ه                                                                        3419
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ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ  بسم هللا الرَّ

 

 هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ}

 {وَالَّذِيهَ لَا يَعْلَمُونَ
 

 

 

 

 

 

ُ انؼظَى  صذق َّللاه
 (3)سورة  الرمز اآلية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/By.The.KinG?hc_location=timeline
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 إقرار المشرف
((  العوامللا السمسللة الكلللرى لمشسصللية الموسػػـو بػػػ )) البحػػثأشػػهد أف إعػػداد  ػػ   

( . قػػد جػػر    ، فاطمللة جاسللمصللفاء نللزار رزاق ، جللاكمين جللواد)ه بػػه البػػاح وف تقدمػػ الػػ  
شػػػهادة جػػػزء مػػػف متطمبػػػات نيػػػؿ  و. و ػػػ قادسػػػيةال/ جامعػػػة  االدابتحػػػت إشػػػرافي فػػػي كميػػػة 

 في عمـ النفس. البكالوريوس
 
 

 الدكتور                              
 أ.ـ.د. سبلـ  اشـ حافظ                                 

  المشرؼ                                                                   
 

 لممناقشة  اللحث الناًء عمى التوصيات المتوافرة أرشح هذ
 
 
 

                                                                     
 أ.ـ.د. عمي حسيف عايد                                                       

  عمـ النفس رئيس قسـ                                               
                                                       /   /8102 
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 إقرار لجنة المناقشة 
نشػػػهد نحػػػف  العواملللا السمسلللة الكللللرى لمشسصلللية  للللدى طمللللة جامعلللة ال ادسلللية

العواملللا السمسلللة الكللللرى الموسػػػـو بػػػػ )) البحػػػثأعضػػػاء لجنػػػة المناقشػػػة أننػػػا اطمعنػػػا عمػػػى 
(  فػػػي جاسلللمصلللفاء نلللزار رزاق ،جلللاكمين جلللواد ، فاطملللة )طػػبلب (( وناقشػػػنا اللمشسصلللية
فػي عمػـ  شػهادة البكػالوريوسجػديرة بػالقبوؿ لنيػؿ  وفي ما لػه عبلقػة بػه ونعتقػد أنػه محتوياته
 .(      بتقدير )   و  النفس

 
 التوقيع :                          التوقيع :              

 االسـ :                      االسـ :                   
 عضوا                   رئيس الجنة                     
 
 
 
 اللحثعمى  كمية االداب/ قسم عمم النفستمت مصادقة  مجمس   
 

 التوقيع:                                                                 
 أ.ـ.د. عمي حسيف عايد                                   

 رئيس قسـ عمـ النفس                                    
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 اإلهداء
 
 

 ينلوع الحنان الى من حاكت سعادتي إلى       
 الى والدتي العزيزة.......      
 الى من سعى وش ى ألنعم لالهناء والنجاح      
 الى والدي العزيز.........      
 الى من سرنا نحو طريق النجاح معا       
 الى اصدقائي االعزاء       
 الى من عممونا حروفا من ذهب وعلارات من اسمى ومن اجا علارات        
 العمم وجعموها منارة لنا تنير سيرة العمم والنجاح       
 الى اساتذتنا الكرام........      

 
 
 

  
 اللاحثون

 صفاء نزار       
 جاكميف جواد 
 فاطمة جاسـ
                                                                                             

 
 
 

                             



6 

 ُشكر وامتنان
 

آله الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى المصطفى األميف محمد) ص( وعمى       
 الغر المنتجبيف ومف سار عمى دربه وامت ؿ لدعواته إلى يـو الديف . هالطا ريف وصحبالطيبيف 

 
الفاضؿ ال   اشرؼ  واالمتناف إلى أستا   بالشكر الجزيؿمني بالفضؿ الكبير , أتقدـ  عرفانا  و   

ال   ما تردد يوما  عف مساعدتي والوقوؼ بجانبي 1الدكتور سبلـ  اشـ حافظ  ا البحث عمى 
ؿ يوما  عمٌي بمعموماته وأفكار  التي أضاءت لي دربي , مما كاف له األ ر الواضح في وما بخ

    إكماؿ البحث بصورته النهائية , فجزا  اهلل تعالى عني خير الجزاء .
 1أتقدـ بالشكر الخالص والمحبة الخالصة لجميع أسات تي األفاضؿ في قسـ عمـ النفس و 
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 اللحثمستسمص 
 

النظرية العمماء  تناولت( تناوؿ البحث الحالي مفهـو  )العوامؿ الخمسة الكبر  لمشخصية    
( في  popkinzوبوكنز   Mc Adams–وماؾ ادمز  Cattle –النفس الشخصية م ؿ  )كاتيؿ 

  محاوالت التعرؼ عمى ا ـ العوامؿ التي لها اال ر االكبر في تطوير شخصية الفرد .
 بػػػػػػ :وتتحدد ا داؼ البحث 1

 الجامعة . طمبة .قياس العوامؿ الخمسة الكبر  لد 0
صية لد  طمبة جامعة كؿ بمفرد  في العوامؿ الخمسة الكبر  لشخ فرؽال.تعرؼ داللة 8
 وفؽ متغير النوع ) كور ,ا اث(.ى عم

 (0333سميـ( )مقياس )اريج جميؿ حنا باعتماد  ولتحقيؽ ا داؼ البحث قاـ الباح وف   
( فقرة وبعد استخراج صدقة 01وال   يتكوف مف ) لقياس العوامؿ الخمسة الكبر  لمشخصية   

( 011عمى )المقياس ( , وطبؽ 01و باتة والقوة التميزية لفقراته تكوف الصيغة النهائية لممقياس )
سية لمعاـ الدراسي جامعة القادوب المتناسب مف طمبة وباألسم ختيروا بالطريقة العشوائية ,فرد ا

(  ـ حممت استجابتهـ باستخداـ االختبار التائي لعينة واحدة ولعينتيف مستقمتيف 8101-8102)
 :ومعامؿ ارتباط بيرسوف ,وقد كشفت نتائج البحث الحالي عف  

انخفاض درجات عامؿ العصابية لد  طمبة  الجامعة عمى مقياس العوامؿ الخمسة  .0
 الكبر .

ؿ االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة والطيبة ويقظة الضمير لد  ارتفاع كؿ مف العوام .8
 طمبة جامعة القادسية 

وكاف الفرؽ داؿ احصائيا في درجة العصابية والعوامؿ الشخصية اخر   بيف طمبة  .3
 الجامعة القادسية .

 وختـ البحث بمناقشة النتائج وتقديـ بعض التوصيات والمقترحات.
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 ثلت المحتويات 
 رقـ الصفحة الموضوع

 ب االية ال رآنية

 ج اقرار المشرف

 د اقرار لجنة المناقشة

 ه االهداء

 و شكر وامتنان

 ز اللحثمستسمص 
 ط-ح ثلت المحتويات
 ط ثلت الجداوا
 ي ثلت المالحق

 5-3 العام لملحث اإلطارالفصا األوا : 

 2 مشكمة اللحث

 1-2 اللحث أهمية

 4 اللحث أهداف

 4 حدود اللحث

 5-4 تحديد المصطمحات

 31-6 النظري اإلطارالفصا الثاني : 

 31-7 االطار النظري

 35-34 الدراسات السال ة

 27-36 الفصا الثالث : إجراءات اللحث

 38-37 اواًل : مجتمع اللحث

 26-38 اللحث ادواتثانيًا : 

 27-26 التطليق النهائي وعينة اللحثثالثًا : 

 27 : الوسائا اإلحصائيةرالعا 

 -28 ومناقشتهاوتفسيرها عرض النتائج  الرالع:الفصا 

 13-29 ومناقشتهاوتفسيرها عرض النتائج 

 13 والم ترحات توصياتلا

 16-12 المصادر العرلية واألجنلية

 53-17 المالحق
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 ثلت الجداوا
رقـ 
 الجدوؿ

 الصفحة عنواف الجدوؿ

طمية : جامعة القادسية لمعاـ الدراسي توزيع طمبة  0
8101/8102 

01 

واالختصاص 1عينة البحث موزعة وفؽ متغير الجنس 8
 الدراسي

02 

نسب توافؽ المحكموف )الخبراء( حوؿ صبلحية الفقرات  3
 مقياس العوامؿ الخمسة الكبر  لمشخصية

81 

معامبلت تميز فقرات مقياس العوامؿ الخمسة لشخصية  0
 العينتيف المتطرفتيفبأسموب 

88-83 

الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس العوامؿ اط معامبلت االرتب 5
 الخمسة الكبر  لشخصية

80 

الحدود الدنيا والعميا والمتوسط الفرضي لمقياس العوامؿ  0
 1الخمسة الكبر 

85 

 81 1توزيع افراد عينة التطبيؽ النهائي عمى وفؽ متغيرات الجنس 1

االنحراف المعٌاري ً لداللة الفرق بٌن ئلتاااالختبار  2
العوامل رضً والمتوسط الحسابً على مقٌاس فالمتوسط ال

 الخمسة الكبرى لدى طلبة جامعة القادسٌة
 

83 

االختبار التائي لعينة واحدة لدالله الفرؽ بيف المتوسط  3
 الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس العوامؿ الخمسة الكبر 

 

31 

فٌ يمَاط انؼوايم انخًغت  نذالنت انفشق ٌئانخااالخخباس  01

 -ػهي وفك يخغَش انُوع )ركوست طهبت انجايؼاننذى  انكبشى

 (إَاد

33-30 
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 ثلت المالحق
 الصفحة عنواف الممحؽ رقـ الممحؽ

 32 راء وفؽ األلقاب العمميةأسماء السادة الخب 0

 03-01 المقياس الستبياف اراء الخبراء 8

 02-05 المقياس بالصيغة االولية 3

 50-03 المقياس بالصيغة النهائية 0
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 الفصا االوا: االطار العام لملحث
 
 

 مشكمة اللحث¤ 
 اهمية اللحث¤ 
 اهداف اللحث¤ 
 حدود اللحث¤ 

 تحديد المصطمحات¤ 
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 مشكمة اللحث   
وماؾ ادمز  Cattle –تباينت الرؤ  النظرية العمماء النفس الشخصية م ؿ  )كاتيؿ 

–Mc Adams   وبوكنزpopkinz  التعرؼ عمى ا ـ العوامؿ التي ( في محاوالت
المستويات  ا  اف عممية الكشؼ عف لها اال ر االكبر في تطوير شخصية الفرد .

التي تحممها العينة لسمات الشخصية تفيدنا في معالجة الك ير مف المشكبلت 
المرتبطة بالصحة النفسية والتواصؿ مع االخريف والنجاح في مجاؿ المهف سواء 

 ,p.130)  . (Webster:2003خارجها وكاف في الجامعة ا
واف فهمنا لسمات الشخصية االساسية الخاصة بالفرد يساعدنا في فهـ الفرد وكيفية  

(.ويعد نمو ج  (Sternberg. 1985. :P .6070 ومعرفة سموكه التعامؿ معه 
 العوامؿ الخمسة الكبر  في الشخصية  احدا ـ     التصنيفات وير  بوكنز

(اف لنمو ج العوامؿ الخمسة ا مية تكمف في وصؼ الشخصية االنسانية 8110)
وتحديد اضطراباتها وقدرته عمى التنبؤ بالنتائج التجريبية بمستو  عالي مف ال بات 

الفروؽ الفردية في  عمى جو ر,وكما انه يم ؿ تصنيفا لسمات التي تشمؿ 
عوامؿ الخمسة الكبر  (.ويم ؿ نمو ج الPopkinz. 2001 .P. 114الشخصية )

( احد  المجاالت المهمة في مجاؿ 0338الشخصية لكؿ مف )كوستا &ماكر  
و ي كؿ مف ) , تحديد العوامؿ المهمة في الشخصية وال   يقيس خمسة عوامؿ 

, وعمية  العصابية , االنبساطية , االنفتاح عمى الخبرة , يقظة الضمير , الطيبة (
عرؼ  عوامؿ  الشخصية لد  طمبة جامعة القادسية فاف مشكمة البحث الحالي  ي ت

 عمى وفؽ انمو ج العوامؿ الخمسة الكبر  لشخصية .
 
 همية اللحثا 

عندما تكوف العصابية عالية فأنها  تحمؿ في  نايا ا مظا ر تكمف في التوتر واالنفعاؿ 
النقص في مف خبلؿ  في حيف تكوف مبلمح العصابية الواطئة  ظا رة والقمؽ وفقداف االمؿ

اضحه  معالـ االنبساطية العالية  و االستقرار االنفعالي والتوافؽ االجتماعي . بينما تظهر
مف خبلؿ الفراط في الكبلـ  اماال االنبساطية الواطئة  فأنها تكوف واضحة في ضعؼ 
العبلقات الشخصية في حيث يتميز صاحب االنفتاح عمى الخبرة بالحكمة ومشاركة 

عمى الخبرة فانه يواجه صعوبات في التكيؼ  لتأ ر اما صاحب الواطئاالخريف وسرعة ا
لتغير االجتماعي وضعؼ في وجهات النظر المختمفة  اما القدرة العالية عمى الطيبة 
فيتميز صاحبها بسهولة االنخداع والكـر الزائد في حيف صاحب القدرة المنخفضة عمى 



13 

القدرة في ال قة في االخريف. ويتميز  الطيبة ساخر ولديه تفكير اضطهاد  , وليس لديه
صاحب يقظة الضمير العالية بأف  لديه انجاز فوؽ المعتاد ومفرط في الترتيب الدقيؽ ,اما 
 يقظة الضمير الواطئة فأف صاحبها غير مو ؿ في القدرات ال  نية ويتميز بأداء اكاديمي 

 (. 210,ص  0332ضعيؼ )صالح والطارؽ ,
المرا قة  الى اف المحكمة ب ات ناحية تتجمى مبلمحها في مرحمةتشيد الدراسات العممية 

 (.Webster 2003 :p 131و ي عالية ال تحدد ب قافة ما دوف اخر  )
 

 وتتجمى ا مية البحث بما يأتي :
طالبة  .أف البحث الحالي يبحث موضوع قائمة العوامؿ الخمسة الكبر  لمشخصية لد 0

 .يفعمـ الباح  حدالوطف العربي عمى  با تماـ ي كر في الجامعة والتي لـ تحظ     القائمة
 المهمة في .طبقت الدراسة عمى المرحمة الجامعية, وا ا يم ؿ الطمبة الجامعيوف الفئة8

 بعد تخرجهـ كدوار عممية متخصصة. عمموفعممية التطوير والتحديث وي
 اعداد االفرادوتعد الجامعة مؤسسة تربوية عممية  ات مستو  رفيع تتركز مهامها في 

المؤ ميف لمتبوء مراكز قيادته في المجتمع  . ويكمف دور الجامعة في اعداد المبلكات 
. ا  اف التعميـ يسهـ بدرجة كبيرة والمهنية  والمفكريف لمميء االطر التربوية المتخصصة

واف  (0,ص 0330النمو العقمي وتطور الحكمة والنمو االجتماعي لمطمبة )الكبيسي , في
بما لديها مف  روات مادية بقدرات   ابنائها عمى تحمؿ المسؤولية  ال تقاساالمـ  قدرة

تظهر ا مية طمبة  (.و8, ص 8118ومواجهة الضغوط باستراتيجات مناسبة )صالح ,
الجامعة مف بيف شريحة الشباب النهـ االساس في احداث التغيرات في مجاالت 

 نمو ج العوامؿ الخمسة في قدرته ة( كما تتجمى ا مي8,ص  818)الحوشاف ,.الحياة
في السموؾ عموما ونتائج   ا السموؾ ,ا  ظهرت دارسات متعددة ارتباطات دالة  قياس

مختمؼ االنواع مف السموؾ الرفيع المتوافؽ  بينر طبيعة الشخصية وسماتها وبيف
( . وتمعب العوامؿ الخمسة الكبر  في Hogan &others),1997, P,25والمضطرب 

تفكير  والنمو وتطور الحكمة لدية  ه ودورا  مهما في كيفية اختيار الفرد لسموك الشخصية
(. وا ارت نتائج الدراسات التي اجرا ا الباح وف في 05,ص 8111)ابو  اشـ وكماؿ ,
والتي استهدفت  تعرؼ العبلقة بيف الخصائص الشخصية  MPl) معهد ماكس ببلنؾ )

والحكمة الى  (NEO-P1)ة الكبر  لمشخصيةلبلشخاص عمى وفؽ مقياس العوامؿ الخمس
 Staudinger)وجود عبلقة دالة بيف كؿ مف العوامؿ الخمسة الكبر  لشخصية والحكمة 

lopez & Baltes, 1997,219) 
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 اهداف اللحث
 يهدؼ البحث الحالي الى :

 الجامعة . طمبة .قياس العوامؿ الخمسة الكبر  لد 0
في العوامؿ الخمسة الكبر  لشخصية لد  طمبة جامعة كؿ بمفرد   فرؽال.تعرؼ داللة 8

 وفؽ متغير النوع ) كور ,ا اث(. عمى
 

 حدود اللحث
 .8102-8101لمعاـ الدراسيجامعة القادسية   يتحدد البحث الحالي بطمبة

      
 تحديد المصطمحات   

 العوامؿ الخمسة الكبر  لشخصية :
بانها  العوامؿ الخمسة  عرفها  Wiggins$ Tropnell 0331ويكنز وتروبنيؿ ( )  

الكبر  التي جاءت جراء التحميؿ العاممي ال   قاـ به كؿ مف كوستا و ماكرا )مصطفى 
 وتعرؼ العوامؿ الخمسة كؿ عمى حدة كاالتي: (03.ص 8115.
 : Neuroticism Nالعصالية      

ال يف يك بوف في مستو  مرتفع في   ا  فاألفرادCosta&Mrae) :  )كوستا وماكرا( ) .0
البعد يكونوف معرضيف الى اف تكوف لديهـ افكار غير منطقية واف يكونوا ضعيفي القدرة 
عمى السيطرة عمى دوافعهـ .اما االفراد ال يف يحرزوف درجات منخفضة فانهـ يكونوف 

 .الضاغطة  مستقريف انفعاليا ,و ـ  ادئوف ومسترخوف وقادريف عمى مواجهة المواقؼ 
(Costa & Mccrae ,1992,p.14-15) 

 تتضمف العصابية  سمات عدـ التوافؽ  م ؿ سرعة التهيج Colman: 8113)كولماف( .8
والعصبية اضافة الى سمات االنفعالية والسموكية السمبية مف قمؽ واكتئاب وتوتر وعدـ 

 (Colman,2003, p.488) .االستقرار الوجداني واالشفاؽ عمى النفس 
 : عرفها Extraversion E االنلساطية       

بوصؼ االنبساطي بانه شخص يقبؿ الحقائؽ الحياة مف غير ضجر  0335)الجسماني(
او تبـر , محب لبلختبلط  باألخريف, ويرمي الى االبتكار ويعتمد في توجيه سموكه عمى 

 (.00ص  ,0335االحاسيس النفسية اك ر مف اعتماد  عمى الفكر والمنطؽ )الجسماني 
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 :Openness to experience االنفتاح عمى السلرة
 عرفها Costa&McCrae :0338ماكرا( و )كوستا 

بانها سمة تشير الى الفضوؿ وحب االطبلع عمى العالـ الداخمي والخارجي عمى حد سواء 
 Costa), لصاحبها الرغبة بالتفكير في اشياء غير مألوفة وقيـ خارجية عف المألوؼ

&McCrae,1992,p.15). 
 

 : عرفها كا من Agreeableness A الطيلة
وتشير الى حسف المعشر و و شخص  :Costa&McCrae 0338)كوستا وماكرا( .3

دوف له يد  محب لؤلخريف ومتعاطؼ معهـ وتواقا الى مساعدتهـ ويعتقد باف االخريف سيـ
 .(Costa &McCrae,1992,p.15)المساعدة بالمقابؿ كما يفعؿ  و 

و و البعد خاص يجمع الفرد بغير  مف االشخاص ويتضمف  ( :Popkins)بوبكنز .8
سمات الشخصية التي تركز عمى نوعية العبلقات الشخصية م ؿ التعاطؼ والدؼء 

 .(Popkins,2000,p.140) .والتسامح والتعاوف وحب الغير 
  Contentiousness Cي ظة الضمير 

الى اف صاحبها  ات شخصية استقبللية ووا قا مف : بانها تشير 8113عرفها )المغاز  (
,ص 8113ارادة قوية وينظر الى الحياة نظرة ايجابية )المغاز ,  امكانياته  و ا عـز و

10-18.) 
 

الدرجة الكمية التي يحصؿ عميها المفحوص في استجاباته عمى  : التعريف االجرائي
 المقياس.
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  The Five-Factor Model(FFM)النموذج العواما  السمسة الكلرى  
 و  0331عاـ  Costaوكوستا   Digmamيحدد  دجماف  اف نمو ج العوامؿ الخمسة وكما 

 The Big تصنيؼ لسمات الشخصية وفقا الى خمسة ابعاد , و ي الخمسة الكبيرة 
Five العصابية, االنبساطية , االنفتاح عمى الخبرة , الطيبة , ويقظة الضمير

(Costa&Widiger 1994 P :1) . 
 المجاالت السمسة :

 Neuroticism N.العصالية اوال 
و و اشمؿ مجاؿ مف مجاالت مقاييس الشخصية و و يقابؿ التوافؽ  او االستقرار االنفعالي 

ويشكؿ الميؿ العاـ  Costa&McCrae 1992b p14 )عصابية )مع سوء التوافؽ او ال
لتجربة الشعور السمبي م ؿ الخوؼ , والحزف, واالرتباؾ, والغضب , ال نب واالشمئزاز مركزا 

واالفراد ال يف  لمجاؿ العصابية ,ولكف المجاؿ يشتمؿ عمى اك ر مف التعرض لمكرب النفسي.
يكونوف معرضيف ايضا الى اف تكوف لديهـ افكار يكونوف في مستو  مرتفع في العصابية 

غير منطقية ,واف يكونوا ضعيفي القدرة عمى السيطرة عمى دوافعهـ ,ويكونوف محدود  القدرة 
-Costa&McCrae 1992b p14  االخريف. عمى النجاح في التعامؿ مع الضغط مف

مستو   عامؿ العصابية باختصار عمى انه يشر 0330ويدجر  ويصنؼ كوستا و ((15
. وتحدد العصابية المرتفعة االفراد ال يف   االستقراريةمزمف مف التوافؽ االنفعالي ومف عدـ 

اف  السمبية. غيريكونوف عرضة لمكرب النفسي ,والتسمية البديمة لمعصابية  ي الوجدانية 
ة الصعوب المفرطةالعصابية تشمؿ ايضا االفكار غير المنطقية )غير العقبلنية (او الرغبات 

التصرؼ وفقا اللحاحات الفرد ,واالستجابات السيئة  في تحمؿ االحباط ال   يتسبب بفعؿ عدـ
والعصابية تشتمؿ عمى مقاييس  (.Costa& Widiger 1994 p 3التوافؽ في التعامؿ )

الغضب , واالكتئاب والشعور بال ات ,واالندفاعية ,واالستعداد بلمظا ر القمؽ والعداء المتواعد 
 .لتأ ر

  Neuroticism Facetsظاهر العصالية م 
 Anxietyال مق  . أ

يكوف االفراد القمقوف متوقعيف لمشر ,وخائفيف  ,ومباليف الى االنزعاج والهـ ,وعصبيف 
 .((Costa&McCrae 1992b p 16 ,ومتوتريف, ومتنرفزيف.

 Angry llostility.العداء المتوعد لالغضب ب 
 ويم ؿ العداء المتوعد بالغضب ميؿ الفرد الى الشعور بالغضب وما يرتبط به مف حاالت م ؿ 

 .((Costa&McCrae 1992b p 16 والمرارة. باإلحباطالشعور 
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 Dcprssion االكتئاب ج .   
    ا المقياس يقيس الفروؽ الفردية الطبيعة في الميؿ الى الشعور بانفعاالت حزينة )كيئبىة(.

 Self-consciousness.الشعور لالذات د  
 يشكؿ االحساس بالخجؿ )العار( واالرتباؾ جو رة   ا المظهر ,فاألفراد الشاعروف ب واتهـ ال
يشعروف بالراحة وسط االخريف ويكونوف حساسيف تجا  السخرية  ,و ـ ميالوف الى الشعور 

 Costa&McCrae بالنقص .ويكوف الشعور بال ات قريبا  لمخجؿ والقمؽ االجتماعي.
1992b p 16)). 

 Impulsiveness .االندفاعيةه 
م ؿ الرغبة  و ي العجز عف السيطرة عمى الرغبات الممحة والحوافز .ويعي الفرد الرغبات )

بصورة شديدة جدا ا  انه ال يستطيع مقاومتها ,ولو انه يندـ   التدخيف ,الممتمكات( في الطعاـ,
  عمى السموؾ فيما بعد.

 Vulnerability .االستعداد لمتأثرو 
ويقصد به سرعة التأ ر بالضغوط .فاألفراد ال يف يسجموف درجات مرتفعة عمى   ا المقياس 

 ((Costa&McCrae 1992b p 16يشعروف بانهـ غير قادريف عمى التعامؿ مع الضغوط.
 : Extraversion E.االنلساطية ثانيا 

 االنبساطية بشكؿ مختصر عمى انه يشير الى مقدارعامؿ  0330ويصؼ كوستا و ويدجر 
وقوة التفاعبلت المفضمة الخاصة بالعبلقات بيف االشخاص, والى مستو  الفعالية ,والى 

والقدرة عمى الفرح .واالفراد ال يف تكوف لديهـ انبساطية مرتفعة يكونو ف  الحاجة الى التنبيه,
   شخصية متألقة, و متفائميف , ويحبوف المهوو و  اجتماعي النزعة ,وفعاليف وك ير  الكبلـ ,

و المتعة , ومحبيف . في حيف االفراد ال يف تكوف لديهـ انبساطية منخفضة يكونوف عمى 
يس بالضرورة اف يكونوا غير ودوديف ( فيكونوف متزنيف , ومتحفظيف , ػػػالعكس )ولكف ل

بؿ  اشخاصا غير سعداء او متشائميفيف(. واالنطوائيوف ال يكونوف ػػػػػػومستقميف , ادئيف )سكان
و الحماس التي تميز  انهـ غير مندفعيف او غير مياليف الى الروح الممتمئة بالحيوية

 ( .(Costa&Widiger 1994  p 3االنبساطيف .
واالنبساطية تشتمؿ عمى مقاييس لمظهر الدؼء , الميؿ الى الحياة االجتماعية , والجز: 

 . والفعالية )النشاط(, والبحث عف اال ارة ,واالنفعاالت االيجابيةالميؿ الى التوكيد والجـز ,
 

 Facets  Extraversمظاهر االنلساطية 
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 Warmth  .الدفء أ 
الدؼء  و  لؾ المظهر مف مظا ر االنبساطية الو يؽ الصمة اك ر بمسائؿ االلفة )الصداقة  

 الدافئوف محبيف وعطوفيف واالشخاص. ويكوف االفراد  الحميمة( الخاصة بالعبلقات بيف
و ـ يحبوف الناس حبا حقيقيا صادقا ,ويكونوف روابط حميمة مع االخريف بسهولة.  ودوديف.

Costa&McCrae 1992b p 16).) 
 Gregariousness .الميا الى الحياة االجتماعيةب    

و و تفضيؿ المظهر ال اني مف االنبساطية  و االجتماعية  )الميؿ الى الحياة االجتماعية( 
رفقة الناس االخريف . واالفراد االجتماعيوف يستمتعوف برفقة االخريف , وكمما كاف العدد اك ر 

 (.(Costa&McCrae 1992b p 17 يكوف االمر اك ر بهجة.
 Asscrticvcncss.الجزم :الميا الى التوكيد والجزم ج 

 يكونوف  و  ,واقوياء ,و االفراد ال يف يحرزوف درجات مرتفعة في   ا المقياس  ـ مسيطروف
 .و ـ يتحد وف مف دوف تردد وك يرا ما يصبحوف قادة لمجموعات اجتماعية. سطوة 

 ( Costa&McCrae 1992b p17)  
 Activity  .الفعالية )النشاط(ه 

 الحركة النشيطة القوية في بعض  تعكس الدرجة المرتفعة في الفعالية درجة الحركة السريعة و
االفراد الفعالوف يعيشوف حياة سريعة في  الحاجة الى البقاء مشغوال. و نواحي الطاقة وفي

 (.(Costa&McCrae 1992b p 17 درجة الحركة ونسبة التقدـ.
 Excitement-Seeking .اللحث عن االثارةد 

 عمى   ا المقياس يرغبوف رغبة شديدة في اال ارة مرتفعةاالفراد ال يف يسجموف درجات 
 والبحث عف اال ارة  و قريب لبعض ف االلواف الزا ية والبيئات الصاخبة.والتنبيه. و ـ يحبو 
 (.(Costa&McCrae 1992b p 17 عف االحساس. الجوانب البحث

 Positive Emotions  .االنفعاالت االيجاليةو 
المظهر االخير مف االنبساطية يقوـ الميؿ تجربة انفعاالت ايجابية م ؿ االبتهاج )الفرح 

والسعادة, والحب ,و اال ارة . واالفراد ال يف يسجموف درجات مرتفعة عمى المقياس الشديد( 
 بسهولة وفي احواؿ ك يرة فهـ مرحوف ومبتهجوف ومتفائموف. االنفعاالت االيجابية يضحكوف

Costa&McCrae 1992b p 17).) 
 

 :Openness Experience (O)االنفتاح عمى السلرة  .ثالثا
 عامؿ االنفتاح عمى الخبرة باختصار بانة غالبا ما يفيد بشكؿ0330ويصؼ كوستا و ويدجر 

مختمؼ كما توحي التسمية البديمة "الفطنة" . اال اف االنفتاح عمى الخبرة يختمؼ عف القدرة 
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االفراد  وعف ال كاء فهو يتضمف البحث الفعاؿ و تقدير الخبرات الخاصة بمصالح االفراد . و
يرغبوف في التفكير بأفكار غير عقبلنية  وواسعي الخياؿ ,  ويكونوف فضوليف ,  المنفتحوف

  ـ يخبروف سمسمة كاممة مف االنفعاالت بشكؿ اك ر حيوية مف االفراد بقيـ غير تقميدية , و
 بالمقابؿ , فاف االفراد المنغمقيف )ال يف يكوف لديهـ انفتاح واطئ عمى الخبرة( المنغمقيف . و

 اتجا اتهـ ,ومتحفظيف في  وقهـ , وعقائدييف متمسكيف بمعتقداتهـ ويميموف الى اف يكونوا 
 )يميموف الى توكيد رايهـ بغطرسة( ا  يوكدوف رايهـ وكانه عقيدة, ومتصمبيف في معتقداتهـ,

 Costa&McCrae 1994)انفعاليا و ـ عنيدوف في طرقهـ , وغير سريعي االستجابة
P3)س لمظا ر الخياؿ , والجماليات ,والمشاعر, .واالنفتاح عمى الخبرة يشتمؿ عمى مقايي

 واالفكار, والقيـ. واالنشطة
 

 Openness Facets عمى السلرةمظاهر االنفتاح 
 Fantasy.السياا أ  

 ـ  حياة خيالية نشيطة . و يكوف لد  االفراد المنفتحيف عمى الخياؿ  مفعـ بالحيوية و
. و ـ  ألنفسهـفي احبلـ اليقظة ليس تهربا ولكف طرية لخمؽ عالـ داخمي ممتع  يستغرقوف 

 Costa&McCrae ويعتقدوف باف الخياؿ يسهـ في حياة غنية ومبدعة. يتوسعوف خياالتهـ
1992b p 17).) 

 Aesthetics.الجماليات ب 
عميؽ لمفف اف االفراد ال يف يحرزوف درجات مرتفعة عمى   ا المقياس يكوف لديهـ تقدير 

في حقؿ الشعر, ويستغرقوف في الموسيقى , وياسر ـ الفف ,وليس    ـ ينشطوف و والجماؿ
حتى انه ليست  ناؾ ضرورة الى اف يكوف   و اف تكوف لديهـ مو بة فنية , لديهـ حاجة الى 

ولكف يؤد  ا تماـ الك ير منهـ بالفنوف الى اكتساب  اغمب الناس, لهـ وؽ جيد كما يعد  
 (.(Costa&McCrae 1992b p 17 واسعة وتقدير اكبر مما لد  الفرد العاد . معرفة

 Feelings .المشاعرج 
يتضمف االنفتاح عمى المشاعر تقبؿ الفرد ألحاسيسه الداخمية وانفعاالته وك لؾ تقويـ االنفعاؿ 

 (.(Costa&McCrae 1992b p 17 مف الحياة . جزء مهـ  عمى انه
 Actions.االنشطة ه 

ينعكس االنفتاح , مف الناحية السموكية ,في الرغبة الفرد في تجربة نشاطات مختمفة , او 
 Costa&McCrae 1992bال  اب الى اماكف جديدة , او تناوؿ اطعمة غير معتاد عميها. 

p 17).) 
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 Ideas .االفكارد 

يقتصر انعكاس الفضوؿ الفكر   و جانب مف الجوانب االنفتاح تـ تميز  من  امد بعيد ,وال 
في السعي النشيط وراء اال تمامات الفكرية مف اجؿ المقاصد , و انما تتعكس      السمة

ايضا في التفتح العقمي)التفتح العقمي لمحجج واالفكار الجديدة ( لمفرد والرغبة في التفكير 
 بأفكار خارجة عف المعتاد.

 Costa&McCrae 1992b p 17).) 
 Values.ال يم و 

 عمى القيـ يعني استعداد المرء ال عادة فحص القيـ االجتماعية والسياسية والدينية. االنفتاح
Costa&McCrae 1992b p 17).) 

 
   Agreeableness Aالطيلة  .رالعا

عامؿ  الطيبة باختصار عمى انه بعد خاص بالعبلقات بيف  0330ويصؼ كوستا و ويدجر 
يفضؿ الفرد القياـ بها عمى خط متصؿ مف   و يشير الى انواع التفاعبلت التي و االشخاص

االفراد ال يف يكوف لديهـ طيبة   , وantagonism الى الخصومة  Compassionالحنو
مو وؽ بهـ  حسني الطبيعة )المزاج(, و )رقيقي القمب( , يف ػػػعاؿ يميموف الى اف يكونوا رحيم

مساعدة االخريف , فانهـ يخص توقهـ الى  اي ارييف اما فيما  متسامحيف ومساعديف,  , و
 ـ يعتقدوف باف معظـ  و هـ ,ػػػػػػػػالى التعاطؼ مع يميموف الى سرعة االستجابة اليهـ و

لديهـ  االفراد ال يف يكوف يرغبوف باف يتصرفوا بنفس الطريقة .و االخريف يبتغوف  لؾ و
اف يكونوا  و الطيبة منخفض )يدعوف بالمخاصميف( يميموف الى اف يظهروا عيوب االخريف ,

التبلعب  وباإلمكاف)سريعي الغضب( ,  لئل ارةوشكاكيف , وغير متعاونيف ,وقابميف  غميظيف,
 .(Costa & Widiger ,1994  ,p 3 )متحجر  القمب (. ) قاسيف بهـ , وانتقاميف و

و عامؿ الطيبة يشتمؿ عمى المقاييس ال قة , االستقامة , واالي ارية , واال عاف , التواضع  
 )دما ة الخمؽ( الحناف ,الميؿ الى

 
 Agreeableness Facetsمظاهر الطيلة 

 Trust.الث ة أ 
المظهر االوؿ مف الطيبة  و ال قة . واالفراد ال يف يسجموف درجات مرتفعة عمى   ا المقياس 

 ميؿ الى االعتقاد باف االخريف محترموف و وو نوايا طييبة. ف لديهـيكو 
 Costa&McCrae 1992b p 17).) 
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 Straightforwardness.االست امة ب    
االفراد المستقيموف ا  ال يف يحرزوف درجات مرتفعة عمى   ا المقياس يكونوف صريحيف 

اما االفراد ال يف يسجموف درجاف عمى   ا المقياس فتكوف لديهـ رغبة  وصادقيف ومخمصيف.
( مف خبلؿ التممؽ ,او المكر , او باألخريف عمى االخريف )او التبلعب التأ يراك ر في 

منهـ يعدوف  الك ير و الخداع , و ـ يعدوف     الوسائؿ مهارات اجتماعية ضرورية ,
 (.(Costa&McCrae 1992b p 18. االشخاص االك ر استقامة اشخاصا سا جيف

 Altruismااليثارية ج .
رفا   االفراد  وو الدرجات المرتفعة عمى مقياس االي ارية يهتموف ا تماما فعميا بالخير و

ورغبتهـ في    ا اال تماـ بشهامتهـ في مراعاتهـ لمشاعر االخريف , و االخريف ,وكما ينعكس
 (.(Costa&McCrae 1992b p 18 المساعدة. مساعدة االخريف ال يف يحتاجوف الى

 Complianceاالذعان ه .
يهتـ بخصائص ردود االفعاؿ تجا  الصراعات الخاصة بالعبلقات بيف  A)  ا المظهر مف )

االشخاص .والشخص ال   يسجؿ درجة مرتفعة عمى   ا المقياس يميؿ الى اال عاف الى 
 ـ افراد  compliantوالنسياف. و االفراد المسايروف  فوػػػػػالع االخريف ,لكبح عدوانه ,و

 (.(Costa&McCrae 1992b p 18 حميموف ولطيفوف.
 Modestyالتواضع د .

االفراد ال يف يحرزوف درجات مرتفعة عمى   ا المقياس يكونوف متواضعيف و واتهـ مطموسة 
 لى تقدير ال ات.الضرور  اف يكونوا مفتقريف الى ال قة في النفس او ا مع انهـ ليس مف

 Costa&McCrae 1992b p 18).) 
 Tender- Mindednessالميا الى الحنان )دماثة السمق( و .

  .لتعاطؼ مع االخريف واال تماـ بهـمقياس   ا المظهر يقيس اتجا ات ا
Costa&McCrae 1992b p 18).) 

 Conscientiousness (C) حيوية الضمير )الجدية(  .سامسا
عامؿ حيوية الضمير )الجدية( باختصار عمى انه يقوـ  0330ويدجر ويصؼ كوستا و 
والم ابرة,والضبط , والدافعية في سموؾ االفراد الموجه نحو تحقيؽ ا دافهـ  درجة التنظيـ ,

الى اف يكونوا منظميف, ومو وقا بهـ ,  يميموف .واالفراد  و  الحيوية الضمير المرتفعة 
الشكوؾ ,  ,ودقيقيف وحريصيف عمى الشكميات, وك ير ويعمموف بجد, وموجهيف  اتيا 

وطموحيف, وم ابريف, في حيف اف  و  الحيوية الضمير الواطئة يكونوف ببل  دؼ, وغير 
 وكسوليف, ومهمميف ,وغير دقيقيف , ومتهاونيف ,ويبح وف عف المتعة . موقوؽ بهـ
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 (Costa & Widirer 1994 pp 3-4) اييس لمظا ر وحيوية الضمير تشتمؿ عمى المق
 الكفاءة والتنظيـ, التحسس بالواجب, والكفاح مف اجؿ االنجاز ,االنضباط ال اتي , الترو .

 Conscientiousness Facetsمظاهر حيوية الضمير 
 Competence الكفاءة أ . 

تشير الكفاءة الى معنى اف الفرد مقتدر ومدرؾ وحكيـ وفعاؿ . واالفراد ال يف يحرزوف درجات 
 عمى   ا المقياس يشعروف بانهـ مستعدوف جيدا لمتعامؿ مع الحياة .مرتفعة 

Costa&McCrae 1992b p 18)) 
 Orderلتنظيم ب .ا

االفراد ال يف يحرزوف درجات مرتفعة عمى   ا المقياس يكونوف دقيقيف ومرتبيف وحسني 
 ((Costa&McCrae 1992b p 18 باألشياء في اماكنها المناسبة. التنظيـ ,و ـ يحتفظوف

 Dutifulness   التحسس لالواجبج .
اف   ا  و تعني كممة " و ضمير حي" في بعض النواحي, باف الفرد يحكـ مف خبلؿ ضمير  .

االفراد  وو درجات  مرتفعة عمى  الضمير يقوـ بانه تحسس بالواجب . و الجانب مف حيوية 
ينجزوف بدقة التزاماتهـ  بمبادئهـ االخبلقية, و   ا المقياس يمتزموف عمى نحو صاـر

 ((Costa&McCrae 1992b p 18 وتعهداتهـ االخبلقية.
 Achievement Striving  .الكفاح من اجا االنجازه 

االفراد ال يف يسجموف درجات مرتفعة عمى   ا المظهر تكوف لديهـ مستويات طموح عالية , 
ومجتهديف و و  عـز , ويكوف بالغ لتحقيؽ ا دافهـ . ويكونوف  كدوديف  ويعمموف باجتهاد

واالفراد ال يف  يسجموف درجات مرتفعة جدا , مف ناحية  ياةػػػػػػػػػػلديهـ ادراؾ التجا هـ في الح
ربما يحاصروف اك ر مما ينبغي في مهنتـ ويصبحوف مدمنيف عمى اداء العمؿ )  ,  انية 

 .((Costa&McCrae 1992b p 18 شغوليف ( .
 
 

 Sclf-Disciplinc االنضلاط الذاتي د .
يعني به   العبارة القدرة عمى البدء بمهمات و انجاز ا الى حيف اكتمالها عمى الرغـ مف الساـ 

التي تشتت تفكير الفرد. و االفراد ال يف يسجموف درجات مرتفعة عمى   ا  و االمور االخر 
 Costa&McCrae 1992b انفسهـ عمى اتماـ العمؿ. المقياس تكوف لديهـ القدرة عمى حث

p 18)) 
 Deliberation  التروي .و
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المظهر االخير مف حيوية الضمير  و الترو  , وال    و الميؿ الى التفكير بدقة وبح ر قبؿ 
  ا المظهر يكونوف ح ريف ومتانيفال يف يسجموف درجات مرتفعة عمى   القياـ بالعمؿ واالفراد

 Costa&McCrae 1992b p 18)) . 
  الدراسات السال ة

  العوامؿ الخمسة الكبر  لمشخصية عدد مف الدراسات في عمى الباح وف اطمع 
 

 الدراسات العرلية
 (3999)العنزي،دراسة  .3

(طالػب وطالبػة توصػمت نتائجهػا 0088دراسة عمى عينة مف طبلب الجامعة بمغ عػدد ـ )
المتم مػة إلى وجود عبلقة سمبية بيف ال قة بالنفس واحد العوامؿ الخمسة الكبػر  لمشخصػية 
والتفػػتح  ب)عامػػؿ العصػػابية( وموجبػػة مػػع بقيػػة العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػر  و ػػي )االنبسػػاط,

,والطيبة ,ويقظة الضمير(,وك لؾ كشفت النتائج عف عبلقة موجبة بيف ال قة بػالنفس وكػؿ 
مف االنبساط ويقظة الضمير في عينة الػ كور فػي حػيف أظهػرت النتػائج االرتبػاط الموجػب 

: 0333نػػاث)العنز , فس وكػػؿ مػػف االنبسػػاط والتفػػتح والطيبػػة فػػي عينػػة اإلبػػيف ال قػػة بػػالن
001-003). 

 (2884)ألو سريع،دراسة  .2
دراسػػة  ػػدفت إلػػى تعػػرؼ العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػر  فػػي شخصػػية مػػدير المدرسػػة وعبلقتهػػا 

(مػدبرا 802بكفاءته في أداء أدوار  األساسية فػي سػمطنة عمػاف ,تألفػت عينػة الدراسػة مػف )
,توصػػػمت الدراسػػػة إلػػػى أف العوامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػر  فػػػي شخصػػػية مػػػدير المدرسػػػة  ومػػػديرة

يقظػػػة الضػػػمير(وأظهرت  الطيبػػػة, ,االتػػػزاف االنفعػػػالي, يمكػػػف ترتيبهػػػا كمػػػا يمي)االنبسػػػاطية
النتػػائج كػػ لؾ الػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا تبعػػا لمتغيػػر الجػػنس فػػي عػػاممي االنبسػػاطية 

فػػي حػػيف لػػـ تكػػف الفػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي جميػػع  واالنفتػػاح عمػػى الخبػػرة لصػػالح اإلنػػاث
 .( 8110العوامؿ الخمسة تبعا لمتغير المؤ ؿ التعميمي)أبو سريع,

 (2885دراسة )مصطفى ،.1
التػػػي اسػػػتهدفت التعػػػرؼ عمػػػى مسػػػتويات السػػػمات الخمسػػػة الكبػػػر  فػػػي الشخصػػػية عمػػػى عينػػػة 

مسػػػتويات عاليػػػة  ( كميػػػات بجامعػػػة صػػػبلح الػػػديف الػػػى وجػػػود0( تدرسػػػي مػػػف )28تكونػػػت مػػػف)
نبسػاطية , انفتػاح عمػى الخبػرة , الطيبػة ,يقظػة و ات داللة احصػائية لمعينػة ككػؿ لسػمات  )اال
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الضمير (ومسػتويات واطئػة لعامػؿ العصػابية  كمػا اظهػرت عبلقػة سػالبة وبػيف العصػابية وكػؿ 
 كور .مف االنبساطية ويقظة الضمير . وكانوا االناث اك ر عصابية واقؿ انفتاح مقارنة بال 

 (.31,ص8115)مصطفى ,
 (2885)لتو،دراسة .4
دراسػػة لتعػػرؼ مسػػتويات العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػر  وعبلقتهػػا بتقيػػيـ الػػ ات لػػد  طمبػػة الجامعػػة  

فضػػبل عػػف تعػػرؼ عمػػى معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػر  وتقيػػيـ الػػ ات بحسػػب 
الجػػػنس والمرحمػػػة الدراسػػػية واالختصػػػاص ,أظهػػػرت النتػػػائج تمتػػػع عينػػػة الدراسػػػة بمسػػػتو  عػػػاؿ 

ؿ مػف العوامػؿ الخمسػة مػا عػدا عامػؿ العصػابية, وكػ لؾ أظهػرت النتػائج و ات داللة لكػؿ عامػ
ارتباطات دالة إحصائيا بيف كؿ مف عامؿ)العصابية , االنبساطية ,الطيبة , وحيوية الضمير( 
وبيف تقييـ ال ات تبعا لمتغير المرحمة الدراسية, في لـ تظهر فروؽ دالة إحصائيا بػيف كػؿ مػف 

 8115بعػػا لمتغيػػر الجػػنس والمرحمػػة الدراسػػية واالختصػػاص)بتو ,عامػػؿ مػػف العوامػػؿ الخمسػػة ت
:2 ). 

 الدراسات اجنلية 
 (Zhang 2000.دراسة زهانج )3

 ػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى العبلقػػة وبػػيف العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػر  فػػي الشخصػػية ومسػػتو  
طالػػب وطالبػػة , اسػػتخدمت  503الحكمػػة لػػد  طمبػػة الجامعػػة  ونػػغ كونػػغ عمػػى عينػػة بمغػػت 

( وقائمػػة الحكمػػة 0338الباح ػػة قائمػػة العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػر  التػػي اعػػد ا )كوسػػتا  ومػػاكرا 
 Zhangوجود عبلقة موجبة دالة بيف سمات الشخصػية والحكمػة.  لستيرنبرغ اظهرت النتائج

2000 p31 
 Heinstrom 2003 .دراسة  هينستروم 2

الى الكشؼ عف ا ر انماط العوامػؿ الخمسػة  Heinstrom 2003 و دفت دراسة   ينسترـو 
 ( طالب وطالبة ,315الكبر  لمشخصية عمى السموؾ المعموماتي ,تكونت عينة الدراسة مف )

وضحت نتائج الدراسة اف  ناؾ ارتباط بيف السموؾ المعموماتي وبيف ابعػاد العوامػؿ الخمسػة وا
,والطيبػة ,ويقظػة النفتػاح عمػى الخبػرة وا ,ية االنبسػاطالعصابية ,   )الكبر  لمشخصية و ي )

 (.(Heinstrom 2003 P:70.  الضمير(
 (Ross& otheres,2004)دراسة .1
والصػػػػفح عػػػػف اآلخػػػػريف وفػػػػؽ أنمػػػػو ج العوامػػػػؿ الخمسػػػػة الكبػػػػر  دراسػػػػة لمصػػػػفح عػػػػف الػػػػ ات    

أظهػػرت نتػائج الدراسػػة ارتبػاط الصػػفح عػف الػػ ات سػمبيا بالعصػػابية ولػـ يػػرتبط بالطيبػػة  لمشخصػية,
 Rossفػي حػيف لػـ يػرتبط الصػفح عػػف اآلخػريف بالعصػابية لكنػه ارتػبط بصػورة ايجابيػػة بالطيبػة)

&others,2004 :207). 
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 وإجراءاته منهج البحث
لخطىات بناء أدواته واستخراج الخصائص  يتضمن هذا الفصل وصفاً لمجتمع البحث وعينته و

لها من صذق وثبات، والىسائل اإلحصائية المستعملة في استخراجها، وفي استخراج نتائج  ةمتريالسيكى

 .البحث

 
 : تحليل الفقرات ةأوال: مجتمع البحث وعين

/ الدراسػػة الصػػباحية فػػي سو البكػػالوريمرحمػػة  / جامعػػة القادسػػية ةطمبػػبحػػدد مجتمػػع البحػػث 
 8102-8101 وطالبػة لمعػاـ الدراسػي ا  طالبػ ( 01101) محافظة الديوانية, وقػد بمػغ عػدد أفػراد  

 (0في الجدوؿ ) وكما مبيف 
 (0الجدوؿ )

 8101/8102جامعة القادسية لمعاـ الدراسي  كمية :  طمبة توزيع

 
 
 

 المجموع االناث الذكور الكميللللللللللللللللللللللللللللللة ت
 729 467 262 الهندسلللللللللللة 3
 865 424 453 المعموماتعموم الحاسوب وتكنموجيا  2
 438 271 345 فنون الجميمة  1
 4178 2527 3853 الترليلللللللللللللة 4
 674 438 256 العموم 5
 2863 873 3393 االدارة واالقتصاد 6
 2568 3133 3249 اآلداب  7
 178 236 362 طب االسنان 8
 481 367 215 االثار 9

 118 367 361 الطب الليطري 38
 464 181 363 الصيدلة 33
 123 213 98 الت نيات األحيائية 32
 468 178 98 التمريض 31
 758 316 622 الترلية اللدنية وعموم الرياضة 34
 932 161 549 ال انون 35
 868 458 438 الزراعة 36
 714 448 294 الطب 37
 426 426 __ ترلية اللنات 38

 37748 9553 8389 الكمللللللللللللللللللللللللللللليالمجلللللللللللللللللللللللموع 
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  (388) جامعػة القادسػية عينػة تحميػؿ الفقػرات وعػدد أفراد ػاكػؿ واختير مف مجتمع طمبة 
( توزيػع أفػراد عينػة تحميػؿ الفقػرات عمػى وفػؽ متغيػرات 8وطالبػة ويبػيف الجػدوؿ ) اطالب

       .الجنس واالختصاص
           

 
 ( 2  الجدوا )

 توزيع أفراد عينة تحميا الف رات عمى وفق متغيري الجنس واالستصاص الدراسي
 المجموع االثاث الذكور الكمية ت
 25 35 38 االدارة واالقتصاد 3
 25 32 31 طب االسنلللللللان 2
 25 31 32 ال انلللللللللللللللللللللون 1

 25 32 31 الترللللللللللللللية 4
 388 58 58 المجلللللللللللللللللموع الكملللللللللللللللللللللللي

 
 

 : ثانياً: أدوات البحث 

 :اعتماد أداة هيتطمب تح يق أهداف اللحث 
 العوامؿ الكبر  الخمسة لشخصية . مقياس  

اعتمػػػاد مقيػػػاس مػػػا فػػػي البحػػػث النفسػػػي تتطمػػػب البحػػػث بػػػيف المقػػػاييس المتػػػوافرة   ات إف عمميػػػة 
بموضػػوع البحػػث واختيػػار االنسػػب بينهػػا او اعػػداد الباحػػث او بنػػاء   لمقيػػاس جديػػد وفػػؽ  العبلقػػة

 اشػػػروط بنػػػاء المقػػػاييس النفسػػػية , والف البػػػاح يف تػػػوفرت لهػػػـ مقػػػاييس جػػػا زة  فػػػانهـ سيخضػػػعونه
لػػنفس االجػػراءات المعتمػػػدة فػػي بنػػاء المقػػػاييس كعرضػػها عمػػػى الخبػػراء والتحقػػؽ مػػػف توفر ػػا عمػػػى 

   السيكومترية وكما ياتي :الخصائص 
 ةالعواما السمسه لشسصيم ياس 

حصػػػؿ البػػػاح وف عمػػػى نسػػػخة مػػػف مقيػػػاس )اريػػػج جميػػػؿ حنػػػا سػػػميـ( العوامػػػؿ الخمسػػػة 
 (0333) الكبر  ترجمة وتعريفه
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     68 ويتألف من          
 توزعت عمى المجاالت االتية :ف رة،  

 50,50,00,00,30,30380,80,00,00,0,0:العصابية وتقسيمة الفقرات 

 : 51,58,01,08,31,38,81,88,01,08,1,8االنبساطية وتقسيمة الفقرات 

 52,53,02,03,32,33,82,83,02,03,2,3الفقرات:االنفتاح عمى الخبرة وتقسيمة 

 :53,50,03,00,33,80,83,80,03,00,3,0الطيبة وتقسيمة الفقرات    

 :01,55,50,05,01,35,85,81,05,01,5يقظة الضمير وتقسيمة الفقرات 

 
 العواما السمسه الكلرى .أ . رأي السلراء لف رات م ياس 

في  يف( مف الخبراء االختصاصي01عمى ) ( 01) األولية    الفقرات الػ تهعرض المقياس بصيغ
العوامػػػؿ الخمسػػػة لشخصػػػية  )  متضػػػمنا  إيجػػػازا عامػػػا  لمفهػػػوـ  (0)الممحػػػؽ والتربيػػػة عمػػػـ الػػػنفس 

 , وقد طمب مف الخبراء إبداء المبلحظات واآلراء فيما يخص:(والمجاالت التي يتألؼ منها
 ت ألجمه.ضعمد  صبلحية الفقرة لقياس ما و .  
 ( ت فيهضعمد  مبلءمتها لممجاؿ ال   و ) .  
 (.8)الممحؽ تعديؿ أو إضافة بعض الفقرات..  

تحميمهػػػا اتضػػػح أف  نػػػاؾ اتفاقػػػا  بػػػيف تفريػػػغ بياناتهػػػا و و بعػػػد اسػػػترجاع اسػػػتبانة آراء الخبػػػراء 
بعػػض الخبػػراء عمػػى إبقػػاء عػػدد مػػف الفقػػرات كمػػا  ػػي, وعمػػى تعػػديؿ بعضػػها وعمػػى حػػ ؼ بعضػػها 

ـ الفقرة أو رفضها ت% فأعمى لغرض قبوؿ 21اآلخر. وفي ضوء تمؾ المبلحظات وباعتماد نسبة 
اعتمػػػػػػػػػد المقيػػػػػػػػػاس كمػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػو                     ( 3وكمػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػو مبػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػدوؿ ) فقػػػػػػػػػرة  (01) اسػػػػػػػػػتبقاء
                     (.3)الممحؽ

            ب. تدرج االستجابة و تصحيح المقياس 
في وضػع بػدائؿ اإلجابػة, الف  ػ ا  Likertأسموب ليكرت واضع المقياس االصمي اعتمد 

األسػػموب اعتمػػد فػػي الك يػػر مػػف الدراسػػات والمقػػاييس النفسػػية ومقػػاييس الشخصػػية كػػ لؾ فػػاف مػػف 
أسػػػباب تفضػػػيؿ  ػػػ ا األسػػػموب انػػػه ال يحتػػػاج إلػػػى جهػػػد كبيػػػر فػػػي حسػػػاب قػػػيـ الفقػػػرات أو أوزانهػػػا 

, ( 853ص 0325درجة  بات عاليػة )جػبلؿ   ( ويكوف في الغالب  330ص 0310 و يس)ع
وكانػػت بػػدائؿ االجابػػة لفقػػرات المقيػػاس كمػػا يمػػي : اوفػػؽ بشػػد  ,اوافػػؽ ,محايػػد, ال اوافػػؽ , ال اواؽ 

  األوزاف و ,  حالة الفقػرات اإليجابيػة في يعمى التوال0,8,3,0,5والتي تمنح األوزاف اآلتية بشد  
 .السمبيةفي حالة الفقرات  عمى التوالي  5,0,3,8,0
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 (1لجدوا )ا
 مقياس العوامؿ الخمسة الكبر  )الخبراء( حوؿ صبلحية فقرات  المحكموفنسب توافؽ 

 

حالة 
 أرقام الف رات الف رة

موع
مج

ال
 

 المعارضون المواف ون

رار
لتك

ا
 

رار %
لتك

ا
 

% 

قبولها 
كما 
  ي

0 ,8 ,3 ,0 ,5 ,0 ,1 ,2 ,3 ,01 ,00 ,08 ,03 
00 ,05 ,00,01 ,02 ,03 ,81 ,80 ,88 ,83 ,

80,85 ,80 ,80 ,82 ,83 ,31 ,30 ,38 ,,33 
,30 35 ,30 ,31 ,32 ,33 ,01 ,00 08 ,03 
,00 ,05 ,00 ,01 ,,02 ,03 ,51 ,50 58 ,53 
,50 ,55 ,50 ,51 ,52 ,53 ,01 

68 - 011% - 1% 

 
 :وف راته الم ياس. وضوح تعميمات ج 

تعػػد تعميمػػات المقيػػاس بم ابػػة الػػدليؿ الػػ   يسترشػػد بػػه المسػػتجيب أ نػػاء اسػػتجابته لفقػػرات 
المقيػػػاس لػػػ ا روعػػػي عنػػػد إعػػػداد ا أف تكػػػوف مبسػػػطة ومفهومػػػة, ولحػػػث المسػػػتجيب عمػػػى إعطػػػاء 

ف مػػػا سيحصػػػؿ عميػػػه الباحػػػث مػػػف معمومػػػات  ػػػػي أإجابػػػات صػػػريحة أشػػػير فػػػي التعميمػػػات إلػػػى 
ا لػػـ تتضػػمف صػػفحة التعميمػػات فقػػرة خاصػػة باسػػـ المبحػػوث بمػػا ألغػػراض البحػػث العممػػي فقػػط, لػػ 

( كمػػا لػػـ 830ص 0328روبػػرت  و )جػػوف .ويخفػػض مػػف عامػػؿ المرغوبيػػة االجتماعيػػة يطمئنػػه
عبػػد  و )فػػائؽ. يشػػر الباحػػث إلػػى اسػػـ أو  ػػدؼ المقيػػاس بمػػا يقمػػؿ مػػف احتمػػاالت تزييػػؼ اإلجابػػة

 .(502ص 0318القادر 
 

ولضػػماف وضػػوح تعميمػػات المقيػػاس وفهػػـ فقراتػػه لعينػػة البحػػث طبػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة 
 00  تاريخالجامعػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطالػػب وطالبػػة مػػف  (    31) اسػػتطبلعية بمػػغ عػػدد أفراد ػػا 

وطمب منهـ إبداء مبلحظاتهـ حوؿ وضػوح  يفتمت اإلجابة بحضور الباح  ثيح    08/8101/
 يفتأكػد لمبػاح  وطريقة اإلجابة, وفيما إ ا كانت  ناؾ فقرات غير مفهومة. وقػد تهاالفقرات وصياغ

إف التعميمػػات والفقػػرات واضػػحة لممسػػتجيب وال حاجػػة إلػػى تغييػػر أو تعػػديؿ صػػياغة أيػػة فقػػرة مػػف 
 فقرات المقياس.
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 الم ياسالتحميا اإلحصائي لف رات  د.
مف الشروط المهمة لفقػرات المقػاييس النفسػية اف تتصػؼ بقػدرتها عمػى التمييػز بػيف األفػراد 

( فضػبل  عػف Gronlund, 1981 P. 253( و)000ص 0331فػي الصػفة المقاسػة )اإلمػاـ 
 Allen & yen 1979ضػرورة تػوفر شػرط ارتبػاط الفقػرة بػػالمجموع الكمػي لفقػرات المقيػاس )

P.124 ف  ما مف توفر الشرطيف في فقرات المقياس باعتماد أسموبيلتحقؽ ا( ويمكف: 
 ف )طريقة المقارنة الطرفية(.يف المتطرفتيتأسموب المجموع*    
عبلقػػػػة درجػػػػة الفقػػػػرة بالدرجػػػػة الكميػػػػة لممقيػػػػاس لمتعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػد  تجػػػػانس فقػػػػرات *    

 المقياس.
 

غرض حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس ل : )أ( أسموب المجموعتيف المتطرفتيف 
المجموعتيف المتطرفتيف  أسموب وف اعتمد الباح  العوامؿ الخمسة الكبر  لمشخصية

 وباعتماد الخطوات اآلتية:
 رتبت الدرجات التي حصمت عميها العينة مف أعمى درجة إلى أدنى درجة. 0 
 010-802بيف  وتراوحت 
% الػػدنيا مػػف الػػدرجات لتم ػػؿ المجمػػوعتيف 81ونسػػبة % العميػػا 81اختيػػرت نسػػبة الػػػ.  8 

 81اسػتمارة لػ ا كػاف عػدد أفػراد المجموعػة العميػا  011المتطرفتيف. وألف عينة التحميؿ تألفػت مػف 
 درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المجموعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  033-802اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمارة تراوحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت درجاتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف

 درجػػػػػػة. وتتسػػػػػػؽ  ػػػػػػ    010- 030اسػػػػػػتمارة أيضػػػػػػا  تراوحػػػػػػت درجاتهػػػػػػا بػػػػػػيف  81الػػػػػػدنيا فكانػػػػػػت 
 ( Stanley & Hopkins 1972 P. 288الخطػػػوة مػػػع مػػػا دعػػػا إليػػػه كػػػؿ مػػػف)

 . (Man et al  1978 P. 182) و
لعينتػػػػػػيف مسػػػػػػتقمتيف الختبػػػػػػار داللػػػػػػة الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيف  T.Test تػػػػػػائيؽ االختبػػػػػػار الطبيػػػػػػت. 3     

نصػػؼ االخػػر غيػػر وال الفقػػرات مميػزة حػوالي نصػػؼ فأالمجمػوعتيف العميػػا والػػدنيا لكػؿ فقػػرة وظهػػر 
مميزة  عمى وفؽ  القيمة التائيػة المحسػوبة التػي يجػب اف تكػوف أعمػى مػف القيمػة التائيػة الجدوليػة 

  (.0 وكما  و بيف في الجدوؿ ) (1310( وبمستو  داللة)0332البالغة )
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 (4جدول )ال
 

 بأسموب العينتيف المتطرفتيف العوامؿ الخمسه لشخصيةمعامبلت تمييز فقرات مقياس 
 

تائية  ال يمة ال المجموعة الدنيا المجموعة العميا رقم الف رة
 التلاين الحسالي الوسط التلاين الحسالي الوسط المحسولة

3 8.311 0.018 8.000 0.850 -8.212 
2 3.101 0.001 3.538 0.035 8.412 
1 8.002 1.003 8.888 0.021 -8.236 
4 0.113 1.311 0.002 1.003 2.829 
5 0.538 1.010 0.888 1.302 3.651 
6 8.025 0.000 8.853 0.150 -8.241 
7 3.200 0.035 3 0.103 2.272 
8 0.083 1.808 0.853 1.031 2.145 
9 3.222 0.333 3.502 0.333 3.376 
38 0.002 1.538 3.083 1.121 2.182 
33 3.385 0.312 3.083 0.005 8.964 
32 0.083 0.100 3.000 8.018 2.498 
31 0.502 0.003 3.358 0.010 1.569 
34 3.110 8.381 8.502 0.350 2.979 
35 3.101 0.810 3.830 0.311 3.118 
36 3.113 0.515 8.002 0.182 2.964 
37 0.113 1.833 3.000 0.831 4.166 
38 8.083 8.122 8.502 0.182 8.126 
39 0.555 1.101 3.555 0.001 1.562 
28 0.101 1.511 0 1.005 1.618 
23 3.830 0.833 3.000 0.311 -3.392 
22 0.000 1.021 3.020 0.028 4.326 
21 0.000 8.053 8.200 8.118 8.177 
24 0.025 0.301 8.111 8.185 4.886 
25 0.083 1.303 0.333 1.320 3.814 
26 0.222 0.130 0.200 0.000 8.849 
27 8.830 8.033 8.181 0.080 8.743 
28 0.110 0.055 3.311 0.018 2.318 
29 0.502 1.131 0.250 1.311 3.299 
18 3.538 0.108 8.000 0.005 2.617 
13 3.000 0.210 8.888 0.158 2.783 
12 3.111 0.018 0 00 -8.298 
11 3.502 0.031 3.083 1.113 -8.189 
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14 3.333 8.311 8.113 8.033 3.552 
15 0.538 1.381 0.083 0.100 4.125 
16 3.502 0.003 3.111 1.302 -8.816 
17 0.000 1.210 3.250 0.811 2.317 
18 8.555 0.101 8.502 0.003 8.388 
19 3.538 0.303 8.011 8.103 1.891 
48 0.853 0.001 3.111 0.018 3.587 
43 3.002 0.283 3.311 0.808 -8.658 
42 0.888 1.210 3.131 8.131 1.638 
41 0.000 1.500 3.111 1.000 1.357 
44 8.311 0.080 8.502 0.330 -8.446 
45 3.000 8.000 8.111 0.130 2.219 
46 3.830 0.311 3.853 0.200 8.387 
47 3.538 0.020 8.101 8.088 2.112 
48 3.830 0.325 8.502 0.210 2.857 
49 3.000 8.013 0.025 0.500 8.697 
58 0.020 0.181 3.830 0.800 4.536 
53 3.020 0.181 3.083 0.330 1.883 
52 8.110 0.885 8.888 0.101 -8.448 
51 0.083 1.330 3.083 0.330 1.883 
54 3.002 8.811 8.011 0.851 2.878 
55 0.110 0.885 8.250 0.505 2.829 
56 3.000 8.021 8.385 8.885 8.445 
57 8.083 8.303 8.311 0.080 8.677 
58 3.200 0.500 0.311 0.808 3.694 
59 3.110 8.201 8.250 0.283 8.621 
68 0.111 1.013 3.000 0.000 4.587 

  
 38, 83, 83,85,81, 80, 02, 05, 00, 3, 0, 5, 3, 8, 0 )الفقرات غير المميزة  ي: 

,33 ,30 ,30 ,32 01,00, ,00,00 ,03 ,58 ,,50 ,51 ,52 ,53. ) 
 

  عالقة درجة الف رة لالدرجة الكمية لمم ياس:
ر سػايعتمد   ا األسموب بالدرجة األساس لمعرفة فيما إ ا كانت كؿ فقرة مف فقرات المقيػاس تسػير فػي الم

لػػ لؾ يعػػد  ػػ ا األسػػموب مػػف أدؽ الوسػػائؿ المعتمػػدة فػػي حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي  .يسػػير فيػػه المقيػػاس نفسػػه الػػ  
إلى أف الدرجة الكمية لممقيػاس  ػي  Anstasi (1976)( وتشير انستاز  35ص 0325لفقرات المقياس )عيسو  

دـ الباح وف  معامػؿ ( ل لؾ استخAnstasi 1976 p.206داخمي عندما ال يتوفر المحؾ الخارجي, ) ؾأفضؿ مح
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 & Allen) .فقرة والدرجة الكمية لؤلفراد عمى المقياس  ؿارتباط بيرسوف الستخراج معامؿ االرتباط بيف درجات ك

yen 1979 p.124) اسػتمارات  .واعتمػد معيار)ايبػؿ( فػي قبػوؿ  01, حيث كانػت االسػتمارات الخاضػعة لمتحميػؿ
(. وتبػيف 0320( درجػة )الزوبعػي وآخػروف 1.03لكميػة لممقيػاس عمػى )الفقرة التي يزيػد معامػؿ ارتباطهػا بالدرجػة ا

( معػامبلت االرتبػاط بػيف 5( ويبػيف الجػدوؿ )1.10أف جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيا  عند مسػتو  داللػة )
 كؿ فقرة مف فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس.

 (5جدوؿ )
 العوامؿ الخمسة  لشخصية قياسمعامبلت ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لم

ت 
 الفقرة

ت  معامؿ االرتباط    
 الفقرة

ت  معامؿ االرتباط
 الفقرة

 معامؿ االرتباط

0 -1.003 80 1.003 00 1.800 
8 1.021 88 1.023 08 081.1 
3 1.331 83 1.820 03 1.508 
0 1.101 80 1.115 00 -1.310 
5 1.003 85 -1.008 05 -1.138 
0 1.531 80 1.080 00 -1.103 
1 -1.030 81 -1.121 01 -1.500 
2 1.105 82 1.038 02 1.130 
3 1.800 83 -1.503 03 -1.300 

01 1.010 31 1.038 51 -1.310 
00 -1.880 30 -1.108 50 1.000 
08 -1.100 38 1.035 58 1.538 
03 1.130 33 -1.355 53 -1.303 
00 1.310 30 1.010 50 1.030 
05 -1.508 35 1.250 55 1.385 
00 1.053 30 1.300 50 -1.830 
01 -1.033 31 1.055 51 -1.130 
02 1.585 32 1.000 52 -1.013 
03 1.323 33 1.205 53 -1.813 
81 1.832 01 -1.501 01 1.530 
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 ( ,و  ات االرتباط   العكسي81.03البالغ ) *الفقرات  ات االرتباط الواطئ  دوف  معامؿ ايبؿ
 مع الدرجة الكمية لممقياس  عدت غير كفؤا  .

ولغرض اختيار الفقرات بشكمها النهائي قبمت الفقرة التي كانت صالحة عمى وفؽ األسموبيف وعميه  
(  0.8.0.5.3.00.05.80.83.85.83.33.32.01.00.00.50.51.52.53)اتح فت الفقر 

فقرة  01وأصبح يتألؼ في صورته النهائية مف مقياس العوامؿ الخمسة الكبر  لشخصية مف 
(.0)الممحؽ   

 العواما السمسه الكلرى ه . حساب الدرجة الكمية لم ياس
. وكممػػػا زادت درجػػػة المسػػػتجيب عمػػػى فقػػػرة,   01أصػػػبح المقيػػػاس بصػػػورته النهائيػػػة يتكػػػوف مػػػف 

ارتفاع مستو  العصابيه  كاف  لؾ مؤشرا  عمىالكبر  أل  مف العوامؿ الخمسة  يفرضالمتوسط ال
وكممػػػػا انخفضػػػػت درجتػػػػه عػػػػف  /االنبسػػػػاطيه / االنفتػػػػاح عمػػػػى الخبػػػػرة / الطيبػػػػة/ يقظػػػػة الضػػػػمير 

  انخفاض مستو  تمؾ العوامؿ  .ي كاف  لؾ مؤشرا  عمى فرضالمتوسط ال
 (0أدنه واعمى درجه لمستجيب عمى ا  ابعاد المقياس كما في الجدوؿ ) 

 (0الجدوؿ )
 العواما السمسة الكلرىالحدود الدنيا والعميا والمتوسط الفرضي لم ياس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العواما السمسه لشسصية و. مؤشرات صدق وثلات م ياس 
 Validity. الصدق 3 

يعد الصدؽ مف الخصائص المهمة التي يجب مراعاتها في بناء المقػاييس النفسػية إ  إف المقيػاس 
 Oppenheim 1973الصادؽ  و ال   يقيس فعبل  ما وضع ألجمه أو يفترض أف تقيسه فقراته )

P.69 72ص  2001( و )العجيمي وآخروف.) 

عدد  اسم العاما ت
 الف رات

المتوسط  الدرجة العميا  الدرجة الدنيا
 الفرضي

 23 15 7 7 العصابية 3
 27 45 9 9 االنبساطية 2
 24 48 8 8 الخبرةعمى  االنفتاح 1
 24 48 8 8 الطيبة 4
 24 48 8 8 يقظة الضمير 5
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ويعبػػر صػػدؽ المقيػػاس كػػ لؾ عػػف المسػػتو  أو الدرجػػة التػػي يكػػوف فيهػػا قػػادرا  عمػػى تحقيػػؽ 
( و ناؾ عدة أساليب لتقدير صدؽ األداة Stanley & Hopkins 1972 P.101أ داؼ معينة )
 :وقد تحقؽ مف خبلؿ  (صدق المحتوىمنها ) وفاعتمد الباح 

 Face Validity)أ( الصدؽ الظا ر  
كمػا يعبػر عػف  وضػوع البحػث ,مبلءمتهػا لم و ويعبر عػف مػد  وضػوح الفقػرات وكفػاءة صػياغتها

إلمػاـ وآخػروف امبلءمتها لمغرض الػ   وضػعت مػف اجمػه ) و دقة تعميمات المقياس وموضوعيتها
اعػػد مػػف اجمػػه ار لمهػػدؼ الػػ   بػػبمعنػػى أخػػر يعبػػر عػػف مػػد  قيػػاس االخت و (,031ص  0331
العوامػػؿ  ف الصػػدؽ لمقيػػاسمػػ( وقػػد تحقػػؽ  ػػ ا النػػوع 00ص 0320الزوبعػػي وآخػػروف  ) ظا ريػػا

مػػف خػػبلؿ عرضػػه عمػػى الخبػػراء واألخػػ  بػػيرائهـ حػػوؿ صػػبلحية فقػػرات وتعميمػػات  الخمسػة الكبػػر  
  كر  في صبلحية الفقرات وبدائؿ اإلجابة.مر  المقياس وكما

 

 Reliabilityالثلات ( 8)
اب ال بات أمرا ضروريا  وأساسي ا في القياس إ  يشير إلى الدقة في درجات المقياس إ ا ما ُيعد حس

( )الزوبعػػػي 10ص  0320دايؾ و ػػػيجف نػػػتكػػػرر تطبيقػػػه تحػػػت الشػػػروط والظػػػروؼ نفسػػػها. ) ور 
 ((. وتـ حساب  بات مقياس) العوامؿ الخمسة الكبر  لشخصية 31ص 0320وآخروف 
 :وب بأسم 
 النصفية: ةتجزئلا 

طالػػب مػػف عينػػة  31العوامػػؿ الخمسػػة الكبػػر  لشخصػػية لعينػػة مكونػػه مػػف قسػػمت فقػػرات مقيػػاس 
فيمػا الفرديػة ,  شممت المجموعػة األولػى الفقػرات ,إلى مجموعتيف أو نصفيف  011البحث البالغة 

وبعد أف تـ حساب معامؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف نصػفي الزوجية ,  شممت المجموعة ال انية الفقرات
( ولما كاف معامؿ ال بات المستخرج  و لنصؼ المقياس ل لؾ تـ تعديمػه %18تبيف انه )المقياس 

و ػػو معادلػػة ال بػػات مقبولػػة فػػي  (%20بػػراوف وأصػػبح بعػػد التعػػديؿ ) .رمافيباسػػتخداـ معادلػػة سػػب
 ابعاد الشخصية".

 
 ثالثاً: التطبيق النهائي وعينة البحث:

 مييزيػةت بالصػدؽ وال بػات والقػدرة التمتعػتوالػ    مقاييس البحث مف إعداد  وفبعدما انتهى الباح 
( طالػػػب 011لمفقػػػرات واالتسػػػاؽ الػػػداخمي, تػػػـ اعتمػػػاد  ات اسػػػتمارات عينػػػة التحميػػػؿ االحصػػػائي )

 (2, كما مبيف في جدوؿ ) 81وطالبة بعد استعباد اوزاف الفقرات اؿ
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 (7جدوا )
 ينعمى وفق متغيري الجنس التطليق النهائيتوزيع أفراد عينة 

 
 رابعاً: الوسائل اإلحصائية: 

 

 نتائج البحث الحالي بالوسائؿ اإلحصائية آالتية: جاستعاف الباحث الستخرا
 

الختبار الفرؽ بيف المتوسط الحسابي لدرجات  ( لعينة واحدةT. test) االستلار التائي-0
 البحث والمتوسط الفرضي لها. مقياسالعينة عمى 

 

السػػػتخراج القػػػوة التمييزيػػػة لفقػػػرات  لعينتلللين مسلللت متين( T. testاالستللللار التلللائي )-8
 عمى وفؽ متغير  الجنس واالختصاص الدراسي. عوامؿ المقياس, ولممقارنة في لمقياس ا

 

لمعرفة العبلقة  Pearson Correlation Coefficient     معاما ارتلاط ليرسون-3
التجزئػة بأسػموب اسػتخراج ال بػات  . فضبل  عػفهوالمجموع الكمي ل المقياسبيف كؿ فقرة مف فقرات 

 .النصفية 
البحث  صحيح  بات القو  لت Spearman - Brown Formulaمعادلة سليرمان لراون -0

 بطريقة التجزئة النصفية.
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع االثاث الذكور الكمية    ت

 25 35 38 االدارة واالقتصاد 3
 25 32 31 طب االسنلللللللان 2
 25 31 32 ال انلللللللللللللللللللللون 1

 25 32 31 الترللللللللللللللية 4
 388 58 58 المجلللللللللللللللللموع الكملللللللللللللللللللللللي
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 الفصل الرابع

 
 عرض النتائج ومناقشتها
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بعػػدما اسػػتكمؿ الباحػػث   البحػثيتضػمف  ػػ ا الفصػػؿ عرضػا  لمنتػػائج التػػي توصػؿ إليهػػا  ػػ ا 
, ومناقشة تمؾ النتائج في ضوء  الثفي الفصؿ الالبحث وكما  و معروض  أدواتمتطمبات بناء 

اإلطػػار النظػػر  والدراسػػات السػػابقة, ومػػف  ػػـ الخػػروج بمجموعػػة مػػف التوصػػيات والمقترحػػات فػػي 
 وأدنا  عرض لنتائج أ داؼ البحث . ضوء تمؾ النتائج.

 
 العوامل الخمسة الكبرى  قياس    : 1
 اظهر تحلٌل البٌانات ان المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات عٌنة طلبة  

   ( . 8جامعة القادسٌة على عوامل الخمسة  هً كما مبٌن فً الجدول )
                                 

 (8الجدول )
 

رضً والمتوسط الحسابً على فالمتوسط الاالنحراف المعٌاري ً لداللة الفرق بٌن ئالتااالختبار 
 العوامل الخمسة الكبرى لدى طلبة جامعة القادسٌةمقٌاس 

 العامل ت
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 المتوسط الفرضً

 41 2.6.2 41.12 العصابٌة  .1

 42 5.511 1..1. االنبساطٌة  .4

 42 2.581 42.22 انفتاح على الخبرة  ..

 42 .2.61 .42.1 الطٌبة  .2

 42 2.521 1.11. ٌقظة الضمٌر  .5

 
 ( ارتفاع مستو  كؿ مف االنبساطية ,االنفتاح عمى الخبرة , الطيبة 2ويبد مف الجدوؿ )

 يقظة , لد  طمبة جامعة القادسية وبداللة احصائية  في اخ  انخفاض مستو  كؿ مف 
 العصابية لديهـ .

 ولغرض التعرؼ الفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لكؿ عامؿ مف العوامؿ 
الجدوؿ دة وكانت النتائج كما  و مبيف في الخمسة  استخدـ الباح يف االختبار التائي لعينة واح

(3.)                                                                             
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 (3ؿ )الجدو  
االختبار التائي لعينة واحدة لدالله الفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي 

 لمقياس العوامؿ الخمسة الكبر 
القيمة التائية  العامؿ ت

 المحسوبة 
 مستو  الداللة القيمة الجدولية 

 1.15 0.321 0.251 العصابية  0
 1.15 0.321 1.101 االنبساطية  8
 1.15 0.321 3.380 انفتاح عمى الخبرة  3
 1.15 0.321 0.833 الطيبة  0
 1.15 0.321 1.812 يقظة الضمير 5

 
 
 

 لدى   العوامل الخمسة الكبرى  في  الفرق  داللة  التعرف على  :2
 )ذكور، إناث(   النوع  وفق متغير على طلبة الجامعة

 

 واالنحراؼ المعيار  لدرجات عينة الطمبة مفاظهر تحميؿ البيانات اف المتوسط الحسابي 
 ( , وباعتماد االختبار 01الجنسيف عمى العوامؿ الخمسة الكبر  كما مبيف في الجدوؿ )

 التائي لعينتيف مختمفتيف الختبار الفرؽ بيف درجات ال كور واالناث عمى العوامؿ الخمسة
 (.01وؿ )كما مبينة في الجد الكبر  كانت القيمة التائية المحسوبة 

 (  38  الجدوا )
عمى وفؽ  ييفطمبة الجامعاللد   في مقياس العوامؿ الخمسة الكبر  لداللة الفرؽ يئالتااالختبار 

 (إناث -متغير النوع ) كور

 العدد العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيار 

القيمة 
 يةئالتا

 المحسوبة

القيمة 
 يةئالتا

 الجدولية

مستو  
 الداللة

 3.535 03.30 51 ال كور العصابية
0.251 

0.321 1.15 
 5.003 81.20 51 اإلناث

 1.101 0.823 30.00 51 ال كور االنبساطية
 5.118 30.52 51 ا اث
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انفتاح عمى 
 الخبرة

 3.380 3.221 80.30 51  كور
 3.320 83.10 51 ا اث

 0.833 0.820 80.50 51  كور الطيبة
 0.311 81.1 51 ا اث

 1.812 0.812 31.00 51  كور يقظة الضمير 
 0.300 83.23 51 ا اث 

  
 ( عدـ وجود فروؽ بيف الطمبة مف الجنسيف في عوامؿ 01ويبدو مف الجدوؿ )

 وانفتاح عمى الخبرة , والطيبة, ويقظة الضمير , في كاف  ناؾ فرؽة , االنبساطي
 لصالح االناث .مبينهما  عمى عامؿ العصابية 

 

 التوصيات:
يوصي الباحث الجهػات المعنيػة بشػؤوف الطمبػة والشػباب بنػاء  عمػى النتػائج التػي توصػؿ لهػا 

 بما يأتي:
 تعزيز برامج االرشاد التربو  الجامعي بالممارسات والنشاطات التي تعزز السمات االيجابية .3

 ويقظة الضمير .لد  الطمبة مف االنبساطية وانفتاح عمى الخبرة والطيبة 
 نعزز مهارات الطمبة في مجاؿ التعامؿ مع المشكبلت الحياة اليومية. .2

 الم ترحات:
 يقترح الباحث مشاريع البحث اآلتية:

 
 . دراسة مقارنة العوامؿ الشخصية الخمسة الكبر  لد  طمبة المرحمة االعدادية  في 0

 المدارس المتميزيف وغير المتميزيف .
 الكبر  لد  فئات عياديه  مختمفة .. العوامؿ الخمسة 8
 . العوامؿ الخمسة الكبر  وعبلقتها باالتجا  نحو الحدا ة .3
  

 
 
 
 



42 
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 المصادر العرلية
 

 ( , القياس والتقويـ في عمـ النفس 0320,روبرت و جيف اليزابيث )  ور ندايؾ
 والتربية ت: عبداهلل زيد الكيبلني وعبدالرحمف عدس ,مركز الكتب االردني ,عماف .

 ( القياس النفسي واالختبارات والمقاييس , دار الفكر ,القا رة.0325جبلؿ ,سعد, ) 

 ( التجريب في0328جوف ,نيؿ وروبرت ,ـ, البرت )  العمـو السموكية. مقدمة في
اساليب البحث العممي ت :موفؽ الحمداني ,عبد العزيز الشيخ .وزارة التعميـ العالي 

 والبحث العالمي .بغداد.

  الزوبعي ,عبد الجميؿ ابرا يـ والكناني , ابرا يـ عبد الحسف وبكر ,محمد الياس
 موصؿ .(, االختبارات والمقاييس النفسية , جامعة الموصؿ ,ال0320)

 ( مباد ء القياس والتقويـ التربو  ,مكتب 8110العجيمي ,صباح حسيف واخروف, )
 احمد الدباغ , بغداد.

 ( القياس والتقويـ في العممية التدريسية المطبعة 0325عودة , احد سميماف , )
 الوطنية, اربد .

 ( دراسات في عمـ النفس االجتماعي , دار 0310عيسو  , عبد الرحمف محمد, )
 لنهضة العربية ,بيروت.ا

 ( القياس والتجريب في عمـ النفس والتربية ,دار 0325عيسو  عبد الرحمف محمد )
 المعرفة الجامعية ,االسكندرية.

 ( مدخؿ عمـ النفس العاـ .مكتبة االنجمو 0318فائؽ ,احمد وعبدالقادر ,محمود )
 المصرية.

 (التقويم والقياس ، 0331االمام ، مصطفى واالخرون . ). دار الحكمة بغداد 

 (ماادك كفااالع اللوامااس الخمبااة الكباارك ل  خصااية  اا  0331االنصااار، ،  باادر. )
 المجتمع الكويت  ، درابات نفبية، المج د البابع ، اللدد الثان  .

 (اللواماس الخمباة الكبارك  ا   خصاية مادير المدرباة 4112ابو بريع ، ابامة . )
ة   اا  باا طنة  عمااان ، ربااالة ماجبااتير وعالقتهااا بكفالتاا   اا  ادال ادوارس االبابااي

 )غير من ورع( ، جاملة قابوس .

 (  اللواماس الخمباة الكبارك ل  خصاية وعالقتهاا بتقيايم 4112بتو ، ابيس اباحا . )
الذات لدك ط بة الجاملة ، ربالة ماجبتير )غير  من ورع ( ، جاملة صالح الدين ، 

 ك ية التربية ل ل وم االنبانية .



44 

 ( . المدخس الى ع م النفس ، جاملة بغداد .4112والنلمة ، احمد ) اللجي   ، صباح 

 ( اللوامس الخمبة الكبرك    مجاس 0331عبد الخال  ، احمد واالنصار، ، بدر . )
 ( .  3_1ص -( ، البنة اللا رع ،) ص42ال خصية ، مج ة ع م النفس ، اللدد) 

  (الثقااة بااالنفس وعالقتهااا باللوا0333اللناا ، ،  ريااد . )  مااس الخمبااة الكباارك  اا
 ، مصر.3، اللدد 3ال خصية ، مج ة درابات ، مج د 

 ( اللوامس الخمبة الكبرك    مجاس 0331عبد الخال  ، احمد واالنصار، ، بدر . )
 ( .  3_1ص -( ، البنة اللا رع ،) ص42ال خصية ، مج ة ع م النفس ، اللدد) 

 (  0332عبد الرحمن ، عدس و مح  الدين ، تو . ) المادخس الاى ع ام الانفس ، دار
 الفكر ل طباعة ، عمان
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 (3ممحق )
 األلقاب العممية  وفؽ الخبراءأسماء السادة 

 /الجامعةاسـ الكمية المقب العممي االسـ  ت

 كمية االداب/جامعة القادسية استا  نغـ  اد  حسيف 0

 كمية التربية/جامعة القادسية استا  مساعد بدرد. طارؽ محمد  8

 كمية االداب/جامعة القادسية استا  مساعد د. عمي حسيف عايد 3

 كمية االداب/جامعة القادسية استا   د. عمي صكر جابر 0

 كمية االداب/جامعة القادسية استا  مساعد د.احمد عبد الكاظـ جوني 5

 االداب/جامعة القادسيةكمية  مدرس .د فارس  اروف الرشيد 0

 كمية االداب/جامعة القادسية مدرس االنسة ند   اشـ عبداهلل  1

 كمية االداب/جامعة القادسية مدرس السيد حساـ محمد منشد 2

 كمية االداب/جامعة القادسية مدرس مساعد السيد ليث حمزة عمي 3

 القادسيةكمية االداب/جامعة  مدرس السيد عمي عبد الرحيـ صالح  01
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 (2ممحق)
 

 
 جامعة القادسية 

 كمية االداب / قسـ عمـ النفس 
 الدراسات االولية

 م ياس  ف رات  صالحية ادة السلراءاستلانة آراء الس
 العواما السمسة الكلرى 

 األستا  الفاضؿ الدكتور ................................................... المحتـر
 ححَت طَبت ..

ٍَ اَجاص انبحذ انًوعوو لَاط انؼوايم انخًغت انكبشى نهشخصَت  باػخًاد شوو انباحثٍ

وفك انصَغت  McCrae 2993و ياكشاً   Costaانًمَاط انًؼشوف انزً وضؼه كوعخا 

 فمشة وحوصػج ػهي خًغت ػوايم  01وانزً حانف يٍ  3122انًؼخًذة فٌ بحذ ظافش 

 كًا حاحٌ :

 50,50,00,00,30,30380,80,00,00,0,0:العصابية وتقسيمة الفقرات 

 : 51,58,01,08,31,38,81,88,01,08,1,8االنبساطية وتقسيمة الفقرات 

 52,53,02,03,32,33,82,83,02,03,2,3الفقرات:االنفتاح عمى الخبرة وتقسيمة 

 :53,50,03,00,33,80,83,80,03,00,3,0الطيبة وتقسيمة الفقرات    

 :01,55,50,05,01,35,85,81,05,01,5يقظة الضمير وتقسيمة الفقرات 

ٍخوجةه ،  ودساٍةت فةٌ يجةال ػهةى انةُفظ وانمَةاط انُفغةٌ  وَظشاً نًا حخًخؼوٌ به يٍ خبشة

 :انباحثوٌ انَكى ألبذاء آسائكى ويمخشحاحكى وفك يا ٍأحٌ
  يخغَش انبحذ )انشخصَت (وكم حغب انؼايم انزً صالحَت فمشاث انًمَاط نمَاط

 1حمَغت
 1يُاعب ) حؼذٍم ، حزف ، اضافت (  إجشاء ياحشوَه 

 4 -  يوافك بشذة ، يوافك ،يؼاسض ،يؼاسض بشذة .وهٌ )  بذائم اإلجابت 
 

 

 يغ فائك شكشَا وحمذٍشَا

 

 

 

 انباحثوٌ                                                              االعخار انًششف

 صفاء َضاس  ، جاكهٍَ جواد   ، فاطًت  جاعى       أ.و.د عالو هاشى حافع                         
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 مقياس العوامل الخمسة الكبرى

 
 ت

موافؽ  الفقرات
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

  أنا لست قمقا .  .0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أحب أف يكوف حولي عددا كبيرا مف   .8
 الناس .

 

     

 ال احب اف ابدد وقتي في احبلـ اليقظة .  .3
 

     

أف أكوف لطيفا مع كؿ فرد التقي  أحاوؿ  .0
 به .

     

      احتفظ بممتمكاتي نظيفة ورتبة .  .5

      اشعر بأنني أدنى مف اآلخريف .  .0

      اضحؾ بسهولة .  .1

عندما استدؿ عمى الطريقة الصحيحة   .2
 لعمؿ شي استمر إليها .

     

ادخؿ ك يرا في نقاش مع أفراد عائمتي   .3
 وزمبلئي في العمؿ .

     

انا جيد إلى حد ما في دفع نفسي النجاز   .01
 األشياء في وقتها المحدد .

     

عندما أكوف تحت قدر  ائؿ مف الضغوط   .00
 اشعر أحيانا كما لو إنني سوؼ انهار.

     

      ال اعتبر نفسي شخص مفرح .  .08

تعجبني التصميمات الفنية التي أجد ا في   .03
 الفف أو الطبيعة.

     

      الناس بأنني أناني ومغرور.يعتقد بعض -  .00
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إنني لست بالشخص ال   يحافظ جدا -  .05
 عمى النظاـ .

     

      نادرا ما اشعر بالوحدة أو الكيبة .-  .00

      استمتع حقا بالتحدث مع الناس .  .01

اعتقد إف ترؾ الطبلب يستمعوف إلى   .02
متحد يف يتجادلوف يمكف فقط أف يشوش 

 تفكير ـ ويضممهـ .

     

أفضؿ التعاوف مع اآلخريف عمى التنافس   .03
 معهـ .

     

أحاوؿ انجاز األعماؿ المحددة لي بضمير   .81
. 

     

      اشعر ك يرا بالتوتر والنرفزة .  .80

أحب أف أكوف في مكاف حيث يوجد الفعؿ   .88
 أو النشاط .

     

      ليس لمشعر أ  تأ ير عمي .  .83

أميؿ إلى الشؾ والسخرية مف نوايا   .80
 اآلخريف .

     

لد  مجموعة أ داؼ واضحة أسعى إلى   .85
 تحقيقها بطريقة منظمة.

     

      اشعر أحيانا بأنه ال قيمة لي .-  .80

      أفضؿ عادة عمؿ األشياء بمفرد  .  .81

      أجرب ك يرا األكبلت الجديدة واألجنبية .  .82

اعتقد باف معظـ الناس سوؼ تستغمؾ إ ا   .83
 سمحت لهـ .

     

     أضيع الك ير مف الوقت قبؿ أف استقر   .31
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 لكي اعمؿ .
      نادرا ما اشعر بالخوؼ أو القمؽ .  .30

      اشعر ك يرا وكأنني أفيض قوة ونشاطا .  .38

نادرا ما أالحظ المشاعر والحاالت   .33
 المزاجية التي تحد ها البيئات المختمفة

     

30.  

      يحبني معظـ الناس ال يف اعرفهـ .  .35

      اعمؿ باجتهاد في سبيؿ تحقيؽ أ دافي .  .30

اغضب ك يرا مف الطريقة التي يعاممني   .31
 بها الناس.

     

أنا شخص مبتهج ومفعـ بالحيوية والنشاط   .32
. 

     

اعتقد بأنه عمينا أف نمجأ إلى السمطات   .33
 الدينية لمبت في األمور االخبلقبة.

     

      يعتقد بعض الناس بأنني بارد وح ر .  .01

عندما أتعهد بشي استطيع دائما االلتزاـ به   .00
 ومتابعته لمنهاية .

     

غالبا عندما تسؤ األمور ت بط  متي   .08
 واشعر كما لو كنت استسمـ .

     

      إنني لست بمتفائؿ مبتهج .  .03

أحيانا عندما أقرا شعرا أو انظر إلى قطعة   .00
مف الفف اشعر بقشعريرة ونوبة مف 

 االست ارة.

     

      أنا صمب الرأ  ومتشدد في اتجا اتي .  .05
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أحيانا ال يو ؽ بي وال يعتمد عمي كما   .00
 ينبغي أف أكوف .

     

      نادرا ما أكوف حزينا أو مكتئبا .  .01

      حياتي تجر  بسرعة .  .02

لد  ا تماـ قميؿ في التأمؿ في طبيعة   .03
 الكوف أو الظروؼ اإلنسانية.

     

ح را ويقظا ومراع أحاوؿ أف أكوف   .51
 لمشاعر اآلخريف .

     

      أنا إنساف منتج دائما انهي العمؿ .  .50

اشعر غالبا بالعجز وبحاجة لشخص ليحؿ   .58
 مشاكمي .

     

      أنا شخص نشيط جدا .  .53

      لد  الك ير مف حب االستطبلع الفكر  .  .50

 ا لـ أكف أحب بعض الناس ادعهـ   .55
 يعرفوف  لؾ.

     

ابد مطمقا عمى إنني قادر عمى أف لـ -  .50
 أكوف منظما.

     

أحيانا كنت خجوال جدا لدرجة إنني حاولت   .51
 االختفاء.

     

أفضؿ أف أدير أمور نفسي عف أف أكوف   .52
 قائدا لآلخريف.

     

ك يرا ما استطيع بالمعب في النظريات   .53
 واألفكار المجردة .

     

إ ا كاف ضروريا يمكف أف أتحايؿ عمى   .01
 الناس لمحصوؿ عمى ما أريد.

     

 
 



54 

 (1ممحق )
 م ياس العواما السمسة الكلرى لمشسصية

 عزيزي الطالب ...   عزيزتي الطاللة ...
 تحية طيبة.. 

 الخمسػػةبػػيف يػػديؾ مجموعػػة مػػف الفقػػرات , ارجػػو قراءتهػػا واختيػػار بػػديؿ واحػػد مػػف البػػدائؿ       
 ( في حقؿ البديؿ ال   ينطبؽ عميؾ . √الموضوعة أماـ كؿ فقرة و لؾ مف خبلؿ وضع العبلمة )

فػي  اتعػاونكـ معهػوف أمػؿ البػػػاح تونظرا  لما نعهد  فيكـ مف صػراحة في التعبير عف آرائكـ  , ل ا 
إال ألغػراض اإلجابة عف جميع   ِ  الفقرات , عمما  أف إجابتؾ لف يّطمػع عميػػها أحػد  وال تسػتعمؿ 

توجد إجابة صحيحة وأخر  خاطئة بقدر ما تعبر عف أرائكـ نحو ا . وال  البحث العممي , وأنُه ال
     داع ل كر االسـ.

 
 
 

 وقبؿ البدء بتأشيرات فقرات االستبانة يرجى اكماؿ البيانات االتية:

 أن ى                     الجنس :     كر     
                                                                        

                                                   
                                                       

 
 الباح وف                                                 

 ٍَ جواد   ، فاطًت  جاعىصفاء َضاس  ، جاكه  

 
 
 

 الشكر واالمتنافمع 
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 مقياس العوامل الخمسة الكبرى

 
 ت

موافؽ  الفقرات
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

  أنا لست قمقا .  .0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أحب أف يكوف حولي عددا كبيرا مف   .8
 الناس .

 

     

 ال احب اف ابدد وقتي في احبلـ اليقظة .  .3
 

     

أحاوؿ أف أكوف لطيفا مع كؿ فرد التقي   .0
 به .

     

      احتفظ بممتمكاتي نظيفة ورتبة .  .5

      اشعر بأنني أدنى مف اآلخريف .  .0

      اضحؾ بسهولة .  .1

عندما استدؿ عمى الطريقة الصحيحة   .2
 لعمؿ شي استمر إليها .

     

ادخؿ ك يرا في نقاش مع أفراد عائمتي   .3
 وزمبلئي في العمؿ .

     

انا جيد إلى حد ما في دفع نفسي النجاز   .01
 األشياء في وقتها المحدد .

     

عندما أكوف تحت قدر  ائؿ مف الضغوط   .00
 اشعر أحيانا كما لو إنني سوؼ انهار.

     

      ال اعتبر نفسي شخص مفرح .  .08

تعجبني التصميمات الفنية التي أجد ا في   .03
 الفف أو الطبيعة.
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      بعض الناس بأنني أناني ومغرور.يعتقد -  .00

إنني لست بالشخص ال   يحافظ جدا -  .05
 عمى النظاـ .

     

      نادرا ما اشعر بالوحدة أو الكيبة .-  .00

      استمتع حقا بالتحدث مع الناس .  .01

اعتقد إف ترؾ الطبلب يستمعوف إلى   .02
متحد يف يتجادلوف يمكف فقط أف يشوش 

 تفكير ـ ويضممهـ .

     

أفضؿ التعاوف مع اآلخريف عمى التنافس   .03
 معهـ .

     

أحاوؿ انجاز األعماؿ المحددة لي بضمير   .81
. 

     

      اشعر ك يرا بالتوتر والنرفزة .  .80

أحب أف أكوف في مكاف حيث يوجد الفعؿ   .88
 أو النشاط .

     

      ليس لمشعر أ  تأ ير عمي .  .83

أميؿ إلى الشؾ والسخرية مف نوايا   .80
 اآلخريف .

     

لد  مجموعة أ داؼ واضحة أسعى إلى   .85
 تحقيقها بطريقة منظمة.

     

      اشعر أحيانا بأنه ال قيمة لي .-  .80

      أفضؿ عادة عمؿ األشياء بمفرد  .  .81

      أجرب ك يرا األكبلت الجديدة واألجنبية .  .82

اعتقد باف معظـ الناس سوؼ تستغمؾ إ ا   .83
 سمحت لهـ .

     



57 

أضيع الك ير مف الوقت قبؿ أف استقر   .31
 لكي اعمؿ .

     

      نادرا ما اشعر بالخوؼ أو القمؽ .  .30

      اشعر ك يرا وكأنني أفيض قوة ونشاطا .  .38

نادرا ما أالحظ المشاعر والحاالت   .33
 المزاجية التي تحد ها البيئات المختمفة

     

30.  

      يحبني معظـ الناس ال يف اعرفهـ .  .35

      اعمؿ باجتهاد في سبيؿ تحقيؽ أ دافي .  .30

اغضب ك يرا مف الطريقة التي يعاممني   .31
 بها الناس.

     

أنا شخص مبتهج ومفعـ بالحيوية والنشاط   .32
. 

     

اعتقد بأنه عمينا أف نمجأ إلى السمطات   .33
 الدينية لمبت في األمور االخبلقبة.

     

      يعتقد بعض الناس بأنني بارد وح ر .  .01

عندما أتعهد بشي استطيع دائما االلتزاـ به   .00
 ومتابعته لمنهاية .

     

غالبا عندما تسؤ األمور ت بط  متي   .08
 واشعر كما لو كنت استسمـ .

     

      إنني لست بمتفائؿ مبتهج .  .03

أحيانا عندما أقرا شعرا أو انظر إلى قطعة   .00
مف الفف اشعر بقشعريرة ونوبة مف 

 االست ارة.

     

      أنا صمب الرأ  ومتشدد في اتجا اتي .  .05
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أحيانا ال يو ؽ بي وال يعتمد عمي كما   .00
 ينبغي أف أكوف .

     

      نادرا ما أكوف حزينا أو مكتئبا .  .01

      حياتي تجر  بسرعة .  .02

لد  ا تماـ قميؿ في التأمؿ في طبيعة   .03
 الكوف أو الظروؼ اإلنسانية.

     

ح را ويقظا ومراع أحاوؿ أف أكوف   .51
 لمشاعر اآلخريف .

     

      أنا إنساف منتج دائما انهي العمؿ .  .50

اشعر غالبا بالعجز وبحاجة لشخص ليحؿ   .58
 مشاكمي .

     

      أنا شخص نشيط جدا .  .53

      لد  الك ير مف حب االستطبلع الفكر  .  .50

 ا لـ أكف أحب بعض الناس ادعهـ   .55
 يعرفوف  لؾ.

     

ابد مطمقا عمى إنني قادر عمى أف لـ -  .50
 أكوف منظما.

     

أحيانا كنت خجوال جدا لدرجة إنني حاولت   .51
 االختفاء.

     

أفضؿ أف أدير أمور نفسي عف أف أكوف   .52
 قائدا لآلخريف.

     

ك يرا ما استطيع بالمعب في النظريات   .53
 واألفكار المجردة .

     

إ ا كاف ضروريا يمكف أف أتحايؿ عمى   .01
 الناس لمحصوؿ عمى ما أريد.
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(4ممحق )  
 الم ياس العواما السمسة الكلرى في صورتة النهائية لعد الحذف والتعديا 

 
 ت

موافؽ  الفقرات
 بشدة

معارض  معارض محايد موافؽ
 بشدة

0.    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

أحب أف يكوف حولي عددا كبيرا مف   .8
 الناس .

 

     

 اليقظة .ال احب اف ابدد وقتي في احبلـ   .3
 

     

أحاوؿ أف أكوف لطيفا مع كؿ فرد التقي   .0
 به .

     

      احتفظ بممتمكاتي نظيفة ورتبة .  .5

      اشعر بأنني أدنى مف اآلخريف .  .0

      اضحؾ بسهولة .  .1

عندما استدؿ عمى الطريقة الصحيحة   .2
 لعمؿ شي استمر إليها .

     

ادخؿ ك يرا في نقاش مع أفراد عائمتي   .3
 وزمبلئي في العمؿ .

     

انا جيد إلى حد ما في دفع نفسي النجاز   .01
 األشياء في وقتها المحدد .

     

عندما أكوف تحت قدر  ائؿ مف الضغوط   .00
 اشعر أحيانا كما لو إنني سوؼ انهار.

     

      ال اعتبر نفسي شخص مفرح .  .08

تعجبني التصميمات الفنية التي أجد ا في   .03
 الطبيعة.الفف أو 
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      يعتقد بعض الناس بأنني أناني ومغرور.-  .00

إنني لست بالشخص ال   يحافظ جدا -  .05
 عمى النظاـ .

     

      نادرا ما اشعر بالوحدة أو الكيبة .-  .00

      استمتع حقا بالتحدث مع الناس .  .01

اعتقد إف ترؾ الطبلب يستمعوف إلى   .02
 متحد يف يتجادلوف يمكف فقط أف يشوش

 تفكير ـ ويضممهـ .

     

أفضؿ التعاوف مع اآلخريف عمى التنافس   .03
 معهـ .

     

أحاوؿ انجاز األعماؿ المحددة لي بضمير   .81
. 

     

      اشعر ك يرا بالتوتر والنرفزة .  .80

أحب أف أكوف في مكاف حيث يوجد الفعؿ   .88
 أو النشاط .

     

      ليس لمشعر أ  تأ ير عمي .  .83

الشؾ والسخرية مف نوايا أميؿ إلى   .80
 اآلخريف .

     

لد  مجموعة أ داؼ واضحة أسعى إلى   .85
 تحقيقها بطريقة منظمة.

     

      اشعر أحيانا بأنه ال قيمة لي .-  .80

      أفضؿ عادة عمؿ األشياء بمفرد  .  .81

      أجرب ك يرا األكبلت الجديدة واألجنبية .  .82

إ ا اعتقد باف معظـ الناس سوؼ تستغمؾ   .83
 سمحت لهـ .
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أضيع الك ير مف الوقت قبؿ أف استقر   .31
 لكي اعمؿ .

     

      نادرا ما اشعر بالخوؼ أو القمؽ .  .30

      اشعر ك يرا وكأنني أفيض قوة ونشاطا .  .38

نادرا ما أالحظ المشاعر والحاالت   .33
 المزاجية التي تحد ها البيئات المختمفة

     

30.  

      الناس ال يف اعرفهـ .يحبني معظـ   .35

      اعمؿ باجتهاد في سبيؿ تحقيؽ أ دافي .  .30

اغضب ك يرا مف الطريقة التي يعاممني   .31
 بها الناس.

     

أنا شخص مبتهج ومفعـ بالحيوية والنشاط   .32
. 

     

اعتقد بأنه عمينا أف نمجأ إلى السمطات   .33
 الدينية لمبت في األمور االخبلقبة.

     

      بعض الناس بأنني بارد وح ر .يعتقد   .01

 
 


