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 هخ امل

استيداف البحث الحالي تنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طالب كمية التربية ببورسعيد، 
( 50جامعة بورسعيد، تم اختيار ) –( طالب وطالبة من طالب كمية التربية 05وتكونت العينة من )

أدوات الدراسة  طالب وطالبة كمجموعة تجريبية، وتم استخدام المنيج شبو التجريبي، وتم تطبيق
 البرنامج التدريبي( عمى عينة الدراسة. –)قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية 

 وكشفت النتائج عما يمي:
وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي لقائمة  .1

 العوامل المسة الكبرى لمشخصية لصالح التطبيق البعدي.
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق البعدي والتطبيق التتبعي  ال .5

 لقائمة العوامل المسة الكبرى لمشخصية.
 انكهمات املفتاحية

 ، طالب كمية التربية.العوامل الخمسة الكبرى لمشخصيةبرنامج تدريبي،      
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Effective training program to develop the five major 

factors of personality to students Of the Faculty of 

Education in Port Said  

This research aims to develop the five major factors of personality for 

university students, The sample consisted of fifty male and female students 

of the Faculty of Education-Port Said  University , Twenty – Five of them 

were chosen as experimental group, A semi-experimental approach was 

used , The study tools were applied ( List of five major  factors of 

personality) in study sample . 

The study reached the following results: - 

 The presence of statistically significant differences among average 

students score in the tribal application and dimension application for a 

list of five major factors of personality for dimension application. 

 No presence of statistically significant differences among average 

students score in the dimension application and tracking application for 

a list of five major factors of personality. 

 
Training program, the big five factors of personality, students of the 

College of Education. 



    ي لتنمية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طالب كلية التربية ببورسعيدفعالية برنامج تدريب 
 هاجر أحمد السيد عيسيأ/  -أ.د/ شيرين محمد أحمد دسوقي -أ.د/ سليمان محمد سليمان                                       

 جامعة بىرسعيذ –جمهة كهية انرتبية                         617                 (                      2020– أكتىبر) –(  32انعذد )

 مقذمة:
ييدف عمم النفس منذ فترة طويمة إلى تأسيس نموذج مناسب لوصف الشخصية اإلنسانية، واستخدام 
ىذا النموذج في تشخيص وعالج االضطرابات الشخصية، ويشير ديجمان إلى ظيور عدد ضئيل من 

، وذلك النماذج المفسرة لمشخصية، أكثرىا شيرة وقبوال ما يعرف بنموذج العوامل الخمسة لمشخصية
 النموذج الذي يعد أكبر النماذج العممية والقابمة لمتطبيق في مجال عمم النفس.

 (02:4102)دصت يذًذ انغههي , 

ويعتبر موضوع الشخصية من المواضيع اليامة في مجال عمم النفس الحديث ، حيث اىتم بكثير من 
ك اإلنسان في إطار منطقي عمماء النفس بدراستيا ومحاولة وضع أسس نظرية ليا تقوم بتفسير سمو 

منظم ، وبالرغم من تعدد الدراسات والبحوث التي تناولت الشخصية إال أن ىذا التنظيم اليزال مثيراً 
لمجدل ويكتنفو الغموض بحيث اختمف العمماء في تحديد طبيعتيا والمكونات األساسية التي تشتمل 

ف منطمقاتيم النظرية ، مما أعاق ظيور نظرية عمييا العوامل المؤثرة فييا وكيفية قياسيا تبعًا الختال
متكاممة لمشخصية ، كما تختمف وجيات عمماء نفس الشخصية من حيث عدد العوامل التي يمكن في 
ضوئيا وصف أية شخصية ، فقد بمغ عدد ىذه العوامل عند " كاتل " ستة عشر عاماًل اعتبرت سمات ، 

 ل دبيرج وكوستا وماكري خمسة عوامل فقط .وعند أيزيك ثالثة أبعاد ، بينما في نموذج ج
أشارت معظم النماذج النظرية إلى أن األفراد لدييم خصائص ثابتة نسبيًا تؤثر في التفكير والمشاعر 
والسموك وتميزىم عن اآلخرين ، وقد بنى عمماء نفس الشخصية المئات من مقاييس السمات ، كما ان 

سمات ، وأصبحت المشكمة األساسية في عمم نفس السمات لغة الحياة اليومية تتضمن اآلالف من ال
ىي كيفية توجيو ىذا التنوع في بنية السمات وتنظميا في عوامل أو أبعاد، وقدم "ماكدوجال 

Mcdougall, 1932 حدسًا بأن الشخصية يمكن تحميميا إلى خمس عوامل واسعة ومتميزة "
والنزعات  Temperamentوالمزاج  ، characterوالشخصية  Intellectومنفصمة ىي: الفكر 

Disposition  واالنفعالEmotion  وكل منيا معقد بشكل كبير وكانت أفكاره بداية التوقع لتنظيم ،
لغة الشخصية في بنية مترابطة ، كما يعتبر نموذج العوامل الخمسة لمشخصية تنظيمًا لسمات 

صية ويشمل عناصر نظريات الشخصية ، الشخصية من خالل استخدام المغة الطبيعية واستبيانات الشخ
كما يعتبر إطارًا نظريًا لوصف الشخصية يحدد المتغيرات والتصنيفات التي يجب أن تشمميا نظرية 

 الشخصية ، وبالتالي يمكن مقارنة النظريات المختمفة من خالل ىذا اإلطار 
 (05: 5552)فلاير الشنبرى،           

شخصية يمثل بنية الشخصية بشكل جيد وبقدم لغة مشتركة لعمماء كما أن نموذج العوامل الخمسة لم
طارًا واضحًا وتنظيماً  النفس بمختمف اتجاىاتيم، كما قد يقدم شرحًا وتفسيرًا لنظريات الشخصية وا 

 لمبحث، ودلياًل لفيم قياس األفراد مما سيكون لو قيمة كبيرة في التعميم والتحميل النفسي.
 (15: 5555)ىشام الحسيني،      
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 مشكهة انذراسة:
من خالل تواصل الباحثة مع الشباب في مرحمة الجامعة من خالل محاضرا وكورسات التنمية البشرية 
والتحاور والنقاش معيم في مختمف مجاالت الحياة ونظرتيم لمحاضر الذي يعيشون فيو والمستقبل 

ر ،وجدت الباحثة شباب كثيرة الذي ينتظرىم في ظل الظرف الصعبة التي تمر بيا بمدنا الحبيب مص
تتوافر لدييم سمات إيجابية ولكنيم ال يستطيعون االستفادة منيا وتوجيييا نحو تحقيق األىداف 
والنجاح بتفوق بالشكل الذي يحقق ليم السعادة في الحياة ، مما سبق قررت الباحثة عمل برنامج قائم 

 –العصابية  –االنبساطية  –مير الحي الض –عمى العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية )المقبولية 
 االنفتاح عمى الخبرة(.

 في ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في االسئمة األتية:
 –ما فعالية برنامج تدريبي لتنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طالب كمية التربية  -1

 جامعة بورسعيد؟
لتنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى طالب كمية  ما استمرارية فعالية برنامج تدريبي -5

 جامعة بورسعيد؟ –التربية 
 هذف انذراسة:

تصميم برنامج تدريبي لتنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية ومعرفة أثره عمى السعادة لدى طالب 
 الجامعة.

 أهمية انذراسة:
صية لدى شباب الجامعة مما ينعكس تصميم برنامج تدريب لتنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخ .1

 إيجابيًا عمى حياتيم في مختمف مجاالت الحياة.
حاجة المكتبة العربية بوجو عام والمكتبة المصرية بوجو خاص إلعداد برامج تدريبية في تنمية  .5

 العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية تناسب المرحمة الجامعية.
رامج تدريبية لتنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية حاجة المؤسسات والمراكز التدريبية إلعداد ب .3

 تناسب مرحمة الشباب.
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 مصطهحات انذراسة:

  العوامل الخمسة الكبرى لمشخصيةThe big five major factors of personality : 
التعريف اإلجرائي: "ىو نموذج لمشخصية حظي بالقبول في السنوات األخيرة في مجال  -

وتعتبر قائمة )كوستا، ماكري( لمعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية أول سيكولوجية الشخصية، 
أداة موضوعية تيدف إلى قياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية من خالل مجموعة من 

( بند، وىذا النموذج يقوم عمى تصور مؤداه أنو يمكن وصف الشخصية وصفاً 05البنود )
 " ىي:اقتصاديًا كاماًل من خالل خمسة عوامل أساسية

  العصابيةNeuroticism : 
 يقصد بيا عدم الثبات االنفعالي أو عدم التوافق، ويتصف ىذا العامل بالسمات التالية:

 االنشغال وسرعة التييج(. –اليم  –النرفزة  -وتتمثل في )الخوف  Anxiety1سمة القمق  -
 : وىي حالة ناتجة عن اإلحباطات والتحديات الصعبة.Angerسمة الغضب  -
 : وىي ناتجة عن كبت مشاعر الغضب.Hostilityلعدائية سمة ا -
: ويكون الفرد انفعاليًا منقبض أكثر منو مرحًا ويؤدي ذلك إلى Depressionسمة االكتئاب  -

 اليم والكرب والقمق والحالة المزاجية القابمة لمتغير.
لحرج : أي الشعور بيقظة الضمير أو الشعور باSelf-consciousnessسمة الشعور بالذات  -

 واإلثم والخجل والقمق االجتماعي الناتج عن عدم الظيور أمام اآلخرين في صورة مقبولة.
: وىي التسرع وعدم القدرة عمى ضبط الدوافع والمشاعر Impulsivenessسمة االندفاع  -

 واالنفعاالت.
س : وىو عدم قدرة الفرد عمى تحمل الضغوط وبالتالي يشعر الفرد باليأStressسمة االنعصاب  -

 واالتكال وعدم القدرة عمى اتخاذ القرارات في المواقف الضاغطة.
وتعرف العصابية إجرائيًا في ىذه الدراسة عمى أنيا الدرجات التي يحصل عمييا المفحوص في  -

 البرنامج.
  االنبساطيةExtraversion: 

طرة وتتصف سمات الشخصية التي تركز عمى كمية وقوة العالقات والتفاعالت الشخصية والسي
 االنفعالية اإليجابية ومستوى الطاقة والبحث عن اإلثارة.

 ويتصف ىذا العامل بالسمات اآلتية:
  سمة الدفء أو المودةWarmth1  ويعرف صاحب ىذه السمة بأنو ودود وحسن المعشر ولطيف

 ويميل إلى الصداقات.
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  سمة االجتماعيةGregariousness كثيرون ويستطيع : ويكون الفرد محبًا لمحفالت ولو أصدقاء
 تكوين عالقات جيدة مع اآلخرين ويتصرف بسرعة دون تردد.

  سمة توكيد الذاتAssertiveness ويكون الفرد في ىذه السمة محبًا لمسيطرة والسيادة :
 والخشونة وحب التنافس والزعامة، ويتكمم دون تردد وواثق من نفسو.

  سمة النشاطActivityوسرعة الحركة محبًا لمعمل وسريعًا في  : ويكون الفرد مفعمًا بالحيوية
 إنجازه ويكون أحيانًا مندفعًا.

  سمة البحث عن اإلثارةExcitement-seeking ويكون الفرد مغرمًا بالبحث عن المواقف :
 المثيرة واالستفزازية ويحب األلوان الساطعة واألماكن المزدحمة أو الصاخبة.

  سمة االنفعاالت اإليجابيةPositive Emotions يشعر الفرد بالبيجة والسعادة والحب والمتعة :
 وسرعة الضحك واالبتسام والتفاؤل.

 .وتعرف االنبساطية إجرائيًا عمى أنيا مجموع الدرجات التي يحصل عمييا المفحوص في البرنامج 
  االنفتاح عمى الخبرةOpenness to Experience : 

 الية:يقصد بيا الصفاوة، ويتسم ىذا العامل بالسمات الت
  سمة الخيالFantasy يكون لدى الفرد تصورات قوية وكثيرة ويكون عنده أحالم وطموحات :

نما بيدف توفير بيئة تناسب خياالتو  غريبة وكثرة أحالم اليقظة لديو ليست ىروبًا من الواقع وا 
 والتي تعتبر جزء ميم في حياتو وتساعده عمى البقاء واالستمتاع بالحياة.

  سمة الجماليةAesthetics ويكون الفرد محبًا لمفن واألدب ولديو اىتمامات بارزة في تذوق :
 جميع أنواع الفنون.

  سمة المشاعرFeelings فيقوم الفرد بالتعبير عن الحاالت النفسية واالنفعاالت بشكل أقوى من :
 حزن.اآلخرين ويكون متطرف في ىذه الحالة بحيث يشعر بقمة السعادة ثم ينتقل فجأة إلى قمة ال

  سمة األفعالActions وىي رغبة الفرد في تجديد األنشطة واالىتمامات والذىاب إلى أماكن لم :
يسبق زيارتيا في السابق ويحب أن يجرب وجبات جديدة وغريبة من الطعام ويكون لديو الرغبة في 

 التخمص من الروتين اليومي والمغامرة.
  سمة األفكارIdeasفتاح العقمي والفطنة وعدم الجمود والتجديد واالبتكار : ويكون الفرد متسمًا باالن

 في األفكار والدىاء والتبصر.
  سمة القيمValues.يميل الفرد إلى إعادة النظر في القيم االجتماعية والسياسية والدينية : 
  ويعرف االنفتاح عمى الخبرة إجرائيًا: بأنو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا المفحوص في

 البرنامج.
  يقظة الضمير  /التفانيConscientiousness: 

 يتصف ىذا العامل بالسمات التالية:
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  سمة االقتداء والكفاءةCompetence يكون الفرد بارعًا وكفًء ومدركًا ومستبصرًا أو حكيمًا :
 يتصرف بحكمة مع المواقف الحياتية المختمفة.

  سمة التنظيمOrderور في مواضعيا الصحيحة.: الفرد ىنا مرتب وميذب وأنيق يضع األم 
  سمة االلتزام بالواجباتDutifulness يكون الفرد ممتزمًا لما يمميو عميو ضميره ويتقيد بالقيم :

 األخالقية بصرامة.
 سمة النضال في سبيل االنجاز: Achievement Striving  طموحًا  –يكون الفرد ىنا مكافحًا– 

 جادًا. –مخططًا  –اة ذو أىداف محددة في الحي –مجتيدًا  –مثابرًا 
  سمة ضبط الذاتDiscipline وىي القدرة عمى البدء في عمل ما أو ميمة ومن ثم االستمرار :

حتى إنجازىا دون اإلصابة بالكل أو الممل والقدرة عمى تدعيم الذات من أجل انجاز األعمال دون 
 الحاجة إلى التشجيع من قبل اآلخرين.

  سمة التأني أو الرويةDeliberation وىي النزعة لمتفكير قبل القيام بأي فعل ولذلك يتسم الفرد :
 بالحذر والحرص واليقظة والتروي قبل اتخاذ القرار أو القيام بأي فعل

 .ويعرف التفاني إجرائيًا: بأنو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا المفحوص في البرنامج 
  الطيبة  /الوداعةAgreeableness : 

التي تركز عمى نوعية العالقات البينشخصية، ويتصف ىذا العامل  يتضمن سمات الشخصية
 بالسمات التالية:

  سمة الثقةTrust ويشعر الفرد بالثقة تجاه اآلخرين، وىو واثق في نفسو ويشعر بالكفاءة :– 
 ويثق في نوايا اآلخرين. –غير متمركز حول ذاتو  –جذاب من الناحية االجتماعية 

  سمة االستقامةStraightforwardness ومبدعًا  –مباشرًا وصريحًا  –: ويكون الفرد ممخصًا– 
 وجذابًا.

  سمة اإليثارAltruism يقوم بالمشاركة الوجدانية في السراء  –متعاون  –: يحب الفرد اآلخرين
 والضراء مع اآلخرين.

  سمة اإلذعان أو القبولCompliance لنسيان ويميل لمعفو وا –: يقمع الفرد المشاعر العدوانية
 واالعتداد أو المطف والتروي في المعاممة مع الغير أثناء الصراعات. –تجاه المعتدين 

  سمة التواضعModesty.يكون الفرد متواضعًا غير متكبر وال يتنافس مع اآلخرين : 
  سمة اعتدال الرأيTender-Mindedness يكون الفرد متعاطفًا مع اآلخرين وبالذات الحقوق :

 لسياسية.االجتماعية وا
  وتعرف الوداعة الوجدانية إجرائيًا: بأنيا مجموعة الدرجات التي يحصل عمييا المفحوص في

 البرنامج.
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  وتعرف الباحثة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية إجرائيًا بأنيا الدرجة الكمية لكل عامل فرعي التي
صية وىي كالتالي: يحصل عمييا المفحوص عمى برنامج لتنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخ

 الوداعة(. –يقظة الضمير  –االنفتاح عمى الخبرة  –االنبساطية  –)العصابية 
 اإلطار انىظري وانذراسات انسابقة:

 :NEOACانعىامم اخلمسة انكربي نهشخصية 
  تعد الشخصية احدي الموضوعات اليامة في مجال عمم النفس ، وتمثل الشخصية نقطة البداية

لمعديد من الدراسات النفسية ، وقد دارت حول الشخصية العديد من الدراسات  ،وايضا خط النياية
والنظريات التي ليا ماضي طويل، إال إنو ال توجد حتي االن نظرية محورية ، فمنيم من ركز عمي 
وصف الشخصية من خالل السمات، ومنيم من حاول تنميط الناس في فئات ، بينما اتجو االن 

يار وانتقاء أفضل األفكار والمفاىيم في كل نظرية ، ويدمجيا في نسق فريق ثالث يحاول اخت
متكامل، ومن ثم ظير نموذج العوامل الخمسة لمشخصية ليشمل عناصر نظريات الشخصية ، 
ويعتبر في نفس الوقت اطارا نظريا لوصف الشخصية، يحدد المتغيرات والتصنيفات التي يجب أن 

 تشمميا نظرية الشخصية .
 ( الشخصية بانيا نمط سموكي مركب ثابت ودائم الي حد كبير، 5555حمد عبد الخالق ،ويعرف )أ

ويميز الفرد عن غيره، وتتكون من تنظيم فريد لمجموعة من الوظائف والسمات واألجيزة المتفاعمة 
معا، تضم القدرات العقمية، والوجدان، والنزوع، وتركيب الجسم والوظائف الفيزيولوجية، ويحدد ىذا 

 نمط طريقة الفرد الخاصة في االستجابة، وأسموبو الفريد في التوافق مع البيئة. ال
(05- 01:5556)أبو زيد الشويقي ،                                     

( أن نموذج العوامل الخمسة لمشخصية قد استمد بنيتو وأصولو 15:5555_ ويذكر ىشام حبيب )
األمبريقية لمنظريات التي تناولت عوامل الشخصية مثل نظرية  النظرية من خالل المراجعات النظرية

جيمفورد، وكاتل وايزنك. فمحاوالت جيمفورد من أولي المحاوالت لتحديد أبعاد الشخصية عمى أساس 
 -التحميل العاممي، وقد توصل جيمفورد إلي ثالثة عشر عاماًل مرتبطًا من الدرجة األولي ىي: 

  النشاط العامgeneral active 
  السيطرةascendance 
  الذكورة مقابل األنوثةMasculinity vs. Feminists 
  الثقة بالنفس مقابل مشاعر النقصSelf-confidences vs. inferiority felling 
 اليدوء )راحة البال( مقابل العصبية nervousness vs Calmness Composure 
  االجتماعيةSociability 
  التأمميةReflective ness 
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  االكتئابDepression 
  االستقرار مقابل النزعات الدوريةStability vs. Cycloid disposition 
  الكبح مقابل االنطالق والتيوينيةRestraint vs. Rhythmic 
  الموضوعيةObjectivity 
  الموافقةAgreeableness 
  التعاونCooperativeness 

مشخصية، واعتقد أن السمات ىي تشكيل لبنية بينما رأي كاتل أن السمات ىي البناء الرئيسي ل
الشخصية، ومسئولة بشكل أساسي عما يقوم بو الفرد في موقف معين، وتوصل كاتل إلى عدة فئات 

 لمسمات. 
 ومن السمات التي توصل إلييا كاتمي:

 البسالة / االنسحاب -االستبشار / التحفظ                          -
 االنطالق /التقيد -بالجماعة          االكتفاء الذاتي / التقيد  -
 قوة الذات المرتفعة / قوة الذات المنخفضة -الحساسية / العناد                            -
 السيطرة / الخضوع -التوتر العصبي المرتفع/ الوتر            -

 العصبي المنخفض
 / ضعف األنا األعمىقوة األنا األعمى  -التحرر / المحافظة                         -
 (505-505:1060-قوة اعتبار الذات / ضعف اعتبار الذات )جابر عبد الحميد،  -

 -بينما يفضل ايزنك التعامل مع العوامل الذاتية الراقية وىي: 
 عامل العصابية / عامل الذىانية.  –عامل االنبساط / االنطواء 

 ( 165: 1026)أحمد عبد الخالق،   
( أسماء العوامل الخمسة الكبري منذ 10-0: 1000لخالق وبدر األنصاري )وقد لخص أحمد عبد ا
 في الجدول اآلتي: 1003اكتشافيا، وحتى عام 
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 (1جدول رقم )
 انؼايم انخايظ انؼايم انشابغ انؼايم انثانث انؼايم انثاَي انؼايم األول انبادث

فيغك 

(:121) 
 انًغايشة يُبغظ

انشغبت في 

 االَجاص
 انؼقم انبادث نيانضبظ االَفؼا

تيىط, 

كشيغتال 

(:14:) 

 انثقافت األو االتضاٌ االَفؼاني االتكانيت انطيبت االَبغاط

بشوسجاتا 

:142 

االَبغاط 

 االجتًاػي
 انًذبت

االهتًاو 

 بانؼًم
 انزكاء االَفؼانيت

َىسياٌ 

:141 

االَذياج 

 انتفاػهي
 انثقافت انشقيقت االتضاٌ االَفؼاني يقظت انضًيش انطيبت

 انًىدة انقىة 132:اتم ك
قىة األَا 

 األػهً
 انزكاء انقهق

ديجًاٌ 

:111 
 االَبغاط

انًطاوػت / 

 انصذاقت

انشغبت في 

 االَجاص
 انزكاء / انفطُت انؼصابيت

هىجاٌ 

:114 

االجتًاػيت, 

 انطًىح
 انزكاء انتىافق االَذفاػيت انًالءيت

كىعتا يا 

 113:كشي 
 انتفتخ تانؼصابي يقظت انضًيش انطيبت االَبغاط

بيبىدي, 

جىنذ بيشج 

:111 

 انزكاء انىجذاٌ انؼًم انًذبت االَبغاط

 االعتبشاس 114:نىسا 

يغتىي 

انتطبيغ 

 االجتًاػي

 االعتقالل االتضاٌ االَفؼاني انتذكى انزاتي

 انؼصابيت ضبظ انذوافغ انطيبت انتىكيذيت 113:كىَهً 
االهتًاياث 

 انؼقهيت

دي ساد 

:111 
 يقظت انضًيش انطيبت االعتبثاس

ػذ االتضاٌ 

 االَفؼاني
 انثقافت انشاقيت

بىتىيٍ, 

 111:باص 

انتكييف 

 االجتًاػي
 طيب / يتضٌ

رو ضًيش 

 يقظ
 ركي / ويثقف يغيطش

وتشير العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية إلى أن أبعاد الشخصية تتحدد في خمسة عوامل رئيسية ىي: 
( conscientiousness)يقظة الضمير  –( Neuroticism)العصابية  –( Extraversion)االنبساط 

  (. Opennesto Experience)والتفتح لمخبرات  –( Agreeableness)الموافقة  –
 (1: 5555)ىشام الحسيني،                                    

 يقظة –القبول  –االنفتاح  –االنبساط  –وقد نشأت العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية )العصاب 
 ,Erik E. & phillipr). الضمير( كإطار عمل تجريب يحدد الفروق الكبرى بين األفراد في الشخصية

2006: 180.) 
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م في صيغتيا األولية المكونة من 1005ووضعت قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية في عام
 (NEO – PI)برة ( مفردة، وتدعى بقائمة الشخصية لمعصابية واالنبساطية واالنفتاح عمى الخ555)

وأطمق عمييا القائمة  (A)والمجارة  (c)بندًا( واضيف سمتين ىما: يقظة الضمير  05ثم اختزلت إلى )
 & Costa، ويمكن ايجاز ىذه العوامل كما يعرفيا كوستا وماكرى NEO-PI-Rالمعدلة لمشخصية 

Mccrae :فيما يمي 
  العصابيةNeuroticism: 

ا البعد معرضين لألفكار غير النطقية وال يستطيعون اتخاذ القرار األفراد مرتفعي المستوى عمى ىذ
أو السيطرة عمى دوافعيم، أما الذين يحصمون عمى درجات منخفضة فيم مستقرين انفعاليًا ىادئتين 
 وقادرين عمى مواجية الضغوط.

  االنبساطExtroversion: 
والبحث عن االثارة، أما الطرف تتضمن حب اآلخرين واالجتماع بيم والميل إلى المرح والتفاؤل 

 اآلخر من البعد فالميل إلى االنطوائية، والشعور بالراحة مع العزلة.
  االنفتاح عمى الخبرةOpenness to-experience: 

تعكس حب االستطالع والتزود بالخبرات والميل إلى التجديد واالبتكار والتعبير عن االنفعاالت بشكل 
د الميل إلى التحفظ، وقمة االىتمامات، والتمسك بالتقاليد.واضح، وفى الطرف اآلخر لمبع  

  المقبولية والمسايرةAgreeableness: 
تشير إلى التفاعالت البينشخصية حيث الطيبة والثقة والمودة والتعاطف مع اآلخرين والمبادرة إلى 
 مساعدتيم، ويقابل ىذا البعد الفظاظة والشك وعدم التعاون والتفاعل مع اآلخرين.

  يقظة الضميرConscientiousness: 
 Costa)وتتضمن النزاىة واإلرادة القوية والدافعية لإلنجاز، ويقابل ىذا البعد الالمباالة وعدم الجدية. 

& Mccrae, 1992)                                                                    
اء عام ألبعاد الشخصية عمى المقاييس الخاصة بيذه وقد اثبتت نتائج الدراسات التي أجريت توافر بن

، كما انيا اعتمدت فى (Digman, 1990)العوامل والتي تميزت بدرجة كبيرة من الصدق والثبات 
لدى الناس عامة بغض النظر عن الزمان والمكان )أحمد عبد  بناءىا عمى لغة مبسطة ومفيومة

(، كما أنيا أكثر شمواًل مقارنة بالطرق المستخدمة فى قياس 1000الخالق وبدر االنصاري، 
  الشخصية، وتتفق مع نظريات أولبورت وكاتل وايزنك في تأكيدىا عمى وجود السمات الشخصية.

 ( 1002)بدر األنصاري،     
 :Mccrae,1999ت أخرى حاولت تحديد عوامل الشخصية الكبرى مثل دراسة ماكرى )وتوجد دراسا

( التي توصل إلى أن عوامل الشخصية الكبرى تكمن في المالئمة، واالتزان الوجداني 1218 – 1209
( أن فيسك وتيوس وكريستال قد استخرجوا خمسة 552 – 512: 1000واالتكالية. ويذكر فريح عويد
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 – Surgencyاستخدام التحميل العاممي لقائمة كاتل وىي: االنبساط أو االستبشار عوامل لمشخصية ب
التحضر أو الثقافة  – Emotional stabilityاالتزان االنفعالي  – Agreeablenessالطيبة 

Culture. 
( ىي: 1060والتي توصل إلييا كوستا وماكري ) –وفقًا ليذه الدراسة  –والعوامل الخمسة الكبرى 

 يقظة الضمير. –الطيبة أو الموافقة  –التفتح عمى الخبرات  –االنبساط  –بية العصا
( أول أداة موضوعية تيدف إلى قياس العوامل الكبرى NEO – FF, -sوتعد قائمة كوستا وماكري )

، 1000لمشخصية. من وجية نظر العديد من الباحثين والدارسين )أحمد عبد الخالق وبدر األنصاري 
 :Brody & Ehrlichman, 1998، 26 – 50: 5555ريدي وطريف شوقي، ، عادل ى0-10

58- 84, Goldberg, 1993: 26 – 34) 
بذكر السمات النموذج لكل عامل من العوامل الخمسة الكبرى وفقًا  John , 1989وقد قام جون 
 لمجدول اآلتي:

 (5جدول رقم )

 السمات النموذجية التي تقيسو العامل

 الم، نشيط، اجتماعي، مسيطر، متحمسكثير الك االنبساط
 ضون، كريم، ودي، متسامح، مفيد الطيبة، االيثار 
 منظم، متمكن، مؤثر، موثوق بو، يعتمد عميو يقظة الضمير 

 قمق، عصبي، متقمب، ميموم، انفعالي العصابية
 ذكي، مبتكر، واسع الخيال، محب االستطالع، محنك األصالة، التفتح العقمي

 ( 10 – 0: 1000مد عبد الخالق، بدر األنصاري، )أح      
( أن نموذج العوامل الخمسة الكبرى أكثر 10 – 0: 1000ويشير أحمد عبد الخالق، بدر األنصاري )

النماذج قبواًل في الوقت الراىن. وقد ترجمت إلى العديد من المغات والثقافات العالمية. ويذكر عادل 
( أن قائمة العوامل الخمسة الكبرى استخدمت كأداة 26 – 50: 5555ىريدي، وطريف شوقي )

رئيسية في عشرات الدراسات. وترجمت لغير اإلنجميزية عبر ثقافات، ودراسات مختمفة منيا الثقافة 
 العربية.

كما تم استخدام العوامل الخمسة الكبرى في دراسات عمى عينات تعاني من االضطرابات واألمراض 
( دراسة Shedler & Westen , 2004اول كل من شيدلر وويستن )النفسية والسموكية، فقد ح

 –الطيبة  –االنبساطية  –سمات الشخصية المرضية عمى ضوء العوامل الخمسة الكبرى )العصابية 
يقظة الضمير(، وذلك عمى عينات مضطربة الشخصية تعاني من العدوانية والقمق والصراع الجنسي 
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اب واضطرابات التفكير، وقد أسيمت ىذه العوامل الخمسة الكبرى والجنسية المثمية والوساوس والعص
 بقدر ما في تشخيص أبعاد الشخصية المريضة.

( تحديد مصادر السعادة عمى ضوء 26 – 50: 5555وقد حاول عادل ىريدي وشوقي طريف )
   (Michael, et. al, 2001)العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية، بينما اىتم ميشيل وآخرون 

 بدراسة التسامح واليوية لدى نزعة األخذ بالثأر عمى ضوء العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية.
( لوضع نماذج تدريبية لتنظيم الذات Richard et al,، 5555وفى محاولة من ريتشارد وزمالئو )

 عمى خمفية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية.
 ال تتغير، فقد انتيت نتائج الدراسات اآلتية:  وقد أكدت معظم نتائج الدراسات أن الشخصية ثابتة

% من العينة التي أجريت 35 -% 55( إلى أن حوالي Vaidya,et al., 2001فايديا وآخرون )
 عمييا الدراسة حدث فييا تغير ممحوظ في معظم سمات الشخصية خالل عاميين ونصف العام. 

العينة التي أجريت               % من 05( أوضحت أن Robins,et al., 2001روبنس وآخرون )
عمييا الدراسة حدث فييا تغير جوىري في إحدى أبعاد الشخصية خالل فترة زمنية تجاوزت              

 أربع سنوات. 
% من العينة تغيرت في احدى سمات 65( إلى أن Roberts, et al. , 2001روبرتس وآخرون )

يم تغير في إحدى السمات في المرحمة العمرية الممتدة % ال يطرأ عمي10الشخصية األربعة عشر، وأن 
( فقد انتيت إلى McCrae, et al., 2002سنة. أما نتائج دراسة ماكري وآخرون ) 50–16من 

سمات الشخصية الخمس ثابتة بدرجة معقولة خالل دراسة طولية لمدة أربع سنوات وأن العصابية تزداد 
تزداد لدى االناث والذكور وثبات المتوسطات في أبعاد  في عينة االناث، واالنفتاح عمى الخبرة

االنبساطية والمقبولية والضمير الحي. فالشخصية وجدت بمعزل عن التأثيرات المباشرة لمبيئة وتكون 
مقصورة عمى الجانب البيولوجي في األساس، وتنمو السمات خالل مرحمة الطفولة، وتصل إلى مستوى 

( وتتباين سمات McCrae & Costa , 1999, 144 – 145النضج في مرحمة الرشد. )
( إلى أن Branje, et al., 2007الشخصية لدى االناث والذكور، فقد أشارت نتائج برانج وآخرون )

االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة ينخفضان في عينة الذكور، وتزداد االنبساطية والمقبولية والضمير 
اإلناث، ويزداد الثبات االنفعالي والضمير الحي في عينة األميات،  الحي واالنفتاح عمى الخبرة في عينة

 أما االنبساطية والمقبولية والثبات االنفعالي فتنخفض في عينة اآلباء.
 * ومما سبق توصمت الباحثة إلى:

أن المقاييس الخاصة بالعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية تميزت بدرجة كبيرة من الصدق والثبات، كما 
عتمدت في بنائيا عمى لغة مبسطة ومفيومة لدى الناس عامة، كما أنيا أكثر شمواًل مقارنة أنيا ا

يزينك فى تأكيدىا عمى  بالطرق المستخدمة في قياس الشخصية، وتتفق مع نظريات أولبرت وكاتل وا 
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أحمد عبد الخالق  –( 1002وجود السمات الشخصية ... وقد أكد عمى ذلك كل من: بدر األنصاري )
 (.Digman, 1990) –( 1000ر األنصاري )وبد

 –يقظة الضمير  –الطيبة  –االنبساطية  –وجود خمسة عوامل كبرى في الشخصية وىي: )العصابية 
 –( 1000االنفتاح عمى الخبرة(. وقد أكد عمى ذلك كل من: أحمد محمد عبد الخالق وبدر األنصاري )

 –( 5555ي وشوقي طريف )عادل ىريد –( McCrae, 1999) –( 1000فريح عويدة )
(Richard, et al., 2004.) 

اسيمت العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية بقدر ما في تشخيص ابعاد الشخصية المريضة نفسيًا 
 .Shedler & Westen (2004)وسموكيًا، وأكد عمى ذلك ... 

تنظيم  –اليوية  –التسامح  –ىناك عالقة بين العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وكل من )السعادة 
 ,Michael, et al(. 5555الذات(، وقد أكد عمى ذلك كل مرة .... عادل ىريدي وشوقي فريق )

2001- Richard (2004) 
العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية ثابتة بدرجة معقولة وال تتغير، وقد أكد عمى ذلك كل من: 
(Vaidya. Et al, 2002) – (Robins, et al, 2001)- (Roberts, et al, 2001) – 

(Mccrae, et al, 2002) – (Mccrae & Costa, 1999). 
 .Branje, et al, 5552تتباين سمات الشخصية لدى االناث والذكور، وقد أكد عمى ذلك كل من 

 اجراءات انبحث:
م استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي نظرًا لمالءمتو لطبيعة الدراسة الحالية باستخدام التصمي

التجريبي لمجموعة واحدة تجريبية، كما استخدمت بعض األدوات السيكومترية لقياس متغيرات الدراسة 
 وىي قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية )إعداد الباحثة( البرنامج التدريبي )إعداد الباحثة(.

برامج اإلحصائية واستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية من خالل حزمة ال
 .Factorial Analysisوالتحميل العاممي  T Testواختبار  SPSSالمعروفة اختصارًا باسم 
جامعة بورسعيد، تم اختيار منيم  –( طالب وطالبة من طالب كمية التربية 05وتكونت العينة من )

 ( طالب وطالبة كمجموعة تجريبية.50)
، والعدد والمتوسطات، واالنحراف المعياري، T Testامولمتحقق من صحة الفروض احصائيًا تم استخد

 وقيمة )ت(، ومستوى الداللة.
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 فروض انبحث ومىاقشتها:
 انفرض األول: 

 ينص الفرض األول عمى أنو: 
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيق القبمي والتطبيق البعدي 

 ى لمشخصية عمى قائمة العوامل الخمسة الكبر 
( لتوضيح داللة الفروق T testولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( )

( يوضح العدد والمتوسط واالنحراف المعياري 53بين التطبيق القبمي والتطبيق البعدي والجدول رقم )
 وقيمة )ت(، ومستوى الداللة. 

 (3الجدول رقم )

 انتطبيق   

 األبؼاد

 ىعطاثانًت انؼذد
 قيًت

 "ث"

يغتىي 

 انذالنت
 0ع 0و 0ٌ :ع :و :ٌ

 :N 03 23.1022 1.22202 03 31.1022 0.42142 1.:4: 2.2انؼصابيت 

 :E 03 22.2422 2.:1420 03 21.1022 0.04211 2.112 2.2االَبغاطيت 

االَفتاح ػهً 

 Oانخبشة 

03 
21.3022 1.21:12 

03 
30.3422 0.02222 :2.212 2.2: 

 :2.2 2.012: 21:::.0 24.1422 03 0.04231 022:.11 03 ضًيشيقظت ان

 A 03 11.3422 2.:42:1 03 11.4222 1.12:41 2.132انتقبم 
2.122 

 غيش دانت

 غيش دانت        انذسجت انكهيت

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين التطبيق القبمي والتطبيق البعدي عند  -
، ماعدا البعد الخامس )غير دال( ألبعاد قائمة العوامل الخمسة الكبرى 5051مستوى داللة 

 لمشخصية لصالح التطبيق البعدي 
وعميو تتضح صحة الفرض األول، مما يدل عمى فعالية البرنامج التدريبي في تنمية العوامل  -

تجريبية بعد الخمسة الكبرى لمشخصية بأبعاده الخمسة والدرجة الكمية لمقائمة لدى طالب العينة ال
القياس البعدي، وذلك بسبب تناول البرنامج لتدريبات ومشكالت من واقع حياتيم تعمل عمى 

 ضرورة التفكير بشكل واقعي وفعال وصحيح. 
وكذلك احتواء البرنامج عمى أنشطة وأساليب متنوعة من القصص والمواقف والمشكالت الحياتية  -

ستجابات المختمفة وتنوع فئاتيا، األمر الذي أدى والمحاضرات والعروض مساعدتيم عمى إعطاء اال
 إلى زيادة ظيور المزيد من االستجابات األصيمة، وفى بعض األحيان الغير متوقعة. 

 مما ساعد عمى االرتقاء بشخصياتيم وتقويم أفكارىم الخاطئة، وتعزيز سموكياتيم الصحيحة.  -
(، رانيا عبد القوى 5515مري العنزى )(، دراسة أ5550كما تتفق تمك النتيجة مع دراسة أحمد ) -

(، دراسة فوقية رضوان، إبرينى غبلاير hari andi, 2010( دراسة ىاري أندى )5515)
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(، دراسة صفاء وآخرون 5510( دراسة فتون خرنوب )saleh, 2010(، دراسة صالح )5512)
 (. 5516(، دراسة ساندرين ىالل، فدوى الحمبية )5516)

الدراسات عمى مدى فعالية وتأثير تطبيق قائمة العوامل الخمسة الكبرى حيث اتفقت نتائج ىذه  -
لمشخصية عمى طالب الجامعة وقدرة تنمية تمك العوامل عمى إمكانية التنبؤ بكل من )أساليب التفكير 

التفكير  –اتخاذ القرار الميني  –الصالبة النفسية  –الذكاء الوجداني  –والتحصيل األكاديمي 
 تطوير شخصية الفرد(  –ير الذات تقد -اإلبداعي

  :انفرض انثاوي 
 ينص الفرض الثاني عمى أنو: 

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيق البعدي والتطبيق 
 التتبعي عمى قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية. 

( يوضح 52( والجدول رقم )T testت )ولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 
 العدد والمتوسط واالنحراف المعياري والخطأ المعياري. 

( لتوضيح داللة الفروق بين T testولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار ت )
( يوضح العدد والمتوسط واالنحراف المعياري وقيمة 52التطبيق البعدي والتبعي، والجدول رقم )

 ( ومستوى الداللة. )ت
 (5الجدول رقم )

 انتطبيق      

 األبؼاد

 انًتىعطاث انؼذد
 قيًت

 "ث"

يغتىي 

 انذالنت
 0ع 0و 0ٌ :ع :و :ٌ

 N 03 31.1022 0.42142انؼصابيت 
03 

30.2222 0.21121 :.011 
2.002 

 غيش دانت

 Eاالَبغاطيت 
03 

21.1022 0.04211 
03 

21.1222 1.32222 3.223 
2.341 

 دانت غيش 

االَفتاح ػهً 

 Oانخبشة 

03 
30.3422 0.02222 

03 
30.3422 0.1:2:1 - :.222 

 2.321 2.4:1 0.21240 24.3422 03 21:::.0 24.3422 03 يقظت انضًيش

 A 03 11.4222 1.12:41 03 22.2122 1.2103 2.222 2.221انتقبم 

يق البعدي والتطبيق التتبعي )غير يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين التطب
 دال( ألبعاد قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لصالح التطبيق التتبعي. 

وعميو تتضح صحة الفرض الثاني، مما يدل عمى أن فعالية تطبيق البرنامج عالية وذلك بسبب  -
خصية في طريقة استمرار الطالب في استخدام وتطبيق أبعاد قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمش

تفكيرىم وحياتيم وعالقاتيم مع اآلخرين ودراستيم، رغم انتياء البرنامج بمدة كافية مما يدل عمى 
تنمية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية بدرجة مكنتيم في االستمرار في االحتفاظ بو في حياتيم 
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ذا يؤكد ثبات البرنامج الخالية من الجمسات، ورغم عدم وجود من يدربيم أو يوجييم عمى ذلك، وى
 وفاعميتو لدى الطالبات رغم انتيائو.

( التي تؤكد أن حوالي Vaidya, et al , 2001وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة فايديا وآخرون ) -
% من العينة التي أجريت عمييا الدراسة حدث فييا تغير ممحوظ في معظم سمات 35 -% 55

 الشخصية خالل عامين ونصف العام. 
% من العينة التي أجريت 05( أوضحت أن Robins, et al.,2001روبنس وآخرون )دراسة  -

عمييا الدراسة حدث فييا تتغير جوىري في إحدى أبعاد الشخصية خالل فترة زمنية تجاوزت أربع 
 سنوات.

% من العينة تغيرت في 65( إلى أن Roberts, et al., 2001ودراسة روبرتس وآخرون ) -
% ال يطرأ عمييم تغير في إحدى السمات في 10ربعة عشر، وأن إحدى سمات الشخصية األ 
 سنة.  50-16المرحمة العمرية الممتدة من 

( فقد انتيت إلى أن سمات الشخصية McCrae, et al., 2002ودراسة ماكري وآخرون ) -
الخمس ثابتو بدرجة معقولة خالل دراسة طولية لمدة أربع سنوات وأن العصابية تزداد في عينة 

ناث، واالنفتاح عمى الخبرة تزداد لدى اإلناث والذكور وثبات المتوسطات في أبعاد االنبساطية اإل 
 والمقبولية والضمير الحي. 

فالشخصية وجدت بمعزل عن التأثيرات المباشرة لمبيئة وتكون مقصورة عمى الجانب البيولوجي في  -
 نضج في مرحمة الرشد. األساس، وتنمو السمات خالل مرحمة الطفولة وتصل إلى مستوى ال
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 املراجع
 املراجع انعربية:

 ( االبتكارية االنفعالية لدى عينة من طالب الجامعة وعالقتيا بكل 5556أبو زيد سعيد الشويقي" :)
من اإللكسيثميا والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية"، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، مج 

 .01-05(، أكتوبر، 01(، ع )16)
 (: "العوامل الخمسة الكبرى في مجال الشخصية 1000مد محمد عبد الخالق وبدر األنصاري )أح

 .10- 0(، القاىرة، الييئة العامة لمكتاب، 36)عرض نظري("، مجمة عمم النفس، ع )
 ( العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى 5515أحمد محمود جبر" :)

ينية بمحافظات غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية جامعة طمبة الجامعات الفمسط
 .10-1األزىر، غزة، 

 ( جودة الحياة وعالقتيا بالذكاء االنفعالي وسمة ما وراء المزاج 5552السيد كامل الشربيني" :)
(، ع 12والعوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والقمق"، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، مج )

 .65-1(، أكتوبر، 02)
 ( النموذج البنائي لمعالقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة 5515السيد محمد أبو ىاشم" :)

 –الكبرى لمشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة"، مجمة كمية التربية 
 .525-521(، يناير، 61(، ع )55جامعة بنيا، مج )

 (: "بعض متغيرات الذات والعوامل الخمسة الكبرى في 5550د المجيد عبد العال )السيد محمد عب
الشخصية لدى مضطربي اليوية من طالب الجامعة"، مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، ع 

 .50-55(، مايو، 01)
 ( إدارة الحياة والسعادة وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى 5556رشا محمد عمي مبروك" :)

كمية التربية ببورسعيد،  –ب الجامعة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قناة السويس طال
50-01  

 ( مقياس كفاءة المواجية وعالقتو بالعوامل الخمسة الكبرى في 5550سميرة أبو غزالة" :)
 .550-550(، 5الشخصية"، مجمة العموم التربوية، ع )

 ( العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لدى الطمبة 5513عبد اهلل ابن عبد العزيز مناحي المناحي" :)
المتفوقين والمتأخرين دراسيًا في المرحمة الثانوية )دراسة مقارنة("، المجمة المصرية لمدراسات 

 .552-100(، 20(، ع )53النفسية تصدرىا الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، مج )
 ( الشعور بالسعادة و 5551فريح عويد العنزي" :) عالقتو ببعض السمات الشخصية"، دراسة

 .303-301، يوليو، 5، ع11ارتباطية مقارنة بين الذكور واإلناث، دراسات نفسية، مج 



    ي لتنمية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طالب كلية التربية ببورسعيدفعالية برنامج تدريب 
 هاجر أحمد السيد عيسيأ/  -أ.د/ شيرين محمد أحمد دسوقي -أ.د/ سليمان محمد سليمان                                       

 جامعة بىرسعيذ –جمهة كهية انرتبية                         633                 (                      2020– أكتىبر) –(  32انعذد )

 ( الخصائص السيكومترية الستبيان العوامل 5550فؤاد حممي الموافي وفوقية محمد راضي" :)
 .50-1(، 03(، ع )10الخمسة الكبرى لألطفال"، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، مج )

 ( نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية، التحميل النظري 5555ىشام حبيب الحسيني" :)
 .00-0والقياس"، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة عين شمس، 
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