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ونا من العوامل ا	�مسة الك ر"! لل �صية لدى املتعامل�ن مع جائحة كو ى

  )أطباء، م2ن طبية مساعدة، -يئة تمر(ض(الكوادر الطبية 

   عر>يات عبد ا	:ليمأحمد، نم7سو دمحم الطراونة

دن شاد وال@!بية ا	�اصة، Bلية العلوم ال@!بو(ة، جامعة مؤتة، = E رقسم   ر

 adhamsuud@gmail.com: ال"!يد Eلك@!وHي

Xصامل�:  

ىاســة للكــشف عــن العوامــل ا��مــسة الك�ــ� لل��ــصية الــسائدة لــدى ال�ــوادر الطبيــة �ــدفت الد ر

اســة مـــن  ونـــا، وت�ونـــت عينـــة الد رالعــامل1ن مـــع جائحـــة ,و مـــن العـــام1ن 7ـــ6 ال�ـــوادر الطبيـــة ) 1121(ر

اسة املن89  اسة مقياس العوامل ا��مس الك�� لل��صية، وأتبعت الد دن، واستخدمت الد رباأل ر ىر

تبـــاطي E ـــساطية رالوصـــفيHنE ـــالJK يLـــساM�اســـة إPـــO أن املتوســـط ا و�ـــو ) 3.68(ر، وتوصـــلت الد

، "متوســـط"ىبمـــستو ) 3.22(ىمـــستو مرتفـــع، و]ليـــھ مجـــال Eنفتـــاح عWـــO ا���ـــ�ة بمتوســـط حـــساLي 

، و]ليـھ مجــال املقبوليـة بمتوســط "متوسـط"ىبمــستو ) 3.13(و]ليـھ مجـال يقظــة الـضم�1 بمتوسـط 

ىبمــــستو ) 2.58(، و]ليــــھ مجــــال العــــصابية بمتوســــط حــــساLي "متوســــط"ىبمــــستو ) 2.95(حــــساLي 

  ".متوسط"

ونا:ال]لمات املفتاحية ر العوامل ا��مس الك�� لل��صية، ال�وادر الطبية، جائحة ,و   .ى
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The Five Major Factors of Personality among Medical 
Personnel Dealing with Corona Pandemic (Surgeons, 

Paramedical Professions, Nursing Staff) 

Maysoon Muhammad Al-Tarawneh*, Ahmed Arabiyat 

Guidance and Special Education Department, Faculty of 
Educational Sciences, Mu'tah University, Jordan. 

*Email: adhamsuud@gmail.com 

ABSTRACT: 

The study aimed to reveal the five major personality factors prevalent 
among medical staff working with the Corona pandemic, and the study 
sample consisted of (1121) two years in medical staff in Jordan. The 
study used the scale of the five major personality factors and followed 
the descriptive correlative approach. The study revealed that the 
average arithmetic domain of extraversion was (3.68), which is a high 
level, followed by the domain of openness to experience with an 
arithmetic mean of (3.22) at an “average” level, followed by the 
domain of conscientiousness with an average of (3.13) at an average 
level, followed by the field of acceptability with an arithmetic mean of 
(2.95) at the “intermediate” level, followed by the neuroticism domain 
with an arithmetic mean of (2.58) with a "medium" level. 

Keywords: The Five Major Factors of Personality, Medical Personnel, 
the Corona Pandemic.  
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  :مقدمة

ونــــا والgــــf أثــــرت عWــــO ,افــــة منــــا6c ا�Mيــــاة  ر  يواجــــھ العــــالم 7ــــ6 الوقــــت الــــرا�ن جائحــــة ,و
جtــة sثــار الــMrية الgــf بمختلـف مجاالopــا، و]قــع عWــO عـاتق ال�ــوادر الطبيــة العــبء kك�ــ� 7ـ6 موا

تنجم عoyا، ذلك يرجع للمtام املسندة إلovم 7ـ6 مواجtـة الف1ـ�وس و�Eتمـام برعايـة الـMrة العامـة 
نللمواطن1ن، فtم  يجدو أنفسtم 67 الصفوف kوOP ملواجtة kخطار الMrية، إضافة إOP أozم قد 

ن�ـــسقطو �ـــMايا ملـــرض يحـــاولو البحـــث عـــن عالجـــھ، مـــا يجعـــل مـــن حما يـــة العـــامل1ن 7ـــ6 القطــــاع ن
ة قصو ىالص�6 من العدو ضر ًى

يتطلب �ذا �Eتمام با�Jانب Eجتما�6، والص�6، وا�Jس�f، . ور
اسـة ا�Mاليـة عWـO ا�Jانـب النفـ��f، السـيما ا�Mـرص  روالنفـ��f لل�ـوادر الطبيـة، وسـوف نركـز 7ـ6 الد

جابيـة الgـf تمكـoyم مـن عOW أن تتمتع ��صية ال�وادر الطبية بالعديد من العوامل ال��ـصية �ي
تقــديم ا��ــدمات الــMrية عWــO أفــضل وجــھ وممكــن، و�ــنفس الوقــت �Eتمــام با�Mيــاة ال��ــصية 

  .وEجتماعية

و�عد ال��صية نظام مت�امل من الـسمات ا�Jـسمية والعقليـة وEجتماعيـة وEنفعاليـة 
ُ

مــع sخــر]ن، وأيــضا مـــع الثابتــة �ــسHيا، والgــf تم1ــ� الفــرد عــن غ1ــ�ه وتحــدد أســلوب �عاملــھ وتفاعلــھ 
  ).2001عبادة، (الب�ئة Eجتماعية واملادية اMKيطة بھ 

ا 7ــــــــ6  ـــار ا بــــ ــــصية دو ـــــسية لل��ـــ ــــــة العوامــــــــل ا��مـــــــسة الك�ـــــــ� الرئ�ـــ ــــد احتلـــــــت نظر]ـ ًزوقـــ ًر ى
ــ6 ا�Mيــــاة Eجتماعيــــة وkخالقيــــة واملtنيــــة  اســـات ال��بو]ــــة والنفــــسية ا�Mديثــــة، نظــــرا أل�مي�oــــا 7ــ ًالد ر

حيـث �عـد نمـوذج العوامـل ا��مـسة . وkعمال الfg يقوم �oا 67 حياتـھ اليوميـةللفرد، و67 الوظائف 
ىالك�ــ� مــن أ�ــم النمــاذج الgــf �ــشرح ال��ــصية 7ــ6 الوقــت ا�Mاضــر، باإلضــافة إPــO تــص¢يف شــامل 

fا باألدلـة العلميـة للبحـث التجر]¤ـo�Mثب¦ت ¥ـ fgشر]ة الHـدف �ـذا . ودقيق لوصف ال��صية الo§
مات الHـشر]ة املن¦ـشرة 7ــ6 فئـات أساسـية، بحيــث تحـافظ �ـذه اJKموعــات النمـوذج إPـO تجميـع الــس

  ).2015بقي»6، (عOW وجود�ا كعوامل ال غª© عoyا 67 وصف ال��صية 

¬6 مع  روأي خلل 67 ال��صية قد يولد عدم التوافق الداخ6W للفرد وسوء التوافق ا��ا
بنــــاء النفــــ��f وEجتمــــا�6 للفــــرد sخــــر]ن ومــــع الب�ئــــة اMKيطــــة بــــالفرد، و�ــــذا يــــنعكس ســــلبا عWــــO ال

ة، (   ). 2014رkما

7ـــ6  الكــــشف عـــن مـــستو العوامــــل                      اســــة ا�Mاليـــة  ىبنـــاء عWـــO مـــا ســــبق جـــاءت فكـــرة الد ر ً

ونا را��مسة الك�� لل��صية لدى العامل1ن من ال�وادر الطبية العاملة مع جائحة ,و   .ى

اسة   :رمش]لة الد

ا  تلعب ال�وادر الطبية دو
ً
ونا، نظرا للدو الذي ر ا 67 اJKتمع خالل جائحة ,و ركب�1ا و�ار ز

ً ً ً
ر

ييقومـو بــھ، إذ يحتــو عWــO جــانب1ن أساســي1ن ا�Jانــب الط¤ــf امل¯ــf وا�Jانــب Eجتمــا�6 ومــا يحتــو  ي ن
عليــھ مـــن معــاي�1 واخالقيـــات تمWــ6 علـــovم القيــام بـــواج±oم مــن خـــالل التعامــل مـــع املر°ــ�©، مـــن �نـــا 

اســــة ا�Mا ـــة عــــن الــــسؤال الــــرئ�س التــــا6Pرجــــاءت فكــــرة الد ـــل : ليــــة مــــن خــــالل Eجابـ ́ــــ� العوامـ مــــا أك
ونــا؟،  را��مــسة الك�ــ� لل��ــصية لــدى العــامل1ن مــن ال�ــوادر الطبيــة الــذين عملــوا مــع جائحــة ,و ى

ىما عوامل ال �صية ا	�مسة الك"! =ك_! شـيوعا لـدى العـامل�ن (و]نHثق عن السؤال الرئ�س 
  )ونا؟رمن الكوادر الطبية مع جائحة كو

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

ربيةمجلة الت  
 م2022 لسنة أبريل، )1(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

129 

اسة   :رأ-داف الد

اسة للتعرف عOW أك´� عوامل ال��صية ا��مسة الك�� kك´� شيوعا لدى  ى�دفت الد ر
ونا   .رالعامل1ن من ال�وادر الطبية مع جائحة ,و

اسة   :رأ-مية الد

أوال
ً

  :  =-مية النظر(ة: 

ائحـة مما ال شك فيھ ان ال�وادر الطبية واملtنية ¶ـش�ل عـام والgـf �عاملـت والتـزال مـع ج
ف الــــصعبة الgـــf تواجttــــا �ـــذه ال�ـــوادر مــــن اجـــل القيــــام بواج±oـــا �Eــــسا�ي  ونـــا، 7ـــ6 ظــــل الظـــر و,و ر
وا�Mفاظ عOW حياة Eفراد حgـ© لـو تطلـب ذلـك Eمـر البقـاء لـساعات طو]لـة 7ـ6 العمـل ¶عيـدين عـن 

6Wاسة تكمن فيما ي   :راسر�م والعمل ومن خالل �ذا فأن ا�مية الد

1. �ـــل ا ـــة العوامــ اســـ ]ات �Eتمــــــام ر�عت�ـــــ� د ة مــــــن ضـــــر ، ضـــــر ر�مــــــس ال��ـــــصية الك�ــــــ� ور و ى
بالـــMrة النفـــسية للعـــامل1ن مـــن ال�ـــوادر الطبيـــة واملtنيـــة، لـــذا ســـعت الباحثـــة لتوضـــيح 

�ا 67 �عز]ز الMrة النفسية   .رأ�مي�oا ودو

اسـة تخـص القطـاع الـص�6 خاصـة 7ـ6 ظـل �ـذه ا�Jائحـة، وذلــك  .2 راثـراء ا�Mقـل العل�ـf بد
ىيت�و من العوامل ا��مس الك�� لل��صيةيمن خالل تقديم إطار نظر    .ن

ونا، والكشف  .3 opا 67 ظل جائحة ,و ر�سليط الضوء عOW فئة �امة 67 اJKتمع اثب¦ت جدا ر
  .ىعن أك´� العوامل ا��مس الك�� لل��صية لدى ال�وادر الطبية العاملة

ـــة مــــن قبــــل .4 اســــة بمثابــــة دعــــوة لال�تمــــام بــــاملتغ�1ات النفــــسية لtــــذه الفئـ  ر�عت�ــــ� �ــــذه الد
  .ا�tJات ا�Kتصة

اسـات الgـf تناولـت عـن �ـذه الفئـة 7ـ6  .5 اسة �غطية للنقص 7ـ6 مثـل �ـذه الد رتأ�ي �ذه الد ر
  .ظل ا�Jائحة

ثانيا
ً

  : =-مية التطبيقية: 

ىفــد صـــا�»6 القــرار باJKـــال الــص�6 بمؤشـــرات كميــة عـــن أك´ــ� العوامـــل ا��مــس الك�ـــ�  .1 ر
ونا   .رلل��صية لدى ال�وادر الطبية خالل جائحة ,و

عاية ال�وادر الطبيـة وتـصميم تتم .2  OWاسة 67 توجيھ املرشدين والقائم1ن ع رثل أ�مية الد ر
  .ال��امج لtم لال�تمام با�Jوانب النفسية لد§oم

ة الــــMrة عWـــــO وضـــــع  .3 ا ـــرار بـــــو اســــة ا�Mاليـــــة 7ــــ6 مـــــساعدة أ¥ـــــMاب القـ رقــــد �ـــــسا�م الد زر
  .ا��طط Eس��اتيجية الop fgتم بتطو]ر ال�وادر الطبية

اساتقد �ستفيد طلب .4 اسـاopم رة الد اسـة 7ـ6 د ر العليا من نتائج ومق��حـات وتوصـيات الد ر
  .املستقبلة
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اسة ومحدداhiا   :رحدود الد

اسة mn إطار اk:ددات jتية   :رتتحدد الد

اسة خالل العام :ا	:دود الزمانية −   ).م2021(ر تم تطبيق أدوات الد

دنية ا:ا	:دود امل]انية − k نوب باململكةJ�  .لtاشميةر محافظات اقليم ا

دن مــن :ا	:ــدود الpــشر(ة − ونــا املن¦ــشرة بــاأل ر العــامل1ن 7ــ6 اJKــال الــص�6 خــالل موجــة ,و ر
]خ    . ولغاية الوقت ا�Mا9/20206Pرتا

ة عWـــO �عمـــيم النتـــائج بمـــا �عكـــس :ا	:ـــدود املوضـــوعية − اســـة ا�Mاليـــة بالقـــد ر تتحـــدد الد ر
راســة و�ــو مقيــاس مــدى اســتجابة أفــراد العينــة عWــO فقــرات kدوات املعــدة ألغــراض الد

 .ىالعوامل ا��مسة الك�� لل��صية

  :مصطX:ات البحث

  :ىالعوامل ا	�مس الك"! لل �صية

زخمــس تجمعـات ألبــر سـمات ال��ــصية يمثـل ,ــل : "بأ|hـاColman, 2003: 88) (عرف2ـا كوملـان 
تجمـــع عامـــل تجر]ـــدا JKموعـــة مـــن الـــسمات املتناغمـــة املـــشتقة مـــن التحليـــل العـــام6W، و,ـــل عامــــل 

ً

  :، و�ذه العوامل ا��مس ¿6"ن عوامل فرعيةيتضم

أوال
ً

وÀـــــش�1 �ـــــذا العامـــــل إPـــــO حالـــــة عاطفيـــــة تتم1ـــــ� ¶عـــــدم Eســـــتقرار العـــــاطفي :عامـــــل العـــــصابية: 
ة، والعــــصHية والتـــوتر، وحالــــة مـــن الغـــضب العــــداÁي، وEســـتجابات العاطفيــــة،  رواملزا¬ـــ6، وEســـ¦ثا

  .وسوء التكيف، وkف�ار غ�1 الواقعية

ثانيـــــا
ً

ـــوة التفـــــاعالت Eجتماعيـــــة، ومـــــستو ال¢ـــــشاط، :  Eنpـــــساطيةعامـــــل:  ىو]مثـــــل �ـــــذا العامـــــل قــ
 OــــWة عاليــــة ع روا�Mيو]ـــة، وامليــــل إPــــE Oخــــتالط Eجتمـــا�6 و�نــــاء شــــبكة عالقــــات اجتماعيـــة ذات قــــد

ة عE OWب�oاج وEستمتاع   .رالتأث�1 والقيادة والقد

ثالثا
ً

اك ا���ـ�ة مـن �عfª �ذا العامل: عامل Eنفتاح ع�� ا	�"!ة:  ر البحـث عـن خ�ـ�ات جديـدة، وإد
�ا، والرغبـة 7ـE 6ستكـشاف، حيـث تتم1ــ� بحـب املعرفـة، وإثـراء ا���ـ�ات، وتجديـد املعلومــات  رمـصد

  .وkف�ار، وامليل إOP التخيل

ًا�عــا و]تمثــل �ــذا العامــل 7ــ6 الكفــاءة Eجتماعيــة للفــرد، والgــf تتم1ــ� بمجموعــة : عامــل املقبوليــة: ر
  .لرحمة والشفقة وال¦سامح والس»6 ملساعدة sخر]نواسعة من ا

جـــة الفـــرد بال��ت�ـــب واملثـــابرة والواقعيـــة 7ـــ6 : عامـــل يقظـــة الـــضم�!: ًخامــسا رو]و�ـــÄ �ـــذا العامـــل د
السلوك املوجھ نحو الtـدف، والـذي يتم1ـ� بامليـل إPـO اسـتخدام الـضوابط الذاتيـة لتوجيـھ الـسلوك 

ة عاليـــــة عWــــO ضـــــبط الـــــنفس ـــتحكم فيـــــھ وقـــــد  واســـــتخدام املن±oــــات الذاتيـــــة لإلنجـــــاز مـــــع إظtـــــار روالـ
ادة حgــ© 7ــ6 حالــة مواجtــة الــصعو�ات وEل�ــ�ام باملبــادئ kخالقيــة عنــد التعامــل مــع  رالتــصميم و�

  ).2012ا�Mسيfª، (جوانب ا�Mياة ا�Kتلفة 
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ونا   :رجائحة كو

ونـا بأ|hـا) 2020(�عـرف منظمـة الــ�:ة العاليـة  س كو رجائحـة فــاير سـات واســعة  فــصيلة ف�1و:و
أمراضــا ت�ــ�اوح مــن نــزالت ال�ــ�د الــشاÁعة إPــk Oمــراض kشــد حــدة، مثــل  Eُن¦ــشار �عــرف أozــا �ــسHب 

ً ً

مــة Eل�oــاب الرئــو ا�Mـــاد   مــة الــشر kوســط التنفـــسية، ومتال يمتال زق س(الــوخيم  ز وف1ـــ�وس ). رالــسا
ونا املستجد، �و ساللة جديدة من     .Hشرالف�1وس لم �سبق اك¦شافtا لدى ال ر,و

  : الكوادر الطبية

ونـا بمحافظـات اململكـة  س ,و ر�عرف الباحثة ال�وادر الطبية �م ,افة العامل1ن عWـO مواجtـة فـاير و
دنية الtاشمية و]مثلوا kطباء واملمرض1ن والعامل1ن باملtن املساندة kر.  

اسات السابقة ر�طار النظر والد   ي

أوال
ً

  :ي�طار النظر: 

  لل �صيةىالعوامل ا	�مس الك"! 

�عد ال��صية السمة الرئ�سة الfg يتعامـل مـن خاللtـا الفـرد مـع اMKيطـ1ن بـھ، 
ُ

f الgـf �ع�ـ� عـن فÈـ
ُ

  .سلوكياتھ وتصرفاتھ ومعتقداتھ، و¿6 الfg تحدد طر]قة تواصل الفرد مع اJKتمع اMKيط

  :ىمفtوم العوامل ا��مس الك�� لل��صية

ودينامي ومت�امل و,ل صفة تم�1 ��سان عن غ�1ه  إطار عام وشامل :بأ|hا) 6: 2000(�عرف2اباظة 
اؤه  اتھ ا��اصة وثقافتھ وعاداتـھ ونـوع تفك1ـ�ه وآ رمن الناس تؤلف جانبا من ��ص�تھ فذ,اؤه وقد ر
ومعتقداتھ وفكرتھ عن نفسھ ونظرتھ املستقبلية �عت�� من مقومات ��ص�تھ و¿ـ6 تختلـف بـھ عـن 

  .sخر]ن

ق الفرديــة 7ــ6 : بأ|hـا(Stone & McCrae, 2007: 151)نو(و�ـ:2ا  ســتو ومكـراي  و أ¶عــاد الفـر
ا أنماطا م¦سقة من kف�ار، واملشاعر، وkفعال ميو kفراد إOP أن يظtر

ً
و   .ل

 نمـــوذج لوصـــف ال��ـــصية وشـــرح أ¶عاد�ـــا 7ـــ6 إطـــار وا�ـــÄ :بأ|hـــا) 12: 2012(و�عرف2ـــا ا	:ـــسي�� 
ــــن ـــل، �ـــــش�ل k¶عــــــاد kساســـــية لل��ـــــصية ��ـــــسانية عــ ــــق تجميـــــع الــــــصفات ومـــــنظم ومت�امــ  طر]ـ

املرتبطة معا وتص¢يفtا تحت نمـط أو عامـل مـستقل يمكـن �عميمـھ ع�ـ� مختلـف kفـراد والثقافـات 
ئ�ــــسة ¿ــــE 6نHــــساطية، واملقبوليــــة، و]قظــــة الــــضم�1، والعــــصابية،  روقــــد تحــــدد 7ــــ6 خمــــسة عوامــــل 

  .والتفتح

ـــــس الك"ــــــ! لل �ــــــصية بأ|hــــــا ـــــة العوامــــــل ا	�مـ ـــــس:ىو�عــــــرف الباحثـ ــــة مــــــن الـ مات املم1ــــــ�ة  مجموعــ
لل��صية الfg تم�1 الفرد عن غ�1ه، وتتضمن خمس عوامل، و]ندرج تحت ,ل عامل مجموعة من 

  .السمات النوعية الfg �ش�لھ

  

  



 
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى المتعاملين مع جائحة كورونا 

)أطباء، مهن طبية مساعدة، هيئة تمريض(من الكوادر الطبية   
  ،ميسون دمحم الطراونة/ أ

  أحمد عربيات/ د. أ
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  :العوامل =ساسية mn تكو(ن ال �صية

ي  ريو�� دو لو   :زأبر العوامل =ساسية mn تكو(ن ال �صية) 2014(ن

 النمـو الـص�6 والنـ8Ë، وحالـة ا�tJـاز �شمل ب¢ية ا�Jـسم مـن حيـث: ا�Jوانب ا�Jسدية .1
العص¤f، وحالة الغدد الصماء، واملظا�ر ا�Jـسدية لJÌـسم، وkمـراض ا�Jـسدية ومـدى 

  .تأث��1ا عOW الفرد وا�Mياة Eجتماعية

ة عOW : با�Jوانب العقلية .2 ات والتخيالت والقد اك الذ�fª والتصو ر¿6 ,ل ما يتعلق باإلد رر
يعمليــات الgــf يقــوم �oــا العقــل الHــشر لت�ــو]ن ا���ــ�ات التفك1ــ� والــتعلم، و¿ــ6 مجمــوع ال

  .املعرفية الfg تتوفر لدى الفرد ومساعدتھ 67 اك¦ساب ا����ة

: ¿ـE 6ســتعدادات الgـf �عتمــد عWـO الطاقــة العاطفيـة للــ��ص، مثــل: ا�Jوانـب املزاجيــة .3
ة، و�طoÍا، وقوopا أ   .و ضعفtارا�Mالة Eنفعالية واملزاج واملشاعر من حيث سرعة Eس¦ثا

ل,العــادات املك¦ــسبة وامليــو وkسـاليب الــسلوكية ن¦يجــة ملــا يك¦ــسبھ : ا�Jوانـب kخالقيــة .4
جية املتمثلة 67 امل�Î والعمل واJKتمع لالفرد من الب�ئة ا��ا   .ر

جيـة الgــf تـؤثر عWــO الــ��ص منـذ بدايــة نمــوه : ا�Jوانـب البيÏيــة .5 ر¿ـ6 جميــع العوامــل ا��ا
، والعالقـة بـ1ن الوالـدين وkبنـاء، وأجـواء الت¢ـشئة 7ــ6 و�ـشمل الوضـع Eقتـصادي لألسـرة

سية، والعالقة مع الزمالء، والعمل ، وا�Mياة املد �Îرامل  .ل

  :زوتت�� أبر العوامل =ساسية املكونة لل �صية، �j mnي

أوال
ً

  : العوامل ا	�سمية: 

ـــلوكtا  ـــات الgـــــf تـــــؤثر عWـــــO الغـــــدد الـــــصماء ¶ـــــش�ل خـــــاص وســ ـــات ال ســـــيما إن ¶عـــــض الtرمونــ وعمليـــ
قيــة، : التكيـف، وقــد ظtــر ذلــك 7ــ6 حالــة عــدم إفــراز �ـذه الغــدد أو فــشلtا 7ــ6 العمــل و¿ــ6 رالغــدة الد

7ــــ6 حالــــة التعــــرض لالنفعــــاالت  ـــO ال��ــــصية  العبيــــدي، (والبنكر]ــــاس، والغــــدة الكظر]ــــة، و]ــــؤثر عWـ
2011.(  

ثانيا
ً

  : العوامل Eجتماعية: 

]6Ó والثقا67 لھ و�التا6P، ال يمكن �ش�1 إOP الثقافة الfg �ع�ش فovا الفرد و]نخرط ر فovا، وال��اث التا
ة �عكــس �ــذا ال�ــ�اث الثقــا67  اسـة ال��ــصية ¶ــش�ل تجر]ــدي 7ــ6 اJKتمعــات ا�Kتلفـة ألozــا ضــر رد ور

ف الب�ئة املادية وEجتماعية اMKيطة بالفرد    ).2011الصاحب، (وو�عكس ظر

ثالثا
ً

اثة:    : رعامل التفاعل ب�ن الب7ئة والو

اثـــة جميـــع العوامـــل الداخليـــة الgـــf ,انـــت موجـــودة 7ـــ6 بدايـــة ا�Mيـــاة، أي عنـــد �خـــصاب، تمثــل ا رلو
اثة أننا ال نرث لو العين1ن ولو الشعر  اثة إOP الفرد من والديھ، و]ر أنصار علم الو نو]¢تقل الو ن رى ر
ًوا�Jلد وا��صائص ا�Jسدية فحسب، بل نرث أيضا ا��صائص العقلية وEجتماعيـة وEنفعاليـة 

  ).2010أبو أسعد، (وkخالقية 
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  :ىخصائص العوامل ا	�مس الك"!

ً�عـد معªــ© ال��ــصية مــن أك´ــ� املعــا�ي �عقيــدا 7ـ6 علــم الــنفس، ألنــھ يتــضمن ا��ــصائص ا�Jــسدية  ُ

7ـــ6 ب�ئــــة  وEنفعاليـــة والعقليـــة وkخالقيــــة 7ـــ6 حالـــة تفاعلtــــا مـــع ¶عـــضtا الــــبعض 7ـــ6 �ـــ�ص �عــــ�ش 
  ).2006امليالدي، (اجتماعية معينة 

  :ىوت"!ز خصائص نموذج العوامل ا	�مس الك"! لل �صية، �j mnي

ق فردية فيما يمk �1فراد من أف�ار، ومشاعر، وسلوكيات، وال يمكن أن �ـستدل  − و¿6 فر
 .علovا من سلوك أو تفاعل مفرد للفرد

 67 - ¶غض للنظر عن ج¢سھ، أو ساللتھ، أو طبقتھ Eجتماعية-يمكن وصف ,ل ��ص −
جاتھ 67  . �ذه السمات ا��مسرضوء د

Àــــــع �عتــــــدا6P داخــــــل اJKتمــــــع، لــــــذلك  − ع ســــــمات ال��ــــــصية ¶ــــــش�ل أقــــــرب إPــــــO التو زتــــــو ز
ن مستو معتـدل مـن الـسمة، ولكـن أفـراد  ىفبال¢سبة ألي سمة فإن معظم kفراد يظtر و

ن مـــستو]ات منخفـــضة جـــدا، أو مرتفعــــة جـــدا مـــن الـــسمة  ًقليلـــ1ن يظtـــر ً  & Stone)و
McCrae, 2007) 

ىلعوامل ا��مس الك�� لل��صية من أ�ـم وأحـداث النمـاذج الgـf فـسرت وÀعد نموذج ا −
ـــتم بوصـــــف وتـــــص¢يف العديـــــد مـــــن  ـــامال، §oــ ســـــمات ال��ـــــصية، حيـــــث �عـــــد نموذجـــــا شــ

ً ً

 ,Saucier)املصطMÌات أو املفردات الfg تصف سمات ال��صية الfg ي¦باين فovا kفراد 
2002) 

ىك�ــ� لل��ـــصية ¿ـــ6 مـــن أ�ــم مـــا �عمـــل عWـــO وصـــف ىوتــر الباحثـــة أن العوامـــل ا��مـــس ال              
 fgأبر املشكالت ال OWم ��ص�تھ والوقوف عtا فtيمكن من خالل fgزوتص¢يف ��صية الفرد، وال

 .�عا�ي مoyا

ثانيا
ً

اسات السابقة:    :رالد

اسة توليفر    (Tolliver, 2011):رد

ؤســـاء kقـــسام العـــ جـــة �عــــرض املمرضـــ1ن و اســـة إPـــO التعـــرف عWـــO د ر�ـــدفت الد ر امل1ن 7ـــ6 وحــــدات ر
اســـة مـــن  ممرضـــة ) 48(رالرعايــة ا�Mرجـــة ملـــصادر Eح�ـــ�اق والـــضغوط النفــسية، وت�ونـــت عينـــة الد

ــا قانونيــــا و اســــة املــــن89 الوصــــفي، وتوصــــلت ) 12(وممرضــ ســــاء kقــــسام، واتبعــــت الد رئ�ــــسا مــــن ر ؤر
ق ذات داللـــة إحـــصائية عWـــO مجــاالت Eح�ـــ�اق النفـــ��f بـــ1ن اســة إPـــO أنـــھ ال توجـــد فــر والد جـــات ر ر د

ســـاء kقــسام و�ي¢ـــت أيــضا أن عـــبء العمــل الزائـــد واملــشا,ل مـــع kطبـــاء  جــات ر ؤاملمرضــ1ن و�ـــ1ن د ر
ق ذات داللـة  ووموت املر°�© تمثل اJKاالت kك´� شدة لضغوط العمل، كمـا تبـ1ن أنـھ ال توجـد فـر

ق ذات دال وإحصائية �عز ملتغ�1 املؤ�ل العل�f وا����ة وا�J¢س، ب�نما تب1ن وجود فر لة إحصائية ى
 fجتماعية إذ تب1ن أن أفراد العينة غ�1 امل��وج1ن أقل �عرضا لالح��اق النف��E الةM�ى�عز ملتغ�1 ا

  .من امل��وج1ن
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اسة ظوا-ر  يد   ):2017(ر

 fح�ــ�اق النفــ��E 6مــسة الك�ــ� 7ــ��اســة إPــO التعــرف عWــO الت¢بــؤ لعوامــل ال��ــصية ا ى�ــدفت الد ر
اســة مــن لــدى ممر°ــ�f العنايــة املركــزة، وت�ونــ ممــرض وممرضــة، واتبعــت املــن89 ) 100(رت عينــة الد

ق طفيفـة وال توجـد داللـة إحـصائية بـ1ن الـذ,و و�نـاث  اسة إOP وجـود فـر رالوصفي، وتوصلت الد و ر
جــــود عالقــــة عكــــسية ذات داللــــة إحــــصائية بــــ1ن العمــــر وعامــــل  وفيعوامــــل ال��ــــصية ا��مــــسة، و

جـود عالقـة عكـسية ولكــن ال توجـد دال جــود واملوافقـة، و ولـة إحـصائية بــ1ن العمـر و�ـا6æ العوامـل، و
ق طفيفـــة ولكـــن ال توجـــد داللــة إحـــصائية بـــ1ن املـــش��ك1ن ¶عوامــل ال��ـــصية ا��مـــسة حـــسب  وفــر
ة العوامل ال��صية ا��مسة الك�� 7ـ6 الت¢بـؤ  ت النتائج إOP أن قد ىاملستو الثقا67 لد§oم، وأشا رى ر

  .باالح��اق �و نموذج ذو داللة إحصائية

اسة عقب   ):2018(اHي و>ن طا-ر رد

اســــة للكــــشف عــــن العالقــــة بــــ1ن ســــمات ال��ــــصية والــــذ,اء Eنفعــــا6P، وت�ونــــت عينــــة  ر�ــــدفت الد
ـــــــن  ـــــــة مـــ اســـ ــــــــران، ) 300(رالد ــــــة و�ــ ــــــــMrية بواليــــ ـــــا بمختلــــــــــف املؤســــــــــسات Eس¦ــــــــــشفائية والــ ممرضـــــ

َ

اسـة مقياèـ�f سـمات ال��ـصية حـسب نمـوذج العوامـل ا��مـسة الك�ـ� والــذ,اء  ىواسـتخدمت الد ر
اسة املن89 الوصفي التحلي6W، وكشفت النتائج عن Eنفع را6P حسب النموذج ا�Kتلط، واتبعت الد

ق عWـــO مـــستو]ات أ¶عـــاد الـــذ,اء  ق دالـــة إحـــصائيا 7ـــ6 مـــستو]ات ســـمات ال��ـــصية وفـــر ووجـــود فـــر و
6PنفعاE تباطيھ إحصائيا ب1ن سمات ال��صية والذ,اء جود عالقة ا رEنفعا6P لدى املمرض1ن و   .و

اسة مر(   ):2019(م رد

اسة للكشف عن العالقة ب1ن Eح��اق النف��f والعوامل ا��مسة لل��صية، وت�ونت  ر�دفت الد
اســـــة مــــن  ممرضـــــا وممرضـــــة مــــن مس¦ـــــشفى املواســـــاة بمحافظــــة دمـــــشق، واتبعـــــت ) 150(رعينــــة الد

َ

اسات إOP النتائج التالية اسة املن89 الوصفي، وتوصلت الد رالد ا �ناك عالقة موجبة دالة إحصائي: ر
، كما توجد عالقة سالبة دالة إحصائيا بـ1ن )العصابية(ب1ن Eح��اق النف��f الك6W وأ¶عاده وعامل 

و]ـرتبط ) يقظـة الـضم�1، الطيبـة، وEنHـساطية(�جtاد Eنفعا6P، وتبلـد املـشاعر و,ـل مـن العوامـل 
). O ا���ــ�اتيقــضھ الــضمE ،�1نHـساطية، وEنفتــاح عWــ(رنقـص الــشعو باإلنجــاز ¶عالقــة سـلبية مــع 

ق بــــ1ن  اســــة، و�نــــاك فــــر جــــة متوســــطة لــــدى أفــــراد عينــــة الد وكــــذلك ين¦ــــشر Eح�ــــ�اق النفــــ��f بد ر ر
، كما ال توجـد  رالذ,و و�ناث 67 مستو �جtاد Eنفعا6P وتبلد املشاعر والعصابية لصا�Ä الذ,و ىر

E 67ــ ق  اســة، وأخ1ــ�ا التوجـــد فــر ق وفقــا لMÌالــة Eجتماعيــة عWـــO مقياèــ�f الد وفــر ح�ــ�اق النفـــ��f رو
  .وفقا لسنوات ا����ة 67 العمل

اسة قديح    ):2019(رد

اســـة إPـــO التعـــرف عWـــO العالقـــة بـــ1ن العوامـــل ا��مـــسة الك�ـــ� لل��ـــصية والرضـــا عـــن  ى�ـــدفت الد ر
ا�Mيــاة لــدى املمرضـــ1ن واملمرضــات العــامل1ن 7ـــ6 أقــسام العنايــة املكثفـــة 7ــ6 املس¦ــشفيات ا��Mوميـــة 

ـــة ال ــــزة، وت�ونـــــت عينــ اســـــة مـــــن بمحافظـــــات غـ اســـــة املـــــن89 ) 82(رد ـــا وممرضـــــة، واتبعـــــت الد رممرضــ
ً

ا ب¢ـسبة بلغـت  ́ـ� ان¦ـشا اسـة إPـO أن عامـل يقظـة الـضم�1 ,ـان kك رالوصفي التحلي6W، وتوصـلت الد ر
، %59.755، ثم املقبولية %68.380، ثم EنHساط %72.703، يليھ Eنفتاح عOW ا����ة 81.329%

تباطيھ سالبة دالة %48.556ا ب¢سبة بلغت ر67 ح1ن ,انت العصابية kقل ان¦شا جود عالقة ا ر، و و
تباطيــھ موجبــة ذات  رإحــصائيا بــ1ن العــصابية والرضــا عــن ا�Mيــاة، كمــا بي¢ــت النتــائج وجــود عالقــة ا
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داللــــة إحــــصائية بــــ1ن يقظــــة الــــضم�1 والرضــــا عــــن ا�Mيــــاة، ب�نمــــا بي¢ــــت النتــــائج عــــدم وجــــود عالقــــة 
تباطيھ ب1ن ,ل من EنHساط، Eنف   .تاح عOW ا����ة، املقبولية Eجتماعية والرضا عن ا�Mياةرا

اسات السابقة   :رالتعقيب ع�� الد

اسـة مــشا�oة  اســات الـسابقة الgــf ,انـت متاحــة للباحثـة لــم تجـد الباحثــة أي د صـد الد رمـن خــالل  ر ر
اســات اMKليــة والعر�يــة وkجنHيــة والgـf أتيحــت للباحثــة، و�ــذا مــا يؤكــد نــ اســة 7ــ6 الد رلtـذه الد ة ر رد

دنية k مس الك�� لل��صية 67 الب�ئة��اسة ا�Mالية الfg تناولت العوامل ا رالد   .ىر

اســات الgــf ,انــت متاحــة للباحثــة اتفقــت مــع �ــذه  - رمـن خــالل مــا ســبق نجــد أن ¶عــض الد
اسـة واملتمثـل  اسة 67 تناواللعوامل ا��مـس الك�ـ� لل��ـصيةمن حيـث مجتمـع الد رالد ىر

  .وصفي67 ال�وادر الطبية، واملن89 ال

اســات الــسابقة بــ1ن املقــاي�س ا�Jــا�زة  - اســة املــستخدمة 7ــ6 الد ركمــا وتنوعــت أدوات الد ر
ـــو]ر مقيــــاس العوامــــل ا��مـــــس  اســــة ا�Mاليــــة تطـ ، وتم1ــــ�ت الد روأخــــر أعــــد�ا البــــاحثو ن ى

  .ىالك�� لل��صيةمن قبل الباحثة

اســات الـسابقة 7ـ6 تحديــد املـن89 املتبــع 7ـ6 ال - اسـة ا�Mاليــة مـن الد رواسـتفادت الد اســة ر رد
تباطي E رو�و املن89 الوصفي.  

اســة  - اســات الـسابقة 7ــ6 تفـس�1 ومناقــشة نتـائج الد اسـة ا�Mاليــة مـن الد رواسـتفادت الد ر ر
اسة اسات السابقة وكذلك Jë 67م ونوع العينة املستخدمة 67 الد رودعمtا ب¢تائج الد   .ر

اسات السابقة 67 الف��ة الزمنيـة ال - اسة ا�Mالية عن الد ركما وتختلف الد gـf طبقـت فovـا ر
اسة من ال�وادر الطبية الfg عملت مع جائحة  اسة، و67 العينة الfg تطبق علovا الد رالد ر

ونا   .ر,و

اسـات  - اسات سابقة 67 تحديد kدوات املـستخدمة 7ـ6 الد ركما واستفادت الباحثة من د ر
اسات سابقة للتعرف عOW املراجع kك´� �عامال. ا�Mالية كما استفادت الباحثة من د

ً
 مع ر

اسة  ، وكذلك 67 اختبار عينة الد اسة، والfg �عاملت معtا 67 �طار النظر رمتغ�1ات الد ير
ا�Mاليـــة، و�نـــاء kداة املناســـبة لtـــا واختيـــار أ�ـــسب kســـاليب �حـــصائية لتحليـــل بيانـــات 

اسة   .رالد
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اسة   :رمن¦¥ وإجراءات الد

اســة ا�Mا 7ــ6 الد ري¦نــاو �ــذا ا�Jانــب بيــان املــن89 املتبــع  صــف اJKتمــع kصــ6W، العينــة الgــf ل وليــة، و
مـــــة للتحقـــــق مـــــن دالالت صـــــدقtا،  زاخت1ـــــ�ت منـــــھ، وkدوات الgـــــf تـــــم اســـــتخدامtا، وا��طـــــوات الال
ـــات،  ـــتخدامtا لتحليــــــل البيانــــ ــــة باســــ ـــــت الباحثــ ـــf قامـ ــــبة الgــــ وثباopــــــا، واملعا�Jــــــات �حـــــــصائية املناســ

اسةواستخالص النتائج ملناقش�oا، وتفس��1ا، و�جراءات الع   .رملية الfg اتبعت 67 الد

اسة–أوال    ر من¦¥ الد

تبـــاطي؛ وذلـــك ملناســـHتھ أل�دافtاألنـــھ  E اليـــة املـــن89 الوصـــفيM�اســـة ا راســـتخدمت الباحثـــة 7ـــ6 الد ر
اسة الواقع، أو الظا�رة كما توجد 67 الواقع، و§oتم بوصفtا وصفا دقيقا، وÀع�ـ� عoyـا  �عتمد عOW د

ً ً
ر

ـــا، مــــن خــــالل إعطــــاء �عب1ــــ�ا كميـ
ً ً

جـــــة  ـــf، و]و�ــــÄ مقــــدار وجــــود الظــــا�رة، وJëمtــــا، ود ق�ـ ر وصــــف  ر
اسـة  ، وتحليلtـا وتفـس��1ا، فـضال عـن أنـھ kسـلوب الوحيـد وkساèـ�f لد تباطtا بالظوا�ر kخر را ر

ً ى
  .¶عض املوضوعات ��سانية

ثانيا 
ً

اسة–   ر مجتمع الد

اســـة جميـــع kفـــراد، أو �kـــ�اص، الـــذين ي�ونـــو موضـــوع مـــش� نيقـــصد بمجتمـــع الد اســـة، ر رلة الد
اسة ا�Mالية جميع العامل1ن 67 ال�وادر الطب�بة الذين عملوا مع جائحة  روشمل اJKتمع kص6W للد

ونا   .  ر,و

  )1(لجدو 
اسة   ر يو�Ä مجتمع الد

 اناث رذكو

 م]ان العمل
 طب7ب

م2ن 
طبية 

 مساعدة
 طب7ب تمر(ض

م2ن 
طبية 

 مساندة
 تمر(ض

 ا�kموع

 378 116 50 31 74 10 97 معان امليداHي

ايد  336 176 33 4 41 47 35 زالشيخ دمحم بن 

 332 141 7 6 99 9 70 معان ا	:كومي

 644 240 58 70 74 19 183 الكرك ا	:كومي

 729 337 197 38 25 51 81 مدير(ة :ة الكرك

مدير(ة :ة 
 العقبة

10 12 35 7 115 151 330 

مدير(ة ال�:ة 
 الطفيلة

36 22 9 20 17 36 140 

 319 108 56 9 33 35 78 (ة :ة معانمدير

 3208 1305 533 185 390 205 590 ا�kموع
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ثالثا 
ً

اسة–   ر عينة الد

ـــة مــــن    اســ العـــــام1ن 7ـــــ6 ال�ـــــوادر الطبيــــة الـــــذين عملـــــوا جائحـــــة ) 1121(رت�ونــــت عينـــــة الد
�م بطر]قة العينة العشوائية تمثل  ونا، تم اختيا ر,و اسة، و]و%) 35(ر �Ä رمن اJKتمع kص6W للد

اسة را�Jدو التا6P عينة الد   : ل

  ) 2(لجدو 

اسة   ريو�Ä عينة الد

 اناث رذكو

 م]ان العمل
 طب7ب

م2ن 
طبية 

 مساعدة
 طب7ب تمر(ض

م2ن 
طبية 

 مساندة
 تمر(ض

 ا�kموع

 132 40 17 11 26 4 34 معان امليداHي

ايد  118 62 12 2 14 16 12 زالشيخ دمحم بن 

 116 49 2 2 35 4 24 معان ا	:كومي

 224 84 20 25 25 6 64 الكرك ا	:كومي

 254 118 69 13 9 17 28 مدير(ة :ة الكرك

 114 52 40 2 12 4 4 مدير(ة :ة العقبة

 50 12 6 7 4 8 13 مدير(ة ال�:ة الطفيلة

 113 38 20 3 12 13 27 مدير(ة :ة معان

 1121 455 186 65 137 72 206 ا�kموع

ا�عا 
ً

  :ئص السيكوم@!ية عينةالتحقق من ا	�صا–ر

�م بطر]قـــة ) 30(ت�ونــت مـــن  ونـــا، تـــم اختيـــا رموظفـــا مـــن ال�ــوادر الطبيـــة الـــذين عملـــوا بجائحــة ,و ر
اسة   .رالعينة العشوائية، �oدف التحقق من ا��صائص السي�وم��ية ألدوات الد

  )3(لجدو 

اسة وفقا للنوع وسنوات ا��دمة وطبيعة العمل Àع عينة الد رتو   ز

 ال°سبة املئو(ة دالعد البيان املتغ�!ات

 37.0 415 ذكر

 النوع 63.0 706 أن±²

 100% 1121 ا�kموع
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 ال°سبة املئو(ة دالعد البيان املتغ�!ات

 21.9 246  سنوات فأقل5

 44.7 501  سنة5-15

 33.4 374  سنة15أك_! من 
 سنوات ا	�دمة

 100% 1121 ا�kموع

 24.2 271 طب7ب

 23.0 258 ممرض

 52.8 592 م2ن طبية مساندة
 طبيعة العمل

 100% 1121 ا�kموع

ا�عا 
ً

اسة-ر   :ر أدوات الد

مة تم استخدام مقياس العوامل ا��مسة الك�� لل��صية، لدى العامل1ن 67  ى�Jمع البيانات الال ز
ونا  .رال�وادر الطبية الذين عملوا مع جائحة ,و

  ):الباحثة(ىقائمة العوامل ا	�مسة الك"! لل �صيةإعداد 

اسة ¶عد Eطالع عOW ألغراض تم استخدام مقياس العوامل ا��مس ال رك�� لل��صية 67 �ذه الد ى
اسـة  اســات الـسابقة، ومoyــا د رkدب النظـر والد ر اسـة )2018العــزام، (ي ، وقــد )2020الــسيد، (ر، ود

ـــة مـــــن  تھ kوليــ رت�ـــــو املقيـــــاس بـــــصو عـــــة عWـــــO خمـــــسة عوامـــــل و¿ـــــ6) 42(ن EنHـــــساطية، : (زفقـــــرة مو
، وللتأكــــد مــــن مناســــبة )وEنفتــــاح عWــــO ا���ــــ�ة، و]قظــــة الــــضم�1، والعــــصابية، )املقبوليــــة(والطيبـــة 

 OــWـذا املقيـاس ع� OـWسـتجابات عE ناملقيـاس اسـتخرجت دالالت الـصدق والثبـات للمقيـاس، وت�ـو
جــة كب1ــ�ة جــدا وأعطيــت ) 5(التــدرج مــن  مــستو]ات، حــسب مقيــاس ليكــرت ا��ماèــ�f، و¿ــ6 بد

ً
) 5(ر

جــــة كب1ــــ�ة وأعطيــــت  جــــات، و�د رد جــــة متوســــطة ) 4(ر جــــات، و�د رد جــــة ) 3(وأعطيــــت ر جــــات، و�د رد ر
جات 67  جة واحدة فقط، وعكس �ذه الد جة قليلة جدا وأعطيت د جتان، و�د رقليلة وأعطيت د ر ر ر

ً

  .حال الفقرات السلبية

  : قامت الباحثة بحساب ا��صائص السي�وم��ية للمقياس، وذلك عOW النحو �sي

 ValidityTestصدق املقياس  -1

  :صدق اk:كم�ن  -

تھ املبدئيــة وامل�ــو مــن تــم عــرض فقــرات امل   نقيــاس 7ــ6 صــو فقــرة عWــO مجموعــة مــن ) 42(ر
ا����اء 67 مجال Eختصاص، لMÌكم عOW فقراتھ، من حيث صياغ�oا، ومناسب�oا، ومالءم�oا لقياس 

  .فقرة) 42(نما وضعت من أجلھ، و�قي املقياس ¶عد إجراء �عديالت، وتوجovات اMKكم1ن يت�و من 

mساق الداخ��E :  

جة ال�لية للمجال كما �و مو�Ä 67 جدوتم حسا تباط ب1ن الفقرات والد E لب معامالت ر   )3(ر
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  )3(لجدو

تباط ب1ن فقرة والبعد الذي ت¢ت�f إليھ  E 30= ن(رمعامالت(  

 Eنفتاح ع�� ا	�"!ة العصابية يقظة الضم�! املقبولية Eنpساطية

 م
  معامل

تباط Eر 
 م

  معامل

تباط Eر 
 م

  معامل

تباط Eر 
تباط م E تباط م رمعامل E رمعامل 

1 0.57**  9 0.38**  18 0.62**  25 0.69** 33 0.71** 

2 0.66**  10 0.78**  19 0.48**  26 0.66**  34 0.52** 

3 0.87**  11 0.74** 20 0.49**  27 0.81** 35 0.77** 

4 0.83**  12 0.59** 21 0.45**  28 0.80** 36 0.78** 

5 0.73**  13 0.37* 22 0.71**  29 0.41* 37 0.86** 

6 0.82**  14 0.51** 23 0.80**  30 0.47** 38 0.74** 

7 0.60**  15 0.76** 24 0.64**  31 0.89**  39 0.74**  

8 0.72**  16 0.49**   32 0.87**  40 0.64** 

  17 0.56**      41 0.65** 

        42 0.80** 

  0.05ىدالة عند مستو  *                  0.01ى دالة عند مستو **

أن جميـــع فقـــرات املقيـــاس دالـــة إحـــصائيا، ممـــا يـــدل عWـــO ا�ـــساق الفقـــرات ) 3(ليتـــÄË مـــن ا�Jـــدو
جة ال�لية للمجاالت   . روالد

  ReliabilityTestثبات املقياس 

  : ثبات �عادة

�عرف الثبات بأنھ �Eساق 67 النتائج، وÀعت�� املقيـاس ثابتـا إذا   
ً

لتـم ا�Mـصو عWـO النتـائج 
اسة  ف نفسtا، وتم تطبيق أداة الد رنفسtا لدى إعادة تطبيقھ عk OWفراد أنفسtم، و67 ظل الظر و

 OـــــWتبـــــاط ) 30(ع ـــل ا رفـــــردا مـــــن ومـــــن خـــــارج عين�oـــــا، وتـــــم حـــــساب معامـــــل الثبـــــات باســـــتخدام معامــ
ً

مªـf مدتـھ ث ، و�Eساق الداخ6W ¶عد تطبيق Eختبـار مـرت1ن و�فـار  زب�1سو ق لالثـة أسـابيع، وا�Jـدو ن
  :ىيب1ن قيم معامالت الثبات ملقياس العوامل ا��مسة الك�� لل��صية) 4(
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  ) 4(لجدو 

  ىمعامالت الثبات JKاالت مقياس العوامل ا��مس الك�� لل��صية

 قيم معامالت الثبات ىمجاالت مقياس العوامل ا	�مسة الك"! لل �صية

 E 0.968نpساطية

 0.978 )املقبولية(الطيبة 

 0.971 يقظة الضم�!

 0.642 العصابية

 E 0.952نفتاح ع�� ا	�"!ة

m0.972 الك� 

>ناخ    وثبات �Eساق الداخ�m باستخدام معامل الثبات باستخدام ألفا كر

  )5(لجدو 

نباخ و معامالت الثبات JKاالت مقياس العوامل ا��مس الك�� لل��صية باستخدام ألفا كر   ى

 قيم معامالت الثبات ى ا	�مسة الك"! لل �صيةمجاالت مقياس العوامل

 E 0.654نpساطية

 0.486 )املقبولية(الطيبة 

 0.438 يقظة الضم�!

 0.588 العصابية

 E 0.770نفتاح ع�� ا	�"!ة

mا0.763 الك� 

ة الoyائيـة مـن                 رو]ت�و مقياس العوامل ا��مـسة الك�ـ� بالـصو ى قـم ) 42(ن ) 3(رفقـرة مMÌـق 
عة عOW خمسة   :  أ¶عاد، و,انت عOW النحو التا6Pزمو

  )E)1-8نHساطية وتقاس بالفقرات : لالعامل kو

  ).17-9(وتقاس بالفقرات ) املقبولية(الطيبة : العامل الثا�ي

  ).24-18(يقظة الضم�1 وتقاس بالفقرات : العامل الثالث

  ).32-25(العصابية وتقاس بالفقرات : العامل الرا¶ع

  ).42-33(اح عOW ا����ة و]قاس بالفقرات Eنفت: العامل ا��امس
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  )6(لجدو 

  ىالفقرات �يجابية والسلبية ملقياس العوامل ا��مسة الك�� لل��صية

مجاالت مقياس العوامل ا	�مس 
 ىالك"! لل �صية

الفقرات  الفقرات �يجابية
 السلبية

 E 1-2-3-4 -5-6 7-8نpساطية

 16-14-9 17-15-13- 12-11-10 )املقبولية(الطيبة 

 22-21 24-23- 20-19-18 يقظة الضم�!

 26 32-31-30-29- 28-27-25 العصابية

 E 33-35-36 -37-38-39-40-41 -42 34نفتاح ع�� ا	�"!ة

  ىمستو(ات ت�:يح العوامل ا	�مسة الك"! لل �صية

اســة فقــد تــم تحديــد طــو ا��اليــا 7ــ6 مقيــاس ليكــرت ا��ماèــ�f مــن  للتحديــد اMKــك املعتمــد 7ــ6 الد ر
جـــات املقيـــاس خـــال ومـــن ثـــم تقـــسيمھ عWـــO أك�ـــ� قيمـــة 7ـــ6 املقيـــاس ) 4=1-5(رل حـــساب املـــدى بـــ1ن د

للMÌــــصو عWــــO طــــو ا��ليــــة أي  وLعــــد ذلــــك تــــم إضــــافة �ــــذه القيمــــة إPــــO أقــــل قيمــــة 7ــــ6 ) 0.8=4/5(ل
وذلـك لتحديـد ا�Mـد kعWـO لtـذه ا��ليـة، و�كـذا أصـبح ) بداية املقياس و¿6 واحد ¥ـMيح(املقياس 

  :ل كما �و مو�Ä 67 ا�Jدو التا6Pلطو ا��اليا

  ) 7(لجدو 

  ىيو�Ä مستو]ات تMrيح العوامل ا��مسة الك�� لل��صية

ن ال°س�Â املتوسط ا	:ساÀي جة التأييد زالو  رد

 منخفض جدا %36 اقل -% 20 1.80 – 1

 منخفض %52 اقل -% 36أك�� من  2.60 – 1.80أك�� من 

 متوسطة %68 اقل -% 52أك�� من  3.40 – 2.60أك�� من 

 مرتفع %84 اقل -% 68أك�� من  4.20 – 3.40أك�� من 

 مرتفع جدا %100 -% 84أك�� من  5 – 4.20أك�� من 

اسـة وا�Mكـم عWـO مـستو Eسـتجابة، اعتمـدت الباحثـةعOW ترت�ـب املتوســطات  ىولتفـس�1 نتـائج الد ر
ىا�Mـسابية عWـO مــستو k¶عـاد ومــستو الفقـرات 7ــ6 ,ـل مجـال، وقــد حـدد الباح جـة املوافقــة ى رثــة د

اسة   .رحسب اMKك املعتمد للد
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  :=ساليب �حصائية املستخدمة

 : تم استخدام kساليب �حصائية التالية           

1.  6Wساق الداخ�EInternal Consistency 6 بـ1ن الفقـراتWساق الـداخ�E ساب صدقM� 
 .وk¶عاد الfg ت¢ت�f إلovا

نباخ .2 الثبات �Mساب مCronbache Alfaومعامل ألفا كر  .رعامل 

�Mساب معامل الثبات Split Half Methodطر]قة التجزئة النصفية  .3 . 

 .نمعادلة سب�1مان براو للثبات لتعديل معامل الثبات .4

تفــاع أو انخفـــاض  .5 ن ال¢ـــس¤© وذلــك ملعرفـــة ا راملتوســط ا�MــساLي  وEنحرافاملعيـــار والــو ز ى
ات متغ�1ات ا ة من عبا اسة عن ,ل عبا راستجابات أفراد الد ر اسة kساسيةر  .رلد

 تحليل Eنحدار املتعدد .6

ق ب1ن عي¢ت1ن مستقلت1نT.testاختبار  .7  .و إليجاد الفر

اسة وتفس�!-ا   :رنتائج الد

اسـة وذلـك مـن خـالل  ريتضمن �ـذا ا�Jانـب عرضـا تحليـل البيانـات واختبـار فرضـيات الد
اســـة، واســـتعراض أبـــر نتـــائج Eســـ¦بانة والgـــf تـــم التوصـــل ز�جابـــة عـــن أســـئلة الد  إلovـــا مـــن خـــالل ر

تحليل فقراopا، والوقوف عOW متغ�1اopا، لذا تم إجراء املعا�Jات �حصائية للبيانـات املتجمعـة مـن 
ــــة  اســـــات Eجتماعيـ م �حـــــصائية للد ــــامج الـــــر اســـــة، حيـــــث تـــــم اســـــتخدام برنـ راســـــ¦بانة الد ) spss(زر

اسة الfg س�تم عرضtا وتحليلtا 67 �ذا الفصل رلMÌصو عOW نتائج الد   .ل

ــا  ــ ــــن مـــ ــــامل�ن مـــ ــــدى العـــ ــــيوعا لـــ ــــ! شـــ ــــــ! =ك_ـــ ــــل ال �ـــــــصية ا	�مـــــــسة الك"ـ ىعوامـــ
ونا؟   رالكوادر الطبية مع جائحة كو

جــــة املوافقــــة  ن ال¢ـــس¤f ود رتـــم اســــتخدام املتوســـط ا�MــــساLي وEنحــــراف املعيـــار والــــو ز ي
ىوال��ت�ــب للتعــرف عWــO أك´ــ� عوامــل ال��ــصية ا��مــسة الك�ــ� شــيوعا لــدى العــامل1ن مــن ال�ــوادر 

ونا، وتو�Ä ا�Jداو التا6P ذلكالطبية مع ل جائحة ,و   : ر

 Äوالرتــــب و]و�ــــ f¤ن ال¢ــــس زتــــم اســــتخدام املتوســــط ا�MــــساLي وEنحــــراف املعيــــار والــــو ي
قم  رجدو    :ذلك) 8(ل
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  )8(لجدو 
ن ال¢س¤©الوسط ا�MساLى و زEنحراف املعيار والو   ىلعوامل ا��مسة الك��ل ى

الوسط  البيان
 ا	:ساÀي

Eنحراف 
 ياملعيار

ن  زالو
 °س�Âال

 ال@!ت7ب

 E 3.68 0.53 73.6 1نHساطية

 4 59.1 0.28 2.95 املقبولية

 3 62.6 0.37 3.13 يقظة الضم�1

 5 51.5 0.46 2.58 العصابية

 E 3.22 0.84 64.4 2نفتاح عOW ا����ة

و�ــو ) 3.68(تبـ1ن النتــائج أن املتوســط ا�MـساLي JKــال EنHــساطية ) 8(لمـن خــالل جــدو 
، "متوســـط"ىبمـــستو ) 3.22(و]ليـــھ مجـــال Eنفتـــاح عWـــO ا���ـــ�ة بمتوســـط حـــساLي ىمـــستو مرتفـــع، 

، و]ليـھ مجــال املقبوليـة بمتوســط "متوسـط"ىبمــستو ) 3.13(و]ليـھ مجـال يقظــة الـضم�1 بمتوسـط 
ىبمــــستو ) 2.58(، و]ليــــھ مجــــال العــــصابية بمتوســــط حــــساLي "متوســــط"ىبمــــستو ) 2.95(حــــساLي 

  ".متوسط"

ـــ ـــا ال�ــــوادر الطبيــــة، وكـــــذلك و�عــــز الباحثــــة الن¦يجــــة الـ ات الgــــf تتمتــــع �oـ ـــا ـــO املtــ رسابقة إPـ
ة الMrة، و�ذا يدلل عOW تمتع ال�وادر  ا ]ب والتأ�يل الfg تتلقاه ال�وادر الطبية من خالل و رالتد زر
ونـــا تـــأث�1 كب1ـــ� عWـــO ,افـــة أفـــراد  رالطبيـــة ¶ـــسمات وخـــائص ��ـــصية فر]ـــدة، ولكـــن ,ـــان �Jائحـــة ,و

الت 7ـ6 خـط املواجtـة kمـامي لتلـك ا�Jائحـة، و�ـذا اJKتمع والسيما ال�وادر الط زبية الfg ,انت وال 
ىما ي��ر حصو ال�وادر الطبية عOW مستو متوسط 67 عوامل ال��صية ا��مس الك�� ى   .ل

 Eنpساطية: لتحليل فقرات العامل =و
  

ن ال¢س¤f والرتـب و]و�ـÄ جـدواستخدامتم  ل املتوسط ا�MساLي وEنحراف املعيار والو قـم زي ر 
  :ذلك)9(

  )9(لجدو 
ن ال¢س¤© زالوسط ا�MساLى وEنحراف املعيار والو    EنHساطية لفقرات ى

 البيان .م
الوسط 
 ا	:ساÀي

Eنحراف 
 ياملعيار

ن  زالو
�Âال°س 

 ال@!ت7ب

 3 76.8 1.33 3.84 اعت�� نف��f متحدثا لبقا 1

 2 80.5 1.19 4.03 أعتقد أنfª ��ص محافظ 2

 1 81.7 1.08 4.09 ة وا�Mيو]ةأشعر أنfª م6Wء بالطاق 3

ة ا�Mماس 4 ة عOW إثا رلدي القد  6 75.2 1.37 3.76 ر

5 6Pشياء من حوk دوء معo� 7 72.5 1.43 3.63 أ�عامل 



 
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى المتعاملين مع جائحة كورونا 

)أطباء، مهن طبية مساعدة، هيئة تمريض(من الكوادر الطبية   
  ،ميسون دمحم الطراونة/ أ

  أحمد عربيات/ د. أ

 

 

144 

 البيان .م
الوسط 
 ا	:ساÀي

Eنحراف 
 ياملعيار

ن  زالو
�Âال°س 

 ال@!ت7ب

 4 75.9 1.33 3.79 أشعر أنfª ��ص اجتما�6 6

 5 75.9 1.08 3.79 أشعر بJýل عند �عام6W مع sخر]ن 7

مة 8  8 50.4 1.49 2.52 زأعتقد أنfª أمتلك ��صية حا

  73.6 0.53 3.68 جميع الفقرات 

ـــــدو  ــــــــالل جـــــ ـــــــن خــ ــــــال ) 3.68(تبــــــــــ1ن النتــــــــــائج أن املتوســــــــــط ا�MــــــــــساLي ) 9(لمـــ ــــس¤JK fــــ ن ال¢ــــــ ـــــو زوالـــــ
  ".مرتفع"ىبمستو %) E") 73.6نpساطية"

67 املرتبة kوOP 67 ترت�ب فقرات " أشعر أنfª م6Wء بالطاقة وا�Mيو]ة ) "3(وجاءت الفقرة 
ن ال¢س¤f �ذا البعد،   %). 81.7(ز حيث بلغ الو

مــة " و¿ــ6 ) 8(ب�نمــا ,انــت أقــل الفقــرات الفقــرة  ن " زأعتقــد أنªــf أمتلــك ��ــصية حا زحيــث بلــغ الــو
 f¤50.4(ال¢س.(%  

 املقبولية: تحليل فقرات البعد الثاHي
    

ن ال¢ــس¤f والرتــب و]و�ــÄ جــدو  لتــم اســتخدام املتوســط ا�MــساLي وEنحــراف املعيــار والــو زي
  :ذلك)10(رقم 

  10(لجدو 
ن ال¢س¤©) زالوسط ا�MساLى وEنحراف املعيار والو   املقبولية لفقرات ى
الوسط  البيان .م

 ا	:ساÀي
Eنحراف 

 ياملعيار
ن  زالو
�Âال°س 

 ال@!ت7ب

 4 78.6 0.85 3.93 أبدأ بال�Jار مع sخر]ن 1

 6 44.3 1.02 2.22 أميل إOP إيجاد أخطاء sخر]ن 2

 1 88.3 0.65 4.42 أحب مساعدة sخر]ن 3

 3 81 1.17 4.05 أ�سامح مع sخر]ن 4

ن Lي 5  8 32.2 0.78 1.61 ويثق sخر

 5 46.1 1.12 2.31 أمتاز بال��ود والالمباالة 6

 9 31.9 0.7 1.6 نأ�عاو مع sخر]ن 7

 7 42.9 0.86 2.14 )منفر(أ�عامل مع sخر]ن بأسلوب فظ  8

 2 86.3 0.84 4.32  مع sخر]ننأحرص أن أ,و لطيفا 67 عالقا�ي 9

  59.1 0.28 2.95 جميع الفقرات 
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ن ال¢س¤JK fال ) 2.95(تب1ن النتائج أن املتوسط ا�MساLي ) 10(لمن خالل جدو   "املقبولية"زوالو
  "".ىبمستو %) 59.1(

 بلغ 67 املرتبة kوOP 67 ترت�ب فقرات �ذا البعد، حيث" أحب مساعدة sخر]ن ) "3(وجاءت الفقرة 
 f¤ن ال¢س   %). 88.3(زالو

ن ال¢س¤f " نأ�عاو مع sخر]ن " و¿6 ) 7(ب�نما ,انت أقل الفقرات الفقرة    %).31.9(زحيث بلغ الو

 يقظة الضم�!: تحليل فقرات العامل الثالث

   Äوالرتــــب و]و�ــــ f¤ن ال¢ــــس زتــــم اســــتخدام املتوســــط ا�MــــساLي وEنحــــراف املعيــــار والــــو ي
قم  رجدو    :ذلك)11(ل

  )11(لجدو 

ن ال¢س¤© ز الوسط ا�MساLى وEنحراف املعيار والو   لفقرات  يقظة الضم�1 ى

الوسط  البيان .م
 ا	:ساÀي

Eنحراف 
 ياملعيار

ن  زالو
�Âال°س 

 ال@!ت7ب

1 f¤5 42.9 0.85 2.15 أ�مل أداء واج 

 7 31.8 0.65 1.59 أعمل بإخالص 2

 3 76.9 0.95 3.85 أميل لعدم التنظيم 3

 6 40.2 0.76 2.01  67 جميع أحوا6Pأميل إOP الكسل 4

 1 85.8 0.87 4.29 أثابر عOW القيام بالعمل حg© ان�oائھ 5

 2 85 0.93 4.25 أقوم ¶عمل kشياء بفاعلية وكفاءة 6

 4 75.8 1.32 3.79 أضع خططا وأعمل وفقا لtا 7

  62.6 0.37 3.13 جميع الفقرات 

ن ال¢ـــس¤JK fـــال ) 3.13(ســـط ا�MـــساLي تبـــ1ن النتـــائج أن املتو) 11(لمـــن خـــالل جـــدو  يقظــــة "زوالـــو
  ".متوسط"ىبمستو %) 62.6 ("الضم�!

7ــ6 املرتبــة kوPــO 7ــ6 ترت�ــب فقــرات �ــذا " أثــابر عWــO القيــام بالعمــل حgــ© ان�oائــھ ) "5(وجــاءت الفقــرة 
 f¤ن ال¢س   %). 85.8(زالبعد، حيث بلغ الو

ن ال¢س¤f " ص أعمل بإخال"و¿6 ) 2(ب�نما ,انت أقل الفقرات الفقرة    %).31.8(زحيث بلغ الو
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 العصابية: تحليل فقرات العامل الرا�ع

ن ال¢ــس¤f والرتــب و]و�ــÄ جــدو  لتــم اســتخدام املتوســط ا�MــساLي وEنحــراف املعيــار والــو زي
  :ذلك)12(رقم 

  )12(لجدو 

ن ال¢س¤© ز الوسط ا�MساLى وEنحراف املعيار والو   العصابية لفقرات ى

 الوسط البيان .م
 ا	:ساÀي

Eنحراف 
 ياملعيار

ن  زالو
�Âال°س 

 ال@!ت7ب

 1 72.7 1.23 3.64 أغضب ¶سtولة 1

2 fªام املطلو�ة مtس��خاء أثناء قيامي باملE OP4 49.1 1.32 2.46 أميل إ 

 6 48.7 1.29 2.43 أشعر بالتوتر والضيق 3

 5 49 1.3 2.45 أشعر بالقلق 4

�ي ¶سtولة 5  3 51.2 1.37 2.56 رأعتقد أنھ يصعب اس¦ثا

 7 45 1.12 2.25 أعت�� نف��f ��صا مزاجيا 6

 2 52.7 1.5 2.63 أحافظ عOW �دوÁي 67 جميع املواقف 7

 8 43.9 0.95 2.2 يأشعر أنfª ��ص مكتÏب وسوداو 8

  51.5 0.46 2.58 جميع الفقرات 

  

ــــــالل جـــــــــدو  ــــــن خـــ ــــــساLي ) 12(لمـــ ـــــــط ا�Mـــ ـــــــائج أن املتوســ ــــــــ1ن النتــ ـــــس) 2.58(تبـ ن ال¢ــــ ـــــــو ــــــال زوالــ ¤JK fـــ
  ".متوسط"ىبمستو %) 51.5 ("العصابية"

ن " أغضب ¶سtولة ) "1(وجاءت الفقرة  ز67 املرتبة kوOP 67 ترت�ب فقرات �ذا البعد، حيـث بلـغ الـو
 f¤72.7(ال¢س .(%  

ن " يأشـعر أنªـf �ـ�ص مكتÏـب وسـوداو" و¿ـ6 ) 8(ب�نما ,انت أقـل الفقـرات الفقـرة  زحيـث بلـغ الـو
 f¤43.9(ال¢س.(%  

 Eنفتاح ع�� ا	�"!ة: حليل فقرات العامل ا	�امست
    

ن ال¢ــس¤f والرتــب و]و�ــÄ جــدو  لتــم اســتخدام املتوســط ا�MــساLي وEنحــراف املعيــار والــو زي
  :ذلك)13(رقم 

  )13(لجدو 
ن ال¢س¤© زالوسط ا�MساLى وEنحراف املعيار والو    Eنفتاح عOW ا����ة لفقرات ى

ن Eنحراف الوسط  البيان .م ال@!ت7بزالو
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 ال°س�Â يعيارامل ا	:ساÀي

 6 67.7 1.49 3.38 أعد نف��f ��صية مبتكرة 1

2 6Pصا فضو�� fª9 52.5 1.35 2.62 أعتقد أن 

 8 58.3 1.52 2.91 أعت�� نف��f ��صا عبقر]ا 3

 5 68 1.49 3.4 لدي خيال خصب 4

 3 71.8 1.45 3.59 أقدم أف�ار جديدة تمتاز با�Jدة وkصالة 5

6 ªص مثقفأعتقد أن�� f 3.52 1.47 70.5 4 

تي¢ية 7  10 49.3 1.31 2.46 وأفضل kعمال الر

 2 72 1.43 3.6 أ�سم بالتأمل 8

 7 59.8 1.47 2.99 لدي ا�تمامات فنية 9

 1 74.3 1.38 3.72 أثمن ا����ات الفنية وا�Jمالية 10

  64.4 0.84 3.22 جميع الفقرات 

ن ال¢ــسHيلعامل ) 3.22(ن املتوســط ا�MــساLي تبــ1ن النتــائج أ) 13(لمــن خــالل جــدو  Eنفتــاح "زوالــو
  ".متوسط"ىبمستو %) 64.4 ("ع�� ا	�"!ة

67 املرتبة kوOP 67 ترت�ب فقرات �ذا البعد، " أثمن ا����ات الفنية وا�Jمالية ) "10(وجاءت الفقرة 
 f¤ن ال¢س   %). 74.3(زحيث بلغ الو

تي¢يـــة " و¿ـــ6 ) 7(ب�نمـــا ,انـــت أقـــل الفقـــرات الفقـــرة  ن ال¢ــــس¤f " وأفـــضل kعمـــال الر زحيـــث بلـــغ الـــو
)49.3.(%  

  :التوصيات

ات ال�ــــوادر  .1 ]Hيــــة والتأ�يليــــة لتطــــو]ر مtــــا ات التد رالعمـــل عWــــO تنفيــــذ العديــــد مــــن الـــدو ر ر
مات الfg مـن املمكـن أن تتعـرض لtـا ال�ـوادر الطبيـة خـالل  k الصمود تجاه OWزالطبية ع

ونا  .رجائحة ,و

شـــادية ل .2 تحــس1ن العوامـــل ال��ــصية الك��ىلــدى ال�ـــوادر الطبيــة العاملـــة رتنفيــذ بــرامج إ
ونا  .رخالل جائحة ,و

]ـــد ال�ـــوادر الطبيـــة بـــأ�م املـــستلزمات الgــــf �ـــساند�م عWـــO مواجtـــة تحـــديات جائحــــة  .3 وتز
نا   .ر,و
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  :قائمة املراجع

  :  المراجع العربية:أوال
  .يثعالم الكتب ا�Mد: عمانعلم النفس ال �صية، ). 2010(أبو أسعد، أحمد 

ة، أسعد  Àع:  عمانسي]لوجيا ال �صية،). 2014(رkما   .زدار صفاء لل¢شر والتو

  .مكتبة Eنجلو املصر]ة:  القا�رة=نماط السلوكية لل �صية،). 2000(باظة، أمال 

ىالعوامــل ا��مــس الك�ــ� لل��ــصية وعالق�oــا بالرضــا الــوظيفي لــدى معل�ــf ). 2015(بقي»ــ6، نــافز 
�د التعليمية، و,الة الغوث الدولية ب دنية mn العلوم ال@!بو(ةرمنطقة إ دن، را�kلة = k ،ر

4) 11.(  

ـــة وقيـــــاس ب°يـــــة ). 2012(ا�Mـــــسيfª، �ـــــشام  اســ رالعوامـــــل ا	�مـــــس لل �ـــــصية وج2ـــــة جديـــــدة لد
  .مكتبة kنجلو املصر]ة: ، القا�رةال �صية

ي  ردو لــــو ـــة حـــــ�ن حمــــزة(تحليـــــل ال �ـــــصية ). 2014(ن ـــان،)ترجمــ رفـــــة لل¢ـــــشر زدار كنـــــو املع:  عمــ
Àع   .زوالتو

 fـــــــ ـــــــذÆاء ). 2011(الــــــــصاحب، فقÈـ ـــــيم والـ ـــة Eنيكــــــــرام والقـــ أنمــــــــاط ال �ــــــــصية ع�ــــــــ� وفــــــــق نظر(ـــــ
 ،mÈجتماEدار الصفاء لل¢شر: عمان. 

نـــ1ن   ، رظـــوا�ر ىالت°بـــؤ لعوامـــل ال �ـــصية ا	�مـــسة الك"ـــ! nـــE mح@ـــ!اق النفـــ�ÉÊ لـــدى ). 2017(ي
ةممر�ÉË العناية املركزة، سالة ماجست�1 غ�1 م¢شو ر  دنر k ،لية�k ر، جامعة عمان.  

  .مركز الكتاب لل¢شر:  القا�رةمقاي7س ال �صية للشباب والراشدين،). 2001(عبادة، أحمد 

ــــدي، دمحم  مركــــــز البحــــــوث ال��بو]ــــــة والنفــــــسية، دار :  عمــــــانعلــــــم نفــــــس ال �ــــــصية،): 2011(العبيـ
  .الثقافة لل¢شر
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