
 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

     

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    265 

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

 

 البنية العاملية ومعايير النسخة الخامسة من اختبار العوامل الستة عشر للشخصية )دراسة سيكومترية(

The Factorial Structure and the standards of the fifth edition of 16PF (a psychometric study) 

 فريال محمود محمد الحاج محمود إعداد الدكتورة/

 ، قياس وتقويم، قسم علم النفس، كلية العلوم االجتماعية، جامعة جدة، المملكة العربية السعوديةعلم نفس أستاذ مشارك،

  Email: FMMAHMOD@uj.edu.sa  

 00211529566000جوال: 

 :ملخص الدراسة

 ةامل الستالعو الختبار ،الخصائص السيكومتريةو ،المعاييرحساب و ،البنية العاملية هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن

لنسخة الخامسة من اتم تطبيق  :ولتحقيق هدف الدراسة .في البيئة السعودية عند تطبيقه ،(للشخصيةكاتل للشخصية )مقياس  عشر

 على عينة م( 9099- 9096خالل الفصل األول من العام الجامعي ) ،(9061 ،أبو أسعدالست عشرة للشخصية ) اختبار العوامل

للتحقق . ( سنة 94 – 62تتراوح أعمارهم بين )ممن  ،(من االناث 1480من الذكور و  251) ( من طلبة جامعة جدة9141)من   

، صدق الصدق التمييزيمن الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الستة عشر للشخصية تم حساب كل من: الصدق الظاهري، 

معامل ثبات التجزئة النصفية. كذلك تم خالل الدراسة حساب معامل ثبات كرونباخ الفا، الصدق العاملي،  ،االتساق الداخلي

-كل على حدة  –المقابلة للدرجات الخام الستجابات أفراد العينة الذكور واالناث  (Sten Scoresالعشرية )الدرجات المعيارية 

المستجيب على المقياس.  للفردوتفسير النتائج الصفحة النفسية العوامل الستة عشر للشخصية والتي يتم بناء عليها رسم  اختبار على

أظهرت تمتع االختبار بدرجة مناسبة من الصدق والثبات،  كماأظهرت النتائج صالحية االختبار لالستخدام في البيئة السعودية، 

 مماثلة للتأكد من دراسات بإجراءتوصي الدراسة أخيراا و .عوامل الدرجة األولىمن  عامالا  عشر ستةالتحليل العاملي وجود  كدأو

 ومقارنة النتائج مع نتائج الدراسة الحالية. ،تطبيقه على أفراد من مراحل عمرية أخرى عندالخصائص السيكومترية لالختبار 

 الشخصية، اختبار العوامل الست عشرة للشخصية، البنية العاملية، المعايير، الخصائص السيكومترية. :الكلمات المفتاحية
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The Factorial Structure and the standards of the fifth edition of 16PF  

(a psychometric study) 

Dr.  Ferial Mahmoud Mohammed Al-Haj Mahmoud 

Associate Professor, Psychology, Measurement and Evaluation, Psychology Department, 

College of Social Sciences, University of Jeddah, Kingdom Saudi Arabia 

Abstract: 

The aim of the current study was to reveal the factorial structure, to estimate the standards, 

and the psychometric properties of the sixteen factors of personality test (PF16), when applied in 

Saudi environment. To achieve the goal of the study: The fifth version of PF16 (Abu Asaad, 2014) 

was applied in the first semester of the academic year (2021 - 2022 AD) to a sample of (2436) of 

University of Jeddah students (956 males and 1480 females), whose ages ranged between (19-23). 

To verify the psychometric properties of PF16 test the face validity, discriminatory validity, 

internal consistency validity, factorial validity, Cronbach's alpha coefficient, and half-split 

reliability coefficient were calculated. Also, during the study, the standard tens scores (Sten 

Scores) that correspond to the raw scores of male and female responses - each separately – were 

calculated. The Sten Scores are used in the psychological profile and in interpreting the results of 

the person on PF16 test. The results showed the appropriateness of use of  PF16 in the Saudi 

environment, and showed that the test had an good degree of validity and reliability. The factor 

analysis confirmed the presence of sixteen factors of the first order. Finally, the study 

recommended the conducting of similar studies to confirm the psychometric properties of the test 

when applied to individuals of other age groups, and to compare the results with the results of the 

current study. 

Keywords: personality, the sixteen factors of personality test, the factorial structure, the 

standards, the psychometric properties. 
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  :مقدمةال

وفي محاولة منه لمعرفة االنسان  لجأففي الماضي باألمر الجديد،  الكشف عن شخصية االخرين ليس السعي وراءن إ

سة األساليب العلمية في درا ولكن ،،و متابعة حركة النجوم والكواكب ،قراءة الكف :ساليب مثلألالسمات الشخصية لمن هم حوله 

الشخصية   صحيفة البيانات (Robert Woodworth)ودورث روبرت عندما وضع  6261فعلياَ في عام بدأت الشخصية 

(Woodworth's Personal Data Sheet)  كان الهدف منها فرز الجنود يمكن اعتبارها أول مقياس للشخصية، ووالتي

تاله ظهور عدد من  .(9066 ،)هريدي في الحرب العالمية األولى عمليات القصفالمعرضين لإلصابة باالنهيار العصبي خالل 

 عضبومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت وظيفة، هدف منها انتقاء الموظفين المناسبين للالاختبارات الشخصية والتي كان 

مع كن ولاختيار االفراد الذين يمكن تكليفهم بمهام سرية أثناء الحرب، و استخدمت فيالتي و (MMPI)اختبارات الشخصية مثل 

 ،و كاتل ،و جيلفورد ،أيزنك ات:مثل نظريظهرت العديد من نظريات الشخصية وتزايد االهتمام بدراسة الشخصية، انتهاء الحرب 

من  لفاا مخت النظريات عدداا هذه افترضت كل من حيث التحليل العاملي للمظاهر السلوكية  من خاللالتي سعت لفهم الشخصية و

علم  :من بعض فروع علم النفس مثلوفي الفترة األخيرة أصبحت اختبارات الشخصية جزءا أساسيا ، المكونة للشخصية العوامل

 .(Gibby & Zickar;2008) وعلم النفس التنظيمي ،النفس المهني

تشير الى القناع الذي كانت و ،ومعناها القناع ،(persona)من الكلمة الالتينية   (Personality)الشخصية  كلمةاشتقت 

صية لشخل همعلماء النفس في تعريف وقد اختلفكان يضعه الممثلون االغريق على وجوههم عند أداء أحد األدوار على المسرح، 

دافع  هاوالتي اعتبر ،السمةلشخصية من ل هفي تعريف(Allport) ألبورت  انطلق فقد ، كل منهم اتخذه المنحى الذي انطالقا من 

اع من حقيقة الفرد الداخلية التي تحدد طريقته في االنتفبأنها فعّرف الشخصية داخلي لدى الفرد يدفعه للتصرف بطريقة معينة، 

مات فردية وس ،همالمقارنة بينفي ضوئها يتم  ،سمات مشتركة بين كثير من الناسإلى السمات ألبورت وقسم ، الخبرة الحياتية

 معظم تصرفات الفرد، و سماتالفرد، كما قسم السمات الى سمات رئيسية تظهر في هذا تختص بالفرد وفي ضوئها يوصف 

 ايزنك وعرف(، 9066هريدي، مركزية ثابته تميز الفرد عن غيره،  وسمات ثانوية ضعيفة تظهر فقط في مواقف معينة )

(Eysenck)  تنظيم ثابت نسبياا ألخالق الشخص ومزاجه وعقله وجسده، وأن هذا التنظيم هو ما يحدد تكيف الفرد بأنها الشخصية

)غباري و أبو  الشخصية اإلنسانية تتكون من الهو واألنا و األنا األعلى فقد أشار إلى أن (Freud)فرويد  أمامع محيطه، 

الشخصية  وعرففي دراسته للشخصية على الطريقة الكمية،  (Raymond Cattel)كاتل ريموند  ركزبالمقابل . (9065،شعيرة

 ه والشخصيةمن المنب تضم كالا ، كما وصف االستجابة بأنها معادلة بهذا السلوكيمكن التنبؤ  وأنهفي موقف معين الفرد بأنها سلوك 

(Cattell, 1994). 

 ).وهربرت إيبر  (Maurice Tatsuoka )بعد عقود من البحث التجريبي قام بها كاتيل مع زمالئه: موريس تاتسوكا 

Herbert Eber)   بناء اختبار العوامل الستة عشر للشخصية ( 6212في عام )فقد تم(The Sixteen Personality Factor 

Questionnaire (16PF))،  هرت في النصف الثاني من القرن الماضي، وهو على شكل تقرير هم المقاييس التي ظأوهو من

ا من قبل علماء النفس وغيرهم من المتخصصين  الذاتي ويستخدم هذا االختبار مع األشخاص االسوياء، كما يمكن استخدامه أيضا

العالج وللمساعدة في التخطيط للتشخيص و ،كأداة إكلينيكية للمساعدة في تشخيص االضطرابات النفسية ،في الصحة العقلية

(Cattell, Eber, & Tatsuoka,1970).  
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فروق الوالتي هدفت للكشف عن  (Singh, 2014)دراسة سينغ ومنها:  (16PF)استخدمت العديد من الدراسات اختبار 

مل الستة عشر العوا باراختحيث طبقت الباحثة  ،عوامل الشخصية الست عشرة بين مرتفعي التحصيل ومنخفضي التحصيل في

من منخفضي التحصيل، وأظهرت  األخروالنصف  ،نصفهم من مرتفعي التحصيل ،( من المراهقين900للشخصية على عينة من )

( والتي 9066دراسة بن حجاب )و منخفضي التحصيل. أقرانهم من النتائج تمتع مرتفعي التحصيل بسمات شخصية تميزهم عن

شر طبق الباحث اختبار العوامل الستة ع ، حيثعوامل الشخصية الستة عشر وإدمان األمفيتامينات هدفت للكشف عن العالقة بين

( من األسوياء في مدينة الدمام، بالمملكة العربية السعودية، وأظهرت النتائج 11( من المدمنين و )15للشخصية على عينة من )

 ،(Q2)صية، كما أظهرت النتائج أن عامال الشخصية كفاية الذات وجود فروق بين المدمنين واالسوياء على عدد من عوامل الشخ

قام الباحثون  . (Watts & et al, 2011)تعاطي األمفيتامينات. في دراسة واتس وأخرون بإمكانية كانا األكثر تنبؤا  (Mوالتخيل )

وبعد  ،اعداد المعلمين معاهدفي  الدارسينعلى مجموعة من ،بدراسة طولية طبقوا خاللها اختبار العوامل الستة عشر للشخصية

 ،باستخدام االنحدارهم وبناء على تقارير مديري المدارس عن، قام الباحثون ووالتحاقهم بالعمل كمعلمين هؤالء الطالب، تخرج

بلي قالمست باألداء ؤوأظهرت النتائج إمكانية التنب ،بفعالية هؤالء المعلمينالتنبؤ يمكن من خاللها التي عوامل الشخصية بالكشف عن 

 (N) الحنكةو  (Q4)والتوتر  (Q3) التنظيم الذاتيللدارسين في معاهد اعداد المعلمين من خالل عوامل الشخصية: 

( فقد قام الباحث بتصميم مقياس للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية، واستخراج هذه 9001أما في دراسة الرويتع ).(G)متثالواال

( من 056واالنبساط والوداعة والتفاني، واالنفتاح على الخبرة. من خالل التحليل العاملي إلجابات )العوامل وهي العصابية 

 طالبات جامعة الملك سعود على المقياس، الذي أثبتت الدراسة تمتعه بدرجة جيدة من الصدق والثبات.

 مشكلة الدراسة: 

الختبار فهو االعوامل الستة عشر للشخصية في عدة دول،  طبق اختبار، منذ ظهوره في الجزء الثاني من القرن العشرين

الثاني بعد اختبار مينسوتا من حيث عدد الدراسات التي تمت عليه ولعل ذلك يرجع للجهد الكبير الذي بذله كاتل وفريقه )األنصاري، 

، ريةالعاملية وخصائصه السيكومت (. ورغم أهمية هذا المقياس لكن استخدامه في البيئة السعودية، يتطلب التأكد من بنيته6221

متابعتها للدراسات الل خالباحثة  ولم تعثرومضللة، ، واال ستكون نتائج تطبيقه غير دقيقة هذه البيئةفي  واشتقاق المعايير الخاصة به

ألخير ذات اإلصدار اوبال ،االختبارهذا أو اشتقاق المعايير الخاصة ب ،أي دراسة في مجال التأكد من البنية العامليةعلى السابقة 

 .(اإلصدار الخامس)منه 

 أسئلة الدراسة:

 السؤال األول: ما طبيعة البناء العاملي الختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 السؤال الثاني: ما الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟ 

 السؤال الثالث: ما المعايير الخاصة باختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 اختبار الشخصية الستة عشر تعزى لمتغير الجنس لدى طلبة جامعة جدة؟السؤال الرابع: هل توجد فروق في عوامل 
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 أهمية الدراسة:

 تنبثق أهمية الدراسة الحالية مما يلي:

يحظى موضوع قياس الشخصية باهتمام كبير من المختصين بعلم النفس وخاصة فيما يتعلق بطلبة الجامعات بسبب  -6

 أهمية هذه المرحلة العمرية.

مختلفة لقياس الشخصية، وتوفر هذه الدراسة أداة قياس عالمية و مقننة تبعا للبيئة السعودية، مما يسهم في  توجد أدوات -9

 إثراء مكتبة االختبارات النفسية بأداة قياس ذات معايير واضحة، يمكن تطبيقها في البيئة السعودية.

ة جدة مما سيكون ذو فائدة لصانع القرار في تقدم هذه الدراسة معلومات هامة حول سمات الشخصية لدى طلبة جامع -4

 الجامعة إلعداد البرامج االرشادية المناسبة.

 أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى:

 عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة. ةفحص البنية العاملية الختبار العوامل الست -6

 للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدةالستة عشر الخصائص السيكومترية الختبار العوامل  التحقق من -9

 المعايير الخاصة باختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة اشتقاق -4

 .لدى طلبة جامعة جدة فروق في عوامل الشخصية الستة عشر تعزى لمتغير الجنسالكشف عن وجود  -1

 محددات الدراسة:

اقتصرت عينة الدراسة على طلبة جامعة جدة في المقر الرئيسي للطالب )مقر عسفان( و المقر الرئيسي للطالبات )مقر  -

 م(. 9099 - 9096الفيصلية( والمسجلين في الفصل األول من العام الجامعي )

 مصطلحات الدراسة:

تنبؤ وهو: " الشخصية هي ما يمكننا ال لهاتعريف كاتل للشخصية كتعريف اجرائي في هذه الدراسة : تستخدم الباحثة الشخصية

به مما سيفعله الشخص في موقف معين وهي تختص بكل سلوك يصدر عن الفرد سواء أكان هذا السلوك خفي أم ظاهر" 

(Cattell, Eber, & Tatsuoka, 1970)  

الى تلخيص فقرات االختبار في اقل عدد من المجاالت )العوامل( التي تفسر الظاهرة  طريقة إحصائية تهدف البنية العاملية:

النفسية، ويقصد به في الدراسة الحالية استخدام التحليل العاملي االستكشافي للوصول للعوامل المكونة الختبار العوامل الستة 

 عشر للشخصية.
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أداء األفراد تبعاا ألدائهم الفعلي، حيث يتم تحويل الدرجات الخام الى مجموعة من المؤشرات تستخدم في الحكم على  المعايير:

 Standard Ten)حكم من خاللها على الفرد، والدرجة المعيارية في هذه الدراسة هي الدرجة العشرية يمعيارية درجات 

Score (Sten Score))  حيث يتم تحويل (9وانحرافها المعياري  ،5,5 الحسابي متوسطها)وهي درجة معيارية معدلة ،

اعتمادا على األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات افراد  (Z score)درجات افراد العينة الى الدرجة المعيارية 

الى الدرجة العشرية وذلك باستخدام المعادلة: )الدرجة  (Z)العينة على كل عامل من العوامل ومن ثم تحويل الدرجة المعيارية 

 – 6(، وذلك للوصول لتوزيع لدرجات افراد العينة على مقياس من ) 9  +5.5×  (Z)العشرية = الدرجة المعيارية  المعيارية

 االختبار. عنمما يسهل من تفسير سمات الشخصية للمستجيب ( 60

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم على الوصف والتفسير للظاهرة، وفي هذا المنهج يتم جمع البيانات 

 وتبويبها وتحليلها وصوال للنتائج 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

 م(،9099 -9096، المسجلين في الفصل األول من العام الجامعي )تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة جدة

فقد استخدم المجتمع المتاح والذي يتكون من طالب الجامعة في المقر الرئيسي  ،وبسبب صعوبة الوصول لجميع فروع الجامعة

 في مقر الفيصلية.الجامعة وطالبات )مقر عسفان(، 

وطالبة من  اا ( طالب40)عينة استطالعية من قامت الباحثة بتطبيقه على  ،قبل البدء بتطبيق المقياس على عينة الدراسة

جابة وكذلك لتقدير الزمن الالزم لإل ،قد تعيق التطبيق النهائي للمقياس مشاكلوذلك للتأكد من عدم وجود أي  ،خارج عينة الدراسة

 ( دقيقة، كما تم التأكد من وضوح تعليمات االختبار عند تطبيقه.15والذي استغرق في المتوسط ) ،عن المقياس

قاموا باإلجابة عن   ،من االناث( 1491من الذكور و  214( من طلبة جامعة جدة، )9151سة من )تكونت عينة الدرا

بحيث  الختباراالعوامل الستة عشر للشخصية اإلصدار الخامس، وقد تم تصميم النسخة االلكترونية من  اختبارنسخة الكترونية من 

ال يستطيع المستجيب االنتقال الى الصفحة التالية اال بعد اإلجابة عن جميع الفقرات في الصفحة الحالية، وبالتالي لم يتم استبعاد 

 1( مشارك )60ولكن وبمراجعة االستجابات تم حذف استجابات ) ،فراد العينة بسبب ترك فقرات دون إجابةأأي من استجابات 

( مما ىاألول االجابة اختيار دوماا  الناث( وذلك بسبب استخدام هؤالء االفراد لنمط استجابة محدد )مثالا من ا 66من الذكور و 

من  251( من طلبة جامعة جدة )9141النهائية من )الدراسة يوحي بعدم الجدية في اإلجابة عن الفقرات. وبالتالي تكونت عينة 

 االناث(.  من 6100والذكور 

 أداة الدراسة:

في هذا االختبار ظهر االصدار األول من وقد ، (16PF)عشر للشخصية  ةلعوامل الستا اختبارهذه الدراسة  في استخدم

 على التوالي،  6219و  6251(، أما االصداران الثاني والثالث فظهرا في عامي 6212عام )
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وأخيرا  ،(A, B, C, D, CAQ)ظهر اإلصدار الرابع حيث ظهرت منه خمسة نماذج  6212و  6211وما بين عامي 

وتم  ،إلصدار الرابعا( تمت مراجعة اإلصدار الرابع من المقياس حيث تم اختيار افضل الفقرات من نماذج 6224وفي عام )

رات جديدة كما تم إضافة فق ،استبعاد الفقرات التي تتضمن تحيز نحو الجنس أو العرق أو تلك التي تتضمن مرغوبية اجتماعية

 ،(610، 9، 6وهي الفقرات )ال تدخل ضمن درجات االختبار  ،( فقرة منها ثالث فقرات601) الخامس من وهكذا تكون اإلصدار 

( فقرة من 616و ) ، ( فقرة جديدة11منها )ف البقية ( 605)الفقرات أما وانما الهدف منها هو ادخال المفحوص الى جو االختبار، 

بينما تم اجراء تعديل  ،( فقرة تم تعديلها بشكل بسيط50( فقرة لم يطرا عليها أي تعديل، و )16منها ) الرابعاإلصدار فقرات 

 .(Cattell, & Cattell, 1995) ( فقرة  المتبقية50جوهري على )

ا، هببساطة صياغتها، وبأنها أسئلة غير مباشرة للسمة التي يتم قياس (16PF) اختبارتتميز فقرات اإلصدار الخامس من 

ماعدا العامل  9أو  6كل فقرة إما صفر أو  والدرجة علىبدائل لإلجابة،  ةعن كل فقرة باختيار بديل واحد من ثالث وتتم اإلجابة

)عامالا(.  فرعياا  ( مقياساا 61) ويضم االختباروهو عامل الذكاء حيث الدرجة على الفقرة اما صفر أو واحد،  (B)الثاني ويرمز له 

( فقرة، وال يوجد 61 – 60وكل من هذه العوامل هو عامل مستقل عن العوامل األخرى كما يتراوح عدد فقرات كل عامل بين )

وقد أشار كاتل إلى أن هذا العدد من العوامل يمثل فقط ثلثي التباين وهو ليس كل ما يمكن استخراجه  فقرات مشتركة بين العوامل.

 (.9066خالق، عبد المن الشخصية )

في قطبين، مثالا: هادئ/ سهل االثارة، وقد اعطي كل قطب التسمية  عشر الستةويصنف كل عامل من العوامل   

 .عشر ةكل عامل من العوامل األساسية الست( وصفاَ لسمات الشخصية التي يقيسها 6ويوضح الجدول ) السيكولوجية المناسبة له،

 (16PF)سمات الشخصية التي يقيسها اختبار العوامل الست عشرة للشخصية  (1جدول )

 صفات مميزة لصاحب القطبية المنخفضة العامل صفات مميزة لصاحب القطبية المرتفعة

اجتماعي، مهتم : (Outgoing)غير متحفظ 

محب للمشاركة، محب  عطوف، ،باألخرين

، ينجح في الوظائف التي تتضمن التفاعل للناس

يميل لمشاركة اآلخرين عواطفهم  ،الشخصي

 .ومشاعرهم

 )الـتألف( الدفء

(Warmth) 

 (A)العامل 

منعزل، يتعامل  :(Reserved)متحفظ 

متمسك  ،انتقاديبشكل رسمي، 

 بالشكليات.

بارع، يتعلم بسرعة، يمتلك  :(Bright)ذكي 

 .، مثابرتفكير مجرد

الذكاء 

(Intelligence) 

 (B)العامل 

منخفض الذكاء، يمتلك  :(Dull)غبي 

 .لديه قدرات عقلية منخفضة ،تفكير حسي

ذو ثبات عاطفي، متزن، قابل  (Calm)هادئ 

 ، قوة األنا، للتكيف، ناضج

 الثبات االنفعالي

(Emotional 

Stability) 

 (C)العامل 

 (Easily upset) االستثارةسهل 

 عدم االتزان االنفعالي، عصبي، متقلب، 
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مهيمن،  :(Dominant)محب للسيطرة 

، يميل متسلط، يميل للحزم ،عدواني، عنيد

 ،للتنافس، قوي، مؤثر في عالقته مع األخرين

 واثق من نفسه.

 السيطرة

(Dominance) 

 (E)العامل 

 :(Not assertive)يميل للخضوع 

 ،يتجنب الصراع، مطيع، يسهل انقياده

 .يفتقر للثقة بنفسه

 Happy- Go)يعتمد على الحظ انبساطي، 

lucky):  ،حيوي، مبتهج، مرح، متحمس

 .يستمتع بأداء األعمال التي تتصف بالتغيير

 الحماس )االندفاعية( 

(Impulsivity) 

 (F)العامل 

 .جاد، صامت، رزين :(Sober)انطوائي 

مثابر، مثالي،  :(Consciences)واعي 

 ضمير، قوة، يلتزم بالقواعد، صاحب خلوق

 .األنا األعلى لديه مرتفعة

 االمتثال

(Rule 

Consciousness) 

 (G)العامل 

نفعي، مهمل،  :(Expedient)ال أبالي 

غير مثابر، ال يلتزم بالقواعد، وقوة األنا 

 .ُخلق، ضعيف الاألعلى لديه ضعيفة

جريء اجتماعياا،  :(Venturesome)مغامر 

، يتحمل شجاع، محب للمشاركة، محب للناس

 .الضغوط

 الجرأة االجتماعية 

(Social Boldness) 

 (H)العامل 

: غير مغامر، متردد، (Shy)خجول 

 .ال يحب التواصل مع االخرين، جبان

لطيف،  :(Tender-minded)ذو عقلية مرنة 

حساس، يفضل استخدام اإلقناع بدالا من القوة 

 .يريدها التيالحصول على األشياء  في

الحساسية 

(Sensitivity)  

 (I)العامل 

 :(Tough-minded) متشددةذو عقلية 

 .عنيف، غير عاطفي، خشن

 : مرتاب، متشكك، ال(Suspicious)شكاك 

 .، التصلب، الغيرةيثق باألخرين

االرتياب 

(suspicious) 

 (L)العامل 

 .سهل، يثق باألخرين (Trusting) واثق

صاحب تخيالت،  :(Imaginative)خيالي 

 يألشارد الذهن، وال يستمتع بسماع التفاصيل 

 حادثة أو واقعة

 التخيل

(Imagination) 

 (M)العامل 

واقعي، ذو معرفة،  :(Practical)عملي 

 حازم.

: ماكر، مطلع، واعي، (Shrewd)داهية 

التعامل مع الناس اآلخرين،  فيدبلوماسي 

 ويفضل االحتفاظ بمشكالته لنفسه.

 الدهاء )الحنكة(

(Shrewdness) 

 (N)العامل 

صريح، يميل  :(Forthrightساذج )

 للبساطة.

: مضطرب، (Apprehensive) مشغول البال

لديه الشعور بالذنب، يلوم ذاته، متقلب المزاج، 

 ، قلق، انهزاميمتقبل للنقدغير 

 عدم األمان

(Insecure) 

 (O)العامل 

 – Self واثق من نفسه مطمئن، 

assured):  راض عن نفسه. 
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: ذو تفكير حر، (Experimenting) مجدد 

، متحرر، تحليلي، غير حرفي، مجرب، مرن

 .متحرر، يثق بالمنطق أكثر مما يثق بالمشاعر

 القابلية للتجديد 

(Openness to 

Change) 

 (Q1)العامل 

: مقاوم (Conservative) تقليدي 

للتجديد، ذو مزاج محافظ، يحترم األفكار 

 .التقليدية

ذاتياا: واسع الحيلة، ويفضل قراراته  مكتف  

 همشاكلالشخصية، مستقل، يفضل العمل وحل 

 بمفرده.

 كفاية الذات

(Self- 

Sufficiency)  

 (Q2) العامل 

يتكل على  ،تابعمعتمد على اآلخرين:  

االخرين، يفتقر إلى التصرف الذاتي، 

 اتكالي.

 ،: منضبط اجتماعياا (Controlled)منضبط 

قوية، ارادته  ،قوي اإلرادة، متقيد بالقوانين

صورة جيدة عن ذاته، ويفضل ترتيب  يحمل

ال يترك األشياء  ،حديثه قبل مخاطبة اآلخرين

 .للصدفة

 التنظيم الذاتي

(Self –discipline) 

 (Q3)العامل 

 :(Undisciplined)غير منضبط 

متساهل، منفلت، منحل، يهمل القواعد 

االجتماعية، يحمل صورة ضعيفة عن 

 .ذاته

غير صبور، محبط، مهتاج،  :(Tense)متوتر 

ولديه صعوبات فى  ،يتوتر من ابسط االمور

 من الناس بسرعة. النوم، ويغضب

 التوتر

(Tension) 

 (Q4)العامل 

صبور،  ،هادئ :(Relaxedمسترخي )

 .رابط الجأش

 - 0.12 ) الستة عشر عند إعادة التطبيق بعد أسبوعين بين)األولية( وقد تراوحت قيمة معامل ثبات االستقرار للعوامل األساسية 

، وتراوحت قيمة معامل ( 0.12 -  0.51) أما عند إعادة التطبيق بعد شهرين فقد تراوحت قيم معامل ثبات االستقرار بين ،( 0.01

 .(Conn & Rieke, 1994)   (0.01 - 0.11 ) االتساق الداخلي الفا للعوامل الستة عشر بين

يتم التأكد من وجود إجابة واحدة فقط على كل فقرة، ويتم إعطاء االستجابات ( 16PF) اختبارعند تصحيح الدرجات على 

( الذي تأخذ B( لجميع الفقرات باستثناء العامل الثاني )العامل 9 – 0درجات تتراوح بين ) (تبعا لمفتاح التصحيح)عن الفقرات 

 Raw)االستجابات عليه الدرجات صفر وواحد فقط، ومن ثم يتم جمع درجات الفقرات لكل عامل وتحويل هذه الدرجة الخام 

Score)  الى درجة معيارية عشارية(Sten Score) رسم الصفحة النفسية الختبار العوامل الست عشرة  والتي يتم استخدامها في

( في  1 -5( في فئة القطب المنخفض و)1 -6ضمن التصنيف التالي: ) العشريةللشخصية، حيث يتم اعتبار الدرجات المعيارية 

 .( ضمن القطب المرتفع للعامل60 -1والدرجات ) ،الفئة الوسطى

 المعالجة اإلحصائية:

ومعامل كرونباخ الفا،  ،: التحليل العامليكل من تم حساب (SPSS)برنامج التحليل االحصائي ادخال البيانات الى  بعد

 .االنحرافات المعيارية، واختبار تواالوساط الحسابية و
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 نتائج الدراسة:

خصية عشر للش ةما طبيعة البناء العاملي الختبار العوامل الستالنتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على: 

 عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 ( طالباا من طلبة جامعة جدة على برنامج9151تم تفريغ استجابات عينة الدراسة وعددهم ) (16PF)لمقياس البنية العاملية لفحص 

ة للتحليل العاملي، ، واستخدام التحليل العاملي، وذلك بعد التأكد من تحقق الشروط التالي(SPSS) التحليل االحصائي

(Hambleton & Swaminathan.1985)  :وهي 

 (Correlation Coefficient Sample Determinant)المقياس أوال: أن يختلف محدد مصفوفة معامالت ارتباط فقرات -

قق هذا ، وهي قيمة تختلف عن الصفر، مما يؤكد تح0.91أن قيمة محدد المصفوفة=  (SPSS)عن الصفر، وقد أظهر برنامج 

 الشرط. 

 Kaiser-Meyer-Olkin)اولكن -ماير -: حيث أستخدم معامل كايزر(Sampling Adequacy)ثانيا: فحص مالئمة المعاينة  -

(KMO)) في فحص مالئمة المعاينة، ووفق كايزر(Kaiser.1974) ( على األقل، 0.5فان قيمة هذا المعامل يجب أن تكون )

(، وجيدة إن كانت 0.1 – 0.5بين ) (KMO)ويحكم على مالئمة المعاينة وفق الدالالت التالية فالمالئمة مقبولة إن وقعت قيمة 

( كبيرة جدا. وأظهرت نتائج 0.2) التي تزيد عنالقيمة تعد ( فهي قيمة كبيرة، و0.2 - 0.0) بين(، أما القيمة 0.0 -0.1في المدى )

( وهي قيمة كبيرة وفق ما حدده كايزر، مما يؤكد تحقق هذا 0.091في هذه الدراسة ) (KMO)أن قيمة معامل  (SPSS)برنامج 

 الشرط.

 Bartlett's)الختبار بارتليت  (χ2)ويتم عبر فحص مستوى داللة مربع كاي  –ثالثا: فحص تجانس العينة بالنسبة لحجم العينة  -

Test of Sphericity) وأظهر برنامج ،(SPSS)  مستوى داللة كانت دالة احصائياُ عند أن قيمة مربع كاي الختبار بارتليت

(α =0.000.مما يؤكد تحقق هذا الشرط ) 

 Principal)بعد التأكد من تحقق شروط التحليل العاملي الثالثة السابقة، استخدم التحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية 

Component Method)،  وبتدوير العوامل على محاور متعامدة بطريقة(Varimax)( قيم الجذر الكامن 9، ويظهر الجدول )

(EignValue) ونسبة التباين المفسر ،(Explained Variance) والتباين المفسر التراكمي ،(Cumulative Explained 

Variance) من العوامل. لكل عامل 

 قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسر للعوامل المستخلصة من التحليل العاملي (2)جدول رقم 

رقم 

 العامل

الجذر 

 الكامن

نسبة التباين 

 المفسر

نسبة التباين 

 التراكمي المفسر

عدد الفقرات المتشبعة 

 على العامل

اسم العامل بناء على الفقرات 

 المتشبعة عليه

 السيطرة (E)العامل الرابع  69 4.12 4.12 7.05 6

الثبات  (C)العامل الثالث  61 7.74 3.61 6.18 9

 االنفعالي

 (N)العامل الحادي عشر  60 11.26 3.52 6.02 4

 الحنكة
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عدم  (O)العامل الثاني عشر   64 14.73 3.48 5.95 1

 األمان

 الـتألف (A)العامل األول  60 18.15 3.42 5.85 5

 التخيل (M)العامل العاشر  64 21.47 3.32 5.67 1

الجرأة  (H)العامل السابع  64 24.76 3.29 5.63 1

 االجتماعية 

 (Q4)العامل السادس عشر  64 28.03 3.27 5.58 0

 التوتر

 (Q3عشر )العامل الخامس  60 31.17 3.14 5.37 2

 التنظيم الذاتي

 الحماس (F)العامل الخامس  64 34.15 2.98 5.10 60

 الحساسية (I)العامل الثامن  60 36.98 2.83 4.84 66

 (Q2)عشر العامل الرابع  60 39.60 2.62 4.48 69

 كفاية الذات

 االمتثال (G)العامل السادس  60 42.16 2.56 4.38 64

 االرتياب (L)العامل التاسع   60 44.55 2.38 4.08 61

65 3.99 

2.33 46.88 

 (Q1)العامل الثالث عشر  60

 القابلية للتجديد 

 الذكاء (B)العامل الثاني  64 10.02 9.06 4.65 61

 

(، وهذه العوامل هي العوامل 6عامالا كانت قيمة الجذر الكامن لكل منها أكبر من ) ستة عشر( أن هناك 9يتضح من جدول )

الشكل  كما يُظهر( من تباين الدرجات على المقياس. %48.89، وهي تفسر معاا ما نسبته )(Kaiser.1974)التي يتم االحتفاظ بها 

 ( عامال مسيطرا في المقياس. 16مما يؤكد وجود ) Screeplot)( التمثيل البياني، لقيم الجذور الكامنة المكونة لالختبار )6)

عة على العامل إن تعتبر الفقرة متشب (Stevens,2002)فيما يتعلق بتشبع الفقرات على العوامل فتبعا لما أورده ستيفنز 

( أو أكثر، أما الفقرة ذات التشبعات المنخفضة على جميع العوامل فتعتبر فقرة غير ثابتة ويجب 0.1كانت قيمة معامل تشبعها )

عشر والتي كان يزيد جذرها  الستة( عدد فقرات المقياس التي تشبعت على كل عامل من العوامل 6حذفها. ويظهر الجدول )

(، وذلك 16PFتم إعطاء كل عامل من العوامل الناتجة عن التحليل العاملي االسم المناسب له في اختبار ) ( وقد6الكامن عن )

 (.16PFتبعا ألرقام الفقرات التي تشبعت على ذلك العامل، والتي لوحظ انها تطابقت تماما مع ماورد في اختبار )
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 المختلفة الناتجة من التحليل العاملي( تمثيل بياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل 1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

والذي ينص على: ما الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الست عشرة  الثانيالنتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال 

 للشخصية عند تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

 للتحقق من الخصائص السيكومترية الختبار العوامل الستة عشر للشخصية تم حساب كل من: 

ة قامت الباحث ،الختبار العوامل الستة عشر للشخصيةللتحقق من الصدق الظاهري  :)صدق المحكمين( الصدق الظاهري: أوال

ته، قياس والتقويم للحكم على مدى صالحية فقرامجموعة من المحكمين من المختصين بعلم النفس والبعرض فقرات المقياس على 

 الفقرة، وانتهت( كمعيار للحكم على صالحية % 00لهدف ومجتمع الدراسة، واعتمدت الباحثة معامل االتفاق ) ومالءمتهاومدى 

 المراجعة بتعديل في صياغة بعض الفقرات. 

عشر،  لستةا: الصدق التمييزي: وذلك بترتيب درجات أفراد العينة تنازلياا تبعاا لدرجتهم الكلية على كل عامل من العوامل ثانيا  

وأدنى  %91الدرجات إلى طرفين علوي وسفلي، وحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للطرفين )أعلى  وتقسيم

بين الطرفين، وقد كانت قيمة  (Independent Samples t-Test)لمستقلة (، ومن ثم حساب قيمة اختبار ت للعينات ا91%

 . لالختبار( مما يؤكد تحقق الصدق التمييزي 0.05اختبار ت دالة احصائيا عند مستوى الداللة )

ساب ح: قامت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لفقرات المقياس وذلك باالختبار: صدق االتساق الداخلي لفقرات ثالثا  

 0.10معامل االرتباط بين الدرجة على الفقرة والدرجة على العامل الذي تنتمي له الفقرة، وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )

مما يؤكد تحقق صدق االتساق الداخلي  ،(α  =0.05قيم دالة احصائيا عند مستوى داللة ) هذه الكانت جميع  (، وقد0.11 –

 .االختبارلفقرات 

 .في هذه الدراسة الصدق العاملي: وقد تم توضيح التحقق من الصدق العاملي لالختبار عند اإلجابة عن السؤال األول: رابعا  

 م بينوقد تراوحت القي عشر الستةقامت الباحثة بحساب معامل ثبات كرونباخ الفا للعوامل  :معامل ثبات كرونباخ الفا: خامسا  

تراوحت قيمة معامل االتساق الداخلي الفا للعوامل تتوافق مع ما أورده كاتل حيث  وهيقيم مقبولة. ال ( وتعد هذه 0.09 - 0.10)

 (. Cattell, 1994) 0.15قيمته  بوسيط 0.01و 0.11بين 
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 ،تب فرديةرحيث تم تقسيم الفقرات في كل عامل من العوامل الى فقرات ذات  حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية:: سادسا  

 ،معادلة سبيرمان براون لتصحيح قيمة معامل االرتباط واستخدمت .وحساب معامل االرتباط بينهما ،وفقرات ذات رتب زوجية

وهي قيم دالة احصائيا عند مستوى (  0.04 - 0.16) بين عشر الستةوتراوحت قيم معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية للعوامل 

 من الثبات. جيدةمما يشير لتمتع االختبار بدرجة ( α  =0.05داللة ) 

ية جيدة تمتع هذا االختبار بخصائص سيكومترتؤكد نتائج فحص معامالت الصدق والثبات الختبار العوامل الستة عشر للشخصية 

تمتع أظهرت  ( التي9001الرويتع )عند تطبيقه في البيئة السعودية وعلى عينة من طلبة جامعة جدة، وهذا يتوافق مع دراسة 

 المقياس بدرجة جيدة من الصدق والثبات.

ما المعايير الخاصة باختبار العوامل الستة عشر للشخصية عند : والذي ينص على الثالثالنتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال 

  تطبيقه على عينة من طلبة جامعة جدة؟

للدرجات الخام إلجابات افراد العينة على عوامل اختبار العوامل ( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 4يوضح الجدول )

 .التي يتم دراستها الستة عشر للشخصية

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري للدرجات الخام إلجابات افراد العينة على عوامل اختبار العوامل الستة  (3الجدول )

 عشر للشخصية التي يتم دراستها

رقم 

 العامل

رمز 

 العامل

 قيمة ت (6100عينة االناث )ن=  (251عينة الذكور )ن =  (9141العينة ككل )ن= 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

6 A 9.98 4.77 9.93 1.04 10.02 4.73 -0.45 

9 B 1.00 9.41 1.65 9.44 1.04 9.16 0.59 

4 C 14.06 6.76 14.1 7.23 14.03 6.44 0.24 

1 E 11.47 4.89 11.9 5.22 66.62 1.11 3.42* 

5 F 13.06 6.19 12.91 6.34 13.16 6.09 -0.97 

1 G 9.76 4.62 9.69 4.42 9.8 1.15 -0.58 

1 H 13.15 6.19 13.48 6.28 12.93 6.13 2.13* 

0 I 9.94 4.48 9.99 1.04 9.91 4.23 0.42 

2 
L 10.09 4.53 9.85 4.15 60.91 1.11 

-

2.14* 

60 M 13.13 5.53 13.17 1.41 13.1 4.94 0.29 

66 N 10.05 4.89 10 1.0 10.09 1.25 -0.45 
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69 

O 12.83 5.57 69.6 5.62 13.3 5.0 
-

5.32* 

64 Q1 10.44 4.67 66.60 1.42 9.96 1.05 6.43* 

61 Q2 9.61 4.47 10.03 4.55 2.41 1.19 3.70* 

65 Q3 10.26 4.74 10.18 1.02 60.46 1.11 -0.65 

16 Q4 12.91 6.15 12.62 1.60 13.1 1.64 -1.88 

 ( α = 0.05* دال عند مستوى الداللة ) 

( في 4) لفي الجدوالواردة القيم  السعودية، استخدمتلحساب معايير اختبار العوامل الستة عشر للشخصية في البيئة 

وذلك بتحويل درجات افراد العينة من الذكور واالناث الى الدرجة المعيارية  ،(Sten Score)العشرية المعيارية حساب الدرجة 

(Z score)، ومن ثم تحويل الدرجة المعيارية  ،اعتمادا على األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل عامل من العوامل

(Z)  باستخدام المعادلة: ، وذلك9وانحرافها المعياري  5,5الحسابي جة معيارية معدلة متوسطها وهي درالى الدرجة العشرية 

  9  +5.5×  (Z)العشرية = الدرجة المعيارية  المعيارية الدرجة

المعيارية  ( الدرجات5والجدول )( 1ويوضح الجدول )( 60 – 6وذلك للوصول لتوزيع لدرجات افراد العينة على مقياس من )

اختبار العوامل الستة عشر  واالناث علىالمقابلة للدرجات الخام الستجابات أفراد العينة الذكور  (Sten Scoresالعشرية )

حيث  ،على المقياس المستجيب للفرد للشخصية عشر ةالصفحة النفسية الختبار العوامل الستللشخصية والتي يتم بناء عليها رسم 

( في الفئة الوسطى و  1 -5( في فئة القطب المنخفض و)1 -6المعيارية العشرية ضمن التصنيف التالي: ) تفسير الدرجاتيتم 

 ( ضمن القطب المرتفع للعامل.60 -1الدرجات )

 16PFللدرجات الخام الستجابات أفراد العينة )الذكور( على اختبار  العشرية المقابلةالمعيارية الدرجات  (4الجدول )

رمز 

 العامل

 (Sten Score)الدرجة المعيارية العشرية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

B 0-9 4 1 5-1 1 0 2-60 66 69 64 

C 0 6-4 1-1 1-60 66-61 65-61 60-96 99-91 95-91 91-90 

E 0-6 9-1 5-1 1-2 60-66 69-61 65-61 60-62 90-99 94-91 

F 0 6-4 1-1 1-2 60-69 64-61 61-62 90-99 94-91 95-91 

G 0-6 9-4 1-5 1-1 0-2 60-66 69-61 65-61 61-60 62-90 

H 0 6-4 1-1 0-60 66-64 61-61 61-62 90-99 94-91 95-91 

I 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 
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L 0-6 9-4 1-5 1-1 0-2 60-66 69-64 61-61 61-60 62-90 

M 0 6-4 1-1 1-2 60-64 61-61 61-62 90-99 94-91 95-91 

N 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

O 0-6 9-1 5-1 1-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90-99 94-91 

Q1 0-9 4-1 5-1 1-0 2-66 69-64 61-65 61-61 60-62 90 

Q2 0 6-4 1-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 61-60 62-90 

Q3 0 6-9 4-5 1-1 0-60 66-69 64-65 61-61 60-62 90 

Q4 0 6-4 1-1 1-2 60-69 64-65 61-60 62-96 99-91 95-91 

 

 16PFللدرجات الخام الستجابات أفراد العينة )االناث( على اختبار  العشرية المقابلةالدرجات المعيارية  (5الجدول )

رمز 

 العامل

 (Sten Score)الدرجة المعيارية العشرية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

B 0-9 4 1 5-1 1 0 2-60 66 69 64 

C 0-6 9-1 5-1 0-60 66-64 61-61 61-90 96-94 91-91 91-90 

E 0-6 9-1 5-1 1-0 2-66 69-64 61-65 61-60 62-96 99-91 

F 0 6-4 1-1 1-60 66-64 61-61 61-62 90-99 94-95 91 

G 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 61-60 62-90 

H 0 6-4 1-1 1-2 60-69 64-65 61-62 90-99 94-95 91 

I 0-6 9-4 1-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 61-60 62-90 

L 0 6-4 1-5 1-1 0-60 66-69 64-61 65-61 60-62 90 

M 0-4 1-5 1-0 2-60 66-64 61-65 61-60 62-90 96-94 91-91 

N 0 6-9 4-5 1-1 0-60 66-69 64-65 61-61 60-62 90 

O 0-6 9-1 5-1 0-60 66-64 61-61 61-62 90-96 99-91 95-91 

Q1 0 6-9 4-5 1-1 0-2 60-69 64-61 65-61 60-62 90 

Q2 0 6-9 4-1 5-1 0-2 60-66 69-64 61-65 61-60 62-90 

Q3 0-6 9-4 1-5 1-1 0-60 66-69 64-61 65-61 60-62 90 

Q4 0 6-4 1-1 1-60 66-64 61-61 61-62 90-99 94-95 91 
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هل توجد فروق في عوامل الشخصية الستة عشر تعزى لمتغير النتائج والمناقشة المتعلقة بالسؤال الرابع والذي ينص على: 

 الجنس لدى طلبة جامعة جدة؟

لفحص الفروق بين متوسطي الذكور  (Independent Samples t-test)( نتائج اختبار ت للعينات المستقلة 4يظهر الجدول )

  عشر، حيث كانت الفروق بين الجنسين دالة على العوامل التالية: الستةواالناث على عوامل الشخصية 

حو ن بينما كانت االناث أكثر ميالا  ،وأكثر حزماا  أكثر ميال لحب لسيطرة فقد كانوالصالح الذكور  : وذلكالسيطرة – (E)العامل 

 .وتجنب الصراع لخضوعا

ما بين ،ءةا اجرأكثر النتائج أن الذكور أكثر ميالا ليكونوا  حيث أظهرتالجرأة االجتماعية: وذلك لصالح الذكور  – (H)العامل 

 لخجل.نحو التردد وا كانت االناث أكثر ميالا 

لصالح اإلناث فقد أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر ارتيابا وشكاا من الذكور الذين كانوا أكثر ثقة : وذلك االرتياب – (L)العامل 

 باألخرين.

الذكور الذين كانوا أكثر  للذات منقلقاا ولوماا عدم األمان: وذلك لصالح اإلناث فقد أظهرت النتائج أن اإلناث أكثر  – (O)العامل 

 .اطمئناناا 

قاومة بينما كانت االناث أكثر م ،للتجديد: وذلك لصالح الذكور فقد أظهرت النتائج أن الذكور أكثر تحرراا  القابلية – (Q1)العامل 

 للتجديد.

 استقالال وتفضيال لحل مشاكلهم بأنفسهمكفاية الذات: وذلك لصالح الذكور فقد أظهرت النتائج أن الذكور أكثر  – (Q2)العامل 

 على االخرين من الذكور. من االناث اللواتي هن أكثر اعتمادا

 :ملخص نتائج البحث

 يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:

 مع هذه العواملأكد التحليل العاملي وجود ستة عشر عامالا من عوامل الدرجة األولى وتوافق توزيع فقرات االختبار على  -

 توزيع فقرات النسخة االصلية مما يؤكد صالحية االختبار لالستخدام في البيئة السعودية.

 بخصائص سيكومترية جيدة عند تطبيقه في البيئة السعودية وعلى عينة من طلبة جامعة جدة. (PF16)تمتع اختبار  -

 لتجديد، كفاية الذات( لصالح الذكور.وجود فروق في عوامل الشخصية )السيطرة، الجرأة االجتماعية، القابلية ل -

 وامل الشخصية )االرتياب، عدم األمان( لصالح االناث.وجود فروق في ع -

 لم تظهر فروق في العوامل العشرة الباقية تبعاا للجنس. -
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 :التوصيات والمقترحات

 :توصي الدراسةفي ضوء النتائج السابقة 

 .السيكومترية لالختبار عند تطبيقه على أفراد من مراحل عمرية أخرىبإجراء دراسات مماثلة للتأكد من الخصائص  -

 للمقارنة بين سمات الشخصية لطالب الكليات اإلنسانية والكليات العلمية. مماثلةاجراء دراسات  -

تصميم برامج ارشادية للطالب والطالبات بحيث تركز هذه البرامج على عوامل الشخصية التي ظهرت بها فروق بين  -

 الجنسين.

 :العربية المراجع

مان، مركز ديبونو لتعليم التفكير، ع (.الطبعة الثالثة) دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية(. 9061أبو أسعد، أحمد )

 األردن.

 ، الكويت: دار الكتب.الشخصية من المنظور النفسي .(6221األنصاري، بدر )

، رسالة ماجستير غير منشورة، الشخصية الستة عشر وعالقتها بإدمان األمفيتاميناتعوامل (. 9066بن حجاب، منصور )

 كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية.

 21 ،لمجلة التربويةا(. مقياس للعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية: عينة سعودية من اإلناث، 9001عبد هللا ) ،الرويتع

(04،) 22 – 691. 

 اإلسكندرية: دار المعرفة العلمية. (.الطبعة الخامسة) األبعاد األساسية للشخصية(. 9066عبد الخالق، أحمد )

 ، دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن.سيكولوجيا الشخصية(. 9065غباري، ثائر، وأبو شعيرة، خالد )
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