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 مقدمة:

ونظرايهتا، ومن أبرز الشخصية كبريا من مناذج بناء   عددا- قصرياترخيه ال خالل-قدم علماء النفس 
على حتليل معامالت االرتباط املتبادلة بني الذي يعتمد  العاملي،ا: النموذج وأمهههذه النماذج 

اليت تلخص هذه  الكامنة،استخراج أهم العوامل أو املكوانت هبدف  التقديرات؛االستخبارات أو 
" أيزنك هم  ابحثني، ثالثة-لقرن املاضي تسعينيات ا حىت-ثني يف هذا اجملال وكان أهم الباح االرتباطات.

" كاتل " ستة عشر عامال يف ويف أمريكا قدم كل من  عوامل،ود ثالثة " يف بريطانيا، الذي افرتض وج
ذلك يف عشرة عوامل كد " جيلفورد " استخراج ثالثة عشر عامال، خلصها بعد أني يف ح الشخصية،
 (.1990 اخلالق، )أمحد عبد

تبلور توجه آخر لدى  الشخصية،جمال  جيرون حبوثهم يف الثالثة،ويف الوقت الذي كان هؤالء الباحثون 
 كما- وقد بدأ هذا التوجه عوامل،أسفرت حبوثهم عن افرتاض وجود مخسة  الباحثني،ى من جمموعة أخر 

وأصبح تيارا أساسيا اآلن يف  ضوئه،ث يف دت البحو مث تطور وتزاي قليلة،متفرقة  بدراسات-هو احلال دائما 
 .1996) األنصاري،وبدر  اخلالق،مناذج الشخصية وحبوثها )أمحد عبد 

 على-العلماء، أمههم  إبسهامات كثري من The Big five model ويقرتن منوذج العوامل اخلمسة 
 & Allport تبري  وأود وأولبورت، ،Thurston ، وثرستونGalton: جولتون -سبيل املثال ال احلصر 

Odbert وفسكه Fiske، ودجيمان Digman، وكريستال Christal، وتيوبس Tupes، وجولدبريج 
Goldberg ونورمان ،Norman،   كريوأخريا وليس آخرا؛ ماك McCrae وكوستا Costa.  وغريهم
 . (2009 اخلالق،)أمحد عبد 

 فأما البحوث املعجميةملعجمية والعاملية؛ من البحوث : انوعني العوامل اخلمسة نقطة التقاء بني  وتعد

Lexical  خالل أمساء السمات )الصفات، اخلمسة ، من ، فقد استهدفت فحص وجود العوامل
 & ,Barbaranelli, Caprara, Rabasca)واألفعال (، املشتقة من املعاجم  واألمساء،

Pastorelli,2003) إىل الفرض املعجمي ، وتستند هذه البحوث The lexical hypothesis ، 
اليومية لألشخاص أحدهم مع اآلخر، الفردية الدالة على التفاعالت  ويتلخص فيما أييت : " إن الفروق

معاجم اص ، وعلى هذا األساس متت مراجعة يف اللغات اليت يتحدث هبا هؤالء األشخستصبح مسجلة 
أشتات السمات املتناثرة يف دف اجتميع على طبيعة الشخصية ؛ هب قوائم ابملصطلحات الدالةة ، إلعداد اللغ

منها، تبقى حمافظة على وجودها بوصفها فئات وهذه الفئات مهما أضفنا إليها أو حذفنا فئات أساسية ، 
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وأما النوع الثاين ؛  (،2772)علي كاظم ، )عوامل(، ال ميكن االستغناء عنها لوصف الشخصية اإلنسانية 
قد استهدفت فحص العوامل اخلمسة عن طريق حتليل العبارات ، ف Factorial العامليةوهو البحوث 

 2773؛ 2004، 2777الوصفية اليت ترد يف استخبارات الشخصية )أمحد عبد اخلالق ، 

(Barbaranelli, et al.  . 

عوامل لوصف ، وجود مخسة "كوستا، وماك كري" لربى ويفرتض منوذج العوامل اخلمسة الك
 العوامل،فادها أن كل عامل من هذه م مهمة،ار، لإلشارة إىل نتيجة هذه ابلكب وقد وصفت الشخصية،

جمردة يف البناء اهلرمي وتعد اخلمسة الكبار عوامل عريضة و  النوعية،يندرج حتته عدد كبري من العوامل 
(، وهذه 213، ص 2772 اخلالق،عبد يف ذلك مثل عوامل أيزنك الراقية )أمحد للشخصية، مثلها 

 واإلتقان. والقبول، للخربة،ح والتفت والعصابية، ساط،االنبعوامل هي ال

العوامل اخلمسة مل يتفقوا مجيعا على  الشخصية،ومن األمهية مبكان أن نذكر، أن الباحثني يف جمال 
كرب املعارضني أوأيزنك " من  كاتل،كل من "    ويعد احلال،وهذا أمر متوقع بطبيعة  للشخصية،بوصفها بناء 

 1221(؛ حيث يرى كاتل )1996وبدر األنصاري ، ،قعبد اخلال)أمحد مسة لنموذج العوامل اخل

(Cattell, كن اختزاهلا إىل مخسة أبعاد. ومن انحية مي وأن الشخصية ال كافية،العوامل اخلمسة غري   ، أن
وامل العريضة االكتفاء ابلعالعوامل اخلمسة كثرية جدا، ويؤكد أن  (Eysenck,1994) أيزنكأخرى يذكر 

يرى "أيزنك " أن عاملي القبول  الرأي،هذا والذهانية(. واعتمادا على  والعصابية،ثة )االنبساط، الثال
وأن اخنفاض  الشخصية، يف كثر من كوهنما عاملني راقينيأ والسطحية،يعدان من العوامل األولية  واإلتقان،
 للخربة قدرة معرفيةالتفتح كما يضيف أن عامل   الذهانية،راد يف هذين العاملني جزء من بعد األفدرجات 

Cognitive ability،  ينظر إليه بوصفه حالة مزاجية أالشأنه يف ذلك شأن الذكاء، وجيب 

Temperamental، دير الذايت أو مقاييس التق من بدال املناسبة،الذكاء  ومن األفضل قياسه ابختبارات
 . (Engler, 2008, p. 322) استخبارات الشخصية

عاما بني كثري من لعوامل اخلمسة ، فإن هناك اتفاقا أثري حول ا جلدل الكبري الذيوعلى الرغم من ا
وتفسرياهتا األساسية ، ومنهجها يف ية ، يف الوقت الراهن ، على هوية هذه العوامل علماء نفس الشخص

عرب  متسقا (، ومع أن ترتيب هذه العوامل مل يكن2772، الشخصية )فؤاد املوايف ، وفوقية راضي  حتليل
ى اختالف طرائق القياس ، إليها علعددا كبريا من الباحثني قد توصل  فإنالدراسات والثقافات ، 

 .2002) العينات )علي كاظم ،واختالف 
 ابحثا  78ابالشرتاك معمل اخلمسة ، فقد أجرى "ماك كري " وفيما يتعلق بعمومية منوذج العوا
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(McCrae & Terracciano et al., 2005a) منوذج العوامل اخلمسة لدى عينات من  ة على، دراس
ن من بينها دولة الكويت ، وكشفت هذه الدراسة ، عت من مخسني دولة، طالب اجلامعة ، استمد

افات ، وبكلمات استخراجها بشكل ملحوظ ، يف معظم الثق وإعادةإمكانية تكرار العوامل اخلمسة، 
 عوامل اخلمسة بني هذه الثقافات . عمومية منوذج الإىل  -بوجه عام  -أخرى ، فقد توصلت هذه الدراسة 

 & McCrae) ابحثا 12 " ابالشرتاك معووتريا سيانأجرى " ماك كري،  نفسه،ويف اإلطار 

Terracciano et al., 2005b) العوامل اخلمسة ابستخدام قائمة  على منوذج العوامل اخلمسة، دراسة
وتبني  الكويت،من بينها دولة  دولة، من إحدى ومخسني استمدت اجلامعة،ى عينة من طالب لد املنقحة،

كما ظهرت فروق   للدول، ال تعزى إىل املستوى االقتصادي الدراسة،هذه نتائج املستخرجة من أن ال
 واإلفريقيني،اآلسيويني على متوسط يف االنبساط أعلى من  واألمريكيون،حيث حصل األوروبيون جغرافية؛ 

 . ل اخلمسة عرب الثقافاتافؤ العواموأخريا اتضح تك

األساسية اخلمسة ضرورية وكافية معا، لوصف األبعاد  ، أن العواملويؤكد " ماك كري، وكوستا "
 وأمهية،ريا ثالشخصية أت كثر خرائطأ يعد-الراهنالوقت  حىت-وامل اخلمسة وأن منوذج الع للشخصية،

مكان ما، ابلنسبة إىل هذه األبعاد ميكن أن توضع يف  الشخصية،ويبدو أن معظم السمات املهمة يف 
يف  بفعالية،وذج العوامل اخلمسة . ويستخدم من-305)374 :2772 اخلالق،عبد ى )أمحد اخلمسة الكرب 

 ,Halverson) النفسيةوكذلك يف جمال تشخيص االضطراابت  واملهنية،الت العملية والتجريبية اجملا

Havill, Deal, Baker, Victor, Pavlopoulos et al.,2003)  

لدى ألجنبية حنو دراسة منوذج العوامل اخلمسة الكربى وقد توجهت معظم الدراسات العربية وا 
 (، ومنMcCrae et al.,2005a, 2005b  ؛2771 ،علي كاظم ؛ 1997الراشدين )بدر األنصاري ،

هناك زايدة يبدو أن السابقة يف جمال الشخصية ، من استقراء عدد كبري من الدراسات انحية أخرى ، ف
طفال واملراهقني ، ولكن استهدفت الكشف عن بنية الشخصية لدى األ الدراسات ، اليتمطردة يف عدد 

ال فسري نتائجها، يضاف إىل ذلك، أنه غياب إطار عام لتاملشكلة األساسية يف هذه الدراسات ، هي 
 واملراهقة وعددهالطفولة حول طبيعة األبعاد الالزمة لوصف الشخصية يف ا يوجد اتفاق بني الباحثني

(Barbaranelli et al., 2003)  ، إمكانية االستفادة من استخدام ولكن الباحثني توصلوا حديثا، إىل
 ,Barbaranelli, Fida) األطفال واملراهقنيل اخلمسة ، يف دراسة الشخصية لدى منوذج العوام

Paciello, Di Giunta, & Caprara,2008). 
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على األطفال أن منوذج العوامل اخلمسة ، ينطبق  دلة مرتاكمة ، تربهن علىتتوافر أوبوجه عام، 
استخدمت تقديرات اآلابء م هذه األدلة ، من الدراسات اليت واملراهقني ، ومع ذلك فقد أتت معظ

ذ بتقديرات املعلم قياس الشخصية )األخ ، غري أن هذا االاجتاه يف(Muris et al., 2005)واملعلمني 
وث الذي الشخصية (، قد تعرض لنقد شديد؛ ذلك أن املبحالتقارير الذاتية يف قياس  مهالإو  والوالدين ،

يها عن طريق املالحظني مصدرا دقيقا ملعلومات كثرية ، يصعب الوصول إليقدم وصفا لشخصيته ، يعد 
املوايف ، وفوقية )فؤاد ىل أتثري اهلالة ، وامليول ابلتحيز، إضافة إواملقدرين اآلخرين ، الذين تتصف استجاابهتم 

بوجه عام، من أهم مصادر  Self - rating (، ومبعىن آخر تعد أساليب التقدير الذايت2772راضي ، 
 املعلومات يف جمال حبوث الشخصية. 

؛  2773al.,  (Barbaranelli, et)" وزمالئه يابرابرا نيللفجوة مؤخرا من قبل "وقد سدت هذه ال
-وحتققوا  واملراهقة،يف مرحليت الطفولة املتأخرة  اخلمسة،لقياس العوامل وا بتطوير استخبار حيث قام
 ةسيكو مرتيأن هذا االستخبار يتسم خبواص  من-املدارس اإليطاليني  كبرية من تالميذعينة   ابستخدام

عوامل تتفق مع منوذج  مخسةكشفت عن وجود   العاملي،التحليل  واألهم من ذلك، أن نتائج جيدة،
وعدم االتزان الوجداين )العصابية(،  واإلتقان، والقبول، االنبساط،وهي:  للراشدين،كربى مسة الالعوامل اخل

  للخربة.والتفتح 

ودراسات أجنبية  واحدة،إال عن دراسة عربية  والعربية،لعاملية ومل يسفر الفحص الدقيق لقواعد البياانت ا
واجتدر اإلشارة إىل عدم إاتحة  واملراهقني،طفال اخلمسة لأليت ابستخدام استخبار العوامل قليلة جدا، أجر 

حدود علم  يف-ني يف اجملتمع الكوييت على عينات من األطفال أو املراهق املوضوع،أية دراسة يف هذا 
الستخبار  ةالسيكو مرتيه الدراسة إىل التحقق من اخلصائص هتدف هذ املنطلق،هذا  ومن-الباحثني 

 لدى عينة من املراهقني الكويتيني. ،لألطفالالعوامل اخلمسة للشخصية 

 مشكلة الدراسة: 

 حتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

 لكويتيني؟ االعوامل اخلمسة لألطفال لدى عينة من املراهقني الستخبار  ةالسيكو مرتيما أهم املعامل  -1

 والعصابية، واإلتقان، بول،والقامل اخلمسة )االنبساط، هل توجد فروق بني اجلنسني يف العو  -2
 ؟ للخربة(والتفتح 
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 ؟للخربة(والتفتح  والعصابية، واإلتقان، والقبول،)االنبساط، هل توجد عالقة بني العوامل اخلمسة  -3

 أهداف الدراسة:

من  لألطفال،اخلمسة ، الستخبار العوامل ةالسيكو مرتي إىل استخراج املعامل الدراسة،هدفت هذه 
جلنسني واىل حتديد الفروق بني ا الكويتيني،لدى عينة من املراهقني  وزمالئه،" يابرابرا نيللوضع "

 وفحص االرتباطات بني هذه العوامل.  اخلمسة،يف العوامل 

 أهمية الدراسة:

بدراسة ي منذ زمن بعيد، إىل وجود اهتمام واضح يشري الفحص العام لإلنتاج الفكري النفس
يف أنه  الشخصية،أمهية قياس حيث تكمن  والعريب؛عاملي ويني الالشخصية وقياسها، على املست

ة للسمات وميدهم أبوصاف وتفسريات دقيق للشخصية،يساعد الباحثني على فهم البناء األساسي 
االهتمام بدراسة شخصية األطفال  أن-البحوث العربية  يف-ولكن املالحظ  الفردية،والفروق 

إىل إاتحة لى الكبار، ومن مث؛ فإن احلاجة ماسة اوى مع البحوث نفسها عال يتس واملراهقني،
 قياس عريب للشخصية مناسب للصغار. م

وكما أسلفنا سابقا، يعد هذا االستخبار واحدا من أحدث النماذج يف جمال دراسات الشخصية، و 
عربية واحدة يف هذا اجملال ، لقواعد البياانت العربية إال عن دراسة  فلم يكشف الفحص الدقيق

 الفجوة يفتبدو احلاجة ماسة إىل إجراء هذه الدراسة ، يف حماولة لسد جانب من  لذلكونظرا 
كما   واختبارا لبعض النتائج اليت توصلت إليها البحوث السابقة ،البحوث العربية يف هذا اجملال ، 

قني ، ميكن أن ميدان مبؤشر القياسية لالستخبار لدى عينات من املراهكد من الكفاءة أأن الت
يف  الشخصية لدى عينات من األطفالتفادة من هذا االستخبار، يف قياس إلمكانية االساسي أس

واألطفال ، ختدم أغراضا  دراسات مستقبلية ، ومن مث؛ إاتحة أداة لقياس الشخصية لدى املراهقني
 د الباحثني على إجراء حبوث اتلية يف هذا اجملال . نظرية وتطبيقية ، وتساع

 مصطلحات الدراسة:

م فريد يشتمل على تنظياثبت ودائم إىل حد كبري،  مركب، منط سلوكي :Personality الشخصية -أ
والفيزيولوجية اليت حتدد سلوك الفرد وفكره )أمحد ظائف والسمات العقلية والوجدانية الو جملموعة من 

 .2009 :79) اخلالق،عبد 
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 العوامل اخلمسة: -ب

والتوكيد،  والنشاط،من مثل: احلماسة،  يشري إىل مسات :Extraversion عامل االنبساط -1
ليت حيصل عليها املبحوث أبنه الدرجة اويعرف إجرائيا  املرح،وحب  اإلاثرة،والبحث عن  واالجتماعية،

 االنبساط.يف مقياس 

 اآلخرين،والرقة يف التعامل مع  والتساهل، والكرم، الطيبة،يعكس  :Agreeableness عامل القبول -2
 القبول. مقياس عليها املبحوث يفف إجرائيا أبنه الدرجة اليت حيصل يعر و  احتياجاهتم،وتفهم 

 والكفاءة، والدقة، والنظام، والطموح، ابلثقة،تبط ابجلدارة ير  :Conscientiousness اإلتقانعامل  -3
 اإلتقان.ليها املبحوث يف مقياس حيصل عويعرف إجرائيا أبنه الدرجة اليت  اباللتزامات،والوفاء 

 والعدائية، والغضب،واالستياء،  واالكتئاب، القلق،يعرب عن  :Neuroticism بيةعامل العصا -4
ليها املبحوث أبنه الدرجة اليت حيصل عويعرف إجرائيا  الذات،والتقليل من قيمة  واملزاجية، واالندفاعية،

 يف مقياس العصابية.

 واخليال، الة،واألص اإلبداع،: ينصب على Openness to experience عامل التفتح للخربة -1
ليت أبنه الدرجة اويعرف إجرائيا  واجلمالية،ابلنواحي الثقافية واالجتماعية  واالهتمام االستطالع،وحب 

 ) (Meesters, & Diederen, 2005 للخربة.حيصل عليها املبحوث يف مقياس التفتح 

McCrae & Costa, 2003, p.4; Muris,  

 الدراسات السابقة:

لدى عينة من  بتقدير مسات الشخصية ،(Digman & Inouye,1986) ي "ينو إقام " دمجان، و  
بلغ  الشخصية،جملموعة من الصفات ، وأجراي حتليال عامليا لتقديرات املعلمني (499 =األطفال )ن

حيث ظهر  اخلمسة؛أيدت منوذج العوامل  مكوانت،صفة، وكشف هذا التحليل عن مخسة  43عددها
 وزمالئه،واستهدفت دراسة " جون "  الكربى.وبني العوامل اخلمسة  ت،املكوانتشابه ملحوظ بني هذه 

(John, Caspi, Robins, Moffitt, & Stouthamer- Loeber, 1994)بنية  ، الكشف عن
وذلك بتحليل تقديرات  الكربى،اس العوامل اخلمسة وتطوير أداة لقي املبكرة، الشخصية يف مرحلة املراهقة

دعمت ، وقد سنة 13و  12(، ممن راوحت أعمارهم بني=350 ائهن )ناألمهات لسمات شخصية أبن
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، أنه ميكن الكشف عن راسةالدكما أظهرت هذه   الكربى،ل اخلمسة البنية املفرتضة للعوام النتائج،
 اخلمسة لدى األطفال األصغر سنا.  العواملمكوانت 

قائمة للصفات األساسية كوين هدفت إىل ت(، دراسة 1995وأجرى أمحد عبد اخلالق ، وبدر األنصاري )
ممن راوحت أعمارهم (، 17=لتالميذهم )ن، وذلك بتحليل تقديرات املدرسني  للشخصية لدى األطفال

الجتماعي ، اامل لشخصية األطفال ، هي: التكيف عو  مخسة سنة، وكشفت النتائج عن 11و  17 بني
 وظهر تشابه بني العوامل املستخرجة يف هذهوتبلد الضمري، والعصابية ، والطيبة ، واالنبساط االندفاعي، 

 الدراسة ، والعوامل اخلمسة الكربى للشخصية ، يف ثالثة منها على األقل.
من  ،(De Fruyt, Mervielde, Hoekstra, & Rooland, 2000) وحتقق "دي فريت " وزمالئه 

ت الشخصية لدى عينة يف تقدير السما , (NEO PI - R) صالحية قائمة العوامل اخلمسة املنقحة مدى
خصية اما، واستخدمت كذلك قائمة الشع 11 و 12بني (، راوحت أعمارهم469 =من املراهقني )ن

لفحص الصدق  ذلكو    Hierarchical Personality Inventoryاهلرمية )املتدرجة( لألطفال 
 -للتكرار للراشدين ، قابلة  العوامل اخلمسةوأثبتت النتائج أن  لقائمة العوامل اخلمسة ، التمييزي والتقاريب

العوامل املتوقعة والتابعة هلا، عينة املراهقني ؛ حيث اندرجت كل تشبعات البنود حتت  يف -بشكل كبري 
 ة هلا معامالت ثبات وصدق مقبولة. وتبني أن القائم

،  ,Lamb, Chuang, Wessels, Broberg, & Hwang) 2772) ،وزمالؤهوأجرى " المب" 
سنة، أسفرت عن التحقق  11 و 2راوحت أعمارهم بني  السويديني،األطفال  على عينة مندراسة طولية 

ما ك  واملعلمني،ابستخدام تقديرات اآلابء العوامل اخلمسة الكربى للشخصية، وذلك  من صدق منوذج
 لعوامل اخلمسة مستقرة عرب الزمن. ااتضح أن الدرجات املستخرجة من 

 ,Zang, Kohnstamm, Slotboom, , Elphick, & Cheung)" زانج " وزمالؤه ، وحبث 

(، ممن 725  =أبطفاهلم )ناألوصاف احلرة للوالدين ، اخلاصة الصني وهولندا،  ، يف كل من (2002
ترميز للفئات ، يستند جزئيا إىل منوذج العوامل سنة، وذلك ابستخدام نظام  14و  3ني راوحت أعمارهم ب

التوايل ، ميكن  من أوصاف الوالدين )األب واألم ( على % 11و  86% اخلمسة ، وكشفت النتائج أن
 اخلمسة للراشدين.ت أساسية ، شبيهة بنموذج العوامل فئاتصنيفها إىل مخس 

قيست السمات  , (Asendorpf & Aken, 2003) ويف دراسة طولية أجراها " أسيندورف، وآكن "
املعلم ، ويف  اعتمادا على تقديراتسنوات ،  2و  4لدى األطفال يف سن الكربى للشخصية ،  اخلمسة
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سنة حسبت تقديرات الوالدين واألصدقاء، وقد  12 سن العاشرة ، حسبت تقديرات الوالدين ، ويف عمر
 اخلمسة. العوامل دعمت النتائج صدق

التحقق من بنية منوذج  ،(Zeng, Draper, & De Lin, 2003) وحاول " زنج، ودرابري، ودي لني " 
ية لدى عينة املعلمني للسمات الشخصذلك إبجراء حتليل عاملي لتقديرات و  للشخصية،اخلمسة  العوامل

ج العوامل عاما، وأيدت التحليالت منوذ  12 و10أعمارهم بني(، راوحت =493)نمن األطفال الصينيني 
 .Ego strength أطلق عليه قوة األان سادس،ابإلضافة إىل عامل  اخلمسة،

 ,Baker, Victor, Chambers, & Halverson) فت دراسة "بيكر" وزمالئههد مماثل،ويف سياق 

وذلك  املراهقني،لشخصية لنموذج العوامل اخلمسة  والتمييزي،ق من الصدق التقاريب إىل التحق ،(2004
وحتقق وتقديرات املعلمني.  األقران،وتقديرات  الذايت،خمتلفة للتقدير، وهي: التقدير ابستخدام ثالثة مناذج 

متعددة ومصفوفة متعددة السمات  التوكيدي،خالل التحليل العاملي الباحثون من صدق هذا النموذج من 
ما عدا  اخلمسة،مشاهبة للعوامل  أمناطا التحليالت،نتائج هذه وأظهرت  االرتباطي،والنموذج غري  الطرق،

ية العوامل اخلمسة للشخصية والتمييزي لبن الصدق التقاريب النتائج،وتدعم هذه  الوجداين،عامل الثبات 
 لدى املراهقني.

من اخلصائص  التحقق، Muris, et al., 2005)ويف هولندا، استهدفت دراسة " موريس " وزمالئه ) 
لدى عينة من  وزمالئه،"  يابرابرا نيلل" من وضع  لألطفال،العوامل اخلمسة ، الستخبار ةالسيكو مرتي
ملقياس يتميز ببناء . وأظهرت النتائج أن اسنة 11و  12 ، راوحت أعمارهم بني(222=املراهقني )ن

تتفق إىل حد كبري،  اهلولندية،البنية العاملية لالستخبار، كما طبق على العينة حيث ظهر أن  واضح؛عاملي 
 بينت النتائج أن املقياسوأخريا،  األصلية،طفال يف صيغته العوامل اخلمسة لألمع البنية العاملية الستخبار 

  جيدة.مبعامالت ثبات وصدق يتسم 

اجليدة ، الستخبار  ةالسيكو مرتي(، يف التحقق من اخلصائص 2772" )وجنح "فؤاد املوايف ، وفوقية راضي
" وزمالئه ، لدى عينة من األطفال املصريني ، يابرابرا نيلل" اخلمسة الكربى لألطفال ، من وضعالعوامل 

تقريبا، وأشارت النتائج إىل أن  1152م لغ متوسط أعماره(، وقد ب213=)ن املتأخرة يف مرحلة الطفولة
اخلمسة الكربى املفرتضة ،  تفق إىل حد كبري مع العوامل وتية لالستخبار، تشمل مخسة عوامل ، البنية العامل

برهنت النتائج على صدق االستخبار؛ تسم ابتساق داخلي مقبول ، وأخريا كما ظهر أن االستخبار ي
، وأبعاد لشخصية األطفال ت ارتباط دالة إحصائيا، بني العوامل اخلمسة الكربى جت معامالحيث استخر 

 استخبار أيزنك للشخصية. 
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 (Hendriks, Kuyper, Offringa, & Van der, Werf, 2008) وفحص " هندركس " وزمالؤه

"  سهند رك، من وضع "  (FFPI) امل اخلمسة للشخصية لدى الراشدين، مدى مالءمة قائمة العو 
النتائج أن بنية العوامل عاما، وكشفت 13 متوسط أعمارهملقياس شخصية املراهقني ممن بلغ  وزمالئه،
كما اتضح أن القائمة تتسم خبصائص   املراهقني،للتكرار على عينة الدراسة من قابلة  للراشدين،اخلمسة 

 جيدة. ةسيكو مرتي

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 كثرية،توصلت إىل نتائج   الدراسات،عدد غري قليل من  للشخصية،مسة لعوامل اخلأجري يف موضوع ا 
واجتدر اإلشارة إىل أن  النموذج،يف فهم جوانب متعددة هلذا  وأسهمت اخلمسة،دعمت منوذج العوامل 

انية االستفادة إمك الباحثون،كد أولكن منذ أن  الراشدين،من استخدمت عينات  الدراسات،ظم هذه مع
اليت تزايدت وترية الدراسات  واملراهقني،طفال يف دراسة بنية الشخصية لدى األ اخلمسة،ل من منوذج العوام

ويتضح من عرض  واملراهقني.وقابليته للتعميم على األطفال  اخلمسة،برهنت على صدق منوذج العوامل 
دت اعتمقياس العوامل اخلمسة لدى األطفال ، الدراسات السابقة ، أن معظم الدراسات اليت استهدفت 

استخدمت بعض واملعلمني ، وأمهلت التقارير الذاتية ، يف حني على تقديرات اآلابء  -بشكل أساسي  -
بعضها اآلخر، التقارير الذاتية،  واملعلمني ، واستخدمالدراسات اليت أجريت على املراهقني تقارير اآلابء 

فإنه ال ميكن أسلفنا سابقا،  وكمامن أتليف " كوستا، وماك كري " ،  وخباصة قائمة العوامل اخلمسة
لقياس الشخصية ،  واألصدقاء، بوصفها وسائل دقيقة وموضوعية االعتماد على تقديرات اآلابء واملعلمني

 التقدير الذايت ، واالستخبارات . مقارنة أبساليب 

العوامل الستخبار  ةالسيكو مرتيفإن البحوث العاملية اليت استهدفت فحص اخلصائص  أخرى،ومن انحية 
 قليلة،، تعد  ,.Barbaranelli, et al) 2773وزمالئه )" يابرابرا نيللمن وضع " لألطفال،اخلمسة 

 املوايف،اسة " در  إال-الباحثني حدود علم  يف-حيث ال يوجد  وينسحب ذلك على البحوث العربية؛
عينة من  ىلدقياس اخلصائص القياسية لالستخبار يف مصر، اليت هدفت إىل (، 2772وراضي " )

ذه الدراسة فحص اخلصائص القياسية الستخبار العوامل اخلمسة ومن مث، حتاول ه املصريني،األطفال 
 دى عينة من املراهقني الكويتيني. ل لألطفال،
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 منهج الدراسة وإجراءاتها:

 ملنهج الوصفي االرتباطي املقارن. ا الدراسة:منهج 

 كومية يف دولة الكويت. طالب املدارس الثانوية احل الدراسة:جمتمع 

 اإلانث، من 198ومن الذكور،  175 وطالبة:طالبا  373 اشتملت عينة الدراسة على الدراسة:عينة 
، وهي 751ف معياري واحنرا ،15.7عاما، وكان متوسط أعمار العينة  11و 15 أعمارهم بنيراوحت 

 عينة متاحة من املتطوعني.

 أدوات الدراسة: 

 Big Five Questionnaire for Children ر لألطفالاستخبار اخلمسة الكبا -1

(BFQ-C :) 

 وهو أداة تقدير (Brabaranelli, et al., 2003) " وزمالؤه يابرابرا نيللقام بوضع هذا االستخبار " 
والتفتح  الوجداين،وعدم االتزان  واإلتقان، والقبول،هتدف إىل قياس العوامل اخلمسة )االنبساط،  ذايت،

سن الثامنة وما بعدها. ويف بداية تطوير االستخبار، وضع بدءا من  واملراهقني،األطفال  لدى للخربة(
، تصف خصائص الشخصية لدى األطفال مسة يف الشخصية  285 يتكون من الباحثون وعاء للبنود،
 يف وصف شخصيةعلمون ، أبهنا األكثر أمهية مسات، حددها اآلابء وامل 104 منهاواملراهقني ، استخلص 

سلوكيا، وأجري عدد من الدراسات األطفال واملراهقني ، وحولت هذه السمات إىل عبارات موجهة 
 عبارة ، موزعة ابلتساوي ؛ بواقع 21 املكون منعية ، أسفرت عن الصورة النهائية لالستخبار االستطال

مخاسي مقياس " ليكرت "  أساساب عن كل منها على العوامل اخلمسة ، جيبندا لكل عامل من  13
 يع العبارات ابلبساطة والوضوح . ، وتتسم مج1 =، إىل غالبا1=ميتد من اندراالبدائل، 

من الصدق العاملي لالستخبار؛ حيث أمكن استخالص مخسة عوامل " وزمالؤه ،  يابرابرا نيللوقد حتقق "
ألبنائهن ، كما  املعلمني ، وتقديرات األمهاتيت ، وتقديرات التحليالت اإلحصائية للتقدير الذا، من 

ستخبار العوامل التابعة هلا، وحسبت معامالت االرتباط بني اجت كل تشبعات البنود حتت العوامل اندر 
ارتباطا ارتبط االنبساط يف استخبار أيزنك أيزنك لشخصية األطفال ، و اخلمسة لألطفال ، وأبعاد استخبار 

استخبار أيزنك إجيابيا بعدم االتزان طت العصابية يف اط ، والقبول ، والتفتح للخربة ، وارتبإجيابيا ابالنبس
والتفتح  الذهانية سلبيا ابإلتقان ، والقبول ،لبيا ابلتفتح للخربة واالنبساط ، وأخريا ارتبطت الوجداين ، وس
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دالة إحصائيا، كما حسبت معامالت االتزان الوجداين ، ومجيع هذه املعامالت بعدم  وإجيابياللخربة ، 
أساليب التقدير )تقدير ال والتحصيل الدراسي ، عرب خمتلف ني استخبار العوامل اخلمسة لألطفاالرتباط ب

ارتباطا تقدير األمهات (، وتبني أن عاملي التفتح للخربة واإلتقان ، كثر ذايت ، وتقدير املعلمني ، و 
وكية لدى ابملشكالت السل اخلمسة كذلك بوصفها منبئات ابلتحصيل الدراسي ، واستخدمت العوامل

 األطفال واملراهقني. 

وروجعت الرتمجة مرات عدة، ومل تدخل أي  العربية،اإلجنليزية إىل وقام الباحثان برتمجة االستخبار من 
ات يعد عدد بنود االستخبار مناسبا، كما أن بنوده ذبة إىل عدد البنود وصياغتها؛ حيث تعديالت ابلنس
 ....و" أحب قراءة الكتب "  "،او" أبكي كثري  "،يت مرتبة أمثلتها: " غرفومن  وواضحة،صياغة بسيطة 

 :مسة من وعع   ووستا  وما  وري  قائمة العوامل اخل -2

 & Costa) منشور؛غري  اخلالق،القائمة )أمحد عبد  استخدمت الصيغة العربية املختصرة هلذه 

McCrae, 1992)، وتشتمل كل من  وزمالئه، " يابرابرا نيلل"  ر الصدق املرتبط ابحملك الستخبارلتقدي
 ائمة واالستخبار على عوامل مخسة، كما أسلفنا. الق

 إلجراءات:ا

مشل كل  مجعية،جلسات يف  الدراسية،يف الفصول  الثانوية،طبق املقياس على عينة من طالب املرحلة 
ان تز وسوف يستبدل بعامل " عدم اال، وقد كان تعاون املبحوثني جيدا. طالبا 25 إىل 20 منها من

 وملزيد من االختصار.  العاملي،اتساقا مع الرتاث  العصابية،الوجداين " عامل 

 النتائج:

- Item (، معامالت ارتباط بنود عامل االنبساط ابلدرجة الكلية بعد استبعاد البند1يبني جدول )

remainder،  توى يتضح أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائية عند مس اجلدول،ومن مالحظة هذا
 .7522و 7531، وتراوح بني 7571
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ارتباط بنود عامل االنبساط ابلدرجة الكلية بعد استبعاد البند لدى العينة  تمعامال (0جدول )
 (313الكلية )ن=

 بنود عامل االنبساط معامل االرتباط
 ن.يلتقي اآلخر أأحب أن -1 0.56
 أحب أن أتنافس مع اآلخرين. -9 0.43
 .القيام بنشاطات كثريةحب احلركة و أ14- 0.52
 ن.يكون مع اآلخر أأحب أن  -19 0.59
 ول لآلخرين ماذا أفكر فيه.قأأستطيع بسهولة أن  -23 0.53
 ول ما أفكر فيه.قأ26- 0.48
 أفعل أي شيء حىت ال أشعر ابمللل. -35 0.42
 دث مع اآلخرين.حتأحب أن أ -40 0.62
 .نع شخصا ما أبفكاريقأستطيع أن أ-42 0.52
 ول.قكلم يستمع إيل اآلخرون ، ويفعلون ما أتعندما أ - 50 0.61
 أحب الفكاهة )الضحك(. -55 0.38
 .ي تكوين صداقاتمن السهل عل -57 0.51
 أان سعيد ومليء ابحليوية.-23 0.52

 

ويتضح  القبول،(، معامالت ارتباط البند ابلدرجة الكلية بعد استبعاد البند يف عامل 2ويبني جدول )
 حيث تراوح بني ؛7571مستوىأن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند  اجلدول،من قراءة هذا 

 .7527و 7532
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معامالت ارتباط بنود عامل القبول ابلدرجة الكلية بعد استبعاد البند لدى العينة الكلية  (2جدول)
 =374) ن)

 بنود عامل القبول معامل االرتباط
 اصة يب مع اآلخرين.أشارك األمور اخل-2 0.39
 صرف بطريقة سليمة وصادقة مع اآلخرين.تأ-11 0.55
 فهم موقف اآلخرين عندما حيتاجون إىل مساعديت.تأ-13 0.58
 أحب تقدمي اهلدااي لآلخرين.-12 0.54
 إذا أخطأ شخص ما يف حقي، فإنين أساحمه.-21 0.47
 زمالئي ابحملبة والود. أعامل27- 0.56
 وحنان.ف مع اآلخرين بلطف صر تأ -32 0.60
 دث بطريقة مهذبة مع اآلخرين.حتأ-38 0.48
 أساعده.إذا واجه أحد زمالئي أي مشكلة فإنين 45- 0.41
 ق يف اآلخرين.أث-47 0.56
 عامل بلطف حىت مع األشخاص الذين ال أحبهم.تأ -51 0.54
 أعتقد أبن اآلخرين طيبون وصادقون. -60 0.50
 خرين ابستخدام األشياء اخلاصة يب.أمسح لآل -64 0.45

استبعاد البند، ويتبني من  (، معامالت ارتباط بنود عامل اإلتقان ابلدرجة الكلية بعد3ويوضح جدول )
 7542 وتراوح بني ،7571مستوىإحصائيا عند  أن مجيع معامالت االرتباط دالة اجلدول،مالحظة هذا 

 .7513و

لدى العينة الكلية  إلتقان ابلدرجة الكلية بعد استبعاد البندمعامالت ارتباط بنود عامل ا (3جدول)
 (373=)ن

 بنود عامل اإلتقان معامل االرتباط
 .وم بعملي ابهتمام وعناية شديدةقأ-3 7511
 أجنز أعمايل بطريقة جادة وأان أشعر ابلسرور.-1 7522
 وم هبا.قأندمج مع األشياء اليت أ- 20 7514
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 اء احلصة.ثنوم هبا يف أقاء اليت أأركز على األشي-22 7511

7511 
د من أتكب فإنين أراجعه عدة مرات حىت أعندما أنتهي من أداء الواج-25

 صحته.
 والنظام.أحرتم القواعد -28 7513
 وعودي.أحافظ على -34 7541
 مرتبة. غرفيت-37 7512

7512 
ين لزم نفسي تكملته مهما كلفأعندما أبدأ يف عمل شيء ما، فإنين -44

 األمر.
 .املدرسة مرتبة جداأحب أن أحتفظ جبميع أغراض -41 7524
 لعب فقط بعد أن أنتهي من واجبايت املدرسية.أ-53 7517
 من الصعب أن يتشتت انتباهي.-56 7542
 أعمل واجيب بنفسي.-65 7542

البند، ومن (، معامالت ارتباط بنود عامل العصابية ابلدرجة الكلية بعد استبعاد 4ويبني جدول )
 ، وتراوح بني7571 إحصائيا عند مستوى يتضح أن مجيع معامالت االرتباط دالة اجلدول،مالحظة هذا 

 . 7514و 0,31

معامالت ارتباط بنود عامل العصابية ابلدرجة الكلية بعد استبعاد البند لدى العينة الكلية  (3جدول )
 (373=)ن

 بنود عامل العصابية معامل االرتباط
 أصبح عصبيا من أبسط األمور.-4 7522
 مزاجي سيئ.-2 7522
 ادل مع اآلخرين بطريقة عنيفة.اجتأ-1 7522
 أغضب بسهولة.-15 7514
 ن.يشاجر مع اآلخر أت-17 7541
 مشاعري.رح اجتمن السهل أن -29 7513
 حزين. أان-31 7511
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 .اور وم به فقظار وأعندما أريد عمل شيء ما فإنين ال أستطيع االنت-39 7531
 صبور. غري أان–41 7512
 أفقد هدوئي بسهولة.-49 7521
 وم بعمل األشياء وأان متوتر.قأ-54 7522
 .اكثري  أبكي–58 7531
 لق على أبسط األشياء.قأ-61 7511

البند، ومن رجة الكلية بعد استبعاد (، معامالت ارتباط بنود عامل التفتح للخربة ابلد1ويبني جدول )
 ، ومجيع هذه املعامالت دالة7524و 7522 بني يتضح أن معامالت االرتباط تراوح دول،اجلمالحظة هذا 

تبعا حملك  7537 من أقلحيث إنه  "؛بند " أعرف أشياء كثرية ، ما عدا 7571إحصائية عند مستوى 
كد أتاالحتفاظ به، والسيما بعد ال الرغم من اخنفاض داللة هذا البند، فقد آثر الباحثانوعلى  "،"ميشيل 

(، كما أنه من املفضل أن 2م، على حنو ما سريد يف جدول )التفتح للخربة بوجه عامن ارتفاع ثبات عامل 
 يتساوى عدد البنود يف كل عامل. 

العينة معامالت ارتباط بنود عامل التفتح للخربة ابلدرجة الكلية بعد استبعاد البند لدى  (5جدول)
 (373=الكلية )ن

 بنود عامل التفتح للخربة معامل االرتباط
 كثرية.أعرف أشياء  -5 0.26
 لدي خيال واسع.-17 0.33
 علم بسهولة ما أدرسه يف املدرسة.تأ -12 0.57
 املدرس.أان قادر على اإلجابة بطريقة صحيحة عن أسئلة -18 0.64
 أحب قراءة الكتب.-24 0.55
 املدرس.أفهم بسرعة ما يشرحه -30 0.63
 ربامج التلفزيونية العلمية.أحب ال-33 0.57
 األخبار يف التليفزيون ، ومعرفة ما حيدث يف العامل. ةهداشمأحب -36 0.57
 جديدة.لعاب وطرق ترفيه أأان قادر على ابتكار 43- 0.47
 الرايضيات.أان قادر على حل مسائل -42 0.53
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 أحب معرفة أشياء جديدة وتعلمها.-52 0.49
 األخرى.ة عادات البلدان أحب السفر ومعرف-59 0.39
 أفهم األمور بسرعة.-62 0.61

 بطريقة املكوانت األساسية بندا(، مث حللت 21حسبت معامالت االرتباط املتبادلة بني بنود املقياس )

Principal components analysis  عامال، جذرها 15التحليل عن استخراج، وأسفرت نتائج هذا
،... 2527، و  3,04 ، 3,15 ، 3,30 ، 3,45 ،4511، 1513ل : )على سبيل املثا 751<  الكامن

( العوامل اخلمسة 2ل )عاملي موجه إىل مخسة عوامل ، ويبني جدو (، وقد فضل الباحثان إجراء حتليل إخل
اجلنسني ، وقد حتدد معيار التشبع الدال " لدى  سالفار مياكبعد التدوير املتعامد بطريقة " املستخرجة، 

 من التباين ، وهي نسبة مقبولة من التباين املشرتك .  44,3% العوامل اخلمسةقد استوعبت ، و 754أبنه 

 (373=( لدى اجلنسني )نسالفار مياوالعوامل بعد التدوير املتعامد ) (6جدول)

 العوامل
 دالبن

 العوامل
 دالبن

 األول الثاين الثالث الرابع اخلامس األول الثاين الثالث الرابع اخلامس
    0.60 34   7511   1 

  7511   31 0.55     2 

 7511    32     0.58 3 

    7542 31    7517  4 

    7523 31 0.43-   7547  1 

   0.44  32    7512  2 

  7511   40     7524 1 

   0.60  41    7522  1 

  0.50   42      2 

 7511    43      17 

    7514 44     7541 11 

    7511 45  0.63    12 

 7521    42   0.43  7513 13 

0.51     41   7512   14 

7542    7547 41    0.77  11 

   0.73  42   7547   12 

  7511   17    0.53  11 
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0.46    0.42 11  7512    11 

 7512    12   7511   12 

     13     0.62 27 
   0.68  14 0.41     21 

  7511   11     7542 22 
7547     12 7541  7541   23 
  7511   11  7522    24 
   0.44  11 7512     25 

     59 0.57     26 

0.51     60   0.42  7542 21 
   7517  61 0.41    7511 21 
 7512    62    7527  29 

  7514   63  7513    37 
7541     64    7521  31 

    7517 65     0.43 32 
       7521    33 
 اجلذر الكامن 2.1 2537 82.5 61.5 52.4

 نسبة تباين العامل 1757 2.1 257 1.2 1.7
 ينسبة التباين الكل %44 ،3

   (.1-1انظر نص البنود يف اجلداول من ) ملحوظة:

، يندرج عشرة منها حتت تشبعا داال17 ى(، يالحظ أن العامل األول يشتمل عل2وابلنظر إىل جدول )
وذلك  "؛وميكن تسمية هذا العامل " اإلتقان  القبول،يف حني ينتمي سبعة منها إىل عامل  اإلتقان،عامل 

 فقد اشتمل على الثاين،أما العامل  العامل.تشبعت هبذا بندا(  13 نم 10اإلتقان ) ألن معظم بنود

ولذلك ميكن أن يسمى  العامل،أي مجيع بنود هذا  العصابية؛حتت عامل منها تندرج 13داال تشبعا 14
تشبعا  11على  حيث اشتمل هذا العامل "؛وميكن تسمية العامل الثالث " االنبساط  "." العصابية عامل 

حيث اشتمل هذا  "؛" ابلتفتح للخربة  فيمكن تسميته الرابع،أما العامل  االنبساط.يقع حتت عامل  داال
وأخريا، بلغت تشبعات العامل  للخربة.تنتمي إىل عامل التفتح  مجيعها دالة،تشبعات  العامل على عشرة

منها  واثنان اإلتقان،وأربعة منها حتت عامل  القبول،ستة منها تندرج حتت عامل  الدا تشبعا 13 اخلامس
د أن العامل اخلامس جن ومن مالحظة تشبعات للخربة،وواحد حتت عامل التفتح  االنبساط،حتت عامل 
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ن أن فيمك القبول،ولكن مبا أن أعلى تشبعاته انتمت إىل عامل  عامل،كثر من أ تشبعات بنوده تنتمي إىل
 نطلق عليه عامل " القبول ". 

أن معظم بنوده  اخلمسة،كوانت األساسية الستخبار العوامل وبشكل عام، أظهرت نتائج حتليل امل
ض أمهها بع االستثناءات،ذلك فقد كان هناك بعض  ابلعوامل املفرتضة هلا، ومع تشبعت بشكل مقبول

ند " أعرف أشياء كثرية " من عامل كما أن الب  واالنبساط،بعاملي اإلتقان اليت تشبعت  القبول،بنود عامل 
 صورة غري متوقعة ببنود العصابية.تشبع ب للخربة،التفتح 

لالرتباطات الدالة نظرا  متوقع؛أمر  إليه،ل الذي ال يفرتض أهنا تنتمي إن تشبعات بعض البنود ابلعام 
وهلذه  ؛(Muris, et al., 2005)ذلك يف دراسة " موريس " وزمالئه  وقد تكرر اخلمسة،بني العوامل 

  ببنية املقياس األصلي دون تغيري.احتفظت  األسباب،

 (= 198  وإانث175 = )ذوور عوامل اخلمسةالالستخبار  ألفامعامالت ثبات  (7جدول )
 فاألمعامل 

 ملالعا
 ذوور إانث اجملموع
 االنبساط 7512 7512 7511
 القبول 7512 7514 7511
 إلتقانا 7512 7512 7511
 العصابية 7512 7511 7511
 التفتح للخربة 7512 7511 7511

أن  اجلدول،مالحظة هذا (، ويتضح من 1ويبينها جدول ) للمقياس، لفاأوقد حسبت معامالت ثبات 
 اإلانث،وابلنسبة إىل عينة  ،0.89و 7512راوحت بني  اخلمسة،كور للمقاييس لعينة الذ  ألفامعامالت 

امالت مع ومن املالحظ أيضا أن اخلمسة،للمقاييس   7511و 7514ألفا بني فقد راوحت معامالت 
 بعة من املقاييس الفرعيةيف أر  اإلانث،بدرجة طفيفة من نظريهتا لدى عينة الثبات لعينة الذكور، أعلى 

 اخلمسة. 
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من الذكور  27، لدى عينة قوامها أسبوع(ق )بعد كما حسب للمقياس معامالت ثبات إعادة التطبي
 إعادة التطبيق راوحت بنيأن معامالت  اجلدول،ن قراءة هذا (، ويتضح م1ويوضحها جدول ) واإلانث،

 القبول.، وكلها مقبولة أو مرتفعة ما عدا مقياس 7511 و 7524

 (66)ن= طبيق الستخبار العوامل اخلمسةت ثبات إعادة التمعامال (8جدول)

 ملالعا معامل ثبات إعادة التطبيق
 طاالنبسا 0.83
 القبول 0.64
 إلتقانا 0.84
 العصابية 0.82
 التفتح للخربة 0.87

من  اخلمسة،العوامل  حيث طبق االستخبار مع قائمة ابحملك؛كما حسبت معامالت الصدق املرتبط 
 االرتباط املتبادلة. ( معامالت2ويبني جدول ) "،ا وماك كري وضع "كوست

 (66= )ن معامالت الصدق املرتبط ابحملك الستخبار العوامل اخلمسة (9جدول)
 املقياس *معامل االرتباط 

 طاالنبسا 0.73
 القبول 0.63
 إلتقانا 0.68
 العصابية 0.66
 التفتح للخربة 0.40

 بعده.وما  7571 ة عند مستوىمجيع معامالت االرتباط دال *

يتضح أنه  اجلدول،هذا  ومن مالحظة اخلمسة،( الفروق بني اجلنسني يف العوامل 10ويبني جدول )
، وعامل أعلى(مها: عامل العصابية )الذكور  توجد فروق دالة إحصائيا بني اجلنسني يف عاملني فقط،

 .أعلى(اإلتقان )اإلانث 



 عينة من الكويتيني ىلعوامل اخلمسة الكربى لألطفال لداخلصائص السيكومرتية الستخبار ا

30 

 (16جدول )
 ت املعيارية وقيم   ت   الستخبار العوامل اخلمسةاملتوسطات واالحنرافا

 ت اللةدال
 (175وور )ذ  (198)إانث 

 العوامل اخلمسة
 م ع م ع

 طاالنبسا 43.64 2.11 43.93 1543 0.48 -
 القبول 42,24 2.31 43.06 1511 7527 -

 إلتقانا 40.69  17.11 44.10 1517 3532 0.001
 العصابية 31.58 10.56 28,17 2531 3522 75771

 التفتح للخربة 39.39 10.20 32511 2533 0.39 -

ويتبني من قراءة هذا  ( معامالت االرتباط بني العوامل اخلمسة لدى اجلنسني،11ويوضح جدول )
 القبول،وكل من  االنبساط،( بني عامل 1) على حنو ما يلي: وإجيابيةأن هناك ارتباطات دالة  اجلدول،
( بني عامل اإلتقان 3) للخربة،وعاملي اإلتقان والتفتح  القبول، ( بني عامل2) للخربة،والتفتح  واإلتقان،
 ارتبط عامل العصابية سلبا أخرى،ومن انحية  اجلنسني.وتنطبق هذه النتائج على  للخربة،والتفتح 

قان لدى ابالنبساط واإلت ابالنبساط والقبول واإلتقان لدى الذكور، يف حني ارتبط عامل العصابية سلبا
 اإلانث.

 (11) جدول
  معامالت ارتباط بريسون بني العوامل اخلمسة لدى طلبة الثانوية

   املثلث السفلي(198=  وطالباهتا )نالعلوي(  املثلث 175=)ن
 مل اخلمسةاالعو  االنبساط القبول إلتقانا العصابية التفتح للخربة

 االنبساط - **7523 **7512 **7537- **7531
 القبول **7521 - **7513 **7512- **7541
 إلتقانا **7542 **7512 - **7531- **7511

 العصابية **7521- 0.10- **7521- - 7511
 التفتح للخربة **7541 **7541 **7513 012- -
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 مناقشة النتائج:

ية جمال الشخص يف-ماسة  أمهية القياس يف علم النفس بوجه عام، واحلاجة إن نذكرمن انفلة القول 
نظرا لندرهتا، ومن هنا استهدفت هذه  واملراهقني؛ إاتحة مقاييس تناسب األطفال إىل-بوجه خاص 

وبيان  وزمالئه،"  يابرابرا نيللوضع " من  واملراهقني،تقدمي استخبار العوامل اخلمسة لألطفال  الدراسة،
 العوامل،باطات بني هذه وفحص االرت متوسطاته،بني اجلنسني يف  له، والفروق ةالسيكو مرتياخلصائص 

 املدارس.ى عينة كويتية من طالب وذلك عل

الذي يتعلق هبا، وفيما خيتص ابهلدف األول ،  بدأتد حققت هذه الدراسة األهداف اليت وق 
فإن مجيع معامالت ارتباط البند الستخبار العوامل اخلمسة لألطفال واملراهقني،  ةالسيكو مرتيابخلواص 

و  7522هذه االرتباطات بني ل اخلمسة، دالة إحصائيا، وراوحت حذف البند للعوام ابلدرجة الكلية بعد
"  خكرو نبا من معامل " أقلن هذه املعامالت ، (، واملالحظ أ1إىل  1 )انظر اجلداول : من  7514

و لى املقياس ، دون وجود تكرار أويعين ذلك أن كل بند يسهم يف الدرجة الكلية علالتساق الداخلي؛ 
 .2005) )أمحد عبد اخلالق ، والسيد عبد الغين ، Redundancy حشو

النفسي معامل الثبات الذي وحتدد مراجع القياس  مرتفعة،للعوامل اخلمسة  ألفاكانت معامالت كما   
يزيد  واملقاييس الفرعية هلا ثبات ،(Kline, 2000)على أنه مناسب  عليه،أو يزيد  7.17يقرتب من 

 (.2النتائج إىل اتساق داخلي مرتفع للقائمة )انظر جدول  وتشري هذه رتح،املقعلى هذا املستوى 

 وتعد هذه ،0,87و 7524 كما راوحت معامالت ثبات إعادة التطبيق للعوامل اخلمسة بني 
ومبعىن آخر، إن  الزمن،جيد عرب وتشري إىل استقرار  القبول،عامل املعامالت مرتفعة بوجه عام، ما عدا 

  للحاالت.يس للسمات وليس اخلمسة مقايمقاييس العوامل 

قائمة العوامل اخلمسة راوح الصدق املرتبط ابحملك مقابل وفيما خيتص بصدق االستخبار، فقد 
لة دا(، وكانت مجيع هذه املعامالت 7513و 7547)ة من وضع "كوستا، وماك كري " بني املختصر 

  للمقياس.إحصائيا، وتشري إىل صدق مقبول 

العوامل على حنو ما يلي: وقد مسيت هذه  عوامل،ساسية للمقياس مخسة املكوانت األونتج عن حتليل 
وليس  Orthogonal وقد اتبع التدوير املتعامدوالقبول.  للخربة،والتفتح  واالنبساط، والعصابية، اإلتقان،

وليست حادة ؛ أي اي مائلة العوامل عند زوايف هذه الدراسة، ويعين التدوير املائل التقاء  Oblique املائل
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املستخدم يف هذه ال يتحقق يف هذا اجملال ؛ حيث إن االستخبار العوامل مرتابطة ، وهذا فرض أن هذه 
، والعصابية ، تقدير مخسة عوامل أو مسات مستقلة )االنبساط، والقبول ، واإلتقان الدراسة ، يهدف إىل 

ر املتعامد يتضمن افرتاضا ضمنيا، حتميا، فالتدوياملتعامد للمحاور دوير والتفتح للخربة (، ولذلك يعد الت
(، وهي الطريقة  2005 العوامل املستخرجة مستقلة )أمحد عبد اخلالق ، والسيد عبد الغين ،مفاده أن كل 

 اليت استخدمت هنا.

نتمية إليها، وهذا ابلعوامل امل، أن معظم بنود املقياس ، تشبعت  وتبني من حتليل املكوانت األساسية 
ملشكالت اليت ظهرت االعرتاف أبن هناك بعض املي للمقياس ، ومع ذلك، ال بد من ري إىل صدق عايش

؛ فقد تشبعت بعض ، مل تتشبع ابلعامل 13أن سبعة بنود من أصل ، وال سيما يف عامل القبول ، وهو 
مبجموعة ل يشرتك يجة إىل أن عامل القبو واالنبساط ، وقد تشري هذه النتبنود هذا العامل بعاملي اإلتقان 

تقيس مسات مقبولة سوية ملالمح مع أبعاد أخرى ، وال سيما االنبساط واإلتقان ؛ فكلها عوامل من ا
التداخل بني البنود عرب العوامل ؛ نظرا  -عام بوجه  -ت لسمات غري سوية ، ومن املتوقعوليست مؤشرا

 (. 11 العوامل )انظر جدول واملوجبة بني الدرجات الكلية هلذه لالرتباطات الدالة إحصائيا

مل تظهر يف  الدراسة،اليت ظهرت يف عامل القبول يف هذه وينبغي اإلشارة هنا، إىل أن املشكالت 
دراسة أخرى على عينة هولندية ابملقياس  عن فضال ،Barbaranelli, et al., 2003))الدراسة األصلية 

عامل  مشكالت يف الدراستني،هاتني  املقابل ظهرت يف ولكن يف ،(Muris,et al. , 2005) نفسه
جهة أخرى ، فمن األمهية ومن  العينة.االختالفات إىل طبيعة وبوجه عام قد ترجع هذه  للخربة،التفتح 

على مجيع كالت اليت تتعلق بعامل القبول يف هذا االستخبار، ال ميكن تعميمها نذكر أن املشمبكان أن 
عامل القبول يف قائمة العوامل يل املثال ، مت بسهولة تعرف لى سبمقاييس العوامل اخلمسة للصغار، فع

)انظر: دراسات اليت أجريت على املراهقني الن وضع " كوستا وماك كري " يف بعض اخلمسة م
2777De Fruyt, et al.,  قابل للتكرار بشكل جيد، مماثل ، اتضح أن عامل القبول (، وبشكل

 ,.Hendriks et al، لدى عينة من املراهقني )انظر FFPI ناخلمسة للراشديائمة العوامل قابستخدام 

لألطفال ، لتحسني استخبار العوامل اخلمسة يزال هناك جمال (، ومن مث؛ ميكن القول إنه ال : 2008
 BFQ-C).واملراهقني )

فقد أشارت النتائج إىل ة ، وهو فحص الفروق بني اجلنسني، هلذه الدراس وفيما خيتص ابهلدف الثاين
للعصابية ؛ حيث حصل األوالد على متوسط أعلى إحصائيا بني اجلنسني ، يف الدرجة الكلية ق دالة فرو 

تفاع العصابية لدى السابقة ، اليت كشفت عن ار من البنات ، وتتعارض هذه النتيجة مع أغلب الدراسات 
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 ,Budeav, 1999; Chapman ابلذكور )انظر على سبيل املثال ال احلصر:اإلانث مقارنة 

Duberstein, S & Lyness, 2007; Costa, Terracciano, & McCrae, 2001; 

Feingold, 1994; Jorm, 1987; Lippa, 2010; Schmitt, ، (Realo, Voracek & 

Allic, 2008; Weisberg, Deyoung, & Hirsh 2011 ،  من انحية أخرى ، اتفقت نتيجة و
؛ حيث   (Mohammed, Unher, & Sugawara 2009) الدراسة مع دراسة عرب ثقافية هذه

واملصرايت . ومن بية أعلى من قريناهتن الياابنيات على متوسط يف العصا الذكور حصل الياابنيون من
 ول إن نتيجة هذه الدراسة على الكويتيني معتمدة على خواص حمددة للعينة املستخدمة. املمكن الق

هذه النتيجة مع بعض وتتسق  البنني،أعلى من لبنات على متوسط يف اإلتقان ويف املقابل حصلت ا
ففي هذه  ؛(Schmitt et al., 2008) وزمالؤهدراسة عرب ثقافية أجراها "مشيت"  أمهها الدراسات،

كما   درست،اليت أعلى من الذكور يف معظم الثقافات اإلتقان  حصلت اإلانث على متوسط يف الدراسة،
 . (Rubinstein, 2005) اين "مع دراسة " روبنشتتتفق هذه النتيجة أيضا 

حيث بينت  القبول؛عامل مل تظهر فروق بني اجلنسني يف  السابقة،بعض البحوث وعلى العكس من 
 Chapman, الذكور يف عامل القبول )انظر:أن اإلانث حيصلن على درجات أعلى من  الدراسات،بعض 

et al., 2007; Costa et al., 2001; Lippa, 2010; Rubinstein, 2005; Schmitt et 

al., 2008; Weisberg et al., 2011)   اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسات أخرى ومع ذلك
 .( Envic & Langford, 2003  ؛ 2010محد، )انظر: مازن ملحم ، وأمل األ

النتيجة ة ، عن فروق بني اجلنسني يف عامل االنبساط ، وتتسق هذه وكذلك مل تسفر نتائج هذه الدراس
 ,Costello, & Brachman ؛2010األمحد،لدراسات )انظر: مازن ملحم ، وأمل مع كثري من ا

1962; Daramola,1992; Farmer, Redman, Harris, Mahmood, Sadler, 

Pickering et al., 2002; Jonason, Cetrulo  &Ortiz, 2011; Lynn & Martin, 

1997; Rubinstein2005تفق التفتح للخربة ، وت فروق بني اجلنسني يف ( وبشكل مماثل ، مل تظهر
 ;Costa et al., 2001 ؛ 2010 )انظر: مازن ملحم ، وأمل األمحد،هذه النتيجة مع بعض الدراسات 

Gjerde, & Caradilla 2009) . 

اختالف خصائص العينات إىل  اجلنسني،ئج اخلاصة ابلفروق بني وبوجه عام، ميكن إرجاع تضارب النتا
األعمار اليت متت واألهم من ذلك ما لوحظ من اختالف بني  املستخدمة،دوات ختالف األوحجمها، وا
 الدراسات.تبعا للعمر يف خمتلف  ختتلف الفروق بني اجلنسنيإذ ميكن أن  اجلنسني؛بني  فيها املقارنة
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 نسني،اجللدى  وإجيايبكشفت النتائج عن ارتباط دال   اخلمسة،وفيما يتصل ابالرتباطات بني العوامل  
تقان والتفتح وعاملي اإل القبول،وبني عامل  للخربة،والتفتح  واإلتقان، والقبول، االنبساط،بني عوامل 

وتتسق هذه النتيجة مع دراسة سابقة استخدمت التحليل  للخربة،وبني عامل اإلتقان والتفتح  للخربة،
ويف املقابل ظهرت  (.Linden, Nijenhuis, & Bakker 2010 :انظر) Meta-analysisالبعدي 

 العصابية،وبني إلتقان لدى عينة الذكور، االنبساط والقبول واوكل من:  العصابية،بية دالة بني سل عالقة
 ,Batia من الدراسات السابقة )انظر:وتتسق هذه النتائج مع كثري  اإلانث،عينة واالنبساط واإلتقان يف 

2007; Linden et al., 2010; Mount, Barrick, (Scullen, & Rounds2005 .  

 وزمالئه،"  يابرابرا نيلللألطفال من وضع " خنلص من هذه الدراسة إىل أن استخبار العوامل اخلمسة 
وثبات  مرتفع،به من اتساق داخلي وذلك نظرا ملا يتسم  اجملتمع الكوييت مع املراهقني؛ صاحل لالستخدام يف

وقد كشف تطبيق هذا  املقبول.ملي ضال عن البناء العاف مرتفع،مرتبط ابحملك وصدق  الزمن،مقبول عرب 
الذكور عاملي العصابية )يف  اجلنسني،عن فروق دالة بني  احلجم،عينة كويتية غري صغرية املقياس على 

تسري يف  اخلمسة،عن ارتباطات بني العوامل ، كما أسفرت هذه الدراسة أعلى(، واإلتقان )اإلانث أعلى(
 االاجتاه املتوقع.

تطبيقه على عينة من ة، اعتمادا على استخدام هذا املقياس مع عينات كويتي املقرتحة،البحوث  ومن 
 ذات أعمار تقل عن أعمار عينة املراهقني املستخدمة يف هذه الدراسة. األطفال،
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Psychometric Properties of the Big Five 

Questionnaire for Children in a Sample of Kuwaitis 
 

Ahmed M. Abdel – KhaleK () 

Shaima’a W. Aljawhari () 

 

 
This study aimed to (1) adapt the Big Five Questionnaire for Children 

(BFQ - C) developed by Barbaranelli et al., (2003), (2) examine its 

psychometric properties, (3) explore the gender differences, and (4) 

estimate the correlations between the five factors. This questionnaire 

measures the factors of Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism, and Openness to experience. The sample consisted of 373 

Kuwaiti school adolescents: (175) males and (198) females. Their ages 

ranged between 15 and 18 years (M = 15.7, SD = 0.7). The questionnaire 

was translated into Arabic, reviewed, and revised several times. The 

principle components analysis showed that most of the items were loaded 

convincingly on their supposed factors. Cronbach alpha’s indicated high 

internal consistency. Test - retest reliability and criterion validity were 

acceptable to high. Males obtained significantly a high mean score on 

neuroticism, whereas females obtained a high consciousness mean score 

than did their counterparts. Significant correlations were found between the 

factors in the expected directions. It was concluded that the Arabic version 

of the BFQ - C could be used successfully with the Kuwaiti adolescents. 

Keywords: Personality, Five factors, Children, Adolescents, Kuwait. 
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