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Big Five Factor of Personality 
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 :ةاملقدم

وتعترب أول أداة موضوعية تهدف إىل قيـاس ) Costa & Mc Crae،1992(أعدها كوستا وماكرى 

تـم اسـتخراجها عـن طريـق التحليـل ) ً بنـدا60(األبعاد األساسية للشخصية بواسطة مجموعة من البنود 

امئـة العاميل لعدد كبري من بنود مشتقة من عديد مـن اختبـارات الشخصـية، وكانـت الصـيغة األوىل للق

، وقد أجريت عليها دراسات كثرية وعـىل عينـات سـوية ً) بندا180( تتكون من) 1989(والتي ظهرت عام 

متنوعة، ثم أدخلت عليها بعض التعديالت بغية اختزال عدد بنودها إىل أن صدرت الصيغة الثانية للقامئة 

لعصـابية، واالنبسـاط، ا: وتشـتمل عـىل خمسـة عوامـل هـي) ً بندا60(والتي تتكون من ) 1992( يف عام

 .والتفتح، واالنسجام، ويقظة الضمري

موافـق (عبارة لكل منها سلم إجابة يتكون من خمسة بدائل هي  ) 12( ويضم كل عامل فرعي

) 5( وترتجم هـذه البـدائل إىل عالمـات تـرتاوح بـني) بشدة، موافق، محايد، غري موافق، غري موافق بشدة

) 1(، و)غري موافـق( للبديل) 2( ، و)محايد( للبديل) 3( ، و)موافق( لللبدي) 4(، و)موافق بشدة( للبديل

ًبندا، ويعكـس التقـدير يف حـال ) 33( ، بالنسبة للبنود اإليجابية والتي عددها)غري موافق بشدة( للبديل

ًبندا وعىل املستجيب اختبار بديل واحد فقط لكل بند، وتقيس القامئة ) 27(البنود السلبية والبالغ عددها

 .خمسة عوامل للشخصية، سامها مطورو القامئة العوامل الخمسة الكربى للشخصية



 ) ماكريكوستا ول( قامئة العوامل الخمسة الكربى يف الشخصية                        مركز ديبونو لتعليم التفكري     

6 

 :دليل القامئة

 :وصف املقياس

 التفصيل  الجانب  الرقم 

 الكشف عن منط الشخصية الغالب لدى الطلبة الهدف الرئييس  .1

 فردي او جامعي  طريقة التطبيق  .2

 تعتمد عىل الطالب  مدة التطبيق  .3

 .يفضل ان يكون بعد بالغ لفئة العمرية ا .4

ـدها محاذير التطبيق  .5 ـا وـح ـتامد عليـه ـن االـع ـية ال ميـك ـىل الشخـص ـرف ـع  للتـع

 .السوية

إذا كـانــت الفقـــرة تعـبــــر عــــــن ممــارســاتــــــك   الية تطبق القامئة .6

  تحـــت الـبـديــــل xًمتــامـــا، فـضــــع إشــــــــــارة  

 . مقابل الفقرة}وافق بشدةم{

  إذا كانــت الفقــرة تعــرب عـــن ممـارســاتـــك بشـكـــل

   تحــت البـديــل xكبيـر، فـضــع إشـــارة  

 . مقابل الفقرة}موافق{

  إذا كنت غري قادر عىل اتخاذ القـرار؛ أو إذا كانـت الفقـرة

  تـحـت الـبـديل xتحتـمـل الـصـحة والخـطـأ، فـضـع إـشـارة 

 .ابل الفقرة مق}محايد{

  إذا كانـت الفقرة ال تعـرب عـن ممـارســاتـــــك بشـكـــل

 }ـغـري مواـفـق{  تـحـت الـبـديل xكبـيــر،  فـضــع إشــــارة  

 .مقابل الفقرة

 إذا كـانـــت الفقـــرة ال تعـبـــر عــن ممـــارســـاتـــــك 

   تحــت البـديـــــل xًمتـامـــا، فـضــع إشــــارة  

 . مقابل الفقرة}غري موافق بشدة{
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 التفصيل  الجانب  الرقم 

 :وهذه العوامل هي طريقة التصحيح  .7

، 6، 1( :وميثله يف القامئة البنود) Nearoticism(العصابية  .1

11 ،16، 21 ،26 ،31 ،36 ،41 ،46 ،51 ،56.( 

، 2( :وميثله يف القامئة البنـود) Extraversion(االنبساطية  .2

7 ،12 ،17 ،22 ،27 ،32 ،37، 42 ،47 ،52 ،57.( 

، 8، 3( :وميثله يف القامئـة البنـود) Openness(االنفتاحية  .3

13 ،18 ،23 ،28 ،33 ،38 ،43 ،48 ،53 ،58.( 

، 4( :البنـود وميثله يف القامئة) Aqreeableness(االنسجام  .4

9 ،14 ،19 ،24 ،29 ،34 ،39 ،44 ،49 ،54 ،59.( 

قامئــة  يف الوميثلــه) Consientiousness( يقظــة الضــمري .5

 ).60، 55، 50، 45، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10 ،5( :البنود

وقام مطورو القامئة بإيجاد دالالت صـدق عـاميل عـىل عينـات 

للشخصية، كـام حسـب متعددة، كشفت عن استخالص عوامل 

 : ـمــع مـقــاييس أـخــرى مـثــلالـصــدق االتـفــاقي واالـخــتاليف

)SP1،BD1  ،STA1،NMP1 ، 16PF،PRF ،SDS ،CP1  ،

1S1،GZTS ،POMS ، STP1،BDH1  ()،1998  االنصاري .( 

، 26، 24، 23، 21، 18، 15، 14، 12، 11، 9، 6 ( الفقرات السلبية

27 ،29 ،30 ،36 ،39 ،41 ،42 ،45 ،47 ،48 ،51 ،54 ،55 ،56 ،

بحيث تعكس الدرجات فيها، أما بقية الفقـرات فهـي ). 59، 57

 .فقرات ايجابية

 خالل جمع الدرجـة مـا هـي الدرجـة األعـىل لـدى يظهر من طريقة التفسري .8

 .الفرد وتظهر منط شخصيته املفضلة
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 :املراجع

 17(تقنني قامئـة نيـو للشخصـية لفئـة الراشـدين الـذكور مـن .)2006( .الجهني، ضاحي ضحيان – 

 .، دراسة ماجستري غري منشورة، جامعة مؤتةسنة يف البيئة السعودية)40

  ،هت الشخصية لدى الشباب الكـويتي مـن الجنسـني؛ دراسـة عامليـمكونا.)1998(االنصاري، بدر .

 ).166 – 130ص(جامعة الكويت . مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية

  العوامل الخمسة الكربى يف الشخصية لـدى الطلبـة العنيفـني وغـري ). 2007( الزبيدي، عبد املعني

رسالة ماجستري غري منشورة، جامعـة مؤتـة،  – دراسة مقارنة – العنيفني يف مدارس املرحلة الثانوية

 .الكرك

 Costa, P .T .& McCrae, R,R .(1992). Revised NEO  personality Inventory (NEO – 

FFI) professional Manual. Odessa. FL: Psychological Assessment  Resources. 

University. Portland. U S A. 
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 :فقرات القامئة

 وبـني يـديك قامئـة العوامـل ، عىل تعاونك وتكرمك باإلجابة عن فقرات هذه القامئةأشكرك أوالً

 .فقرة) 60( وتحتوي هذه القامئة عىل  ،الخمسة الكربى يف الشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أخي الكريم

ًآمل منك تعبئة البيانات التالية بصدق، علام بان هذه البيانات ستبقى رسيـة ولـن تسـتخدم إال 

 .ألغراض الدراسة والبحث فقط

 ًعاما:    (       )  العمر

 :املستوى التعليمي لألم  :املستوى التعليمي لألب

 املرحلة املتوسطة فام دون (   )  املرحلة املتوسطة فام دون(   ) 

 ثانوي (   )  ثانوي) (   

 جامعي فأعىل (   )  جامعي فأعىل(   ) 

 
 اخرت إجابة واحدة فقط لكل فقرة، وأجب عن كل الفقرات، وإذا أردت تغيري

 .  تحت البديل الجديد xإجابتك فاشطبها؛ ثم ضع إشارة  

 اإلجابةأرجو منك تعبئة املعلومات الواردة يف الصفحة التالية قبل البدء يف  . 
 

..أرجو منك اآليت
 .ان تقرأ كل فقرة بتمهل وتركيز :أوالً
 .ف حياتك اليومية تختار البديل الذي يعرب عن مامرساتك يف مواقً:ثانيا
 .ان تتأكد بان إجابتك قد وضعت يف املكان املحدد ً:ثالثا
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 : بني أفراد األرسةالوالديترتيبك  :الدخل الشهري لألرسة

 األول(   )   ريال فأقل3000(   )  

 الثاين(   )   ريال5000 – 3001(   )  

 الثالث إىل ماقبل األخري(   )   ريال7000 – 5001(   )  

 األخري(   )   ريال9000 – 7001(   )  

    فأكرث من ذلك9001(   )  
 

 الفقرة الرقم
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 غري

 موافق

 موافق غري

 بشدة

ًانا لست شخصا قلقا .1 ً      

2. 
ــويل  ــون ـح ــب ان يـك أـح

 الكثري من الناس
     

3. 
ال أحب ان أضيع وقتـي يف 

 أحالم اليقظة
     

4. 
ع  مـًأحاول ان أكون لطيفا

 جميع من أقابلهم
     

5. 

أـسـعى إىل املحافـظـة ـعـىل 

ان تـكــون أـشــيايئ مرتـبــة 

 ونظيفة

     

6. 
 ًغالبا ما أشـعر بـانني أقـل

 ًشانا من اآلخرين
     

      أرس واضحك بسهولة  .7

8. 

ــة  ــرف الطريـق ــدما أـع عـن

الصحيحة للقيام بيشء مـا 

  ألتزم بهافإنني

     

9. 

 ًغالبا ما أدخل يف مجادالت

مع عائلتي ومـع زمـاليئ يف 

 املدرسة
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 الفقرة قمرلا
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 غري

 موافق

 موافق غري

 بشدة

10. 

ـت  ـارع يف إدارة الوـق ـا ـب اـن

بحيث يـتم انجـاز األشـياء 

 يف أوقاتها املحددة

     

11. 

عندما أكون تحـت ضـغط 

ـان  ـا ـب ـعر أحياـن ـل أـش ًهاـئ

 انهارتأعصايب قد 

     

12. 
ًال أعـتـرب ـنـفيس خالـيـا ـمـن 

 الهموم
     

13. 

تعجبني التصميامت الفنية 

 أجـــدها يف الفـــن التـــي

 والطبيعة

     

14. 
يعتقد بعـض النـاس اننـي 

 اناين ومغرور
     

15. 
ـا لـسـت شخـصـا ـمـنظام  ًاـن ً ُ

 بشكل كبري
     

16. 
ـا أـشـعر بالوـحـدة  ـادرا ـم ًـن

 والكآبة
     

17. 
ًأستمتع حقا بالحديث مـع 

 اآلخرين
     

18. 

أعتقد بان السامح للطالب 

باالســـتامع إىل متحـــدثني 

 ال يعمل أكرث من متناقضني

ــــــهم  ــــــرد تشويـش مـج

 وتضليلهم
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 الفقرة قمرلا
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 غري

 موافق

 موافق غري

 بشدة

19. 

ــع  ــاون ـم أفضـــل ان أتـع

ــافس  اآلـخــرين ـعــىل التـن

 معهم

     

20. 

ــع  ــام بجمـي أحـــاول القـي

األعامل املوكَلة إيل بضـمري 

 حي

     

21. 
ـــالتوتر  ـــا ـب ًأشــــعر غالـب

 والعصبية
     

22. 
أحــب ان أكــون يف بــؤرة 

 الحدث
     

23. 
 أو للشعر تأثري قليـل عـِىل

 ليس له تأثري
     

24. 
أميل إىل السخرية والشـك 

 يف نوايا اآلخرين
     

25. 

لدي مجموعة واضحة مـن 

ــىل  ــل ـع ــداف وأعـم األـه

 تحقيقها بأسلوب منظم

     

26. 
ًأشعر أحيانـا بـانني عـديم 

 القيمة
     

27. 
أفضل عادة القيام بـأعاميل 

 وحدي
     

28. 
ًغالبا مـا أحـاول ان أجـرب 

مة الجديدة والغريبةاألطع
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 الفقرة قمرلا
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 غري

 موافق

 موافق غري

 بشدة

29. 

ـان أغـلـب الـنـاس  أعتـقـد ـب

ـســــوف يـســــتغلونك إذا 

 سمحت لهم بذلك

     

30. 
أـهـدر الكـثـري ـمـن الوـقـت 

 قبل البدء بتنفيذ العمل
     

31. 
ـالخوف  ـعر ـب ـا أـش ـادرا ـم ًـن

 والقلق
     

32. 
ًغالبا ما أشعر بانني مفعم 

 بالنشاط
     

33. 

 ًنادرا ما أالحظ تغري املـزاج

مع تغري املواقف والبيئات 

 املختلفة

     

34. 
يحبني معظم الناس الذين 

 أعرفهم
     

35. 
أعـمـــل بـجـــد واجتـهـــاد 

 لتحقيق أهدايف
     

36. 

ــن  ــب ـم ــا أغـض ــا ـم ًغالـب

الطريقة التي يعاملني بهـا 

 اآلخرون

     

      انا شخص سعيد ومبتهج .37

38. 

أعتقد بـان علينـا الرجـوع 

ــ ــدين  ـف ــم اـل يام إىل حـك

 يتعلق باألمور األخالقية

     



 ) ماكريكوستا ول( قامئة العوامل الخمسة الكربى يف الشخصية                        مركز ديبونو لتعليم التفكري     

14 

 

 الفقرة قمرلا
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 غري

 موافق

 موافق غري

 بشدة

39. 
يعتقد بعض النـاس بـانني 

 غري مبال 
     

40. 

عندما التـزم القيـام بعمـل 

 أـحــرص ـعــىل ـفــإننيـمــا 

 انجازه

     

41. 

ــور  ــدما ال تســـري األـم عـن

بشــكلها الصــحيح؛ أشــعر 

 باإلحباط أو االستسالم

     

      ُانا لست باملتفائل املبتهج .42

43. 

ـدما أ ـن عـن ـيدة ـم ـرأ قـص ـق

ـل  ـر يف عـم الشــعر أو انـظ

ـا ـفـإننيفـنـي  ً أـشـعر أحياـن

 باالستمتاع

     

44. 
ـة  ـايت بعقالنـي ـون اتجاـه َأـك

 وأمتسك بها
     

45. 

ًأظهر أحيانا بأنه ال يعتمـد 

ـا كــام  ًعــيل، ولســت ثابـت ُ

 يجب ان أكون

     

46. 
ــا  ًـنــادرا ـمــا أـكــون حزيـن ً

 ًومكتئبا
     

      ًحيايت متر رسيعا .47

48. 

لدي اهتامم قليل بالتفكري 

يف طبيعة الكون والظروف 

 البرشية
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 الفقرة قمرلا
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 غري

 موافق

 موافق غري

 بشدة

49. 

أـحــاول بـشــكل ـعــام ان 

ــوق  ــا لحـق ًأـكــون مراعـي

 اآلخرين ومشاعرهم

     

50. 
ـتج أـحـب  ـا ـشـخص مـن اـن

 ًدامئا انجاز األعامل
     

51. 

ًغالبــا مــا أشــعر بعــدم 

ــاعدة  ــىل مـس ــدريت ـع ـق

ــن  ــد ـم اآلخـــرين، وأرـي

ــل  ــر ان يـح ــخص آـخ ـش

 كاليتمش

     

      ًانا شخص نشيط جدا .52

53. 
لدي الكثري مـن الفضـول 

 الفكري
     

54. 

ًعـنــدما ال أـحــب أـحــدا؛ 

ـإنني ـعره ـف ـب ان أـش  أـح

 بذلك

     

55. 
ًيبدو انني ال أستطيع أبدا 

 ًان أكون منظام
     

56. 
عندما أشعر بالخجـل أود 

 لو أختبئ يك ال يراين أحد
     

57. 
 نفيس عىل أفضل ان أقود

 ان أقود اآلخرين
     

58. 

بالتعامل ًغالبا ما أستمتع 

ـات ـع النظرـي ـار ـم  واألفـك

 الجديدة
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 الفقرة قمرلا
 موافق

 بشدة
 محايد موافق

 غري

 موافق

 موافق غري

 بشدة

59. 

ــــدي  عنـــــد الرضورة ـل

االستعداد الن أتعامل مع 

اآلـخـرين بالطريـقـة الـتـي 

تحقق يل الحصول عىل ما 

 أريد

     

60. 

أكافح من أجـل ان أكـون 

ًمتميزا يف أي عمـل أقـوم 

 به

     

 



 ) ماكريكوستا ول( قامئة العوامل الخمسة الكربى يف الشخصية                        مركز ديبونو لتعليم التفكري     

17 

 :تقرير حالة عن املقياس

  اسم الفاحص 

  تاريخ التطبيق

  اسم املفحوص 

  عمر املفحوص

  الهدف من الفحص

  الدرجة التي حصل عليها 

  تفسري الدرجة 

 :اهم التوصيات

1. ..................................................... 

2. ..................................................... 

3. ..................................................... 

4. ..................................................... 

 :توقيع الفاحص
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