
217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العوامل اخلمسة الكربى يف الشخصية لذى 
 املوهوبني والعاديني

 **شاهين معين عىوي *                                عبدالزحمن حطين الحارثي                

 

 

ئُت في صحصاداللت الكسوم ؤلا جحدًد غىامل الشخصُت الظائدة لدي اإلاىهىبحن والػادًحن، والٌشل غً ئلى  هدقذ الدزاطت_  خلص امل

الػىامل الخمظت الٌبري في الشخصُت بحن الؼلبت اإلاىهىبحن والػادًحن جبػا إلاخؿحر الصل الدزاس ي، والٌشل غً داللت الكسوم 

ئُت في الػىامل الخمظت الٌبري في الشخصُت بحن الؼلبت اإلاىهىبحن والػادًحن، ولخحهُو اهداف الدزاطت جم اجباع اإلاىهج صحصاؤلا 

ت، وجم ادخُاز )ا  مً الػادًحن 97لىصكي، صحُث جٍّىن مجخمؼ الدزاطت مً حمُؼ الؼالب اإلاىهىبحن والػادًحن باإلاسصحلت الثاهٍى
ً

( ػالبا

هت الػشىائُت مً ػالب الصل 128و)  بالؼٍس
ً

 مىهىبا
ً

والثاوي والثالث الثاهىي، وند جم جؼبُو مهُاض الػىامل الخمظت ألاُو ( ػالبا

ًاهذ غلى الٌبري في الشخصُت ، وأطكسث هخائج الدزاطت غً وحىد دزحت مخىطؼت لجمُؼ غىامل الشخصُت الٌبري لدي الػادًحن والتي 

غلى الخبرة(. بِىما ظهسث حمُػها بدزحت مخىطؼت غىد  هكخا ُت، الػصابُت، الصكاوة )اإلاهبىلُت(، لا هسظاػالترجِب )ًهظت الظمحر، لا 

مل غلى الخبرة، الػصابُت(. وجبحن وحىد قسوم في غىا هكخا ُت، الصكاوة )اإلاهبىلُت(، لا هسظاػلا اإلاىهىبحن غلى جسجُبها )ًهظت الظمحر، 

غلى الخبرة والصكاوة لصالح  هكخا ظاػُت والػصابُت بِىما جبحن وحىد قسوم في ًهظت الظمحر و لا سهالشخصُت لصالح الػادًحن في لا 

ػد لا ألاُو اإلاىهىبحن، يما جبحن وحىد قسوم لصالح ػالب الصل الثالث الثاهىي مً الػادًحن مهابل  ُت هسظاػالثاهىي مً الػادًحن في بُ

ًاهذ الكسوم في لا  وحىد قسوم في الػىامل الثاهىي مهابل الثاوي الثاهىي مً الػادًحن، ولم ًدبحن ألاُو غلى الخبرة لصالح  هكخا بِىما 

الثاهىي مً اإلاىهىبحن مهابل الثاوي الثاهىي مً اإلاىهىبحن، في غاملي الصكاوة ألاُو ألادسي. يما جبحن وحىد قسوم لصالح ػالب الصل 

هظت الظمحر بِىما لم ًدبحن وحىد قسوم في الػىامل ألادسي لدي الؼلبت للمىهىبحن لدزاطت وغلى طىء الىخائج التي جىصلذ اليها ا .ٍو

ًاهذ أبسش الخىصُاث: الػمل غلى بىاء بسامج ئزسائُت ئزشادًت لخىمُت غىامل الشخصُت ؤلا  ُت للؼالب اإلاىهىبحن والػادًحن، في ًجابالحالُت 

 .غلى الخبرة والصكاوة، والػمل غلى جىمُت مٍىهاث الشخصُت لديهم في حػاملهم مؼ اإلاىانل الحُاجُت اإلاذخلكت هكخا ًهظت الظمحر، ولا 

غلى الخبرة )الؼُبت(، الصكاوة )اإلاهبىلُت(، الػصابُت،  هكخا : غىامل الشخصُت الٌبري، ًهظت الظمحر، لا الكلمات املفحاحية

 .ُتهسظاػلا 

 
 وسارة الحعليم _ اململكة العزبية الطعىدًة *

 حامعة الباحة_ اململكة العزبية الطعىدًة **
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 والعادًين املىهىبين لدي الشصصية في الكبري  الصمطة العىامل
 . امللدمة1

 ٌػد مكهىم الشخصُت مً اإلاكاهُم        
ً
قػلماء  الىكظُت ألايثر حػهُدا

الىكع والباصحثىن ال ًخكهىن غلى حػٍسل مىصحد وشامل له، صحُث 

 
ً
كاث غدًدة جذخلل جبػا [. 1الدخالف مددالتهم الىكظُت ] وطػىا حػٍس

ولٍل قسد شخصُت ًخمحز بها غً ؾحره مً الىاض، لٌىه مؼ هرا قاهه 

ً في الٌثحر مً مظاهس جلَ الشخصُت ال تي قيها هىع ٌشترى مؼ آلادٍس

تها، وحػخبر الػىامل  مً الثباث في أطالُبها واججاهاتها وجأيُد هٍى

الخمظت الٌبري في الشخصُت واصحدة مً أصحدر الىماذج التي جم 

سها لىصل الشخصُت، وند ًٍىن مً أيثر الىماذج جؼبُها مً  جؼٍى

 ].2الىاصحُت الػلمُت في مجاُ غلم هكع الشخصُت ]

خظمً همىذج الػى         امل الخمظت الٌبري في الشخصُت دمع ٍو

غلى الخبرة والؼُبت أو  هكخا ُت ولا هسظاػغىامل هي: الػصابُت ولا 

هظت الظمحر، ولٍل غامل طماث قسغُت جىسثو غىه ]  ].2اإلاهبىلُت ٍو

وانترهذ طماث اإلاىهىبحن الشخصُت بذصائص اإلاىهبت التي        

ألادؼاز واإلاؿامسة  ًمخلٍىنها مثل الثهت بالىكع واإلاجاشقت وزًىب

والؼانت الػالُت واإلاثالُت والخأملُت والدظامح في جهبل الؿمىض، 

 ].3] والخأملُت لابداغُت مهابل لاهدقاغُت الػصابُت

يما أن الؼلبت اإلاىهىبحن ًخمحزون بذصائص مػسقُت أهمها: ئدزاًا         

ت وألاقٍاز اإلاجسدة وصحب لاطخؼالع ولاطخهاللُت  ونىة لىظم السمٍص

التريحز ونىة الرايسة والىلؼ باإلاؼالػت وجىىع لاهخماماث وجؼىز لؿىي 

 ].4مبٌس ]

جزولي غلى الظماث الشخصُت في مىطىع اإلاىهبت، قهى        إيد ٍز ٍو

كه طمتي اإلاثابسة وؤلابداع يظمخحن شخصِخحن جخكاغالن  ٌػخمد في حػٍس

جزولي غلى اطخذدام ًاء لخيخج الخمحز، يما زيص ٍز الظماث  مؼ الر

 ].5الشخصُت في الٌشل غً اإلاىهىبحن ]

 مشكلة الدراضة. 2

 شاد لاهخمام الػالمي بهائمت الػىامل الخمظت الٌبري صحُث جسحمذ     

 في مجاُ ئلى 
ً
غدة لؿاث، وأصبحذ مإدسا مً أيثر ألادواث اطخذدما

م الشخصُت ودزاطتها، صحُث حظدىد نائمت الػىامل ئلى  نُاض وجهٍى

في الشخصُت مىر ظهىزها غلى قلظكت حػخمد غلى  الخمظت الٌبري 

شحر 
ُ
ادخالف لاقساد وظهىز الكسوم ئلى  الكسطُت اإلاعجمُت التي ح

الكسدًت، الدالت غلى الخكاغالث الُىمُت لؤلقساد مؼ بػظهم البػع، 

وبىاء غلى ذلَ جم مساحػت مػاحم اللؿت إلغداد نىائم باإلاصؼلحاث 

جسايُب ئلى  حر أطماء الظماثالدالت غلى ػبُػت الشخصُت، ئذ حش

ت والحهائو  هكظُت صحهُهُت قالسابؼت مخِىت بحن اإلاكسداث اللؿٍى

 ].6الظٍُىلىحُت ]

ذ غلى الؼالب واطخذدمذ         وبالسؾم مً الدزاطاث الٌثحرة التي احٍس

نائمت الػىامل الخمع الٌبري طىاء التي دزطتها مىكسدة أو غالنتها مؼ 

ذ غلى الػادًحن وػالب  الصحظ أن مػظمها أحٍس ًُ مخؿحراث أدسي، ئال أهه 

الجامػاث، بالسؾم مً حشابه الظماث الشخصُت الىازدة بالهائمت 

ُه للػىامل ال
ّ
وفي صحدود غلم  -خمع الٌبري وطماث اإلاىهىبحن، ئال أه

ذ غلى اإلاىهىبحن، وزبما  –الباصحثحن  نلت مً الدزاطاث التي احٍس

 لػىامل هكظُت 
ً
جذخلل هره الظماث بحن اإلاىهىبحن أهكظهم جبػا

شٍل الظماث الخاّصت لٍل مىهىب، صحُث 
ُ
ت وبُئُت والتي ح وجسبٍى

إلاىهىبحن ًخماًصون في طماتهم أشازث الػدًد مً الدزاطاث، أن ا

 للكسوم الكسدًت في الهدزاث واإلاهازاث التي ًمخلٍىنها، 
ً
الشخصُت ووقها

ومً أبسش حىاهب السغاًت التي ًمًٌ جهدًمها للمىهىبحن جحدًد طماث 

شخصُتهم والػمل غلى جىمُتها، وذلَ بخىقحر البِئت اإلاىاطبت صحظب 

طبو جخحدد مشٍلت  تهم ومُىلهم الشخصُت، وغلى طىء ماااصحخُاح

الدزاطت الحالُت في الخػّسف غلى الكسوم في الػىامل الٌبري للشخصُت 

 :بحن اإلاىهىبحن والػادًحن مً دالُ ؤلاحابت غً ألاطئلت الخالُت

 أ. أضئلة الدراضة

 ما غىامل الشخصُت الظائدة لدي اإلاىهىبحن والػادًحن؟. 1

في   ≤ α) 0.05ئُت غىد مظخىي )ئصحصاهل هىاى قسوم ذاث داللت . 2

الػىامل الخمظت الٌبري في الشخصُت بحن الؼلبت اإلاىهىبحن جبػا إلاخؿحر 

 الصل؟

في   ≤ α) 0.05ئُت غىد مظخىي )ئصحصاهل هىاى قسوم ذاث داللت . 3

الػىامل الخمظت الٌبري في الشخصُت بحن الؼلبت الػادًحن جبػا إلاخؿحر 

 الصل؟

في   ≤ α) 0.05مظخىي )ئُت غىد ئصحصاهل هىاى قسوم ذاث داللت . 4

 الػىامل الخمظت الٌبري في الشخصُت بحن الؼلبت اإلاىهىبحن والػادًحن؟

 أهداف الدراضةب. 

جحدًد غىامل الشخصُت الظائدة لدي ئلى  هدقذ الدزاطت     

ئُت في الػىامل صحصااإلاىهىبحن والػادًحن، والٌشل غً داللت الكسوم ؤلا 

 
ً
ث الصل الدزاس ي وهىع اإلاخؿحر الخمظت الٌبري في الشخصُت جبػا

 .الؼالب مىهىب وغادي

 :أهمُت الدزاطت: جٌمً أهمُت الدزاطت الحالُت في ما ًلي

 مً غلم . 1
ً
 هاما

ً
ت ًىنها جىاولذ حاهبا جبرش أهمُت الدزاطت الىظٍس

الشخصُت لدي اإلاىهىبحن وهي الػىامل الخمظت الٌبري في الشخصُت 

ظاهم في جحدًد  لدي اإلاىهىبحن ومهازهتها بالػادًحن، ٌُ مً شأهه أن 

 
ً
ا  .الػىامل التي جمحز اإلاىهىبحن غً الػادًحن هظٍس

 لهلت الدزاطاث التي اطخذدمذ مهُاض الػىامل الٌبري . 2
ً
هظسا

للشخصُت للمهازهت بحن الػادًحن واإلاىهىبحن، قان هخائج الدزاطت ند 

حظاهم بىطؼ محٍاث باإلاظخهبل لخصيُل اإلاىهبت غلى اطاض الظماث 

و أمام الباصحثحن إلحساء دزاطاث ادسي ال  .شخصُت، وقخح الؼٍس

جكُد هخائج الدزاطت الػاملحن بمجاُ اإلاىهبت ولابداع مً دالُ . 3

كهم بأبسش الخصائص اإلامحزة للمىهىبحن، ومساغاتها أزىاء ئغداد  حػٍس

 .البرامج والخذؼُؽ لخحهُو السغاًت للمىهىبحن

 مصطخلحات الدراضةج. 

هي الخىظُم الدًىامي دادل الكسد لؤلحهصة  (Personality): الشخصُت

هُت التي جحدد للكسد ػابػه اإلامحز في الظلىى والخكٌحر  الىكظُت الكحًز

[7 
ً
 [. وهرا الخػٍسل هى اإلاػخمد في الدزاطت الحالُت ًىهه حػٍسل وقها

ت الظماث للشخصُت وتهدف الدزاطت مػسقت الكسوم في طماث ئلى  هظٍس

ت الظماثالشخصُت قهى ً  .دبؼ لىظٍس
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ٌػسقها  (The five major factors) الػىامل الخمع الٌبري للشخصُت

مايسي وحىن بأنها: جىظُم هسمي لظماث الشخصُت ًخظمً دمظت 

 ]:8أبػاد أطاطُت ]

الػصابُت: مجمىع الظماث الشخصُت التي جسيص غلى غدم الخىاقو  -1

 .والظماث لاهكػالُت الظلبُت ويرلَ الظلىيُت

ُت: وهي مجمىع الظماث الشخصُت التي جسيص غلى يمُت هسظاػلا  -2

 .ونىة الػالناث والخكاغالث الشخصُت واإلاذالؼت لاحخماغُت والظُؼسة

غلى الخبرة: وهي مجمىع الظماث الشخصُت التي جسيص غلى  هكخا لا  -3

ً ودبراتهم هكخا الهُم الالحظلؼُت ولا    .غلى مشاغس آلادٍس

إلاهبىلُت: وهي مجمىع الظماث الشخصُت التي جسيص غلى الؼُبت أو ا -4

 .هىغُت الػالناث البحن شخصُت

ًهظت الظمحر: وهي مجمىع الظماث الشخصُت التي جسيص غلى طبؽ  -5

 .في الىاحباث ولالتزامالراث والترجِب في الظلىى 

 بأنها: الدزحت التي 
ً
وحػّسف الػىامل الخمع الٌبري للشخصُت ئحسائُا

 للمهُاض اإلاظخذدم بالدزاطت الحالُتًحصل غلي
ً
 .ها الؼالب وقها

ل وشازة الخػلُم في  الؼلبت اإلاىهىبحن: اطخذدمذ الدزاطت الحالُت حػٍس

اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت: والري ًىص غلى "أنهم الؼالب الرًً ًىحد 

لديهم اطخػداداث وندزاث ؾحر غادًت أو أداء مخمحز غً بهُت أنسانهم في 

ثر مً اإلاجاالث التي ًهدزها اإلاجخمؼ وبذاصت في مجاالث مجاُ أو أي

الخكىم الػهلي والخكٌحر لابخٍازي والخحصُل الػلمي واإلاهازاث والهدزاث 

حخاحىن  زغاًت حػلُمُت داصت ال جخىاقو لهم بشٍل ئلى  الخاصت ٍو

 ].9مخٍامل في بسامج الدزاطت الػادًت" ]

: الؼلبت اإلاصىكحن غلى أنهم مىهىبحن مً نبل ئدازة 
ً
كهم ئحسائُا وجم حػٍس

ت بالصكىف  والثاوي ألاُو الخػلُم بالؼائل مً ػالب اإلاسصحلت الثاهٍى

 (.هـ1437هـ/1436والثالث الثاهىي بالػام الدزاس ي )

الؼلبت الػادًحن: هم الؼلبت اإلاخىاحدًً غلى مهاغد الدزاطت في غام 

ت 1436-1437) هـ( في مىؼهت الؼائل مً ػالب اإلاسصحلت الثاهٍى

 .والثاوي والثالث الثاهىي ألاُو بالصكىف 

 حدود الدراضةد. 

 :ًخىنل حػمُم هخائج هره الدزاطت غلى اإلاحدداث آلاجُت

غلى الؼالب اإلاىهىبحن وغلى الؼالب الحدود اإلاٍاهُت: جم الخؼبُو  -1

 .الػادًحن بمحاقظت الؼائل في اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت

الحدود الصماهُت: جم جؼبُو الدزاطت الحالُت دالُ الكصل الدزاس ي  -2

 (.هـ 1436/1437مً الػام الدزاس ي )ألاُو 

الحدود اإلاىطىغُت: جىاولذ الػىامل الخمع الٌبري للشخصُت لدي  -3

 .بحن والػادًحناإلاىهى 

ت: جسجبؽ مدي دنت الىخائج في هره الدزاطت  -4 الحدود الظٍُىمتًر

 .بمدي دنت وشمىلُت أداة البحث اإلاظخذدمت ودنت جؼبُهها

 إلاطار الىظزي . 3

ًدزض غلم الىكع الشخصُت مً هاصحُت جسيُبها أو أبػادها       

مًٌ أن ألاطاطُت وهمىها، وجؼىزها، ومحدداتها الىزازُت والبُئُت،  ٍو

 ما
ً
اث مخػددة يثحرا جٍىن  ًدزض اطؼساباتها، ًل ذلَ غلى أطاض هظٍس

مخباًىت مخصازغت، ولًٌ الهدف منها مشترى وهى الخيبإ بما طٍُىن 

غلُه طلىى الكسد في مىنل مػحن، صحتى ًمًٌ طبؼه والخحٌم قُه 

[. وحػبر الشخصُت غً الخكاغل اإلاخٍامل للخصائص الجظمُت 11]

 والػهلُت 
ً
ولاهكػالُت ولاحخماغُت، التي جمحز الشخص وججػل مىه همؼا

 في طلىيه ومٍىهاجه الىكظُت ]
ً
دا [، وحػسف بأنها الخىظُم الدًىامي 12قٍس

ل  دادل الكسد لخلَ ألاحهصة الىكظُت والجظمُت وهرا ألادحر هى الخػٍس

 ].7اإلاػخمد غلُه هرا البحث ]

ه ًمًٌ جهظ13وأشاز أبى هاشم ]      
ّ
كاث التي وزدث [ أه ُم الخػٍس

: ًىظس اججاهاثللشخصُت مً دالُ زالزت  الشخصُت يمثحر ئلى  ، ألاُو

ً قُدقػهم طلىى مػحن، والثاوي: ًسي الشخصُت ئلى  ًدزيه آلادٍس

بىصكها أطلىب اطخجابت، والثالث: ًسي الشخصُت يػىامل مخدادلت 

ُ دادلُت ودازحُت قهي مجمىغت مً لاطخػداداث والهدزاث واإلاُى 

 .اإلاٌدظبت، والتي جخىاشن مؼ اإلاجخمؼ

وأشاز قسوٍد أن الشخصُت جخٍّىن مً زالر أحصاء زئِظُت هي: الهى      

ػمل جبػ ػمل غلى جحهُو اللرة وججىب ألالم، وألاها َو  َو
ً
 إلابدأ الىانؼ، ا

وأها الػلُا وهي حػمل غلى بلىؽ الٌماُ ولِع الىانؼ واللرة، وصححن حػمل 

ا طبل الخكاغل مؼ البِئت غلى هحى مسض ي صحُث مخػاوهت جِظس لصاصحبه

ًخم ئشباع صحاحاجه وزؾباجه ألاطاطُت، أما ئذا جىاقسث هره ألاحهصة، 

طاء جىاقو الكسد ونل زطاه غً هكصه وغً الػالم صحىله وههصذ 

 ].7يكاًخه ]

وهىاى مً ًكظس الشخصُت بىاء غلى الظماث التي ًخمحز بها، وجسحؼ       

ت الظماث صحسيت الهُاض الىكس ي التي اشدهسث بػد لى ئ أصُى هظٍس

ًان مً أهم مظاهسها اغخماد الخحلُل الػاملي  الحسب الػاإلاُت ألاولى، و

، والظماث ئصحصايأطلىب 
ً
 وزُها

ً
ت الظماث ازجباػا ئي ازجبؼذ به هظٍس

وصحداث أطاطُت في جىظُم الشخصُت، ال وظخؼُؼ زؤٍتها ولًٌ وظخيخج 

دز أن ٌشَ أي قسد في وحىد وحىدها مً دالُ الظلىى ومً الىا

ت في بىاء الشخصُت ]  ].12الظماث ًىصحداث حىهٍس

والظماث حملت مً الصكاث الجظمُت والػهلُت ولاحخماغُت       

ولاهكػالُت التي جمحز الشخص غً ؾحره، والظماث ئما أن جٍىن اصحادًت 

ُت بػظها ببػع، والظماث ئًجابأو زىائُت الهؼب وجسجبؽ بصىزة 

 ؾحر نلُل مً الظلىى، يما أنها جخصل 
ً
بالػمىم قهي جلخص نؼاغا

دزحت ئلى  ذاث دوام وظبي، يما أهه باإلمٍان حػدًل وحؿُحر الظماث

و الخبراث الخػلُمُت للٍائً ؤلاوظاوي ]  ].14يبحرة غً ػٍس

وهىاى مً ًكظس الشخصُت بىاء غلى ألاهماغ مثل: أزطيذ       

دشمس أزبػت هي: ئلى  ماغ الشخصُتوالري نظم أه Kretschrmer يٍس

اض ي، والىمؽ ؾحر اإلاىخظم.  الىمؽ البدًً، والىمؽ الىحُل، والىمؽ الٍس

زالزت هي: ئلى  قهد نظم أهماغ الشخصُت (Sheldon) أما شُلدون 

الساصحت الجظمُت(، ئلى  الىمؽ الدادلي التريُب )الظمحن، اإلاتراخي، ًمُل

ًحب الظُؼسة(، الىمؽ اإلاخىطؽ التريُب )غظلي، غىُل، وشُؽ، 

ئلى  الىمؽ الخازجي التريُب )الجلدي، الىحُل، اإلاىظبؽ، ًمُل

 ].15الخىجس، مخحكظ، دنُو( ]

س نائمت 1985غام ) (Costa & McCrae) ونام ًىطخا ومايسي         ( بخؼٍى

مً الصكاث التي جهِع الػىامل الخمظت الٌبري للشخصُت، ومً هىا 

ىذج الػىامل الخمظت الٌبري في جٌمً أهمُت ئطاقت ًىطخا ومايسي لىم

سهما ألداة نُاض مىطىغُت جهِع الػىامل ألاطاطُت الٌبري  جؼٍى

 ].15للشخصُت بىاطؼت مجمىغت مً البىىد ]
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يخمي همىذج الػىامل الخمظت الٌبري        غائلت مً الىماذج جبدأ ئلى  ٍو

بالػىامل الظخت غشس لٍاجل وهمىذج أًصهَ وحػد مً أيثر الىماذج 

 ].16شمىلُت للشخصُت ]وصكا و 

دي لظماث        ػخبر همىذج الػىامل الخمظت للشخصُت جىظُم جاٍز َو

الشخصُت مً دالُ اطخذدام اللؿت الؼبُػُت واطخسُاهاث الشخصُت، 

اث الشخصُت، يما ٌػخبر ئػاز هظسي لىصل  شمل غىاصس هظٍس َو

ت  الشخصُت ًحدد اإلاخؿحراث والخصيُكاث التي ًجب أن حشملها هظٍس

 ].17الشخصُت ]

شحر مايسي وحىن ]      أن همىذج الػىامل الخمظت للشخصُت ئلى  [8َو

هدم لؿت مشتريت  حدًد بشٍل حىهسي في جمثُل بيُت الشخصُت ٍو

اث  لػلماء الىكع بمذخلل اججاهاتهم، يما ًهدم شس  وجكظحر لىظٍس

الشخصُت، وئػاز واضح وجىظُمي للبحث، ودلُل لكهم نُاض ألاقساد 

ىن له نُمت يبحرة في الخػلُم والخحلُل الىكس ي، وجمثل مما طٍُ

د، يما أن ًل غامل زىائي  الشخصُت غلى مظخىي أغلى مً الخجٍس

ىدزج جحذ ًل غامل مجمىغت  هسظاغالهؼب مثل لا  مهابل لاهؼىاء ٍو

، والػىامل الخمظت الٌبري للشخصُت هي
ً
 :مً الظماث ألايثر جحدًدا

ء(: ًهِع هرا الػامل نىة الخكاغالث ُت )مهابل لاهؼىاهسظاػلا  -1

ؤلازازة، والهدزة غلى ئلى  لاحخماغُت، ومظخىي ألاوشؼت، والحاحت

 ].17لابتهاج واإلاس  ]

الػصابُت )مهابل لاطخهساز الػاػكي( ًهِع هرا الػامل الخىاقو في  -2

حدد ألاقساد الرًً لديهم أقٍاز ؾحر  مهابل غدم الثباث لاهكػالي ٍو

 ].17ولاطخجاباث لاهدقاغُت وطىء الخٌُل ]وانػُت، 

شحر  -3 يُكُت ئلى  الىداغت )اإلاهبىلُت( مهابل الػدواهُت وغدم الخػاون: َو

ً واإلاُل ً واصحترام زؾباتهم ]ئلى  الخػامل مؼ آلادٍس  ].17اطدُػاب آلادٍس

الخكاوي )ًهظت الظمحر(: ًالصحظ غدم اجكام الباصحثحن صحُى حظمُخه  -4

شس هرا قمنهم مً ٌظمُه ا لظمحر الحي أو ؤلازادة أو اإلاظإولُت، َو

اإلاثابسة والخىظُم لخحهُو ألاهداف، وجحمل اإلاظإولُت ئلى  الػامل

 ].17والىانػُت في الظلىى ]

غلى الخبرة ولاوؿالم: ًهِع هرا الػامل البحث غً  هكخا لا  -5

الخبراث الجدًدة، وئدزاى الخبرة مً مصدزها، والسؾبت في 

لخص حدُو )17] لاطخٌشاف، والدظامح مؼ الؿمىض محمد ( 1[. ٍو

 .اإلاٍىهاث الكسغُت للػىامل

 1 حدول 

 الكبري الصمطة للشصصيةاملكىهات الفزعية من العىامل 

 املكىهات الفزعية العامل

ت  –اإلاىدة  Extraversion ُتهسظاػلا   لاحخماغُت – لاطدثازةالبحث غً  –ُت ًجابلاهكػاالث ؤلا  –الخىيُدًت  –الحٍُى

 لاهجسا . –لاهدقاغُت  –مسانبت الراث  –لايخئاب  –الػدواهُت  –الهلو  Neuroticism الػصابُت

ت  –الثهت  Agreeableness )اإلاهبىلُت( الىداغت  .آزائهمسن في  –ؤلاذغان  –لاطخهامت  –الخىاطؼ  –الؿحًر

 لاهظباغ –لالتزام بالىاحباث  –ؤلاهجاش ئلى  الظعي –الخأوي  –الخىظُم  –الٌكاءة  Conscientiousness الخكاوي )ًهظت الظمحر(

 الهُم –ألاوشؼت  –الحع الجمالي  –اإلاشاغس  –ألاقٍاز  –الخُاُ  Openness to Experience غلى الخبرة هكخا لا 

خمحز        بأهه للشخصُت الخمع الػىامل همىذج ٍو
ً
اث امخدادا  لىظٍس

 وحىد غشس الظخت ًاجل لػىامل الػاملي الخحلُل أزسذ صحُث الشخصُت

 الظخت الػىامل لهره نهاًت ٌػخبره البػع حػل مما الخمظت الػىامل

خىاقو غشس،  الرهاهُت بػد ٌشمل صحُث ئًصهَ همىذج مؼ الىمىذج ٍو

 والػصابُت هسظاغلا ئلى  باإلطاقت ،(الظمحر ًهظت – اإلاىاقهت) مً ًل

 صحُث لجُلكىزد الٌبري  الخمظت الػىامل مؼ جىاقو يرلَ والكٌس،

  الػهلُت ؾحر ألازبػت والػىامل مظخهل يػامل الكٌس بػد أظهس
ً
 حشبػا

 وطهىلت الدزاطاث مً الػدًد في الىمىذج وصدم وزباث[ 15] بالػىامل

  وندم الىاض، غمىم لدي لؿتها ووطى 
ً
  شسصحا

ً
 ئػاز في لؤلبػاد وجكظحرا

 ].18] ومىخظم واضح

 للشخصُت الٌبري  الخمظت الػىامل لهُاض مهاًِع غدة بىاء جم        

 والري لُسُا، في[ 19] ًاظم أغده الري اإلاهُاض: منها الػسبُت البِئت في

هظت والػصابُت ُتهسظاػلا  وهي دمظت مً جٍّىن   والىداغت الظمحر ٍو

ُ  قهد بالظػىدًت[ 20] السوٍخؼ مهُاض أما. الخبرة غلى هكخا ولا   جىاو

 جهىحن جم يما قهسة،( 48) قهساجه غدد بلؿذ صحُث خمعػىامل الال

 للشخصُت الٌبري  الخمظت الػىامل لهُاض الػاإلاُت اإلاهاًِع بػع

ذ، في[ 22] ألاهصازي  منها  هره وأغؼذ. مصس في[ 23] هاشم وأبى الٍٍى

  اإلاهاًِع
ً
ت لخصائصها وقها ت دالالث الظٍُىمتًر  جىصُل في نٍى

 ًجد لم بِىما الػادًحن، غلى جؼبُهه جم ومػظمها الػسبُت، الشخصُت

 غلى جؼبُهه في –غلمهما صحدود غلى– واصحدة دزاطت الباصحثحن

 واإلاخكىنحن اإلاىهىبحن أن غً الىكظُت الدزاطاث وجٌشل اإلاىهىبحن،

 أو الػهلُت أو الجظمُت الىاصحُت مً طىاء محددة بظماث ًخمحزون

 غلى ٌظاغدها الظماث هره مثل ومػسقت لاهكػالُت، أو لاحخماغُت

خمحز لسغاًتهم، اإلاىاطب اإلاىاخ هيهئ ًجػلىا أهه يما غليهم، الخػسف  ٍو

 في أنسانهم غً جمحزهم مػسقُت غهلُت بذصائص اإلاىهىبحن ألاقساد

خصكىن  الػهلي همىهم مً مبٌسة مسصحلت  لاحخماعي بالخىاقو ٍو

خمحزون لاهكػالي ولاطخهساز  والخحمل، والظُؼسة الىكع بظبؽ ٍو

 واإلاُل والكٍاهت واإلاس  الراحي، ولايخكاء والهُادة، لاهكػالي، والثباث

 وازجكاع ولاحخماعي، الشخص ي والخىاقو وؤلاندام، اإلاذاػسةئلى 

ً ومظاغدة ولاطخهالُ، ًاإلاظاًسة، لاحخماغُت الهُم مظخىي   .آلادٍس

ً ً مً أقظل للمىهىبحن الجظماوي والخٍٍى  للػادًحن الجظماوي الخٍٍى

ظحر ي الجظمي الىمى َو  بحن الىمى مػدُ مً أيبر بمػدُ الحًس

  أيثر وئنهم الػادًحن
ً
  ػىال

ً
خمخػىن  ووشها  اللُانت مً مسجكؼ بمظخىي  ٍو

 ].3] للػمل وػانتهم البدهُت،

 في مخمثلت الشخصُت الظماث أن الباصحثان ًسي  طبو ما غلى وبىاء        

 بالجىاهب الػادًحن مً ؾحرهم غً اإلاىهىبحن محزث التي الخصائص

  ا،ـــكظهـه تـــُـذصـشـال أو تــُـجظمـال أو تـــاغُــمـلاحخ تــالُـــلاهكػ أو تـــالػهلُ

  والتي
ً
 .باإلاثالُت جدظم ما ؾالبا
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 الطابلة . الدراضات4

 مً( 287) مً غُىت غلى دزاطت[ 24] ؾصاُ وأبى حساداث أحسي      

 ( 135) منهم البٍالىزٍىض ػلبت
ً
 الىخائج وأشازث ػالبت،( 252)و ػالبا

 الػصابُت أن صححن في ؤلاهار مً منها أغلى الرًىز  لدي ُتهسظاػلا  أن

هظت واإلاهبىلُت ُتهسظاػلا  وأن الرًىز، لدي منها أغلى لئلهار  ٍو

ئلى  اإلاسجكػت الحاحت ذوي  الؼلبت لدي الخبرة غلى هكخا ولا  الظمحر

 ذوي  الؼلبت لدي الػصابُت أن صححن في اإلاىذكظت مً أغلى اإلاػسقت

 الحاحاث ذوي  لدي هي مما أغلى اإلاػسقتئلى  اإلاسجكػت الحاحت

 للمػسقت والحاحت الػصابُت بحن طلبُت غالنت وحىد وجبحن اإلاىذكظت،

 ئًجابو 
ً
 .لادسي  الشخصُت غىامل مً ًل مؼ ُا

  وأحسي       
ً
 ػالب غلى دزاطت[ 25] وأصحمد وطلُمان الهسش ي مً يال

 ألابػاد غلى مخىطؼت دزحت غً الىخائج ويشكذ الؼائل، حامػت

 غالُت بدزحت حاءث بِىما ،(الخبرة غلى هكخا ولا  -ُتهسظاػلا  -الخكاوي)

 الؼالب وأن الػصابُت، بػد غلى مىذكظت وبدزحت ،(الىداغت) بػد غلى

 بدزحت( الجامعي الىظام -الػام الىظام -غامت بصىزة الىظام) ًحترمىن 

 غلى هكخا لا  -الخكاوي - ُتهسظاػلا ) غىامل ازجباغ وجبحن مخىطؽ،

 ئًجاب( الىداغت -الخبرة
ً
 وازجباغ ،(الجامعي - الػام) الىظام اصحترام مؼ ُا

 الٌبري  الخمظت الػىامل وأن الىظام، اصحترام مؼ طلبُا الػصابُت غامل

 اصحترام جباًً مً( 0.83) بلؿذ مً ئحمالُت بصىزة حظهم للشخصُت

 .الىظام

 مً غُىت غلى جىاولذ دزاطت[ 26] والجىهسي  الخالو غبد وأحسي        

دُحن اإلاساههحن ت اإلاسصحلت ػالب مً الٍٍى  وأظهسث وػالباتها، الثاهٍى

 بحن دالت طلبُت غالنت وؤلاهار، الرًىز  وغُىتي الٍلُت الػُىت في الىخائج،

 ،هسظاغلا  وغىامل الخدًً بحن دالت ُتئًجاب وغالنت والػصابُت، الخدًً

،  لاهحداز، جحلُل هخائج يشكذ يما. للخبرة والخكخح وؤلاجهان، والهبُى

 هره واهؼبهذ بالخدًً، اإلاىبئ الىصحُد الػامل هى ؤلاجهان غامل أن

 الىخائج هره وحشحر. الٍلُت والػُىت وؤلاهار الرًىز  غُىتي غلى الىدُجت

 غلى الدالت بالػىامل للخدًً الراحي الخهدًس ازجباغئلى  غام، بىحه

ت الظماث  ئًجاب) واإلاهبىلت الظٍى
ً
 الظىاء غدم غلى الدالت وبالػىامل ،(ُا

 ) ًالػصابُت
ً
 الدًيُت الجىاهب بػع حظخذدم أن ًمًٌ زم، ومً( طلبُا

 .وؤلازشادًت الػالحُت ؤلاحساءاث في

 الشخصُت غىامل أيثر غلى الخػسفئلى  [27] حبر دزاطت هدقذو       

 
ً
 غامل أنئلى  الىخائج وجىصلذ قلظؼحن، حامػاث ػلبت لدي شُىغا

 وجبحن الػصابُت زم الػىامل، بحن مً اإلاساجب أغلى في حاء الظمحر ًهظت

 بحن قسوم وحىد وجبحن اإلاظخهبل، نلو مً مخىطؼت دزحت وحىد

 غدا ما الؼالباث لصالح الشخصُت غىامل حمُؼ في والؼالباث الؼالب

 الجامػت إلاخؿحر حػصي  ئُتئصحصا داللت ذاث قسوم جىحد ولم ُت،هسظاػلا 

 ألاشهس حامػت ػلبت لصالح الكسوم ًاهذ قهد الظمحر ًهظت غدا ما

 حػصي  الشخصُت غىامل حمُؼ في ئُتئصحصا داللت ذاث قسوم جىحد ولم

 ًاهذ قهد لاحخماغُت اإلاهبىلُت غدا ما واإلاظخىي  الخذصص لىىع

ُ  اإلاظخىي  وػلبت ألادبُت، الخذصصاث ػلبت لصالح الكسوم  .ألاو

 أن غلى ؤلاغدادًت، اإلاسصحلت ػلبت غلى[ 28] لػُبي دزاطت ويشكذ       

 وأن. الشٌلي الخكٌحر في مسجكؼ مظخىي  لديهم ؤلاغدادًت اإلاسصحلت ػلبت

ادة لديهم ؤلاغدادًت اإلاسصحلت ػلبت  ػلبت وأن. الػصابُت غامل في ٍش

 الشخصُت غىامل في مىذكع مظخىي  لديهم ؤلاغدادًت اإلاسصحلت

ت ،هكخا لا  الؼُبت، ُت،هسظاػلا )  ًخكىنىن  الرًىز  وأن ،(الظمحر صحٍُى

 .الشٌلي الخكٌحر في ؤلاهار غلى

 غً الىاجج اإلابدغت الشخصُت جىاولذ دزاطت[ 29] صحظحن وأحسي        

 ًان بؿداد حامػت ػلبت مً غُىت غلى الٌبري  الخمظت الػىامل ئطهام

 الػىامل حمُؼ ان أًظا الىدُجت أظهسث وػالبت، ػالبا( 750) نىامها

ً في داُ ئطهام لها ًان الخمظت  ولًٌ اإلابدغت، الشخصُت جٍٍى

  لها ًًٌ قلم الخكاغالث غً ماأ مخكاوجت بدزحاث
ً
 غلى زسأ حمُػا

 باطخثىاء داُ ازس الثىائُت للخكاغالث ًًٌ لم ذئ اإلابدغت، الشخصُت

 ذوي  مً لاهار لصالح والخذصص هسظاغولا  الجيع جكاغالث

 .لادبُت الخذصصاث

 الظماث غلى الخػّسفئلى  هدقذ دزاطت[ 30] هحروخ وأحسث      

 غلى الهدض، بلدًت بمدازض اإلالخحهحن اإلاىهىبحن للؼلبت الشخصُت

 الخػلُمي واإلاإهل الجيع مؼ وغالنتها لؤلػكاُ الشخصُت ادخباز أبػاد

 ( 62) مً الدزاطت غُىت وجٍّىن  للىالدًً،
ً
 اإلاىهىبحن الؼلبت مً ػالبا

 أبسش  أن وجبحن الهدض بلدًت بمدازض اإلالخحهحن الظابؼ صحتى السابؼ مً

 وئدزايه الشخص ي والخٌُل لاحخماعي الخٌُل الشخصُت طماث

ً لحهىم   طماث دزحاث في قسوم وحىد ًدبحن ولم ُت،هسظاػولا  لادٍس

 .للىالدًً الخػلُمي واإلاإهل الجيع للمخؿحراث حػصي  الشخصُت

 طماث غً الٌشل هدقذ دزاطت [31] الػدواوي وأحسي        

  اإلاىهىبحن جمحز التي الشخصُت
ً
ت جبػا  اإلاخػددة للمىاهب جاًلىز  لىظٍس

 اإلاخػددة اإلاىاهب جحدًد جم وند الٍىٍذ، دولت في الؼلبت مً غُىت لدي

ًادًمُت   الهساز، واجذاذ والخىاصل والخيبإ اإلاىخج والخكٌحر لا
ً
ت جبػا  لىظٍس

ت باإلاسصحلت اإلاىهىبحن الؼالب لكئاث اإلامحزة جاًلىز  ذ، الثاهٍى  وجم بالٍٍى

 الػاػكي والىحداوي ولاحخماعي بالهُادة الشخصُت الظماث جحدًد

 الشخصُت طماث جهدًس في الكسوم غً والٌشل لاهجاش، وداقػُت

( 331) غلى الدزاطت جؼبُو جم والجيع، والػمس اإلاىهبت حػصي  التي

 
ً
 مهُاض والثاوي الشخصُت طماث مهُاض اطخذدام وجم وػالبت ػالبا

 الؼالب قئاث لدي الداقػُت طمه بسوش وجبحن اإلاخػددة، اإلاىاهب

ًادًمُت، اإلاىهبت) الخالُت اإلاخػددة اإلاىاهب في اإلاىهىبحن  مىهبت لا

 الىحداهُت اإلاهازاث طمت وبسشث مىاهب، وازبؼ زالر ذو اإلاىخج، الخكٌحر

 اجذاذ مىهبت في الهُادًت اإلاهازاث طمت وبسشث الخىاصل مىهبت غلى

 مخؿحر بادخالف الشخصُت الظماث في قسوم وحىد وجبحن الهساز،

 .الرًىز  لصالح الجيع وبادخالف اإلاىهبت

 مػظمها ان هالصحظ الظابهت الدزاطاث هخائج غسض دالُ مً       

 ًجد لم صحُث الػادًحن، غلى زيصث وأنها الجامػاث ػالب غلى احسي 

 ػالب مً والػادًحن اإلاىهىبحن بحن اإلاهازهت جىاولذ دزاطاث الباصحثان

 غلى غلمهما صحدود في للشخصُت الٌبري  الػىامل الخمع في اإلادازض

 الػىامل نائمت مهُاض) الدزاطاث مجمل اطخذدمذ وند اإلاىهىبحن،

 وػالب الجامػاث ػالب بحن جىىغذ قهد الػُىاث أما ،(الٌبري  الخمظت

 .الدهُا اإلاساصحل

 والاحزاءات . الطزيلة5

  اإلاىهج اطخذدام جم قهد أطئلتها غً ولاحابت الدزاطت اهداف لخحهُو 

ػخبر والري الىصكي   البحثُت اإلاىاهج أيثر مً ٌُ
ً
 .الحالُت للدزاطت مالئمت
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 الدراضة أ. مجحمع

 في والػادًحن اإلاىهىبحن ػالب حمُؼ مً الدزاطت مجخمؼ جٍىن        

ت اإلاسصحلت  18-16) اغمازهم جهؼ ممً الؼائل مدًىت بمدازض الثاهٍى

 (.طىت

 الدراضة ب. عيىة

ــػُىــال ًـــم تـــدزاطــال تــغُى ذــجٍىه        غلى اشخملذ والتي الغُتــؼـخــلاط تـ

(30 ) 
ً
  ادخُازهم جم والػادًحن، اإلاىهىبحن مً ػالبا

ً
 ألؾساض غشىائُا

 مً جٍىهذ والتي لاطاطُت، والػُىت اإلاهُاض، وزباث صدم مً الخحهو

(225 ) 
ً
ُ  غشىائُا، جم ادخُازهم ػالبا  أغدادهم ًىضح( 2) والجدو

 الصل ومخؿحر( غادي مىهىب،) الؼالب هىع مخؿحر صحُث مً ووظبتهم

( ُ  (.زاهىي  وزالث وزاوي أو

 2 حدول 

  الدراضة عيىة افزاد ثىسع
 
 واملىهبة الدراس ي للصف وفلا

 املجمىع الثالث الثاهىي  الثاوي الثاهىي  الثاهىي ألاول  

 % العدد % العدد % العدد % العدد  

 %43.1 97 %43.7 38 %27.9 19 %57.1 40 الػادًحن

 %56.9 128 %56.3 49 %72.1 49 %42.9 30 اإلاىهىبحن

 %100 225 %100 87 %100 68 %100 70 مجمىع

 %100                %38.7                     %30.2                 %31.1             اليظبت صحظب اإلاسصحلت

 الدراضة ج. أداة

  :للشخصُت الٌبري  الػىامل نائمت

 ئغداد مً الشخصُت في الٌبري  الخمع الػىامل نائمت مهُاض     

 نبل مً واإلاػسبت (Costa & Maccrae & Goldberg) ومايسي  ًىطخا

ُ  وحػخبر[ 15] ألاهصازي   ألابػاد نُاضئلى  تهدف مىطىغُت أداة أو

،( 60) بلؿذ البىىد مً مجمىغت بىاطؼت للشخصُت، ألاطاطُت
ً
 بىدا

و غً اطخذساحها جم  مشخهت بىىد مً يبحر لػدد الػاملي الخحلُل ػٍس

 مهاًِع دمظت غلى وحشخمل الشخصُت، ادخبازاث مً غدًد مً

 اإلاهبىلُت، الخبرة، غلى هكخا لا  ،هسظاغلا  الػصابُت،: وهي قسغُت

 ].15] الظمحر ًهظت

ت الخصائص  بالدزاطت الٌبري  الػىامل مهُاض لهائمت الظٍُىمتًر

 :الحالُت

 دالُ غلى الحالُت بالدزاطت وزباجه اإلاهُاض صدم مً الخأيد جم      

 ( 30) بلؿذ اطخؼالغُت غُىت غلى الخؼبُو
ً
 مً( 15) منهم ػالبا

 مدًىت في لاصلُت الدزاطت غُىت دازج مً الػادًحن مً( 15)و اإلاىهىبحن

 :ًلي يما والثباث الصدم دصائص مً الخأيد احل مً وذلَ الؼائل،

 جىاقس مً الخأيد جم: الحالُت بالدزاطت الٌبري  الػىامل نائمت صدم

 صدم واطخذساج لاطخؼالغُت الػُىت غلى بالخؼبُو اإلاهُاض صدم

 الكهسة ازجباغ مػامل نُاض دالُ مً للكهساث الدادلي لاحظام

 بهُاض البىائي الصدم مإشس صحظاب جم يما جهِظه، الري بالبػد

 :ًلي يما اإلاهاض، بالبػد الكهسة ازجباغ مػامل

 بحن لازجباغ مػامالث بحظاب الباصحثان نام: الدادلي لاحظام صدم

 مهُاض غلى جحخه جىدزج الري للبػد الٍلُت والدزحت قهسة ًل دزحت

ُ  ًىضحه يما وذلَ للشخصُت الٌبري  الخمظت الػىامل  (.3) الجدو

 3 حدول 

 الكبري  الصمطة العىامل مللياص ثححه ثىدرج الذي والبعد فلزة كل درحة بين الارثباط معامل

 ًلظة الضمير امللبىلية على الصبرة هفحا الا  هسطاطالا  العصابية

 الارثباط الفلزة  الفلزة معامل الارثباط الفلزة معامل الارثباط الفلزة معامل الارثباط الفلزة

1 0551** 2 0537** 3 0573** 4 0555** 5 0554** 

6 0543** 7 0546** 12 0563** 8 0561** 9 0561** 

10 0562** 11 0551** 17 0539* 13 0570** 14 0559** 

15 0539** 16 0553** 22 0558** 18 0549** 19 0557** 

20 0553** 21 0550** 27 0548** 23 0545** 24 0568** 

25 0562** 26 0537* 40 0569** 28 0544** 29 0550** 

30 0547** 31 0548** 45 0547** 32 0536* 33 0571** 

34 0549** 35 0547** 50 0.61** 36 0559** 37 0566** 

38 0559** 39 0546** 54 0558** 41 0537** 42 0555** 

43 0548** 44 0569**  46 0532* 52 0559** 

48 0539** 49 0556** 51 0531* 56 0539** 

53 0540**  55 0539** 47 0558** 

  0505 غىد = دالت**   0501 غىد دالت *



223 

ُ  مً ًدبحن      ،ئصحصا دالت لازجباغ مػامالث حمُؼ أن( 4) الجدو
ً
 ئُا

 ما هسظاغلا  ُبػد وفي( 0.62-0.36) بحن ما الػصابُت بػد في وجساوصحذ

( 27) الكهساث باطخثىاء( 0.01) غىد دالت وحمُػها( 0.69-0.37) بحن

( 0.73-0.39) بحن ما الخبرة غلى هكخا لا  ُبػد وفي ،(0.05) غىد دالت

 ئصحصا دالت وحمُػها
ً
 غىد دالت ًاهذ قهد( 18) الكهساث باطخثىاء ئُا

 ومػظمها( 0.70.-0.31) بحن ما جساوصحذ قهد اإلاهبىلُت ُبػد وفي( 0.05)

 دالت وحمُػها( 0.71-0.39) مً الظمحر ًهظت ُبػد أما( 0.01) غىد دالت

 ئصحصا
ً
 (.0.01) الداللت مظخىي  غىد ئُا

 الخهازبي الصدم صحظاب جم: اإلاهُاض ألبػاد والخباغدي الخهازبي الصدم

 اإلاهاًِع بحن اإلاخبادلت لازجباػاث صحظاب دالُ مً وذلَ ولادخالفي،

 يما للشخصُت الٌبري  الخمظت الػىامل نائمت مً اإلاخكسغت الخمظت

ُ  الىخائج جدبحن  (. 4) بجدو

 للملياص الداخلية الارثباط معامالت مصفىفة. 4 حدول 

 امللبىلية على الصبرة هفحا الا  هسطاطالا  العصابية 

    **0.35- هسظاغلا 

   0.04 0.08 غلى الخبرة هكخا لا 

  0.12- **0.27 ** 0.24- اإلاهبىلُت

 **0.45 0.14 **0.47 **0.28- ًهظت الظمحر

 مهُاض ابػاد بحن الدادلُت لازجباغ مػامالث هخائج دالُ مً      

 غٌظُت ازجباػُت غالنت وحىد جبحن قهد للشخصُت، الٌبري  الػىامل

 الداللت مظخىي  غىد ودالت( 0.35) بلؿذ والػصابُت هسظاغلا  بحن

هظت والؼُبت الػصابُت بحن غٌظُت غالناث وحىد جبحن يما( 0.01)  ٍو

 ،تطاإلاها الظماث بحن والخباغدي الخهازبي صدم غلى ًدُ مما الظمحر،

( 0.01) غىد ودالت( 0.27) هسظاغولا  الؼُبت بحن غالنت وحىد أن يما

 بحن غالنت وحىد غدم بِىما الظمخحن، بحن الخهازبي الصدم غلى ًدُ

 أن يما. الظمخحن بحن الخباغدي الصدم غلى ًدُ والػصابُت الصكاوة

هظت الؼُبت بحن الػالنت  الخهازبي الصدم غلى جدُ( 0.45) الظمحر ٍو

 للمهُاض الصدم مإشساث جىاقس وبالخالي اإلاظخذدم للمهُاض

 .الحالُت بالدزاطت اإلاظخذدم

 : الحالُت بالدزاطت الٌبري  الػىامل مهُاض نائمت في الثباث مإشس هخائج

ًاهذ الكا، يسوهباخ مػامل باًجاد الثباث صحظاب جم  هى يما الىخائج و

ُ  في مبحن  (.5) الجدو

 كزوهباخ ألفا بطزيلة للشصصية الصمطة العىامل للائمة الثبات معامالت. 5 حدول 

 كيمة ثبات ألفا الفلزاتعدد  البعد

 0578 12 الػصابُت

 0569 11 هسظاغلا 

 0571 9 غلى الخبرة هكخا لا 

 0562 12 اإلاهبىلُت

 0583 12 ًهظت الظمحر

ُ  مً ًدبحن        (0.83) مً جساوصحذ الثباث مػامالث نُم أن( 5) الجدو

 الخجاوع زباث مإشساث جىاقس غلى جدُ مهبىلت نحن وحػخبر( 0.62)ئلى 

 .للشخصُت الٌبري  الػىامل إلاهُاض الدادلي

 : اإلاهُاض جصحُح

 وطػذ ولهد ،(280 – 56) بحن ما للمهُاض الٍلُت الدزحت  او جتر       

  مىاقو: وهي اإلاهُاض بىىد مً بىد ًل غً إلحابت بدائل دمظت
ً
 حدا

 لاػالم غلى مىاقو وؾحر( 2) مىاقو ؾحر ،(3) محاًد( 4) مىاقو ،(5)

 الكئاث صحظاب جم وند الظالبت، البىىد في الدزحاث هره وحػٌع ،(1)

 اإلادي صحظاب دالُ مً اإلاخىاقس الػامل مظخىي  دزحت لخهدًس اإلاكخىصحت

اث( 3) غلى الىاجج ونظمت( 1-5) الحظابُت للمخىطؼاث  -غالي) مظخٍى

 نُمت ًاهذ ئذا وغلُه( 1.33) الهظمت دازج قٍان( مىذكع – مخىطؽ

 الظمت جحهو دزحت جٍىن ( 2.34) مً أنل الحظابُت اإلاخىطؼاث

 مخىطؼت جٍىن ( 3.67 مً أنل -2.34) مً بالكئت ًاهذ وئذا مىذكظت

ىضح يبحرة،( 3.67) مً غلىأ ًاهذ وئذا ُ  ٍو            أبػاد( 6) حدو

 في بػد بٍل به الخاصت والػبازاث الٌبري  الخمظت الػىامل نائمت

 .النهائُت صىزجه

 بعد بكل الصاصة والعبارات الكبري  الصمطة العىامل كائمة أبعاد. 6 حدول 

 عدد العبارات اركام العبارات الابعاد م

 12 48، 38، 34، 25، 20، 10، 6 ُتًجابؤلا  الػصابُت 1

 53، 43، 30، 15، 1 الظلبُت

 11 49، 44، 35، 31 ،21، 16، 7، 2 ُتًجابؤلا  هسظاغلا  2

 26،39، 11 الظلبُت

 9 54، 50، 40، 27، 12 ُتًجابؤلا  الصكاوة 3

 45، 22، 17، 3 الظلبُت
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 12 46، 32، 18، 4 ُتًجابؤلا  غلى الخبرة هكخا الؼُبت ولا  4

 55، 51، 41، 36، 28، 23، 13، 8 الظلبُت

 12 56، 47، 37، 33، 24، 19، 9، 5 ُتًجابؤلا  ًهظت الظمحر 5

 52، 42، 29، 14 الظلبُت

 ومىاكشتها ىحائج. ال6

 : غلى ًىص والريألاُو  الظإاُ هخائج

 بمدًىت والػادًحن اإلاىهىبحن لدي الظائدة الشخصُت غىامل ما

 الؼائل؟

 :ًلي ما جم الظإاُ، هرا غً لئلحابتو       

ت ولاهحساقاث اإلاىشوهت الحظابُت اإلاخىطؼاث صحظاب. 1  لجمُؼ اإلاػُاٍز

بحن اإلاىهىبحن، الؼالب لدي الشخصُت غىامل ُ  ٍو  هخائج( 7) حدو

  جسجُبها جم وند الػىامل جسجِب
ً
 .الحظابي اإلاخىطؽ صحظب جىاشلُا

 املىهىبين الطالب لدي الكبري  الشصصية عىامل لدرحات املعيارية والاهحزافات املىسوهة الحطابية املحىضطات. 7 حدول 

 ثلدًز درحة الشصصية الاهحزاف املعياري  املحىضط الحطابي العىامل الكبري للشصصية الزثبة

 غالُت 0.37 3.55 ًهظت الظمحر 1

 مخىطؼت 0.32 3.18 ُتهسظاػلا  2

 مخىطؼت 0.34 2.99 الصكاوة )اإلاهبىلُت( 3

 مخىطؼت 0.36 2.96 غلى الخبرة هكخا لا  4

 مخىطؼت 0.26 2.93 الػصابُت 5

ُ  مً ًخطح        الشخصُت غىامل أيثر أن( 7) حدو
ً
 لدي شُىغا

ت اإلاسصحلت في اإلاىهىبحن الؼالب  حاءث والتي الؼائل مدًىت في الثاهٍى

 مً ُتئًجاب حىاهب جهِع والتي الظمحر ًهظت غامل لاولى، بالسجبت

 بالىاحب والشػىز  والترجِب، والىظام والجدازة، الٌكاءة الشخصُت

 صحُث والخأوي، والتروي الراحي، ولاهظباغ لاهجاش، أحل مً والىظاُ

 ،(0.37) ندزه مػُازي  باهحساف( 3.55) قيها الؼالب دزحاث مخىطؽ بلـ

  وهي
ً
 نُمت وجدُ اإلاخىطؽ باإلاظخىي  الُبػد لهرا الخصحُح إلاكخا  وقها

 هرا لخىاقس اإلاىهىبحن الؼالب جهدًساث اجكام غلى اإلاػُازي  لاهحساف

ػصي  وزبما لديهم، الػامل  اإلاىهىبحن دصائص مً أهه بحم ذلَ طسب ٌُ

  مخىاقهىن  أنهم[ 32] حسوان ًريس يما الشخصُت
ً
 ومىكسدون  احخماغُا

،
ً
خمحزون اهكػالُا  والثباث والخحمل، والظُؼسة الىكع بظبؽ ٍو

ئلى  واإلاُل والكٍاهت، واإلاس  الراحي، ولايخكاء والهُادة، لاهكػالي،

 مظخىي  وازجكاع ولاحخماعي، الشخص ي والخىاقو وؤلاندام، اإلاذاػسة،

ً ومظاغدة ولاطخهالُ، ًاإلاظاًسة، لاحخماغُت الهُم  .آلادٍس

ذ التي والبحىر الدزاطاث هخائج وجخكو         اإلاىهبت مجاُ في أحٍس

 باطخهساز ًخمخػىن  واإلاخكىنحن اإلاىهىبحن الؼالب مػظم أن غلى والخكىم 

 أدواًزا ًلػبىن  منهم ويثحرون ذاجُت واطخهاللُت اهكػالي، أو وحداوي

 غسطت أنل وهم دزاطتهم مساصحل شتى في لاحخماعي اإلاظخىي  غلى نُادًت

 .الػادًحن شمالئهم مً والػصابُت الرهىُت لالطؼساباث

( 3.18) الحظابي مخىطؼها بلـ صحُث ُتهسظاػلا  غامل جبػه زم       

 جهدًساث اجكام غلى جدُ( 0.32) مػُازي  وباهحساف مخىطؼت بدزحت

ػصي  وزبما اإلاىهىبحن،  اإلاس  في ًخمحزون اإلاىهىبحن ًىن  ذلَ طسب ٌُ

 أو الصكاوة غامل حاء بِىما ولاحخماعي، الشخص ي والخىاقو والكٍاهت

( 2.99) الحظابي مخىطؼها بلـ صحُث الثالثت بالسجبت( وداغت) اإلاهبىلُت

 اجكام غلى جدُ( 0.34) اإلاػُازي  اهحساقها وبلـ مخىطؼت بدزحت

 الخبرة غلى هكخا لا  غامل زم اإلاىهىبحن، الؼالب بحن الخهدًساث

 بدزحت( 2.96) بلـ صحظابي بمخىطؽ ألادحرة نبل بالسجبت زم( الؼُبت)

 بحن الخهدًساث اجكام غلى جدُ( 0.36) مػُازي  وباهحساف مخىطؼت

 مخىطؼها بلـ صحُث لادحرة بالسجبت الػصابُت وغامل اإلاىهىبحن،

 جىاقس حشابه غلى ًدُ( 0.26) نلُل مػُازي  باهحساف( 2.93) الحظابي

مًٌ. اإلاىهىبحن لدي الػامل هرا ػصي  أن ٍو  اإلاىهىبحن ًىن  ذلَ طسب ٌُ

مٌنهم وشخصُت احخماغُت دصائص لديهم
ُ
 غً لابخػاد مً ج

ثهىن  الػصابُت،  امخالى غلى ألادبُاث اجكهذ صحُث بأهكظهم، ٍو

 وال لاحخماغُت الظؿىغ جهاوم التي الشخصُت للخصائص اإلاىهىبحن

ً ٌظمح بادز شإوهه، في بالخددل لؤلدٍس  لبرُ اطخػداد وغىده للػمل ٍو

هدم الجهد، ً، الػىن  ٍو مُل ألاصدناء يظب غلى نادز لآلدٍس  ٍو

كظل طًىا، مىه ألايبر إلاصاصحبت  الػادي، غلى اإلاىهىب صدانت ٍو

خمخؼ ا، مهبىلت بظماث ٍو ًُ مُل احخماغ  ،ومجاملتهم الىاض مجازاةئلى  ٍو

ملَ ً نُادة غلى الهدزة ٍو ت زؾبت ولدًه آلادٍس  الػهلي الخكىم  في نٍى

خمخؼ غليهم، كظل أنساهه، بحن الػالُت والشػبُت بالحب ٍو  ألالػاب ٍو

 .الكٌس وأغماُ الخحديئلى  جحخاج التي وألاوشؼت اإلاػهدة

ت ولاهحساقاث اإلاىشوهت الحظابُت اإلاخىطؼاث صحظاب جم. 2  اإلاػُاٍز

بحن الػادًحن، الؼالب لدي الشخصُت غىامل لجمُؼ ُ  ٍو  هخائج( 8) حدو

  الػىامل جسجِب
ً
 .الحظابي اإلاخىطؽ صحظب جىاشلُا

 العادًين الطالب لدي الكبري  الشصصية عىامل لدرحات املعيارية والاهحزافات املىسوهة الحطابية املحىضطات. 8 حدول 

 ثلدًز درحة الشصصية الاهحزاف املعياري  املحىضط الحطابي العىامل الكبري للشصصية الزثبة

 مخىطؼت 0.42 3.43 ًهظت الظمحر 1

 مخىطؼت 0.41 3.37 ُتهسظاػلا  2

 مخىطؼت 0.39 3.33 الػصابُت 3
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 مخىطؼت 0.38 2.89 الصكاوة )اإلاهبىلُت( 4

 مخىطؼت 0.37 2.83 غلى الخبرة هكخا لا  5

ُ  مً ًخطح        الشخصُت غىامل أيثر أن( 8) حدو
ً
 لدي شُىغا

ت اإلاسصحلت في الػادًحن الؼالب  حاءث والتي الؼائل مدًىت في الثاهٍى

 مً ُتئًجاب حىاهب جهِع والتي الظمحر ًهظت غامل لاولى، بالسجبت

 بالىاحب والشػىز  والترجِب، والىظام والجدازة، الٌكاءة الشخصُت

 بلـ صحُث والخأوي، والتروي الراحي لاهظباغ هجاشئ أحل مً والىظاُ

 ،(0.42) ندزه مػُازي  باهحساف( 3.43) قيها الؼالب دزحاث مخىطؽ

  وهي
ً
 نُمت وجدُ اإلاخىطؽ، باإلاظخىي  البػد لهرا الخصحُح إلاكخا  وقها

 هرا لخىاقس الػادًحن الؼالب جهدًساث اجكام غلى اإلاػُازي  لاهحساف

ػصي  وزبما لديهم، الػامل  جىاطب الظمحر ًهظت أن بحٌم ذلَ طسب ٌُ

ت الكئت شحر اإلاسصحلت، بهره ظهىزها صحُث مً الحالُت بالدزاطت الػمٍس  َو

 اإلاظإولُت وجحمل ألاهداف، لخحهُو والخىظُم اإلاثابسةئلى  الػامل هرا

 باألماهت، أقسادها ًخمحز اإلاسجكػت قالدزحت الظلىى، في والىانػُت

ظهس وزبما والدظامح، والىقاء دنُو، حُد بشٍل ومىظم وؤلاًثاز، ًُ 

 في طاهم مما ،[22] والٌظل الالمباالة مً حىاهب الؼالب بػع

 بلـ صحُث ُتهسظاػلا  غامل جبػه زم مخىطؼت، بدزحت ظهىزها

( 0.41) مػُازي  وباهحساف مخىطؼت بدزحت( 3.37) الحظابي مخىطؼها

ػصي  وزبما الػادًحن، جهدًساث اجكام غلى جدُ  ًىن  ذلَ طسب ٌُ

  الػادًحن
ً
 بها مسوا التي والخبراث لديهم والخلهي لاهكػالي للخؼىز  وقها

 الثاهُت بالسجبت حاءث والدغابت الكٍاهت غلى الهائمت اإلاسصحلت وػبُػت

 ُتهسظاػلا  مهادز غلى حػخمد ًىنها مخىطؼت بدزحت ظهىزها ولًٌ

 .الػادًحن للؼالب الظابهت والخبراث

 مخىطؼها بلـ صحُث الثالثت، بالسجبت الػصابُت غامل حاء زم     

 جىاقس حشابه غلى ًدُ( 0.39) نلُل مػُازي  باهحساف( 3.33) الحظابي

ت اإلاسصحلت لؼبُػت ذلَ طسب وزبما الػادًحن، لدي الػامل هرا  الػمٍس

 مسصحلت ًىنها الصائد ولاهكػاُ والىكىز  الشد غلى واغخمادها للؼالب

ُ  والتي اإلاخأدسة اإلاساههت  غنها، والدقاع ذاجه ئزباث الؼالب قيها ًحاو

 بلـ صحُث السابػت بالسجبت( وداغت) اإلاهبىلُت أو الصكاوة غامل حاء بِىما

 اإلاػُازي  اهحساقها وبلـ مخىطؼت بدزحت( 2.89) الحظابي مخىطؼها

 غامل زم الػادًحن، الؼالب بحن الخهدًساث اجكام غلى جدُ( 0.38)

 بلـ صحظابي بمخىطؽ ألادحرة بالسجبت( الؼُبت) الخبرة غلى هكخا لا 

 اجكام غلى جدُ( 0.37) مػُازي  وباهحساف مخىطؼت بدزحت( 2.83)

مًٌ الػادًحن، بحن الخهدًساث ػصي  أن ٍو  ئدزاى لصػىبت ذلَ طسب ٌُ

 ولاهخمام الػهلي الىطج مظخىي  والدخالف مصدزها، مً الخبرة

 غلى والهدزة الؿمىض جحمل غلى والهدزة الجدًدة وألاقٍاز بالثهاقت

 .لاطخؼالع صحب وادخالف لاهخاج

 والجىهسي  الخالو غبد دزاطت هدُجت مؼ الىدُجت هره واجكهذ       

 وغالنت والػصابُت، الخدًً بحن دالت طلبُت غالنت قيها جبحن التي[ 26]

، ،هسظاغلا  وغىامل الخدًً بحن دالت ُتئًجاب  وؤلاجهان، والهبُى

 بأن[ 27] حبر دزاطت هدُجت مؼ الدزاطت هخائج واجكهذ للخبرة، والخكخح

 زم الػىامل، بحن مً اإلاساجب أغلى في حاء الظمحر ًهظت غامل

 .الػصابُت

  دزاطت هدُجت مؼ الدزاطت هخائج ادخلكذ بِىما       
ً
 الهسش ي مً يال

 ألابػاد غلى مخىطؼت دزحت وحىد قيها جبحن التي[ 25] وأصحمد وطلُمان

 غالُت بدزحت حاءث بِىما ،(الخبرة غلى هكخا ولا  - ُتهسظاػلا  -الخكاوي)

 الؼالب وأن الػصابُت، بػد غلى مىذكظت وبدزحت ،(الىداغت) بػد غلى

 بدزحت( الجامعي الىظام -الػام الىظام -غامت بصىزة الىظام) ًحترمىن 

 غلى هكخا لا  -الخكاوي - ُتهسظاػلا ) غىامل ازجباغ وجبحن مخىطؽ،

 ئًجاب( الىداغت -الخبرة
ً
 وازجباغ ،(الجامعي - الػام) الىظام اصحترام مؼ ُا

 .الىظام اصحترام مؼ طلبُا الػصابُت غامل

 جبحن التي[ 28] لػُبي دزاطت هدُجت مؼ الدزاطت، هخائج وادخلكذ       

 الخكٌحر في مسجكؼ مظخىي  لديهم ؤلاغدادًت اإلاسصحلت ػلبت أن قيها

ادة لديهم ؤلاغدادًت اإلاسصحلت ػلبت وأن الشٌلي،  الػصابُت، غامل في ٍش

 غىامل في مىذكع مظخىي  لديهم ؤلاغدادًت اإلاسصحلت ػلبت وأن

ت ،هكخا لا  الؼُبت، ُت،هسظاػلا ) الشخصُت  (.الظمحر صحٍُى

 داللت ذاث قسوم هىاى هل: "غلى ًىص والري الثاوي الظإاُ هخائج

 في الٌبري  الخمظت الػىامل في ≤ α) 0.05) مظخىي  غىد ئُتئصحصا

 الصل؟ إلاخؿحر جبػا اإلاىهىبحن الؼلبت بحن الشخصُت

 الحظابُت اإلاخىطؼاث صحظاب جّم  قهد الظإاُ هرا غً لئلحابت

ت ولاهحساقاث  داللت غً والٌشل الٌبري، الخمع للػىامل اإلاػُاٍز

 واإلاهازهاث ألاصحادي الخباًً جحلُل باطخذدام اإلاخىطؼاث بحن الكسوم

بحن. لاججاه لخحدًد البػدًت ُ  وٍُ  الحظابُت اإلاخىطؼاث( 9) حدو

ت ولاهحساقاث  الػىامل مهُاض غلى اإلاىهىبحن الؼالب لدزحاث اإلاػُاٍز

  للشخصُت الٌبري 
ً
ُ  الىخائج جدبحن يما الدزاس ي للصل وقها  (.9) بجدو

 9 حدول 

عشي  التي للشصصية الكبري  عىامل على الثاهىية باملزحلة املىهىبين الطالب لدرحات املعيارية والاهحزافات الحطابية املحىضطات
ُ
 الدراس ي للصف ج

 الاهحزاف املعياري  املحىضط الحطابي العدد الصف العىامل الكبري للشصصية

 3.05 35.30 30 الثاهىي ألاُو  الػصابُت

 3.24 34.82 49 الثاوي الثاهىي 

 3.12 35.47 49 الثالث الثاهىي 

 3.89 35.00 30 الثاهىي ألاُو  ُتهسظاػلا 

 3.54 35.16 49 الثاوي الثاهىي 

 3.40 34.80 49 الثالث الثاهىي 
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 2.95 27.07 30 الثاهىي ألاُو  غً الخبرة هكخا لا 

 3.15 26.65 49 الثاوي الثاهىي 

 3.51 26.29 49 الثالث الثاهىي 

 4.12 37.37 30 الثاهىي ألاُو  الصكاوة واإلاهبىلُت

 3.82 34.88 49 الثاوي الثاهىي 

 4.12 36.18 49 الثالث الثاهىي 

 4.24 44.03 30 الثاهىي ألاُو  ًهظت الظمحر

 4.36 41.32 49 الثاوي الثاهىي 

 4.28 43.08 49 الثالث الثاهىي 

ُ  مً ًدبحن      ت قسوم وحىد( 9) حدو  الحظابُت اإلاخىطؼاث بحن ظاهٍس

  للشخصُت الٌبري  الػىامل دزحاث في
ً
 أحل ومً الدزاس ي، للصل وقها

 جم قهد اإلاخىطؼاث بحن ئُتصحصاؤلا  الكسوم داللت غً الٌشل

 ئُتصحصاؤلا  الكسوم داللت غً لٌشل لاصحادي الخباًً جحلُل اطخذدام

ُ  الىخائج جدبحن يما اإلاخىطؼاث بحن  (.10) بجدو

 11 حدول 

  بالشصصية الكبري  للعىامل املىهىبين الطالب درحات محىضطات بين للفزوق ألاحادي الحباًن ثحليل هحائج
 
 الدراس ي للصف وفلا

 مطحىي  كيمة )ف( محىضط املزبعات درحة الحزية مجمىع املزبعات مصدر الحباًن العىامل الكبري للشصصية

 الداللة

 0.576 0.554 5.508 2 11.016 بحن اإلاجمىغاث الػصابُت

 9.935 125 1241.851 دادل اإلاجمىغاث

ي
ّ
 127 1252.867 اإلاجمىع الٌل

 0.878 0.130 1.658 2 3.316 بحن اإلاجمىغاث ُتهسظاػلا 

 12.741 125 1592.653 دادل اإلاجمىغاث

ي
ّ
 127 1595.969 اإلاجمىع الٌل

 0.582 0.544 5.750 2 11.500 بحن اإلاجمىغاث غً الخبرة هكخا لا 

 10.568 125 1320.969 دادل اإلاجمىغاث

ي
ّ
 127 1332.469 اإلاجمىع الٌل

 0.027 3.704 59.613 2 119.226 دادل اإلاجمىغاث الصكاوة واإلاهبىلُت

ي
ّ
 16.093 125 2011.579 اإلاجمىع الٌل

 127 2130.805 دادل اإلاجمىغاث

 0.019 4.115 76.163 2 152.328 دادل اإلاجمىغاث ًهظت الظمحر

ي
ّ
 18.507 125 2313.416 اإلاجمىع الٌل

 127 2465.742 دادل اإلاجمىغاث

ُ  مً ًدبحن      ت ذاث قسوم جىحد ال أهه( 10) الّجدو
ّ
 ئُتئصحصا دالل

 الؼالب دزحاث مخىطؼاث بحن( α  ≤0.05) الداللت مظخىي  غىد

 ُتهسظاػولا  الػصابُت) للشخصُت الٌبري  الػىامل في اإلاىهىبحن

 ( الخبرة غلى هكخا ولا 
ً
 ف نُمت جساوصحذ صحُث الدزاس ي، للصل وقها

ًاهذ( 0.55-0.13) مً د للكسوم ئُتصحصاؤلا  الداللت و  مظخىي  غً جٍص

 طماث جىاقس في قسوم وحىد غدم غلى ًدُ مما( 0.05) الداللت

ػصي  الخبرة غلى هكخا ولا  ُتهسظاػولا  الػصابُت
ُ
 الدزاس ي، للصل ح

ػصي  وزبما  للؼالب الشخصُت الخصائص جمازلئلى  ذلَ طسب ٌُ

 الىظس دون  الخبرة غلى هكخا ولا  والػصابُت ُتهسظاػلا  في اإلاىهىبحن

 .الدزاس ي للصل

هظت الصكاوة) يــغامل يــق سومـق ىدــوح ًــجسُ اــــبِىم      ػصي ( الظمحر ٍو
ُ
  ح

( 4.12-3.70) الخىالي غلى ف ادخباز نُمت بلؿذ صحُث الدزاس ي، للصل

( 0.05) الداللت صحد غً جهل ًاهذ للكسوم ئُتصحصاؤلا  الداللت ومظخىي 

 غاملي غلى الؼالب دزحاث في ئُتئصحصا داللت ذاث قسوم جىحد وبالخالي

هظت( اإلاهبىلُت) الصكاوة   الظمحر ٍو
ً
 غً وللٌشل. الدزاس ي للصل قها

 يما البػدًت للمهازهاث شُكُه ادخباز اطخذدام جم قهد الكسوم اججاه

ُ  الىخائج جخطح  (.11) بجدو
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 11 حدول 

عشي  التي الضمير ويلظة الصفاوة على الثاهىية باملزحلة املىهىبين الطالب لدرحات البعدًة للملارهات شيفيه اخحبار هحائج
ُ
 الدراس ي للصف ج

 الثالث الثاوي الاول  املحىضط الحطابي العدد الصف العىامل الكبري للشصصية

 --- *2.48 --- 37.37 30 الثاهىي ألاُو  الصكاوة واإلاهبىلُت

 --- --- --- 34.88 49 الثاوي الثاهىي 

 --- --- --- 36.18 49 الثالث الثاهىي 

 --- *2.71 --- 44.03 30 الثاهىي ألاُو  ًهظت الظمحر

 --- --- --- 41.32 49 الثاوي الثاهىي 

 --- --- --- 43.08 49 الثالث الثاهىي 

ُ  مً ًدبحن      ت قسوم وحىد( 11) حدو  اإلاخىطؼاث بحن ظاهٍس

 الظمحر، ًهظت وغامل واإلاهبىلُت الصكاوة غاملي دزحاث في الحظابُت

 
ً
 الثاوي الصل مهابل الثاهىي ألاُو  لصالح الدزاس ي، للصل وقها

 الثاهىي  والثالث الثاهىي  الثاوي بحن قسوم وحىد ًدبحن لم بِىما الثاهىي،

كظس وزبما الثاهىي، والثالث الثاهىي ألاُو  بحن أو  الظماث أنئلى  ذلَ ًُ

ً مؼ الخػامل بٌُكُت اإلاخػلهت الشخصُت  واطدُػابهم، آلادٍس

ألاُو  الصل ػالب لدي جبرش لاحخماعي واإلاُل الىدودة والشخصُت

 مسصحلت بداًت حشهد ًىنها الثاهىي، الثاوي مً أوضح بدزحت الثاهىي 

 والىطج، البلىؽ بحٌم غلُه جظهس التي الجظمُت بالخؿحراث مسجبؼت

 ُ  ولًٌ يبحرة بدزحت لاحخماغُت ذاجه ئزباث اإلاىهىب الؼالب قيها قُحاو

 الثاهىي ألاُو  الصل أن يما اإلاظاهس، جلَ جهل جبدأ بها الخهدم مؼ

  الؼالب قُه ًٍىن 
ً
 ألاهداف، لخحهُو والخىظُم اإلاثابسةئلى  مدقىغا

 دنُو حُد بشٍل ومىظم الظلىى في والىانػُت اإلاظإولُت وجحمل

 .ؾحره مً أغلى بدزحت للهدف، الخىحه طلىى في والىانػُت

 داللت ذاث قسوم هىاى هل" غلى ًىص والري الثالث الظإاُ هخائج

 في الٌبري  الخمظت الػىامل في ≤ α) 0.05) مظخىي  غىد ئُتئصحصا

 الصل؟ إلاخؿحر جبػا الػادًحن الؼلبت بحن الشخصُت

 الحظابُت اإلاخىطؼاث صحظاب جّم  قهد الظإاُ هرا غً لئلحابتو      

ت ولاهحساقاث  داللت غً والٌشل الٌبري، الخمع للػىامل اإلاػُاٍز

 واإلاهازهاث ألاصحادي الخباًً جحلُل باطخذدام اإلاخىطؼاث بحن الكسوم

 اطخذدام شسوغ جحهو مً الخأيد بػد لاججاه، لخحدًد البػدًت

بحن. الخباًً جحلُل ُ  وٍُ  ولاهحساقاث الحظابُت اإلاخىطؼاث( 12) حدو

ت  الٌبري  الػىامل مهُاض غلى الػادًحن الؼالب لدزحاث اإلاػُاٍز

  للشخصُت
ً
ُ  الىخائج جدبحن يما الدزاس ي، للصل وقها  (.12) بجدو

 12 حدول 

عشي  التي للشصصية الكبري  عىامل على الثاهىية باملزحلة العادًين الطالب لدرحات املعيارية والاهحزافات الحطابية املحىضطات
ُ
 الدراس ي للصف ج

 الاهحزاف املحىضط الحطابي العدد الصف العىامل الكبري للشصصية

 املعياري 

 5.23 40.33 40 الثاهىي ألاُو  الػصابُت

 4.15 38.26 19 الثاوي الثاهىي 

 4.39 40.53 38 الثالث الثاهىي 

 5.07 35.77 40 الثاهىي ألاُو  ُتهسظاػلا 

 3.86 36.95 19 الثاوي الثاهىي 

 3.76 38.50 38 الثالث الثاهىي 

 3.23 26.55 40 الثاهىي ألاُو  غً الخبرة هكخا لا 

 3.22 24.21 19 الثاوي الثاهىي 

 3.19 24.89 38 الثالث الثاهىي 

 4.76 34.98 40 الثاهىي ألاُو  الصكاوة واإلاهبىلُت

 4.89 35.11 19 الثاوي الثاهىي 

 4.20 34.18 38 الثالث الثاهىي 

 5.40 41.38 40 الثاهىي ألاُو  ًهظت الظمحر

 4.93 40.95 19 الثاوي الثاهىي 

 4.97 40.89 38 الثالث الثاهىي 

ُ  مً ًدبحن      ت قسوم وحىد( 12) حدو  اإلاخىطؼاث بحن ظاهٍس

  للشخصُت الٌبري  الػىامل دزحاث في الحظابُت
ً
 الدزاس ي، للصل وقها

      اإلاخىطؼاث بحن ئُتصحصاؤلا  الكسوم داللت غً الٌشل أحل ومً

  الكسوم تــــدالل ًــغ لـــللٌش اديـــصحألا  ًــاًــالخب لـــجحلُ دامــاطخذ مـــج دــقه
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ُ  الىخائج جدبحن يما اإلاخىطؼاث بحن ئُتصحصاؤلا   (.13) بجدو

 13 حدول 

  بالشصصية الكبري  للعىامل  العادًين الطالب درحات محىضطات بين للفزوق ألاحادي الحباًن ثحليل هحائج
 
 الدراس ي للصف وفلا

 مطحىي  كيمة )ف( محىضط املزبعات درحة الحزية مجمىع املزبعات مصدر الحباًن العىامل الكبري للشصصية

 الداللة

 0.203 1.624 36.034 2 72.067 بحن اإلاجمىغاث الػصابُت

 22.191 94 2085.933 دادل اإلاجمىغاث

ي
ّ
 96 2158.000 اإلاجمىع الٌل

 0.023 3.798 72.536 2 145.072 بحن اإلاجمىغاث ُتهسظاػلا 

 19.100 94 1795.422 دادل اإلاجمىغاث

ي
ّ
 96 1940.495 اإلاجمىع الٌل

 0.016 4.324 44.651 2 89.301 بحن اإلاجمىغاث غً الخبرة هكخا لا 

 10.326 94 970.637 دادل اإلاجمىغاث

ي
ّ
 96 1059.938 اإلاجمىع الٌل

 0.679 0.388 8.123 2 16.247 دادل اإلاجمىغاث الصكاوة واإلاهبىلُت

ي
ّ
 20.920 94 1966.475 اإلاجمىع الٌل

 96 1982.722 دادل اإلاجمىغاث

 0.909 0.096 2.534 2 5.068 دادل اإلاجمىغاث ًهظت الظمحر

ي
ّ
 26.467 94 2487.901 اإلاجمىع الٌل

 96 2492.969 دادل اإلاجمىغاث

ُ  مً ًدبحن      ت ذاث قسوم جىحد ال أهه( 13) الّجدو
ّ
 ئُتئصحصا دالل

 الؼالب دزحاث مخىطؼاث بحن ≤ α) 0.05) الداللت مظخىي  غىد

 واإلاهبىلُت والصكاوة الػصابُت،) للشخصُت الٌبري  الػىامل في الػادًحن

هظت  ( الظمحر ٍو
ً
 مً( ف) نُمت جساوصحذ صحُث الدزاس ي، للصل وقها

ًاهذ( 0.20-0.91) د للكسوم ئُتصحصاؤلا  الداللت و  مظخىي  غً جٍص

 طماث جىاقس في قسوم وحىد غدم غلى ًدُ مما( 0.05) الداللت

هظت والصكاوة الػصابُت ػصي  الظمحر ٍو
ُ
ػصي  وزبما الدزاس ي، للصل ح ٌُ 

 طماث في الػادًحن للؼالب الشخصُت الخصائص جمازلئلى  ذلَ طسب

هظت والصكاوة الػصابُت   ًىنها الدزاس ي للصل الىظس دون  الظمحر ٍو

 .باألغماز مخهازبت صكىف

( الخبرة غلى هكخا ولا  ُتهسظاػلا ) غاملي في قسوم وحىد جبحن بِىما     

ػصي 
ُ
-3.80) الخىالي غلى ف ادخباز نُمت بلؿذ صحُث الدزاس ي، للصل ح

 الداللت صحد غً جهل ًاهذ للكسوم ئُتصحصاؤلا  الداللت ومظخىي ( 4.32

 غلى الؼالب دزحاث في ئُتئصحصا داللت ذاث قسوم جىحد وبالخالي( 0.05)

  الخبرة غلى هكخا ولا  ُتهسظاػلا  غاملي
ً
 الدزاس ي، للصل وقها

 للمهازهاث شُكُه ادخباز اطخذدام جم قهد الكسوم اججاه غً وللٌشل

ُ  الىخائج جخطح يما البػدًت  (.14) بجدو

 14 حدول 

عشي  التي الصبرة على هفحا والا  يةهسطاطالا  على الثاهىية باملزحلة العادًين الطالب لدرحات البعدًة للملارهات شيفيه اخحبار هحائج
ُ
 الدراس ي للصف ج

 الثالث الثاوي الاول  املحىضط الحطابي العدد الصف العىامل الكبري للشصصية

 --- --- --- 35.77 30 الثاهىي ألاُو  ُتهسظاػلا 

 --- --- --- 36.95 49 الثاوي الثاهىي 

 --- --- *2.73 38.50 49 الثالث الثاهىي 

 --- *2.34 --- 26.55 30 الثاهىي ألاُو  غً الخبرة هكخا لا 

 --- --- --- 24.21 49 الثاوي الثاهىي 

 --- --- --- 24.89 49 الثالث الثاهىي 

ُ  مً ًدبحن       ت قسوم وحىد( 14) حدو  اإلاخىطؼاث بحن ظاهٍس

 مهابل الثاهىي  الثالث لصالح ُت،هسظاػلا  غاملي دزحاث في الحظابُت

 الشخص لدي جىمى والدغابت الكٍاهت زو  أن صحُث الثاهىي،ألاُو 

 لاحخماغُت، الراث لىمى الػمس مسصحلت في مخهدمت مساصحلئلى  اهخهل ًلما

 الثاهىي ألاُو  لصالح ًاهذ قهد الخبرة، غلى هكخا لا  غامل في بِىما

 الخبراث غً البحث ًٍىن  وزبما الثاهىي، الثاوي الصل مهابل

 لاطخٌشاف، في والسؾبت مصدزها، مً الخبرة وئدزاى الجدًدة،

 ًٍىن  الؿمىض، وجحمل الجدًدة وألاقٍاز بالثهاقت ولاهخمام والدظامح
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  الؼالب
ً
ت اإلاسصحلت بداًت في يبحرة بدزحت هحىها مدقىغا  جبدأ زم الثاهٍى

 حدًدة دبراث منها ًخىنؼ الؼالب ًىن  باإلاسصحلت، اإلاسوز بػد جخالش ى

 .مظخهبله وجحدًد لخػلمها ٌظعى جؼبُهُت ومػازف

  اـهـقُ ًــجسُ يـــالخ[ 27] ســحب تــدزاط تـــهدُج ؼــم الدزاطت هخائج واجكهذ     

 الشخصُت غىامل مً الخبرة غلى هكخا ولا  ُتهسظاػلا  في قسوم وحىد

ُ  اإلاظخىي  ػلبت لصالح  .ألاو

 ذاث قسوم جىحد هل: غلى ًىص والري السابؼ الظإاُ غً ؤلاحابت هخائج

 الػىامل اثــدزح يــق ≤ α) 0.05) تــداللــال ىي ـــمظخ دـــغى تـــئُئصحصا تــدالل

 والػادًحن؟ اإلاىهىبحن الؼلبت بحن للشخصُت الٌبري  الخمظت 

 جهدًس مخىّطؼاث بحن للكسوم ئُتصحصاؤلا  الداللت غً وللٌشل     

ُ  والػادًحن اإلاىهىبحن الؼالب  الٌبري  الخمظت الػىامل دزحاث صحى

  للشخصُت
ً
 للمهازهت ث ادخباز اطخذدام جم   قهد الؼالب، لىىع وقها

ُ  الىخائج جدبحن يما مظخهلحن مخىطؼحن بحن  ًىضح والري( 15) بجدو

  اإلاخىطؼحن بحن ئُتصحصاؤلا  اإلاهازهاث هخائج
ً
 غلى الؼالب لىىع وقها

 .للشخصُت الٌبري  الخمظت الػىامل دزحاث

 15 حدول 

  للشصصية الكبري  الصمطة العىامل لدرحات الدراضة عيىة أفزاد اضحجابات محىضطات بين للفزوق( ت) اخحبار هحائج
 
 الطالب لىىع وفلا

 مطحىي  كيمة )ت( درحات الحزية الاهحزاف املعياري  املحىضط الحطابي الىىع املجاالت

 الداللة

 0.00000 9.16 223 4.74 40.00 غادًحن الػصابُت

 3.14 35.18 مىهىبحن

 0.000 3.90 223 4.50 37.07 غادًحن ُتهسظاػلا 

 3.54 34.98 مىهىبحن

 0.000 2.64- 223 3.32 25.44 غادًحن غلى الخبرة هكخا لا 

 3.24 26.60 مىهىبحن

 0.009 2.20- 223 4.54 34.70 غادًحن الصكاوة واإلاهبىلُت

 4.09 35.96 مىهىبحن

 0.020 2.41- 223 5.09 41.10 غادًحن ًهظت الظمحر

 4.41 42.63 مىهىبحن

ُ  مً ًدبحن       ت ذاث قسوم جىحد أهه( 15) الّجدو
ّ
 غىد ئُتئصحصا دالل

 الػُىت أقساد اطخجاباث مخىطؼاث بحن ≤ α) 0.05) الداللت مظخىي 

  للشخصُت، الٌبري  الخمظت الػىامل جهدًس لدزحاث الدزاطت
ً
 وقها

ًاهذ( 2.20-9.16) للػىامل ث نُم جساوصحذ صحُث الؼالب، لىىع  و

 قسوم جىحد وبالخالي ،(0.05) الداللت مظخىي  غً جهل ئُتصحصاؤلا  داللتها

 الػادًحن، لصالح( ُتهسظاػولا  الػصابُت،) الٌبري  الػىامل دزحاث في

ػصي  وزبما  الخحٌم ندزاجه بحٌم ٌظخؼُؼ اإلاىهىب أنئلى  ذلَ طسب ٌُ

 هره وادخلكذ الػادًحن، مؼ مهازهت لدًه الػصابُت بالخصائص

 اإلاس ئلى  ًمُل اإلاىهىب بأن( 2012) الظسوز ئلُه أشازث ما مؼ الىدُجت،

 هكخا لا ) غىامل في بِىما. للىٌخت حُد صحع وذو الدغابت، وزو  والبهجت

هظت واإلاهبىلُت والصكاوة الخبرة، غلى  الكسوم ًاهذ قهد( الظمحر ٍو

ػصي  وزبما. اإلاىهىبحن لصالح
ُ
 مً أن[ 32] حسوان ذيسه مائلى  الىدُجت ح

 مخىاقهىن  أنهم ؾحرهم غً اإلاىهىبحن جمحز التي الشخصُت الخصائص

ُ  ًمًٌ غام وبشٍل اهكػالُا، ومىكسدون  احخماغُا  ًخمحزون أنهم الهى

 والهُادة، لاهكػالي، والثباث والخحمل، والظُؼسة الىكع بظبؽ

 وؤلاندام، اإلاذاػسة،ئلى  واإلاُل والكٍاهت، واإلاس  الراحي، ولايخكاء

 لاحخماغُت الهُم مظخىي  وازجكاع ولاحخماعي، الشخص ي والخىاقو

ً ومظاغدة ولاطخهالُ، ًاإلاظاًسة،  .آلادٍس

 . الحىصيات7

 أوص ى قهد الحالُت، الدزاطت اليها جىصلذ التي الىخائج طىء في      

 حىاهب لخىمُت ئزشادًت ئزسائُت بسامج بىاء غلى بالػمل الباصحثان

 الؼالب مهازاث وجىمُت والػادًحن، اإلاىهىبحن للؼالب الشخصُت

 الثهت وجىمُت وطمحر، بدنت ألاغماُ ئهجاش بمجاُ والػادًحن اإلاىهىبحن

 ًالهساءة لاهكػالي ولاجصان الصكاوة غلى الدالت اإلاظاهس وجىمُت بالىكع

ً مشاغس ومساغاة الجُد، بالشٍل الىظام غلى واإلاحاقظت  آلادٍس

 .وآالمهم

       
ً
 الباصحثان قان   الّصلت ذاث بالبحىر اإلاُدان هرا ئزساءئلى  وطػُا

مُت دزاطت ئحساء ًهترصحان  لسغاًت اإلاهدمت البرامج مساغاة إلادي جهٍى

 وئحساء للشخصُت، الٌبري  الخمع الػىامل حىاهب لخىمُت اإلاىهىبحن

 مؼ للشخصُت الٌبري  الخمظت الػىامل مخؿحر بحن ازجباػُت دزاطاث

ُ  دزاطاث وئحساء أدسي، مخؿحراث  الظماث لخىمُت ؤلازسائُت البرامج صحى

 .اإلاىهىبحن لدي الشخصُت

 املزاحع

 العزبية املزاحع أ.

(. ألابػاد ألاطاطُت للشخصُت، 1993غبدالخالو، أصحمد ) [1]

ت  ، داز اإلاػسقت.ؤلاطٌىدٍز

(. اطخذبازاث الشخصُت، مصس، 2000غبدالخالو، أصحمد محمد ) [2]

 داز اإلاػسقت الجامػُت. 

(. الػىامل 2005مصؼكى، ًىطل صحمه صالح وبخى اطُل الحام ) [6]

الخمظت الٌبري في الشخصُت وغالنتها بخهُُم الراث الخحصُلي 

-1(، 44، حامػت بؿداد )آلادابلدي ػلبت الجامػت، مجلت ًلُت 

38. 
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اث الشخصُت: البىاء 1990حابس، غبدالحمُد حابس ) [7] (. هظٍس

م الهاهسة: مٌخبت داز  الدًىامُاث، الىمى، ػسم البحث، الخهٍى

ت.  النهظت اإلاصٍس

 (. 1418الدلُل الخىظُمي وشازة التربُت والخػلُم ) [9]

(. نُاض الشخصُت، مصس، داز 1992غبدالخالو، أصحمد محمد ) [10]

 اإلاػسقت الجامػُت.

(. نُاض الشخصُت، مصس، داز 1992غبدالخالو، أصحمد محمد ) [11]

 اإلاػسقت الجامػُت.

اث الشخصُت. قهد بً غبد ئلى  (. مددل1990أهجلس، بازبسا ) [12] هظٍس

 هللا ]مترحم[. الؼائل: داز الحازر.

(. الىمىذج البىائي للػالناث بحن 2010أبى هاشم، الظُد محمد ) [13]

الخمظت الٌبري للشخصُت وجهدًس  الظػادة الىكظُت والػىامل

الراث واإلاظاهدة لاحخماغُت لدي ػالب الجامػت، مجلت ًلُت 

 .350-268(، 20) 81التربُت، حامػت بنها، مصس 

(. اإلاذخصس في الشخصُت وؤلازشاد 2004طكُان، هسُل صالح ) [14]

 الىكس ي، الهاهسة، ئًتراى لليشس والخىشَؼ.

. مهدمت لدزاطت الشخصُت، (2012ألاهصازي، بدز محمد ) [15]

ذ: ميشىزاث ذاث الظالطل للؼباغت واليشس والخىشَؼ.  الٍٍى

(. الػىامل الخمظت 2012محمد، هشام صحبِب الحظُني ) [17]

للشخصُت وحهت حدًدة لدزاطت ونُاض بيُت الشخصُت، 

ت.  الهاهسة، مٌخبت ألاهجلى اإلاصٍس

لخمظت (. بيُت همىذج الػىامل ا2010هُبت، محمد أصحمد ) [18]

للشخصُت باطخذدام الهائمت اإلاذخصسة، زطالت ديخىزاة ؾحر 

 ميشىزة، ًلُت التربُت، حامػت غحن شمع.

(. همىذج الػىامل الخمظت الٌبري في 2001ًاظم، غلي ) [19]

ت  الشخصُت في البِئت الػسبُت، بحىر ودزاطاث اإلاجلت اإلاصٍس

 .53 -26(، 3)4للدزاطاث الىكظُت، الهاهسة، 

(. مهُاض الػىامل الخمظت الٌبري 2007خؼ، غبدهللا صالح )السوٍ [20]

ت، ًلُت التربُت، حامػت اإلالَ طػىد،  في الشخصُت، اإلاجلت التربٍى

(83 )21 ،99-126. 

(. مدي يكاءة نائمت الػىامل 1997ألاهصازي، بدز محمد ) [22] 

تي، مجلت دزاطاث  الخمظت الٌبري للشخصُت في اإلاجخمؼ الٍٍى

 .310-278(، 2) 7هكظُت، 

(. اإلاٍىهاث ألاطاطُت للشخصُت 2007أبى هاشم، الظُد محمد ) [23]

ًاجل وأًصهَ وحىلدبحرج لدي ػالب الجامػت.  في همىذج ًل مً 

 . 274-210( 70مجلت ًلُت التربُت، حامػت بنها، )

ت محمىد ) [24] م، أبى ؾصاُ، مػاٍو (. الكسوم 2014حساداث، غبد الٌٍس

ئلى  في الػىامل الخمظت الٌبري للشخصُت وقها للجيع والحاحت

ت والىكظُت: )  . 152-125، 15(3اإلاػسقت. مجلت الػلىم التربٍى

ل طلُم وطلُمان، محمد شحاجت وأصحمد، أشسف الهسش ي، دل [25]

(. الػىامل الخمظت الٌبري للشخصُت وغالنتها 2014محمىد )

الثهاقت والخىمُت،  باصحترام الىظام لدي ػالب حامػت الؼائل.

 . 209-117، 14(78مصس، )

(. 2013غبد الخالو، أصحمد محمد، الجىهسي، شُماء ولُد ) [26]

ت الٌبري للشخصُت لدي غُىت الخدًً وغالنخه بالػىامل الخمظ

دُحن. مجلت الؼكىلت الػسبُت )  . 49-31، 14( 56مً اإلاساههحن الٍٍى

(. الػىامل الخمظت الٌبري للشخصُت 2012حبر، أصحمد محمىد ) [27]

وغالنتها بهلو اإلاظخهبل لدي ػلبت الجامػاث الكلظؼُيُت 

بمحاقظاث ؾصة، زطالت ماحظخحر ؾحر ميشىز، ًلُت التربُت، 

 ت ألاشهس، ؾصة. حامػ

ًاظم ) [28] (. الخكٌحر الشٌلي وغالنخه بالػىامل 2011لػُبي، قاجً 

الخمظت الٌبري للشخصُت لدي ػلبت اإلاسصحلت ؤلاغدادًت، زطالت 

 ماحظخحر ؾحر ميشىزة. ًلُت التربُت، حامػت بؿداد.

 اطهام هاجج اإلابدغت (. ػالب هاصس، الشخصُت2012صحظحن ) [29]

 هسظاغلا  مً مخؿحراث ًل وجكاغالث ري الٌب الخمظت الػىامل

مجلت الػلىم الىكظُت  الدزاطُت. واإلاسصحلت والخذصص الجيع،

 . 37-1، 1(19الػسام )

(. الظماث الشخصُت للؼلبت 2007هحروخ، غال محمىد غبد الؿني ) [30]

اإلاىهىبحن اإلالخحهحن بمدازض بلدًت الهدض. اإلاإجمس الػلمي الػسبي 

زغاًت اإلاىهىبحن واإلابدغحن  -اإلاىهىبحن واإلاخكىنحن الخامع لسغاًت 

 -اإلاجلع الػسبي للمىهىبحن واإلاخكىنحن  -ئهجاشاث غسبُت مشسنت 

 .415 - 364غمان: اإلاجلع الػسبي للمىهىبحن واإلاخكىنحن،  ألازدن،

(. الظماث الشخصُت التي 2007الػدواوي، هاًل صحمدان طػىد ) [31]

ت   لىظٍس
ً
جاًلىز للمىاهب اإلاخػددة لدي غُىت جمحز اإلاىهىبحن جبػا

ذ )زطالت ديخىزاه ؾحر ميشىزة(. حامػت  مً الؼلبت في دولت الٍٍى

 غمان الػسبُت، غمان. 

( غمان 5(. اإلاىهبت والخكىم وؤلابداع. )غ2014حسوان، قخحي ) [32]

 ألازدن. داز الكٌس.
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ABSTRACT_ The study aimed at identify the big Five Personality Factors prevalent among gifted 

and regularly students, and the disclosure of significant statistical differences in the big Five 

Personality Factors between the gifted and regularly students depending on the variable 

classroom, and the disclosure of significant statistical differences in the big Five Personality 

Factors between the gifted and regularly students, and to achieve the objectives of the study has 

followed the descriptive approach causal comparative, where the study population consisted of all 

gifted students and regularly high school, it was selected (100) students from regularly randomly 

Statistics from grade students first and second secondary and tertiary and (128) gifted has been 

applied measure of the big Five Personality Factors, and resulted of the study about the presence 

of a medium degree for all major personal factors of the regularly and that was on the order 

(Conscientiousness, extraversion, neuroticism, Agreeableness, Openness to Experience). While all 

of them appeared at the moderately talented arranged (Conscientiousness, Extraversion, 

Agreeableness openness to experience, neuroticism). the existence of differences in the personal 

factors in favor of the regularly in Conscientiousness, extraversion, while showing the existence of 

differences in the Conscientiousness and openness to experience, for the benefit of talented. The 

existence of differences in favor of third grade secondary students from regularly compared to the 

first secondary of the regularly in after diastolic as it turns out, while the differences in openness 

to experience first in favor of secondary compared to the secondary of the second regularly, did 

not prove the existence of differences in other factors. As it turns out the existence of differences in 

favor of the first row of talented secondary students compared to the second of talented secondary, 

in Agreeableness openness to experience while workers did not prove the existence of differences 

in other factors for the gifted. In light of the findings of the current study was the most prominent 

recommendations: Work on the construction of enrichment programs, guidance for the 

development of personal factors positive gifted and regularly students, in the wake of conscience 

and openness to experience and Agreeableness openness to experience and work on personal 

development components they have in dealing with various life situations . 

KEYWORDS: major personal factors, Agreeableness, openness to experience, neuroticism, 

extraversion, Conscientiousness. 

 

 

 


