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 :الملخص
هدددال حث إدددا تثدددم حثاإلدددا تدددم نموذجدددم حلددداراحي تتددد فق لدددذي حثالددداج  نددد  اإذجددد  نلددد ح       

اعد،   ثاإلجدا فثدم ادي حلداراحي تلجمس حثع حت  حثرتلم حثك د   ثذخريدجم ثدا  ةذ دم ةمتعدم 
 ة دا وذدم وجتدم حث إدا   ( نلد  06) حثتكد م تدمتلجمس حثع حت  حثرتلدم حثك د   ثذخريدجم 

( ةمث ًم  ةمث م  اي حراجم هي  مثة جلم حثة لجم حثعخ حئجم تم كذجم  )حآلاحب 465حثتك تم تم )
( ثاإذجدد  winstepsتددمت) ) حثعذدد ي حااح جددم  حثةتالددم  حثعذدد ي حثاة جلجددم(   دددا اددي حلدداراحي    

حالدداةم م   نددا تتدد فق لددذي حثالدداج  نإدددا تتددمفق تل جددم حالدداةم م ثذ لدد     ا يددذ  تادددمئ) 
حث إددا تثددم: نموذجددم تتدد فق لددذي حثالدداج  ندد  اإذجدد  نلدد ح  تلجددمس حثع حتدد  حثرتلددم حثك ددد   

( نلددد   نددد  كددد  01( نلددد   تدددم نيددد  )00  00  06  06  06ثذخريدددجم  إجدددا اةم لددد  )
 )حثعيددددم جم   حات لددددمةجم   حات اددددم، وذددددم حثر دددد     حثتل  ثجددددمتددددم حثع حتدددد  حثرتلددددم ومتدددد  

وذم حثا حث  تع تتد فق لدذي حثالداج   كتدم اإلدا  جمتدم  تلجدمس     جللم حثضتج (حاةاتموجم
  6.77)حثع حتد  حثرتلددم حنا حضددم  حثتتدد فق    ذددا تعدا  د ددم  حوندد حا ندد  حثع حتدد  حثرتلددم 

وذددم حثا اجددبن  جتتددم  ذددا تعددا  د ددم  حث لدد ح  وذددم حثع حتدد   (6.00  6.77  6.06  6.06
 وذم حثا اجبن (6.88  0  0  0  6.80)حثرتلم 

 تت فق لذي حثالاج   حثع حت  حثرتلم حثك    ثذخريجمن :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 

    The research aims to verify the effectiveness of using the rating 

Scale Model in the analysis of the big five personality factors on Taiz 

University students. To achieve the aim of the research, the big five 

personality factors scale which consists of (60) items was 

administered to the research sample which consisted of (504) male 

and female student. The sample was selected from the faculties of 

Arts, Administrative Sciences, Engineering and Applied Sciences 

using the stratified random method. The Winsteps program was used 

to calibrate the responses according to rating scale models, which is 

one of the item response theory models. The results revealed the 

effectiveness of rating scale model in calibrating items of the big five 

personality factors scale since (10, 10, 10, 11, 11) items corresponded 

with the rating scale model out of 12 items in each of the five factors 

(neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and 

Conscientiousness) respectively. Besides, the results revealed that the 

data of the big five-personality factors scale fulfilled the model 

assumptions. The rate of person's reliability coefficients for each 

factor was (0.77, 0.80, 0.80, 0.77 and 0.88) respectively. While the 

rate of the items reliability coefficients for the five factors was (0.98, 1, 

1, 1, 0.99) respectively.  

Key words: Rating Scale Model, The big five-personality factors 

scale. 

  



 د/ محمد حاتم سعيد الدعيس ..  التقدير في تحليل فقرات مقياس العوامل الخمسة الكبرىفاعلية استخدام نموذج سلم  
 

 65 
 م2018 (  ديسمبر 4العدد )                         اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 :مقدمة البحث وخلفيته النظرية
عا تلةدم حث احجدم ثذكخدل ودم وذي حثت س  إجا ا  ن   اإا  ا حلم حثخريجم تكمًتم  م ً،ح      

نموذجم حث  ا ن  تةدم  تعدجم   هد  تلةدم حثتةمجدم وم نةدي خريدجم حث د ا ج لدموا وذدم  ضدع 
حثلدد حتجم حثادد  ارضددع ثةددم حثلدد حه  حثت لددجمل نةدد  تإيددذم ثذ لددمئل  حثعتذجددم  حثت لددجم كذةددم 

م (ن  دا  دان  ةةد ا حث إدا إد   ا حلدم حثخريدجم تتدف ،تدم ة جد  تثد0  1602)تإجلم  
نم اي حثا ي  ن  تةمجم حثل م حثعخ جم تثم ت ة ي جرا،  حثاع جل  ةم  أد  دا  تم حثي م  

تثم دالدم وخد  ودمتاًل   جتتدم نكدا لكماد ل  ةد ا لدام وخد   (Gullford)إجا حتاةم ةجذ   ا 
نلا   هم وذم  ة ا ودمتذجم حدتدجم نلدة   جتتدم  د هم آرد  م  (Eysenck)ومتاًل  نتم آج،تم 

وذددم تتدد فق حثع حتدد  حثرتلددم ثذخريدددجم Costa& McCrae) (ام  تددمك    تددتةي ك لدد
(ن  دا لةد  تتد فق حثع حتد  حثرتلدم حثك د   0880حثتخم  تثجه ن  )و احثرمثا  حاتيم    

( نلدد    دددي 000ي   حثددف  اكدد م تددم )0804و   تدد   وددمي  لك لددام   تددمك  ثذخريددجم ثددددد ل
( نلد     رددال  اذدم حث اد   نجضدًم لةدد   156)ي ثايدد  نل حاده تثدم 0808ةد  ح حثتلجدمس ودمي 

حث مإدا نةذدا وذجةدم دمئتددم حثع حتد  حثرتلدم حثك د   ثذخريددجم  يدجةم ترايد   ا حود   ددد  
( نلدد   ت ،وددم  مثالددم   06  حرا،ثدد  ودداا نل حاةددم تثددم )(NEO-FFI-S)حثيدد    حثترايدد   

دمئتدم  (ن  اخدت 87  1605وذم حثع حت  حثرتلم حثك    ثذخريدجم )حاتيدم     لدذجتمم  
  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجم ثذع حتدد   (Costa& McCrae, 1992) ك لددام   تددمك  

ن وجدددددددم هددددددد : حثعيدددددددم جم   وذدددددددم رتلدددددددم تلدددددددمججس (NEO-FFI-S) حثيددددددد    حثترايددددددد  
 جضدددي كدددد     جللدددم حثضددددتج حاةاتموجدددم   حثتل  ثجددددم      حات ادددم، وذددددم حثر ددد   حات لدددمةجم

( نلدد    جةددمب وددم كدد  نلدد    مراجددم   دداج  تددم رتلددم  دداحئ  )حوتيددم    01تلجددمس ن ودد  )
حثع حتددد  حثرتلدددم حثك ددد   ثذخريدددجم  أتةدددم: تدددم نهدددي  نإددداا (ن  ااتجددد، دمئتدددم 240  1666

ثذخريددجم  حث ئجلددمحلدداةمو  اإاجددا حو عددما     حثادد حثلدد حئي حثتلدداراتم ندد  ا لددج  حثخريددجم
 ةعذةم الاي ثةدم تخدا كم ثا حلدم حثخريدجم  خد ،  ا لدج  ن عماهدم ند  تةدم   حضد   تدتلي  

حثلدام   (Cattell) اعدا حتاداحاًح ثتل جدم حثخريدجم  إجدا ند د  حثاإذجد  حثعدمتذ  ثع حتد  كماد 
وخ   ة ا حثع حت  حثرتلم  تتم جعا  ه حث عض تةمجدم ثع حتد  كماد   كدفثم حا مدده تدع تتد فق 

   جللدم حثضدتج   حاةاتموجدمم إجا جخت  وذم   عدا حثفهمتجدم كداًل تدم ودمتذ  حثتل  ثجدم نج،ت
 (ن5-2  1665 مإلضمنم تثم حات لمةجم  حثعيم جم )حثإلجت   

 &Costa ااكددد م دمئتدددم حثع حتددد  حثرتلدددم حثك ددد   ثذخريدددجم كتدددم ن ضددد  كددد  تدددم )    

McCrae, 1992  جس حث  وجم حثامثجم: ( تم حثتلمج1661ل حوتيم    1660ل كملي 
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خدددج  تثدددم حالددداعاحا ثليدددم م  إمثدددم حثعيدددمب   فثدددم وتدددا اددد ن  ج   مقيااااس العصاااابية: ن0
حثل  ل حثضمغةم  مإلضمنم تثم حثا ةم  حثت ا عم وذم هفح حثعمت    تم لدتم  حثعيدم   
م حثلذا  حاكائمب  حثخع    مثفتب  حثرة   الذب حثت،حق  حثتج  تثدم حونكدم   حثتخدمو  حثلدذ ج

 حثإ،جتم   حثا ةم حثت ا عم وذم هدفح حثعمتد  ادا  وذدم نم حث د ا جاتجد،  مثعيدم جم   جتتدم ادا  
حثا ةدددم حثتتر ضدددم وذدددم نم حث ددد ا تاددد،م حت عمثجدددًم  كتدددم نتددده هدددما   تتضددد ة  دذجددد  حثاعددد ض 

 حثلددتم  حثتتجددد،  ثذ ددد ا حثدددف  جاتجددد،  مثعيدددم جمثاللددادم   حات عمثجدددم حثخددداجا  ن  حثاددد ا  حث،حئدددان 
  : حثلذا   حثةضب   حثعا حتجم   حاكائمب   حثخع    مثفح    حاتانمع   حاتة ح،نه
   حات اددم، وذدددم ماةاتموجددمخددج  تثددم نم حلددداةم م حث دد ا االددي  ج   مقياااس ابنبساااطية: ن1

حآلردد جمن  حثا ةددم حثت ا عددم وذددم هددفح حثعمتدد  اددا  وذددم نم حث دد ا تا مئدد   تدد ،  ثدده يدداحدم  
 ا جتجدد  كدجددد ًح تثدددم   ا ةدددم حثتتر ضددم وذدددم نم حث ددد ا تتةدد     تاخدددمئيواجددا    جتتدددم اددا  حث
  حاةاتموجدم: حثتد ا     حثلدتم  حثتتجد،  ثذ د ا حثدف  جاتجد،  مات لدمةجم هد حاراالة  مثتدمسن 

  ا كجا حثفح    حثتخمة   حث إا وم حإلدم     حات عما  حاجةم جمن
جعكددس هددفح حثعمتدد  حثتضدد) حثعلذدد   حاهاتددمي  مثدلمنددم  حونكددم   ابنفتاااع علااخ الخباار : ن2

حثةاجدددا   اإتددد  حثةتددد ض   حثا ةدددم حثت ا عدددم وذدددم هدددفح حثعمتددد  ادددا  وذدددم نم حث ددد ا رجدددمث   
اتمنلد   ح اكدم    ت دداع  ثاجده إددب حالداةالع   جتتدم اددا  حثا ةدم حثتتر ضددم وذدم نم حث دد ا 

ا   نجددده  ثدددجس ثاجددده إدددب حالددداةالعن حثلدددتم  جدد ث  حهاتدددمي ندددد   دددمث م  ةمتدددا حثددد ن   تاخددد 
حثتتج،  ثذ د ا حثدف  جاتجد،  مات ادم، وذدم حثر د   هد : حثرجدم    ةتدمث    حثتخدمو    حونعدم   

   حونكم    حثلجين
اخدددج  تثدددم كج جدددم حثاعمتددد  تدددع حآلرددد جم  حثتجددد  تثدددم حلددداجعم ةي  :ابجتماعياااةالمقبولياااة  ن5

ذم هفح حثعمت  اا  وذم نم حث د ا جكد م نهد  دلدم  جاتجد،  حإا حي  غ ماةي   حثا ةم حثت ا عم و
 ددمث ا   حثاعددم م   حإلجدددم    حثاعددمةل   حثا حضدددع   جإادد ي تخددمو   وددماح  حآلردد  م   جتتدددم 
ادددا  حثا ةدددم حثتتر ضدددم وذدددم حثعا حتجدددم  وددداي حثاعدددم من حثلدددتم  حثتتجددد،  ثذ ددد ا حثدددف  جاتجددد، 

   حإلجدددددم    حإلفوددددمم ن  حثل دددد     حثا حضددددع  هدددد : حثدلددددم   حالددددالمتم حاةاتموجددددم مثتل  ثجددددم 
  حوااح  حث ن ن

جخج  هفح حثعمت  تثم حثتددم     حثاتلدجي ثاإلجدا حوهداحل حثت ةد    اإتد   يقظة الضمير: ن4
حثتلددئ ثجم ندد  لدد ج  اإلجددا اذددم حوهدداحل   اددا  حثا ةددم حثت ا عددم وذددم هددفح حثعمتدد  نم حث دد ا 

 جتتددم حثا ةددم حثتتر ضددم اددا  وذددم نم حث دد ا نددد  تددتلي  جددوا   حة مادده  ملددات ح    دد رال   
إف ًح  ند  ا كج،ًح ندتمء ناحئه ثذتةمي حثتراذ من حثلتم  حثتتج،  ثذ  ا حثف  جاتج،  جللم حثضتج  
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ه : حثك مء    تتلي   تذا،ي  مث حة م    تتمض  ن  ل ج  حاتةدم،   ضد ة حثدفح    حثادأت  
 ن  حث  جمن
 فثدم   ثرتلم حثك    ثذخريجم تم نهي حثل حئي ثا حلم حثخريجماعا دمئتم حثع حت  ح         

ثا لج  لذ كجم  حون حا  تم جيا  وتةي تم ننعم    ا ا حونعم    تع نم تدا  ا حندا حث د ا 
ثدفح ادي  تدمء ودا  تلدمججس ثلجدمس حثع حتد  حثرتلدم حثك د    تع ت له  تدع حثتةاتدع حثتإدجة  دهن
( نددد  ثج جدددم   حث  جادددع 1660)تلجدددمس حثدددف  نوددداه كدددملي ثذخريدددجم نددد  حث جئدددم حثع  جدددم تتةدددم حث

( ندد  حثلددع اجم  كتددم اددي التجددجم  عددض 1600ندد  حثلددع اجم   حثخدد  ة   حثإ  دد  )( 1667)
( ندد  0887حثتلددمججس حثعمثتجددم ثلجددمس حثع حتدد  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجم تتةددم حاتيددم   )

ةدددم   تدددمء  اةددد ج  ( نددد  تيددد ن   ددد غي حثا لدددع حثكتددد  نددد  ت1667حثك جددد    ن ددد  همخدددي )
 التججم هفه حثتلمججس  تا نم تعمجج  حراجم  حث لد ح  ا ،ح  ت ا إدًم إلضدمنم  ةاجدا  )ود ا   

(   ددددا حلددداتا  غمث جدددم حثتإكدددم  نددد  حتالدددمء نلددد ح  تلدددمججس حثخريدددجم وذدددم 006  0881
 حواتدما حاتالماح  تتةدم: تم حثكدج  ثةم  ةة   حثا   (CTT)حثتل جم حثكاللجكجم ن  حثلجمس 

  تعدددمثي حث لددد   كمثيدددع  م  حثاتججددد،  حثارتدددجم وذدددم وجتدددم حونددد حا حثاددد  ة دددا وذجةدددم حثتلجدددمس
 ,Hambleton)ددددا   حث ددد ا وذدددم وجتدددم حث لددد ح  حثاددد  حلددداةمب ثةدددم نددد  حثتلجدددمس  حواتدددما

Swaminathan, & Roger, 1991, 5)      الدم   نرةدمء حثلجدمس ثةتجدع حوند حا حثذدفجم
نم ا ةددم  حثتلجددمس حثادد  اتددد  حثلددا   ن  حثلددتم حثتلملددم احثددم رةجددم     ة ددا وذددجةي حثتلجددمس

   ثةددفح  إددا وذتددمء حثلجددمس وددم تددار  نردد  (000  1666يددال، حثدداجم وددالي  )تةدد ا  
 تل جددم حالدداةم م ثذ لدد   جإلددا تاةذ ددم  حثلجددمس حثت ضدد و  إاددم ندتدد   حثةةدد ا  لةدد   

Item Response Theory (IRT)تم  حثكمتتدم   ن  تم التم تل جم حثلدLatent Trait 

Theory (LTT) حثاددد  اةدددال تثدددم اإاجدددا حثعالددددم  دددجم ناحء حث ددد ا نددد  حرا دددم  تدددم   دددجم   
حثلددتم  ن  حثلددا ح  حثكمتتددم   حء هددفح حواحء   هدد  الدداةجب ثتاةذ ددم  حثلجددمس حثت ضدد و   
  حثتاتدددد  نددد  اإ جددد  ادددا ج) نا ح  حثلجدددمس تدددم ريدددمئ  حونددد حا   اإ جددد  الددداج ح  ددددا ح 

ثذ لد   تل جدم حالداةم م حون حا تم ريمئ  حث ل ح  حثاد  حلدارات  ند  هدفح حثلجدمس   الد ي 
وذددم تةت وددم تددم حثتتددمفق حاإاتمثجددم حثلمئتددم وذددم حادا حتددم  حثذ غم جاتجددم   ايددتل إلددب 
ن عما حث ضمء حثعجت  تثم نإماجم حث عا  تاعاا  حا عما   إلب تلا   حالاةم م تثدم دتمئجدم  

   ال ي  عض تتمفق حالداةم م (Hambleton,& Swaminathan,, 1985, 87)   تاعاا
   Unidimensionalityثذ لدد   وذددم ودداا تددم حانا حضددم  حالملددجم  هدد : نإماجددم حث عددا 

 Item ا ح،  تتإتجدم  ريدمئ  حث لد      Local Independence  حالالال  حثت ضع 
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Characteristic Curve (ICC)  ومتدد  حثلدد وم speediness ن  ثلددا اددي اةدد ج  تتددمفق
 تراذ م ثتل جم حالاةم م ثذ ل     كمم تم نهي اذم حثتتمفق  حكد هم حلاراحتم ه  تت فق  حش

(Rasch)       تدم    ددا ة داا ج) حث جمتم  دتمئجدم حالداةم م حثف  جالئيف  حثتعذتم حث حإا   
حثددف  جلدداراي  ،Partial Creditهددفح حثتتدد فق تتددمفق تاعدداا  تتةددم: تتدد فق حثالدداج  حثة،ئدد  

  (wright& Masters, 1982, 76)وتدداتم اكدد م حاةم ددم وددم حث لدد   تددم وددا  رةدد ح  
 ,Andrich) حتدا جشحثدف  ةد   تدم د د    Rating Scale Model حثالداج  لدذي تتد فق 

تلجددددمس  تددددد   جمتددددم   حث جمتددددم  حثادددد  اكدددد م حالدددداةم م وددددم نل حاةددددم تاا ةددددمثددددجالئي ( 1978
 &Embretson)حثف  اا ح ، حالاةم م وته  دجم لت حندا  خدا ل   لا ت حندا  خدا ل   ثجك  

Reise, 2000, 2-3)، جخدج    كمث جمتم  حثتأر ف  ن  هدفح حث إدان (Reeve, 2004, 24) 
حثالداج   تتد فق تدم إمثدم رميدم هد حثتت ددا تدم تتد فق ل حشل  حثالداج  لدذي تتد فق نم تثدم

 حالداةم م ندلمي تم دلي تم حثرة   يع  م  جم حثتلمنم نم ن  وته جراذل حثة،ئ   ثكته
ل DeGruijter& Van der, 2008, 139) ةتجدع حث لد ح  و د  دم ادم جذجده حثدف  حثللدي تثدم

 جتتددم ندد  تتد فق حثالدداج  حثة،ئدد  اكد م يددع  م حثرةدد   تدم دلددي تددم  ( 78  1664ودالي  
 ,Bjorner,et al., 2004)غج  تالم جم و   حث ل ح  تثم حثللي حثف  جذجه ندلمي حالاةم م 

 ثذكخل وم تا  تالئتم حث جمتم  حثتأر ف  تدم حثتلدمججس تدع تتد فق لدذي حثالداج    ن(1686
تإيمئ  حثتةم لدم حثكذد    حثدف  ثده توخد حم: توخد    WINSTEPSج ن    تمت) حث تلاب 

 INFIT)ثت  عم  حثالدم     حثف  جع   وته  تا لة ح (INFIT ZSTD)حثتةم لم حثاحرذجم 

MNSQ)  هدددددد  توخدددددد  تإيددددددمئ  إلددددددمس ثذلددددددذ كجم  غجدددددد  حثتا دعددددددم حثادددددد  اددددددود  ندددددد   
حثتوخد  حورد  هد  توخد      حالاةم م  وم حث ل ح  حثا  اك م د ج دم تدم تلدا   ددا   حث د ا

 Outfit) جع دد  وتدده  تا لددة حثت  عددم  حثا موددا   (Outfit ZSTD)حثتةم لددم حثرم ةجددم 

MNSQ)وخددد  تإيدددمئ  نكدددد  إلملدددجم ثذلدددذ كجم  غجددد  حثتا دعدددم حثاددد  ادددود  نددد     هددد  ت
حالددداةم م  ودددم حث لددد ح  حثاددد  اكددد م  عجدددا  تدددم تلدددا   ددددا   حث ددد ا   فثدددم ثكددد  الددداج  تدددم 
 الاج ح  دا ح  حون حان كتم جتكم حثا ي  تثم ا لج ح  تخم ةم إلإيمئجم  تةم لم حث ل ح ن

 حث لدد ح  تددع تتدد فق لددذي حثالدداج   ج ضدد  نم اكدد م   ثذإكدي وذددم تددا  تةم لددم  جمتددم  حوندد حا
(  0حثاحرذجم  حثرم ةجدم د ج دم تدم ) (MNSQ)دجتم حثتا لة حثإلم   ثتا لةم  حثت  عم  

د جدب تدم  (ZSTD) حثتا لة حثإلدم   ثتا لدة ددجي حإيدمئ  حثتةم لدم حثاحرذجدم  حثرم ةجدم 
 (ن124  1607حث  يمم    حثي   )حثكجالت   
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نلدددا إيددد  حث مإددا وذدددم  عدددض  ثذ لدد   ثإاحددددم حلددداراحي تتددمفق تل جدددم حالددداةم مح  تلدد ً     
 Rating Scale Model حثا حلددم  حثادد  ا إددا ندد  تالئتددم حث جمتددم  ثتتدد فق لددذي حثالدداج 

حثا  هدان  تثدم اةد ج  تلجدمس  (wright& Masters, 1982): ا حلم  حج   تملا ، تتةم
الاج   اك ت  ناح  حثا حلم تم الع نل ح    موجدم حثر ل تم حثة جتم  ملاراحي تت فق لذي حث

( تددم حوندد حا   ا يددذ  تامئةةددم تثددم تةم لددم حثالددع حث لدد ح  تددع 161حثاددا ج)  ة لدد  وذددم )
 حثتت فقن 

 ا حلددم هددان  تثددم اإذجدد   (wright& Masters, 1982)كتددم دددمي  حجدد   تملددا ، 
( 14لدداج   اك تدد  ناحاةددم تددم ) جمتددم  تلجددمس حاةمهددم  تإدد  حثعذدد ي  ملدداراحي تتدد فق لددذي حثا

 نل     ا يذ  تامئةةم تثم تالئتم  جمتم  حون حا  حث ل ح  ثذتت فقن 
 ا حلدددم هدددان  تثدددم اإذجددد   (Masters& Hyde, 1984)كتدددم ددددمي تملدددا ،  همجدددا     

حلدداةم م  تلجددمس حاةمهددم  تإدد  حثتا لددم  ملدداراحي تتدد فق لددذي حثالدداج   اك تدد  ناحاةددم تددم 
( ة دداًل   ا يددذ  تامئةةددم تثددم تةم لددم ةتجددع 070م حثاددا ج)  ة لدد  وذددم )( نلدد   دالدجدد14)

 حث ل ح  ثذتت فق واح دالا نل ح ن 
هددان  تثددم حثتلم تددم  ددجم تتدد فق لددذي حثالدداج  حثتت دددا  ا حلددم ( 1605ن دد  ةدد حا ) كتددم دددمي    

وم تت فق  حش  حثتل جدم حثالذجاجدم ند  حثلجدمس تدم إجدا اددم حثات دو  إمثدم حثةضدب تدم لدتم 
حثةضب ثا  ةذ م حثةمتعم تم رال  الاج حاةي وذم تلجمل  لتم  إمثم حثةضبن اي اة جدا 

متعددم حثلدداس حثت ا إددم   ثةدد ض ( ةمث ددًم  ةمث ددم تددم ةذ ددم ة014تددم )حثتلجملددجم وذددم وجتددم 
حثتلم تم نلا اي اة جا تلجمل  لتم  إمثم حثةضب  عا تعمج   نل حاةتم وذدم وجتدم تك تدم تدم 

( ةمث ددًم اددي 24( ةمث ددًم  )54( ةمث ددًم  ةمث ددًم تددم ةذ ددم ةمتعددم حثلدداس حثت ا إددم تددتةي )06)
ح ا مةجددده احثدددم نم هتدددمم والددددم  تثدددم تامئةةدددما يدددذ      حراجدددم هي تدددم ردددم ق وجتدددم حثادددا ج)

تإيمئجًم  جم لتم حثةضب  إمثم حثةضدب ند  كدال حولدذ  جم   نم اددم حثات دو  ملداراحي لدذي 
  نثذلجمس حثالاج  كأإا تتمفق تل جم حالاةم م ثذ ل   نوذم تتةم ن  حثتل جم حثالذجاجم

هددان  تثددم تع نددم نموذجددم تتدد فق   ا حلددم (1668نردد     و دداحث إجي   تإتددا ) كتددم دددمي     
لدددذي حثالددداج  نددد  ادددا ج) تلجدددمس تدددار  حثا حلدددم ثدددا  ةذ دددم ةدددمتعا  دةددد   حثتتجدددم   تع ندددم 

( نلدد   وذددم وجتددم تددم 26تددم ) محثتك تدد ناحاةددماددي اة جددا ثذتلجددمس    حثريددمئ  حثلددجك تا  م 
نموذجدم حلداراحي  تثدم تامئةةدم ا يدذ    ( ةمث ًم  ةمث ًم تم ةذ م ةمتعا  دةد   حثتتجدم066)

نددد  ادددا ج) تلجدددمس تددداحر  حثا حلدددم ثدددا  ةذ دددم ةدددمتعا  دةددد   حثتتجدددم  تتددد فق لدددذي حثالددداج  
   مثامث  نموذجاه ن  اا ج) حالا جمتم   حثتلمججس تاعاا  حثاا ج)ن
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جاضدد  تددم حثا حلددم  حثلددم لم نموذجددم حلدداراحي تتدد فق لددذي حثالدداج  ندد  اددا ج) حثتلددمججس      
ثةددم   حثإيدد   تاددمئ) نكددد  ت ضدد وجم  ادددم  حثت لددجم   كددفثم ا حلددم حثريددمئ  حثلددجك تا جم

 تم حثتل جم حثالذجاجم ثذلجمسن
 :البحثمشكلة 
حثلجدددمس حثت لددد  تدددم إمةدددم حث دددمإدجم  حثتارييدددجم نددد  تةدددم   حث إدددا ددد ،  تخدددكذم      

تثم دجمس  اخرج  ة حتب حثخريجم وذدم نلدمس وذتد  ادجدا ثاللدا ما  تتةدم ند    حثا    
 فثدددم ثاإلجددددا نوذدددم ا ةدددم تددددم  ن إدددمدةي حثعذتجدددم  حم خدددماهي  ادددد ةجةةي ثةال ةدددي  ت ضدددمهي 

ندد  وتذجددم حثلجددمس   إجددا تم حثت ضدد وجم  حثادددم ندد  حثلجددمس  وتددا حلدداراحي هددفه حثتلددمججس 
حواتددا   حثعخدد جمحثادد  اددي  تموهددم ن  اة ج هددم ندد  حثلدد م  م حثا   جدد وددااًح تددم حثتلددمججس حثت لددجم

( تثدم نم ةةد ا 547  0880وذم حثتل جم حثكاللجكجم ن  حثلجمسل ثدفح نلدا نخدم  )حثة جد    
حثلجدددمس حثت لددد   حثا  ددد   ةدددمء  الدددادتم  تتدددمفق تل جدددم حالددداةم م ثذ لددد   نددد   تدددمء وذتدددمء 
 الددجتم ندد  حث اجددم  حثتاإددا  حوت جكجددم  نتددم ندد   التددجم حثتلددمججس حثت لددجم  حثا   جددم   اةدد ج  

   رميددم م حالدداةم م ثذ لدد   دذجذددم تلدد جمً حث جئددم حثع  جددم نلددا كمتدد  ةةدد ا حلدداراحي تتددمفق تل جدد
ن دد  تتدد فق لددذي حثالدداج    دددا ةددا حث مإددا تددم رددال  حةالودده وذددم حثا حلددم  حثلددم لم ا حلددم 

اتم ثد  حلداراحي تتد فق لدذي حثالداج    (1668نر     و احث إجي   تإتا ) (  1605ة حا )
 ثددي جةددا حث مإددا ا حلددم اتم ثدد  حلدداراحي تتدد فق لددذي حثالدداج  ندد  اددا ج) تلددمججس حثخريددجم 

 حندد م حث مإددا جلددعم تددم رددال  هددفثددفح   رميددم تلجددمس حثع حتدد  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجم 
 حتد  حثرتلدم تثم حثاإلا تدم نموذجدم تتد فق لدذي حثالداج  ند  اإذجد  نلد ح  تلجدمس حثع حث إا

 حثك    ثذخريجم ثا  ةذ م ةمتعم اع،ن
 بالتساؤبت التالية: البحثلذلك تتحدد مشكلة 

العوامااال الخمساااة الكبااارى مقيااااس ماااا مااادى مطابقاااة البياناااات المساااتمد  مااا  فقااارات  -1
 للشخصية لدى طلبة جامعة تعز مع نموذج سلم التقدير؟

الكبارى للشخصاية لادى طلباة جامعاة هل يحقق تدريج فقرات مقيااس العوامال الخمساة  -2
 تعز بنموذج سلم التقدير افتراضات النموذج؟

ما معدل ثبات مقياس العوامل الخمساة الكبارى للشخصاية لادى طلباة جامعاة تعاز عناد  -3
 تدريجه باستخدام نموذج سلم التقدير؟
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 أهمية البحث:
 لدد   تددم رةجددم حثلجددمس تم تددم جدد ن ه تتدد فق لددذي حثالدداج  كأإددا تتددمفق تل جددم حالدداةم م ثذ ن0

جاددج  حث  يدددم ثلجددمس حثاةجددد  حثإدددماا ندد  حثخريدددجم وذددم تدددا  ،تتددد  تعددجم ن  نددد  ت حددددل 
 اة ج جم تراذ من

حثع حت  حثرتلم حثك    ثذخريجم ا عًم ثتعمثي حث ل ح  ج ن  دجملدًم رةجدًم  تلجمستم اا ج)  ن1
يددددجم تددددم جالددددي  ت ضدددد وجم حثلجددددمس  تتددددم جتكددددم حث ددددمإدجم  حثتارييددددجم ندددد  دجددددمس حثخر

 حلاراحتهن
 تلجدمسجاج  حلداراحي تتد فق لدذي حثالداج  كأإدا تتدمفق تل جدم حالداةم م ثذ لد   ند  ادا ج)  ن2

حثع حتدد  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجم حثإيدد   وذددم الدداج ح  ثذلددا   الم دد  كدد  ا ةددم رددمي كذجددم 
 نتإاتذم وذم حثتلجمس  تم ن  فثم حثا ةم  حثا  الع رم ق تةما وجتم ا ةم  وجتم حثاا ج)

 أهداف البحث:
 حث إا تثم تع نم: ةال ج
حثع حت  حثرتلم حثك    ثذخريجم ثا  تلجمس تا  تةم لم حث جمتم  حثتلاتا  تم نل ح   -0

 ةذ م ةمتعم اع، تع تت فق لذي حثالاج ن
تددا  اإلجددا اددا ج) نلدد ح  تلجددمس حثع حتدد  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجم ثددا  ةذ ددم ةمتعددم  -1

 حثالاج ناع، انا حضم  تت فق لذي 
د دددم  تلجدددمس حثع حتددد  حثرتلدددم حثك ددد   ثذخريدددجم ثدددا  ةذ دددم ةمتعدددم اعددد، وتدددا اا جةددده  -2

  ملاراحي تت فق لذي حثالاج ن
 

 مصطلحات البحث:
ه  تةت وم تم حثتتمفق حث جمضجم حثا  ا ا ض نتده جتكدم نماذج نظرية ابستجابة للمفرد : 

ت لددد  ن  ا  ددد   تعدددجم نددد  ضددد ء  حثات دددو  لدددذ م حونددد حا ن  جتكدددم ا لدددج  ناحئةدددي نددد  حرا دددم 
 &,Hambleton)س رميدجم ن  لدتم كمتتدم  حثاد  اإداا حلداةم م حث د ا وذدم نلد ح  حثتلجدم

Swaminathan, 1985, 88)  
 حثددف  جلدداراي ، هدد  نإددا تتددمفق تل جددم حالدداةم م ثذ لدد   نإماجددم حث عددا نمااوذج ساالم التقاادير:

حثا اج جدددمل حثاددد  ج يدددذةم وددداا تدددم ثاإذجددد  حالددداةم م  حثاددد  ااكددد م تدددم لذلدددذم تدددم حث ئدددم  
 .(Reeve, 2004, 24) حثعا م 
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: حثلذددا   حثةضددب   حثعا حتجددم   حاكائددمب  حثتلجددمسحثلددتم  حثتتجدد،  ثةددفح : مقياااس العصااابية
  حثخع    مثفح    حاتانمع   حاتة ح،ن

 حثتخدددمة  : حثتددد ا       ا كجدددا حثدددفح   حثتلجدددمسحثلدددتم  حثتتجددد،  ثةدددفح مقيااااس ابنبسااااطية: 
  حث إا وم حإلدم     حات عما  حاجةم جمن

حثلددتم  حثتتجدد،  ثةددفح حثتلجددمس: حثدلددم   حالددالمتم   حإلجدددم    :ابجتماعيااةالمقبوليااة مقياااس 
 حإلفومم ن  حثل      حثا حضع   تعاا  حث ن ن

خددمو   حثلددتم  حثتتجد،  ثةددفح حثتلجددمس: حثرجددم    ةتددمث    حثت مقياااس ابنفتاااع علااخ الخباار :
 حونعم    حونكم    حثلجين

حثلتم  حثتتج،  ثةدفح حثتلجدمس: حثدلدم   حالدالمتم   حإلجددم   حإلفودمم  مقياس يقظة الضمير: 
 (ن705-701: 1661)حاتيم     ن  حثل      حثا حضع   تعاا  حث ن 

 حدود البحث:
- 1600حثعدددمي حثا حلددد  حثددددمت  تدددم اة جدددا ناح  حث إدددا نددد  حث يددد  حدايددد  حث إدددا وذدددم  

   ادي حلداراحي تتد فق ( ةمثدب  ةمث دم465ةمتعدم اعد،  ذةد  )وذم وجتم تم ةذ م  ي1607
 لذي حثالاج  ن  وتذجم حثالاج ن

 :إجراءات البحث
ادي حلداراحي حثتدتة) حث يدد   ثاإلجدا نهداحل حث إدا  ك تده حثتدتة) حثتتملددب  :مانجج البحاث

  ن   يل  اإذج  حث جمتم  كتم ه  ثا  حثعجتمن
( ةمثدب 00522) تم ةذ دم ةمتعدم اعد، حث دمثا ودااهي حث إااك م تةاتع  :البحثمجتمع 

 ين0202-0202 ةمث م   حثتلةذجم ن  حث ي  حثا حل  حثدمت  تم حثعمي حثةمتع  
( 022( فكدد    )020( ةمث ددًم  ةمث ددم  ا ،ودد  )520)وجتددم حث إددا  ذةدد   عينااة البحااث:
حثعذد ي  مثة جلم حثة لجم حثعخ حئجم تم ن  ع كذجم  هد : كذجدم حآلاحب  كذجدم هي تتما  اي حراجم  

(  حتإدد حل تعجدددم   00،2 كذجددم حثعذددد ي حثاة جلجددم   تا لددة وتددد   ) حثةتالدددم كذجددم  حااح جددم
 (ن0،22)
 
 
 
 



 د/ محمد حاتم سعيد الدعيس ..  التقدير في تحليل فقرات مقياس العوامل الخمسة الكبرىفاعلية استخدام نموذج سلم  
 

 73 
 م2018 (  ديسمبر 4العدد )                         اإلنسانية                   تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 أدا  البحث:
 حثع حت  حثرتلدم حثك د   ثذخريدجم  حثيد    حثترايد   تلجمساك ت  ناح  حث إا تم  

(NEO Five –Factor Inventory{NEO-FFI}) ،  تدددم توددداحا ك لدددام  تكددد 
(Costa& McCraek, 1992) (   0222   اع جب حوتيم ) (  نل    06 حثا  اضتت )

حثعيددددم جم   حات لددددمةجم   حات اددددم، وذددددم حثر دددد    ا ،ودددد  وذددددم حثتلددددمججس حث  وجددددم حثامثجددددم: 
 نتمي ك  نل   تلجمس   ( نل  00ضتم ) حثتل  ثجم حاةاتموجم   جللم حثضتج    ك  ومت  جا

)ت حنا ةاًح  ت حنا  تإمجا  غج  ت حنا  غج  ت حنا وذم حإلةدالا( رتمل  تم ت ع ثجك   
 نوةجدد   حثت ة ددمثذ لدد ح    حثا اجددبوذددم  (0، 0، 0، 0، 5) حوةجدد  حالدداةم م  حثددا ةم  

 وكس فثمن حثلمث محث ل ح  
ند  وذدي حثدت س  كدفح ند  حثلجدمس  حثالد جي وذم تةت وم تم حثتإكتجم  اي و ض حثتلجمس

   اعاج  تم ج  ته ثا  نن حا حثعجتمإل احء آ حئةي إ   تا   ض ، يجمغم حث ل ح   تتمل اةم 
تلجمس وذم وجتم حث إا  ددي حثة ا    تتمل ًم   اي تة حء حثاعاجال   تمًء وذم آ حء حثتإكتجمن
  دددي نارذدد  حث جمتددم  فثم  حثرددم   دديدإإ  ن  حا حإلةم ددم جددا جًم  تددمًء وذددم ت اددم، حثايدإج

ثكدد   Notepad   حثادد  جإ ثةددم تثددم تذددل تددم تدد ع SPSSتثددم حثكت جدد ا  تددم رددال    تددمت) 
 د حءاةم   اإذجذةمن (WINSTEPS)جلاةجع   تمت) 
 نتائج البحث:

" هاال تنطبااق البيانااات المسااتمد  ماا  مقياااس ثلةم ددم وددم حثلددوح  حو  : حثددف  جددت  وذددم
 الكبرى للشخصية لدى طلبة جامعة تعز مع نموذج سلم التقدير؟"العوامل الخمسة 

ثتع نم تا  تةم لدم حالداةم م  ودم نلد ح  تلجدمس حثع حتد  حثرتلدم حثك د   ثذخريدجم ثدا  
حث جمتدم  تثدم رتلدم تذ دم  إلدب وداا  تذدل للدياي اتع تت فق لذي حثالاج   دي  نن حا حثعجتم

م جم   حات لدددمةجم   حات ادددم، وذدددم حثر ددد    حثع حتددد  حثرتلدددم حثك ددد   ثذخريدددجم  هددد  )حثعيددد
 كددالً  حثع حتدد  حثرتلددم م حثضددتج (   فثددم إلةدد حء تةم لددم  جمتددم    جللددحثتل  ثجددم حاةاتموجددم  

تدددع تتددد فق لدددذي حثالددداج   ملددداراحي   تدددمت)  تلدددالاًل  وذدددم إدددا ل كددد م كددد  ومتددد  جتدددد   عددداحً 
(WINSTEPS) :تم رال  حثرة ح  حثامثجم 
 ي تةددد حء حثاإذجددد  حو   ثذإيددد   وذدددم الددداج ح  ددددا ح  حونددد حا  يدددع  م: جددداالخطاااو  اىولاااخ

وذم   ح ملا عما حون حا حثفجم إيذ (WINSTEPS)   نجه جل ي حث  تمت) حاإيمئ  حث ل ح 
حثا ةددم حثتةمئجدددم ن  حثا ةدددم يدد    كتدددم جلدددا عا حث لدد ح  حثاددد  نةدددمب وتةددم ةتجدددع حونددد حا  ن  

جداي حثاأكدا تدم تةم لدم حثرةد   حو ثدم تامئ) جةب وتةم نإا تم حون حان  تم  حث ل ح  حثا  ثي
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دددا ح  وندد حا تددع حثتتدد فق  إجددا جدداي إددفل حوندد حا غجدد  حثتةددم لجم ثذتتدد فق  حثددفجم جاةددم ، 
  كتم جاي إفل حون حا حثذفجم دجي تعمت  ±(1حإيمئ  حثتةم لم حثاحرذجم  حثرم ةجم ثةي وم )

 ندددددا   تدددددمت) -ردددددم   ةدددددي لدددددمثبن  تعمتددددد  حا ا دددددمة حثدتدددددمئ  حثردددددم حا ا دددددمة حثدتدددددمئ  حث
WINSTEPS   جدداي إلددم ه  ددجم حثا ةددم حثتالإلددم وددم حث لدد   ن  حث دد ا  حثا ةددم حثكذجددم ثذ دد ا

 عددا إددفل حث لدد   ن  حثا ةددم حثكذجددم ثذ لدد    عددا إددفل حث دد ا   اإددفل حثلددجي حثتإلدد  م حثتاة نددم 
ن  الدداج   مااةددمه ججدد، حثادد  اخددج  تثددم تةم لددم لددجئم ثذددا ةم    حثلددجي حثلددمث م ثتعددمتال  حثات

 (ن022  0222حثخ ج جم  حثتعمكس )
:  عددا حلددا عما حوندد حا حثددفجم ثددي ااةددم ا حلدداةم ماةي تددع ا دعددم  حثتتدد فق جدداي الخطااو  الثانيااة

توما  حثاإذج  ثذت   حثدمتجم ثتع نم تا  تةم لم حث ل ح  ثتت فق لذي حثالاج    إجدا جداي إدفل 
  كتدم جداي إدفل ±(1.4ح  حثا  جاةم ، حإيمئ  حثتةم لم حثاحرذجم  حثرم ةجم ثةدي ودم )حث ل  

 حث ل ح  حثا  دجي تعمت  حا ا مة حثدتمئ  حثرم   ةم لمثبن
:  عددا إددفل حوندد حا ندد  حثرةدد   حو ثددم  إددفل حث لدد ح  ندد  حثرةدد   حثدمتجددم  الخطااو  الثالثااة

تودددما  حثاإذجددد  ثذتددد   حثدمثددددم ثذإيددد   وذدددم   حثدددفجم غجددد  تةدددم لجم ثتتددد فق لدددذي حثالددداج   جددداي
الددداج ح  تةمئجدددم تاإددد    ثكددد  تدددم ددددا ح  حونددد حا  يدددع  م حث لددد ح    تدددم ردددال  تادددمئ) هدددفه 

تتدد فق تددع  جدداي حثاإلددا تددم تددا  تالئتددم  جمتددم  حثع حتدد  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجمحثرةدد   
    حثددف  ثدده توخدد حم: لددذي حثالدداج    فثددم تددم رددال  حثتلدد  تثددم دددجي تإيددمئ  حثتةم لددم حثكذدد

 حثددف  جع دد  وتدده  تا لددة حثت  عددم  حثالددم     (INFIT ZSTD)توخدد  حثتةم لددم حثاحرذجددم 
(INFIT MNSQ)  ه  توخ  تإيدمئ  إلدمس ثذلدذ كجم  غجد  حثتا دعدم حثاد  ادود  ند   

حثتوخد  حورد  هد  توخد      اك م د ج دم تدم تلدا   ددا   حث د ا حالاةم م  وم حث ل ح  حثا 
 Outfit) جع دد  وتدده  تا لددة حثت  عددم  حثا موددا   (Outfit ZSTD)حثرم ةجددم  حثتةم لددم

MNSQ)  هددد  توخددد  تإيدددمئ  نكدددد  إلملدددجم ثذلدددذ كجم  غجددد  حثتا دعدددم حثاددد  ادددود  نددد   
حالددداةم م  ودددم حث لددد ح  حثاددد  اكددد م  عجدددا  تدددم تلدددا   ددددا   حث ددد ا   فثدددم ثكددد  الددداج  تدددم 

 م ا لج ح  تخم ةم إلإيمئجم  تةم لم حث ل ح نالاج ح  دا ح  حون حان كتم جتكم حثا ي  تث
 ثذإكدي وذددم تددا  تةم لددم  جمتددم  حوندد حا  حث لدد ح  تددع تتدد فق لددذي حثالدداج   ج ضدد  نم اكدد م 

(  0( حثاحرذجم  حثرم ةجدم د ج دم تدم )MNSQدجتم حثتا لة حثإلم   ثتا لةم  حثت  عم  )
( د جدب تدم ZSTD حثرم ةجدم ) حثتا لة حثإلدم   ثتا لدة ددجي حإيدمئ  حثتةم لدم حثاحرذجدم 

 (ن124  1607حثي   )حثكجالت   حث  يمم  
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 نموذج سلم التقديرمع ابقة بيانات عامل العصابية أوب: مدى مط
تددم تاددمئ) حثرةدد   حثدمثدددم تددم رةدد ح  اإذجدد   جمتددم  ومتدد  حثعيددم جم  ملدداراحي   تددمت)      

(WINSTEPS)  تتدد فق لددذي تددع   جدداي حثاإلددا تددم تةم لددم  جمتددم  حوندد حا    جمتددم  حث لدد ح
 ( ج ضإمم تامئ) حثتةم لمن1  0حثالاج    حثةا ثجم )

 

 تامئ) تةم لم دا ح  حون حا ن  ومت  حثعيم جم تع تت فق لذي حثالاج  :(0ةا  )
 
 
 
 
 
 

 ( نم: 0جاض  تم حثةا   )
 حثاإذج   فثم ثعاي تةم لم  جمتماةي ثا دعم  حثتت فقن( ن اًح إفن ح رال  رة ح  80)  -
( 6تا لددة دجتددم تإيددمئ  حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا ) -

(   هدد  د جددب تددم حثلجتددم 0.0 هدد  تددم جا دعدده حثتتدد فق )يدد  (   حاتإدد حل حثتعجددم   ثةتددم )
خددج  تثددم نم حوندد حا حلدداةم  ح  ة جلددم االددا (  تتددم ج0حثتدمثجددم حثادد  ج ا ضددةم حثتتدد فق  هدد  )

 تع حثتت فقن
(   تددا  دددا   6.40( ث ةدد   ددمتإ حل تعجددم   تلدداح ه )6.65تا لددة دددا   حوندد حا  ذةدد  ) -

( 6.62( ث ةج    حثرةأ حثتعجم   ثتا لة الاج ح  حثلدا    ذةد  )1.40 -1.55جا ح ،  جم )
ت حدع حون حا وذم تايد  حثلدتم حثتع ندم  ه  دجتم تااتجم  حات  حثف  جخج  تثم ادم اإاجا 

 عمت  حثعيدم جم  إجدا ج اد ض حثتتد فق نم الداج  ددا ح  حوند حا جكد م نكدد  اددم كذتدم كمتد  
 دجتم حثرةأ حثتعجم   تتر ضمن

 تامئ) تةم لم يع  م نل ح  ومت  حثعيم جم تع تت فق لذي حثالاج  :(1ةا  )
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 ( نم: 1جاض  تم حثةا   )
ردددال  رةددد ح  حثاإذجددد   فثدددم ثعددداي تةم لاةتدددم ثا دعدددم   (40  00حث لددد اجم  ددددي )إدددفن   -

 حثتت فقن
( 6تا لددة دجتددم تإيددمئ  حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا ) -

(   هدد  د جددب حثلجتددم 0.1 هدد  تددم جا دعدده حثتتدد فق )يدد  (   حاتإدد حل حثتعجددم   ثةتددم  ذددا )
(  تتم جخج  تثم ادم الاج  يع  م حث ل ح   ملداراحي 0ج ا ضةم حثتت فق  ه  )حثتدمثجم حثا  

 حثتت فقن
(   تدا  يدع  م جاد ح ،  دجم 6.56(  حاتإ حل حثتعجم   )6.6تا لة يع  م حث ل ح  ) -
(  هد  6.02حثتعجدم   ثتا لدة الداج ح  حثيدع  م  ذةد  )( ث ةج    حثرةدأ 1.50  -0.76)

خدج  تثدم اددم اإاجدا ت حددع حث لد ح  وذدم تايد  حثلدتم حثتع ندم دجتم تتر ضم  حات  حثدف  ج
 عمت  حثعيم جم  إجا ج ا ض حثتت فق نم الاج  يع  م حث ل ح  جك م نكد  ادم كذتم كمتد  

 دجتم حثرةأ حثتعجم   ند ن
  نموذج سلم التقديرمع مطابقة بيانات عامل ابنبساطية  ثانيًا: مدى

رة ح  اإذج   جمتم  ومت  حات لمةجم  جاي حثاإلا تم تةم لدم تم تامئ) حثرة   حثدمثدم تم 
( ج ضددإمم تاددمئ) 5  2تتدد فق لددذي حثالداج    حثةددا ثجم )تددع جمتدم  حوندد حا    جمتددم  حث لد ح   

 حثتةم لمن
 تامئ) تةم لم دا ح  حون حا ن  ومت  حات لمةجم تع تت فق لذي حثالاج  :(2ةا  )

 
 
 
 
 
 

 ( نم:2جاض  تم حثةا   )
 ( ن اًح إفن ح رال  رة ح  حثاإذج   فثم ثعاي تةم لم  جمتماةي ثا دعم  حثتت فقن86) -
( 6تا لددة دجتددم تإيددمئ  حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا ) -

(   هددد  حجضدددًم حثلجتدددم حثاددد  0 هددد  تدددم جا دعددده حثتتددد فق )يددد  (   حاتإددد حل حثتعجدددم   ثةتدددم )
 (  تتم جخج  تثم نم حون حا حلاةم  ح  ة جلم االا تع حثتت فقن0 فق  ه  )ج ا ضةم حثتت
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(   تدا  6.54( ث ةد    دمتإ حل تعجدم   تلداح ه )0.10 ذةد  ) نند حا حثعجتدمتا لة دا    -
(  هدددفه 6.61( ث ةجددد    حثرةدددأ حثتعجدددم   ثتا لدددة الددداج ح  حثلدددا    ذةددد  )1  -6.05ددددا   )

وذم تايد  حثلدتم  إجدا ج اد ض حثتتد فق نم  نن حا حثعجتمحثلجتم اخج  تثم ادم اإاجا ت حدع 
   دجتم حثرةأ حثتعجم   ند نالاج  دا ح  حون حا جك م نكد  ادم كذتم كمت

 تامئ) تةم لم يع  م نل ح  ومت  حات لمةجم تع تت فق لذي حثالاج  :(5ةا  )
 
 
 
 
 
 
 ( نم:5جاض  تم حثةا   ) 
 رال  رة ح  حثاإذج  ثعاي تةم لاةتم ثا دعم  حثتت فقن (27  01) إفن  حث ل اجم  دي -
( 6ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا )تا لددة دجتددم تإيددمئ  حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم  -

(  هد  دجتددم 0.2  0.0 هد  حثلجتدم حثاد  جا دعدده حثتتد فق )يد  (   حاتإد حل حثتعجددم   ثةتدم )
( تتدددم جخدددج  تثدددم اددددم الددداج  يدددع  م حث لددد ح  0  ج ا ضدددةم حثتتددد فق  هددد  )د ج دددم ثذلجتدددم حثاددد

  ملاراحي حثتت فقن
(   تددا  يدع  م جاد ح ،  ددجم 6.02م   )(  حاتإد حل حثتعجد6.6تا لدة يدع  م حث لدد ح  ) -
( ث ةج   6.1( ث ةج    حثرةأ حثتعجم   ثتا لة الاج ح  حثيع  م  ذة  )0.71  -6.80)

 هدد  دجتددم تتر ضددم  حاتدد  حثددف  جخددج  تثددم ادددم اإاجددا ت حدددع حث لدد ح  وذددم تايدد  حثلددتم 
 حثتع نم  عمت  حات لمةجمن

  نموذج سلم التقديرمع مدى مطابقة بيانات عامل ابنفتاع علخ الخبر  ثالثًا: 
تم تادمئ) حثرةد   حثدمثددم تدم رةد ح  اإذجد   جمتدم  ومتد  حات ادم، وذدم حثر د    جداي حثاإلدا 

( 0  4تتد فق لدذي حثالداج    حثةدا ثجم )تدع     جمتدم  حث لد ح  نن حا حثعجتدمتم تةم لم  جمتم  
 ج ضإمم تامئ) حثتةم لمن
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ومت  حات ام، وذم حثر    تع تت فق لذي  ن  نن حا حثعجتمتامئ) تةم لم دا ح   :(4ةا  )
 حثالاج 

 
 
 
 
 
 
 ( نم: 4جاض  تم حثةا   )   
 ( ن اًح إفن ح رال  رة ح  حثاإذج   فثم ثعاي تةم لم  جمتماةي ثا دعم  حثتت فقن05) -
( 6ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا )تا لددة دجتددم تإيددمئ  حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم  -

(   هددد  د جدددب حثلجتدددم 6.8  0 هدد  تدددم جا دعددده حثتتددد فق )يددد  (   حاتإدد حل حثتعجدددم   ثةتدددم )
(  تتددم جخددج  تثددم نم حوندد حا حلدداةم  ح  ة جلددم االددا 0حثتدمثجددم حثادد  ج ا ضددةم حثتتدد فق  هدد  )

 تع حثتت فقن
(   تددا  دددا   2550عجددم   تلدداح ه )( ث ةدد   ددمتإ حل ت0.08تا لددة دددا   حوندد حا  ذةدد  ) -
(  هدددفه 2520( ث ةجددد    حثرةدددأ حثتعجدددم   ثتا لدددة الددداج ح  حثلدددا    ذةددد  )0505، -0520)

حثلجتددم اخددج  تثددم ادددم اإاجددا ت حدددع حونددد حا وذددم تايدد  حثلددتم  إجددا ج ادد ض حثتتددد فق نم 
 الاج  دا ح  حون حا جك م نكد  ادم كذتم كمت  دجتم حثرةأ حثتعجم   تتر ضمن

 تامئ) تةم لم يع  م نل ح  ومت  حات ام، وذم حثر    تع تت فق لذي حثالاج  :(0ةا  )
 
 
 
 
 
 

 ( نم:0جاض  تم حثةا   )
م ثا دعدددم  تدددال  رةددد ح  حثاإذجددد   فثدددم ثعددداي تةم لاة( رددد42  52إدددفن  حث لددد اجم  ددددي ) -

 حثتت فقن
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( 6تا لددة دجتددم تإيددمئ  حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا ) -
(   هددد  6.0  6.7حثلجتدددم حثاددد  جا دعةدددم حثتتددد فق )يددد  (   حاتإددد حل حثتعجدددم   ثةتدددم ) هددد  

(  حاتد  حثدف  جخدج  تثدم اددم اإاجدا 0د جب تم حثلجتم حثتدمثجم حثا  ج ا ضةم حثتت فق  ه  )
 ح  وذم تاي  حثلتمنت حدع حث ل  

(   تددا  يددع  م جادد ح ،  ددجم 6.06(  حاتإدد حل حثتعجددم   )6.6تا لددة يددع  م حث لدد ح  ) -
( ث ةجد  6.17( ث ةج    حثرةأ حثتعجم   ثتا لة الاج ح  حثيع  م  ذة  )1.50 -0.05)

 هدد  دجتددم تتر ضددم  حاتدد  حثددف  جخددج  تثددم ادددم اإاجددا ت حدددع حث لدد ح  وذددم تايدد  حثلددتم 
  عمت  حات ام، وذم حثر   ن حثتع نم

 نموذج سلم التقديرمع المقبولية ابجتماعية رابعًا: مدى مطابقة بيانات عامل 
  جداي حثاإلدا حثتل  ثجدم حاةاتموجدمتم تامئ) حثرةد   حثدمثددم تدم رةد ح  اإذجد   جمتدم  ومتد  

( 0  7جم )تتددد فق لدددذي حثالددداج    حثةدددا ثتدددع جمتدددم  حونددد حا    جمتدددم  حث لددد ح  تدددم تةم لدددم  
 ج ضإمم تامئ) حثتةم لمن

 تع تت فق لذي حثالاج  حثتل  ثجم حاةاتموجمومت  ن  تامئ) تةم لم دا ح  حون حا  :(7ةا  )
 
 
 
 
 
 
 

 ( نم: 7جاض  تم حثةا   )
 ( ن اًح إفن ح رال  رة ح  حثاإذج   فثم ثعاي تالئتم  جمتماةي ثا دعم  حثتت فقن00) -
( 6حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا )تا لددة دجتددم تإيددمئ   -

(   هددد  د جدددب حثلجتدددم 252، 0 هدد  تدددم جا دعددده حثتتددد فق )يددد  (   حاتإدد حل حثتعجدددم   ثةتدددم )
(  تتددم جخددج  تثددم نم حوندد حا حلدداةم  ح  ة جلددم االددا 0حثتدمثجددم حثادد  ج ا ضددةم حثتتدد فق  هدد  )

 تع حثتت فقن
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(   تددا  دددا   2502( ث ةدد   ددمتإ حل تعجددم   تلدداح ه )0.96 حا  ذةدد  )تا لددة دددا   حوندد -
(  هددددفه 6.61( ث ةجددد    حثرةدددأ حثتعجدددم   ثتا لدددة الددداج ح  حثلدددا    ذةددد  )0520، -0500)

 حثلجتم اخج  تثم ادم اإاجا ت حدع حون حا وذم تاي  حثلتمن
 تت فق لذي حثالاج تع  حثتل  ثجم حاةاتموجمتامئ) تةم لم يع  م نل ح  ومت   :(8ةا  )

 
 
 
 
 
 

 -( نم: 2جاض  تم حثةا   )
 رال  رة ح  حثاإذج   فثم ثعاي تةم لاةم تع حثتت فقن (15إفن  نل    حإا   دي ) -
  6تا لددة دجتددم تإيددمئ  حثتةم لددم حثاحرذجددم  حثرم ةجددم ثذتاددمئ) حثتةمئجددم ثذاإذجدد  دددا  ذددا ) -

  6.8 حاتإددد حل حثتعجدددم   ثةتدددم )(  هددد  دجتدددم د ج دددم تتدددم جا دعةدددم حثتتددد فق )يددد  (  -6.0
(  تتددم جخددج  تثددم ادددم 0(   هدد  د جددب تددم حثلجتددم حثتدمثجددم حثادد  ج ا ضددةم حثتتدد فق  هدد  )6.0

 نالاج  يع  م حث ل ح   ملاراحي حثتت فق
(   تدا  يدع  م جاد ح ،  دجم 6.70(  حاتإ حل حثتعجم   )6.6تا لة يع  م حث ل ح  ) -
( 6.15جدددددم   ثتا لدددددة الددددداج ح  حثيدددددع  م  ذةددددد  )( ث ةجددددد    حثرةدددددأ حثتع1.06  -0.00)

ث ةجدد   هدد  دجتددم تتر ضددم  حاتدد  حثددف  جخددج  تثددم ادددم اإاجددا ت حدددع حث لدد ح  وذددم تايدد  
 نحثتل  ثجم حاةاتموجمحثلتم حثتع نم  عمت  

 نموذج سلم التقديرمع خامسًا: مدى مطابقة بيانات عامل يقظة الضمير 
اإذجدد   جمتددم  ومتدد  جللددم حثضددتج   جدداي حثاإلددا تددم  تددم تاددمئ) حثرةدد   حثدمثدددم تددم رةدد ح 

( 06  8تتدددد فق لددددذي حثالدددداج    حثةددددا ثجم )تددددع جمتددددم  حوندددد حا    جمتددددم  حث لدددد ح  تةم لددددم  
 ج ضإمم تامئ) حثتةم لمن
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 ومت  جللم حثضتج  تع تت فق لذي حثالاج ن  تامئ) تةم لم دا ح  حون حا  :(8ةا  )
 
 
 
 
 
 

 نم:( 8حثةا   )جاض  تم 
( ندددد اًح إددددفن ح رددددال  رةدددد ح  حثاإذجدددد   فثددددم ثعدددداي تةم لددددم  جمتددددماةي ثا دعددددم  026)  -

 حثتت فقن
( 6تا لة دجتم تإيدمئ  حثتةم لدم حثاحرذجدم  حثرم ةجدم ثذتادمئ) حثتةمئجدم ثذاإذجد  ددا  ذدا ) -

(   هدد  حثلجتددم حثتدمثجددم حثادد  0 هدد  تددم جا دعدده حثتتدد فق )يدد  (   حاتإدد حل حثتعجددم   ثةتددم )
 (  تتم جخج  تثم نم حون حا حلاةم  ح  ة جلم االا تع حثتت فقن0م حثتت فق  ه  )ج ا ضة

(   تدا  ددا   6.07( ث ةد   دمتإ حل تعجدم   تلداح ه )1.25تا لة ددا   حوند حا  ذةد  )  -
(  هدددفه 6.62( ث ةجددد    حثرةدددأ حثتعجدددم   ثتا لدددة الددداج ح  حثلدددا    ذةددد  )1.10  -6.87)

  حدع حون حا وذم تاي  حثلتمنحثلجتم اخج  تثم ادم اإاجا ت
 تامئ) تةم لم يع  م نل ح  ومت  جللم حثضتج  تع تت فق لذي حثالاج  :(10ةا   )

 
 
 
 
 
 

 ( نم:06جاض  تم حثةا   )
 رال  رة ح  حثاإذج   فثم ثعاي تةم لاةم تع حثتت فقن (54 دي )نل    حإا  إفن   -
  6.0تا لة دجتم تإيمئ  حثتةم لم حثاحرذجم  حثرم ةجم ثذتامئ) حثتةمئجدم ثذاإذجد  ددا  ذدا ) -
(  0.1  6.0(  هدد  دجتددم د ج ددم تتددم جا دعةددم حثتتدد فق )يدد  (   حاتإدد حل حثتعجددم   ثةتددم )6
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(  تتددم جخددج  تثددم ادددم الدداج  0 هدد  د جددب تددم حثلجتددم حثتدمثجددم حثادد  ج ا ضددةم حثتتدد فق  هدد  )
 ن ح   ملاراحي حثتت فقيع  م حث ل

(   تدا  يدع  م جاد ح ،  دجم 6.40(  حاتإ حل حثتعجم   )6.6تا لة يع  م حث ل ح  ) -
( 6.00( ث ةجددددد    حثرةدددددأ حثتعجدددددم   ثتا لدددددة الددددداج ح  حثيدددددع  م  ذةددددد  )1.08  -6.86)

ث ةجدد   هدد  دجتددم تتر ضددم  حاتدد  حثددف  جخددج  تثددم ادددم اإاجددا ت حدددع حث لدد ح  وذددم تايدد  
 نم  عمت  جللم حثضتج نحثلتم حثتع  

حث جمتدددم  حثتلددداتا  تدددم تلجدددمس حثع حتددد    ةدددفح حاةددد حء نلدددا اإلدددا حث مإدددا تدددم حتة دددما 
 نحثرتلم حثك    ثذخريجم ثا  ةذ م ةمتعم اع، تع تت فق لذي حثالاج 

للشخصية  الكبرى هل يحقق مقياس العوامل الخمسة" تةم م حثلوح  حثدمت  حثف  جت  وذم 
حنا حضدددم  تتدددمفق حالددداةم م ثذ لددد   هددد : نإماجدددم حث عدددا   افتراضاااات نماااوذج سااالم التقااادير؟"

  حالالال  حثت ضع    ا ح،  تتإتجم  ريمئ  حث ل     ومت  حثل ومن
  Unidimensionality أوًب: أحادية البعد

لدددته )رميدددجم(  نإماجددم حث عدددا اعتددد  نم اكددد م حث جمتدددم  حثاددد  جلددد ي حثتتددد فق  اإذجذةدددم الدددجس -
 حإا    هفح حانا حض تدم نهدي حانا حضدم  حثاد  جةدب اإللةدم ند  ن  ا حلدم الداراي تتدمفق 

  (ن45  0888حالاةم م ثذ ل   نإماجم حث عا )خإاه  
ثذاإلا تدم نإماجدم حث عدا: حثاإذجد  حثعدمتذ   حث إا تم حولمثجب حثا  حلارات  ن  هفه  -

 Principal Components)  حثتك تدددم  حث ئجلدددجم حالاكخدددمن  تدددم ردددال  نلدددذ ب

Analysis)،   إجدا جلدار ق دجتدم حثةدف  حثكدمتم(Eigen Value)   ثذعمتد  حو    حثعمتد
حثدددمت    تدددم ددددي إلدددمب حثتلددد م  دددجم دجتدددم حثعمتددد  حو   تثدددم حثعمتددد  حثددددمت    إلدددمب تلددد م 

ث لدد ح  اكدد م نإماجددم نم ح (Lord, 1980)حثا ددمجم حثت لدد  ثذعمتدد  حو    إجددا فكدد  ثدد  ا 
حث عا  تفح كمت  حثتل م  جم دجتم حثةف  حثكمتم ثذعمتد  حو   تثدم دجتدم حثةدف  حثكدمتم ثذعمتد  

%( تددم حثا ددمجم 16(  كتددم نتدده تفح حلدداةمع حثعمتدد  حو   ا لددج  )1حثدددمت  ك جدد    ا،جددا وددم)
ثتخم  تثجه ند  ح (Rechase)وذم حود   ن م فثم جعا توخ ًح وإماجم حث عا   جكمس حثت ل  

 (ن074: 1660  حثخ ج جم)
 تل ًح ثاعاا و حت  تلجمس حثع حت  حثرتلدم ثذخريدجم )حثعيدم جم   حات لدمةجم   حات ادم،   -

   جللم حثضدتج ( ند م حث مإدا ددا اإلدا تدم نإماجدم حث عدا حثتل  ثجم حاةاتموجموذم حثر       
( ج ضد  00ند  كد  ومتد  تدم حثع حتد  حثرتلدم حثك د   ثذخريدجم كداًل وذدم إدا ن  حثةدا  )
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دجتددم حثةددف  حثكددمتم ثذعمتدد  حو    دجتددم حثةددف  حثكددمتم ثذعمتدد  حثدددمت   حثتلدد م  جتةتددم  تلدد م 
 نحثك    ثذخريجم  حت  حثرتلمحثا مجم حثت ل  ثذعمت  حو   ن  ك  ومت  تم حثع

 
دجتم حثةف  حثكمتم ثذعمت  حو    دجتم حثةف  حثكمتم ثذعمت  حثدمت   حثتل م  :(00ةا   )

حثك        ن  ك  ومت  تم حثع حت  حثرتلم جتةتم  تل م حثا مجم حثت ل  ثذعمت  حو
 ثذخريجم

 العوامل

قيمة الجذر 

الكامن للعامل 

 األول

قيمة الجذر 

للعامل الكامن 

 الثاني

النسبة بين 

العامل األول 

 والثاني

نسبة التباين 

المفسر للعامل 

 األول

 %28.6 2 1.2 2.3 العصابية

 %26.8 2 1.1 2.2 االنبساطية

 %22.9 2 1.2 2.4 االنفتاح على الخبرة

 %19.7 2 1.4 1.8 المقبولية االجتماعية

 %27.07 2.8 1.18 3.25 يقظة الضمير

( نم حثتلدد م  ددجم دجتددم حثةددف  حثكددمتم ثذعمتدد  حو    حثدددمت  نك دد  00) حثةددا  جاضدد  تددم    
%(   فثدددم ثكددد  ومتددد  تدددم حثع حتددد  16(  كتدددم نم تلددد م حثا دددمجم حثت لددد  ا،جدددا ودددم )1تدددم )

 حثرتلم  تتم جخج  تثم اإلا نإماجم حث عا ن   جمتم  حثع حت  حثرتلم ثذخريجمن 
  Local Independenceثانيًا: ابستقالل الموضعي 

جعتد  نم الداج  يدع  م كد  نلد   ا جعاتددا وذدم يدع  م حث لد ح  حورد   حثتك تدم ثذتلجددمس  -
كتدم تم الداج  ددا   حوند حا ا جعاتدا وذدم ددا     دا   حون حا حثفجم جةج  م وذجه ت له  ا وذم

ج  م ثةدم حون حا حور جم حثفجم جلاةج  م ثذتلجمس ت لده  ن  وذدم يدع  م حث لد ح  حثاد  جلداة
(ن  جاإلا حالدالال  حثت ضدع  تفح كمتد  ةتجدع حث لد ح  027-020  ن0800)نتجتم كملي  

الدددجس ددددا    حإدددا ل ن  نم حث لددد ح  حثاددد  ااإلدددا نجةدددم نإماجدددم حث عدددا جاإلدددا نجةدددم حالدددالال  
 .(DeMars, 2010, 102)حثت ضع  

إلدا نجةدم نإماجددم ثذخريدجم جاحثك د   ( تةدا نم ةتجدع حثع حتد  حثرتلددم 00 تدم حثةدا   ) -
 حالالال  حثت ضع نحثك    ثذخريجم حثع حت  حثرتلم ةتجع حث عال ثفح جاإلا ن  
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 Item Characteristic Curve (ICC)توازي منحنيات خصائص الفقر  : ثالثاً 
هد  و ددم   وددم احثددم  جمضددجم ادد  ة  ددجم حإاتددم  حلدداةم م حث دد ا وذددم حث لدد   حلدداةم م يددإجإم  
  ددجم تددم جتاذكدده حث دد ا تددم لددتم ن  دددا   تلملددم وددم ة جددا نلدد ح  حثتلجددمس   حاردداالل  ددجم 
تتددمفق حالدداةم م ثذ لدد   ج ةددع تثددم حردداالل حثددا ح  حث جمضددجم حثتتجدد،  ثتتإتددم رميددجم حث لدد   

(Kline, 1993, 48) ن 
 (ن17( ج ض  حإاتم  حالاةم م حثيإجإم ثذ ل    دي )0حثخك  )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( تتإتم رميجم حث ل  0حثخك  )
 ( تم رال  حراجم  نإا حث احئ  حثرتلم 17( ج ض  حإاتم  حالاةم م وم حث ل   )1حثخك  )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حثيإجإم( حثعالدم  جم تلا جم  يع  م حث احئ   حإاتم  حإلةم م 1حثخك  )
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 speedinessرابعًا: عامل السرعة 
نم   (Hambleton & Swaminathan, 1985, 70)جدد   هددمت ذا م  لدد حتتدمم      

تتدددمفق حالدددداةم م ثذ لدددد   ا ادددد ض نم ومتدددد  حثلدددد وم ا جذعددددب ا  ًح ندددد  حإلةم ددددم وددددم نلدددد ح  
حثتلجددمس  ن  تم ودداي اتكددم حث دد ا تددم حإلةم ددم حثيددإجإم ثدد عض نلدد ح  حثتلجددمس ج ةددع تثددم 

 ثددجس تثددم ومتدد  حثلدد ومل ثددفثم جةددب نم جكدد م حتر ددمض دا ادده ن  ودداي ةاجادده ندد  حإلةم ددم 
م جددداتكم ةتجدددع حوندددد حا تدددم حث يددد   تثدددم ةتجدددع نلددد ح  حثتلجددددمس ،تدددم حارا دددم  كمنجدددًم إاددد
  تإم ثم حالاةم م ثهن

ثذخريدددجم  حثك ددد   إلدددا تلجدددمس حثع حتددد  حثرتلدددم  ةدددفح حثةددد حء نلدددا اإلدددا حث مإدددا تدددم ا
 ننا حضم  تت فق لذي حثالاج ا
مااا معاادل ثبااات مقياااس العواماال الخمسااة الكباارى ابااة السااؤال الثالااث الااذي ياانص علخ"إج

 صية لدى طلبة جامعة تعز عند تدريجه باستخدام نموذج سلم التقدير؟"للشخ
عمت  حثد م  ن  تتدمفق تل جدم حالداةم م نم ت(Wright& Masters)  حج   تملا ، جخج  

ثذ ل     تتةي تت فق لذي حثالاج  تثم اددم الداج  ت ددع كد  تدم حوند حا   حث لد ح  وذدم تايد  
حثلددتم حثتدد حا دجملدده   جتكددم اإاجددا تددا  هددفه حثادددم ندد  حثالدداج   إلددمب تعمتدد  حث يدد   ددجم 

 (Gi)  حث يد   دجم حث لد ح    ج عد ل تعمتد(Gp)   تعمت  حث يد   دجم حوند حا (Gi)حث ل ح  
 (ADJ.SD)حثالاج جم حثتاإ    تم يع  م حث ل ح  أته: حثتل م  جم حاتإ حل حثتعجم   ثذلجي 

كتددددددم ج عدددددد ل تعمتدددددد  حث يدددددد   ددددددجم   (RMSE)   تا لددددددة حثرةددددددأ حثتعجددددددم   ثةددددددفه حثلددددددجي 
ح  حوند حا   أته: حثتل م  جم حاتإ حل حثتعجدم   ثذلدجي حثالاج جدم حثتاإد    تدم ددا   (Gp)حون حا

(  ندد م 1 كذتددم كمتدد  دجتددم تعمتدد  حث يدد  ا،جددا وددم )م   تا لددة حثرةددأ حثتعجددم   ثةددفه حثلجتدد
حث لدد ح  كمنجددم ثذ يدد   ددجم حوندد حا  كتددم نم وجتددم حوندد حا كمنجددم ثذ يدد   ددجم حث لدد ح    دددا اددي 

 Gإجددا   (R=G2 / 1+G2) :لدد ح   حوندد حا  ملدداراحي حثتعماثددمإلددمب تعمتدد  حثد ددم  ثذ 
 ,Wright& Masters, 1982)اخدج  تثدم تعمتد  حثد دم   Rتعمتد  حث يد     اخدج  تثدم

  ثذع حتددددد  حثرتلدددددم حثك ددددد   ( ج ضددددد  تعدددددمتال  حثد دددددم   حث يددددد01 حثةدددددا   ) (112-113
 .(06-0   حثف  اي حلاراليه تم حثةاح   تم )ثذخريجم
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 تلم حثك    ثذخريجمتعمتال  حثد م   حث ي  ثألن حا  حث ل ح  ثذع حت  حثر :(01ا  )ة
 

 االنبساطية العصابية
االنفتاح على 

 الخبرة

المقبولية 

  االجتماعية
يقظة 

 الضمير

 2522 2522 2522 2522 2522 ثبات األفراد

 0522 0522 0520 0520 0520 معامل الفصل لألفراد

 2522 0 0 0 2522 ثبات الفقرات

 2500 00502 05522 05522 2520 معامل الفصل للفقرات

 2522 2520 2522 2522 2520 02ثبات كودر 

 
 ( نم:01جاض  تم حثةا  )

حات اددددم، وذددددم حثر دددد      حات لددددمةجم    حثع حتدددد  )حثعيددددم جم  تعمتدددد  حث يدددد  ثألندددد حا ندددد   -
وذدم  (1.00  0.00  1.62  1.61  0.00جللم حثضدتج (  ذةد  )   حثتل  ثجم حاةاتموجم  

  6.77  6.06  6.06  6.77حثع حتدد  حثرتلددم ) حوندد حا ند   جتتددم  ذدا تعمتدد  د دم  حثا اجدب
د ج ددم تددم حثلجتددم   عضددةم  جالإددل نم دجتددم تعمتدد  حث يدد  تل  ثددم كدد موذددم حثا اجددب ( 6.00

حثرتلددم حثك دد    نلدد ح  حثع حتدد  (ل ثددفح تلدداتا) نم1 حثدد عض حوردد  نك دد  تددم ) (1حثتدمثجددم )
 هددفح تددم   تلددا جم  حثلددا   حثتراذ ددم ثدداجةي كمنجددم ثذ يدد   ددجم حوندد حا   حثاتججدد،  ددجم ثذخريددجم

 جوكاه ح ا مع تعمتال  د م  حون حان
(   جتتددم  ذددا 1تعمتدد  حث يدد  ثذ لدد ح  ندد  حثع حتدد  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجم نك دد  تددم ) -

ل ثدفح جلدداتا)  هدفه دددجي ت ا عدم ةدداحً وذدم حثا اجددب   (6.88  0  0  0  6.80تعمتد  حثد ددم  )
 حا ن  حث ي   دجم حث لد ح     مثادمث  ك مجاةدم ند  حثاتججد،  دجم يدع  م حانك مجم وجتم حث مإا 
 حث ل ح ن

تعددددا  د دددددم  تلجدددددمس حثع حتددددد  حثرتلدددددم حثك ددددد     ةددددفح حاةددددد حء اإلدددددا حث مإدددددا تدددددم نم 
جتكدم حث دد ا  ده  ثذخريجم ثا  ةذ م ةمتعم اع، وتدا اا جةده  ملداراحي تتد فق لدذي حثالداج 

 ن  حلاراحي حثتلجمس وذم وجتم  نر   تخم ةه ثذعجتم حثتلاراتمن
 العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةالصور  النجائية لمقياس 

)حثعيدم جم  ( نلد   ت ،ودم وذدم حثع حتد  حثرتلدم 41اك م حثتلجمس ند  يد  اه حثتةمئجدم تدم )
إلددب حوودداحا  ةاتموجددم   جللددم حثضددتج ( حات لددمةجم   حات اددم، وذددم حثر دد     حثتل  ثجددم حا

( ج ضددددد  ا اجدددددب حث لددددد ح  0( وذدددددم حثا اجدددددب   حثتذإددددا )00  00  06  06  06حثامثجددددم: )
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 ضددعةم وذددم اددا ج) تخددا م ايددمواجم إلددب يددع  م حث لدد ح    إددا  حثذ ةلدد    فثددم  عددا 
 ثذع حت  حثرتلم حثك    ثذخريجمن 

 ابستنتاجات:
 إا تثم حالاتامةم  حثامثجم:ن  ض ء تامئ) حث إا ا ي  حث م 
( نل   ن  ك  ومتد  تدم حثع حتد  01( نل   تم ني  )00  00  06  06  06تةم لم ) -

 )حثعيم جم   حات لدمةجم   حات ادم، وذدم حثر د     حثتل  ثجدم حاةاتموجدم   جللدم حثضدتج (
 وذم حثا حث  تع تت فق لذي حثالاج ن

  6.06  6.77)تعمت  د م  حون حا ن  حثع حت  حثرتلدم حثك د   ثذخريدجم حثلدم لم  ذدا   -
 وذم حثا اجبن (6.00  6.77  6.06

  0  0  0  6.80)تعمتدد  د ددم  حث لدد ح  وذددم حثع حتددد  حثرتلددم حثك دد   ثذخريددجم  ذدددا  -
 نوذم حثا اجب (6.88

 

 التوصيات:
  تم جذ :تم رال  حثتامئ) حثا  ا ي  تثجةم حث مإا ج ي  

وذم حثتةاتجم   تمء حثتلمججس حثت لجم  حثا   جم  ملاراحي تت فق لذي حثالاج  ند  ادا ج)  -
تلددددمججس حثخريددددجم  تلددددمججس حااةمهددددم  فح  حثاددددا جةم  حثتاعدددداا  تددددم نتدددددم  تلددددمججس 

 ثجك  ن
حتخمء  إا  ثذلجمس  حثال جي ن  حثةمتعم اةاي  اإذج  حارا م ح    تمء  ت م ثأللئذم ند  -

 ك  تما   اإذجذةم  ملاراحي تتمفق حالاةم م ثذ ل  ن
 المقترحات:

حودددما  حثا حلددددم حثإمثجدددم  ملدددداراحي   تدددمت) حإيددددمئ  نرددد  تددددد  حث م لدددكم   تلم تددددم  ن0
 تامئةةم تع حثا حلم حثإمثجم حثا  حلارات  حث  تمت) حاإيمئ  حث تلا س

 تلم تدددم تامئةةدددم تدددع حودددما  حثا حلدددم حثإمثجدددم  ملددداراحي تتددد فق حالددداةم م حثتاا ةدددم  ن1
 نثذتلم تم  جم ناا حثاا جةم  حثا حلم حثإمثجم حثا  حلارات  تت فق لذي حثالاج 

 مراجع البحث:
 حثلمه  : اح  حثكامب حثإاجان  0ة نقياس الشخصية(ن 1666حوتيم     ا  تإتا ) -
المرجع في مقاييس الشخصاية: تقناي  علاخ المجتماع (ن 1661حوتيم     ا  تإتدا ) -

 حثلمه  : اح  حثكامب حثإاجان  0ة نالكويتي
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(ن تتدددد فق حثع حتدددد  حثرتلددددم 1605حاتيددددم     ددددا  تإتددددا  لددددذجتمم  و ا  دددده تةددددم،  ) -
مجلاااة ثذخريدددجم ثدددا  حثخددد مب حثع  ددد : ا حلدددم تلم تدددم  دددجم حثكددد جاججم  حثتيددد ججمن 

  ن061-08(  5)04ةمتعم حث إ جمن -الدراسات التربوية والنفسية
(ن ادددم حثات ددو  إمثددم حثةضددب تددم لددتم حثةضددب لا حلددم 1605تس )ن دد  ةدد حا  إتددا  جدد   -

مجلاااة الجامعاااة لدددجك تا جم تلم تدددم  دددجم حثتل جدددم حثالذجاجدددم  حثإاجددددم نددد  حثلجدددمسلن 
 ن016-060  (1)11  غ، -والنفسيةاإلسالمية للدراسات التربوية 

 (ن تتدد فق حثع حتدد  حثرتلددم ثذخريددجم: حثاإذجدد  حثتلدد  1665حثإلددجت   هخددمي إ جددب ) -
   كذجم حثا  جم  ةمتعم وجم ختسنرسالة دكتوراه غير منشور   حثلجمسن

(ن  تددددمء تلجددددمس حاةمهددددم  تعذتدددد  حثعذدددد ي تإدددد  حثعتدددد  1660حثخدددد ج جم  تضددددم  كتددددم  ) -
-008(  2)1  حثةمتعدم حو اتجدم -المجلاة اىردنياة فاي العلاوم التربوياةحثتر   ن 

 ن007
حثلددددددجك تا جم ارا ددددددم  حثددددددفكمء (ن حثريددددددمئ  0880حثة جدددددد    و دددددداحث إتم لددددددذجتمم ) -

 ن572-547(  5)0 ،دراسات نفسية )بحث منشور(حاواحا ن 
(ن حثتل جددددم  حثاة جددددا ندددد  تل جددددم حالدددداةم م ثذ لدددد  ن )ا ةتددددم 1668ا  تجددددما   ن قن ) -

حث جددمض: اح  ةمتعددم   (1607حثكجالتدد   و دداد ،جددا  حث  يددمم  حلددتموج  لددالتم 
 حثتذم لع ان

(ن الدد جي  تددمء حارا ددم ح  حثت ةعددم تثددم حثتإددم  حثتعجددم  ندد  0888خددإام  و ددا حثتدد ثم ) -
 رسااالة دكتااوراه غياار منشااور ،ضدد ء تل جددم حالدداةم م ثذت دد ا   حثتل جددم حثالذجاجددمن 

 ةمتعم وجم ختسن-كذجم حثا  جم
 حراجدددم  ندد   حثتوخدد ح  حثالذجاجدددم  حش تتدد فق  دددجم حثا حنددا تدددا ن (0881) نإتددا ودد ا   -

 ،العربياة اإلماارات التربياة، جامعاة مجلة كلياة حثاا ج)ن ل مو  حاةمه تلجمس نل ح 
0  046-077 

نموذجددم حلدداراحي حارا ددم  حثتدد حئي  ملدداراحي حثإملددب ندد  (ن 1661يدد     حتددجم تإتددا) -
رسااالة دكتااوراه غياار الدداج  دددا   حوندد حا  اإاجددا حثريددمئ  حثلددجك تا جم ثذلجددمسن 

 ةمتعم وجم ختسن-  كذجم حثا  جممنشور 
 أساساااياته والنفساااي الترباااوي والتقاااويم القياااس(ن 1666) اتإتددد   حثدداجم يدددال، وددالي  -

 نحثع    حث ك  اح : حثلمه    0ة .المعاصر وتوججاته وتطبيقاته
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 ومتعادد  البعاد أحادياة للمفارد  ابساتجابة نماذج(ن 1664) تإتد ا حثاجم يال،والي   -
 نحثع    حث ك  اح : حثلمه    0ة .والتربوي النفسي القياس في وتطبيقاتجا اىبعاد

(ن 1668  تإتددا  تإتددا ت ددد حهجي )  جدددمض  و دداحث إجي  نتدد   و ددداحث إتم نردد    إيددم -
نموذجددم حلدداراحي تتدد فق لددذي حثالدداج  ندد  اإذجدد  ت دد اح  تلجددمس تدداحر  حثا حلددم ثددا  

-مجلااة البحااث فااي التربيااة وعلاام الاانفس، كليااة التربيااةةذ ددم ةددمتعا  دةدد   حثتتجددمن 
 ن 074-024  (1)11  جامعة المنيا

 ثذلذ م حثت ض و  ثلجمسح إ   تلاجم تل جم ا حلم(ن ن0800) تإتا نتجتمكملي   -
 نمطبوعات جامعة الكويتن ( حش تت فق)

(ن تتدد فق حثع حتدد  حثرتلددم حثك دد   ندد  حثخريددجم: توخدد ح  1660كددملي  وذدد  تةددا  ) -
ةمتعدددم ودددجم   المجلاااة المصااارية للدراساااات النفسااايةلدددجك تا جم تدددم حث جئدددم حثع  جدددمن 

 ن188-177(  26)00  ختس
(ن حث تجدددددم حثعمتذجدددددم ثتلجدددددمس حثع حتددددد  حثرتلدددددم حثك ددددد   1602تإجلدددددم  وددددد م وددددد ض ) -

-مجلااة العلااوم التربويااة والنفساايةثذخريددجم ثددا  ةذ ددم حثةمتعددم  حث ذلددةجتجم  ةدد، ن 
 ن500-200(  2)5  ةمتعم حث إ جم
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 (0ملحق )

 الخمسةبعد وضع فقرات العوامل  مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةترتيب فقرات 

 على تدريج مشترك

رقم 

 الفقرة 

الرقم في 

مقياس 

 العوامل

الصعوبة 

 باللوجيت
 الفقرات العامل

1 w04 -1.59  المقبولية

االجتماع

 ية

 أحاول أن أكون لطيف مع كل من أقابله.

2 w49 -1.55  أحرص على مراعاة مشاعر اآلخرين وآالمهم. المقبولية 

3 w05 -1.38  يقظة

 الضمير

 أحتفظ بممتلكاتي نظيفة ومرتبة.

4 w20 -1.34  يقظة

 الضمير

 أهتم بإنجاز أعمالي بدقة وضمير.

5 w35 -1.33  يقظة

 الضمير

 أعمل باجتهاد في سبيل تحقيق أهدافي.

6 w60 -1.22  يقظة

 الضمير

 أحرص أن يكون عملي متقناً ومميزاً.

7 w50 -1.18  يقظة

 الضمير

 أنا شخصية منتجة أنهي عملي بصورة جيدة.

8 w40 -1.17  يقظة

 الضمير

إذا التزمت بعمل ما فإني أؤديه وأتابعه حتى 

 أستمتع بالحديث مع اآلخرين. انبساطية w17 -1.09 9 النهاية.

10 w13 -1.07 أميل إلى تذوق األعمال الفنية والمناظر الطبيعية. االنفتاح 

11 w52 -0.97 أنا شخصية نشيطة جداً. انبساطية 

12 w34 -0.95  يحبني معظم من يعرفني. المقبولية 

13 w55 -0.8  يقظة

 الضمير

 أنا شخص غير منظم.

14 w36 -0.78 كثيراً ما أغضب من الطريقة التي يعاملني بها  عصابية

 أفضل التعاون مع اآلخرين على التنافس معهم. المقبولية  w19 -0.75 15 اآلخرون.

16 w10 -0.72  يقظة

 الضمير

 أحرص على إنجاز أعمالي في وقتها المحدد. 

17 w42 -0.7 أنا شخصية متشائمة بشكل عام. انبساطية 

18 
w11 

أشعر في بعض األحيان باالنهيار إذا ُوِضعُت  عصابية 0.68-

 تحت ظروف ضاغطة 

19 
w15 

يقظة  0.68-

 الضمير
أعتبر نفسي شخصية ال تحافظ على النظام 

 بالشكل الجيد.

20 w07 -0.63 تثيرني المواقف المضحكة وال أتمالك نفسي. انبساطية 

21 w25 -0.63  يقظة

 الضمير

تخطيط لتحقيق آمالي  أميل إلي وضع

 كثيراً ما أشعر بأني أفيض قوة ونشاطاً. انبساطية w32 -0.61 22 وطموحاتي.

23 w58 -0.6 أستمتع بالتأمل في النظريات واألفكار المجردة. االنفتاح 

24 w28 -0.52 أسعى كثيراً إلى تجربة المأكوالت الجديدة. االنفتاح 

25 w47 -0.42 بشكل سريع.تجري حياتي  انبساطية 

26 
w41 

ينتابني في الغالب شعور بانخفاض همتي إذا  عصابية 0.41-

 ساءت األمور.

27 
w22 

أميل إلى األماكن الحيوية النشطة )مثل مراكز  انبساطية 0.3-

 التسوق والمدن الترفيهية(.

28 w02 -0.29 أحب أن يلتف الناس من حولي. انبساطية 
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29 w23 -0.23 الشعر وتذوقه أمر ال يهمني.قراءة  االنفتاح 

30 
w51 

يغلب عليِ الشعور بالعجز والحاجة إلى من يحل  عصابية 0.11-

 مشاكلي.

31 w14 -0.09  يعتقد البعض أني أناني ومغرور. المقبولية 

32 
w48 

اهتماماتي بتأمل طبيعة الكون أو الظروف  االنفتاح 0.08-

 اإلنسانية قليلة نوعاً ما.

33 w21 -0.07 والنفرزةكثيراً ما أشعر بالتوتر  عصابية. 

34 
w59 

شعوري بالخجل قد يدفعني في بعض األحيان إلى  المقبولية  0.02-

 محاولة االختباء.

35 
w54 

أحرص على إظهار مشاعري لآلخرين حتى وإن  المقبولية  0.09

 كانت سلبية.

36 w29 0.1  يسهل استغاللي إن سمحت بذلك. المقبولية 

37 w01 0.22 لست بالشخص القلق. عصابية 

38 w03 0.26 أحب أن أستغرق في أحالم اليقظة. االنفتاح 

39 w31 0.26 نادراً ما أشعر بالخوف أو القلق. عصابية 

40 w06 0.31 يغلب عليا الشعور بأني أقل من اآلخرين. عصابية 

41 w46 0.37 نادراً ما أشعر بالحزن أو االكتئاب. عصابية 

42 w39 0.38  قد أُوصف بالبرود والحذر. المقبولية 

43 w26 0.39 أشعر في بعض األحيان أن ال قيمة لي. عصابية 

44 w33 0.49 نادراً ما أالحظ تأثير التغيرات البيئية على حالتي  االنفتاح

 المزاجية.
45 

w18 

أعتقد أن االستماع إلى مجادلة ما، ال فائدة منها  االنفتاح 0.54

 األفكار وتضليلها. إال تشويش

46 w09 0.59  أدخل في نقاشات كثيرة مع أسرتي وزمالئي. المقبولية 

47 w44 0.61  أتمسك بآرائي بشدة. المقبولية 

48 w30 0.71  يقظة

 الضمير

 أُضيع الكثير من الوقت قبل أدائي ألي عمل.

49 
w38 

في أعتقد بأن علينا أن نلجأ لعلماء الدين للبت  االنفتاح 1.05

 األمور األخالقية.

50 w57 1.47 أفضل أداء أعمالي بنفسي عوضاً عن قيادة  انبساطية

 اآلخرين.
51 

w08 

عندما أصل إلى طريقة صحيحة لعمل شيء ما  االنفتاح 1.63

 فإني أستمر عليها.

52 w27 1.66 أفضل في العادة إنجاز أعمالي بنفسي. انبساطية 


