
  JUG Special Issue, 2019  

 كوسداُذُى ثَيواُةى ثَيِر فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى
 

 يظشي يوطف كشيٍ ًذست سامت,
 هَيذي ثةسوةسدة, صاُلؤي طةسًياْبةػي ثةسوةسدة و دةسوُِاطي, كؤ

 
 

 ثوختة

 ْ ةوة بشيتية هة كوسداُذُى ثَيوةسى ثيَِر فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى كة هةالية هةطاهَى  (John & Srivistava)ئاًاجنى ئةَ توَيضِي
ى ِساطتطؤى وةسطَيشِاْ و ِساطتطؤى و دَيطريى ثَيوةسةكة بؤ دَهِيابووْ هة سِاطتطؤى 9111) ( طةػةى ثَيذساوة . هة ِسَيطاى دةسَٓيُِا

ى ثَيوةسةكة ثؼت بةطرتا بة وةسطَيشِاُى كؤًةَهَيم ًاًؤطتاى ثظجؤس هة صًاُى ئيِطويضى و دةسووُِاطى و صًاُى كوسدى  وةسطَيِشُا
كة ػاسةصايةكى باػياْ ٓةبوو هة ٓةسدوو صًاُى )ئيِطويضى و كوسدى(.بؤ دَهِيابووْ  هة ساطتطؤيى و دَيطريى ويَِةى يةكةًى 

َيِاُى ِسَيطاى  باخ ئةهفا كة دةسئةجناًةكةى ) ِساثشطيةكة سبة بةكآس ( بوو. بؤ دهَِيابووْ هة دَيطريى ثيَوةسةكة هة 07ئاًاسى كوُس
ٓيِا, كة دةسئةجناًةكةى Test-retestكؤًةَهطاى توَيزيِةوة تويزةساْ ِسَيطاى ئاًاسى دووباسةكشدُةوةى ثَيواُةكشدْ ) ( ياْ بةكاس

(P=0,62 ى اثشطيةكة ئةويؽ هةِسَيطاى دابةػلشدُى فؤسًى ثَيوةسةكة كة ثيلٔاتبوو ثشطياس هة ِس 6( بوو. ئةويؽ  ثاؾ دةسَٓيُِا
ِاطى بؤ طاَهى 981( ثشطياس بةطةس منوُةى توَيضيِةوةكة كة ثيلٔاتبووْ هة )44هة ) ( خوَيِذكاسى بةػى ثةسوةسدة و دةسُو

ةفتة )8798-8791) ةًاْ فؤسًى ثَيوةسةكة دابةػلش89(, وة ثاؾ طَىٓ  ةًاْ منووُةى ثيؼوو. هة ( سِؤر  داسَيلى تشٓ  ا بةطةسٓ 
( ثشطياس ثَيم دَيت وة سِاطتطؤيى و دَيطريى بؤ دةسَٓيِشاوة هة 18دةسئةجناًى كؤى كاسةكاْ  ِساثشطيةن بة دةطت َٓيِشا كة هة )

 كؤًةَهطاى  كوسديذا وة بة صًاُى كوسدى.
 

 دي ثَيِر فاكتةسةكة بِوطة(وػة بِذيِةييةكاْ: ِساطتطؤيى, دَيطريى, ثَيِر فاكتةسة طةوسةكة,)بة كوس
 
 

ةًاْ كاتذا يةكَيلة هةو بابةتاُةى كة صؤس ئاَهؤص و  ى وة هٓة ظتى دةسوُو هَيلؤَهيِةوة هة كةطايةتى يةكَيلة هة بابةتة طشُطةكاُى صُا
ةُذى كةطايةتى هةوةوة طةسضاوةى طشتووة كة ئةَ بابةتة صؤسبةى اليةُةكاُى ًشؤظ  دةطشَيتة وة, بؤ فشة ِسةٓةُذْ, فشة ِسٓة

ةَهضووْ و ثةيوةُذيية   ٓ ى كةطايةتى, بريوباوةِس و ٓةطتةكاْ, منووُة ػَيواصى دةطتة, تايبةمتةُذيية ػاساوةكُا
 كؤًةَهايةتيةكاْ.

ةية كة سِاطتةوخؤ ياْ ُاسِاطتةوخؤ وة ػَيواصةكاْ كاسيطةسى هةطةس كةطايةتى دسوطت  ٓةسوةٓا ضةُذيّ فاكتةسى دؤساودؤسٓ 
ُو دوطشافى, دةكات,. بؤ منووُة فا ُيةوة, بؤ منوو ةًوو  دؤسةكا  ٓ طة وة بة كتةسى بؤًاوةيى, فاكتةسة بايوؤصييةكاْ, صِي

 (.Alzangana, 2017طياطى, ئابووسى, ٓضسةكاْ, بريوباوةِسةكاْ, داب و ُةسيت )
تَيبطةى بةبآ   ئةوةى ثةيوةطت بَيت بة فاكتةسة بايوؤصييةكاْ )الصاسؤغ( باغ هةوة دةكات كة ئةطتةًة هة كةطايةتى ًشؤظ

هَيلؤَهيِةوة هة بابةتة بايوؤديةكْا وةن طةػةطةُذُى بايوؤدى وة كاسيطةسى ئةو طةػةطةُذُة هةطةس كةطايةتى ًشؤظ و 
 (.8791ِسةفتاسى )اخلويى, 

شؤظ )ئةسيم  طةييةكاْ  و كاسيطةسيياْ هةطةس تايبةمتةُذييةكاُى كةطايةتىً  َ( ٓةسوةٓا ئةو ثةيوةطت بَيت بة فاكتةسة  صِي فشؤ
ةًاى ػيلشدُةوةى ثَيذاويظتيةكاُى بَيت كة هة باسودؤخى بوُيةوة طةسضاوةى  ثَيى واية تَيطةيؼنت هة ًشؤظ  دةبَيت هةطةس ِب

ْ طةسضاوةى(.  طشتووة )ٓةًا
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َُيلى ضِش ةوَهذا طى و تايبةتى خؤى ٓةبووة. ٓةس هة كؤُةوةٓ  ةكشدُى ٓةس هة كؤُةوة طُش ٓةبووة  هَيلؤَهيِةوة هة كةطايةتى و ثَيوُا
ة فةيوةطوفَيلى يؤُاُى بةُاو ٓيجؤكشاتع ) ى كةطايةتى. بؤ منوُو َُيلى صاُظتى بؤ دؤسةكُا ى ثؤهَيِلشد  100-467بؤ داُُا

ِا كة كةطايةتى ًشؤظةكاُى بةطةس ضواس دؤسى ًيضادى  ى كةطايةتى دآي َُيلى بابةتى بؤ دؤسةكُا ثيؽ صايني( صياوة ثؤهَيِلشد
(, ًيضادى ِسةػاوى Choleric(, ًيضادى صةسداوى )Sanguineيؽ بشيتى بووْ هة ًيضادى خوَيِاوى )تايبةتذا دابةػلشدبوو. ئةوُا

(Melancholic( ًيضادى هيٌفاوى ,)Phlegmatic ,وة بؤ ٓةس يةن هةو ضواس دؤسة كؤًةَهَيم تايبةمتةُذى كةطايةتى دياسيلشدووة ,)
ةوَهَيلى  ظتى. بةالَ ئَة ثؤهيَِلشدُة هةُاو صاُاكاُذا وةنٓ  ظتى ئةصًاسُةدةكشا, ضوُلة ثؼت بةطتوو ُةبوو بة توَيضيِةوةى صُا صُا

ى طةدةى سِابشدوو ئةو كاتةى ديوفؤسد  ظتيةكْا بؤ ثؤهَيِلشدُى كةطايةتى دةطةِسيَتةوة بؤ كؤتاييةكُا طةسةتاى ٓةوَهة صُا
(Guilford)  فاكتةس, ئةًة هةكاتَيلذا 91تايبةمتةُذييةكاُى كةطايةتى ثؤهَيِلشد بؤ ( كاتَىCattle ثَيى وابوو كة )96  َ فاكتةسة, بةَها

ى كةطايةتى دةكشَيت تةُٔا بة دوو فاكتةس بَيت. بةَهاَ دواداس صؤسَيم هة Eysenckئايضُط ) ( ئةوةى طةَهٌاُذ كة ثؤهيَِلشُد
ط يؽ كة96صاُاكاُى ئةَ بواسة ثَيياْ وابوو كة ) ْ ( فاكتةسةكةى كاتَى صؤسة و دوو  فاكتةسةكةى ئايضِي ًة بؤية صؤسيِةيا

َُيلى تاصة كة بشيتى بوو هة ثيِض فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى ) ـاسى و  (Five factor model FFMِسَيللةوّت هةطةس ثؤهَيِلشد )اِه
, ْ  (.8794اهظويٌا

ة بةPersonaبةثَيي طةسضاوة صاُظتيةكاْ وػةى كةطايةتى هة وػةى يؤُاُى كؤْ ) واتاى)  ( طةسضاوةى طشتووة وة هةو طةسدًة
ةبةطت هةَ صاساوةية بشيتى بووة هةو دةًاًلةى كة ئةكتةسةكاْ دةًووضاوى خؤياْ ثَي دادةثؤػى   ً َيِشاوة. وة دةًاًم( بةكآس

ْ هةطةس ػاُؤ ) ْ هة كاتى سؤَهطَيِشا  ( .Feist&Feist, 2009بؤ كلاسى ُواُذ
طايةوة دةكشَيت ثَيؼبيِى بلشَيت بؤ ٓةَهع و كةوتى كاتَى وا ثَيِاطةى كةطايةتى دةكات كة بشيتية هةو طيظتةًةى كة هة ِسَي

ةًوو دؤسَيلى ِسةفتاس دةطشيَتةوة ضى ئةوةى دياسبَيت يا ػاساوة   ٓ ًشؤظ هة باسودؤخَيلى تايبةتذا بؤية كةطايةتى ًشؤظ
 (.9189)ػةسيف,

كة دةكشَيت بذؤصسَيتةوة هة ( وا ثيِاطةى كةطايةتى دةكات كة بشيتىة هة كؤى ئةو ضاالكياُةى 9117هة كاتيلذا واتظّ هة )
ْ طةسضاوة(.  ِسَيطاى تَيبيِى كشدُى ِسةفتاسى ًشؤظ بؤ ًاوةيةكى طوجناو )ٓةًا

Coon & Mitterer  (8774 ةُى ُاكاْ ٓاوِساْ هةطةس ئةوةى كة كةطايةتى ًشؤظ بشيتية هة ثَيلٔاتةيةكى دةٌط ( ثَيياْ واية كة صا
ْ دةطشَيتةوة.دَيطري كة ٓةًوو تايبةمتةُذيية ٓضسى و ٓةَهضو  ُى و ِسةفتاسييةكا

ةوَهيْا دا بة ػَيواصَيلى صاُظتى هَيلؤهَيِةوة هة بابةتى   ٓ هة ًَيضووى ٓاوضةسخى صاُظتى دةسووُى ضةُذيّ صاُا دةسكةوتّ كة
ةى ِسةفتاسى كة ضةُذيّ دؤسى  ةى ػيلاسى دةسووُى وة واتظّ و قوتاخبُا كةطايةتى بلةْ وةكو فشؤيذ دآيَِةسى قوتاخبُا

ْ بؤ كةطايةتى كشد.ػيل  شدُةوة و ثؤهَيِلشدُى صاُظتيا
ى دؤس طةيشى طشوػتى ًشؤظ  دةكةْ و  ة دياواصتش هة تيؤسةكُا ثاػاْ تيؤسى خةطَوةتةكاْ دةسكةوت ئَة دؤسة تيؤسُا

ى هَيلذةدةُةوة ئةَ تيؤساُة هة دياتى ئةوةى دؤسَيم هة كةطايةتى دياسيبلةْ كؤًةَهَيم خاطيةت و تايبةمت ةُذى خةطَوةتةكُا
ةطؤِسْ ُةن ئةو خةطَوةت و تايبةمتةُذيياُةى   ُ يٌضة  ُ ةية كة ة ثايَ, ئةوةى هَيشةدا باغ دةكشَيت ئةو خةطَوةت و ِسةٓةُذُا دةدُة
ةس بؤية ئةوةى هَيشةدا باطذةكشَيت ئةو   ٓ كة ًاوةييةكى كةَ و ضةُذ داسَيم دةسدةكةوْ و دواتش كاسيطةسيياْ دياسُاًَيَِيت

 (.1187َيت بة يةكَيم هة ِسةٓةُذ و طيفةتةكاُى ئةو كةطة )قةسةضةتاُى,خةطَوةتاُةية كة دةب
 ْ ةس وةن صًاُى ًشؤظةكاْ خؤيا  ٓ ةية ئةوةُذة كؤْ بّ تويضيِةوة و ثؤهَيِلشدُى خاطيةتةكاُى كةطايةتى هةوُا

(Matthews,Deary&Whiteman,2003) كةطايةتى دساوة, , ٓةس بؤية هة كؤُةوة طشُطى بة خاطيةت و دؤسةكاْ و ثؤهَيِلشدُى
صؤسَيم هة صاُايْا ٓةوَهياْ داوة كةطَيتى ًشؤظ دابةؾ بلةْ بؤ دةُذ بةػَيم هةطةَي ئةوةػذا ئةَ دابةػلشدُاُة ِسةخِةى صؤسى 
 ْ ِيؼاُى بلةيّ كاَ تيؤس صياتش طوجناوة و بآ كةَ و كوستية, وةن هةطةسةوة ئاًاصةًا هَيطرياوة ضوُلة ُاتواُني بة تةواوى دةطت

ْ طاالُى )ثَيلشد  ْ بؤ ثؤهَيِلشدُى كةطايةتى هةطةس دةطتى ٓيجؤكشاتع بووة هة َُيوا َ ٓةوَهذا  ( صياوة.100-467يةكة
ى عؼى  ظتى هة بابةتى كةطايةتى هة طةسةتاكاُى طةدةى بيظتةيةَ  بووة, وة بؤضوُو بةالَ طةسةتاكاُى هَيلؤهَيِةوةى صُا

ةوَهى ( هةطةسةتاكاُى طةدةى بيظتةيَة ضةُذيّ ثضيؼ8774)  ٓ م و توَيضةس دةسكةوتّ وةن فشؤيذ و ئادهةس و يؤُط و كة
( دةكشَيت طَى ئاساطتةى طةسةكى هَة بواسة 8792هَيلؤَهيِةوةى صاُظتيْا دا هة بواسى كةطايةتى بةثَيى بؤضووُى عبذاخلاهق )
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ى  ةوةى دةسوُو ِيؼاُبلةيّ كة بشيتية هة ػيلشُد ـشية  (psycho analysis)دةطت اهظيٌات( وة ئاساطتةى صاُيِى. وة تيؤسى )اِه
ٓا ٓةُذَيم تيؤس دةسكةوتّ كة صياتش  ُا ٓةسوة ةسيةن هةَ ئاساطتاُة تيؤسَيلى طؼتى هة بواسى كةطايةتى بِيات   ٓ ِسةفتاسى
 ْ ةوَهذْا بؤ دابةػلشدُى ًشؤظةكا  ٓ ى  ة طةسةتاكُا ةوة هة تايبةمتةُذييةكاُى كةطايةتى دةدا بؤ منوُو طشُطياْ بة هَيلؤَهِي

ظتى هةطةس دةطتى صاُايةن بوو بةُاوى دؤسدْ ئاهجؤست, ئاهجؤست بة ٓاوبةػى هةطةيَ بةطة س دؤسى تايبةت بةػَيواصَيلى صُا
ى صًاْ تواُياْ )9116ٓاوثيؼةيةكى بةُاوى )ئؤدبَيشت( هةطاَهى ) ةُطةكُا َٓيِاُى فةٓس ( وػة 0121( وة هة ِسَيطاى بةكاس

ْ كة وةطفى تايبةمتةُذييةكاُى ْ بلة  .(Seamon&Kenrick,1994., Holt et all ,2013)كةطايةتى دةكات  دةطتِيؼا
ةى دا بؤ )9126ثاػاْ ساميؤُذ كاتَى هةطاَهى ) ْ 4777( ٓةوَهى كةًلشدُةوةى ئةو تايبةمتةُذييُا ( تايبةمتةُذى ثاػا

ةوةى ( تايبةمتةُذى هة ِسَيطاى دوسخظتِةوةى ئةو وػاُةى كة ٓاوواتاْ ثاػاْ هة ِسَي909كةًيلشدةوة بؤ ) طاى ػيلشُد
بلات بؤ ثؤهَيِلشدُى كةطايةتى ًشؤظةكاْ 96تواُى ) (Factor analysis)فاكتةسةكاْ   ,.Engler,2014)( فاكتةس دةطت ُيؼُا

Seamon& Kenrick,1994)٠ 
ط ٓاوسِابوو هةطةأل كاتأل هةوةى كة كةطايةتى ًشؤظ دةكشَيت بةثَيى تايبةمتةُذييةكاُى دابةػبلشَيت بةطةس كؤًةَهَيم  ٓاُض ئايُض

ةوةيةكى صؤس طةػت بة طآ فاكتةسى طةسةكى  فاكتةس بةالََ هة صًاسةى فاكتةسةكْا ٓاوِساُةبوو هةطةأل كاتَى. ثاؾ هَيلؤَهِي
(Schultz&Schultz ,2005) دا بة ثَيوةسَيم بؤ ثَيواُةكشدُى كةطايةتى كة ْ ةوة كؤطتا و ًاكشى طةػةيا . وة ثاؾ كؤًةَهَيم هَيلؤَهِي

 .(Fesit&Fesit ,2009)فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى  ُاوُشا ثَيِض
ثَيوةسى ثَيِر فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى بة طوجناوتشيّ ثَيوةس دادةُشَيت هة بواسى صاُظتى دةسووُى طةسدةَ. ثيَِر فاكتةسة 

ةوةى ِساطتطؤيى  طةوسةكةى كةطايةتى وةسطَيِشاُى بؤ كشاوة بؤ ضةُذيّ  صًاُى دئاُى ٓةسوةٓا ٓةوهََيلى صؤس ٓةبووة بؤ دؤصِي
ظى,  و دَيطريى ئةَ ثَيوةسةية هة صؤسبةى كؤًةَهطاكاْ بؤ منووُة عشةبى, بوهغاسى, طيِى, داُيٌاسكى, ٓؤَهةُذى, فريهةُذى, فةسُة
ةسوجيى,   ُ ى, ًاهيضى, ئةَهٌاُى, يؤُاُى, عربى, ٓةُطاسى, ئايظوةُذى, ئةُذةهوطى, ئيتاَهى, ياباُى, كؤسى, هيتوُا

 ٠(Goldberg,1990)سوطى,..
َٓيِشاوة و طةػةى ثَيذساوة  (Five Factors model FFM)ثَيِر فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى  هة ِسَيطاى ضةُذّي توَيضةسةوة بةكاس

ْ وة بؤسداتا وة مسيع وة دجيٌْا وة بيؤبى وة دؤهذبَيشز وة كؤطتا وة  ة فيظم وة تيوبع وة كشيظتاأل وة ُؤسًا ٓةس بؤ منوُو
ةى ئةو ثَيوةسة دادةُشَيت )عبذاخلاهق و اهِـاسى, ًاكشى وة وةد ْ كة بة باػرتيّ منوُو ع وة دؤ ـاسى  9116ِي دةِسواُشيَتة اِه

 (.8794و اهظويٌاْ, 
ُيِى ئةُذاصةى طوجناوى ئةَ ثَيوةسة كة هة ػَيوة  9110اهِـاسى هة طاَهى  هَيلؤَهيِةوةيةكى ئةجنَا دا كة ئاًاجنى صا

ـاسى و اهظويٌاْ, كوستلشاوةكةى ثيَِر فاكتةسة ٓا 8794طةوسةكةى كةطايةتى بوو هةطةس كؤًةَهطةى كوةيتى )اِه ةسوة  ٓ .)
َٓيِا هة ْ ئةجناَ دا كة تَييذا ئةَ ثَيوةسة  وة ػَيواصة دسَيضةكةيْا بةكاس ةوةيةكيا  ٓةسيةكة هة كؤطتا و ترياطياُؤ و ًاكشى هَيلؤَهِي

ْ طةسضاوة(.8177هة ) والتى دياواص وة هةطةس منووُةيةن كة ثَيلٔاتبوو 81  ( خوَيِذكاسى صاُلؤ )ٓةًا
ةيةكى توسكى كة هة  (Juljoz,2002)ٓةسوةٓا دوذؤغ  ةوةيةكى ئةجناًذا بةطةس منوُو ة و  896هَيلؤَهِي هة  880ِسةطةصى ًَيِي

ةًووياْ فةسًاُبةسبووْ هَة توَيضيِةوة ثَيوةسى ثَيِر فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى بة   ٓ َُيشيِة وة ػَيواصة دسَيضةكةى ِسةطةصى 
 بةكاسٓيِشابوو )وَيِةيةكى توسكى(.

ةوةية بشيتية هة ٓةوَهذْا بؤ دَهِيابووْ هة ِسادةى طوجناُذُى ئَة ثَيوةسة بؤ كؤًةَهطاى كوسدى ئةويؽ هة ِسَيطاى  ئاًاُر هةَ توَيضِي
طويضييةكةى بؤ طةس صًاُى كوسدى وة دؤصيِةوةى ِساطتطؤى وةسطَيِش ى ويَِة ئِي ْا و ِساطتطؤيي و دَيطريى ثَيوةسةكة هة وةسطَيِشُا

َيِاُى هةالىةْ توَيضةساْ هة بواسى  ى ئةَ ثَيوةسة بة وَيِة كوسدييةكةى بؤ بةكآس لشُد ةبةطتى دابِي كؤًةَهطاى كوسدى بًة
 ثَيواُةكشدُى كةطايةتى.

َيِاُى  لي صاُظتية بوطشُطى ئةَ توَيضيِةوةية هةوة داية كة ٓةوَهَي دابيِلشدُى ثَيوةسَيلى صاُظيت بة صًاُى كوسدى بؤ بةكآس
ية  ٓا ثَيوةسَيمُ  ةكشدُى كةطايةتى, ضوُلة بةو ئةُذاصةى كة توَيضةساْ ئاطةداسّب تاوةكو ئيظتا وة ةوة بؤ ثَيوُا هةاليةْ توَيضةسُا

 بؤ ثَيواُةكشدُى كةطايةتى بة صًاُى كوسدى.
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 (Methodsًيتؤدى توَيضيِةوة )

لؤى طةسًياْ كاسى هةطةس كشاوة. 8791-8798هة طاَهى ) (Psychometricتوَيضيِةوةية توَيضيِةوةيةكى  وةطفية )ئةَ  ( هة صُا
 ْ كؤًةَهطاى توَيضيِةوةكة بشيتى بوو هة كؤى خوَيِذكاساُى بةػى ثةسوةسدة و دةسوُِاطى هة كؤهَيذى ثةسوةسدةى صاُلؤى طةسًيا

ْ ( خوَيِذكاسبوو, ك828كة صًاسةياْ ) ةس ضواس قؤُاغةكة هة بةػى ثةسوةسدة و دةسوُِاطى كؤهَيذةكة وةسطرياو ؤى خوَيِذكاساُىٓ 
ْ وةن منووُة هة خؼتةى  ْ و صًاسةى وةسطرياوا  ( خواسةوةتة  ِسوو.9)وةكو منووُةى توَيضيِةوةكة. كؤى صًاسةى خوَيِذكاسا

 (:9خؼتةى رًاسة )
 ساُي بةػذاسبوورًاسةي خوَيِذكا رًاسةي طؼيت خوَيِذكاساْ قؤُاغ

 62 10 يةكةَ
 24 69 دووٓةَ
 44 27 طَئةَ
 81 41 ضواسةَ
 981 828 طؼيت

 
 (Apparatusئاًشاصى توَيضيِةوةكة )

( طةػةى ثَيذساوة  كة 9111( هة )John & Srivastavaبةكاسَٓيِاُى ثَيواُةكاسى ثَيِض فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتية كة هة اليةْ )
( بِشطة )ضةًم( بؤ  دةطتِيؼاُلشدُى تايبةمتةُذييةكاُى كةطايةتى  كة بِشطةكاْ بةَ ػَيوةية دابةػلشاوْ  44)ثَيم ٓاتووة هة 

 بِشطةى تايبةمتةُذييةكاُى Agreeableness,9  بِشطةى تايبةمتةُذييةكاُى Extraversion,    9 بِشطةى تايبةمتةُذييةكاُى  8)

Conscientiousness   ,8ىبِشطةى تايبةمتةُذي ى  Neuroticism ,        10يةكُا ةس   Openness بِشطةى تايبةمتةُذييةكُا دةثَيويَت ( بؤ ٓ 
ةَهبزاسدَُيم  رًاسةيةن داُشاوة بةَ ػَيوةية ) صؤس ُاِساصيٍ=2(  بِشطةكة )44) ةية بؤ  ٓةس ٓ  ةَهبزاسدمنْا ٓ  , 8, ٓةُذَيم ُاِساصيٍ=9( ٓ 

ٍ و ُةِساصيٍ=  ( ِساثشطيةكة خشاوةتة  ِسوو بة ٓةسدوو صًاْ(.8و 9( .) هة ثاػلؤى رًاسة )2, صؤس ِساصيٍ=4, ٓةُذَيم ِساصيٍ=1ُةُاِساصي
ّ ئةو بِشطاُةؾ هة خؼتةى رًاسة ) ْ بة ثَيضةواُةوة  رًاسةكاْ وةسدةطشي ْ كؤًةَهَيم هة بِشطةكا ةوةى ئةجناًةكا ( 8هة كاتى كؤكشُد

 -خشاوةتةِسوو :
 

ْ  تايبةمتةُذييةكاْ ةكاْ(رًاسةى بِشطةكا  )ثَيضةوُا
Extraversion  )ْو ُيا َ  19, 89, 6 )ُةس

Agreeableness  )8198180110 )ِسةصاًةُذى 
Conscientiousness  )8198181141 )بة ويزداُى 

Neuroticism  )1184114 )ُادَيطريى 
Openness  )12149 )كشاوةى 

 (8خؼتةى رًاسة )

ى ِساطتطؤى و دَيطريى بؤ توَيزةس هَيشةدا ٓةطتاوة بة كوسداُذُى  ثَيواُةى ثَيِض فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى هة ِسَيطةى دةسكشُد
ةطتاوة بة   ٓ طويضى دسوطتلشاوة, ٓةس بؤية توَيضةس ى كةطايةتيةوة كة بة صًاُى ئِي ئةَ ثَيواُةية هة بواسى تايبةمتةُذييةكُا

ى ئيِطويضييةوة بؤ طةس صًاُى كوسدى هة ِسَي ى هة صًُا ةُطاوةكاُى وةسطَيشُا  ٓ ة, ةُطاو بة ػَيواصَيلى صاُظتيُا طةى كؤًةَهَيمٓ 
ْ هة :  -وةسطَيشاُيؽ بشيتى بوو

طاوى يةكةَ توَيزةس ٓةطتاوة بة دابةػلشدُى فؤسًى ِساثشطى ثيَِر فاكتةسة طةوسةكة بةطةس كؤًةهََيم ًاًؤطتا و -9 هة ُٓة
( ُاوى ئةو ثظجؤساُة و ثظجؤِسى 1ى كوسدى. )هة خؼتةى رًاسة )ثظجؤِسى ػاسةصا هة صًاُى ئيِطويضى و وةسطَيِشاُى بؤ طةس صًاُ

ى ِساثشطيةكة(. ْ هة وةسطَيِشُا ْ ٓاتووة كة بةػذاسبوو  و ثوةى صاُظتيا
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 ثوةى صاُظتى ثظجؤِسى ُاوى ثظجؤِساْ
 ًاًؤطتا صًاُى ئيِطويضى َ. دةسيا فايةق

 ًاًؤطتا صًاُى ئيِطويضى َ. ٓاُا ذلٌذ ؿاَهح 

 ًاًؤطتا صًاُى ئيِطويضى ذلٌذَ. ػوَيش مجعة 

 دكتؤسا Plant molecular biology د. اطعذ ذلٌذ ذلٌود

 ًاًؤطتا صًاُى ئيِطويضى َ. فشيق أمحذ أًني

 ًاًؤطتا صًاُى ئيِطويضى َ. ًِى عوى تٔاس 

 ًاًؤطتا صًاُى ئيِطويضى َ. ئةظني ٓيذايت أمحذ

 (1خؼتةى صًاسة )
َ ثَيذاضووُةوة -8 طاوى دووة َ   هة ُٓة بةطةس  فؤسًى ِساثشطيةكة كشاوة كة هةاليةْ ئةو ثظجؤساُةى  كة وةسطَيِشاُيْا بؤى  ئةجنا

ةى كة ثَيؼرت فؤسًةكةياْ وةسطَيِشاوة  هة  ةهَيم ثظجؤس و ػاسةصاى تشى بةتواُا, دياواص هةو كةطُا داوة ئةويؽ هة ِسَيطةى كًؤ
َ ِساثشطي ْ بؤ ئة ةَهبزاسدُى باػرتيّ وةسطَيِشا ْ 4ة. )هة خؼتةى رًاسة )ِسَيطةىٓ  ظتيا ة و ثظجؤِسى و ثوةى صُا ( ُاوى ئةو ثظجؤسُا

 ٓاتووة كة بةػذاسبووُة هة ثَيذاضوُةوة و دةطتلاسى كشدُى  وةسطَيِشاُةكة(.
 (4خؼتةى رًاسة )
 ثوةى صاُظتى ثظجؤسى ُاوى ثظجؤسى 

 َ. ياسيذةدةس صًاُةواُى ئيِطويضى َ. خؤػى أُوس سظّ
 َ. ياسيذةدةس ئةدةبى ئيِطويضى َ. طاالس ذلٌود ذلٌذ

 َ. ياسيذةدةس داًو دةصطا دةسووُى و ثةسوةسدةييةكاْ َ. ٓةَهٌةت فايةق دةسويؽ

ٍ ًذست صةُطةُة  ًاًؤطتا ِسَيباصةكاُى توَيزيِةوةى  دةسوُِاطى َ. كةسي

 ًاًؤطتا تةُذسوطتى دةسووُى َ. ُاصداس قودسةت عباغ

 َ. ياسيذةدةس ئيِطويضىصًاُةواُى  َ. ًيذيا سفيق محيذ

ْ سيذس ذلٌود  َ. ياسيذةدةس صًاُةواُى ئيِطويضى َ.ػادا

ّ عادي كةسيٍ  َ. ياسيذةدةس صًاُةواُى ئيِطويضى َ. َٓيٌ

 
َ دا توَيزةس  ٓةطتاوة  بة سَيلخظتِى سِاثشطيةكة  كة صًاُى  كوسدى ئاًادةكشاوة  و ثاػْا  دابةػلشدُى    -1 ةُطاوى طيَية هةٓ 

ُيةوة بةطةس  ةوا ثظجؤِساُى  بةػى صًاُى كوسدى  بة ئاًاجنى  ثَيذاضوُةوةى صًاُةواُى بؤ سِاثشطيةكة  بؤ ئةوةى هة ِسووى صًُا
ظتيْا ٓاتووة كة بةػذاسبووْ هة 2كوسدييةكى ثةتى بَيت . . )هة خؼتةى صًاسة ) ة و ثظجؤِسى و ثوةى صُا ( ُاوى ئةو ثظجؤسُا

 ثَيذاضوُةوةى صًاُى كوسدى(.
 (:2ًاسة )خؼتةى ر

 ثوةى صاُظتى ثظجؤسى ُاوى ثظجؤِس
ّ ئيربآيٍ  َ. ياسيذةدةس صًاُى كوسدى َ. ئةري

ْ محيذ ْ بةٌٓة  َ. ياسيذةدةس ِسَيطاكاُى واُةوتِةوةى ئةدةب َ. طاًا
 ًاًؤطتا صًاُةواُى َ. تشيفة ذلٌذ فشز
 دكتؤسا صًاُةواُى د.داسا محيذ ذلٌذ
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 َ   ( Result )دةسئةجنا

يِشاوة هة ِسَيطاى ثاػاْ بؤ  دَهِيابووْ هة سِاطتطؤيى و دَيطريى ويَِةى يةكةًى ثَيوةسةكة ِسَيطاى ئاًاسى  كؤسُباخ ئةهفا بةكآس
ْ 981دابةػلشدُى  فؤسًى سِاثشطيةكة بةطةس ) ِاطى , وة ثاػا ( خوَيِذكاسى ٓةس ضواس قؤُاغةكةى بةػى ثةسوةسدة و دةسُو

َ  ِسَيزةى كؤسُبا  ( خاوةتةِسوو. 6(  دةسضوو. كة هة خؼتةى رًاسة )0,62خ ئةهفا بؤ ثَيوةسةكة )دةسَٓيِاُى دةسئةجنا
 

 (:دةسئةجناًي ػيلشدُةوةي كؤسُباخ ئاهفا بؤ منشةي طؼيت6خؼتةى رًاسة )
 كؤسُباخ ئاهفا رًاسةي ثشطياسةكاْ

44 7668 
 

َٓيِشْا  كة باغ هةوة  دةكات 6وة ثاػْا ئةوةى ) ئةطةس ثشطياسَيم البةسيت ِسَيزةى كؤسُباخ ئةهفا ( ثشطياس هة ِساثشطيةكة دةس
ى ئةو ) ثشطياسى  18( بؤ 07( ثشطياسة كة بةثَيي خؼتةى دووةًى كؤسُباخ ئةهفا طةػت بة )6بةسصدةبَيتةوة وة ثاؾ دةسكشُد

 ( خاوةتةِسوو.0ثَيوةسةكة. كة هة خؼتةى رًاسة )
ُباخ ئاهفا دو0خؼتةى رًاسة )  اي دةسكشدُي ثشطياسةالواصةكاْ(: دةسئةجناًي ػيلشدُةوةي كؤس

 كؤسُباخ ئاهفا رًاسةي ثشطياسةكاْ
18 7667 

 
ةوةى   ةوةى تاقيلشُد ةوةكة توَيزةسْا ِسيطاى  دووباسةكشُد ثاػاْ  بؤ صياتش دَهِيابووْ هة دَيطريى ثَيواُةكة هة كؤًةَهطاى توَيزِي

(Test-retest( ِْا ئةدلاسةيا ةفتة 4بةطةس منووُةى توَيزيِةوةكة هة داسى يةكةَ وة ثاؾ  )( فؤسَ دابةػلشا  817( ياْ بةكاسَٓي  ٓ)
ى  ِسَيطاى ئاًاسى )981داسَيليرت ) ة وة ثاؾ  بةكاسَٓيُِا َ دابةػلشا  بةطةس  ٓةًْا  منوُو ْ بؤ    (Person correlation(  فؤس ئةوةًا

طR= 0,63دةسكةوت  كة ِسَيزةى  ثةيوةُذيةكة ) بوو  بةًؼَيوةيةؾ توَيزةساْ  دهَِيابووْ  هة  ( بووة وة ئةًةؾ  ِسَيزةيةكى طُش
ةوةى  ) ةوةى  تاقيلشُد ةوةكة, دةسئةجناًى ػيلشُد ( 8( هةخؼتةى رًاسة )Test-retestدَيطريى ثَيوةسةكة هة كؤًةَهطاى توَيزِي

 خشاوةتة ِسوو.
ْ بو 8خؼتةى رًاسة )  Test-retest(: دةسئةجناًي ػيلشدُةوةي ثيَيشطو

ٓاوثةيوةُذي  
 ثيَيشطوْ

 رًاسةي بةػذاس بوواْ طشُطي ئاًاسي

Extraversion  )ْو ُيا َ  981 7677 7664 )ُةس
Agreeableness  )ِسةصاًةُذى(    

Conscientiousness  )981 7677 7602 )بة ويزداُى 
Neuroticism  )981 7677 7660 )ُادَيطريى 

Openness  )988 7677 7661 )كشاوةى 
 988 7677 7668 منشةي طؼيت

 

( ْ  (Discussionطفتوطؤى ئةجناًةكا

ةَهطاى كوسدى كة  َٓيِاُى هة كًؤ ض فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى بؤ بةكاس ئاًاجنى ئَة تويزيِةوة بشيتى بوو هة كوسداُذُى ثِي
َٓيِاُى ِسَيطاى ئاًاسي كؤسُباخ ئةهفا هة كؤى ) 44ثَيم ٓاتبوو هة)  َٓيِابوو 44(ثشطياس ثاؾ بةكاس ( ثشطياس ِساثشطيةكةى ثَيم 

ةطوجناُى  (ثشطياس ًايةوة 18تةُٔا)  ةية بةٓؤىُ  كة ِسَيزةى كؤسُباخ ئةهفاكةى طوجناو بوو بؤ كؤًةَهطاى كوسدى ئةًيؽ هةوُا



 5th
 Conference for the language and Human Sciences                                                  (Special Issue), 2019 

  
Page 327 

 
  

ةُذَيلذاس بةَٓوى   ٓ ٓةُذَيم ثشطياسى ِساثشطيةكة هة كَوًةَهطاى كوسدى يْا بةٓؤى خشاخ وةسطرياُى ئةو بِشطاُة بَيت ياْ
ة منشةى طوجناو ُةَٓيَِيت بةثَيي ثَيوةسى كَوسُباخ ئةهفا  وة هة تَيِةطةيؼنت هة بِشطةكاُى سِاثشطيةكة كة بووة ٓؤى ئةوةى ك

ةكة وة بةَ ػيوةيةؾ ثيوةسةكة Test-retestدةسئةجناًى ِسَيطاى ئاًاسى ) ( توَيزةساْ دهِيابووْ هة ِساطتطؤى و دَيطريى ثَيوُا
 ئيظتا ئاًادةية بؤ بةكاسٓيِاُى هة كؤًةَهطاى كوسدى.

ةبوو  هة طةسةِساى ئةوةى كوسداُذُى ثَي  ُ وةسى ثيَِض فاكتةسة طةوسةكةى كةطايةتى كاسَيلى طشُم بوو بةالَ بَى كةًوكوستى
َِيلى خوَيِذةواس كة  لؤيةكى دياسيلشاو وة هة َُيوةُذى ضي ى منووُة بوو هة صُا ةوةية وةسطشِت ى ئةَ توَيزِي كةًوكوستيةكُا

لؤبووْ ئةًةؾ دوواداس كَيؼة بؤ طؼتاُذُى سِاثشطيةك ْ ضيَِيلى صُا ةًوو كؤًةَهطادا دسوطت دةكا كة توَيزةسا  ٓ ة بةطةس
ّ بؤ ئةوةى بتواُشَيت ثَيوةسةكة بؤ كَوى ضني  شَيت كاسَيلى باػرتى هةطةسبلةي ةؾ ُةَٓيَوّ وة بتوُا ٓيواخواصْ ئةو كةًووكوستيُا

ْ طوجناوبَيت.  و توَيزةكا
 

 طةسضاوةكاْ
 كوسدييةكاْ

 .٤هەولێر،چ-گشتی. چاپخاهەی دیالن (. سایکۆلۆژیای٣١٢٢قەرەچەتاوی،کەریم شەریف ) -1

ّ اهبشح و اهِؼش, اسبيى , ط8791اخلويى, امحذ ذلٌود ) -8  .9(. اهؼخـية كوسديية, دساطة طوطيوهودية. داس ًلشياُى ً
 (. املؼتٌع اهلشدى. ًطبع داس اهعرياق, بغذاد.9189ػشيف,عبذاهظتاس طآش ) -1
ـية هذى اهؼباب اهعشبى: دساطة  (.8794اهِـاسى, بذس ذلٌذ., اهظويٌاْ, عبذسبة ًغاصى ) -4 منودز اهعواًى اخلٌظة اهؼخ

َ اهرتبية و اهِفظية , اجملوذ   . 4, اهعذ 92املقاسُة بني  اهلويت واملـشي. دلوةت اهعوو

(. ًقذًة فى اهعوٍ اهؼخـية.اُرتُيت, حبح اهؼخـية, ًِتيذات احلـّ اهِفظى, ػبلة 8774عؼى, ًادذ عبذاهعضيض) -2
ّ احليات االسض.  احلـ

 (. ًلتبة اهِذوو املـشية, ًـش.8792عبذاخلاهق, امحذ ذلٌذ ) -6
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