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  اخصْمُدْمُة

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ودافعية اإلنجاز لدى 
أكثر العوامل الخمسة الكبرى  إلىلتعرف ليين بمحافظة الخليلم كما هدفت عينة من المرشدين التربو 

في  وء متغيرات الجنسم وسنوات الخبرةم للشخصية شيوعًا ومعرفة مستوى دافعية اإلنجاز لديهمم وذلك 
ولتح يق أهداف الدراسة تم استخدام م ياس العوامل . والمديرية الجتماعيةوالمؤهل العلميم والحالة 

مرشدًا ومرشدًة من ( 132)تكونت عينة الدراسة من . الخمسة الكبرى للشخصية وم ياس دافعية اإلنجاز
أظهرت النتائج أن أكثر عوامل . الطب ية بطري ة العينةم اختيارهم المرشدين التربويين بمحافظة الخليل ت

الشخصية شيوعًا هو النبساطية وأقلها شيوعًا العصابيةم كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق في كل 
تبعًا لمتغير الجنس ولصالح اإلناثم ووجود فروق في ( النبساطيةم والنفتا  على الخبرة) يمن عامل

وأشارت النتائج إلى وجود فروق في عامل النفتا  على الخبرة . لية وكانت لصالح الذكورعامل الم بو 
لصالح ( العصابيةم والم بوليةم وي ظة ال مير)م ووجود فروق في عوامل لصالح حملة شهادة الماجستير

وى دافعية أما بالنسبة لمستوى دافعية اإلنجاز ف د توصلت النتائج إلى وجود فروق في مست. مديرية يطا
فروق في  سنواتم ووجود( 13-5)اإلنجاز تبعًا لمتغير سنوات الخبرة لصالح الذين سنوات خبرتهم من 

ولصالح المتزوجينم ووجود فروق في مستوى دافعية  الجتماعيةدافعية اإلنجاز تبعًا لمتغير الحالة 
 نتائج وجود عالقة ايجابية دالة إحصائياً وأخيرًام بينت ال. اإلنجاز تبعًا لمتغير المديرية ولصالح مديرية يطا

بين عوامل النبساطية والعصابية وي ظة ال مير والم بولية ودافعية اإلنجازم ووجود عالقة سلبية بين 
  .عامل النفتا  على الخبرة ودافعية اإلنجاز

.ويينالعوامل الخمسة الكبرى للشخصيةم دافعية اإلنجازم المرشدين الترب: الكلمات المفتاحية



س  
 

Abstract  
 

The aim of the study is to identify the relationships between five major factors of personality 

and motivation of achievement among a sample of educational counselors in Hebron 

governorate. It also aims to identify the five most common important factors of personality 

and knowing the level of achievement of motivation in the light of gender variables, years of 

experience, marital status and Directorate . To achieve the objectives of the study were used 

the measure of the five major factors of personality and the measure of motivation of 

achievement. The study sample consisted of (142) educational counselors in Hebron 

governorate who were selected in stratified random sample  way.  

The results showed that the most common personality factors were the Extraversion and the 

least common one is the Neuroticism. The study also found differences in both the 

Extraversion and openness to experience according to the gender variable with favor to the 

females and Differences in the Agreeableness factor with favor to males. 

 The results indicated that there were differences in the factor of openness to experience for 

the holders of the Master's degree, and the existence of differences in factors (Neuroticism, 

Agreeableness, and Conscientiousness) for the benefit of the Directorate of Yatta. As for the 

level of achievement of motivation, the results showed differences in the level of 

achievement of motivation according to the variable years of experience in favor to those 

who have years of experience between (5-10 years), and differences in achievement of 

motivation according to the marital status variable with favor to the married people. And 

differences according to the Hebron Directorates with favor to the Directorate of Yatta. 

 Finally, the results showed a statistically significant positive relationship between the 

Neuroticism, Extraversion, Agreeableness and Conscientiousness factors with achievement of 

motivation, and a negative relationship between the Openness to experience factor and the 

motivation of achievement.  

Key words : The five major factors of personality, Motivation of achievement and  

Educational counselors. 
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 الفصل األول
 : قد ة 

وذلك  نفسيةوال الجتماعيةها مكانة هامة في الدراسات والعوامل المؤثرة في تكوين الشخصية احتلت    

وبما يتيح نمو يفها وتفاعلها مع البيئة المحيطة وكيفية تك مب صد التعرف إلى مكونات هذه الشخصية

من جهة  اجتماعيالشخصية وتكاملها كنتاج وعلى الرغم من التفاق على وحدة هذه . الشخصية وتطورها

ليها من للنظر إ عاً فاتها تبخرى ف د تعددت تعريالفرد ومواقفه الحياتية من جهة أ وكمحرك لتصرفات

 . جوانب متعددة

م ول د حاول الكثير من علماء النفس تعريف الشخصية ووصفها إلى حد أنهم أعطوها مئات التعريفات    

أن كثرة التعريفات يرجع إلى كثرة التجاهات العلمية واآلراء التي يتبعها العلماء في تعريف  حيث

 (.2333عبد اهللم )إلى نظريته أو موقفه النظري  داً شخصيةم فكل يعرف الشخصية استناال

العلماء في نظرتهم للشخصية فمنهم من نظر إليها على أنها سماتم  بين ةكبير  اتاختالف تل د ظهر      

بدنها عواملم فعلى سبيل المثال عرف ألبورت الشخصية بدنها  ى رأتخر أ وفئة أنماطموالبعض رأى بدنها 

الفرد لتلك النظم السيكوفيزي ية التي تحدد أسلوبه الفريد في التوافق مع البيئة ويرى  التنظيم الدينامي داخل

 (.1338 ليندزيم هول)ي في بناء الشخصية هو السمة ألساسكاتل أن العنصر ا

تنظيم لى األسلوب الذي يتم بموجبه المصطلح الذي يشير إلى الفرد واى  الشخصية بدنهاقد عرفت و     

على ذلك فإن أي وصف  األفرادم وبناءً من  شاطاته كفرد متميز عن غيرهليه وعلى نعسماته بحيث يدل 

عام وطبيعة قدراته ودوافعه ودور أفعاله العتبار مظهره الن يدخذ بعين لشخصية الفرد من الواجب أ

عدس )توجه سلوكه  والميول التي والتجاهاتوطبيعة الخبرات التي سبق أن مر بها ومجموعة ال يم 

التي  فكار والمشاعر والسلوكات الدائمة نسبياً على أنها األ (2330) سانتروك ويعرفها م(1338 قموتو 

 .البيئةتميز الطري ة التي يتكيف بها الفرد مع 
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أما أيزنك فيرى مفهوم الشخصية على أنه المجموع الكلي لألنماط السلوكية الفعلية والممكنة للكائن     

من خالل التفاعل الوظيفي لألجزاء المكونة التي تنظم لبيئةم وهي تنشد وتنمو الحي كما تتحدد بالوراثة وا

 (. 1333 جابرم)فيها هذه األنماط السلوكية 

د كبير يميز لى حنمط سلوكي مركب ثابت إ ن الشخصية هيفس الشخصية على أفق علماء نويكاد يت  

التي و  مالمتفاعلة معاً  الوظائف والسماتلمجموعة من  فراد ويتكون من تنظيم فريدالفرد عن غيره من األ

حداث التاريخية لوراثي والوظائف الفسيولوجية واألوالتركيب الجسمي ام ال درات الع لية والنفعالت ت 

 عبد الخالقم) سلوبه المميز في التكيف للبيئةوأ الستجابةي ة الفرد الخاصة في الحياتية والتي تحدد طر 

1330.)  

السمات الع لية والنفعالية التي تميز كل فرد عن اآلخر والتي  مجموعة منصية من الشخ وتتكون      

تخلق بدورها أسلوبه الخاص في مظاهر سلوكه جميعهام ولكل شخصية سماتها التي تحدد خصائصها 

 عبد الخالقم) جتماعيها على تح يق التوافق النفسي والون اط قوتها و عفها وأي ا مدى مرونتها وقدرت

1333.) 

كاختالف ألسنتهم وألوانهم وقدراتهمم  آخرم تماماً بيعي أن يختلف هذا التنظيم من فرد إلى ومن الط       

َر ضِ  السََّماَواِت  َخل ق   آَياِتهِ  َوِمن  ": قال تعالى ِتاَلف   َواأل  ِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَأل َواِنك م   َأل ِسَنِتك م   َواخ  " ِلل َعاِلِمينَ  آَلَيات   ذََٰ

وهذا الختالف يتيح لكل شخصية إثبات تمايزها وذاتيتها ويجعلها فريدة ومختلفة عن   (.22)الروم سورة 

أو من حيث الستجابة  والكالم والسلوكجميع الشخصياتم سواء كان ذلك من حيث أسلوب التفكير 

مدى خرين و أو من حيث تفاعل هذه الشخصية مع اآل الجتماعيةألحداث الحياة أو  غوط المواقف 

 الطيبةم :مات أو الصفات النفسية مثلعلماء نفس الشخصية بتحديد الس اهتمقبولهم لهام ومن هنا 

والتي يختلف فيها األفراد فتميز بع هم عن  الثبات النسبي والندفاع ذاتقم والالمبالةم وال ل والكرمم

 (.1333 عبد الخالقم)فردية فيها  اً بعض أي أن هناك فروق
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علماء نفس الشخصية بالحاجة الماسة الى نموذج وصفي أو تصنيف يشكل األبعاد  وقد أدرك     

م وتصنيفها تحت نمط أو بعد أو ن طريق تجميع الصفات المرتبطة معاً األساسية للشخصية اإلنسانية ع

 (.2333 الخالق والنصاريم عبد)عامل مست ل يمكن تعميمه عبر مختلف األفراد والث افات 

لطري ة يسهل  ا عبر الث افات حيث كان هناك حاجة ملحةاسات إلى تعدد السمات وتنوعهوتشير الدر      

فيها التعامل مع هذا الكم الكبير من السماتم فظهرت فكرة البحث عن السمات األساسية والمركزية التي 

س ونتيجة لذلك تكررت خم. بغض النظر عن الزمان أو المكان تشكل حجر الزاوية في بناء أي شخصية

  (. 1338 خليفة ور وانم)عليها اسم العوامل الخمسة الكبرى سمات في عدد كبير من الدراسات أطلق 

نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من أهم النماذج وأحدثها التي فسرت سمات  ويعتبر       

م (2333 غزالةم أبو)قًا في ت ييم الشخصية والتنبؤ بها الشخصيةم كما يعتبر من أكثر النماذج اتسا

وعلى الرغم من أن ثمة  مخمسة عوامل لوصف الشخصيةويفترض نموذج العوامل الخمسة الكبرى وجود 

اتفاق عام بين علماء نفس الشخصية  م إل أنه يوجدبصدد صياغة مسميات لهذه العواملجدًل قد ثار 

الموافي ورا يم )ظة ال مير النبساطم العصابيةم الصفاوةم الطيبةم ي : على هوية هذه العوامل وهي

 صالح ية في العديد من جوانب الحياةم حيث كشفت دراسةوتؤثر عوامل الشخص(. 2333

((Salleh,2011   ي ظة ال ميرم ) وجود عالقة ارتباطية موجبة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

بالنسبة للمست بل المهنيم كما وأظهرت وعملية اتخاذ ال رار ( والنبساطيةعلى الخبرةم والم بوليةم  النفتا 

لشخصية والمرونة وجود عالقة ارتباطية موجبة بين عوامل ا  (Fayombo, 2010)  فايمبو نتائج دراسة

وجود ( 2313)مع خاصية العصابيةم كما أظهرت نتائج دراسة العنزي بينما كانت العالقة سلبية النفسيةم 

( 2313) شارت دراسة جودةكبرى للشخصية وأساليب التفكيرم وأعالقة ارتباطية بين العوامل الخمسة ال

والر ا عن ( م ي ظة ال ميرنبساطم المجاراةال)طية موجبة بين عوامل الشخصية اإلى وجود عالقة ارتب

 .الحياة
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إلى تجميع السمات اإلنسانية المتناثرة في فئات أساسية  ويهدف نموذج العوامل الخمسة الكبرى          

عنها في وصف الشخصية  الستغناءعلى وجودها كعوامل ل يمكن تب ى هذه الفئات محافظة بحيث 

 (.Goldberg, 1993)اإلنسانية 

بدن البحث في نموذج األبعاد الخمسة للشخصية قد أعطانا منظومة من األبعاد ( (Digmanويرى      

لى مستوى عالي من الدقة والث ة الواسعة التي تصف الفروق الفرديةم وهذه األبعاد قابلة لل ياس ع

 افة الى ذلك واى  .والمصداقيةم وفي الوقت نفسه تعطي إجابة جيدة فيما يتعلق بمسدلة بنية الشخصية

في علم نفس  أساسياً  اكتشافاً  يعتبر أن نموذج العوامل الخمسة (McCrae and Johan)يرى 

 .أخرى كتشافاتاالشخصيةم والذي هو أساس المعرفة التي يمكن أن تبنى عليه 

لى الدور الذي ي وم به دافع اإلنجاز في رفع إ( يالندلماك)أما بالنسبة لدافعية اإلنجاز ف د أشار       

نتاجيتهدرجة أداء الفرد  في جميع المجالت واألنشطةم ويرتبط ازدهار وهبوط أي مؤسسة بارتفاع  واى

 (.2333خليفةم )اإلنجاز لدى العاملين فيها  درجة دافعيةوهبوط 

حيث ذوي دافعية اإلنجاز المنخف ة والمرتفعةم األفراد  كما بينت نتائج البحوث في مجال الفروق بين    

في المدرسةم ويحصلون على ترقيات في وظائفهمم وعلى  فعية المرتفعة يكونون أكثر نجاحاً أن ذوي الدا

ذوي الدافعية العالية يميلون إلى  نجاحات في إدارة أعمالهم أكثر من ذوي الدافعية المنخف ةم كذلك فإن

 لرتفاعام السهلة جدًام ربما ويتجنبون المهاختيار مهام متوسطة الصعوبة وفيها كثير من التحديم 

 (.2333الشواشرةم )احتمالت الفشل فيها 

علماء النفس والتربيةم  اهتماممن أهم المو وعات التي حازت على  ويعتبر مو وع دافعية اإلنجاز     

هي تمثل بذلك الجوانب المهمة في نظام الدوافع اإلنسانيةم وقد برزت هذه الدافعية في السنوات األخيرة و 

دافعية  اعتباروكدحد المعالم المميزة في الدراسة والبحث في ديناميات الشخصية والسلوكم بل ويمكن 

 (.2338الخيريم ) الحديث اإلنجاز واحدة من منجزات الفكر السلوكي
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على أن أي سلوك بشري لبد أن يكون وراءه دوافع كثيرة توجهه وتؤثر في  علماء النفس ؤكدوي     

نتاجيتهمستوى أداء الفرد  التي ي وم بهام وفي هذا اإلطار تؤدي الدوافع  في مختلف األنشطة والمجالت واى

أهدافه فإنه يدفع  اإلنساني مهما تعددت صوره واختلفتدورًا مهمًا للغاية في حياة اإلنسانم فالسلوك 

 .بواسطه قوة نفسية داخلية تصل به الى تح يق الهدف المنشود

 ونظرًا ألهمية المرشد التربوي في الميدان التربوي والنفسي وما ي دمه من خدمات نفسية وتربوية     

تج وبرامج إرشادية وذلك في ظل الظروف ال اسية التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني وما ين ومهنية

بالمرشد التربوي وتوفير  الهتمامونفسية عند الطلبةم فال بد من  عنها من مشكالت سلوكية وانفعالية

 .بدافعية عالية اإلنجاز وتح يقر سبل الراحة التي تمكنه من ال يام بعمله بكفاءة المناخ المناسب له وتوفي

على مستوى المدارسم قامت الباحثة بهذه  وانطالقًا من ذلك الدور الهام الذي يمارسه المرشد التربوي     

كما أنه ومن خالل . الدراسة ب صد معرفة السمات الشخصية للمرشدين وتدثير ذلك على دافعيتهم لإلنجاز

اطالع الباحثة على التراث التربوي لم ي ع بين يدي الباحثة أي دراسة في المجتمع المحلي تناولت 

تها بدافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين وهذا ما دفع الباحثة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالق

 مل الخمسة الكبرى للشخصية ودافعيةإلجراء هذه الدراسة في محاولة للتعرف على العالقة بين العوا

اإلنجازم كما قد يساهم في تحسين فهم متكامل لشخصية المرشد وتفسير سلوكه والتنبؤ بهم ومعرفه 

د من دوافعه مل مع المشكالت التي تواجهه في حياته العمليةم ويعطي مؤشرات للعديأسلوبه في التعا

نجازاته واستثمار إ  .مكاناته على النحو األف لواى

ْ: َُاةْمُدْمُة

دافعية اإلنجاز لدى عينة ل الخمسة الكبرى للشخصية و تهتم الدراسة الحالية ببحث العالقة بين العوام     

الجنسم سنوات الخبرةم المؤهل )لمتغيرات في  وء بعض ا بمحافظة الخليل من المرشدين التربويين

 (.العلميم الحالة الجتماعيةم المديرية
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 :وتتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ودافعية اإلنجاز 

تربويين بمحافظة الخليل؟لدى المرشدين ال  

:ؤال الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع عن الس  

ْ:أَُاةْمُدْمُة

لدى المرشدين التربويين بمحافظة  ما أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعاً : السؤال األول 

  الخليل؟

رشدين التربويين بمحافظة في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى الم هل توجد فروق: السؤال الثاني

(.الجنسم سنوات الخبرةم المؤهل العلميم الحالة الجتماعيةم المديرية)الخليل تعزى للمتغيرات التالية   

ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل؟: السؤال الثالث  

لمرشدين التربويين بحافظة الخليل تعزى في مستوى دافعية اإلنجاز لدى ا هل توجد فروق: السؤال الرابع

(.الجنسم سنوات الخبرةم المؤهل العلميم الحالة الجتماعيةم المديرية)للمتغيرات التالية   

ْ:َمضع تْمُدْمُة

بررين العوامررل الخمسررة ( α≤0.05)توجررد عالقررة ارتباطيررة ذات دللررة إحصررائية عنررد مسررتوى دللررة ل   -1

 .دى المرشدين التربويين بمحافظة الخليلالكبرى للشخصية ودافعية اإلنجاز ل

برررررين متوسررررطات درجرررررات ( α≤0.05)ل توجررررد فررررروق ذات دللرررررة إحصررررائية عنرررررد مسررررتوى الدللررررة    -2

 .تبعًا لمتغير الجنسالمرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
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برررررين متوسرررررطات درجرررررات  (α≤0.05)ل توجرررررد فرررررروق ذات دللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الدللرررررة   -0

تبعرررًا لمتغيرررر سررررنوات المرشررردين التربرررويين بمحافظرررة الخليرررل فررري العوامررررل الخمسرررة الكبررررى للشخصرررية 

 .الخبرة

برررررين متوسرررررطات درجرررررات  (α≤0.05)ل توجرررررد فرررررروق ذات دللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الدللرررررة   -3

تبعرررًا لمتغيرررر المؤهرررل لشخصرررية المرشررردين التربرررويين بمحافظرررة الخليرررل فررري العوامرررل الخمسرررة الكبررررى ل

 .العلمي

برررررين متوسرررررطات درجرررررات  (α≤0.05) دللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الدللرررررةل توجرررررد فرررررروق ذات   -5

تبعررررًا لمتغيررررر الحالررررة المرشرررردين التربررررويين بمحافظررررة الخليررررل فرررري العوامررررل الخمسررررة الكبرررررى للشخصررررية 

 .الجتماعية

برررررين متوسرررررطات درجرررررات  (α≤0.05)للرررررة ل توجرررررد فرررررروق ذات دللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الد  -3

 .تبعًا لمتغير المديريةالمرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

المرشردين برين متوسرطات درجرات  (α≤0.05)ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللرة  -3

 .تبعًا لمتغير الجنس التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجاز

برررررين متوسرررررطات درجرررررات  (α≤0.05)ل توجرررررد فرررررروق ذات دللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الدللرررررة   -8

 .تبعًا لمتغير سنوات الخبرةمستوى دافعية اإلنجاز المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في 

ات برررررين متوسرررررطات درجررررر (α≤0.05)ل توجرررررد فرررررروق ذات دللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوى الدللرررررة   -3

 .تبعًا لمتغير المؤهل العلمي المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجاز

برررين متوسررررطات درجررررات  (α≤0.05)ل توجرررد فررررروق ذات دللرررة إحصررررائية عنررررد مسرررتوى الدللررررة  -13

 .تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجاز
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برررين متوسررررطات درجررررات  (α≤0.05) توجرررد فررررروق ذات دللرررة إحصررررائية عنررررد مسرررتوى الدللررررة ل -11

 .تبعًا لمتغير المديريةمستوى دافعية اإلنجاز المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في 

ْ:أهدمفْمُدْمُة

 :تهدف الدراسة الحالية إلى

المرشرردين التربررويين بمحافظررة  التعرررف علررى أكثررر العوامررل الخمسررة الكبرررى فرري الشخصررية شرريوعًا لرردى -

 .الخليل

 .التعرف على مستوى دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل -

التعرف على العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصرية ودافعيرة اإلنجراز لردى المرشردين التربرويين  -

 .بمحافظة الخليل

للشخصرية لردى المرشردين التربرويين بمحافظرة الخليرل الكشف عرن الفرروق فري العوامرل الخمسرة الكبررى  -

 (.الجنسم سنوات الخبرةم المؤهل العلميم الحالة الجتماعيةم المديرية)ًا للمتغيرات التالية تبع

الكشرررف عرررن الفرررروق ذات الدللرررة اإلحصرررائية فررري مسرررتوى دافعيرررة اإلنجررراز لررردى المرشررردين التربرررويين  -

الجررنسم سررنوات الخبرررةم المؤهررل العلمرريم الحالررة الجتماعيررةم )ليررة للمتغيرررات التابمحافظررة الخليررل تبعررا 

 (.المديرية

ْ:أهُعةْمُدْمُة

 :تت ح أهمية هذه الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبي ية وذلك على النحو التالي

 :األهمية النظرية-0

هررا الفاعررل فرري تكشررف الدراسررة الحاليررة عررن طبيعررة دافعيررة اإلنجرراز لرردى المرشرردين التربررويين وعررن دور  -

 .استثارة جهودهم بهدف تح يق المزيد من اإلنجاز في مهامهم بشكل عام واإلرشاد بشكل خاص

 .معرفة العوامل والسمات الشخصية التي يتمتع بها المرشدين التربويين -
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تبررز أهميرة الدراسررة فري ظررل عردم وجرود دراسررات نفسرية محليررة ربطرت برين السررمات الشخصرية للمرشررد  -

عية اإلنجاز حسب علم الباحثة لذا فإن تناول مثل هذه الدراسرة سيسراهم فري تح يرق اإلثرراء التربوي وداف

 .العلمي والنظري في ميدان دراسة شخصية المرشد التربوي

وغرافيرة المختلفرة والمرؤثرة فري العوامرل في تناولها لربعض المتغيررات الديم اً تبرز أهمية هذه الدراسة أي  -

الجرررنسم سرررنوات الخبررررةم المؤهرررل العلمررريم الحالرررة )وهررري  اإلنجررراز يرررةفعالخمسرررة الكبررررى للشخصرررية ودا

 (.الجتماعيةم المديرية

 :األهمية التطبيقية-1

قرررد تفيرررد نترررائج الدراسرررة الحاليرررة المسرررؤولين بررروزارة التربيرررة والتعلررريم عامرررة وقسرررم اإلرشررراد التربررروي بصرررفة  -

 .يينخاصة في و ع آليات زيادة دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربو 

 .الوقوف على العوامل والظروف التي تساعد على زيادة دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين -

 

ْ:حدونْمُدْمُة

 :اقتصرت الدراسة الحالية على مجموعة من المحاور التالية

اقتصرت اجراءات الدراسة الحالية على معرفة العوامل الخمسة الكبرى : الحد المو وعي -1

 .بدافعية اإلنجازللشخصية وعالقتها 

 .المرشدين والمرشدات في محافظة الخليل: الحد البشري -2

 .2318أجريت هذه الدراسة في العام : الحد الزماني -0

 . جميع المدارس الحكومية بمحافظة الخليل: الحد المكاني  -3
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ْ: صطاح تْمُدْمُة

 :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

لعوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرية بدنره نمروذج ي روم نمروذج ا (McCrae & John)يعررف مراكري وجرون 

كرراماًل مررن خررالل خمسررة عوامررل أساسررية  اقتصررادياً علررى تصررور مررؤداه أنرره يمكررن وصررف الشخصررية وصررفًا 

 .وي ظة ال مير مم والنبساطيةم والنفتا  على الخبرةم والم بوليةالعصابية :هي

 :التعريف اإلجرائي للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية

حسب  كل عامل من العوامل الخمسة الكبرى عرف بدنها الدرجة الكلية التي يسجلها المستجيب علىت  

 .للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية   (Costa and McCare,1992)قائمة كوستا وماكري 

 :جازدافعية اإلن

تمام األعمال اى الرغبة في التميز والمتياز و : لمث نها تكوين مركب ذو مكونات مختلفةتعرف بد      

تح يق درجة عالية من التفوق الصعبةم والسعي للنجا  والتفوق على اآلخرينم والتخطيط لألعمالم 

لعمل نجاز األعمال بطري ة جيدة وعدم اليمان في الحظ بالنجا م المنافسة والت حية من أجل اواى 

ت ان نجازها بدوالمثابرةم تنظيم األعمال واى   (.1338م أبو ناهية والنابلسي)قة واى

 :التعريف اإلجرائي لدافعية اإلنجاز

تعرف بدنها مجموع الدرجات التي يحصل عليها المرشدون على م ياس دافعية اإلنجازم حيث      

تعكس الدرجة المرتفعة إلى وجود مستوى مرتفع من الدافعية لإلنجاز بينما تعكس الدرجة المنخف ة إلى 

 .زوجود مستوى منخفض من الدافعية لإلنجا
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 :المرشد التربوي

بدنه شخص حاصل على الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى في أحد فروع  (أبو أسعد)يعرفه       

رشادم صحة نفسيةم تربية وعلم نفس)العلوم اإلنسانية التالية  ( اجتماعيةم خدمة إرشاد نفسيم توجيه واى

م وخدمات البحث العلمي اجتماعيةيةم والعمل الذي ي وم به المرشد هو عبارة عن خدمات نفسيةم تربو 

 وتغطي الحاجات اإلرشادية للطالب وهي موجهة في الم ام األول للطالبم وهي تتداخل وتتكامل لت ابل

 (.2312أبو أسعدم )

 :تعريف الباحثة للمرشد التربوي

ية ترى بدنه شخص متخصصم مؤهل علميًا ومدرب مهنيًا في ت ديم المساعدة النفسية والتربو      

 .مع مشكالتهم ومواجهتها بطري ة فاعلة من التعاملوالمهنية للطلبة الذين يحتاجونها والتي تمكنهم 
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ْ

ْ

ْمُفصاْمُث نيْ

ْومُدْمُ تْمُ  تقةمإلط ْْمُ ظميْ
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ْمُفصاْمُث ني

ْ:مإلط ْْمُ ظمي

ث تناولت الدراسة تعرض الباحثة في هذا الفصل عر ًا تفصيليًا للمفاهيم واإلطار النظريم حي      

 :المباحث اآلتية

ْمَُخصعة:ْأولاْ

الهتمام بالفرد في المجتمعات ال ديمة قلرياًلم ولرذا كران مرن الطبيعري أن ي رل الهتمرام بدراسرة  ل د كان     

وتع رد المشركالت اإلنسرانية  ومع التطور الكبير الذي حردث للمجتمعرات. رديةالشخصية لعالقتها الوثي ة بالف

م كمرررا الحديثرررةم وظهرررور التجاهرررات الديم راطيرررةم أخرررذ الهتمرررام برررالفرد يرررزداد بشررركل ملحررروظفررري العصرررور 

 (.1335غنيمم )و  لفهم طبيعة الشخصية اإلنسانية أخذت الحاجة تظهر بو 

يعتبرررر مفهررروم الشخصرررية مرررن أكثرررر المفررراهيم تع يررردًا فررري علرررم الرررنفسم ألنهرررا تشرررتمل الصرررفات الجسرررمية     

كافةم والمتفاعلة مع بع ها داخل كيان الفردم لهذا تعددت اآلراء وتباينرت فري معالجتهرا والع لية والوجدانية 

زكررارم )م ونظرياتهررا وعملياتهررا ودينامياتهررالمفهرروم الشخصررية مررن حيررث طبيعتهررام وخصائصررهام ومكوناتهررام 

2310.) 

النرًا لره شخصرية اليروميم في رال عرادة أن ف الصرطال ونجد أن الشخصرية مفهروم شرائع السرتخدام فري     

وفالنررًا لررريس لررره شخصررريةم وقررد يتصرررف شرررخص مرررا بالمراوغرررة أو الرردهاء أو الطيبرررةم وي صرررد برررذلك فاعليرررة 

الشررخص ومرردى قدرترره علررى إحررداث انطبرراع معررين لرردى اآلخرررينم ومررا يتميررز برره مررن سررماتم وهنرراك تبرراين 

ال علرررم الرررنفس للشخصرررية لررردى غيرررر المختصرررين وبرررين المختصرررين فررري مجررر الصرررطالحي السرررتخدامبرررين 

 (.2312جبرم )

والشخصرية مرن المو رروعات الهامرة جردًا فرري علرم الرنفسم فررالكثير مرن التخصصرات العلميررة تهرتم بهررام     

يؤكردون علرى أهميرة مو روع الشخصرية فري دراسرتهمم فراألفراد هرم  والجتماعفعلماء النفس والوراثة والحياة 

 (.1381وصفيم )افية والث  الجتماعيةالمكون األساسي في كل األنساق 
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ْ

 التجاهرراتهنرراك تعريفررات عديرردة للشخصرريةم ومررن الجرردير بالررذكر أن كثرررة التعريفررات يرجررع إلررى كثرررة     

ء الترري يتبعهررا علمرراء نفررس الشخصرريةم فكررل يعرررف الشخصررية اسررتنادًا إلررى نظريترره أو موقفرره العلميررة واآلرا

 (.2333 عبد اهللم)النظري 

. فترا ية بحتةم فليس هناك تعريرف واحرد صرحيحم والبراقي تعريفرات خاطئرةوتعريف الشخصية مسدلة ا    

والوقرروف عنررد تعريررف م بررول يرت رريه الباحررث ي ت رري منرره دراسررة مختلررف التعريفررات الترري و ررعت لدراسررة 

تعريفرررات متعررررددة ومختلفررررة " كالشخصررررية"ومررررن الطبيعررري أن يكررررون لمصررررطلح واسرررع النتشررررار . الشخصرررية

 (.1335 غنيمم)

ْْ:ُاغييُُْصطاحْمَُخصعةمألصاْم

جماعررة شررخص : م وقررد ورد فرري لسرران العرررب شررخص"شررخص"فرري اللغررة العربيررة مررن ( شخصررية)كلمررة     

 ".سواد اإلنسان تراه من بعيدم وكل شيء رأيت جسمانه ف د رأيت شخصه"اإلنسان وغيرهم وهو كذلك 

وقررد ورد فرري المعجررم نفسرره معنررى . لإلنسرران( الفيزي رري)وهررذا المعنررى أقرررب لإلشررارة إلررى الجسررم المررادي     

". كل جسم له ارتفاع وظهرورم والمرراد بره إثبرات الرذات فاسرتعير لهرا لفرظ الشرخص: "آخر للشخص وهو أنه

المعنرى المرادي إلرى المعنرويم ف رد تجراوز المصرطلح الجسرم إلرى مرا ويالحظ في المعنرى األخيرر إنت راًل مرن 

 (.1383عبد الخالقم )السيكولوجي  صطلح الشخصية بالمعنىي ترب من استخدامنا لم

تشرربه  بالفرنسررية personaliteأو  باإلنجليزيررة personality" شخصررية"ويررذهب ألبررورت إلررى أن كلمررة     

ال ديمرةم ف رد كران أما في الالتينيرة . اللغة الالتينية في العصور الوسطى في  personalitasإلى حد بعيد 

ول رد ارتربط هرذا ". ال نراع"ويتفرق الجميرع علرى أنره كران يعنري . موحرده هرو المسرتخد persona" برسونا"لفظ 

اللفررظ بالمسررر  اليونرراني ال ررديمم إذ اعترراد ممثلررو اليونرران والرومرران فرري العصررور ال ديمررة ارتررداء أقنعررة علررى 
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وجرروههم لكررري يعطرروا انطباعرررًا عررن الررردور الررذي ي ومرررون برررهم وفرري الوقرررت نفسرره لكررري يجعلرروا مرررن الصرررعب 

 (.1335غنيمم )الدور خصيات التي ت وم بهذا التعرف على الش

علرررى الممثرررل نفسررره أحيانرررًام وعلرررى األشرررخاص عامرررة أحيانرررًا  personaومرررع مررررور الرررزمن أطلرررق لفرررظ     

إن الدنيا مسر  كبيررم إن النراس جميعرًا ليسروا سروى ممثلرين ) ":شكسبير"أساس قول أخرىم وربما كان ذلك 

وتعررددت معانيرره ليشررير إلررى الفرررد كمررا يبرردو ل خرررينم والصررفات ثررم تطررور المصررطلح (. علررى مسررر  الحيرراة

 (.1333عبد الخالقم )المميزة له 

يت ررح أنهررم اتف رروا فررري تعريررف الشخصررية لغويررًا بدنهرررا ( عربيررة وغيررر عربيرررة)ووف ررًا لمررا ذكررر مرررن تعريفررات 

ا ل مظهررر الفرررد فرريمن يحيطررون بررهم أي أنرره صرراحب شخصررية جذابررة أو صرراحب شخصررية قويررةم أو ربمرر

 .شخصية له

ْ:تعميفْمَُخصعةَْيَْا ْمُ فس

تكشررف الشخصررية عررن تع ررد دراسررتها والخررتالف بررين وجهررات نظررر البرراحثين إليهررا فرري تعرردد تعريفاتهررام   

فرررإذا كانرررت الشخصرررية كررراًل مع ررردًا متعررردد ولكرررن هرررذا التعررردد مرررن زاويرررة واحررردة قرررد يكرررون أمررررًا مرغوبرررًا فيرررهم 

لهرا يركرز علرى جانرب معرين لهرذا الكرل المع ردم مرن هرذا المنظرور فلريس الجوانب والسماتم فإن كل تعريف 

( 1353)كمررا ذكررر جيلفرررورد  -هنرراك تعريررف واحررد صررحيح ومررا عررداه خررراطىءم فررإن تعريررف أي مصررطلح

Guilford – (.1383عبد الخالقم ) أمر اختياري تحكيمي 

ي عرررض لرربعض هررذه ولعلمرراء الررنفس وجهررة علميررة مو رروعية فرري تعريررف مصررطلح الشخصرريةم وفيمررا يلرر

 :التعاريف
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 :تعريف أيزنك للشخصية -

( الخلررررق)والنزوعررري ( الررررذكاء)المعرفررري : يررردور تعريرررف أيزنررررك للشخصرررية حرررول أربعررررة أنمررراط سررررلوكية هررري

المجمروع الكلري لألنمراط السرلوكية الفعليرة والممكنرة "م فالشخصية هري (الجبلة)والجسمي ( المزاج)والعاطفي 

الوراثة والبيئةم وهي تنشد وتنمو من خالل التفاعرل الروظيفي لألجرزاء المكونرة التري للكائن الحي كما تتحدد ب

 (.1333 جابرم" )تنتظم فيها هذه األنماط السلوكية

 :تعريف ألبورت للشخصية -

هري ذلرك التنظريم الرردينامي الرذي يمكرن برداخل الفررردم والرذي يرنظم كرل األجهررزة النفسرية الجسرمية التري تملرري 

 (.1335 غنيمم)الخاص في السلوك والتفكير  طابعه على الفرد

 :تعريف جيلفورد للشخصية -

 (.2310 زكارم)شخصية الفرد هي طرازه المميز من السمات 

 :تعريف كاتل للشخصية -

معرررين  إنهرررا مجموعرررة مرررن السرررمات المترابطرررة التررري تسرررمح لنرررا برررالتنبؤ عمرررا سررريفعله الشرررخص فررري موقرررف

 (.2333 الزغلول والهنداويم)

 :ت للشخصيةتعريف جريف -

جتماعيرةم ة عرن عمليرة التوافرق مرع البيئرة الالشخصية هي مجموع الصرفات التري يتصرف بهرا الفررد والناتجر

 (.2331 ال ذافيم)وتظهر على شكل أساليب سلوكية معينة للتعامل مع العوامل المكونه لتلك البيئة 

 :تعريف زهران للشخصية -

زهررررانم )جتماعيرررة التررري تميرررز الشرررخص عرررن غيرررره ة والنفعاليرررهررري جملرررة السرررمات الجسرررمية والع ليرررة وال

1333.) 
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 :تعريف عبد الخالق للشخصية -

بدنها نمرط سرلوكي مركربم ثابرت ودائرم إلرى حرد كبيررم يميرز الفررد عرن غيرره مرن النراسم ويتكرون مرن تنظريم 

لوجرردان أو  ليررة وافريررد لمجموعررة مررن الوظررائف والسررمات واألجهررزة المتفاعلررة معررًام والترري ت ررم ال رردرات الع

ي تحردد طري رة الفررد الخاصرة فري نفعالم والنزوع أو اإلرادةم وتركيب الجسرم والوظرائف الفسريولوجيةم والترال

 (.2332 عبد الخالقم)ستجابةم وأسلوبه الفريد في التوافق مع البيئة ال

 : تصنيف تعريفات الشخصية

 :لتعريف إلىتم تصنيف تعريفات الشخصية وف ًا للجانب الذي ركزت عليه في ا

 .أي من حيث قدرة الفرد على إحداث التدثير في اآلخرين( كمثير)التعريفات التي تنظر للشخصية  -1

أي مررن حيرث السرلوك الررذي يسرتجيب بره الفررردم ومرا ي رروم ( سرتجابةاك)تعريفرات التري تنظررر للشخصرية ال -2

 .به من أفعال في المواقف البيئية المختلفة

داخلرررريم فمعظررررم علمرررراء الررررنفس تف ررررل تعريررررف  افترا رررريكررررون التعريفررررات الترررري ترررررى الشخصررررية كم -0

الشخصررية كوحررردة مو ررروعيةم أو كشرريء لررره وجرررود ح ي رريم فهرررم يسرررلمون أن اإلنسرران متصرررل بالعرررالم 

بررره ويرررؤثر فيررره فررري كرررل مرحلرررة مرررن مراحرررل حياترررهم فالشخصرررية لهرررا تاريخهرررا الما ررري  رالمحررريط ويتررردث

 (.1335غنيمم )والحا ر الراهن 

ترراج حصررريلة تفاعرررل بدنهرررا كررل مع رررد ن: لشخصررية فررري  ررروء مررا سررربق مررن تعريفررراتوتعرررف الباحثرررة ا

الجسرررررمية والنفسرررررية والع ليرررررة سرررررواء كانرررررت موروثرررررة أو مكتسررررربةم وحاصرررررل جميرررررع  سرررررماتمجموعرررررة مرررررن ال

يررة  ابلالشخصررية بالثبررات النسرربي وال والمعت رردات وال رريمم وتتميررز والتجاهرراتوالميررول والغرائررز  السررتعدادات

تشرركل نظررام متكامررل ينررتج عنرره مجموعررة طبررائع وخصررال تميررز الشررخص عررن غيررره تغيرررم بحيررث للتغييررر وال
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ممرا يعطري  الفهرم واإلدراك والسرلوك والشرعوروتنعكس على تفاعله مرع البيئرة مرن حولره وذلرك علرى مسرتوى 

 .طابعًا محددًا للكيان المعنوي للشخص

ْ:خص ئصْمَُخصعة

تنبؤ بما يمكن أن ي وم به الفرد من سلوكم وهذا إن المعرفة بالشخصية يساعد في إمكانية ال

ل لما كان التنبؤ ممكنًام ويت من الثبات في الشخصية  يفترض وجود نوعًا من الثبات في الشخصية واى

 :عدة نواحي وهي

ويظهر هذا النوع من الثبات في أشكال السلوك المختلفةم فاإلنسان الشريف على : الثبات في األعمال -

 .ب ى سلوكه شريفًا في مختلف المناسبات والمواقفي -سبيل المثال

في دراستهما عن الحركات التعبيرية أن عددًا من هذه ( ألبورت وفرنون)بين : الثبات في األسلوب -

 .الحركات يميل إلى الب اء والثبات لدى الفرد حين يمر بمناسبات مختلفة

 وم عليها الشخصيةم وهو مجموعة الدوافع ونعني به األسس العمي ة التي ت: الثبات في البناء الداخلي -

 .األولية والميول وال يم الثابتة في مرحلة مبكرة من حياة الفرد

ون صد به شعور الفرد داخليًا وعبر مراحل حياته باستمرار ووحدة : الثبات في الشعور الداخلي -

 (.1335العنانيم )شخصيته وثباتها  من الظروف المتعددة التي يمر بها 

ْ:تغععمْمَُخصعةتغعمْو

نمررا هررو فرري الح ي ررة ثبررات نسرربيم ومفهرروم ديناميكيررة الشخصررية  إن ثبررات الشخصررية لرريس ثباترراً      أزليررًام واى

 .يعبر عن صفات النمو والتغيير

مررا عررن قصررد "وهررذا هررو التغيررر"وتتغيررر الشخصررية إمررا عررن غيررر قصررد      ويحرردث ". وهررذا هررو التغييررر"م واى

حرل النمرو المتتابعرةم ويتردثر تغيرهرا بالعوامرل المرؤثرة فري تكوينهرا كالعوامرل تغير الشخصرية برالنمو خرالل مرا

 (.2335زهرانم )جتماعية ومؤسسات التنشئة ال علمالجسدية والع لية والن ج والت
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في ررروم علرررى أسررراس أن الكثيررر مرررن مكوناتهرررا وسرررماتها مكتسررربة ( عررن قصرررد)أمررا عرررن تغييرررر الشخصرررية     

ي إلى الصحة النفسيةم أو تكون غير سروية ترؤدي إلرى التفكرك والمررضم وهنرا متعلمةم وقد تكون سوية تؤد

زهررررانم )طررررق العرررالج النفسررري قرررد يبرررذل الفررررد جهرررودًا ذاتيرررة للتغييرررر ب صرررد إعرررادة الرررتعلم وغيرررر ذلرررك مرررن 

2335.) 

ْ:ت عةْمَُخصعة

المختلفرررة  يشررير هرررذا المفهررروم إلرررى  ررررورة أن تعمرررل النظريررة علرررى تنظررريم وصرررياغة جوانرررب الشخصرررية    

وأجزائهررا فرري نظررام معررين ثابررت نسرربيًام ومررن خاللرره يمكررن التعرررف علررى المخطررط العررام للشخصررية واألجررزاء 

 (.2331ال ذافيم )الداخلة في تركيبه 

 :بنية الشخصية إلى بنائين هما( 1333)وي سم زهران 

 :البناء الوظيفي للشخصية -أولً 

ذا . كاملررة ترررتبط ارتباطررًا وظيفيررًا قويررًا فرري حالررة السررواءيتكررون البنرراء الرروظيفي للشخصررية مررن مكونررات مت واى

حدث ا طراب أو ن ص أو شذوذ فري أي مكرون منهرا أو فري العالقرة بينهرام أدى إلرى ا رطراب فري البنراء 

 :العام واألداء الوظيفي للشخصيةم وفيمايلي مكونات البناء الوظيفي للشخصية

مكانررات الجسررم الخاصررة والعجررز تتعلررق بالشرركل العررام للفرررد وحرر: مكونررات جسررمية - ال الطررول والرروزن واى

الجسمي الخاصم والصحة العامةم واألداء الحركي والمهارات الحركية وغير ذلك ممرا يلرزم فري أوجره 

النشررراط المختلفرررة فررري الحيررراةم ووظرررائف الحرررواس المختلفرررةم ووظرررائف أع ررراء الجسرررم مثرررل الجهررراز 

 .هاز اله مي والجهاز الغددي والجهاز التناسليالعصبي والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والج

وتشررررمل الوظررررائف الع ليررررة مثررررل الررررذكاء العررررام وال رررردرات الع ليررررة المختلفررررةم : مكونررررات ع ليررررة معرفيررررة -

م وتشرمل إلر ..والعمليات الع لية العليا كاإلدراك والحفظ والترذكر والنتبراه والتخيرل والتفكيرر والتحصريل

 .ةكذلك الكالم والمهارات اللغوي
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وتت رمن أسراليب النشراط المتعلرق بالنفعرالت المختلفرة مثرل الحرب والكرره والخروف : مكونات انفعالية -

م ومرررا يررررتبط برررذلك مرررن ثبرررات انفعرررالي وعدمرررهم وتجمعرررات النفعرررالت فررري إلررر ...والبهجرررة والغ رررب

 .عواطف

تمررع وجماعررة جتماعيررة للشررخص فرري األسرررة والمدرسررة والمجوتتعلررق بالتنشررئة ال: جتماعيررةاات مكونرر -

جتماعيرررررة  ماعيرررررة وال ررررريم الجتجتماعيرررررة والتجاهرررررات الجتماعيرررررة واألدوار الالرفررررراقم والمعرررررايير ال

 .إل .. .جتماعي وال يادة والتبعيةوالتفاعل ال

 :البناء الدينامي للشخصية  -ثانيا  

بنرراء الرردينامي ويتكررون ال. يو ررح البنرراء الرردينامي للشخصررية ال رروى المحركررة فيهررا والترري تحرردد السررلوك

 .الشعورم والالشعورم وما قبل الشعور: للشخصية من

ويلعررب الكبرت دورًا هامرًا فرري . ويتكرون البنراء الردينامي للشخصررية أي رًا مرن الهررو واألنرا األعلرى واألنرا

إبعررراد الرررردوافع واألفكررررار المؤلمررررة أو المخزيرررة والمخيفررررة المؤديررررة إلررررى ال لررررق مرررن حيررررز الشررررعور إلررررى حيررررز 

 .تى تنسىالالشعور ح

 تمثل ما يسمى ال مير أي الوازع الخل ي الذي يتحكم في سلوك اإلنسان التي الم اومة وهي وهناك

تعمل بين ال يم األخالقيةم وهي جتماعية و ة التعاليم الدينية والمعايير الليكون سلوكًا م بوًل من ناحي

 (.1333زهرانم )الشعور والالشعور 

ْ: حدنمتْمَُخصعة

ة عوامرل تسرراهم مجتمعرة فرري بنرراء شخصرية الفررردم ومرن أبرررز تلرك العوامررل األولررى هنراك مجموعرر  

تررتبط بالعوامرل الوراثيرة خاصة التي تخرص كرل فررد وتميرزه عرن غيررهم وهري خبررات  المتمثلة بخبرة الفرد

ادم وهررري خبررررات تررررتبط بالعوامررررل هرررا علرررى الشخصررريةم وأي ررررًا الخبررررات العامرررة المشرررتركة لألفررررر ومؤثرات

 (.2332أبو حويجم )اعية والبيئية المؤثرة على التكوين الشخصي للفرد جتمال
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يتة تردريجيًام وبنراء الشخصرية ن المراحرل العمريرة التري يمرر بهرا اإلنسران تبنري شخصرأوي يف فرائق      

كتساب الفرد خصائص ثابتة يتسم بها سلوكه في أغلب مواقفرهم وحردود معينرة يتغيرر فيهرا سرلوكه إذا اهو 

 (.2330 فائقم)اله جوهريًا تغير مج

    

وموري وشنيدر إلرى أن تكروين الشخصرية يمكرن النظرر إليره فري  روء محرددات  كهونوقد ذهب كال    

 :هيوهذه المحددات األربعة . وما بينها من تفاعالت أربعة

  (.البيولوجية)التكوينية المحددات  -

 .محددات ع وية الجماعة -

 .محددات الدور الذي ي وم به الفرد -

 (.1335غنيمم)محددات الموقف  -

 :وسوف تستعرض الباحثة محددات الشخصية من حيث

 :للشخصية( البيولوجية)المحددات التكوينية  -0

والصررفات الع ليرة والجسررميةم التري يولررد  والسرتعداداتتمثرل المحرددات البيولوجيررة مجمروع ال رردرات          

 اسرتعدادفيهرام وتتمثرل بعرض تلرك الصرفات والمكونرات فري  الفرد مزودًا بهرام والتري يتشرابه جميرع أفرراد النروع

كبيررًا علرى سرالمة الجهراز  اعتمراداً للمثيرات الداخلية والخارجية التي تعتمد بردورها  لالستجابةالفرد الطبيعي 

ال رذافيم )العصبي وأجهزة الحس لديهم وعلى سماته المزاجية ودوافعهم وعلى قدرته علرى التوافرق مرع البيئرة 

2331.) 

وتلعب المحددات البيولوجية دورًا مهمًا في بناء الشخصيةم ويظهرر هرذا الردور بشركل مباشرر كمرا هرو 

الحال في تدثير إفرازات الغدد في السلوك أو بشكل غير مباشر عنما يتدثر موقف النراس مرن الفررد بصرفاته 

 (.2313 أبو أسعدم)الجسمية 
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 :والم صود بالجانب البيولوجي

ثر الجهرراز العصرربي فرري سررلوك الفرررد إذ تعتبررر التوصرريالت العصرربية الحاكمررة فرري يررؤ : الجهرراز العصرربي - أ

تصرفات اإلنسان وهي التي تحدد بنيرة الشخصريةم إن الجهراز العصربي يصردر األوامرر لكرل ع رالت 

الجسمم وهذه األوامر صادرة من الكتلة المركزية للجهاز حيث تربطره عالقرة بالجهراز العصربي الطرفري 

 (.2313أبو أسعدم )وامر وبذلك يستطيع أن يسيطر على كل أنحاء الجسم الذي يتل ى األ

دورًا هامًا في وظائف األع اء وتؤثر عن هذا الطريق في  تلعب الغدد الصماء: الغدد الصماء  - ب

 .السلوك والشخصية

على  ويؤثر تدثيرًا حسناً  ومعروف أن التوازن في إفرازات الغدد يجعل من الفرد شخصًا سليمًا نشطاً     

 .سلوكه بصفة عامة

وتؤدي ا طرابات الغدد إلى المرض النفسي وردود الفعل السلوكية المر يةم كذلك يزيد ا طراب     

وبصفة عامة فإن ا طرابات الغدد تحدث ا طرابًا حيويًا . الغدد في حدة السمات النفسية العادية للفرد

 (. 1335 زهرانم)وتشوهًا جسميًا مما يسبب ال طرابات النفسية 

 :محددات عضوية الجماعة  -1

ذا كران . من الخصرائص األساسرية لإلنسران قدرتره علرى التغيرر نتيجرة مرا يمرر بره مرن خبررات وتعلرم واى

سرلوك الحيرروان يتحردد إلررى درجرة كبيرررة بغرائرزةم بحيررث ل نحتراج إلررى معرفرة الشرريء الكثيرر عررن تراري  حيرراة 

ف بالنسربة لإلنسران حيرث نحتراج إلرى معرفرة تفصريلية عرن الحيوان من أجل التنبؤ بسلوكهم فإن األمرر يختلر

وبرردون . خبرررات الفرررد الما ررية وبيئترره وث افترره الترري نشررد فيهررا مررن أجررل الحكررم علررى سررلوكه ونمررو شخصرريته

 (.1335 غنيمم)حتى أبرز الخصائص في شخصية الفرد هذه المعرفةم يتعذر علينا فهم 
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 :محددات الدور الذي يقوم به الفرد -3

جررورج "وكمررا أو ررح . والتث يررف الجتمرراعيتفيررد خصوصررًا فرري عمليررة التطبيررع  برردداةرة الرردور تمرردنا فكرر    

مرن الفررد حسرب " عالمتوقر"فإنها تسمح لنا بربط السلوك الفردي بمعايير جماعية معينة تتصل بالسلوك " ميد

تطرابق مرع الرنمط  وحترى لرو لرم يكرن هنراك دائمراً . المهنري والروظيفي وحالتره المدنيرة هسنه وجنسره وتخصصر

المثررالي للسررلوك المتوقررع مررن الفررردم إل أن الفرررد يعرررف ويرردرك مثررل هررذا الررنمط المثررالي مررن السررلوك سررواء 

 (.1335غنيمم )بالنسبة له أو ل خرين 

 :محددات الموقف -4

المحررردد الرابرررع مرررن محرررددات الشخصرررية علرررى نحرررو مرررا و رررعها كالكهرررون ومررروري وشرررنيدرم هرررو محررردد      

أكثررر المواقررف الترري يمررر بهررا الفرررد فرري حياتررهم ومررا أكثرهررا ترردثيرًا فرري شخصرريتهم بررالطبع ل يمكررن  الموقررف ومررا

النظر إلى الشخصية كما لو كانت مست لة عن المواقف التي تمر بهرا وتوجرد فيهرام فحترى العمليرات البيولوجيرة 

ليرة الترنفس مرثاًل تتطلرب م فعماأو الفسيولوجية تتطلب وجرود أجهرزة داخليرة أو عوامرل بيئيرة ومواقرف تتح رق فيهر

ئتين داخليتينم وفي الوقت نفسه وجرود هرواء خرارجي لزم لعمليرة الترنفسم وعمليرة اله رم هري األخررى ر  وجود

تت من اإلحساس بالجوعم وفري الوقرت نفسره تت رمن وجرود الطعرام الرالزم إلشرباع هرذه الردوافع وبهرذه العوامرل 

ة السررلوكم وهكررذا فررالموقف الررذي يوجررد فيرره الفرررد يلعررب دورًا هامررًا فرري الداخليررة والخارجيررة ممررا يررتم إغررالق دائررر 

سلوكهم ف د يكون الفرد قائدًا في موقف وتابعًا في موقف آخر رغم تروافر شرروط ال يرادة لديره فري كلترا الحرالتين 

  (.2330أحمدم )

 :تيار السمات والعوامل مدخل نفسي لفهم الشخصية وتكامل وظائفها

نظريررة الحيرراة النفسررية للفرررد اسررتنادًا إلررى سررماته الشخصرريةم وعوامررل تلررك السررمات باعتبرراره تفسررر هررذه ال    

 .فردًا متميزًا عن غيره من األفراد
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حيررث قرردم وصررفًا منظمررًا ( Eysenck)نظريررة السررمات والعوامرل العررالم آيزنررك  ومرن أبرررز مررن أسررهم فرري    

شخصريةم وهرذه السرمات تتجمرع فري أبعراد قليلررة للشخصرية بحيرث تكرون العرادات أساسرًا ت روم عليره سررمات ال

                                           :ومن هذه األبعاد. بناء على تحليل عاملي

النبسراط م ابرل النطرواءم والعصرابية م ابرل الذهانيرةم والمحافظرة م ابرل التطررفم والبسراطة م ابرل التع يرردم 

 (.1333الزعبيم )م ابل التسلطية  والصالبة م ابل الليونةم والديم راطية

وت رروم هررذه النظريررة . والشخصررية فرري نظريررة السررمات عبررارة عررن انتظررام دينررامي لمختلررف سررمات الفرررد     

 .على أساس تحديد السمات العامة للشخصية التي تكمن وراء السلوك

الموروثررررة أو ( ماعيررررةجتنفعاليررررة أو الالجسررررمية أو الع ليررررة أو ال)خاصررررية والسررررمة هرررري الصررررفة أو ال     

 (.1333 زهرانم)المكتسبةم التي يتميز بها الفرد وتعبر عن استعداد ثابت نسبيًا لنوع معين من السلوك 

. فهو ال درة الالزمة لتفسرير الرتباطرات للظراهرة النفسرية والتري نسرميها بالسرمات( Factor)أما العامل      

كمررررا يرررررى ألبررررورت . وعوامررررل الصرررردفة أو الخطررررد العوامررررل إلررررى عامررررة وخاصررررة( Burt)وقررررد صررررنف بررررورت 

عررن  يمكررن تفسرريرهأن السررلوك البشررري ( Guilford)وجيلفررورد ( Alport & Stephenson)وستيفنسررون 

طريق التحليل العراملي الرذي يهردف إلرى تحديرد العوامرل األساسرية فري السرلوك بتحديرد ال ردرات األولويرة فري 

 (.1333الزعبيم )ك ال درات النشاط الع لي والعالقة ال ائمة بين تل

خترزال السرمات المتعرددة اإحصرائي فري عتمردت التحليرل العراملي كدسرلوب اومرن أبررز النظريرات التري       

 .نظرية كاتل ونظرية آيزنك ونموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

لره بيانرًا ع ليرًا أو  مة بالنسربةيرى كاتل أن السمات هي العنصر األساسي في بناء الشخصيةم وتعد السر    

 (. 2330أحمدم )تساق السلوك السلوك المالحظ لتفسير النظام أو ستنتاجًا ت وم به من اا
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 :ويرى كاتل أن السمات تدخذ ثالثة أشكال هي

وهذه تختار بعد أن يحدد الفرد األهرداف التري )ستجابة لدرجة تع د الموقف تنعكس في نوع ال :سمة القدرة -0

 (.2313ألين بيمم ( )في هذا الموقفيريد أن يح  ها 

ي اعررهم وتحرردد سررمات  :ســمات المــزا   -1 وهرري خصررائص الشررخص الترري تحرردد وراثيررًا وتحرردد أسررلوبه العررام واى

  (.1333جابرم )نفعال ب بها الفرد للمواقف والطاقة والالسرعة التي يستجيالمزاج 

ـــة الســـمات  -3 ـــة"الديناميكي وهرررذه الفئرررة الفرعيرررة تحظرررى  هتمامررراتموالوهررري التررري تتعلرررق بالررردوافع  ":الدينامي

 (.2313ألين بيمم )هتمام األكبرم حيث أنها مع دة وتتكون من ثالث فئات فرعية مترابطة بال

وبينمرررا يؤكرررد كاترررل علرررى السرررمات يؤكرررد أيزنرررك علرررى األنمررراطم ول رررد كررران هررردف كثيرررر مرررن أعمالررره         

ن ركزت بعض أعماله ع  (.1333جابرم )لى وصف السمات العلمية التعرف على األنماطم واى

أما المعايير التي يمكن بواسطتها قياس السمة لردى فررد مرا فحرددها ألبرورت بعردد الحرالت التري يسرلك      

. فيهررا الفرررد سررلوكًا معينررًام ومرردى اسررتمرار تلررك الحالررة الترري يتبنررى فيهررا الشررخص طري ررة معينررة فرري السررلوك

عررادةم فالسررمات عررادات علررى مسررتوى أكثررر تع يرردًا وذلررك ألنهررا ويعتبررر ألبررورت السررمة أكثررر عموميررة مررن ال

تجمرررع عررردة عرررادات تنرررتظم وتتسرررق معرررًا لتكرررون فررري النهايرررة السرررمةم وللسرررمه قررردرة علرررى إثرررارة السرررلوك وكفررره 

 (.1383جابرم )واختيار النمط السلوكي المناسب 

. فسررر ال صررة كاملررة للشخصررريةويعت ررد معظررم البرراحثين إن األبعرراد التررري قرردمها أيزنررك هامررة ولكنهرررا ل ت   

قتنراع بوجرود خمسرة أبعراد فري رائدين في فرتح المجرال أمرام الكثيررين مرن البراحثين لال( وماكري كوستا)ويعد 

 (.1338الوقفيم )صية اهتديا إليها بمنهج التحليل العاملي الشخ

وامررل عليررا ثابتررة لعراملي عررن وجررود خمسررة عث الحديثررة الترري اسررتخدمت التحليررل اإذ أسرفرت نتررائج البحررو    

وتصرف هرذه العوامرل األبعراد الرئيسرة للشخصريةم ي رع  .المتعرددةخالل مراحرل الحيراة وخرالل الث افرات  نسبياً 



27 
 

وتسرمى هرذه العوامرل . حرد طرفري المتصرلا متصل بحيث ي ع اسم العامل علرى أمنه (عليا سمة)كل عامل 

    (. santrock,2003)الكبرى  بنموذج العوامل الخمسة أو الخمس العليا أحياناً 

مسرة الكبررى للشخصرية والتري إن من بين أهم النظريات الحديثة في التحليل العاملي نظرية العوامرل الخ    

تخررذتها الباحثررة كنمرروذج للدراسررة الحاليررةم حيررث أنهررا أكثررر النمرراذج وصررفًا وشررمولية للشخصررية اإلنسررانيةم ا

دم وتتجلررى أهميتهررا أي ررًا فرري قرردرتها علررى التنبررؤ وتحترروي علررى أعررداد كثيرررة مررن السررمات الشخصررية لألفرررا

سرتخراج العوامرل الخمسرة ائج الدراسرات التري أجريرت بهردف بالسلوك عمومًا ونتائج هذا السرلوكم وأثبترت نترا

الكبرررىم ترروافر بنرراء عررام ألبعرراد الشخصررية علررى الم رراييس الخاصررة بهررذه العوامررلم والترري تمتعررت برردرجات 

واعتمرردت العوامررل الخمسررة الكبرررى فرري بناءهررا لغررة مبسررطة ومفهومررة . ثبرراتعاليررة مررن دللت الصرردق وال

والمتداولرة فري اللغرة المسرتخدمة فري التعامرل لدى الناس بصورة عامةم حيث أنها ت منت السمات المدلوفة 

بررين النرراسم وترمرري فرري النهايررة إلررى الكشررف عررن أبعرراد أساسررية فرري الشخصررية ذات اسررت رار وثبررات علررى 

غرافري بررغم تبراين المواقرع والث افراتم أو علررى المسرتوى الرداخلي لردى الفررد الواحرد أو الجماعررة المسرتوى الج

 .التي يعيش فيها هذا الفرد

وانطالقررًا مررن تلررك األهميررة للعوامررل الخمسررة الكبرررى ف ررد اعتمرردت الباحثررة علررى قائمتهررا الترري صررممت      

بهررردف قيررراس السرررمات الشخصرررية لررردى عينرررة  وذلرررك مالرئيسرررةو أبعررراد الشخصرررية الخمسرررة ل يررراس عوامرررل أ

يجاد مدى عالقتها  .بدافعية اإلنجازم وسوف نستعر ها بشيء من التفصيل البحث واى

ْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعة:ْث نع اْ

لك العوامل الخمسة الكبرى للشخصية دورًا بارزًا في الدراسات التربوية والنفسية مؤخرًام ويشير ذ احتلت

جتماعية واألخالقية والمهنيةم وفي األعمال والوظائف التي ي وم بها في حياة الفرد ال إلى أهميتها في

 .حياته المهنية
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 (Costa & McCare, 1985)ويعرد نمروذج العوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرية لكوسرتا ومراكري 

نيف مررن أهررم النمرراذج والتصررنيفات الترري فسرررت سررمات الشخصررية فرري وقتنررا الحا رررم ف رراًل عررن أنرره تصرر

 ,Digman)شامل ودقيق لوصف الشخصية اإلنسانية التي أثبتت صحته األدلة العلمية للبحوث التجريبية 

ويهرردف هررذا النمرروذج إلررى تجميررع السررمات اإلنسررانية المتنرراثرة فرري فئررات أساسرريةم بحيررث تب ررى هررذه ( 1990

اإلنسرررررانية الفئرررررات محافظرررررة علرررررى وجودهرررررا كعوامرررررل ل يمكرررررن السرررررتغناء عنهرررررا فررررري وصرررررف الشخصرررررية 

(Goldberg, 1993.) 

م حيررث تناولترره العديررد مررن الدراسررات فررري انتشرراراً كمررا يعررد هررذا النمرروذج مررن أكثررر نمرراذج الشخصرررية       

لدراسررة  ياإلكلينيكررم وعلررم الررنفس الصررناعيم وعلررم الررنفس الجتمرراعيمجررال علررم الشخصرريةم وعلررم الررنفس 

 (.Rosellini & Brown, 2011)الفروق بين األفراد 

ْ:َأُْنظميةْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملن

إن نشررررردة نمررررروذج العوامرررررل الخمسرررررة الكبررررررى للشخصرررررية جررررراء نتيجرررررة الت ررررردم المرررررذهل فررررري علرررررم الرررررنفس    

اإلحصرررائيم حيرررث اسرررتطاع علمرررراء نفرررس الشخصرررية اسرررتخدام التحليررررل العررراملي كت نيرررة لخترررزال السررررمات 

شخصرررية وكررران أبرزهرررا نمررروذج العوامرررل الشخصرررية األكثرررر تكررررارًا ممرررا أدى إلرررى ظهرررور نظريرررات سرررمات ال

الرررذي اسرررتخرج خمسرررة عوامرررل للشخصرررية عرررن طريرررق ( (Fiske والتررري ترجرررع نشررردتها إلرررى فيسرررك. الخمسرررة

. التحليرل العراملي ل ائمرة كاترل لردى عينرات مختلفرة باسرتخدام الت رارير الذاتيرة وت رديرات المالحظرين واألقرران

عررن طريرق التحليرل العراملي ل ائمرة كاتررل ( Christal)وكريسرتال ( (Tupes مرن تيروبس  كرل توصرلكمرا 

ةم والثالررث نبسرراط أو الستبشررارم والثرراني الطيبررشخصررية أطل ررا علررى العامررل األول الإلررى خمسررة عوامررل لل

 (.2331كاظمم )نفعاليم والخامس التهذيب تزان اللالتكاليةم والرابع ا

رىم إذ أكرررد أن كرررل عامرررل منهرررا عبرررارة عرررن العوامرررل الخمسرررة الكبررر (Goldberg)جولررردبيرج  وأطلرررق عليهرررا

 سرمات الشخصريةا العامرل مجموعرة كبيررة مرن عامل مست ل تمامًا عن العوامرل األخررىم بحيرث يلخرص هرذ
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م وقررد يعكررس ترررقيم العوامررل مررن واحررد إلررى خمسررة اتفرراق البرراحثين علررى ظهررور العوامررل الخمسررة فرري المميررزة

 .دراساتهم اإلمبيري ية

نينات من ال رن الما ريم بردأ إجرراء األبحراث علرى العوامرل الخمسرة الكبررى بشركل وفي منتصف الثما     

بسلسررلة مررن دراسررات التحليررل  يررث قررام جولرردبيرجح .متزايررد وأكرردت جميعهررا علررى تماسرركها وثباتهررا واسررت رارها

 العاملي لتن ية وتطوير الصفات لتمثرل مجرالت العوامرل الخمسرة باختيرار مرا هرو مناسرب مرن الصرفات لكرل

يس اتسراقًا داخليرًا عاليرًا وأظهرت هرذه الم راي. عامل من تلك العوامل بشكل فريد لو ع الم ياس المناسب له

 .(John and Srivastava, 1999)جدًا 

وأكررد جولرردبيرج علررى أن كررل عامررل فيهررا مسررت ل تمامررًا بحيررث يلخررص هررذا العامررل مجموعررة كبيرررة مررن      

لعرراملين األول والثرراني السررمات ذات الطررابع التفرراعليم فرري حررين فينرردرج تحررت ا .سررمات الشخصررية المميررزة

يصف العامل الثالث المطالب السلوكية والرتحكم فري الردوافعم وكران العرامالن األخيرران أصرغر العوامرل مرن 

كالهردوء والث رة  النفعرالي الترزان سرمات مرنناحية عدد السمات المندرجة تحتهمرام ف رد تكرون العامرل الرابرع 

لعصربية والتروتر فري المرزاج المت لرب والحرزن وال لرقم وليصرف العامرل الخرامس التكروين الع لري للفرررد م ابرل ا

 (. 1333األنصاريم )ومدى عم ه ونوعيته باإل افة إلى الخبرة الذاتية 

جديرردًا أسررمياه  بعررداً ( 1385)وقررام كررل مررن كوسررتا ومرراكري بتطرروير النمرروذج السررابق حيررث أ ررافا عررام    

 اسررتبدلم ياسررين لكررل مررن الم بوليررة وي ظررة ال ررميرم كمررا ( 1383)رة كمررا طرروروا عررام الخبرر علررى النفتررا 

وقررررد لخررررص عبررررد الخررررالق (. McCrae,John,1992)المررررنخفض  النفعرررراليبعررررد العصررررابية ببعررررد الثبررررات 

كمرا هرو مبرين فري الجردول ( 1383)كتشافها وحتى عرام اأسماء العوامل الخمسة منذ ( 1333)واألنصاري 

 :يالتال
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ْيمعنْأُُ ءْمُعيم اْمُخُ ةْمُُممل(:1ْ)جدولْ

ْمُع  اْمألولْمُم حث
مُع  اْ

ْمُث ني
ْمُع  اْمُممتعْمُع  اْمُث ُث

مُع  اْ

ْمُخ  س

 المسايرة منبسطْ(5191)َع كْ
الرغبة في 

 اإلنجاز
 العقل الباحث نفعاليالضبط اال

 لثقافة األما نفعاليتزان االاال تكاليةاال الطيبة نبساطاالْ(5111)  تاْ

 الثقافة األم نفعالياال  تزاناال تكاليةاال الطيبة نبساطاالْ(5195)تعيتسْو مي َ لْ

 الثقافة الرفيقة نفعاليتزان االاال يقظة الضمير الطيبة ندماج التفاعلياالْ(5191)نيْ   ْ

ْ(5199)تموْج ت ْ
اإلندماج 

 جتماعياال
 المحبة

هتمام اال

 بالعمل
 الذكاء نفعاليةاال

 التفتح العصابية يقظة الضمير الطيبة نبساطاالْ(5191) يَُ ْو   ميْ

 هتماماتاال العصابية ضبط الدوافع الطيبة التوكيديةْ(5191) ينايْ

 ستبشاراالْ(5199)ُيْمْ

مستوى 

التطبيع 

 جتماعياال

 ستقاللاال نفعاليتزان االاال التحكم الذاتي

ْ(5199)هيج  ْ
جتماعية، اال

 الطموح
 الذكاء التوافق ندفاعيةاال مةالمالئ

 نبساطاالْ(5199)نيجُ  ْ
 /المطاوعة

 صداقةال

الرغبة في 

 اإلنجاز
 الفطنة/ الذكاء العصابية

 يقظة الضمير الطيبة ستبشاراالْ(5199)نيْْموْ
عدم اإلتزان 

 نفعالياال
 الثقافة الراقية

 الذكاء الوجدان العمل المحبة نبساطاالْ(5191)تعميني،ْجيُدتعمجْ

ْ(5191)تييَي ،ْت صْ
التكيف 

 جتماعياال

/ طيب 

 متزن
 ذكي ومثقف مسيطر ذو ضمير يقظ

م بسلسلة من الدراسات اإلمبري يرة ألجرل التح رق (م1385) Costa & McCraeقام كوستا وماكري       

( يةنبسرراط والعصررابال) فرري البدايررة ببعرردي اهتمامهمرراالخمسررة الكبرررى للشخصررية وأوليررا  وجررود العوامررلمررن 

م وتوصررال إلررى "كاتررل"رم بعررد ذلررك قامررا بتحليررل عوامررل الشخصررية السررتة عشررر لرر"أيزنررك"اللررذان أكررد عليهمررا 

وفرري نفررس العررام قامررا ببنرراء م يرراس . نبسرراط والعصررابية والتفررتحال: اج ثالثررة عوامررل كبرررى للشخصرريةاسررتخر 

التفررررتح والطيبررررة وي ظررررة و  والنبسرررراطالعصررررابية : جديررررد ل يرررراس العوامررررل الخمسررررة الكبرررررى للشخصرررريةم وهرررري

نبسراطية والتفرتح والرذي ابية والال ميرم وأطل ا على الم ياس الجديد اسم استخبار الشخصية المرن ح للعصر

بنررردًام ترررم اسرررتخراجهما عرررن طريرررق التحليرررل العررراملي لوعررراء بنرررود مشرررتق مرررن عديرررد مرررن ( 11)يتكرررون مرررن 

 .استخبارات الشخصية

الكبررررى  العوامرررل الخمسرررةقائمرررة مرررن الصرررفات التررري ت ررريس كمرررا قرررام كوسرررتا ومررراكري أي رررًا بتطررروير 

م للصررفات ثنائيررة ال طرربم وتتكررون مررن 1380قائمررة جولرردبيرج عررام للشخصرريةم والترري اشررت ت أساسررًا مررن 
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أربعررين صررفة أ ررافا إليهررا  ررعف هررذا العرردد مررن الصررفاتم فدصرربحت ال ائمررة المعدلررة تحترروي علررى ثمررانين 

لعوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرريةم وذلرك مرن خرالل طررق الت رردير م حيرث اسرتخرجا مرن هررذه ال ائمرة اصرفة

 .الذاتي وت دير المالحظين

ومررن هنررا تكمررن أهميررة إ ررافة كوسررتا ومرراكري لنمرروذج العوامررل الخمسررة الكبرررى فرري تطويرهمررا ألداة 

قيرراس مو ررعية ت رريس العوامررل األساسررية الكبرررى للشخصررية بواسررطة مجموعررة مررن البنررودم بحيررث تختلررف 

أساسررًا علررى مررنهج المفررردات اللغويررة المشررت ة مررن  اعتمرردتمررا عررن منرراهج الدراسررات األخرررى الترري طري ته

 (.1333األنصاريم عبد الخالق و )معاجم اللغة 

برإجراء ( م1383)وفري محاولرة إلعرادة صرياغة مفهروم العوامرل الخمسرة الكبررى فري إطرار جديردم قرام 

سرررتخراج خمسرررة عوامرررل كبررررى للشخصرررية تطرررابق دراسرررة حديثرررة بهرررذا الخصررروصم وبرهنرررت الدراسرررة علرررى ا

ويرى جرون أن تصرنيف العوامرل الخمسرة الكبررى . العوامل الخمسة الكبرى التي توصل إليها كوستا وماكري

يرررؤدي وظيفرررة تكامليرررة ألنهرررا يمكرررن أن تمثرررل األنظمرررة المختلفرررة والمتنوعرررة لوصرررف الشخصرررية فررري إطرررار 

ر الحيوي الذي يؤدي فري النهايرة إلرى شرر  ومراجعرة التصرنيف لذا فإنها توفر بداية للبحث والتنظي. عمومي

 (.John and Srivastava, 1999)ة وديناميكية يالوصفي في عبارات سبب

ورغررم أن كثيررر مررن علمرراء الررنفس أيرردو نظريررة أيزنررك الترري تؤكررد علررى ثالثررة أبعرراد للشخصررية والترري 

بدنهررا  لعت ررادهمرروذج العوامررل الخمسررةم والررذي خررالف بهررا ن (Eysenck, 1991) تعرررف بالعوامررل الثالثررة

إل أن العوامررل الخمسرة الكبرررى ظلرت هرري النظريرة السررائدة . تعتبرر أكثررر مالئمرة ودقررة مرن العوامررل الخمسرة

فررري األبحررراث النفسرررية لكونهرررا تعرررد  مرررن برررين أحررردث النمررراذج التررري طرررورت لتفسرررير الشخصررريةم مرررن الناحيرررة 

إن علررم  John وي ررول جررون. (Digman, 1990) لشخصرريةالعمليررة والتطبي يررة فرري مجررال سرريكولوجية ا

ويسرمح التصرنيف فري علرم . نفس الشخصية كان فري حاجرة إلرى نمروذج وصرفي أو تصرنيف لمادتره البحثيرة
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الشخصرية للبراحثين بدراسرة المجرالت المحرددة لمميررزات الشخصريةم وأثبرت نمروذج العوامرل الخمسرة الكبرررى 

 .ك ونموذج العوامل لكاتلمالئمة أكثر من نموذج العوامل أليزن

مررن الوا ررح أن البرراحثين فرري مجررال الشخصررية لررم يتف رروا جميعررًا علررى العوامررل الخمسررة الكبرررى بوصررفها   

ويعررد كررل مررن كاتررل وأيزنررك مررن أكبررر المعار ررين لنمرروذج العوامررل الخمسررة الكبرررىم حيررث . بنرراًء للشخصررية

ن العوامرل الخمسرة الكبررىم فري حرين يؤكرد يصر كاتل على وجود مكونات أساسية للشخصية أكثر بكثير م

أيزنك أن العوامل الخمسة كثيرة في عددهام وبالتالي لبد من ت ليصها إلرى عردد أقرل مرن األبعرادم كمرا يررى 

أيزنرك أن البعرد الثرراني الطيبرة والبعررد الثالرث ي ظرة ال ررمير مرن األبعرراد الخمسرة الكبررى ينرردرجان تحرت بعررد 

 (.1333صاريم عبد الخالق واألن)الذهانية 

ْوصفْوتعميفْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْ

م ثرم صردرت 1383ل د نشر كل من كوستا وماكري قائمة العوامل الخمسة في أصلها اإلنجليرزي عرام      

مم كمرا وقرام عردد مرن البراحثين بعرد ذلرك مرن التح رق مرن العوامرل 1332الصيغة الثانية لرنفس ال ائمرة عرام 

صررية عبررر الح ررارات وعبررر اللغررات المختلفررة وتررم ترجمررة قائمررة العوامررل إلررى لغررات الخمسررة الكبرررى للشخ

 (.1333عبد الخالق واألنصاريم )متعددة في مختلف بلدان العالم 

ويصف النموذج األبعاد الرئيسة للشخصريةم وي رع كرل عامرل منهرا علرى متصرل بحيرث ي رع اسرم العامرل     

ف رررات ذات قطبررينم واسررم البعررد الموصرروف بدرجررة عاليررة  علررى أحررد طرفرري المتصررلم وكررل بعررد عبررارة عررن

 (.2333الريماوي وآخرونم )يشكل عكس المعنى حينما يوصف بدرجة واطئة 

 :وتوصل كل من كوستا وماكري إلى أن أهم صفات العوامل هي   

يررة أنهرا طيرف مرن األبعراد وليسرت أنمراطم لرذا فررإن األفرراد يتبراينون علرى مسراق ذلرك الطيرفم وي رع غالب -1

 .المتطرفةاألشخاص فيما بين نهايته 

 .يمكن أن تورث مع مفاصلها األساسية  -2
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 .كان لها على األرجح قيمة تكيفية لإلنسان في بيئته النشوئية األصلية  -0

 .عامًا بعد بداية سن الشباب( 35)تب ى ثابتة على مدى   -3

 .شاملة في كل الح ارات ول تتدثر بالتباين الث افي  -5

وقعرره علررى طيررف األبعرراد ذات فائرردة فرري اكتسرراب البصرريرة وتسرراعد علررى التحسررن معرفررة الشررخص لم  -3

 (.2333النعمة والعجيليم )خالل العالج 

ويبرردو أن نمرروذج العوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصررية يرت رري إلررى مرتبررة النظريررة النفسرريةم حيررث تترروافر      

لمالئمرررة ول يتعرررارض مرررع النظريرررات فرررالنموذج يتصرررف با الجيررردةمللنمررروذج معظرررم معرررايير وشرررروط النظريرررة 

المروافي ورا رريم )الم بولرة فري الوقررت الرراهنم ويت رمن نوعررًا مرن التصرنيف العلمرري قراباًل للتطبيرق العملرري 

2333.) 

ويعتبر نموذج العوامل الخمسرة الكبررى نموذجرًا شراماًلم يروفر قواعرد واسرعة لوصرف سرمات الشخصريةم       

يةم حيررث أشررارت العديررد مررن الدراسررات أنرره يحترروي ت ريبررًا علررى كررل وكررذلك تنظرريم وتشررخيص أمررراض الشخصرر

أبنيررة الشخصررية الترري تررم تحديررردها فرري نمرراذج أخرررى للشخصرريةم خصوصرررًا تلررك الترري أخررذت مررن م رررامين 

 (.  McCrae et al., 2005)خاصة تعرف كل عامل على حدة 

ة مو رررررروعية ومفيرررررردة لت يرررررريم أن م رررررراييس العوامررررررل الخمسررررررة تمثررررررل أدا( 1335)سررررررتنتج بوترررررروين اوقررررررد      

الشخصررريةم وقرررد قررردم جسررررًا مفيررردًا برررين البحرررث األساسررري فررري سررريكولوجية الشخصرررية وعلرررم الرررنفس التطبي ررري 

 (.2335 محيسنم)

 :وفيمايلي تعريف هذه العوامل

  Neuroticism( N: )العصابية: العامل األول

د يميلون بصورة كبيرة إلى عدم راهو عكس اإلست رار العاطفيم ويعكس هذا العامل إلى أن األف     

م كما يرتبط هذا العامل ست رار العاطفيم وعدم الر ا عن النفسم وصعوبة التكيف مع متطلبات الحياةال
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 ,De Read,2000; Zhang)بال لق واإلحراج والشعور بالذنب والتشاؤم والحزن وانخفاض احترام الذاتم 

2006). 

الحياةم إيجابًا بالتعبير الذاتي عن اإلجهادم كما أن األشخاص وترتبط العصابية سلبًا بالر ا عن  

العصابيين أقل قدرة على التعامل مع ال غوط المره ة في البيت والعملم كما أنهم أقل تحكمًا في 

 .((Bruck& Alleen, 2003 اندفاعاتهمم

عد يوجد على أحد طرفي الب: مستويات عامل العصابية كالتالي  Howard(1335)ويصف هوارد  

نفعال السلبي بالم ارنة مع معظم الناسم ويظهر ال ليل من منفعل الذي يشعر ب در أكبر من الالشخص ال

الر ا عن الحياةم وعلى البعد اآلخر يوجد األشخاص المرنون على التكيفم والذين يميلون إلى معايشة 

بما يدور حولهمم ون غير متدثرين الحياة وفق مستوى أكثر ع النية م ارنة مع معظم الناسم والذين يبد

" طياري الخطوط الجوية والمهندسين"مثل  الجتماعيةرف يمثل األساس للعديد من األدوار فمثل هذا الط

 النفعاليةبينما يحتوي هذا العامل بين طرفيه مدى واسعًا من المستجيبين الذين يمثلون خليطًا من سمات 

 (.2333السليمم )لوكهم حسب متطلبات الحياة والمرونةم ولديهم ال درة على تغيير س

ْييضحْمُعيم اْمُعص تعة(:2ْ)جدولْ

 السمات العامل

بية
صا
الع

 :
Ne

ur
ot

ici
sm

 
 

 .التهيج الهمم النشغالم سرعةالخوفم النرفزةم  (:Anxiety)ال لق  -
 .حباطاتلناتجة من اإلالغ ب ا حالة :(Anger)الغ ب  -
 .ت مشاعر الغ بمن كب الناتجة(: Hostility)العدائية  -
ذلررررك إلررررى الهررررم والكرررررب وال لررررق  من رررربض أكثررررر منرررره مررررر  ويررررؤدي مانفعررررالي(: depression) الكتئرررراب -

 .نفعالية الدائمة والحالة المزاجية ال ابلة للتغيروال
جتمرراعي النرراتج وال لررق ال والخجررلم الشررعور برراإلثم والحررجم: (self-consciousness)الشرعور بالررذات   -

 .أمام اآلخرين في صورة م بولة عن عدم الظهور
ر الفرررد بررالتوتر وال لررق وسرررعة عرردم ال رردرة علررى  رربط الرردوافع وفيرره يشررع: (impulsiveness) النرردفاع -

 .ستثارةال
و اليررردس أغوط وبالتررالي يشررعر الفررررد بررالعجز عررردم قرردرة الفررررد علررى تحمررل ال ررر: (stress) نعصرراباإل -

 .في المواقف ال اغطة والتكال وعدم ال درة على اتخاذ ال رارات
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ن اًل عن ( 2332األنصاريم )ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل العصابية في الجدول الذي أعده 

 (.Costa& McCrae, 1992)كوستا وماكري 

  Extraversion(Eْ):ْملنم  طعة:ْمُع  اْمُث نيْ

يتسرم الشرخص النبسراطي بدنره م و (النطرواء –النبسراط )يعد هذا العامل ثنائي ال طب حيث يمكن تسميته 

م يتوافرررق مرررع المعرررايير الخارجيرررةم يوجررره اهتماماتررره إلرررى خرررارج الرررذاتم لالخرررتالطمحرررب  اجتمررراعيشرررخص 

ويحرب العمرل مررع اآلخررين ويحتررم الت اليررد والسرلطةم وعلرى مسررتوى التفكيرر يميرل الشررخص النبسراطي إلررى 

أو  إلرى العريش وفرق قواعرد ثابترةم قرد تكرون عمليرة تفسير جوانب العالم الخرارجي باسرتخدام المنطرقم والميرل

بدنره يوجره اهتماماتره مرن أفكرار ومشراعر إلرى داخرل  النطروائيمو وعية أو ع ائديةم بينما يتسم الشخص 

الرذاتم ولرريس اتجراه العررالم الخررارجيم شرديد الحساسررية مرع أنرره يكررتم أحاسيسرهم وعلررى مسرتوى التفكيررر يميررل 

تسررتند إلررى قواعررد تخصررهم كمررا أن لديرره حاجررة كبيرررة للسرررية أفكررار خاصررة إلررى تفسررير  النطرروائيالشررخص 

 .(De Read,2000; Zhang, 2006)يميل ألن يكون نظري فكري " الخصوصية"

إلرى ممارسررة مزيرد مرن ال يرادة والتمترع بمزيرد مرن النشرراط ( 1335)كمرا يشرير هروارد  النبسراطيويميرل      

تمثرل األسراس لرألدوار  الجتماعيرةم وهرذه الصرورة الجتماعيرةلمشراركة البدني واللفظي واأللفة والرغبرة فري ا

م وعلرررى الطررررف اآلخرررر يميرررل الجتماعيرررةالفنرررونم العلررروم م المتمثلرررة فررري المبيعررراتم السياسرررةم الجتماعيرررة

والررررتحفظم ويشررررعر بالراحررررة مررررع الوحرررردةم وذلررررك م ارنررررة مررررع معظررررم  السررررت الليةإلررررى  النطرررروائيالشررررخص 

الكتررررابم علمرررراء "تمثررررل األسرررراس لرررربعض األدوار مثررررل  النطوائيررررةم وهررررذه الشخصررررية األشررررخاص اآلخرررررين

( والنطرررواءنبسررراط ال)يوجرررد عررردد كبيرررر متكرررافئي ( النطرررواء –النبسررراط )م وبرررين هرررذين الطررررفين "الطبيعرررة

  (.2333السليمم )جتماعي نفتا  الرك بسهولة بين حالت الال ادرين على التح

ري أن المنبسررط هررو شررخص لبررقم ومتفائررل ومبررتهجم ومسررتمتع باإلثررارات والتعبيرررات ويررذكر كوسررتا ومرراك    

 (.Costa& McCrae, 1995)في حياته 
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ن رراًل ( 2332األنصرراريم)فرري الجرردول الررذي أعررده  النبسرراطيةويمكررن إجمررال السررمات الممثلررة لعامررل       

 (.Costa& McCrae, 1992)عن كوستا وماكري 

ْملنم  طعةْييضحْمُعيم ا(:3ْ)جدولْ

 السمات العامل

طية
سا
النب
ا

 :
Ex

tra
ve

rs
ion

 

 .الصداقةيميل إلى  لطيفمحسن المعشرم  مودود(: Warmth)المودة الدفء أو   -
يحب الحفالتم له أصدقاء كثيررونم يحتراج إلرى أنراس حولره يتحردث  :(Gregariousness)الجتماعية   -

 .ديتصرف بسرعة دون ترد اإلثارةممعهمم يسعى وراء 
 حب السيطرة والسيادة وحب التنافس وكذلك الزعامرةم يرتكلم دون تررددم :(Assertiveness)توكيد الذات   -

 .واثق من نفسه مؤكد لها
 .يكون مندفعاً  اً وأحيان مالحيوية وسرعة الحركة وسريع في العمل محب له :(Activity) النشاط -
ويحررب  مالسررتفزازيةث عررن المواقررف المثيرررة بالبحرر مغرمرراً  :(Excitement-Seeking) البحررث عررن اإلثررارة -

 .األلوان الساطعة واألماكن المزدحمة
الشعور بالبهجة والسعادة والحرب والمتعرة وسررعة ال رحك : (Positive Emotions) يجابيةإلا النفعالت -

 .والبتسام والتفاؤل
 

 O   Openness to Experience) ) الخبرةعلى  االنفتاح: العامل الثالث  

المنفتحرررون ف ررروليون فكريرررًام ومترررذوقون للفرررنم وحساسرررون للجمرررالم يميلرررون بالم ارنرررة مرررع المنغل رررين       

ليكونوا أوعى بمشاعرهمم كما يميلون إلى التفكير والتصررف بطرائرق إفراديرة وغيرر مطاب رةم أمرا المتحفظرون 

البسريط والمسرت يم والوا رح في النفتا  على الخبرة يميلون إلى امتالك مصرالح مشرتركة  ري ةم ويف رلون 

علررى المع ررد والمرربهم وغيررر المفهررومم ولربمررا نظررروا إلررى الفررن والعلررم نظرررة شررك فيمررا يتعلررق بهررذه المحرراولت 

أو مررن دون فائرردة علميررةم ويف ررل المنغل ررون المرردلوف علررى الجديرردم كمررا أنهررم محررافظونم كشرريء صررعب 

ى أية حالم فرإن أسرلوب التفكيرر المنغلرق يررتبط بردداء وم اومون للتغييرم وغالبًا منفتحون على الخبرات وعل

 (.2333العنزيم )العمل الفائق في عمل الشرطة والمبيعات 

متحرررر قررادر  م ويمكررن ال ررول أنررهالهتمامرراتأنرره يتميررز بعرردد أكبررر مررن ( 1335)وكمررا يشررير هرروارد      
ة األسررراليب الجديررردة وأخرررذها فررري م ولكنررره يميرررل إلرررى دراسررربمبررراد م كمرررا أنررره يتمترررع والنت رررادعلرررى التفكيرررر 
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م ويعد أكثرر تمسركًا بالت اليردم ويكرون الهتماماتم وفي الطرف اآلخر يتميز المتحفظ بعدد أقل من العتبار
أكثر راحة مع األشياء المدلوفة وليس بال رورة أن يكون المتحفظ متسلطًام وتمثل صرورة المرتحفظ األسراس 

ء المرراليين ومرردراء المشررروعاتم وعلمراء العلرروم التطبي يررةم ويوجررد بررين لعردد مررن األدوار المهمررةم مثررل المردرا
عنرد ال ررورةم لكرن اإلفرراط  الهتمامرات استكشرافطرفي هذا البعد عدد كبير من المعتدلين ال ادرين على 

فررري ذلرررك يرررره هم كمرررا أنهرررم قرررادرون علرررى التركيرررز علرررى األشرررياء المدلوفرررة لفتررررة طويلرررةم ولكرررنهم فررري نهايرررة 
 (.2333السليمم )والتجديد  لالبتكاريميلون  المطاف
ب بررالخبرات الجديرردةم والررذكاء الرردؤوب واإلعجررا ينفتررا  علررى الخبرررة يت ررمن السررعال ويررذكر أن عامررل    
ية الجماليرة وقريم عت اد في عالم عادل واإلنهمراك الع لري والحاجرة للتنروع والحساسرنفتاحية واإلبداعية والوال

 (.2332هريدي وشوقيم )نفعالية على مشاعر اآلخرين وخبراتهم ال  نفتاالالتسلطية وال
( 2332األنصرراريم )نفتررا  علررى الخبرررة فرري الجرردول الررذي أعررده ن إجمررال السررمات الممثلررة لعامررل الويمكرر

 (.Costa& McCrae, 1992)ن اًل عن كوستا وماكري 
ْملنفَ حَْالْمُخممُ(:4ْ)جدولْ

 اتالسم العامل

تاح
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ا
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ى 
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لديه تصرورات قويرة وكثيررة وحيراة مفعمرة بالخيرالم عنرده أحرالم كثيررة وطموحرات غريبرةم (: Fantasy)الخيال  -
نمرا بهردف تروفير بيئرة تناسررب خيالترهم ويعت رد بردن هرذه الخيررالت  كثررة أحرالم الي ظرة لريس هروبرًا مررن الواقرع واى

 .تساعده على الب اء والستمتاع بالحياةتشكل جزاءًا مهمًا في حياته و 
 .والجمالياتهتمامات بارزة في تذوق جميع أنواع الفنون احب الفن واألدب ولديه : (Aesthetics)جمالي   -
نفعررالت بشرركل أقرروى مررن اآلخرررين والتطرررف فرري لتعبيررر عررن الحررالت النفسررية أو الا( Feelings)المشرراعر  -

النفعررالت عادة ثررم ينت ررل فجرردة إلررى قمررة الحررزنم كمررا تظهررر عليرره عالمررات الحالررة إذ يشررعر الفرررد ب مررة السرر
 .قل المواقف ال اغطة والمفاجئةأنفعال في احبة لالالفسيولوجية المص الخارجيةم كالمظاهر

في تحديد األنشطة والهتمامات والذهاب إلى أماكن لم يسربق زيارتهرا فري السرابقم  الرغبة( Actions)األفعال  -
 .في التخلص من الروتين اليومي والمغامرة الطعامم والرغبةيجرب وجبات جديدة وغريبة من ويحب أن 

 .والتبصروالدهاء الع لي والفطنة وعدم الجمود والتجديد أو البتكار في األفكار  النفتا (: Ideas) األفكار -
د ةم فرالفرد المتفرتح لل ريم نجرده يؤكرجتماعية والسياسرية والدينيرالميل إلعادة النظر في ال يم ال (:Values)ال يم  -

جلهررام علررى حررين نجررد العكررس بالنسرربة للفرررد غيررر المنفررتح لل رريم فإنرره مسرراير أال رريم الترري يعتن هررا وينا ررل مررن 
 .لألحزاب السياسية على سبيل المثال وي بل جميع التشريعات الت ليدية
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 Agreeableness (A": )المقبولية"الطيبة : رابعالعامل ال

فرإن الم بوليرة  Hogan( 1380)رتباطرًا بالعالقرات الشخصرية وبحسرب هوجران ايعد هذا العامل األكثرر      

تجعرررل الفررررد قرررادرًا علرررى مواجهرررة مشررراكل و رررغوط الحيررراة العامرررةم وتعكرررس هرررذه السرررمة الفرررروق الفرديرررة فررري 

مح والث رررةم وحسرررن جتمررراعيم ويتسرررم الرررذين يتصرررفون بهرررذه السرررمات بالتسررراهتمرررام العرررام لتح يرررق الوئرررام الال

 (De Read, 2000; Zhang, 2006).  اآلخرينالطباع والتعاون وال بول بحيث يحترمون وي درون 

وعلرى مررا يبرردو فرإن األفررراد ذوي الرردرجات العليررا علرى هررذا العامررل لررديهم ميرل إلجهرراد أنفسررهم فرري           

ر اء اآلخرين مثل زمالء العملم األصدقاء واأل  .(Bruk & Allen, 2003) سرةمحاولة لمساعدة واى

إلرى المسرتويات التاليرةم يردتي فري أحرد  Howard (1995)عامل الم بوليرة كمرا يرذكر هروارد  وين سم       

طرفي بعد الوداعرة الشخصرية المتكيفرةم الرذي يميرل إلرى إخ راع حاجاتره الشخصرية إلرى حاجرات الجماعرة 

م ويصرربح فرري المسررتويات ه المعياريررة الشخصرريةوقبررول المعياريررة للجماعررة أكثررر مررن اإلصرررار علررى نماذجرر

العليرا مرن هرذا العامرل شرخص ترابع وفاقرد لإلحسراس بالرذاتم وتعرد صرورة الشرخص األكثرر وداعرة األسرراس 

وعلررم الررنفسم وعلررى الطرررف اآلخررر مررن البعررد  الجتماعيررةمهمررة مثررل الترردريس والخدمررة  اجتماعيررةألدوار 

زًا علررى معرراييره واحتياجاترره الخاصررةم علررى حسرراب معررايير يوجررد الشررخص المتحرردي الررذي يكررون أكثررر تركيرر

 (.2333السليمم )الجماعة ويصبح في الحالت ال صوى نرجسيًام أنانيًام كثير الشك 

ويررررتبط عامرررل الطيبرررة بمتغيررررات إيجابيرررة فررري الشخصرررية كاإلنجررراز والمثرررابرةم والمسرررؤوليةم والتنظررريمم      

 (.Ewen, 1998) الجتماعين خالل التطابق وهؤلء األفراد يسعون وراء اإلنجاز م

ن راًل عرن كوسرتا ( 2332األنصراريم )ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل الطيبة في الجدول الذي أعده  

 (.Costa & McCrae, 1992)وماكري 
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ْ

ْمُُقميُعة(:5ْ)جدولْ

 السمات العامل

ية 
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اآلخررررينم واثرررق مرررن نفسرررهم يشرررعر بالكفررراءةم جرررذاب مرررن الناحيرررة  يشرررعر بالث رررة تجررراه :(Trust) ةالث ررر -
 .الجتماعيةم غير متمركز حول ذاتهم يثق في نوايا اآلخرين

 .جذاب صريحم مبدعممخلصم مباشرم  :(Straight Forwardness)الست امة    -
دانية فري السرراء الوج متعاونم المشاركةحب الغير والرغبة في مساعدة اآلخرينم  :(Altruism)اإليثار  -

 .وال راء مع اآلخرين
اللطرف قمرع المشراعر العدوانيرة والعفرو والنسريان تجراه المعتردين و  :(Compliance)أو اإلذعران  ال بول -

 .التروي في المعاملة مع الغير أثناء الصراعاتو 
 .نافس مع اآلخرينتمتوا ع غير متكبر ول ي :(Modesty)التوا ع  -
ح ررروق  م ويررردافع عرررنلهرررممتعررراطف مرررع اآلخررررين ومعرررين  :(Tender-Mindedness)معتررردل الررررأي  -

 .والسياسية الجتماعيةاآلخرين وبالذات الح وق 
 

  Conscientiousness (C(: )التفاني)يقظة الضمير  :العامل الخامس

يسهم التفاني في الطري ة التي نتحكم بها بحوافزنام وتنظمها وتديرهام فالحوافز ليست سيئة بشكل      

مفاجئًا والعمل على حافزنا األول يمكن أن يكون  ض األحيان يتطلب  يق الوقت قراراً تدصلم وفي بعم

والتفاني يت من عامل يعرف بالحاجة لإلنجاز فعالةم وكذلك في أوقات اللعب بدل العملم  استجابة

ح  ون مستويات وفوائد التفاني الذي تكون بشكل عال وا حةم فاألفراد المتفانون يتجنبون المشاكل وي

عالية من النجا  عبر التخطيط الهادف والمثابرةم ويثق بهم الناسم وينظرون إليهم نظرة إيجابية على 

أنهم أذكياءم وفي الجانب السلبي يكون األفراد محبين للكمالم إلزاميين ومدمني عملم عالوة على  اعتبار

نحطين ومملينم ويمكن أن ينت دوا لعدم ذلك يمكن لألفراد مفرطي التفاني أن ينظر إليهم كدشخاص م

 (.2333العنزيم )موثوقيتهم و عف الطمو  

يعني التركيزم وفي الم ابل يشير " ي ظة ال مير"إلى أن التفاني العالي ( 1335)ويشير هوارد     

و م ويظهر قدرًا من التل ائية والسهالتفاني المنخفض إلى الشخص الذي يتابع عددًا كبيرًا من األهداف
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وعدم التركيزم والتدني من اإلنتاج إلى البحثم وصورة الشخص المتوازن قادر على خلق أشخاص ذوي 

بين الفينة واألخرى للتمتع  السترخاءمركزةم دون أن يؤدي ذلك إلى تنفيذهم ومساعدتهم على  اهتمامات

 (.2333 السليمم)بالحياة أحيانًا 

ن اًل عن ( 2332األنصاريم ) مير في الجدول الذي أعده ويمكن إجمال السمات الممثلة لعامل ي ظة ال

 (.Costa& McCrae, 1992)كوستا وماكري 

ْف نيمَُ/ْيقظةْمُضُعم(:6ْ)جدولْ
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 كرفءم مردرك أو حكريم ويتصررف بحكمرة مرع المواقرفبرارعم (: Competence) القتردارالكفاءة أو  -
 .الحياتية المختلفة

 .ي ع األشياء في موا عها الصحيحةمهذبم أنيقم  مرتبم(: Order)منظم  -
 .بال يم األخالقية بصرامة ملتزم بما يمليه  ميره ويت يد(: Dutifulness)ملتزم بالواجبات  -
 ذو أهرداف مجتهدم ممثابر طمو ممكافحم (: Achievement Striving)منا ل في سبيل النجاز  -

 .م مخططم جادمحددة في الحياة
تررى سررتمرار حمررا أو مهمرة مررن ثرم ال فرري عمرل علررى البردءال ردرة (: Self-discipline) ربط الررذات  -

 األعمرررال دونقرررادر علرررى التررردعيم الرررذاتي مرررن أجرررل إنجررراز  الملرررلمبالكلرررل أو  هرررا دون اإلصرررابةإنجاز 
 .اآلخرينالحاجة إلى تشجيع من قبل 

ذلك يتسرم بالحرذر لى التفكيرر قبرل ال يرام بردي فعرل ولرلديه النزعة إ(: Deliberation)التدني أو الروية  -
 .ال يام بدي فعل ال رار أو اتخاذوالتروي قبل  والحرص والي ظة

تعتبر العوامل الخمسة عوامل تنبؤ عامة نسبيًا باألفعال السلوكية الفرديةم ولكنها عوامل تنبؤ أف ل       

الوداعة  انخفاضوبشكل عام فإن  ك الشخصم والتنبؤ بسلوك الفرد في المست بلمالعامة لسلو  بالتجاهات

 بال طراباتو عف التفاني يمكن أن يتنبد و عف التفاني يمكن أن يتنبد بجنو  األحداثم والعصابية 

ألداء في نفتا  والتفاني باألداء المدرسيم ويعتبر التفاني عامل تنبؤ عام باالداخلية الع ليةم كما يتنبد ال

العملم بينما السمات الخمس الكبرى األخرى تتوقع األداء في أنواع معينة من الوظائف على سبيل 
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نفتا  على الخبرة والوظائف اإلداريةم كما يرتبط البالنجا  في المبيعات  النبساطيةالمثالم تتنبد 

 (. 2311ش فةم )بالسلوكيات المرتبطة باألداء اإلبداعي 

وفي عام ( 1385)م (1383)ظهور العوامل الخمسة الكبرى في صورتها األولية عام منذ و         

المكانة األولى بين أدوات قياس العوامل الخمسةم بوصفه نموذجًا تصنيفيًا ي م معظم  احتلت( 1333)

 (.2332كاظمم)السمات التي أتيحت في مجال الشخصيةم وينظمها في وحدة متكاملة 

ْاْمُخُ ةْمُُمملَْيْمَُخصعةْومُمحثَْعِ أه ْطمقْم ََ فْمُعيم 

 :خمس طرق كما يلي -على األقل –يمكن أن نعدد 

 :معاجم اللغة - أ

ل ريب في أن وصف الشخصية يكرون عرادة فري قالرب لغرويم مرن أجرل ذلرك قرام بعرض علمراء نفرس 

عرراجم عررن طريررق المسررح الرردقيق والمسررتفيض لهررذه الم)الشخصررية بدراسررات لغويررة نفسررية فرري معرراجم اللغررة 

م وتكرروين قرروائم لهررا اختزالهرراأو  تلخيصررها ثررم  Trait namesبهرردف عررزل أسررماء السررمات( المتداولررة

وأشرهر مسرح لغروي نفسري وأولره . تستخدم في ت دير الشخص لنفسهم أو ت ديره لغيره ممن يعررف أو يخرالط

وعرزل مررا  م(Allport & Odbert, 1936)ألبررورتم أودبيررت  فري هرذا الصردد هرو المسرح الرذي قرام بره

 فرري و ررع اسررتخباره ذي السررتة" كاتررل"ألررف اسررم مررن أسررماء السررماتم حيررث اعتمررد عليرره  18ي رررب مررن 

 .ختزال بعض الدراسات العاملية لهذه العوامل إلى خمسة ف طاعشر عاماًلم وتجدر اإلشارة إلى 

 :مقاييس التقدير  - ب

علررى تحديررد السررمات عرررن  يعتمررد هررذا المنحنررى فرري تحديرررد العوامررل الخمسررة الكبرررى فرري الشخصررريةم

أم ت رديره لغيررره مرن أقرانره كررزمالء  Self-ratingت ردير الشررخص لنفسره طريرق م راييس الت رديرم سررواء أكران 

 .كتشاف العوامل الخمسة وتحديدهااوقد نجح هذا المنحنى في . العمل الدراسة أو
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 :االستخبارات - 

رتبراط متاحرة فعراًلم ثرم حسراب معرامالت الة اليبدأ هذا المنحى بتطبيرق عردد مرن اسرتخبارات الشخصري     

لسررتخبار ( كوسررتام ومرراكري)ومثررال ذلررك اسررتخدام . رتباطررات المتبادلررة عامليرراً بررين بنودهررام وتحليررل هررذه ال

نبسراطم وذلرك قبرل أن ي رعا العصرابية وال: دي أيزنرك الكبيررينم وبعرPF 13كاتل ذي السرتة عشرر عراماًل 

 .رىم ياسًا للعوامل الخمسة الكب

 :مالحظة السلوك الفعلي -د

كتشرراف العوامررل الخمسررة الكبرررى والبحررث فيهررام علررى تحديررد السررمات عرررن افرري  تعتمررد هررذه الطري ررة      

طريررق ت رردير المالحظرررين للسررلوك الفعلررريم وذلررك بجمرررع ت ررديرات هرررؤلء المالحظررينم مثرررل ت رردير المعلمرررين 

يررذ لررزمالئهمم أو ت رردير المعررالجين لمر رراهمم أو ت رردير لتالميررذهمم وت رردير المشرررفين للعمررالم وت رردير التالم

 .الخبراء لزمالئهم في المهنة

 :الوصف الذاتي الحر للشخصية -ه  

يتلخص هذا المنهج في أن ي طلب من عينة من المفحوصين كالطالب أو العمرال مرثاًل أن يصرف كرل      

وبرةم ثرم تجمرع هرذه الصرفات وتنسررق واحرد مرنهم شخصريتهم سرواء أكانرت هرذه الصرفات مرغوبرة أم غيرر مرغ

صررف الررذاتيم ثررم تحلررل ويعررزل المكرررر منهررام وتطبررق علررى مجموعررة جديرردة مررن األفررراد باعتبارهررا قائمررة للو 

الخمسررة الكبرررى بهررذا المنحنررى  وقررد نجررح بعررض البرراحثين فرري اسررتخراج العوامررل. رتبرراط عامليرراً معررامالت ال

 (.1333عبد الخالقم )

َْيْمُثق َ تْمُُخَافةْخُ ةْمُُمملْمُعيم اْمُ

برالتح ق مرن العوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرية عبرر الث افرات المختلفرةم حيررث قرام عردد مرن البراحثين      

كانررت جميررع الدراسررات حتررى وقررت قريررب م صررورة علررى المجتمررع األمريكرري الررذي يتحرردث اللغررة اإلنجليزيررة 



43 
 

علررررى لغررررات وث افررررات مختلفررررة أخرررررى  ف ررررطم ومررررن هنررررا ظهرررررت الحاجررررة إلررررى تعمرررريم هررررذه العوامررررل الكبرررررى

 (.1333األنصاريم )

قرررد تمرررت  NEO-PI-Rإلرررى أن قائمرررة العوامرررل الخمسرررة المعدلرررة للشخصرررية ( 2333)ويشرررير مررراكري     

ث افررة وث افررة فرعيررة مررن لغررات مختلفررة فرري ال ررارات الخمررس حيررث طب ررت علررى  30ترجمتهررا إلررى أكثررر مررن 

وبرهنرت الدراسررات علرى قابليرة النمرروذج للتعمريم عبررر ( كبررار السرنكالبرالغينم الطلبرةم )فئرات عمريرة مختلفررة 

 (.McCrae, 2004)الث افات 

حيررث أثبتررت الدراسررات صرردق وثبررات هررذا النمرروذج بعررد ترجمترره إلررى العديررد مررن اللغررات مثررل اإلسرربانيةم     

الصررررينيةم الكوريررررة  ديررررةمالبرتغاليررررةم الهولنديررررةم األلمانيررررةم اإليطاليررررةم الروسرررريةم الكرواتيررررةم الفرنسرررريةم الفنلن

(Kallasmaa et al., 2000.) 

إل أنه لم يرتم إيجراد نفرس العوامرل فري بعرض الدراسرات التري أجريرتم األمرر الرذي يررجح عردم وجرود        

 :عند دراسة العوامل الخمسة يجب و ع جانبين في العتبار ويشير أنهتلك العوامل في بعض الث افاتم 

دهررا أن العوامررل الخمسررة شرراملة ل يعنرري بال رررورة أنرره ل يوجررد عوامررل شخصررية الح ي ررة الترري مفا: األول

 .إ افية خاصة بث افات اآلخرين

بيل سررتبيان الشخصررية المعرردل فررإن جميررع العوامررل قررد ل تكررون مهمررةم فعلررى سرراعنرردما يررتم تطبيررق : الثــاني

ة فررري الث افرررات الت ليديرررةم حيرررث نفترررا  علرررى الخبررررة قرررد يكرررون لهرررا نتيجرررة قليلرررالمثرررال الفرررروق الفرديرررة فررري ال

 (.2312جبرم)خيارات الحياة محدودة جدًا 

الكبررى عالميرةم  لرو كانرت التصرنيفات للعوامرل الخمسرة أنه حترى( Triandis & Suh, 2002)ويرى      

سررتخدام المتماثررل لهررام حيررث تبرردو هررذه العوامررل راسررخة فرري الث افررة الغربيررة بينمررا أربعررة فهررذا ل ي ررمن ال

نفتا  علرى الخبررة بو رو  فري العديرد ر الث افاتم حيث لم يظهر عامل الف ط تظهر بشكل دائم عب عوامل

 .من الث افات
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هرذا وقررد برهنررت العديررد مرن الدراسررات صرردق وثبررات نمرروذج العوامرل الخمسررة الكبرررى للشخصررية علررى       

 & Guenole)ة جميرررع الفئرررات العمريرررة ولكرررال الجنسرررينم وفررري العديرررد مرررن المجتمعرررات مثرررل دراسررر

Chernyshenko, 2005) ) و((McCrae& Terracciano et al., 2005  كرراظمم )ودراسررة

م وبنررراًء علرررى مرررا سررربق فرررإن العديرررد مرررن البررراحثين يررررون أن نمررروذج العوامرررل (2333الرويترررعم )و( 2332

 .الخمسة الكبرى أداة مفيدة في ت ييم الشخصية وقابلة للتطبيق على مختلف الث افات

ْيةْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملنقدْنظم

أنرره قررد وجهررت  علرى الرررغم مررن اإليجابيرات والمزايررا الترري تتمتررع بهرا نظريررة العوامررل الخمسررة الكبررىم إل    

حيررث لررم تسررلم مررن الن رردم ويرررى بعررض علمرراء الشخصررية أن نمرروذج العوامررل نت ررادات لهررا بعررض الموخررذ وال

  (.McCrae & John, 1992)صية الخمسة الكبرى للشخصية ليست نظرية متكاملة للشخ

ويعررد كررل مررن كاتررل وأيزنررك مررن أكبررر المعا ررين لنمرروذج العوامررل الخمسررة الكبرررىم حيررث يصررر كاتررل     

على وجود أبعاد أساسية للشخصية أكثر بكثير من األبعاد الخمسرة الكبررىم فري حرين يؤكرد أيزنرك علرى أن 

عبرررد الخرررالق ) ليصرررها إلرررى عررردد أقرررل مرررن األبعرررادالعوامرررل الخمسرررة كثيررررة فررري عرررددها وبالترررالي لبرررد مرررن ت 

 (.1333واألنصاريم 

حردود طري رة تحليرل العوامرل وسروء : منهرا النت راداتمجموعرة مرن  (,Block 1335)وقرد أثرار بلروك       

اللغررة السرريكولوجية فرري تطرروير النمرروذجم  واسررتثناءفرري تطرروير نمرروذج العوامررل الخمررس الجديرردة  اسررتخدامه

 (.2335محيسنم )الذات الجديد  استباناتفي  الستجابةيز ون ص التحكم كتح

خصريةم حيرث ل ي اف إلى ذلك ما يشير إليه الن اد من خطر اإلقرالل مرن تنروع وتع رد طبيعرة الش        

التري  وتحريط بالمسرالكهرذه الشخصريةم  ةتع ديرعوامرل أو خرالف ذلرك أن تسرتوعب  ةيمكن ل ائمة من خمس

الروقفيم )قف المختلفةم بحيث تجسد بالتالي شخصيات األفراد برديناميتها وتع ردها يمكن أن تسلكها في الموا

1338.) 
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ؤيردين مأن مصطلح الشخصرية أوسرع مرن ذلرك المشرار إليره مرن قبرل ال  (,Darek 1333) دارك ويرى    

ة لنمرروذج العوامررل الخمسررة الجديرردةم فنظريررة السررمات بصررورة عامررة ونمرروذج العوامررل الخمسررة الكبرررى بصررور 

خاصررة لهررا مكرران محرردود فرري بحرروث ونظريررات الشخصرريةم أن فائرردة هررذا النمرروذج محرردود لوصررف الفررروق 

الفرديررة فرري الخصررائص الشرراملة لبنرراء الشخصررية أو التنبررؤ بالسررلوكم إن مثررل هررذا النمرروذج يعررالج بصرررورة 

ائردة قليلرة فري طفيفة التنظيم الدينامي لخصائص الشخصيةم ونتيجة لذلك فرإن نمروذج العوامرل الخمرس لره ف

جتمراعي بصرورة للفررد مرن حيرث الشخصرية والو رع ال المجال اإلكلنيكيم حيث من ال روري إجرراء ت يريم

 (.2335محيسنم )شاملة 

أنرره علررى الرررغم ممررا سرربق ذكررره يعتبررر نمرروذج العوامررل الخمسررة الكبرررى ( 2333)وترررى حنرران الفررايز        

شخصرررية اإلنسرررانية م ارنرررة مرررع األنظمرررة األخررررىم ومنهرررا للشخصرررية مرررن أكثرررر األنظمرررة وصرررفًا وشرررمولية لل

السرتة عشرر عراماًلم والثالثرة عشرر عراماًلم والثالثرة عوامرل واألربعرة عوامرل والسرتة عوامرل " أنظمة كرل مرن

ف اًل عن أن هرذا النسرق يعتمرد علرى ترراث ممترد عبرر فتررة زمنيرة غيرر قصريرةم وذلرك مرن " والسبعة عوامل

وحترى الوقرت الرراهنم ف راًل عرن كونره نظامرًا قراباًل للتكررار  1333التي بدأت عام خالل الدراسات العديدة 

 (. 2333الفايزم )على الرغم من تعدد طرق ال ياسم وتغير العينات والح ارات 

ْْنمَععةْمإلنج ز:ْث ُث اْ

ى يسررعى كررل فرررد منررا لتح يررق إنجرراز مررام يجررد مررن خاللرره نفسرره ويح ررق ذاتررهم وقررد يسررتطيع الوصررول إلرر    

هدفررهم وقررد يفشررل فرري تح يررق مررا يريرردم ويرجررع نجاحرره أو فشررله لمسررتوى أو درجررة دافعيترره لإلنجررازم وتمثررل 

هررتم بدراسررتها البرراحثون فرري انظومررة الرردوافع اإلنسررانيةم والترري الدافعيررة لإلنجرراز أحررد الجوانررب المهمررة فرري م

سرعي الفررد اتجراه تح يرق ذاترهم حيرث وهي تعد مكونًا جوهريًا فري . إل ...شتى المجالت التربوية والمهنيةم 

يشعر اإلنسان بتح يق الذات من خالل ما ينجزه وفيما يح  ه من أهدافم وفيمرا يسرعى إليره إليجراد أسرلوب 

 .حياة أف لم والوصول إلى أعظم المستويات لوجوده اإلنساني الواعي
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ني وتنوعره يعرود بالدرجرة ويجمع معظم المتخصصين في الدراسات النفسية على أن سبب النشاط اإلنسرا   

فتعردد مثررل هررذه الحاجررات والرردوافع والرغبررات وتنوعهررا . لرردى اإلنسرران والهتمامرراتاألولرى إلررى كثرررة الرردوافع 

السرلوكية التري ي ومرون بهرا بغيرة تح يرق أهرداف معينرةم أو  األنمراط والخيراراتلدى األفراد يعمل على تنويع 

فرري بعررض األحيرران يتصرررفون بطرررق  داألفرررانالحررظ أن ف ررد (. Houston, 1985)إشررباع دوافررع معينررة 

حيررال  مسرلوكياتهونجررد أن شردة  م رىحيالهرا فرري أوقرات أخر مسرلوكياتهمعينرة فري بعررض المواقرفم ثرم تتغيررر 

هررذا وقررد يسررتجيبون . تلررك المواقررف تتغيرررم حيررث تكررون ردة أفعررالهم قويررة أحيانررًا و ررعيفة فرري أحيرران أخرررى

فعلررى سرربيل المثررالم . مواقررف معينررة ول يسررتجيبون لهررا فرري مواقررف أخرررى لرربعض المنبهررات أو المثيرررات فرري

ربمررا ينرردفع الفرررد بشرردة لتنرراول الطعررام فرري بعررض الحررالتم إل أنرره فرري حررالت أخرررى ل يسررتجيب لرررذلكم 

 (.2313الزغول والهنداويم )يانًام ومهماًل فيه أحيانًا أخرى وتجده يهتم بمظهره الشخصي أح

لرردى  والهتمامرراتالت وغيرهررا يمكررن تفسرريرها علررى أسرراس وجررود الرردوافع والحاجررات إن مثررل هررذه الحرر    

الكشرررف عرررن األسرررباب الرئيسرررية التررري ت رررف وراء السرررلوكات  الدافعيرررة يعنررريفالبحرررث فررري مو ررروع . األفرررراد

  (.2313الزغول والهنداويم )حدث فيها ت تيال اتاإلنسانية من حيث تنوعها والتغير 

 فما هي إذن الدوافع؟

وهررري أي رررًا المسرررؤولة عمرررا . الررردوافع هررري العوامرررل المحركرررة للسرررلوك والمثيررررة للنشررراط الع لررري والحركررري    

فررنحن ل نشررعر برررالعطش . نالحظرره مررن اسررتمرار فررري النشرراط المررؤدي إلشرررباع حاجاتنررا الع رروية والنفسرررية

 والسرررتجاباتلوك بررل إننرررا ننشرررط ونبرردأ سلسرررلة مررن السررر اسرررترخاء وأونب ررى فررري أماكننررا سررراكنين فررري سررلبية 

 (.1383إبراهيمم )ونستمر في أدائها إلى أن يمكن إرواء أو تهدئة اإلحساس بالعطش 

ْ: فِيمْمُدمَععة

علرررى  (Motivation) ومفهررروم الدافعيررة (Motive)يحرراول بعررض مررن البرراحثين التمييررز بررين الرردافع      

فري سربيل تح يرق هردف معرينم أمرا فري  أساس أن الدافع هو عبارة عن استعداد الفرد لبذل الجهد أو السرعي
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وعلررى " عمليررة نشررطة"حالررة دخررول هررذا السررتعداد حيررز التطبيررق الفعلرري فررإن ذلررك يعنرري الدافعيررة باعتبارهررا 

مرررا يشرررير إليررره خليفرررة الررررغم مرررن محاولرررة الررربعض التمييرررز برررين المفهرررومين فإنررره ل يوجرررد مبرررررًا لهرررام وهرررذا 

خليفررةم " )همررا يعبررر عررن المالمررح األساسررية للسررلوك المرردفوعفالمفهومرران مرادفرران لبع ررهما الرربعضم فكال"

2333.) 

يحررك تعنري يردفع أو  التري( Movere)لها جذور مرن الكلمرة الالتينيرة ( Motivation)إن كلمة دافعية     

علررم الررنفس حيررث تشرررمل دراسررة الدافعيررة علررى محاولررة تحديرررد األسررباب أو العوامررل المحررددة للفعرررل أو  فرري

 (.2333ةم خليف)السلوك 

مررررن النظريررررة الترررري يتبناهررررا كررررل باحررررث  انطالقرررراً ل ررررد تعررررددت تعريفررررات الرررردافع والدافعيررررة بررررين البرررراحثين     

 :وستعرض الباحثة فيما يلي أهم تلك التعريفات وذلك على النحو التالي

 :تعريف الدافع -0

 أو النفسري الرذي يثيرر فري على أنه الطاقة الحيوية الكامنة أو الستعداد الفسريولوجي( 2333 مزهران)يعرفه 

الفررررد سرررلوكًا مسرررتمرًا ومتواصررراًل ل ينتهررري حترررى يصرررل إلرررى أهدافررره المحرررددة سرررواء كررران ذلرررك ظررراهرًا يمكرررن 

 .مشاهدته أو خفيًا ل يمكن مشاهدته ومالحظته

يرررى أن الرردافع تعبيررر عررن عمليررة ديناميكيررة مسررتمرةم ن طررة البدايررة فيهررا شررعور الفرررد ( 1388م مرروراي)أمررا 

ص في إحدى حاجاتهم يع ب ذلك حالة من التوتر تدفع اإلنسران إلرى محاولرة البحرث عرن وسريلة إلشرباع بن 

 (.2333عوضم )هذه الحاجةم وعملية البحث هذه هي ما يطلق عليه السلوك أو التصرفات 

الردافع بدنره عامرل دافعري انفعرالي يعمرل علرى توجيره سرلوك الكرائن الحري إلرى  (Dreve, 1971) ويعررف

 (.2331ملحمم )ق هدف معين تح ي

 :تعريف الدافعية -1
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عبارة عن محركات داخلية أو قوى كامنة داخلية غير مرئية من أجل إشباع "بدنها  الدافعية ع يليعرف 

حاجة معينة يحس ويشعر بهام ذلك ألن عدم إشباعها يحدث له حالة من التوتر وعدم التوازن الداخلي 

زالة التوتر الداخليمما يتطلب اإلتيان بتصرف أو سلوك م  (.2333عوضم ")عين إلحداث اإلشباع واى

ؤدي الداخلية النفسية التي تشبعت في داخل الكائن الحي لي الستثارةبدنها  (2313)أبو عون وعرفها 

 .دورًا فاعاًل في تح يق مرادهم والوصول إلى أهدافه وتح يق طموحاته

الفرد تدفعه إلى الوصول إلى درجات عالية من بدنها رغبة ملحة داخل  م(2310)الجندي  كما عرفها

والتفوق مما يؤدي به إلى العمل للتغلب على الع بات والسيطرة على التحدياتم والتفوق على  المتياز

الذات واإلصرار على إنهاء المهام التي بدأها بطري ة منظمة وسريعةم كما تتدثر تلك الرغبة بالعوامل 

 .همت في ظهورهاالتي سا والجتماعيةالنفسية 

 مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك الفرد من أجل"يعرفانها على أنها فأما عدس وتوق 

 (.2333الخطيبم " )ختلاإعادة التوازن الذي 

بدنها حالة استثارة وتوتر داخلي تثير السلوك وتدفعه إلى تح يق : الدافعية( P.T.Youn)ويعرف يونج 

 (.2333خليفةم )هدف معين 

تعني خاصية ثابتةم ومستمرةم ومتغيرةم ومركبةم وعامة تمارس : أن الدافعية( Maslow)ويرى ماسلو 

 (.2333خليفةم )تدثيرًا في كل أحوال الكائن الحي 

هي عبارة عن حالة وقوة نفسية داخلية : وترى الباحثة من خالل التعريفات الساب ة بدن الدافعية   

 .يه السلوك نحو إشباع حاجة ما تظهر من خالل ممارسة السلوكتعمل تحريك وتوج افترا ية

ْ:تعضْمُُصطاح تْمُُمتمطةْت ُدمَععة

يبدو من األهمية تحديد معاني بعض المفاهيم المرتبطة بمفهوم الدافع قصد التمييز بينها وخدمة     

 :أهداف البحث
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فهذا الحرمان يحدث توترًا  تدل على الشعور بف دان شيء معين أو الحرمان من شيء معين: الحاجة -0

 (.2335المطيريم )وقد يكون الحرمان إما لحاجة بيولوجية أو نفسية 

المثيرات الداخلية والنواحي الع وية التي تبدأ بالنشاط وتجعل الكائن الحي مستعدًا لل يام : الحافز -1

عر الكائن باستجابات خاصة نحو مو وع معين في البيئة الخارجية أو البعد عن مو وع معين يش

ملحمم )بها مثل إحساسك بال يق أو التوتر أو األلم عند الجوع والعطش والبرودة أو السخونة 

2331.) 

والترقيةم وقد تكون البواعث إيجابية كدنواع  المكافوتفهو يتعلق بالوجه الخارجي للدافع مثل : الباعث -3

بتعاد عنها كدنواع الردع والع اب األفراد على تجنبها واإل ثواب المختلفةم وقد تكون سلبية تحالث

 (.2335المطيريم )

ْ:وظ ئفْمُدمَععة

 :يمكن للدافعية أن تؤدي الوظائف التالية 

فهي تنشط وتحرك سلوكًا لدى األفراد من أجل إشباع حاجة أو استجابة لتح يق هدف : توليد السلوك -0

شرًا على وجود دافعية لديه فمثل هذا السلوك أو النشاط الذي يصدر عن الكائن الحي يعد مؤ . معين

 .نحو تح يق غاية أو هدف ما

فالدافعية إ افة إلى أنها توجه . نحو المصدر الذي يشبع الحاجة أو تح يق الهدف: توجيه السلوك -1

 .سلوك األفراد نحو الهدفم فهي تساعدهم في اختيار الوسائل المناسبة لتح يق ذلك الهدف

على مدى الحاجة أو الدافع إلى اإلشباع أو مدى صعوبة أو  اعتماداً  :تحديد الدافعية شدة السلوك -3

فكلما كانت الحاجة ملحة وشديدة كان السلوك . سهولة الوصول إلى الباعث الذي يشبع الدافع

المنبعث قويًا إلشباع هذه الحاجةم كما أنه إذا وجدت صعوبات تعيق تح يق الهدفم فإن محاولت 

 .الفرد تزداد من أجل تح ي ه
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فالدافعية تعمل على مد السلوك بالطاقة الالزمة حتى  :فظة على ديمومة واستمرارية السلوكالمحا -4

يتم إشباع الدافع أو تح يق الغايات واألهداف التي يسعى لها الفردم أي أنها تجعل من الفرد مثابرًا 

والهنداويم  الزغول) واستمراره لب ائهحتى يصل إلى حالة التوازن الفيزيولوجي أو النفسي الالزمة 

2313.) 

ْ:أنيمعْمُدمَععة

ويهمنا هنا أن نفرق بين . هذه الدوافعيمكن التحدث عن الدوافع بالنسبة للحاجات األساسية التي تشبعها  

 :نوعين رئيسيين من الدوافع

وهذه يولد الفرد مزودًا بهام وهي التي يلزم تح ي ها أو إشباعها : الدوافع األولية أو الدوافع الفطرية -1

 .النوم والراحةم والحاجة إلى (الجوع)حفظ ب اء الكائن الحي مثل الحاجة إلى الغذاء ل

واإلنسان هنا يشترك مع الحيوان  .النوعالدافع الجنسي من الدوافع األولية التي تعمل على ب اء  ويعتبر

 .فيما يختص بالدوافع األولية

جتماعي وهي مكتسبة أو متعلمةم لوكنا الوهي التي ت بط س: مكتسبةالدوافع الثانوية أو الدوافع ال -2

إلى جماعة والحاجة إلى  النتماءهنا على رأس ال ائمة مثل الحاجة إلى  الجتماعيةوتدتي الدوافع 

من جتماعي والحاجة إلى إثارة انتباه اآلخرين والحاجة إلى األوالتفاعل ال الجتماعيةالمشاركة 

 (.1333زهرانم )والت دير والميل إلى السيطرة 

جتماعي عبارة عن دافع يثيره ويشبعه ولو جزئيًا أشخاص آخرون على العكس من الدافع والدافع ال

الفسيولوجي الجسمي الذي يثيره ويشبعه تغير في الوظائف الفسيولوجية ولكننا غالبًا ما نجد تداخاًل بين 

 .هذين النوعين من الدوافع

 من الدوافع الثانويةم ومن أمثلتها الحاجة إلى النجا   وتدتي الدوافع الذاتية أو الدوافع الشخصية

 (.1333زهرانم )والميل إلى التملك  الست اللوالحاجة إلى 
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ْْْْنمَععةْمإلنج ز

ْ:تعميفْمُدمَععةُْإلنج ز

يعتبر دافع اإلنجاز من أهم الدوافع الخاصة باإلنسان والذي يسعى من خالله إلى التميز والتفوقم      

 :ه كما يليويمكن تعريف

على أنه دافع مركب يوجه سلوك الفرد كي يكون ناجحًا في األنشطة التي ( 2333)الزيات  يعرفه  

 .والتي تكون معايير النجا  والفشل فيها وا حة ومحددة لالمتيازتعتبر معيارًا 

ل تح يق يعرفه موراي على أنه تهيؤ ثابت نسبيًا في الشخصية يحدد مدى سعي الفرد ومثابرته في سبي  

أو بلوغ نجا  يترتب عليه نوع معين من اإلشباعم وذلك في المواقف التي تت من ت ييم األداء في  وء 

 (.2330الخالديم ) المتيازد من مستوى محد  

: هو تكوين مركب ذو مكونات متمايزة مثل: الدافع لإلنجاز( 1338)ويعرف أبو ناهية والنابلسي   

تمام األعمال الصعبةم والسعي للنجا  والتفوق على اآلخرين والتخطيط الرغبة في التفوق والمتياز  واى

نجاز األعمال بطري ة جيدةم وكراهية اإلهدار والتبدد وعدم  لألعمالم وتح يق درجة عالية من التفوق واى

نجازها بدقة اليمان بالحظ في النجا م والمنافسة والت حية من أجل العمل والمثابرةم وتنظيم األعمال  واى

ت ان  .واى

خصية يحدد مدى هو تهيؤ ثابت نسبيًا في الش: بدن دافع اإلنجاز( ماكليالند واتكينسون)يرى كل من   

الفرد ومثابرته في سبيل تح يق أو بلوغ نجا  يترتب عليه نوع من اإلشباعم وذلك في المواقف  سعي

 (.2333الخالديم )التي تت من ت ييم األداء في  وء درجة محددة من المتياز 

هدف يتحدى إمكانات الفرد وو ع  اغةبدنها إمكانية صي: عية اإلنجازداف( 2333)ويعرف أبو ش ة   

خطة إنجازية لتح يق هذا الهدف على  وء معايير الجودة في فترة زمنية محددة مع توفير مؤشر 

 .للنظام نحو تح يق الهدف
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د لبذل الجهد من أجل تح يق النجا  هي ميل الفر : إلى أن دافعية اإلنجاز (2330)العنزي  ويشير

 .والتفوق على اآلخرين

ْ:خص ئصْذويْنمَععةْمإلنج زْمُُمتفعة

 :يتميز ذوو دافعية اإلنجاز المرتفع بعدة خصائص من بينها

يف لون العمل على مهام تتحدى قدراتهم بحيث تكون هذه المهام واعدة بالنجا م ول ي بلون بمهام يكون 

 .أو مستحيالً النجا  فيها مؤكدًا 

أدائهم بدداء غيرهمم كما يختارون مهام وأعمال أو مهن أكثر واقعيةم يف لون المهام التي ي ارن فيها 

 .ولديهم قدرة أكبر على إحداث تزاوج جيد بين قدراتهم والمهام التي يختارونها

ليها وكم الوقت من الستبصار بالنتائج المتوقعة من العمل ع يف لون اختيار مهام يكون لديهم قدر  

 (.2333الزياتم )والجهد المطلوب لها 

هتمامًا بتجربة ًا بالسفر وأكثر ايكونون أكثر اهتمامًا باستكشاف البيئة المحيطة بهم فهم أكثر اهتمام

أشياء جديدةم حيث أنهم يبحثون عن فرص جديدة لالستفادة منها وتجربة مهاراتهم وتح يق أهدافهم في 

 .اإلت ان والتميز

صفون بدنهم مست لون ولهم قيم نابعة من داخلهم ويميلون ألن ينجزوا أعمالهم جيدًا رغبة في اإلنجاز يو 

علوطيم )لذاته وليس لمجرد إر اء الناسم وعليه فهم يتميزون باست الل الشخصية وتفردهم عن غيرهم 

2338.) 

ْأنيمعْنمَععةْمإلنج ز

 .الجتماعيافع الذاتي والدافع الد: ميز فيروف بين نوعين من دوافع اإلنجاز هما

 :دافع اإلنجاز الذاتي: أوالً 
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فسهم نذكر أن المحرك لهذا الدافع ينبع من داخل الفرد ويخ ع لم اييس شخصية يحددها الفرد ل

خبراته في سن مبكرة حيث يجد لذة في اإلنجاز والوصول إلى الهدف فيرسم لنفسه أهدافًا  معتمدًا على

 .يحاول تجاوزها

 :االجتماعيدافع اإلنجاز : ثانياً 

ايير يرسمها اآلخرون وي اس في  وء هذه المعايير أي أنه يخ ع لم اييس المجتمعم عيخ ع لم     

 (.2333جاسمم ) البتدائيةويبدأ هذا النوع من دافع اإلنجاز بالتكوين في سن المدرسة 

واحدم وهنا تبرز حاجة الفرد لتكوين في دافع إنجاز  والجتماعيوبت دم السن يندمج النوعان الذاتي     

هذا الدافع لكي يشعر بالث ة بالنفس في سن مبكرة باإل افة إلى حاجته لكسب خبرات ناجحة 

 (.2333م جاسم)لي ارن بها بغيره من أقرانه 

 :أبعاد دافعية اإلنجاز

 :أن دافع اإلنجاز يتكون من األبعاد التالية( 1383)يفترض عمران 

تمثل هذا البعد في محاولة الفرد تح يق ذاته المثالية من خالل اإلنجازم إن وي :البعد الشخصي -0

دافعيته إلى ذلك دافعية ذاتيةم إنجاز من أجل اإلنجازم حيث يرى الفرد أن في اإلنجاز متعة في 

 .حد ذاته

وي صد به الهتمام بالتفوق في المنافسة على جميع المشاركين في المجالت  :االجتماعيالبعد   -1

كما يت من هذا البعد أي ًا الميل إلى التعاون مع اآلخرينم من أجل تح يق هدف كبير لمختلفةم ا

 .بعيد المنال

وي صد بهذا البعد أن صاحب الدرجة العالي في اإلنجاز يهدف إلى  :بعد الدرجة العالي لإلنجاز -3

 (.2330عبد اهللم )الدرجة الجيد والممتاز في كل ما ي وم به من عمل 

 :ما يلي التجاهاتاتجاهات متعددة يتم في  وئها تفسير أبعاد دافعية اإلنجاز ومن هذه وهناك 
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 .وهو أن دافعية اإلنجاز تستثار بالفشلم وتشبع بالنجا  :التقليدي االتجاه -0

الطمو م وال درةم : وفيه تفسر دافعية اإلنجاز في  وء متغيرات جديدة مثل :التفسيري االتجاه -1

 .عاملي ال يمةم والتوقع والمثابرةم إلى جانب

وفيه يتم تو يح دافعية اإلنجاز على أنها متعددة األبعادم وهي نتيجة لتفاعل عدد  :الحديث االتجاه -3

 (.2332شعبانم )بعاد مع بع ها البعض من األ

ْمُ ظمي تْمُُف مُُْدمَععةْمإلنج ز

نجاز من مناحي عدة تمثلت ظهرت العديد من النظريات كان لها دور بارز في شر  وتفسير الدافعية لإل

 :فيما يلي

 :القيمة -نظرية التوقع -0

ال يمررة فرري اإلنجرراز علررى أسرراس أن النجررا  يتبعرره  –سررون وفيثررر مررن صررياغة نظريررة التوقررع نتمكررن أتك    

والزهرروم والفشررل يتبعرره الشررعور بالخجررل والخررزيم ويرتكررز أتكنسررون فرري نظريترره علررى نمررط الشررعور بررالفخر 

لرردى الفرررد وأن مررا يتصررف برره الموقررف مررن خصررائص معينررة إنمررا يسررتثير دوافررع مختلفررةم الدافعيرة المسررتثارة 

ذا تغيرررت طبيعررة المواقررف أو المثيرررات فررإن دوافررع مختلفررة تسررتثار أو تتح ررق وينررتج عنهررا تنشرريط نمرراذج  واى

وافترررض أتكنسررون أن الميررل للنجررا  هررو ميررل دافعرري مررتعلم وقرروة هررذا الميررل . محررددة ومختلفررة مررن السررلوك

 (.2333الزياتم )مرتبط باهتمام الفرد باألعمال األكثر دقة وبمستوى أدائه في هذه األعمال 

 :نظرية التقرير الذاتي -1

الرررذاتي وافترررض علمرراء هررذه النظريرررة  السررت اللتؤكررد هررذه النظريررة علررى الدافعيرررة الداخليررة وعلررى 

برردنهم يشررتركون  العت رادللرغبررة فرري أمثرال دوشررارمم ديسريم رايررانم وايررتم أن األفرراد يميلررون بصررورة فطريرة 

بالفعررل ولرريس عررن طريررق  الشررتراكبنرراًء علررى أنهررم يريرردون  فرري األنشررطة بنرراًء علررى إرادتهررم الخاصررةم أي

 (.2338علوطيم )في األنشطة عليهم  الشتراكفرض 
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لوكياتهم ويفرق علماء هرذه النظريرة برين المواقرف التري يردرك بهرا األفرراد أنفسرهم علرى أنهرم السربب فري سر   

والترررري يشرررريرون إليهررررا بمصرررردر ال رررربط الررررداخليم وبررررين المواقررررف الترررري يعت ررررد األفررررراد أنهررررم يشررررتركون فرررري 

سلوكياتهم من أجل الحصرول علرى مكافروت أو إسرعاد شرخص آخرر أو نتيجرة إرغرام خرارجي والتري يشريرون 

 .لها بمصدر ال بط الخارجي

كرررون مصررردرها داخلررري ل السرررلوكات التررري تكرررون نتيجرررة أي أن األفرررراد يميلرررون لل يرررام بالسرررلوكات التررري ي    

 (.2338علوطيم )لمصدر خارجي 

 :نظرية التنافر المعرفي -0

وتشرير هرذه النظريرة إلرى أن  (ال يمرة -التوقع)صاحب هذه النظرية هو هوليون فستنجر وهي امتداد لنظرية 

مم فرإذا تنرافر عنصرر مرن كل شخص لديه عناصر معرفية تت من معرفته بذاته ومعرفة ما يحدث في العال

 .هذه العناصر مع عنصر آخر فإن أحدهما يزول مما يحدث توتر للفرد يجعله يسعى للتخلص منه

بررين معارفرره أو نسررق معت داتررهم  التسرراقوتفترررض هررذه النظريررة أن هنرراك  ررغوطًا علررى الفرررد لتح يررق     

برين المعت ردات  التسراقساسين لعردم وبين أنساق معت داته وسلوكه وأشار فستنجر إلى أن هناك مصدرين أ

 :والسلوك وهما

 .ال رار اتخاذآثار ما بعد  - أ

 (.2338علوطيم ) والتجاهاتآثار السلوك الم اد للمعت دات   - ب

قرارًا متسرعًا أو عدم معرفته بالنتائج الالح ة  اتخذيحدث نتيجة ألن الفرد  التساقأي أن عدم     

يعطي ت ديرًا كبيرًا لعمل ما فإن الشخص  لالتجاهر السلوك الم اد وقيمهم وبالنسبة آلثا اتجاهاتهعلى 

بالرغم من أنه يتعارض مع معارفه وينجزه ف ط لتح يق شيء ما قد يكون مثاًل مكسبًا ماديًا وهذا ما 

هذه بدنها حالت من التنافر  التساقوتوصف أشكال عدم . يحدث عدم التناسق بين ال يم والسلوك

إلى أشياء مهمة بالنسبة لألفرادم وعندما يشعر  التساقذه الحالت عندما يمتد عدم المعرفي وتنشد ه
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ومن ثم يمثل  التساقتح يق الفرد بهذه الحالة تدفعه إلى أن يخفض درجة التنافر أو يستبعده بغية 

ظروف التي التنافر المعرفي مصدرًا للتوتر يؤثر في سلوك األفرادم وبالتالي فهو يساعدنا على التنبؤ بال

 (.2338علوطيم )أحد المؤثرات الدافعية المهمة في سلوك اإلنجاز  التساقتحول دون ذلك حيث يعد 

    :نظرية الهدف -4

هداف اإلنجاز حيث تحتوي تدتي النظرة المكملة لدافعية األفراد وسلوكهم من اإلطار النظري أل

 :فئتينعلى مجموعة خاصة من األهداف تتمايز إلى  لإلنجازالدافعية 

 .التي ينشد فيها األفراد زيادة كفايتهم لفهمم أو تمكنهم من أي شيء جديد: أهداف اإلت ان -

التي ينشد فيها األفراد اكتساب األحكام لكفايتهمم أو تجنب األحكام السلبية لكفايتهم : أهداف األداء -

 (.2338علوطيم )

 (:واينرهايدر و )نظرية العزو أو التفسير السببي للنجاح أو الفشل  -5

تنسررب إليرره هررذه النظريررة مررن خررالل مررا أسررماه علررم الررنفس السرراذج أول عررالم  (Heider)هايرردر  كرران     

لرى عوامرل  م ترحًا أنه من الناحية المنط يةم فإن اإلنسان ينسب سلوكه إما إلى عوامل ذاتيرة موجرودة فيره واى

ترررره وانفعالترررره وقدراترررره ونوايرررراه خارجيررررة ت ررررع خارجررررهم وتت ررررمن العوامررررل الداخليررررة حاجررررات اإلنسرررران ورغبا

 (.2338الريماويم )الخارجية فتشمل صعوبة المهمة والحظ  يةالموقفواستعداده للعملم أما العوامل 

أمررا واينرررر فت ررروم نظريتررره علرررى أسرراس كيفيرررة تفسرررير األفرررراد ألسرررباب نجرراحهم وفشرررلهم وكيرررف ترررؤثر هرررذه    

 .التفسيرات على السلوك اإلنجازي الالحق

دافرع اإلنجراز أي أن األفرراد  اخرتالفرض أن تباين إدراك األفراد ألسباب النجا  والفشل هو سربب ويفت    

مرا إلرى الحرظ والصردفة ولخصرها واينرر فري  مرا إلرى اآلخررين واى يعزون نجاحهم وفشرلهم إلرى الجهرد وال ردرةم واى

 :ثالثة أبعاد هي

 .الثبات م ابل عدم الثبات -1
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 .الداخلي م ابل الخارجي -2

 (.2333الزياتم )أو التحكم م ابل غير قابل لل بط أو التحكم  قابل لل بط -3

 :مُعيم اْمُُ ثمَُْيْنْجةْنمَععةْمإلنج ز

هناك عدة عوامل تؤثر في درجة إنجاز الفردم أي أنها تساهم في رفع أو خفض درجة اإلنجاز لديهم وهذه 

 :على النحو التالي( 1333)العوامل كما حددها حسن 

  :الثقافة السائدة -0

حيررث أن هررذه الث افررة بنظمهررا وأعرافهررا وت اليرردها ومؤسسرراتها هرري الترري تشرركل سررلوك الفرررد بمررا يتناسررب     

باألنظمرررة ودقرررة العمرررلم واحتررررام  اللترررزاممرررع طبيعتهرررا السرررائدةم فالث افرررة التررري تسررراعد علرررى اإلنجررراز تحرررث 

ي ل ترردعو إلررى اإلنجرراز فينتشررر ورةم أمررا الث افررة األخرررى التررطررفرررة اإلنترراجم وترروفير الخرردمات المالررزمنم وو 

هررردار المررررواردم وتررردهور الخررردماتم وعررردم مجرررراراة  احتررررامفيهرررا الفو رررىم وعررردم  الررررزمنم وبرررطء اإلنتررراجم واى

 .التطور

 :األسرة -1

( ماكليالنرد)إنجاز أبنائها مرن خرالل أسراليبها المتبعرة فري التنشرئةم إذ يشرير تستطيع األسرة التدثير على     

واألب غيرر المسريطر باإل رافة إلرى معرايير الوالردينم هري عوامرل مرؤثرة فري إنجراز  إلى أن الردفء الوالردي

الفررردم حيررث إن األفررراد الررذين لررديهم درجررة عاليررة مررن اإلنجرراز كرران آبرراؤهم يحثررونهم علررى اإلنجرراز العررالي 

باسررررتمرارم مررررع إحرررراطتهم بالرررردفء الوالررررديم وتهيئررررة المنرررراخ النفسرررري المسررررت ر فرررري البيررررتم بعكررررس األفررررراد 

منخف ررري اإلنجررراز حيرررث كررران المنررراخ لرررديهم يتسررررم بالسررريطرة والتسرررلط مرررن جانرررب األبم كمرررا أن المنرررراخ 

األسرررري الرررذي تسررروده أجرررواء التررروتر وعررردم التفررراهم قرررد يعررررض الفررررد لل لرررق والتررروتر ممرررا يرررؤدي إلرررى تعطيرررل 

 .العمليات الع لية التي يعتمد عليها اإلنجاز
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 :المؤسسات التربوية -3

على عات ها تحديث المجتمعم حيث أنها مسرؤولة عرن إعرداد البشررية التري تسرهم فري  وهي التي ي ع   

للمجتمررعم وبالتررالي فررإن أي ترردني أو ن ررص فرري كفرراءة هررذه المؤسسررات سرري لل مررن  القتصرراديعمليررة النمررو 

 .فاعليتها في المجتمع

 :االجتماعيةالطبقة  -4

بنراء علرى كميرة الردخل  الجتماعيرةطب رة درجات ال الجتماعوعلم  القتصادقسم الباحثون في ميدان 

لألسرةم ومهنرة األب واألمم والدرجرة التعليميرة لهرام ونوعيرة المسركنم ومنط ترهم وعردد الغررفم والتسرهيالت 

 .الث افية الموجودة في البيتم ووسائل الراحةم وعدد أفراد األسرة

م حيررث وجررد أن الطب ررة ماعيررةالجتوقررد أشررارت عرردة دراسررات إلررى أن دافعيررة اإلنجرراز تترردثر بالطب ررة 

الميسررورة الحررال هررري أكثررر الطب رررات توجهررًا نحرررو اإلنجرراز وتح يررق النجرررا  والتفرروقم وبعكرررس ذلررك الطب رررة 

 (.2338الخيريم )تركز على تحصيل الرزق ي الدنيا والت

يت ررح مررن خررالل العرررض النظررري السررابق أن الدافعيررة هرري المحرررك والمنشررط والموجرره للسررلوك مررن 

هدف مرام كمرا تعتبرر الدافعيرة لإلنجراز مكونرًا أساسريًا فري أي نشراط ي روم بره الفرردم ويررتبط ذلرك أجل تح يق 

. بالفاعليرة واآلثررار الناجمرة عنرره مرن خررالل تطروير أسررباب نمروه بشرركل يرؤدي إلررى مزيرد مررن المثرابرة واإلبررداع

ن دراسة دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين يعتبر أمر هام وذلرك إلن طب يعرة عملهرم يتطلرب مهرارات واى

من أجل إنجاز المهام المنوطة بهم على أحسن ما يررامم فحررص المرشرد  وقدرات عاليةم وكذلك دافعية قوية

التربوي في سربيل إنجراز الخطرة السرنوية والبررامج اإلرشرادية فري المدرسرة يتوقرف علرى مردى الفاعليرة وال ردرة 

 .تح يق األهداف المرجوة اإلنجازية والمثابرة التي يتمتع بها في سبيل
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ْ:مُدْمُ تْمُ  تقة

ْمَُيْت  وُتْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْمُدْمُ ت:ْأولاْ

 إلررى تحديررد عوامررل قلررق المتحرران( Premuzic et al; 2008)دراسررة بريمزيررك وآخرررون هرردفت 

وتكونرت عينرة الدراسرة وعالقتها بكل من العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةم الت ييم الذاتي والذكاء الفررديم 

ذكرررور ( 131)فرررردًا مرررن طلبرررة الجامعرررات فررري كرررل مرررن الوليرررات المتحررردة األمريكيرررة وبريطانيرررا ( 088)مرررن 

إنراثم كشررفت نترائج الدراسررة أن عوامرل الشخصررية تعتبرر مررن محرددات قلررق المتحرانم كمررا بينررت ( 283)و

وهررا لخصررائص الشخصرريةم وبينررت النتررائج النتررائج أن العالقررة بررين الت يرريم الررذاتي وقلررق المتحرران يمكررن عز 

 .عدم وجود عالقة ذات دللة إحصائية بين الذكاء الفردي وقلق المتحان

 الكشرف عررن طبيعرة العالقررة برين العوامررل الخمسرة الكبرررى إلررىهردفت بدراسررة  (2313العنرزيم )وقرام 

ة التربيرررة األساسرررية للشخصرررية وأسررراليب التفكيرررر والتحصررريل األكررراديمي لررردى عينرررة مرررن طلبرررة وطالبرررات كليررر

طالبررًا وطالبررة ( 033)بالهيئررة العامررة للتعلرريم التطبي رري والترردريب بدولررة الكويررتم وتكونررت عينررة الدراسررة مررن 

قائمرة العوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرية لكوسرتا ومراكري  حثإناثم واستخدم البا( 103)كور و ذ( 133)

ستيرنبرج وواجنررم وقرد أظهررت نترائج الدراسرة حصرول وقائمة أساليب التفكير وبيانات التحصيل األكاديمي ل

كمرا " العصابية وي ظرة ال رمير"عينة اإلناث على درجات أعلى من الذكور في بعدين من أبعاد الشخصية 

بين العوامل الخمسرة الكبررى للشخصرية وأسراليب التفكيرر لردى الرذكور  ارتباطيةأظهرت النتائج وجود عالقة 

المترردرج إلرررى إمكانيررة التنبررؤ بررربعض أسرراليب التفكيررر مرررن خررالل العوامرررل  نحرردارالواإلنرراثم وأسررفر تحليرررل 

مكانية التنبؤ بالتحصريل األكراديمي مرن خرالل عامرل ي ظرة ال رمير لردى عينرة  الخمسة الكبرى للشخصية واى

 .اإلناث

 هرردفت إلررى التعرررف علررى العوامررل الخمسررة الكبرررىدراسررة  (Fayombo, 2010) يومبواوأجرررى فرر

فررردًا مررن طلبررة المرردارس الثانويررة فرري جررزر ( 033)اسررة مررن ر لمرونررة النفسرريةم تكونررت عينررة الدللشخصررية وا
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موجبررة بررين جميررع  ارتباطيررةإنرراثم أظهرررت نتررائج الدراسررة وجررود عالقررة ( 235)ذكررور و ( 132)الكرراريبي 

نفسريةم بينمرا والمرونرة ال( نبسراطيةنفترا  علرى الخبرراتم والي ظة ال ميرم الم بوليةم ال)عوامل الشخصية 

كانررت العالقررة سررلبية مررع خاصررية العصررابيةم كمررا كشررفت نتررائج الدراسررة أن خصررائص الشخصررية سرراهمت 

 ي ظررة ال ررمير األعلررى فرري الدللررة مررن التبرراين فرري المرونررة النفسرريةم وقررد كانررت خاصررية%( 02)بنسرربة 

 .نفتا  على الخبراتيليها الم بوليةم العصابية ثم الاإلحصائية 

هرردفت إلررى التعرررف علررى دراسررة  ((Rosellini & Brown, 2011وبررراون وسررليني ر كمررا أجرررى 

م تكونررت عينررة الدراسررة مررن كتئررابوالبررين العوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصررية وا ررطرابات ال لررق  العالقررة

عيرادة عرالج ال لرق وال رطرابات النفسرية من المترددين على ( ذكور% 33 وإناث % 33)فردًا ( 1383)

 والكتئررابال لررق  وا ررطراباتأظهرررت نتررائج الدراسررة وجررود عالقررة موجبررة بررين العصررابية . طنبجامعررة بوسرر

م كمررا بينررت النترررائج الكتئررابوالمخرراوف وا رررطراب  النبسرراطيةبدنواعهررام بينمررا وجرردت عالقررة سرررالبة بررين 

 م بينمرررا وجررردت عالقرررة موجبرررة برررين ي ظرررةالكتئرررابوجرررود عالقرررة سرررالبة برررين ي ظرررة ال رررمير وا رررطرابات 

 .ال مير وال لق العام

هدفت إلى التعرف على العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى فدجرى دراسة  (2312)جبر أما 

لجامعات الفلسطينية بمحافظات غزةم تكونت عينة الدراسة من وقلق المست بل لدى طلبة ا للشخصية

. في محافظة غزةإناث من جامعة األزهر واألقصى ( 031)ذكور و ( 333)طالب وطالبة  (833)

( 1333)وتعريب األنصاري  واستخدم الباحث م ياس العوامل الخمسة الكبرى من إعداد كوستا وماكري

وكشفت الدراسة عن وجود فروق ذات دللة إحصائية في جميع . وم ياس قلق المست بل من إعداد الباحث

لطالبم وطبيعة عمل الوالدينم ولم عوامل الشخصية تعزى لكل من عدد أفراد األسرةم والترتيب الميالدي ل

توجد فروق ذات دللة إحصائية في جميع أبعاد قلق المست بل تعزى لمتغير الجامعةم المستوى الدراسيم 

 .عدد أفراد األسرةم الترتيب الميالدي للطالب
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إلى التعرف على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  تدفبدراسة ه (2310)عسيري وقام 

وعالقتها بدبعاد دافعية اإلنجاز لدى المرشدين ( عصابيةم التفتحم الطيبةم ي ظة ال ميرال مالنبساط)

مرشدًا طالبيًا بمنط ة عسيرم وقام الباحث باستخدام ( 233)تكونت العينة من . الطالبيين بمنط ة عسير

إعداد  م تعريب بدر األنصاريم كما استخدم الباحث م ياس دافعية اإلنجاز منم ياس كوستا وماكري

وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين سمات (. 1383محمد جميل منصورم )

والدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز لدى المرشدين الطالبيينم ( النبساطيةم النفتا م ي ظة ال ميرم الطيبة)

ين سمة العصابية وكل من كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات دللة إحصائية ب

من أبعاد دافعية اإلنجاز لدى ( م والمنافسةوالست اللالمغامرةم المثابرةم تنوع الهتماماتم والث ة بالنفسم )

المرشدينم وأظهرت النتائج أي ًا بدنه ل توجد فروق ذات دللة إحصائية بين المرشدين المتخصصين 

وأي من أبعاد دافعية ( فتحم الطيبةم وي ظة ال ميرالنبساطيةم الت)وغير المتخصصين في سمات 

بين المرشدين المتخصصين وغير ( 3.35) اإلنجازم بينما توجد فروق ذات دللة إحصائية عند 

م وأظهرت النتائج وجود (ذوي المتوسط المرتفع)المتخصصين في سمة العصابية لصالح المتخصصين 

ف ي الدافعية ومرتفعي دافعية اإلنجاز في سمتي بين منخ( 3.31)فروق ذات دللة إحصائية عند 

م وأخيرًا أظهرت النتائج بدن (ذوي المتوسط األكبر)لصالح مرتفعي الدافعية ( النبساطيةم وي ظة ال مير)

على %( 3)م %(13)تنبىء بدافعية اإلنجاز بنسبة مساهمة قدرها ( النبساطية وي ظة ال مير)سمتي 

 %(.20)التوالي بإجمالي 

إلى التح ق من الخصائص السيكومترية ل ائمة العوامل  تهدفدراسة  (2310)محيسن ى وأجر 

م أجريت (نفتا  على الخبرةم الم بولية وي ظة ال ميرنبساطم الالعصابيةم ال)وهي  الكبرى  الخمسة

 ماختيارهطالبة من طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة تم ( 031)طالبًا و( 233)الدراسة على عينة من 

م (1332)بالطري ة العشوائية الطب يةم وتمت ترجمة قائمة العوامل الخمسة التي أعدها كوستا وماكري 
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م وأشارت النتائج الخاصة بالتحليل العاملي الداخلي والتساقوقد أظهرت ال ائمة قدرًا مناسبًا من الثبات 

نفتا  اطم الم بوليةم النبسابيةم الخمسة عوامل للشخصية هي ي ظة ال ميرم العص استخالصإلى 

في البنية العاملية لل ائمة في عينة كل من الذكور  والختالفعلى الخبرةم كما كشفت النتائج عن التشابه 

   .واإلناث

هدفت إلى دراسة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها ف امت بدراسة  (2315)قمر  أما

من آباء ( 233)تكونت عينة الدراسة من قين ع ليًام المتغيرات الديموغرافية لدى أسر المعا ببعض

كان أكثر تدثيرًا في أبعاد العوامل  الجتماعيةوأمهات المعاقين ع ليًام وكشفت النتائج أن عامل الم بولية 

ولم تتبين فروق ذات دللة إحصائية بين . الخمسة الكبرى للشخصية لدى أسر األطفال المعاقين ع لياً 

 .في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية اآلباء واألمهات

هدفت إلى معرفة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بدراسة  (2315)ب يعي وقام       

تكونت عينة الدراسة من . الوظيفي لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في منط ة إربد التعليمية والر ا

ر عوامل الشخصية شيوعًا هو الم بولية وأقلها شيوعًا أكث معلمًا ومعلمةم أظهرت النتائج أن( 183)

وي ظة ال مير تبعًا إلى متغير  النبساطيةالعصابيةم كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق في عوامل 

الخبرة التدريسية ولصالح ذوي الخبرة األعلىم ووجود فروق في الم بولية تبعًا إلى متغير الصفوف التي 

بين وبينت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا . الصفوف الثالثة األولى يدرسها المعلم ولصالح

والم بولية وي ظة ال مير والر ا الوظيفيم ووجود عالقة سلبية بين عامل العصابية  النبساطيةعوامل 

 .والر ا الوظيفي

 العوامرل هردفت الرى التعررف علرى العالقرة  بريندراسرة Ali & Shah, 2017) )علري وشراه وأجررى 

تكونرت العينرة  حيرث .بين طالب التعليم العالي فري باكسرتان الخمسة الكبرى للشخصية والدوافع األكاديمية 

طالبرررًام أمرررا المتغيرررر الترررابع للدراسرررة فيعتبرررر الررردافع األكررراديمي الرررذي ترررم قياسررره باسرررتخدام م يررراس  023مرررن 
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LASSI . التوا ررررعم العصرررابيةم النبسرررراطم  الررروعيم شخصرررريةموالمتغيررررات المسررررت لة للدراسرررة هرررري سرررمات

إليهرررا الدراسرررة أن جميرررع  توكانرررت أهرررم النترررائج التررري توصرررل. NEO-FFIوالنفترررا  التررري ت ررراس باسرررتخدام 

سمات الشخصية لها تدثيرًا إيجابيًا هامًا على الدافع األكراديمي باسرتثناء الم بوليرة الرذي لره أثرر  رئيل علرى 

ة ال رررروء علررررى أهميررررة السررررمات الشخصررررية فرررري تشرررركيل الرررردوافع وتسررررلط هررررذه الدراسرررر. الرررردوافع األكاديميررررة

وكرررذلك مسررراعدة المؤسسرررات التعليميرررة والمدرسرررين علرررى تطررروير السرررتراتيجيات وفً رررا  للطرررالبماألكاديميرررة 

 .لذلك

 :مُدْمُ تْمَُيْت  وُتْمُدمَععةُْإلنج ز:ْث نع اْْ

 يرة برين الر را الروظيفي ودافعيرةلتعرف إلى العالقة الرتباطإلى اهدفت بدراسة  (2338)الخيري قام 

اإلنجاز لدى المرشدين المدرسيين بمحافظتي الليث وال نفذه وللتح ق من وجود فروق برين كراًل مرن الر را 

لرردى أفررراد عينررة ( مكرران العمررلم سررنوات الخبرررةم الرردخل الشررهري)الرروظيفي ودافعيررة اإلنجرراز تعررزى لمتغيررر 

نجراز برين مرتفعري ومنخف ري الر را الروظيفي لردى أفرراد الدراسة والتح ق مرن وجرود فرروق فري دافعيرة اإل

مرشرردًا مررن المرشردين المدرسرريين الررذين يعملررون بمرردارس ( 38)عينرة الدراسررةم وتكونررت عينررة الدراسرة مررن 

للبنررين واسررتخدم الباحررث ( م والمتوسررطم والثررانويالبترردائي)التعلرريم العررالي العررام الحكوميررة بمراحلرره الررثالث 

م (1383)وم يررراس دافعيرررة اإلنجررراز مرررن إعرررداد منصرررور ( الشرررابحي)في مرررن إعرررداد م يررراس الر رررا الررروظي

وتوصرررلت نترررائج الدراسرررة إلرررى وجرررود عالقرررة ارتباطيرررة موجبرررة ذات دللرررة إحصرررائية برررين درجرررات الر رررا 

الررروظيفي ودرجرررات دافعيرررة اإلنجررراز لررردى عينرررة الدراسررررةم وعررردم وجرررود فرررروق ذات دللرررة إحصرررائية بررررين 

المثررررابرةم )نخف ررري الر ررررا الررروظيفي إل فرررري أبعررراد مبررررين مرتفعررري و ة اإلنجررراز متوسرررطات درجرررات دافعيرررر

ود فررروق لصررالح مرتفعرري الر ررا الرروظيفيم باإل ررافة إلررى عرردم وجرر( الخرروف مررن الفشررلم قلررق برردء العمررل

ذات دللرة إحصرائية برين متوسرطات درجرات المرشردين المدرسرريين مرن عينرة الدراسرة فري الر را الرروظيفي 

م عدم وجرود فرروق ذات دللرة إحصرائية برين (مكان العملم سنوات الخبرةم والدخل الشهري)ترجع لمتغير 
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مكررران )جرررع لمتغيرررر متوسرررطات درجرررات المرشررردين المدرسررريين مرررن عينرررة الدراسرررة فررري دافعيرررة اإلنجررراز تر 

  (.العملم وسنوات الخبرةم والدخل الشهري

هرردفت إلرررى الكشرررف عررن ال رررغوط النفسرررية الترري يعررراني منهرررا رجرررال دراسرررة  (2333)ف يهررري وأجرررى 

وتكونرت عينرة . األمن العاملين بالميدانم ومدى تدثير هرذه ال رغوط علرى الدافعيرة لإلنجراز لرديهم دوريات

فرردًام وقرد كشرفت الدراسرة عرن وجرود ( 333)مجتمرع األصرلي البرالد عردده فردًا من ال( 225)الدراسة من 

رجرال األمرن  امرتالك غوط نفسرية مرتفعرة لردى عينرة الدراسرةم كمرا كشرفت عرن وجرود تفراوت علرى مردى 

 .للدافعية لإلنجاز

األساسرية الردنيا  إلرى است صراء درجرة معلمري المرحلرة هدفتبدراسة  (2312)سمارة وآخرون  كما قام

معلمررًا ومعلمررة مررن معلمرري ( 138)اتهمم وعالقتهررا بدافعيررة اإلنجرراز لررديهم وتكونررت عينررة الدراسررة مررن لررذو 

واستخدم  م ياس ت ردير الرذات الرذي قرام  المرحلة األساسية الدنيا تم اختيارهم بالطري ة العشوائية البسيطةم

واسررررتخدم ( 2333) ررررادري البرررراحثون ببنائرررره وتطررررويرهم وم يرررراس دافعيررررة اإلنجرررراز المسررررتخدم فرررري دراسررررة ال

البررراحثون المرررنهج الوصرررفي التحليلررريم وكانرررت أهرررم النترررائج التررري توصرررلت إليهرررا الدراسرررة أن درجرررة دافعيرررة 

اإلنجرراز لرردى معلمرري المرحلررة األساسررية الرردنيا كرران مرتفعررًام وعرردم وجررود فررروق ذات دللررة إحصررائية فرري 

 (.ميم الخبرة التدريسيةالجنسم المؤهل العل: )درجة دافعية اإلنجاز ت عزى لمتغير

دفت إلى التعرف علرى أهرم خصرائص المرشرد األكراديمي مرن وجهرة دراسة ه (2310)مختار وأجرى 

نظررر الطررالب والطالبررات بالجامعررة مررن ناحيررةم وطبيعررة العالقررة بررين خصررائص المرشررد األكرراديمي ودافررع 

طالرررب ( 123)سرررة مرررن اإلنجررراز لررردى طرررالب وطالبرررات الجامعرررة مرررن ناحيرررة أخررررىم وتكونرررت عينرررة الدرا

خصررررائص المرشرررررد األكرررراديميم واختبرررررار الررررردافع  اسرررررتمارةوطالبررررة مرررررن كليررررة اآلدابم واسرررررتخدم الباحررررث 

لإلنجازم واستخدم الباحث المنهج الوصرفي التحليلريم وتوصرلت نترائج الدراسرة إلرى وجرود عالقرة ارتباطيرة 

ات الجامعررةم ووجررود فررروق موجبررة بررين خصررائص المرشررد األكرراديمي ودافررع اإلنجرراز لرردى طررالب وطالبرر
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ذات دللرة إحصرائية برين مرتفعري دافررع اإلنجراز ومنخف ري دافرع اإلنجرراز علرى متغيرر خصرائص المرشررد 

 .األكاديميم وهذه الفروق كانت لصالح مرتفعي دافع اإلنجاز

هردفت إلرى تحليرل سرمات الشخصرية التري ترؤثر علرى دافرع بدراسرة ( Sharma, 2013)شرارما وقرام 

أن دافررررع نترررائج الدراسرررة  م وأظهررررتعةومتنت خلفيا نم عرررامالً  138 مرررنلعينة اتكونرررت  حيرررث. اإلنجررراز

 مالكبررى للشخصريةاإلنجاز يعتبر وظيفة من السمات الخمس الكبرى وذلك وفً را لنمروذج العوامرل الخمسرة 

يمتلكررون أهررداف منظمررة ومركررزة وذات توقيررت  ال ررمير برردنهماألشررخاص الررذين يتمتعررون بسررالمة  وي عتبررر

لررذا فررإن نتيجررة البحررث . فهررم يميلررون إلررى أن يكونرروا مرردمنين علررى العمررلم وموثرروق بهررم. ناسررب ألهرردافهمم

 . بدافع اإلنجازال مير مرتبط بشكل كبير  ي ظةعامل تظهر أن 

إلى التعرف علرى درجرة ال رغوط النفسرية والدافعيرة لإلنجراز دراسة هدفت  (2313)أبو عون وأجرى 

ين بعرد الحررب علرى قطراع غرزةم والكشرف عرن العالقرة برين ال رغوط النفسرية وفاعلية الذات لدى الصرحفي

لدافعيرررة لإلنجررراز وفعاليرررة الرررذاتم كمرررا هررردفت للتعررررف علرررى أثرررر بعرررض المتغيررررات لكرررل مرررن ال رررغوط وا

النفسررية والدافعيررة لإلنجرراز وفاعليررة الررذاتم واسررتخدم الباحررث المررنهج الوصررفي التحليلرريم وتكونررت أدوات 

م يررراس الدافعيرررة لإلنجرررازم م يررراس فعاليرررة الرررذاتم وتكونرررت عينرررة  اس ال رررغوط النفسررريةمالدراسرررة مرررن م يررر

صرحفياً  تررم اختيرارهم بالطري رة العشرروائيةم وتوصرلت نترائج الدراسررة إلرى وجرود ارتفرراع ( 233)الدراسرة مرن 

ين فرري درجررة دافعيررة اإلنجرراز وارتفرراع فرري درجررة فاعليررة الررذاتم عرردم وجررود عالقررة ذات دللررة إحصررائية برر

ال ررغوط النفسررية والدافعيررة لإلنجرراز وفعاليررة الررذات لرردى الصررحفيين بعررد الحرررب علررى قطرراع غررزةم وعرردم 

الجررنسم )وجررود فررروق ذات دللررة احصررائية فرري متوسررط الدافعيررة لإلنجرراز لرردى الصررحفيين ت عررزى لمتغيررر 

 سرررررتهدافلالم الخبررررررةم الرررردخل الشرررررهريم التعرررررض لحررررروادث عمررررل سررررراب ةم التعرررررض الجتماعيررررةالحالررررة 

التعرررض )بينمررا ظهرررت فررروق ت عررزى لمتغيررر (. المباشرررم ف رردان أحررد الررزمالءم منط ررة العمررل أثنرراء الحرررب
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ف رررردان أحررررد )وكرررذلك ت عررررزى لمتغيررررر  اسررررتهدافهملصررررالح الصررررحفيين الرررذين لررررم يررررتم ( المباشررررر لالسرررتهداف

  . لصالح الذين ف دوا زمالء خالل الحرب( الزمالء

ْ: تقةمَُعقعوَْالْمُدْمُ تْمُ 

من خالل عرض الدراسات الساب ة يالحظ بدن مو روع العوامرل الخمرس الكبررى وكرذلك دافعيرة اإلنجراز قرد 

 :حظيت باهتمام العديد من الباحثينم ويمكن تلخيصها على النحو اآلتي

 :من حيث العينة

دراسررة دراسررة اختلفررت نوعيررة العينررة فرري الدراسررات السرراب ة فمنهررا مررن كانررت عينترره طلبررة الجامعررات كمررا فرري 

م ودراسررة (2312)م ودراسرة جبررر (2313العنررزيم )م و(Premuzic et al; 2008)بريمزيرك وآخرررون 

م كمررا تناولررت دراسررات أخرررى طلبررة Ali & Shah, 2017) )م ودراسررة علرري وشرراه (2310)محيسررن 

نفسرية المتررددين علرى العيرادات الم ودراسات طب ت على (Fayombo, 2010)كدراسة فايومبو : المدارس

 .((Rosellini & Brown, 2011كدراسة روسليني وبراون 

 .التي تمثلت فري المرشردين والمرشردات فري محافظرة الخليرل الدراسة الحالية عينةوهذه العينات تختلف مع  

 .التي تناولت المرشدين الطالبيين( 2310عسيريم )واتف ت عينة الدراسة الحالية مع دراسة 

 :من حيث األدوات

م ودراسررررة (2310)م ودراسررررة عسرررريري (2313)ودراسررررة العنررررزي ( 2312)ذه الدراسررررة مررررع جبررررر هرررراتف ررررت 

 اسرتفادت الباحثرة مرن .م حيث استخدمت م ياس العوامرل الخمرس الكبررى لكوسرتا ومراكري(2310)محيسن 

السرراب ة فرري اإلطررار النظررري للدراسررة الحاليررةم وكررذلك فرري تحديررد المررنهج المسررتخدمم وفرري أدوات الدراسررات 

 .لدراسةا
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 مُفصاْمُث ُث

 مُطميقةْومإلجممءمت
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ْمُفصاْمُث ُث

ْ:ْ قد ة

جراءات الدراسة التي قامت بها الباحثة لتنفيذ هذه  تناول هذا الفصل وصفًا كاماًل ومفصاًل لطري ة واى

الدراسة وشمل وصف منهج الدراسةم مجتمع الدراسةم وعينة الدراسةم أداة الدراسةم صدق األداةم ثبات 

 .داةم إجراءات الدراسةم والتحليل اإلحصائياأل

ْ:  ِجْمُدْمُة

اسرتخدمت الباحثرة المرنهج الوصرفي الرتبرراطي وهررو طري ررة فرري البحررث عرررن الحا ررم وتهردف إلرى تجهيررز 

بدقرة تتعلرق برالظواهر الحاليرة  -سرلفاً  -بيانات إلثبات فرروض معينرة تمهيرردًا لإلجابررة علررى تررساؤلت محرددة

. راهنة التي يمكن جمع المعلومات عنها فري زمران إجرراء البحرث وذلرك باسرتخدام أدوات مناسربةواألحداث ال

العوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصررية  "والهرردف مررن اسررتخدام المررنهج الوصررفي الرتبرراطي هررو التعرررف علررى 

  ".  وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى عينة من المرشدين التربويين بمحافظة الخليل
ْ:ْمُة جَُعْمُد

مرشدًا ( 270)تكون مجتمع الدراسة من جميع المرشدين التربويين بمحافظة الخليل والبالد عددهم 

 . ومرشدةً 

ْ:َع ةْمُدْمُة

%( 53)مرشدًا ومرشدًة من المرشدين التربويين بمحافظة الخليل بنسبة ( 132)تكونت عينة الدراسة من 

م والجدول التالي يو ح خصائص العينة ب يةبطري ة العينة الطمن مجتمع الدراسة تم اختيارهم 

 :الديموغرافية
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ْخص ئصْمُعع ةْمُديُيغممَعة(:7ْ)جدولْ

 %النسبة  العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 49.3 70 ذكر
 50.7 72 أنثى

 100.0 142 المجموع

 سنوات الخبرة

 40.1 57 سنوات 5 من أقل
 21.8 31 سنوات 10-5

 38.1 54 واتسن 10 من أكثر
 100.0 142 المجموع

 المؤهل العلمي
 76.8 109 بكالوريوس

 23.2 33 ماجستير فدعلى
 100.0 142 المجموع

 الحالة االجتماعية
 14.8 21 أعزب
 85.2 121 متزوج
 100.0 142 المجموع

 المديرية

 21.8 31 الخليل شمال
 33.8 48 وسط الخليل

 26.1 37 الخليل جنوب
 18.3 26 يرية يطامد

 100.0 142 المجموع

 
ْ:أنومتْمُدْمُة

ْ قع سْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعة:ْأولاْ

 :وصف المقياس-0
 ( (Costa & McCrae, 1992أعدها كوستا وماكري 

 مرن مجموعرة بواسرطة للشخصرية األساسرية األبعراد إلرى قيراس تهردف مو روعية أداة أول وتعتبرر 

 مرن عديرد مرن مشرت ة بنرود مرن كبيرر لعردد التحليرل العراملي طريرق عرن سرتخراجهاا ترم بنرداً (  (60البنرود
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 علرى النفترا  النبسراطم العصرابيةم :وهري م راييس فرعيرة خمرس علرى وتشرتمل الشخصريةم  اختبرارات

 (.313م 2332األنصاريم )ال مير  ي ظة مالم بوليةم الخبرة

 :البنود ترجمة

 خ رعت ثرم السرهلةم الفصرحى العربيرة إلرى اإلنجليزيرة مرن  ائمرةال بنرود بترجمرة( 1333)قرام األنصراري  

 ممرن النجليزيرة اللغرة وفري الرنفس علرم فري المتخصصرين قبرل مرن المراجعرة مرن عديردة لردورات الترجمرة

 .أو م مونها البنود لعدد بالنسبة (إ افة أو حذفاً )تعديل  بدي الباحثة ت م ولم أي ًام العربية اللغة يت نون

 :هي عواملم خمسة على موزعة ف رة (60) من األولية صورتها في الخمسة العوامل مةقائ وتتكون

 ف رة 12 من مكون وهو :العصابية - 

 ف رة 12 من مكون وهو  :النبساطية  -

 ف رة 12 من مكون وهو  :الخبرة على النفتا   -

 ف رة 12 من مكون وهو  :الم بولية  -

 ف رة 12 من مكون وهو  :ال مير ي ظة  -

   علرى المسرتجيب يحصرل حيرث  Likertليكررت  بطري رة الم يراس ف ررات علرى اإلجابرة درجرات وزعرت وقرد

 م محايرد يجيرب عنردما درجرات 3 موافرقم يجيرب عنردما درجرات 4 جردًام موافرق يجيرب عنردما درجرات 5

 يفر وذلرك اإلطرالقم علرى موافرق غيرر يجيرب عنردما واحردة ودرجرة موافرقم غيرر يجيرب عنردما درجتران

السرلبيةم ويبرين الجردول  الف ررات فري عكسرية بطري رة الردرجات احتسراب يرتم حرين فري اإليجابيرةم الف ررات

 .الخمسة العوامل على الم ياس ف رات توزيع التالي

 مُع  ا مُفقممتْمُُيجمة مُفقممتْمُ امعة

 مُعص تعة  6 – 11 – 21 – 26 – 36 – 41 – 51 - 59  1 – 16 – 31 - 46

 ملنم  ط  2 – 7 – 17 – 22 – 32 – 37 – 47 - 52  12 – 27 – 42 - 57

 ملنفَ حَْالْمُخممُ  13 – 28 – 43 – 53 - 58  3 – 8 – 18 – 23 – 33 – 38 – 48

 مُُقميُعة  4 – 19 – 34 - 49  9 – 14 – 24 – 29 – 39 – 44 – 54 – 59

 يقظةْمُضُعم  5 – 10 – 20 – 25 – 35 – 40 – 50 - 60  15 – 30 – 45 - 55
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ْ:صدقْمُُقع س -2

 (: الصدق الظاهري)صدق المحكمين  - أ

محكمين من العاملين في ( 3)للتح ق من الصدق الظاهري للم ياس قامت الباحثة بعرض الم ياس على 

الجامعات الفلسطينية ومن ذوي الختصاص والخبرةم وذلك من أجل التوصل إلى الصدق الظاهري 

 (.2)للم ياس أنظر ملحق رقم 

 :صدق االتساق الداخلي - ب
ف ررة مرن لكرل ( Pearson Correlation)ترم التح رق مرن صردق الم يراس بحسراب معامرل ارتبراط بيرسرون 

 (8)ف رات المجال الذي تنتمي إليه مع الدرجة الكلية للمجالم وذلك كما هو وا ح في الجدول 
َةْمْتم طْ اَْقمُْ نَْقممتُُْصفي (Pearson correlation)نَ ئجْ ع  اْملْتم طْتعمُي ْ(:8ْ)جدولْ

ْ.مُُج لْ عْمُدْجةْمُُاعةُْاُج ل

رقم الفقرة حسب 
ورودها في 
 المقياس

معامل ارتباط  الفقرات
 (ر)بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 العصابية: أوالً 

 0.00 **0.73 .ال لق ليس سمة من سمات شخصيتي 1
 0.00 **0.68 .أشعر بدنني أقل من اآلخرين 3
 0.00 **0.65 .أشعر بانهيار أعصابي إذا وقعت تحت  غط ما 11
 0.00 **0.74 .قلما أشعر بالن باض أو الكوبة 13
 0.00 **0.73 .أشعر كثيرًا بالتوتر والعصبية 21
 0.00 **0.63 .تستفزني معاملة اآلخرين فدشعر بدنه ل قيمة لي 23
 0.00 **0.62 .يندر شعوري بالخوف 01
 0.00 **0.65 .الطري ة التي يعاملني بها اآلخرونأغ ب من  03
 0.00 **0.60 .أشعر بالكلل والتعب والفتور إذا سارت األمور نحو األسوأ 31
 0.00 **0.66 .قلما أكون من ب ًا وحزينًا ومهموماً  33
 0.00 **0.67 .أشعر بالعجز وقلة الحيلة أمام ما يواجهني من مسؤولية 51
 0.00 **0.72 .نعني من المشاركة في كثير من األنشطةشعوري بالخجل يم 53

 االنبساط: ثانياً 
 0.00 **0.49 .أنا اجتماعي أحب أن أكون محاطًا باآلخرين 2
 0.00 **0.43 .من السهل أن أبتسم وأستجيب للنكتة 3
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رقم الفقرة حسب 
ورودها في 
 المقياس

معامل ارتباط  الفقرات
 (ر)بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.47 .يعتبرني اآلخرون شخصية مزعجة 12
 0.00 **0.56 .ثهمأشعر بالمتعة عند مشاركة اآلخرين حدي 13
 0.00 **0.55 .تشدني مراكز التسوق بما فيها من ألوان وأ واء وازدحام 22
 0.00 **0.56 .أحرص على إنجاز أعمالي بمفردي وبدون حاجة لمساعدة اآلخرين 23
 0.00 **0.52 .أتمتع بالحيوية والنشاط أثناء ممارستي ألعمالي 02
 0.00 **0.48 .حيوية والنشاطأوصف بدني شخصية مرحة ومليئة بال 03
 0.00 **0.63 .يغلب علي  التشاؤم في الحياة 32
 0.00 **0.46 .تمر حياتي بشكل سريع 33
 0.00 **0.67 .أنا معروف بنشاطي وهمتي 52
 0.00 **0.60 .إنجازي يكون أف ل بدون رقابة من اآلخرين 53

 االنفتاح على الخبرة: ثالثاً 
 0.00 **0.43 .تدمل باعتباره م يعة للوقتأبتعد عن الخيال وال 0
 0.00 **0.46 .عندما أتعلم طري ة صحيحة لعمل األشياء ل أفكر في تغييرها 8
 0.00 **0.48 .أرى الجمال في أشياء ل يستطيع اآلخرون رؤيته فيها 10
 0.00 **0.63 .أعت د أن المجادلة وكثرة اآلراء م يعة للح ي ة والوقت 18
 0.00 **0.49 .ثر بالشعر ول أتذوق معانيهل أتد 20
 0.00 **0.46 .أرغب في السفر للخارج وزيارة أماكن جديدة 28
 0.00 **0.48 .في بعض األحيان يتغير مزاجي بتغير الط س 00
 0.00 **0.65 .أعتمد على األحكام الجاهزة في الحكم على األشياء 08
 0.00 **0.48 .أميل إلى مطالعة الكتب األدبية 30
 0.00 **0.56 .أتجنب التدمل والتفكير 38
 0.00 **0.49 .أق ي معظم وقتي في ال راءة والطالع 50
 0.00 **0.65 .أجد المتعة في التدمل والتعمق في ال  ايا الفلسفية 58

 المقبولية: رابعاً 
 0.00 **0.59 .أحاول بصدق أن أكون ودودًا ولطيفًا مع اآلخرين 3
 0.00 **0.56 .تو يح وجهة نظري في العديد من الموا يع أحرص على 3
 0.00 **0.61 .يعت د البعض أني مغرور ومتكبر 13
 0.00 **0.52 .أميل إلى التعاون مع اآلخرين بدًل من التصادم معهم 13
 0.00 **0.53 .أميل إلى الشك عند تعاملي مع اآلخرين 23
 0.00 **0.62 .الل اآلخرينأعت د أن تهاوني سيجعلني عر ة لستغ 23
 0.00 **0.43 .عالقاتي الجتماعية واسعة جداً  03
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رقم الفقرة حسب 
ورودها في 
 المقياس

معامل ارتباط  الفقرات
 (ر)بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.60 .ربما يصفني اآلخرون بالفتور والبرود 03
 0.00 **0.62 .من الصعب إقناعي بغير ما أنا م تنع به 33
 0.00 **0.56 .أتجنب بشكل كبير جر  مشاعر اآلخرين 33
 0.00 **0.48 .ن بكراهيتي لهمل يهمني أن يعلم اآلخري 53
 0.00 **0.55 .ل أجد حرجًا في استخدام أي وسيلة للحصول على ما أريد 53

 يقظة الضمير: خامساً 
 0.00 **0.44 .أسعى إلى أن تكون أشيائي مرتبة ونظيفة وفي مكانها 5
 0.00 **0.48 .أحرص على إنجاز أعمالي في الوقت المحدد لها 13
 0.00 **0.55 .شخصية غير مكترثة بالنظام كما يجبأعتبر نفسي  15
 0.00 **0.49 .أحرص على إنجاز مهامي بجد وب مير حي   23
 0.00 **0.52 .أحرص على تح يق أهدافي وطموحاتي وف ًا لخطط مسب ة 25
 0.00 **0.51 .أحتاج لمن يدفعني إلنجاز أعمالي وواجباتي 03
 0.00 **0.49 .ق أهدافيأبذل كل ما في وسعي إلنجاز وتح ي 05
 0.00 **0.53 .إذا بدأت عمل فال أتركه حتى أنجزه 33
 0.00 **0.46 .أشعر بدنه من غير الممكن العتماد علي  أو الوثوق بي 35
 0.00 **0.53 .أحرص على إنجاز أعمالي بإت ان 53
 0.00 **0.47 .ل أهتم كثيرًا لترتيب وتنظيم ما هو حولي 55
 0.00 **0.53 .يز في أداء أعمالي وواجباتيأسعى للتم 33

 (α≤1.15)دالة إحصائيًا عند * ، (α≤1.10)دالة إحصائيًا عند **  

إلرررى أن جميرررع قررريم مصرررفوفة ارتبررراط ف ررررات المجرررال مرررع الدرجرررة ( 8)تشررير المعطيرررات الرررواردة فررري الجررردول 

رات الم يراسم وهرذا بالترالي يعبرر عرن الكلية للمجال دالة إحصائيًام ممرا يشرير إلرى قروة التسراق الرداخلي لف ر

 .صدق ف رات األداة في قياس ما صيغت من أجل قياسه

ررالت الرتبراط برين درجرة كرل معامب سارربحمرت الباحرث اررقرن صدق التساق الداخلي للمجرالت موللتح ق 
 .مجال من مجالت الم ياس مع الدرجة الكلية للم ياس والجدول التالي يو ح ذلك
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. صفيَةْ ع  التْمْتم طْنْجةْ اْ ج لْ نْ ج لتْمُُقع سْ عْمُدْجةْمُُاعةُْاُقع س(:9ْ)جدولْ  

 (.Sig)القيمة االحتمالية  (ر)معامل ارتباط بيرسون  المجال
 0.00 **0.75 العصابية
 0.00 **0.82 االنبساط

 0.00 **0.81 االنفتاح على الخبرة
 0.00 **0.76 المقبولية

 0.00 **0.83 يقظة الضمير
 (α≤1.15)دالة إحصائيًا عند * ، (α≤1.10)دالة إحصائيًا عند ** 

أن جميررررع المجررررالت تررررتبط بالدرجررررة الكليررررة ( 3)يت رررح مررررن خررررالل البيانرررات الررررواردة فرررري الجررردول 

حيررررث أن معامررررل ارتبرررراط بيرسررررون  ،(α≤3.31)للم يررراس ارتباطررررًا ذو دللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى دللررررة 

ال والدرجة الكلية للم ياس كان قويًام ممرا يشرير إلرى قروة التسراق الرداخلي لف ررات للعالقة بين درجة كل مج

العوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرية لردى عينرة مرن المرشردين التربرويين الم ياس وأنها تشترك معا في قيراس 

 .بمحافظة الخليل

ْ:مُثم تْ-3

دلررة الثبررات كرونبرراخ ألفررام وكررذلك تررم قامررت الباحثررة بحسرراب الثبررات بطري ررة التسرراق الررداخلي وبحسرراب معا
 (.13)حساب الثبات بطري ة التجزئة النصفيةم وذلك كما هو مو ح في الجدول 

ْ ع  التْمُثم تْألنومتْمُدْمُةْ(:11ْ)جدولْ

 عدد الفقرات المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 3.333 3.301 3.311 12 صابيةالع
 3.313 3.311 3.382 12 االنبساط

 3.313 3.312 3.305 12 االنفتاح على الخبرة
 3.330 3.313 3.333 12 المقبولية

 3.320 3.533 3.311 12 يقظة الضمير
 1.119 1.619 1.165 61 الدرجة الكلية للمقياس

معامل ثبات كرونباخ ألفا لجميع مجالت الم ياس أن قيمة ( 13)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

وللدرجة الكلية للم ياس كانت مرتفعةم حيث تراوحت قيم معامل ثبات كرونباخ ألفا لمجالت الم ياس بين 
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م كذلك تم التح ق (3.835)م وبلد معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للم ياس (3.305 – 3.382)

ثبات بطري ة التجزئة النصفيةم حيث تراوحت قيم معامل سبيرمان براون من ثبات الم ياس بحساب ال

م وبلد معامل سبيرمان براون المصحح للدرجة الكلية للم ياس (3.333 – 3.313)المصحح بين 

مما يشير إلى أن الم ياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثباتم وهذا يشير إلى أن الم ياس صالح (. 3.883)

مما يعطى الباحثة درجة من الث ة عند استخدام الم ياس كدداة لل ياس ، داف الدراسةللتطبيق وتح يق أه

في البحث الحاليم وهو يعد مؤشرًا على أن الم ياس يمكن أن يعطي النتائج نفسها إذا ما أعيد تطبي ه 

 .على العينة نفسها وفى ظروف التطبيق نفسها
ْ:تصحعحْمُُقع س

الخماسرريةم حيرررث يحرررصل المرررستجيب  Likertلم يرراس بطري رررة ليكررررت وزعررت درجررات اإلجابررة علررى ف رررات ا

درجررات  3درجررات عنرردما يجيررب تنطبرق علري  غالبرًام  4درجرات عنردما يجيررب تنطبرق علري  دائمرًام  5علرى 

م ودرجرررة واحررردة عنرررردما  عنررردما يجيرررب تنطبررق علرري  أحيانرررًام ودرجتررران عنررردما يجيرررب نررادرًا مرررا تنطبررق علرري 

م وذلرك فري الف رررات اإليجابيررةم فرري حررين يررتم احتررساب الرردرجات بطري ررة عكررسية فرري يجير ب ل تنطبق علي 

 .الف ررات الرسلبيةم ويبرين الجردول التالي توزيع ف رات الم ياس على العوامل الخمسة

 توزيع الفقرات على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية(: 00)جدول 
 مُع  ا مُفقممتْمُُيجمة معةمُفقممتْمُ ا

 مُعص تعة  6 – 11 – 21 – 26 – 36 – 41 – 51 - 59  1 – 16 – 31 - 46

 ملنم  ط  2 – 7 – 17 – 22 – 32 – 37 – 47 - 52  12 – 27 – 42 - 57

 ملنفَ حَْالْمُخممُ  13 – 28 – 43 – 53 - 58  3 – 8 – 18 – 23 – 33 – 38 – 48

 مُُقميُعة  4 – 19 – 34 - 49  9 – 14 – 24 – 29 – 39 – 44 – 54 – 59

 يقظةْمُضُعم  5 – 10 – 20 – 25 – 35 – 40 – 50 - 60  15 – 30 – 45 - 55
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ْ قع سْنمَععةْمإلنج ز:ْث نع اْ

 :وصف المقياس-0

ف رةم ( 02) من الذي تكون( Muthee & Thomas, 2009)اعتمدت الباحثة على م ياس موثي وتوماس  

 .لباحثة بترجمتة وبحذف ف رتان بناء على مالحظات المحكمينوقد قامت ا

 :صدق المقياس-1
 (: الصدق الظاهري)صدق المحكمين  - أ

محكمين من العاملين في ( 3)للتح ق من الصدق الظاهري للم ياس قامت الباحثة بعرض الم ياس على 

الصدق الظاهري الجامعات الفلسطينية ومن ذوي الختصاص والخبرةم وذلك من أجل التوصل إلى 

 (.2)للم ياس أنظر ملحق رقم 

 :صدق االتساق الداخلي - ب
ف ررة مرن لكرل ( Pearson Correlation)ترم التح رق مرن صردق الم يراس بحسراب معامرل ارتبراط بيرسرون 

 (12)ف رات الم ياس مع الدرجة الكلية للم ياسم وذلك كما هو وا ح في الجدول 
ُُصفيَةْمْتم طْ اَْقمُْ نَْقممتْ (Pearson correlation) ْنَ ئجْ ع  اْملْتم طْتعمُي(:12ْ)جدولْ

ْ.مُُقع سْ عْمُدْجةْمُُاعةُْاُقع س

معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 (ر)بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 0.00 **0.36 .أشعر بدنني شخص كسول  .1
 0.00 **0.38 .غالبًا ما تمر األيام دون أن أح ق أي مهمة  .2
 0.00 **0.41 .ة سيرة حياة األشخاص الناجحين ول سيما المرشديناهتم ب راء  .0
 0.00 **0.46 .أقوم بالتخطيط المسبق بشدن عملي ومهنتي  .3

5.  
عنررردما أعررررف أن شخصرررًا مثلررري قرررد ح رررق شررريئًا رائعرررًام أتحمرررس لل يرررام بالشررريء 

 0.00 **0.48 .بطري ة أف ل

 0.00 **0.46 .مو معظم الناس الذين يعرفوني ي ولون أنني أعمل بجد وط  .3
 0.00 **0.38 .أقوم بتدجيل عمل المهام المطلوبة مني اآلن إلى وقت آخر  .3
 0.00 **0.35 .أحتاج إلى الكثير من الوقت للبدء بمهامي اإلرشادية  .8
 0.00 **0.39أق ررري معظرررم وقتررري مسرررترخيًا بررردًل مرررن التح رررير لعملررري اإلرشرررادي فررري األيرررام   .3
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معامل ارتباط  الفقرات الرقم
 (ر)بيرسون 

القيمة 
االحتمالية 

(Sig.) 
 .ال ادمة

 0.00 **0.37 .ال المهمات التي بدأت بهاأحاول دائمًا إكم  .13
 0.00 **0.35 .أنا أستمتع بالعمل مع مرشدين ممن هم في مستوى ذكائي  .11

12.  
أكرره الفشرل فرري أداء المهرام المطلوبرة منرري كمرشرد بسربب عرردم السرتعداد الكررافي 

 0.00 **0.45 . لها

 0.00 **0.41 .أسعى دائمًا ألن أكون في م دمة زمالئي المرشدين  .10
 0.00 **0.50 .أجد نفسي أواجه  غوطات الحياة دونما تخطيط مسبق  .13
 0.00 **0.51 . ابذل جهدًا وا حًا للحصول على ت ديرات عالية في إطار وظيفتي كمرشد  .15
 0.00 **0.55 . اطمح مست باًل إلنجاز مهام إرشادية لم ي م بها اآلخرون  .13
 0.00 **0.54 .جازات مميزةأنا شخصًا تنافسيا  وأرغب في التنافس لتح يق إن  .13
 0.00 **0.39 .أعت د أن النجا  في الحياة العامة والمهنية مسدلة حظ أساساً   .18
ن كانت خارج اإلطار اإلرشادي  .13  0.00 **0.44 .أستمتع ب راءة جميع أنواع الكتب واى
 0.00 **0.45 .سدب ى م تنعًا بددائي المتميز كمرشد رغم أن هذا األداء ليس أف ل ما لدي  .23

21.  
أف ل أن استغل الوقرت لعمرل أي شريء جديردم ولريس محاولرة إت ران شريء قمرت 

 0.00 **0.53 . بإنجازه من قبل

 0.00 **0.54 .أستمتع ب  اء أغلب وقتي وحيدًا مركزًا على عملي اإلرشادي  .22
 0.00 **0.46 .سدم ي في خططي المست بلية إذا وافق المسؤولين عليها  .20
 0.00 **0.37 .أبدد وقتي دون أي إنجاز أشعر بال لق وال يق حين  .23
 0.00 **0.46 .ليس من الجيد التفوق على اآلخرين حتى ل يشعروا بالدونية اتجاه أنفسهم  .25
 0.00 **0.50 .أحب أن أكون أف ل مرشد في مديريتي  .23
ن استغرقت وقتًا طويالً   .23  0.00 **0.53 .أستمتع حين أقوم بالمهام الوظيفية حتى واى

كررروين صرررداقات مرررع المرشررردين المبررردعين كررري أحرررافظ علرررى معررراييري أسرررتمتع بت  .28
 .المرتفعة من األداء

0.56** 0.00 

 0.00 **0.52 .أحب أن يمدحني المسؤولين عني كمرشد عندما أقوم بعمل جيد  .23
 0.00 **0.47 .أميل إلى مواجهة المسائل الصعبة التي تواجهني في إطار عملي كمرشد  .03

 (α≤1.15)دالة إحصائيًا عند * ، (α≤1.10)دالة إحصائيًا عند **  

إلررى أن جميررع قرريم مصررفوفة ارتبرراط ف رررات الم يرراس مررع الدرجررة ( 12)تشررير المعطيررات الررواردة فرري الجرردول 

الكلية للم ياس دالة إحصائيًام مما يشير إلى قوة التسراق الرداخلي لف ررات الم يراسم وهرذا بالترالي يعبرر عرن 
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ر إلررى قرروة التسرراق الررداخلي لف رررات الم يرراس وأنهررا تشررترك معررا فرري قيرراس م ممررا يشرريصرردق ف رررات الم يرراس

 .دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل

 :الثبات -3

قامت الباحثة بحساب الثبات بطري ة التساق الداخلي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفام وكذلك تم 
 (.10)وذلك كما هو مو ح في الجدول حساب الثبات بطري ة التجزئة النصفيةم 
ْ ع  التْمُثم تْألنومتْمُدْمُةْ(:13ْ)جدولْ

 عدد الفقرات المقياس
 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا
 معامل سبيرمان براون المصحح معامل االرتباط معامل الثبات

 1.133 1.561 1.154 31 الدرجة الكلية للمقياس
أن قيمة معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للم ياس كانت ( 10)ول تشير المعطيات الواردة في الجد

م كذلك تم التح ق من ثبات (3.853)مرتفعةم حيث بلد معامل ثبات كرونباخ ألفا للدرجة الكلية للم ياس 

الم ياس بحساب الثبات بطري ة التجزئة النصفيةم حيث بلد معامل سبيرمان براون المصحح للدرجة الكلية 

مما يشير إلى أن الم ياس يتمتع بدرجة مرتفعة من الثباتم وهذا يشير إلى أن (. 3.800)لم ياس ل

مما يعطى الباحثة درجة من الث ة عند استخدام الم ياس ، الم ياس صالح للتطبيق وتح يق أهداف الدراسة

نتائج نفسها إذا ما كدداة لل ياس في البحث الحاليم وهو يعد مؤشرًا على أن الم ياس يمكن أن يعطي ال

 .أعيد تطبي ه على العينة نفسها وفى ظروف التطبيق نفسها

ْ:تصحعحْمُُقع س

الخماسريةم حيررث يحررصل المررستجيب  Likertتم توزيع درجات اإلجابة على ف رات الم ياس بطري ررة ليكرررت 

عنرررردما يجيررررب درجررررات  3درجررررات عنرررردما يجيررررب موافرررقم  4درجرررات عنررردما يجيررررب موافرررق بشررردةم  5علررررى 

 .محايدم ودرجتران عنردما يجيرب غير موافقم ودرجرة واحردة عنردما يجيرب غير موافق بشدة

ْ: َغعممتْمُدْمُة

 .الجنسم سنوات الخبرةم المؤهل العلميم الحالة الجتماعيةم المديرية: المتغيرات المستقلة
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م حيررث شرركلت مجتمعررة م رراييس (اإلنجررازالعوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصرريةم دافعيررة ) :المتغيــرات التابعــة

العوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصررية وعالقتهررا بدافعيررة اإلنجرراز لرردى عينررة مررن الدراسررة والترري هرردفت ل يرراس 

 .المرشدين التربويين بمحافظة الخليل

ْ:َجممءمتْمُدْمُة

 عد الباحثة من خالل الرجوع إلى ما أتيح من األدب التربويم المررتبط بمتغيرات الدراسةم الذي سا

 .على تكوين خلفية علمية لمو وع الدراسة

  برررالرجوع إلرررى بعرررض الدراسرررات واألبحررراث المحليرررة والعربيرررة والعالميرررة ذات العالقررررة بمتغيررررات الدراسرررة

 .لالستفادة منها في بناء أدوات الدراسة

 المواف ررات  وذلرك بعرد الحصررول علرى. قامرت الباحثرة بتجهيررز الم راييس التري اسررتخدمتها لجمرع البيانررات

جراء المعالجات اإلحصائية الالزمة  . الخاصة ببدء تنفيذ توزيع الم اييسم ومن ثم تم جمعها واى

ْ:مألُ ُعوْمإلحص ئعة

اعتمدت الباحثة في تحليل بيانات دراسته بعد تطبيق األدوات على أفراد عينة الدراسةم حزمة البرامج 

 الحصائية للعلوم الجتماعيةم 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences 

 :وتم استخدام الختبارات اإلحصائية التالية

 التكرارات واألوزان النسبية. 

 المتوسطات الحسابيةم النحرافات المعيارية. 

 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات ف رات الستبانة. 

 فيةمعامل ارتباط سبيرمان براون لمعرفة الثبات بطري ة التجزئة النص . 

  معامل ارتباط بيرسون(Pearson Correlation ) لمعرفة صدق ف رات الستبانةم ولمعرفة العالقة

 .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من جهة ودافعية اإلنجاز من جهة أخرىبين 
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  اختبار(ت( )Independent samples T Test) م لمعرفة الفروق بين متوسطات عينتين

 .مست لتين

 يل التباين األحادي اختبار تحل(One-Way Analysis of Variance ) للم ارنة بين المتوسطات

 .أو التوصل إلى قرار يتعلق بوجود أو عدم وجود فروق بين المتوسطات

  اختبار شيفيه(Scheffe ) للم ارنات الثنائية البعدية إليجاد مصدر الفروق التي ظهرت في متوسطات

 .وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليلالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

ْ: فَ حْمَُصحعحُْقممءُْمَُُيُط تْمُح  تعة

ْ ف تعحْمَُصحعح(:14ْ)جدولْ

 دافعية اإلنجاز/ العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فئات المتوسط الحسابي
 التقدير

 منخفضة 0.11-1.33
 متوسطة 1.34-3.66
 رتفعةم 3.61-5.11
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ْمُفصاْمُممتع

ْتحاعاْنَ ئجْمُدْمُة
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ْمُفصاْمُممتع

ْ: قد ة

يت ررمن هررذا الفصررل تحلررياًل إحصررائيًا للبيانررات الناتجررة عررن الدراسررةم وذلررك مررن أجررل اإلجابررة علررى أسررئلة 

 .الدراسة وفر ياتها

ْنَ ئجْأَُاةْمُدْمُة

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية  هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين: التساؤل الرئيس

 ودافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل؟

 :لإلجابة عن هذا السؤال انبث ت عنه الفر ية التالية

بين ( α≤0.05)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال : الفرضية الرئيسة

 .فعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليلالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية ودا

إليجرراد ( Pearson Correlation)لإلجابرة علررى هررذا الفررض اسررتخدمت الباحثررة معامرل ارتبرراط بيرسررون 

مررن جهررة وبررين دافعيررة اإلنجرراز لرردى المرشرردين التربررويين العوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصررية العالقررة بررين 

 (.15)م كما هو وا ح من خالل الجدول ىبمحافظة الخليل من جهة أخر 

 نْجِةْوتعنْنمَععةْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْتعنْنَ ئجْ ع  اْمْتم طْتعمُي ُْاعالقةْ(:05ْ)جدولْ

ْمإلنج زُْدلْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاْ نْجِةْأخمل

 الداللة اإلحصائية (ر)قيمة  المتغيرات
 0.009 **0.220 دافعية اإلنجاز*  العصابية
 0.025 *0.188 دافعية اإلنجاز* النبساط 

 0.442 0.065- دافعية اإلنجاز* النفتا  على الخبرة 
 0.000 **0.498 دافعية اإلنجاز* الم بولية 

 0.000 **0.609 دافعية اإلنجاز* ي ظة ال مير 
 0.000 **0.599 دافعية اإلنجاز* العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

 (≥ 1.15)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة * ، (≥ 1.10)دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  **

 بلدودافعية اإلنجاز  العصابيةأن معامل الرتباط للعالقة بين ( 15)تشير المعطيات الواردة في الجدول 

حصائيا بين م وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة دالة إ(3.333)بدللة إحصائية ( 3.223)
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والعكس  مزادت دافعية اإلنجازالعصابية حيث يت ح بدنه كلما زادت م ودافعية اإلنجاز العصابية

 . صحيح

م (3.325)بدللة إحصائية ( 3.188) بلدودافعية اإلنجاز  االنبساطوأن معامل الرتباط للعالقة بين 

حيث يت ح بدنه م ودافعية اإلنجاز اطاالنبسوهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين 

 . والعكس صحيح مزادت دافعية اإلنجازالنبساط كلما زاد 

بدللة ( -3.335)بلد  االنفتاح على الخبرة ودافعية اإلنجازكما بلد معامل الرتباط للعالقة بين 

نفتا  على الم وهذا يدل على وجود عالقة  عيفة سالبة وغير دالة إحصائيا بين (3.332)إحصائية 

 . ودافعية اإلنجاز الخبرة

م (3.333)بدللة إحصائية ( 3.338) المقبولية ودافعية اإلنجازكذلك بلد معامل الرتباط للعالقة بين 

حيث يت ح م دافعية اإلنجازالمقبولية وبين وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين 

 . والعكس صحيح مية اإلنجاززادت دافعالم بولية بدنه كلما زادت 

بدللة إحصائية ( 3.333) دافعية اإلنجازيقظة الضمير وبين كما بلد معامل الرتباط للعالقة بين 

م وهذا يدل على وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين ي ظة ال مير وبين دافعية (3.333)

 . والعكس صحيح ية اإلنجازمدافع زادتي ظة ال مير حيث يت ح بدنه كلما زادت اإلنجازم 

 

ما أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعا لدى المرشدين التربويين بمحافظة : السؤال األول

 الخليل؟

النسررربية لإلجابرررة عرررن السرررؤال السرررابق ترررم اسرررتخراج المتوسرررطات الحسرررابية والنحرافرررات المعياريرررة واألوزان 

وذلرك كمرا هرو م لدى المرشدين التربويين بمحافظرة الخليرل وعاً ألكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شي

 (.13)مو ح في الجدول 
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أ ثمْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملْمَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةْومألوزم ْمُ  معةْ(:16ْ)جدولْ

ْ.ُاَخصعةْشعيَ ُْدلْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعا

 العامل
المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعياري

الوزن 
 %النسبي 

 درجة الشيوع الترتيب

 متوسطة 5 53.08 0.55 2.65 العصابية
 متوسطة 1 71.65 0.40 3.58 االنبساط

 متوسطة 4 63.44 0.43 3.17 االنفتاح على الخبرة
 متوسطة 3 64.46 0.54 3.22 المقبولية

 متوسطة 2 70.36 0.46 3.52 يقظة الضمير
 متوسط 64.60 0.48 3.23 مل الخمس الكبرى للشخصيةالدرجة الكلية للعوا

العوامرررل الخمسررة الكبررررى للشخصررية لررردى المرشررردين أن شررريوع ( 13)تشررير المعطيرررات الررواردة فررري الجرردول 

كران بدرجررة متوسرطةم حيرث بلرد المتوسررط الحسرابي للعوامرل الخمسرة للشخصررية  التربرويين بمحافظرة الخليرل

 %(. 33.33)وبنسبة مئوية بلغت ( 0.20)ككل 

( 0.58)وقد كان أكثرر هرذه العوامرل شريوعًا عامرل النبسراط الرذي جراء فري المركرز األول بمتوسرط حسرابي 

ونسرربة ( 0.52)م تراله فري المركرز الثرراني عامرل ي ظرة ال رمير بمتوسرط حسرابي %(31.35)ونسربة مئويرة 

ونسررربة مئويرررة ( 0.22)م وجررراء فررري المركرررز الثالرررث عامرررل الم بوليرررة بمتوسرررط حسرررابي %(33.03)مئويرررة 

ونسربة مئويررة ( 0.13)م وجراء فرري المركرز الرابررع عامرل النفتررا  علرى الخبرررة بمتوسرط حسررابي %(33.33)

ونسربة مئويررة ( 2.35)م وحرل فري المركرز الخررامس واألخيرر عامرل العصرابية بمتوسررط حسرابي %(30.33)

 م%(50.38)

ـــــق  ـــــا يتعل ـــــا فيم لمرشررررردين التربرررررويين بمحافظرررررة ا بشررررريوع العوامرررررل الخمسرررررة الكبررررررى للشخصرررررية لررررردىأم

م ف رررررد اسرررررتخرجت المتوسرررررطات الحسرررررابية العوامرررررل الخمسرررررة الكبررررررى للشخصررررريةالخليرررررل لكرررررل عامرررررل مرررررن 

 :والنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لكل عامل على النحو التالي

 (:06)عامل العصابية، ويبينه الجدول ( أ
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عع ْيةْومألوزم ْمُ  معةُْدْجةْشعيعَْ  اْمُعص تعةُْدلْمَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُ(:17ْ)جدولْ

ْ.مُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعا

ْق ْ

مُفقمُْ

ْ ُ 

وْنتْ

َيْ

ْمُُقع س

ْمُفقمُ
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُيز ْ

ْ%مُ  ميْ
ْمَُمتعو

تقديمْنْجةْ

 مَُعيع

 طةمتوس 4 55.92 1.13 2.80 .القلق ليس سمة من سمات شخصيتي 1

 منخفضة 11 40.56 1.12 2.03 .أشعر بأنني أقل من اآلخرين 6

 منخفضة 11 46.62 1.04 2.33 .أشعر بانهيار أعصابي إذا وقعت تحت ضغط ما 11

 متوسطة 1 61.41 0.99 3.07 .قلما أشعر باالنقباض أو الكآبة 16

 متوسطة 5 55.35 1.13 2.77 .أشعر كثيرا  بالتوتر والعصبية 21

 متوسطة 9 47.04 1.19 2.35 .فزني معاملة اآلخرين فأشعر بأنه ال قيمة ليتست 26

 متوسطة 4 55.92 1.08 2.80 .يندر شعوري بالخوف 31

 متوسطة 6 54.37 1.20 2.72 .أغضب من الطريقة التي يعاملني بها اآلخرون 36

41 
أشعر بالكلل والتعب والفتور إذا سارت األمور نحو 

 .األسوأ
 متوسطة 2 60.42 1.11 3.02

 متوسطة 3 56.34 1.09 2.82 .قلما أكون منقبضا  وحزينا  ومهموما   46

51 
أشعر بالعجز وقلة الحيلة أمام ما يواجهني من 

 .مسؤولية
 متوسطة 7 53.80 1.26 2.69

56 
شعوري بالخجل يمنعني من المشاركة في كثير من 

 .األنشطة
 متوسطة 8 49.15 1.22 2.46

  َيُطة 53.08 1.13 2.65ُْع  اْمُعص تعةْمُدْجةْمُُاعة

شرررريوع عامرررل العصررررابية لررردى المرشرررردين التربررررويين أن درجررررة ( 13)تشرررير المعطيررررات الرررواردة فرررري الجررردول 

جرررراء بدرجررررة متوسرررطةم حيررررث بلررررد المتوسررررط الحسرررابي للدرجررررة الكليررررة لعامررررل العصررررابية بمحافظرررة الخليررررل 

 (. 0.33 – 2.30)ت المتوسطات الحسابية بين م وقد تراوح%(50.38)بنسبة مئوية بلغت ( 2.35)

لعامررررل قررررد حصرررلت علررررى أعلرررى درجررررة بالنسررربة ( 33م 31م 13)أن الف ررررات ( 13)ويت رررح مرررن الجرررردول 

قلمررررا أشررررعر  :م وقررررد تمحررررورت هررررذه الف رررررات حررررولالعصررررابية لرررردى المرشرررردين التربررررويين بمحافظررررة الخليررررل

قلمرررا أكرررون من ب رررًا م إذا سرررارت األمرررور نحرررو األسررروأأشرررعر بالكلرررل والتعرررب والفترررور م بالن بررراض أو الكوبرررة

 .وحزينًا ومهموماً 
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لعامررل العصررابية لرردى المرشرردين قررد حصررلت علررى أقررل درجررة بالنسرربة ( 23م 11م 3)فرري حررين أن الف رررات 

أشرعر بانهيرار ، أشرعر بردنني أقرل مرن اآلخررين :م وقد تمحرورت هرذه الف ررات حرولالتربويين بمحافظة الخليل

 . تستفزني معاملة اآلخرين فدشعر بدنه ل قيمة لي، وقعت تحت  غط ماأعصابي إذا 

 (:01)عامل االنبساط، ويبينه الجدول ( ب

مَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةْومألوزم ْمُ  معةُْدْجةْشعيعَْ  اْملنم  طُْدلْ(:18ْ)جدولْ

ْ.مُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعا

ْق ْ

مُفقمُْ

ْ ُ 

وْنتْ

يَْ

ْمُُقع س

ْ مُفقمُ
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُيز ْ

ْ%مُ  ميْ
ْمَُمتعو

تقديمْنْجةْ

 مَُعيع

 مرتفعة 2 80.28 0.92 4.01 .أنا اجتماعي أحب أن أكون محاطا  باآلخرين 2

 مرتفعة 6 74.23 1.02 3.71 .من السهل أن أبتسم وأستجيب للنكتة 7

 مرتفعة 1 80.85 1.15 4.04 .يعتبرني اآلخرون شخصية مزعجة 12

 مرتفعة 2 80.28 0.82 4.01 .أشعر بالمتعة عند مشاركة اآلخرين حديثهم 17

22 
تشدني مراكز التسوق بما فيها من ألوان وأضواء 

 .وازدحام
 متوسطة 9 59.30 1.13 2.96

27 
أحرص على إنجاز أعمالي بمفردي وبدون حاجة 

 .لمساعدة اآلخرين
 متوسطة 11 53.80 1.11 2.69

 مرتفعة 3 79.58 0.92 3.98 .أتمتع بالحيوية والنشاط أثناء ممارستي ألعمالي 32

 مرتفعة 5 77.04 0.95 3.85 .أوصف بأني شخصية مرحة ومليئة بالحيوية والنشاط 37

 متوسطة 7 72.54 1.28 3.63 .يغلب علّي التشاؤم في الحياة 42

 متوسطة 8 70.28 0.97 3.51 .تمر حياتي بشكل سريع 47

 مرتفعة 4 78.45 0.98 3.92 .أنا معروف بنشاطي وهمتي 52

 متوسطة 11 53.24 1.18 2.66 .إنجازي يكون أفضل بدون رقابة من اآلخرين 57

  َيُطة 71.65 1.03 3.58ْملنم  طمُدْجةْمُُاعةُْع  اْ

لمرشرررردين التربررررويين لرررردى االنبسرررراط شرررريوع عامررررل أن درجررررة ( 18)تشررررير المعطيررررات الررررواردة فرررري الجرررردول 

جررراءت بدرجرررة متوسرررطةم حيرررث بلرررد المتوسرررط الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة لعامرررل النبسررراط بمحافظرررة الخليرررل 

 (. 3.33 – 2.33)م وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين %(31.35)بنسبة مئوية بلغت ( 0.58)

لعامررل جررة بالنسرربة قررد حصررلت علررى أعلررى در ( 02م 13م 2م 12)أن الف رررات ( 18)ويت ررح مررن الجرردول 

يعتبرنرري اآلخرررون  :م وقررد تمحررورت هررذه الف رررات حررولالنبسرراط لرردى المرشرردين التربررويين بمحافظررة الخليررل
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أشرررعر بالمتعرررة عنرررد مشررراركة اآلخررررين م أنرررا اجتمررراعي أحرررب أن أكرررون محاطرررًا بررراآلخرينم شخصررية مزعجرررة

 .أتمتع بالحيوية والنشاط أثناء ممارستي ألعماليم حديثهم

لعامرل النبسراط لردى المرشردين قرد حصرلت علرى أقرل درجرة بالنسربة ( 22م 23م 53)أن الف ررات في حرين 

إنجررررازي يكررررون أف ررررل برررردون رقابررررة مررررن  :م وقررررد تمحررررورت هررررذه الف رررررات حررررولالتربررررويين بمحافظررررة الخليررررل

تشردني مراكرز التسروق بمرا ، أحرص على إنجراز أعمرالي بمفرردي وبردون حاجرة لمسراعدة اآلخررين، اآلخرين

 . يها من ألوان وأ واء وازدحامف

 (:09)عامل االنفتاح على الخبرة، ويبينه الجدول (  

مَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةْومألوزم ْمُ  معةُْدْجةْشعيعَْ  اْملنفَ حَْالْ(:19ْ)جدولْ

ْ.مُخممُُْدلْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعا

ْق ْ

مُفقمُْ

ْ ُ 

وْنتْ

َيْ

ْمُُقع س

ْفقمُمُ
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُيز ْ

ْ%مُ  ميْ
ْمَُمتعو

تقديمْنْجةْ

 مَُعيع

 متوسطة 8 59.30 1.05 2.96 .أبتعد عن الخيال والتأمل باعتباره مضيعة للوقت 3

8 
عندما أتعلم طريقة صحيحة لعمل األشياء ال أفكر في 

 .تغييرها
 متوسطة 9 57.32 1.03 2.87

13 
أشياء ال يستطيع اآلخرون رؤيته  أرى الجمال في

 .فيها
 متوسطة 4 66.90 1.06 3.35

18 
أعتقد أن المجادلة وكثرة اآلراء مضيعة للحقيقة 

 .والوقت
 متوسطة 11 51.97 0.98 2.60

 متوسطة 5 66.76 1.20 3.34 .ال أتأثر بالشعر وال أتذوق معانيه 23

 مرتفعة 1 80.42 1.00 4.02 .أرغب في السفر للخارج وزيارة أماكن جديدة 28

 متوسطة 11 57.04 1.15 2.85 .في بعض األحيان يتغير مزاجي بتغير الطقس 33

 متوسطة 2 70.85 1.30 3.54 .أعتمد على األحكام الجاهزة في الحكم على األشياء 38

 متوسطة 7 58.45 1.11 2.92 .أميل إلى مطالعة الكتب األدبية 43

 متوسطة 6 65.92 1.15 3.30 .أتجنب التأمل والتفكير 48

 مرتفعة 7 58.45 1.16 2.92 .أقضي معظم وقتي في القراءة واالطالع 53

 متوسطة 3 68.03 1.07 3.40 .أجد المتعة في التأمل والتعمق في القضايا الفلسفية 58

  َيُطة 63.44 1.10 3.17ْملنفَ حَْالْمُخممُمُدْجةْمُُاعةُْع  اْ

لررردى المرشررردين النفترررا  علرررى الخبررررة شررريوع عامرررل أن درجرررة ( 13)فررري الجررردول تشرررير المعطيرررات الرررواردة 

جررراءت بدرجرررة متوسرررطةم حيرررث بلرررد المتوسرررط الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة لعامرررل التربرررويين بمحافظرررة الخليرررل 
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م وقررد تراوحرررت المتوسررطات الحسررابية برررين %(30.33)بنسررربة مئويررة بلغررت ( 0.13)النفتررا  علررى الخبرررة 

(2.33 – 3.32.)  

لعامررررل قررررد حصرررلت علررررى أعلرررى درجررررة بالنسررربة ( 58م 08م 28)أن الف ررررات ( 13)ويت رررح مرررن الجرررردول 

أرغرب فري  :م وقد تمحورت هرذه الف ررات حروللدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليلالنفتا  على الخبرة 

أجرد المتعرة فري م ءأعتمرد علرى األحكرام الجراهزة فري الحكرم علرى األشريام السفر للخرارج وزيرارة أمراكن جديردة

 .التدمل والتعمق في ال  ايا الفلسفية

لرردى النفترا  علررى الخبرررة لعامررل قرد حصررلت علررى أقررل درجرة بالنسرربة ( 8م 00م 18)فري حررين أن الف رررات 

أعت رررد أن المجادلرررة وكثررررة اآلراء  :م وقرررد تمحرررورت هررذه الف ررررات حرررولالمرشرردين التربرررويين بمحافظرررة الخليرررل

عنرردما أتعلررم طري ررة صررحيحة ، فرري بعررض األحيرران يتغيررر مزاجرري بتغيررر الط ررس، م رريعة للح ي ررة والوقررت

 . لعمل األشياء ل أفكر في تغييرها
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 (:11)عامل المقبولية، ويبينه الجدول ( د

مَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةْومألوزم ْمُ  معةُْدْجةْشعيعَْ  اْمُُقميُعةُْدلْ(:21ْ)جدولْ

ْ.عنْتُح َظةْمُخاعامُُمشدينْمَُمتيي

ْق ْ

مُفقمُْ

ْ ُ 

وْنتْ

َيْ

ْمُُقع س

ْمُفقمُ
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُيز ْ

ْ%مُ  ميْ
ْمَُمتعو

تقديمْنْجةْ

 مَُعيع

 مرتفعة 1 83.24 0.831 4.16 .أحاول بصدق أن أكون ودودا  ولطيفا  مع اآلخرين 4

9 
أحرص على توضيح وجهة نظري في العديد من 

 .المواضيع
 مرتفعة 3 79.01 0.81 3.95

 منخفضة 11 44.08 1.15 2.20 .يعتقد البعض أني مغرور ومتكبر 14

 مرتفعة 2 79.72 0.86 3.99 .أميل إلى التعاون مع اآلخرين بدال  من التصادم معهم 19

 متوسطة 11 48.17 1.19 2.41 .أميل إلى الشك عند تعاملي مع اآلخرين 24

29 
جعلني عرضة الستغالل أعتقد أن تهاوني سي

 .اآلخرين
 متوسطة 8 55.92 1.25 2.80

 مرتفعة 5 76.48 0.99 3.82 .عالقاتي االجتماعية واسعة جدا   34

 متوسطة 9 52.11 1.26 2.61 .ربما يصفني اآلخرون بالفتور والبرود 39

 متوسطة 7 57.89 1.01 2.89 .من الصعب إقناعي بغير ما أنا مقتنع به 44

 مرتفعة 4 77.46 1.21 3.87 .بشكل كبير جرح مشاعر اآلخرينأتجنب  49

 متوسطة 6 59.72 1.22 2.99 .ال يهمني أن يعلم اآلخرين بكراهيتي لهم 54

59 
ال أجد حرجا  في استخدام أي وسيلة للحصول على ما 

 .أريد
 متوسطة 6 59.72 1.28 2.99

 ة َيُط 62.75 1.11 3.14ْمُُقميُعةمُدْجةْمُُاعةُْع  اْ

لرررردى المرشرررردين التربررررويين الم بوليررررة شرررريوع عامررررل أن درجررررة ( 23)تشررررير المعطيررررات الررررواردة فرررري الجرررردول 

الم بوليرررة جررراءت بدرجرررة متوسرررطةم حيرررث بلرررد المتوسرررط الحسرررابي للدرجرررة الكليرررة لعامرررل بمحافظرررة الخليرررل 

 (. 3.13 – 2.23)م وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين %(32.35)بنسبة مئوية بلغت ( 0.13)

الم بوليرة لعامرل قرد حصرلت علرى أعلرى درجرة بالنسربة ( 3م 13م 3)أن الف رات ( 23)ويت ح من الجدول 

أحراول بصردق أن أكرون ودودًا  :م وقرد تمحرورت هرذه الف ررات حروللدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل

أحررص علرى تو ريح وجهرة م هرمأميرل إلرى التعراون مرع اآلخررين بردًل مرن التصرادم معم ولطيفًا مع اآلخرين

 .نظري في العديد من الموا يع
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لردى المرشرردين الم بوليرة لعامررل قررد حصرلت علرى أقررل درجرة بالنسربة ( 03م 23م 13)فري حرين أن الف ررات 

أميرل إلرى ، يعت رد الربعض أنري مغررور ومتكبرر :م وقد تمحرورت هرذه الف ررات حرولالتربويين بمحافظة الخليل

 . ربما يصفني اآلخرون بالفتور والبرود، خرينالشك عند تعاملي مع اآل

 (:10)عامل يقظة الضمير، ويبينه الجدول ( ه

مَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةْومألوزم ْمُ  معةُْدْجةْشعيعَْ  اْيقظةْمُضُعمْ(:21ْ)جدولْ

ْ.ُدلْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعا

ْق ْ

مُفقمُْ

ْ ُ 

وْنتْ

َيْ

ْمُُقع س

ُْمُفقم
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُيز ْ

ْ%مُ  ميْ
ْمَُمتعو

تقديمْنْجةْ

 مَُعيع

 مرتفعة 3 81.20 0.909 4.06 .أسعى إلى أن تكون أشيائي مرتبة ونظيفة وفي مكانها 5

 مرتفعة 3 81.20 0.797 4.06 .أحرص على إنجاز أعمالي في الوقت المحدد لها 11

 منخفضة 11 44.37 1.238 2.22 .رثة بالنظام كما يجبأعتبر نفسي شخصية غير مكت 15

 مرتفعة 1 88.59 0.738 4.43 .أحرص على إنجاز مهامي بجد وبضمير حيّ  21

25 
أحرص على تحقيق أهدافي وطموحاتي وفقا  لخطط 

 .مسبقة
 مرتفعة 7 76.62 0.915 3.83

 متوسطة 8 55.92 1.246 2.80 .أحتاج لمن يدفعني إلنجاز أعمالي وواجباتي 31

 مرتفعة 2 82.54 0.874 4.13 .أبذل كل ما في وسعي إلنجاز وتحقيق أهدافي 35

 مرتفعة 5 78.73 0.969 3.94 .إذا بدأت عمل فال أتركه حتى أنجزه 41

45 
أشعر بأنه من غير الممكن االعتماد علّي أو الوثوق 

 .بي
 متوسطة 11 47.32 1.329 2.37

 مرتفعة 4 79.86 1.021 3.99 .قانأحرص على إنجاز أعمالي بإت 51

 متوسطة 9 50.14 1.270 2.51 .ال أهتم كثيرا  لترتيب وتنظيم ما هو حولي 55

 مرتفعة 6 77.89 1.043 3.89 .أسعى للتميز في أداء أعمالي وواجباتي 61

  َيُطة 70.36 1.029 3.52ْيقظةْمُضُعممُدْجةْمُُاعةُْع  اْ

لرردى المرشرردين التربررويين ي ظررة ال ررمير شرريوع عامررل أن درجررة ( 21)ول تشررير المعطيررات الررواردة فرري الجررد

ي ظرة ال رمير جاءت بدرجة متوسرطةم حيرث بلرد المتوسرط الحسرابي للدرجرة الكليرة لعامرل بمحافظة الخليل 

 (. 3.30 – 2.22)م وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين %(33.03)بنسبة مئوية بلغت ( 0.52)

لعامررل قررد حصررلت علررى أعلررى درجررة بالنسرربة ( 13م 5م 05م 23)أن الف رررات ( 21)ويت ررح مررن الجرردول 

أحرررص علررى  :م وقررد تمحررورت هررذه الف رررات حرروللرردى المرشرردين التربررويين بمحافظررة الخليررلي ظررة ال ررمير 
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أسررعى إلررى أن تكررون م أبررذل كررل مررا فرري وسررعي إلنجرراز وتح يررق أهرردافيم إنجرراز مهررامي بجررد وب ررمير حرري  

 .وفي مكانهام أحرص على إنجاز أعمالي في الوقت المحدد لها أشيائي مرتبة ونظيفة

لررردى ي ظرررة ال رررمير لعامرررل قرررد حصرررلت علرررى أقرررل درجرررة بالنسررربة ( 55م 35م 15)فررري حرررين أن الف ررررات 

أعتبرر نفسري شخصرية غيرر مكترثرة  :م وقرد تمحرورت هرذه الف ررات حرولالمرشدين التربويين بمحافظة الخليل

ل أهرتم كثيررًا لترتيرب وتنظريم ، من غير الممكن العتمراد علري  أو الوثروق بريأشعر بدنه ، بالنظام كما يجب

 . ما هو حولي

هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية فـــي العوامـــل الخمســـة الكبـــرى للشخصـــية لـــدى : الســـؤال الثـــاني

لمـي، الجـنس، سـنوات الخبـرة، المؤهـل الع)المرشدين التربـويين بمحافظـة الخليـل تعـزى للمتغيـرات التاليـة 

 (.الحالة االجتماعية، المديرية

 :التالية( 5-1)حيث انبثق عنه الفر يات من 

بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة : الفرضية األولـى

تبعـــًا لمتغيـــر المرشـــدين التربـــويين بمحافظـــة الخليـــل فـــي العوامـــل الخمســـة الكبـــرى للشخصـــية درجـــات 

 .الجنس

-Independent)للعينات المست لة ( ت)لإلجابة عن الفرض السابق استخدمت الباحثة اختبار 

Samples t-test ) المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في بين متوسطات درجات إليجاد الفروق

 .تبعًا لمتغير الجنسالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

تعنْ َيُط تُْاَعمفَْالْمُفموقْ(Independent- Samples t-testْ(ْ)ت)نَ ئجْمخَم ْْ(22ْ)جدولْ

َُُغعمْمُج سمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْنْج تْ =ْ ْ)ْتمع ْا

142).ْ

ْمُعدنْمُج سْمَُُغعم
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

ْمُُعع ْي

قعُةْتْ

ْمُُح يتة
ْمُدلُةْمإلحص ئعة

 مُعص تعة
 0.59 2.70 70 ذكر

1.056 0.293 
غير 

 0.52 2.61 72 أنثى دالة
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ْمُعدنْمُج سْمَُُغعم
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

ْمُُعع ْي

قعُةْتْ

ْمُُح يتة
ْمُدلُةْمإلحص ئعة

 ملنم  ط

 0.36 3.49 70 ذكر

-2.868
**

 0.005 

نمُةْ

َ دْ

0.05ْ
 0.42 3.68 72 أنثى

 ملنفَ حَْالْمُخممُ

 0.37 3.10 70 ذكر

-2.062
*

 0.041 

نمُةْ

َ دْ

0.01ْ
 0.47 3.24 72 أنثى

 مُُقميُعة

 0.54 3.34 70 ذكر

2.618
**

ْ0.010ْ

نمُةْ

َ دْ

0.05ْ
 0.52 3.11 72 أنثى

ْيقظةْمُضُعم
 0.51 3.55 70 ذكر

0.697ْ0.487ْ
غير 

 0.39 3.49 72 أنثى دالة

مُدْجةْمُُاعةُْاعيم اْمُخُ ةْ

ْمُُمملُْاَخصعة

 0.26 3.23 70 ذ م
0.237ْ0.813ْ

غعمْ

ْنمُة  0.22 3.23 72 أنثل

 041= ، درجات الحرية (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * ، (1.10)لة دالة إحصائيًا عند مستوى دال * *
 1.51( = 1.10)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)، قيمة 0.96( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة 

 إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة( 22)تشير النتائج الواردة في الجدول 

(3.35 ≤  ) المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى بين متوسطات درجات

وهي أصغر من ( 3.203)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة تبعًا لمتغير الجنسللشخصية 

حصائية في م كذلك لم تظهر فروق ذات دللة إ(3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)قيمة 

 (. العصابيةم وي ظة ال مير)متوسطات عاملي 

( ت)في حين ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل النبساطم حيث بلغت قيمة 

م وقد كانت (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.838)المحسوبة 

 .للذكور( 0.33)م ابل ( 0.38)الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي بلد 

( ت)كما ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل النفتا  على الخبرةم حيث بلغت قيمة 

م وقد كانت (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.332)المحسوبة 

 .للذكور (0.13)م ابل ( 0.23)الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي بلد 
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المحسوبة ( ت)كذلك ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل الم بوليةم حيث بلغت قيمة 

م وقد كانت الفروق (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.318)

 .لإلناث( 0.11)م ابل ( 0.03)لصالح الذكور بمتوسط حسابي بلد 

بررين متوسررطات  ( ≥ 3.35)ل توجررد فررروق ذات دللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الدللررة : الفر ررية الثانيررة

تبعررًا لمتغيررر سررنوات المرشرردين التربررويين بمحافظررة الخليررل فرري العوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصررية درجررات 

 .الخبرة

( One Way ANOVA)للتح ق من صرحة الفر رية الرابعرة ترم اسرتخدام اختبرار تحليرل التبراين األحرادي 

المرشدين التربويين بمحافظة الخليل فري العوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرية درجات للفروق بين متوسطات 

 :م وذلك كما هو مو ح في الجداول التاليةتبعًا لمتغير سنوات الخبرة

مُُمشدينْمَُمتييعنْدْج تْيمعنْمألَدمنْومَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةُْ(:23ْ)جدولْ

َُُغعمُْ يمتْمُخممُةْمُخاعاَْيْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْتُح َظ ْتمع ْا

 مَُُيُطْمُح  تي مُعدن ُ يمتْمُخممُ مَُُغعم
ملنحممفْ

 مُُعع ْي

 مُعص تعة

 0.51 2.72 57 سنوات 5أقل من 

 0.59 2.67 31 سنوات 10-5

 0.58 2.57 54 سنوات 11أكثر من 

 0.55 2.65 142 مُُجُيع

ْ طملنم 

 0.41 3.54 57 سنوات 5أقل من 

 0.38 3.66 31 سنوات 10-5

 0.41 3.59 54 سنوات 11أكثر من 

 0.40 3.58 142 مُُجُيع

ْملنفَ حَْالْمُخممُ

 0.40 3.14 57 سنوات 5أقل من 

 0.48 3.21 31 سنوات 10-5

 0.43 3.18 54 سنوات 11أكثر من 

 0.43 3.17 142 مُُجُيع

 مُُقميُعة

 0.57 3.29 57 سنوات 5قل من أ

 0.56 3.28 31 سنوات 10-5

 0.48 3.12 54 سنوات 11أكثر من 

 0.54 3.22 142 مُُجُيع

 يقظةْمُضُعم

 0.48 3.56 57 سنوات 5أقل من 

 0.45 3.61 31 سنوات 10-5

 0.42 3.42 54 سنوات 11أكثر من 

 0.46 3.52 142 مُُجُيع
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 مَُُيُطْمُح  تي مُعدن ُ يمتْمُخممُ مَُُغعم
ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُدْجةْمُُاعةُْاعيم اْ

ُخُ ةْمُُمملْم

ُْاَخصعة

 0.26 3.25 57 ُ يمت1ْأقاْ نْ

 0.26 3.29 31 ُ يمت 10-5

 0.20 3.18 54 ُ يمت50ْأ ثمْ نْ

 0.24 3.23 142 مُُجُيع

المرشردين التربررويين درجررات فري وجرود فررروق ظاهريرة بررين المتوسرطات الحسررابية ( 20)يت رح مرن الجرردول 

وللتح ررق مررن دللررة . تبعررًا لمتغيررر سررنوات الخبرررةبرررى للشخصررية فرري العوامررل الخمسررة الكبمحافظررة الخليررل 

كمرا هرو مو رح فرري ( ANOVA One Way)الفرروق اسرتخدمت الباحثرة اختبرار تحليرل التبرراين األحرادي 

 (:23)الجدول 

ُاَعمفَْالْمُفموقْتعنْ َيُط تْ(One Way ANOVAْ)نَ ئجْمخَم ْْتحاعاْمَُم ينْمألح نيْ(24ْ)جدولْ

َُُغعمُْ يمتْمُخممَُيْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْنْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاْمُُمشديْنْج ت ْ.تمع ْا

ْْ( ْ=041)ْ

  صدْْمَُم ين مَُُغعم
 جُيعْ

 مُُمتع ت

نْج تْ

 مُحمية

 َيُطْ

 مُُمتع ت

قعُةْفْ

 مُُح يتة

ْمُدلُة

ْمإلحص ئعة

 مُعص تعة

 0.311 2 0.623 بين المجموعات

 0.308 139 42.770 داخل المجموعات غير دالة 0.366 1.012

 ------- 141 43.393 المجموع

 

 ملنم  ط

 0.150 2 0.299 بين المجموعات

 0.162 139 22.555 داخل المجموعات غير دالة 0.400 0.922

 ------- 141 22.854 المجموع

 

ملنفَ حَْالْ

 مُخممُ

 0.051 2 0.101 بين المجموعات

 0.185 139 25.777 داخل المجموعات غير دالة 0.761 0.274

 ------- 141 25.878 المجموع

 مُُقميُعة

 0.502 2 1.003 بين المجموعات

 0.286 139 39.810 داخل المجموعات غير دالة 0.177 1.752

 ------- 141 40.813 المجموع

 

 يقظةْمُضُعم

 0.442 2 0.884 بين المجموعات

 0.204 139 28.339 داخل المجموعات غير دالة 0.118 2.169

 ------- 141 29.224 المجموع

مُدْجةْمُُاعةْ

ُاعيم اْمُخُ ةْ

ْمُُمملُْاَخصعة

 0.138 2 0.277 تعنْمُُجُيَ ت

0.056ْ 139 7.752 نمخاْمُُجُيَ ت غعمْنمُة 0.087 2.482

 ------- 8.029ْ141 مُُجُيع

 (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   (.1.10)إحصائيًا عند مستوى داللة دالة ** 

عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند ( 25)يت ح من خالل النتائج الواردة في الجدول 
في العوامل المرشدين التربويين بمحافظة الخليل درجات بين متوسطات ( α≤0.05)مستوى الدللة 
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م حيث كانت الدللة اإلحصائية للدرجة الكلية تبعًا لمتغير سنوات الخبرةخصية الخمسة الكبرى للش
 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية ولجميع عوامل الشخصية أكبر من 

بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة : الفرضية الثالثـة
تبعـًا لمتغيـر المؤهـل مرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى للشخصـية الدرجات 
 .العلمي

-Independent)للعينات المست لة ( ت)لإلجابة عن الفرض السابق استخدمت الباحثة اختبار 

Samples t-test ) في المرشدين التربويين بمحافظة الخليل بين متوسطات درجات إليجاد الفروق

 .تبعًا لمتغير المؤهل العلميالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

ُاَعمفَْالْمُفموقْتعنْ َيُط تْ(Independent- Samples t-testْ(ْ)ت)نَ ئجْمخَم ْْ(26ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُ هاْمُعاُي ْنْج تْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْتمع ْا

(ْ ْ=041).ْ

ْمُعدنْمُُ هاْمُعاُيْمَُُغعم
مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

ْمُُعع ْي

قعُةْتْ

ْمُُح يتة
ْمُدلُةْمإلحص ئعة

ْمُعص تعة
 0.55 2.70 109 بكالوريوس

1.863 0.065 
غير 

 0.54 2.50 33 ماجستير فأعلى دالة

 ملنم  ط
 0.41 3.57 109 بكالوريوس

-0.749 0.455 
غير 

 0.39 3.63 33 ىماجستير فأعل دالة

 ملنفَ حَْالْمُخممُ

 0.43 3.13 109 بكالوريوس

-2.230* 0.027 

نمُةْ

َ دْ

0.01ْ
 0.41 3.32 33 ماجستير فأعلى

 مُُقميُعة
 0.54 3.20 109 بكالوريوس

-1.099ْ0.274ْ
غير 

 0.52 3.31 33 ماجستير فأعلى دالة

ْيقظةْمُضُعم
 0.46 3.50 109 بكالوريوس

-0.974 0.332 
غير 

 0.43 3.59 33 ماجستير فأعلى دالة

مُدْجةْمُُاعةُْاعيم اْ

ْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعة

 0.24 109ْ3.22 تُ ُيْييس
-1.051ْ0.295ْ

غعمْ

ْنمُة  0.22 33ْ3.27   ج َعمَْأَال

 041= ت الحرية ، درجا(1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * ، (1.10)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * *
 1.51( = 1.10)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)، قيمة 0.96( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة 

إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( 23)تشير النتائج الواردة في الجدول 

(3.35 ≤  ) ة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى المرشدين التربويين بمحافظبين متوسطات درجات

وهي ( 1.351)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة تبعًا لمتغير المؤهل العلميللشخصية 

 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)أصغر من قيمة 
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صابيةم والنبساطم والم بوليةم الع)كذلك لم تظهر فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عوامل 

 . وغير دالة إحصائياً ( 3.35)م حيث كانت الدللة اإلحصائية لهذه العوامل أكبر من (وي ظة ال مير

( ت)بينما ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل النفتا  على الخبرةم حيث بلغت قيمة 

م وقد كانت (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33) الجدولية( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.203)المحسوبة 

لحملة شهادة ( 0.10)م ابل ( 0.02)الفروق لصالح حملة شهادة الماجستير فدعلى بمتوسط حسابي بلد 

 .البكالوريوس

بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة : الفرضية الرابعـة
تبعـًا لمتغيـر الحالـة بمحافظة الخليل في العوامل الخمسـة الكبـرى للشخصـية  المرشدين التربوييندرجات 

 .االجتماعية
-Independent)للعينات المست لة ( ت)لإلجابة عن الفرض السابق استخدمت الباحثة اختبار 

Samples t-test ) المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في بين متوسطات درجات إليجاد الفروق

 .تبعًا لمتغير الحالة الجتماعيةلخمسة الكبرى للشخصية العوامل ا

تعنْ َيُط تُْاَعمفَْالْمُفموقْ(Independent- Samples t-testْ(ْ)ت)نَ ئجْمخَم ْْ(16ْ)جدولْ

َُُغعمْمُح ُةْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْنْج تْ تمع ْا

ْ.(041=ْ ْ)ْملجَُ َعة

َُُْغعمم
مُح ُةْ

ْملجَُ َعة
ْمُعدن

مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

ْمُُعع ْي

قعُةْتْ

ْمُُح يتة
ْمُدلُةْمإلحص ئعة

ْمُعص تعة
 0.55 2.57 20 أعزب

-0.792 0.430 
غير 

 0.56 2.67 121 متزوج دالة

 ملنم  ط
 0.43 3.49 20 أعزب

-1.075 0.284 
غير 

 0.40 3.60 121 متزوج دالة

  حَْالْمُخممُملنفَ
 0.58 3.19 20 أعزب

0.214 0.831 
غير 

 0.40 3.17 121 متزوج دالة

 مُُقميُعة
 0.62 3.13 20 أعزب

-0.915ْ0.362ْ
غير 

 0.52 3.24 121 متزوج دالة

ْيقظةْمُضُعم
 0.50 3.45 20 أعزب

-0.683 0.496 
غير 

 0.45 3.53 121 متزوج دالة

مُدْجةْمُُاعةُْاعيم اْ

ُْخُ ةْمُُمملُْاَخصعةم

 0.30 20ْ3.17 أَزب
-1.330ْ0.186ْ

غعمْ

ْنمُة  0.23 121ْ3.24  َزوج

 041= ، درجات الحرية (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * ، (1.10)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * *
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 1.51( = 1.10)د مستوى داللة الجدولية عن( ت)، قيمة 0.96( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة 

إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( 23)تشير النتائج الواردة في الجدول 

(3.35 ≤  ) المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى بين متوسطات درجات

وهي ( 1.003)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)يمة م حيث بلغت قتبعًا لمتغير الحالة الجتماعيةللشخصية 

م كذلك لم تظهر فروق ذات دللة (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)أصغر من قيمة 

العصابيةم والنبساطم والنفتا  على )إحصائية في متوسطات جميع العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

( 3.35)كانت الدللة اإلحصائية لجميع العوامل أكبر من حيث ( الخبرةم والم بوليةم وي ظة ال مير

 . وغير دالة إحصائياً 

بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة : الفرضية الخامسة

تبعـــًا لمتغيـــر المرشـــدين التربـــويين بمحافظـــة الخليـــل فـــي العوامـــل الخمســـة الكبـــرى للشخصـــية درجـــات 

 .المديرية

( One Way ANOVA)للتح ق من صرحة الفر رية الرابعرة ترم اسرتخدام اختبرار تحليرل التبراين األحرادي 

المرشدين التربويين بمحافظة الخليل فري العوامرل الخمسرة الكبررى للشخصرية درجات للفروق بين متوسطات 

 :م وذلك كما هو مو ح في الجداول التاليةتبعًا لمتغير المديرية
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مُُمشدينْمَُمتييعنْدْج تْمألَدمنْومَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةُْْيمعن(:28ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُديميةتُح َظةْمُخاعاَْيْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْ تمع ْا  

 مَُُيُطْمُح  تي مُعدن مُُديمية مَُُغعم
ملنحممفْ

 مُُعع ْي

 مُعص تعة

 0.38 2.52 31 شمال الخليل

 0.55 2.65 48 وسط الخليل

 0.61 2.58 37 جنوب الخليل

 0.58 2.94 26 مديرية يطا

 0.55 2.65 142 مُُجُيع

ْملنم  ط

 0.47 3.66 31 شمال الخليل

 0.40 3.60 48 وسط الخليل

 0.40 3.54 37 جنوب الخليل

 0.31 3.54 26 مديرية يطا

 0.40 3.58 142 مُُجُيع

ْملنفَ حَْالْمُخممُ

 0.50 3.20 31 شمال الخليل

 0.36 3.19 48 وسط الخليل

 0.44 3.17 37 جنوب الخليل

 0.46 3.10 26 مديرية يطا

 0.43 3.17 142 مُُجُيع

 مُُقميُعة

 0.52 3.12 31 شمال الخليل

 0.40 3.16 48 وسط الخليل

 0.48 3.04 37 جنوب الخليل

 0.61 3.71 26 مديرية يطا

 0.54 3.22 142 مُُجُيع

 يقظةْمُضُعم

 0.37 3.44 31 شمال الخليل

 0.36 3.50 48 وسط الخليل

 0.47 3.35 37 جنوب الخليل

 0.52 3.88 26 مديرية يطا

 0.46 3.52 142 مُُجُيع

مُدْجةْمُُاعةُْاعيم اْ

مُخُ ةْمُُمملْ

ُْاَخصعة

 0.23 31ْ3.19 شُ لْمُخاعا

 0.19 48ْ3.22 وُطْمُخاعا

 0.21 37ْ3.14 ج يبْمُخاعا

 0.26 26ْ3.43  ديميةْيط 

 0.24 3.23 142 مُُجُيع

المرشردين التربررويين درجررات فري وجرود فررروق ظاهريرة بررين المتوسرطات الحسررابية ( 28)يت رح مرن الجرردول 

وللتح رق مررن دللرة الفررروق . تبعررًا لمتغيرر المديريررةفري العوامررل الخمسرة الكبرررى للشخصرية بمحافظرة الخليررل 

كمرا هرو مو رح فري الجردول ( One Way ANOVA)ة اختبرار تحليرل التبراين األحرادي اسرتخدمت الباحثر

(23:) 
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ُاَعمفَْالْمُفموقْتعنْ َيُط تْ(One Way ANOVAْ)نَ ئجْمخَم ْْتحاعاْمَُم ينْمألح نيْ(29ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُدَيْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاْْنْج ت ْ.يميةتمع ْا

ْْ( ْ=041)ْ

  صدْْمَُم ين مَُُغعم
 جُيعْ

 مُُمتع ت

نْج تْ

 مُحمية

 َيُطْ

 مُُمتع ت

قعُةْفْ

 مُُح يتة

ْمُدلُة

ْمإلحص ئعة

 مُعص تعة

 0.992 3 2.975 بين المجموعات

3.386
*

 0.020 
نمُةَْ دْ

0.01 ْ
 0.293 138 40.418 داخل المجموعات

 ------- 141 43.393 المجموع

 

 م  طملن

 0.109 3 0.326 بين المجموعات

 0.163 138 22.529 داخل المجموعات غير دالة 0.575 0.665

 ------- 141 22.854 المجموع

 

ملنفَ حَْالْ

 مُخممُ

 0.061 3 0.184 بين المجموعات

 0.186 138 25.694 داخل المجموعات غير دالة 0.804 0.329

 ------- 141 25.878 المجموع

 مُُقميُعة

 2.603 3 7.810 بين المجموعات

10.886
**

 0.000 
نمُةَْ دْ

0.05 ْ
 0.239 138 33.003 داخل المجموعات

 ------- 141 40.813 المجموع

 

 يقظةْمُضُعم

 1.561 3 4.682 بين المجموعات

8.777
**

 0.000 
نمُةَْ دْ

0.05 ْ
 0.178 138 24.541 داخل المجموعات

 ------- 141 29.224 لمجموعا

مُدْجةْمُُاعةْ

ُاعيم اْمُخُ ةْ

ْمُُمملُْاَخصعة

 0.490 3 1.469 تعنْمُُجُيَ ت

10.299
**

 0.000 
نمُةَْ دْ

0.05 ْ
0.048ْ 138 6.560 نمخاْمُُجُيَ ت

 ------- 8.029ْ141 مُُجُيع

 (1.15)عند مستوى داللة  دالة إحصائياً *   (.1.10)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ** 

وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( 23)يت ح من خالل النتائج الواردة في الجدول 

في العوامل الخمسة المرشدين التربويين بمحافظة الخليل درجات بين متوسطات ( α≤0.05)الدللة 

ية للدرجة الكلية للعوامل الخمسة م حيث كانت الدللة اإلحصائتبعًا لمتغير المديريةالكبرى للشخصية 

كذلك ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في . ودالة إحصائياً ( 3.35)الكبرى للشخصية أصغر من 

م حيث كانت الدللة اإلحصائية لهذه العوامل (العصابيةم والم بولية وي ظة ال مير)متوسطات عوامل 

 .ودالة إحصائياً ( 3.35)أصغر من 

بين متوسطات ( α≤0.05)ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة في حين لم تظهر فروق 

 تبعًا لمتغير المديريةفي العوامل الخمسة الكبرى للشخصية المرشدين التربويين بمحافظة الخليل درجات 

حيث كانت الدللة اإلحصائية لهذين العاملين ( النبساط والنفتا  على الخبرة)في عوامل الشخصية 
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 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)أكبر من 

الثنائية البعدية للفروق بين  للم ارنات( Scheffe)شيفيه وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

تبعًا لمتغير العوامل الخمسة الكبرى للشخصية درجات المرشدين التربويين بمحافظة الخليل متوسطات 

 (.03)م وذلك كما هو وا ح من خالل الجدول المديرية

نْج تْ َيُط تْتعنُْاُق ْن تْمُث  ئعةْمُمعديةُْافموقْ(Scheffeْ)نَ ئجْمخَم ْْشعفعنْ(:31ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُديميةمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاْ ْتمع ْا

 المقارنات المتغير
المتوسط 
 يطا جنوب الخليل وسط الخليل الحسابي

 العصابية

 *0.42618- ------ ------ 2.52 شمال الخليل
 ------ ------  2.65 وسط الخليل
 ------  ------ 2.58 جنوب الخليل

  ------ ------ 2.94 يطا

 المقبولية

 0.58737- ------ ------ 3.12 شمال الخليل
 *0.54340- ------  3.16 وسط الخليل
 *0.66554-  ------ 3.04 جنوب الخليل

  ------ ------ 3.71 يطا

 يقظة الضمير

 *0.44593- ------ ------ 3.44 شمال الخليل
 *0.37794- ------  3.50 وسط الخليل
 *0.53006-  ------ 3.35 جنوب الخليل

  ------ ------ 3.88 يطا

الدرجة الكلية للعوامل 
 الخمسة الكبرى للشخصية

 *0.24731- ------ ------ 3.19 شمال الخليل
 *0.21250- ------  3.22 سط الخليلو 

 *0.29775-  ------ 3.14 جنوب الخليل
  ------ ------ 3.43 يطا

 (1.15)الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى * 

درجات المرشدين متوسطات إلى أن الفروق بين ( 03)تشير الم ارنات الثنائية البعدية وفق الجدول 

كانت بين مديرية شمال الخليل من جهة ومديرية يطا من لخليل في عامل العصابية التربويين بمحافظة ا

جهة أخرىم ولصالح مديرية يطا التي كان المرشدين التربويين فيها لديهم عصابية بدرجة أكبر من 
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 . المرشدين التربويين في مديرية شمال الخليل

لدرجة الكلية للعوامل الخمسة الكبرى كذلك ظهرت فروق في عوامل الم بولية وي ظة ال مير وفي ا

للشخصيةم حيث كانت الفروق بين مديرية يطا من جهة وبين مديريات شمال الخليل ووسط الخليل 

 . وجنوب الخليل من جهة أخرىم ولصالح مديرية يطا

 ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل؟: السؤال الثالث

سرررؤال السرررابق ترررم اسرررتخراج المتوسرررطات الحسرررابية والنحرافرررات المعياريرررة واألوزان النسررربية لإلجابرررة عرررن ال

وذلررك كمررا هررو مو ررح فرري الجرردول م لمسررتوى دافعيررة اإلنجرراز لرردى المرشرردين التربررويين بمحافظررة الخليررل

(01.) 

ةْمإلنج زُْدلُُْ َيلْنمَععمَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةْومألوزم ْمُ  معةْ(:31ْ)جدولْ

ْ.مُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعا

ْق ْ

ْمُفقمُْ
ْمُفقمُ

مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُيز ْ

ْ%مُ  ميْ
ْمَُمتعو

  َيلْ

نمَععةْ

 مإلنج ز

 متوسط 23 49.44 1.24 2.47 .أشعر بأنني شخص كسول 1

 متوسط 22 51.41 1.11 2.57 .غالبا  ما تمر األيام دون أن أحقق أي مهمة 2

3 
اهتم بقراءة سيرة حياة األشخاص الناجحين وال سيما 

 .المرشدين
 متوسط 15 69.44 1.04 3.47

 مرتفع 4 78.87 0.95 3.94 .أقوم بالتخطيط المسبق بشأن عملي ومهنتي 4

5 
عندما أعرف أن شخصا  مثلي قد حقق شيئا  رائعا ، 

 .أتحمس للقيام بالشيء بطريقة أفضل
 مرتفع 3 79.01 1.00 3.95

6 
معظم الناس الذين يعرفوني يقولون أنني أعمل بجد 

 .وطموح
 مرتفع 2 79.86 0.95 3.99

7 
أقوم بتأجيل عمل المهام المطلوبة مني اآلن إلى وقت 

 .آخر
 متوسط 20 56.06 1.09 2.80

 متوسط 20 56.06 1.13 2.80 .أحتاج إلى الكثير من الوقت للبدء بمهامي اإلرشادية 8

9 
ضي معظم وقتي مسترخيا  بدال  من التحضير لعملي أق

 .اإلرشادي في األيام القادمة
 متوسط 21 53.38 1.20 2.67

 مرتفع 8 76.62 0.94 3.83 .أحاول دائما  إكمال المهمات التي بدأت بها 11

11 
أنا أستمتع بالعمل مع مرشدين ممن هم في مستوى 

 .ذكائي
 مرتفع 5 78.40 0.85 3.92

12 
الفشل في أداء المهام المطلوبة مني كمرشد أكره 

 . بسبب عدم االستعداد الكافي لها
 مرتفع 9 76.34 1.01 3.82

 مرتفع 5 78.40 0.94 3.92 .أسعى دائما  ألن أكون في مقدمة زمالئي المرشدين 13

14 
أجد نفسي أواجه ضغوطات الحياة دونما تخطيط 

 .مسبق
 متوسط 16 65.92 1.06 3.30
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ْق ْ

ْمُفقمُْ
ْمُفقمُ

مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُيز ْ

ْ%مُ  ميْ
ْمَُمتعو

  َيلْ

نمَععةْ

 مإلنج ز

15 
جهدا  واضحا  للحصول على تقديرات عالية في ابذل 

 . إطار وظيفتي كمرشد
 مرتفع 3 79.01 0.92 3.95

16 
اطمح مستقبال  إلنجاز مهام إرشادية لم يقم بها 

 . اآلخرون
 مرتفع 1 81.55 0.88 4.08

17 
أنا شخصا  تنافسياُ وأرغب في التنافس لتحقيق 

 .إنجازات مميزة
 مرتفع 11 74.08 1.03 3.70

18 
أعتقد أن النجاح في الحياة العامة والمهنية مسألة حظ 

 .أساسا  
 متوسط 19 57.61 1.19 2.88

19 
أستمتع بقراءة جميع أنواع الكتب وإن كانت خارج 

 .اإلطار اإلرشادي
 متوسط 14 70.28 1.06 3.51

21 
سأبقى مقتنعا  بأدائي المتميز كمرشد رغم أن هذا 

 .األداء ليس أفضل ما لدي
 متوسط 13 73.24 0.94 3.66

21 
أفضل أن استغل الوقت لعمل أي شيء جديد، وليس 

 . محاولة إتقان شيء قمت بإنجازه من قبل
 مرتفع 12 73.60 1.01 3.68

22 
أستمتع بقضاء أغلب وقتي وحيدا  مركزا  على عملي 

 .اإلرشادي
 متوسط 17 65.07 1.10 3.25

23 
مسؤولين سأمضي في خططي المستقبلية إذا وافق ال

 .عليها
 مرتفع 12 73.60 0.92 3.68

 مرتفع 11 73.94 1.05 3.70 .أشعر بالقلق والضيق حين أبدد وقتي دون أي إنجاز 24

25 
ليس من الجيد التفوق على اآلخرين حتى ال يشعروا 

 .بالدونية اتجاه أنفسهم
 متوسط 18 59.72 1.16 2.99

 مرتفع 6 78.03 0.90 3.90 .أحب أن أكون أفضل مرشد في مديريتي 26

27 
أستمتع حين أقوم بالمهام الوظيفية حتى وإن استغرقت 

 .وقتا  طويال  
 مرتفع 3 79.01 0.86 3.95

28 
أستمتع بتكوين صداقات مع المرشدين المبدعين كي 

 .أحافظ على معاييري المرتفعة من األداء
 مرتفع 7 77.04 0.92 3.85

29 
رشد عندما أقوم أحب أن يمدحني المسؤولين عني كم

 .بعمل جيد
 مرتفع 10 74.65 1.03 3.73

31 
أميل إلى مواجهة المسائل الصعبة التي تواجهني في 

 .إطار عملي كمرشد
 مرتفع 3 79.01 0.79 3.95

  َيُط 70.62 1.01 3.53ْمُدْجةْمُُاعةُْدمَععةْمإلنج ز

لرردى المرشرردين التربررويين بمحافظررة  أن مسررتوى دافعيررة اإلنجرراز( 01)تشررير المعطيررات الررواردة فرري الجرردول 

بنسرربة مئويررة ( 0.50)كرران متوسررطًام حيررث بلررد المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة لدافعيررة اإلنجرراز الخليررل 

 (. 3.38 – 2.33)م وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين %(33.32)بلغت 

أعلررررى مسررررتوى  قررررد حصررررلت علررررى( 03م 23م 15م 5م 3م 13)أن الف رررررات ( 01)ويت ررررح مررررن الجرررردول 

اطمرح مسرت باًل  :م وقد تمحورت هذه الف ررات حروللدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل لدافعية اإلنجاز

معظرررم النررراس الرررذين يعرفررروني ي ولرررون إننررري أعمرررل بجرررد  نأم إلنجررراز مهرررام إرشرررادية لرررم ي رررم بهرررا اآلخررررون
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أسرتمتع م لل يرام بالشريء بطري رة أف رل عندما أعرف أن شخصًا مثلي قد ح ق شيئًا رائعًام أتحمرسم وطمو 

ن اسرررتغرقت وقترررًا طررروياًلم أميرررل إلرررى مواجهرررة المسرررائل الصرررعبة التررري  حرررين أقررروم بالمهرررام الوظيفيرررة حترررى واى

 .تواجهني في إطار عملي كمرشد

لرردى المرشرردين التربررويين  قررد حصررلت علررى أقررل مسررتوى لدافعيررة اإلنجرراز( 3م 2م 1)فرري حررين أن الف رررات 

غالبررًا مرا تمرر األيررام دون م أشرعر برردنني شرخص كسرول :م وقررد تمحرورت هرذه الف رررات حروليرلبمحافظرة الخل

 .أق ي معظم وقتي مسترخيًا بدًل من التح ير لعملي اإلرشادي في األيام ال ادمةم أن أح ق أي مهمة

ربويين هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية اإلنجاز لدى المرشدين الت: السؤال الرابع

الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، )بحافظة الخليل تعزى للمتغيرات التالية 

 (.المديرية

 :التالية( 13-3)حيث انبثق عنه الفر يات من 
بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة : الفرضية السادسة

 .تبعًا لمتغير الجنس التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجاز المرشديندرجات 
-Independent)للعينات المست لة ( ت)لإلجابة عن الفرض السابق استخدمت الباحثة اختبار 

Samples t-test ) المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في بين متوسطات درجات إليجاد الفروق

 .تبعًا لمتغير الجنس مستوى دافعية اإلنجاز

تعنْ َيُط تُْاَعمفَْالْمُفموقْ(Independent- Samples t-testْ(ْ)ت)نَ ئجْمخَم ْْ(32ْ)جدولْ

َُُغعمْمُج سْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْ  َيلْنمَععةْمإلنج زنْج تْ ْ.(142=ْ ْ)ْتمع ْا

 العدد الجنس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 الداللة اإلحصائية المحسوبة

 الدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز
 0.45 3.58 70 ذكر

غير  3.135 1.030
 0.44 3.48 72 أنثى دالة

 041= ، درجات الحرية (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * ، (1.10)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * *
 1.51( = 1.10)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)، قيمة 0.96( = 1.15)اللة الجدولية عند مستوى د( ت)قيمة 
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إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( 02)تشير النتائج الواردة في الجدول 

(3.35 ≤  ) تبعًا  المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازبين متوسطات درجات

( ت)وهي أصغر من قيمة ( 1.030)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة ر الجنسلمتغي

( 3.135)م وبلغت قيمة الدللة اإلحصائية للدرجة الكلية (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية 

 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)وهي أكبر من 
 

بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ة عنـد مسـتوى الداللـة ال توجد فروق ذات داللة إحصـائي: الفرضية السابعة

 .تبعًا لمتغير سنوات الخبرةمستوى دافعية اإلنجاز المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في درجات 

( One Way ANOVA)للتح ق من صرحة الفر رية الرابعرة ترم اسرتخدام اختبرار تحليرل التبراين األحرادي 

تبعرررًا مسرررتوى دافعيرررة اإلنجررراز تربرررويين بمحافظرررة الخليرررل فررري المرشررردين الدرجرررات للفرررروق برررين متوسرررطات 

 :م وذلك كما هو مو ح في الجداول التاليةلمتغير سنوات الخبرة

مُُمشدينْمَُمتييعنْدْج تْيمعنْمألَدمنْومَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع ْيةُْ(:33ْ)جدولْ

َُُغعمُْ ملنفَ حْنحيْمُخممُْتُح َظةْمُخاعاَْيْ ْيمتْمُخممُتمع ْا

 مَُُيُطْمُح  تي مُعدن ُ يمتْمُخممُ مَُُغعم
ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُدْجةْمُُاعةُْدمَععةْ

ْمإلنج ز

 0.44 3.58 57 سنوات 5أقل من 

 0.40 3.67 31 سنوات 10-5

 0.43 3.40 54 سنوات 11أكثر من 

 0.44 3.53 142 مُُجُيع

المرشردين التربررويين درجررات فري لمتوسرطات الحسررابية وجرود فررروق ظاهريرة بررين ا( 00)يت رح مرن الجرردول 

وللتح رررق مرررن دللرررة الفررررروق . تبعررررًا لمتغيرررر سرررنوات الخبررررة بمحافظرررة الخليرررل فررري مسرررتوى دافعيرررة اإلنجررراز

كمرا هرو مو رح فري الجردول ( One Way ANOVA)اسرتخدمت الباحثرة اختبرار تحليرل التبراين األحرادي 

(03:) 
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ُاَعمفَْالْمُفموقْتعنْ َيُط تْ(One Way ANOVAْ)َم ينْمألح نيْنَ ئجْمخَم ْْتحاعاْمُ(34ْ)جدولْ

َُُغعمُْ يمتْمُخممُمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْ  َيلْنمَععةْمإلنج زْْنْج ت =ْ )ْ.تمع ْا

041)ْ

  صدْْمَُم ين مَُُغعم
 جُيعْ

 مُُمتع ت

نْج تْ

 مُحمية

 َيُطْ

 مُُمتع ت

قعُةْفْ

 مُُح يتة

ْمُدلُة

ْةمإلحص ئع

مُدْجةْمُُاعةْ

 ُدمَععةْمإلنج ز

 0.848 2 1.695 تعنْمُُجُيَ ت

4.533* 0.012 
نمُةَْ دْ

0.01 
0.187ْ 139 25.993 نمخاْمُُجُيَ ت

 ------ 27.688ْ141 مُُجُيع

 (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   (.1.10)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة ** 

وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( 03)ئج الواردة في الجدول يت ح من خالل النتا

المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية درجات بين متوسطات ( α≤0.05)الدللة 

( 3.312)حيث بلغت الدللة إحصائية للدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز تبعًا لمتغير سنوات الخبرةم  اإلنجاز

 .ودالة إحصائياً ( 3.35)من وهي أصغر 

الثنائية البعدية للفروق بين  للم ارنات( Scheffe)شيفيه وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 
تبعًا لمتغير سنوات في مستوى دافعية اإلنجاز درجات المرشدين التربويين بمحافظة الخليل متوسطات 

 (.05)م وذلك كما هو وا ح من خالل الجدول الخبرة
نْج تْ َيُط تْتعنُْاُق ْن تْمُث  ئعةْمُمعديةُْافموقْ(Scheffeْ)نَ ئجْمخَم ْْشعفعنْ(:35ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُديميةمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاْ ْتمع ْا

ْمُُق ْن تْمَُُغعم
مَُُيُطْ

 مُح  تي
 ُ يمت1-50ْ

50ْأ ثمْ نْ

 ُ يمت

اْمُدْجةْمُُاعةُْاعيم 

ْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعة

 ------ ------ 3.58 سنوات 5اقل من 

0.27174  3.67 سنوات 5-11
*

 

  ------ 3.40 سنوات 11أكثر من 

 (1.15)الفرق في المتوسطات دال إحصائيًا عند مستوى * 

ين درجات المرشدمتوسطات إلى أن الفروق بين ( 23)تشير الم ارنات الثنائية البعدية وفق الجدول 

سنوات من ( 13-5)كانت بين الذين سنوات خبرتهم من التربويين بمحافظة الخليل في دافعية اإلنجاز 

-5)سنوات من جهة أخرىم ولصالح الذين سنوات خبرتهم من ( 13)جهة وبين الذين خبرتهم أكثر من 

 . سنوات الذين كانت دافعية اإلنجاز لديهم أعلى( 13
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بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ال توجد فـرو: الفرضية الثامنة

 .تبعًا لمتغير المؤهل العلمي المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازدرجات 

-Independent)للعينات المست لة ( ت)لإلجابة عن الفرض السابق استخدمت الباحثة اختبار 

Samples t-test )المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في بين متوسطات درجات الفروق  إليجاد

 .تبعًا لمتغير المؤهل العلمي مستوى دافعية اإلنجاز

تعنْ َيُط تُْاَعمفَْالْمُفموقْ(Independent- Sample T-Testْ(ْ)ت)نَ ئجْمخَم ْْ(36ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُ هاْمُعاُيْنج زمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْ  َيلْنمَععةْمإلنْج تْ ْ.(142= )ْتمع ْا

ْمَُُغعم
مُُ هاْ

ْمُعاُي
ْمُعدن

مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

ْمُُعع ْي

قعُةْتْ

ْمُُح يتة
ْمُدلُةْمإلحص ئعة

 مُدْجةْمُُاعةُْدمَععةْمإلنج ز

 0.45 3.53 109 بكالوريوس

1.111 1.992 
غير 

 دالة
ماجستير 

 فأعلى
33 3.53 0.43 

 041= ، درجات الحرية (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * ، (1.10)حصائيًا عند مستوى داللة دالة إ* *
 1.51( = 1.10)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)، قيمة 0.96( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة 

ئية عند مستوى الدللة إلى عدم وجود فروق ذات دللة إحصا( 03)تشير النتائج الواردة في الجدول 

(3.35 ≤  ) تبعًا  المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازبين متوسطات درجات

وهي أصغر من قيمة ( 3.313)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة لمتغير المؤهل العلمي

ة الدللة اإلحصائية للدرجة الكلية م وبلغت قيم(3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)

 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)وهي أكبر من ( 3.332)

بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة : الفرضية التاسعة

 .جتماعيةتبعًا لمتغير الحالة اال المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازدرجات 

-Independent)للعينات المست لة ( ت)لإلجابة عن الفرض السابق استخدمت الباحثة اختبار 

Samples t-test ) المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في بين متوسطات درجات إليجاد الفروق

 .تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية مستوى دافعية اإلنجاز
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تعنْ َيُط تُْاَعمفَْالْمُفموقْ(Independent- Samples t-testْ)(ْت)نَ ئجْمخَم ْْ(37ْ)جدولْ

َُُغعمْمُح ُةْملجَُ َعةْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْ  َيلْنمَععةْمإلنج زنْج تْ =ْ ْ)ْتمع ْا

142).ْ

ْمَُُغعم
مُح ُةْ

ْملجَُ َعة
ْمُعدن

مَُُيُطْ

ْمُح  تي

ملنحممفْ

ْمُُعع ْي

قعُةْتْ

ْمُُح يتة
ْمإلحص ئعةمُدلُةْ

 مُدْجةْمُُاعةُْدمَععةْمإلنج ز
 0.48 3.34 20 أعزب

-2.221* 0.0.9ْ

نمُةْ

َ دْ

0.01ْ
 0.42 3.57 121 متزوج

 041= ، درجات الحرية (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * ، (1.10)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة * *
 1.51( = 1.10)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)، قيمة 0.96( = 1.15)الجدولية عند مستوى داللة ( ت)قيمة 

 3.35)إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( 03)تشير النتائج الواردة في الجدول 

تبعًا لمتغير  المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازبين متوسطات درجات (  ≥

( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.221)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة ةالحالة الجتماعي

( 3.323)م وبلغت قيمة الدللة اإلحصائية للدرجة الكلية (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية 

حيث كانت الفروق في مستوى دافعية اإلنجاز لصالح . ودالة إحصائياً ( 3.35)وهي أصغر من 

 .للعزاب( 0.03)م ابل ( 0.53)متوسط حسابي بلد المتزوجين ب
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بـين متوسـطات  ( ≥ 1.15)ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة : الفرضية العاشرة

 .تبعًا لمتغير المديريةمستوى دافعية اإلنجاز المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في درجات 

( One Way ANOVA)سرتخدام اختبرار تحليرل التبراين األحرادي للتح رق مرن صرحة الفر رية الرابعرة ترم ا

تبعرررًا مسرررتوى دافعيرررة اإلنجررراز المرشررردين التربرررويين بمحافظرررة الخليرررل فررري درجرررات للفرررروق برررين متوسرررطات 

 :م وذلك كما هو مو ح في الجداول التاليةلمتغير المديرية

مُُمشدينْمَُمتييعنْدْج تْ ْيةُْيمعنْمألَدمنْومَُُيُط تْمُح  تعةْوملنحممَ تْمُُعع(:38ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُديميةملنفَ حْنحيْمُخممُْتُح َظةْمُخاعاَْيْ ْتمع ْا

 مَُُيُطْمُح  تي مُعدن مُُديمية مَُُغعم
ملنحممفْ

 مُُعع ْي

مُدْجةْمُُاعةُْدمَععةْ

ْمإلنج ز

 0.31 3.49 31 شمال الخليل

 0.44 3.44 48 وسط الخليل

 0.44 3.46 37 جنوب الخليل

 0.48 3.85 26 يطا

 0.44 3.53 142 مُُجُيع

المرشردين التربررويين درجررات فري وجرود فررروق ظاهريرة بررين المتوسرطات الحسررابية ( 08)يت رح مرن الجرردول 

وللتح ررق مررن دللررة الفررروق اسررتخدمت . تبعررًا لمتغيررر المديريررة بمحافظررة الخليررل فرري مسررتوى دافعيررة اإلنجرراز

 (:03)كما هو مو ح في الجدول ( One Way Anova)األحادي الباحثة اختبار تحليل التباين 

ُاَعمفَْالْمُفموقْتعنْ َيُط تْ(One Way ANOVAْ)نَ ئجْمخَم ْْتحاعاْمَُم ينْمألح نيْ(39ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُديميةمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاَْيْ  َيلْنمَععةْمإلنج زْْنْج ت ْ.ْتمع ْا

( ْ=041)ْ

 م ين صدْْمَُ مَُُغعم
 جُيعْ

 مُُمتع ت

نْج تْ

 مُحمية

 َيُطْ

 مُُمتع ت

قعُةْفْ

 مُُح يتة

ْمُدلُة

ْمإلحص ئعة

مُدْجةْمُُاعةْ

 ُدمَععةْمإلنج ز

 1.065 3 3.194 تعنْمُُجُيَ ت

5.998
**

 0.001 
نمُةَْ دْ

0.05 
0.177ْ 138 24.494 نمخاْمُُجُيَ ت

 ------ 27.688ْ141 مُُجُيع

 (1.15)دالة إحصائيًا عند مستوى داللة *   (.1.10)ند مستوى داللة دالة إحصائيًا ع** 

وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى ( 03)يت ح من خالل النتائج الواردة في الجدول 
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المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية درجات بين متوسطات ( α≤0.05)الدللة 

وهي ( 3.331)حيث بلغت الدللة إحصائية للدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز ريةم تبعًا لمتغير المدي اإلنجاز

 .ودالة إحصائياً ( 3.35)أصغر من 

الثنائية البعدية للفروق بين  للم ارنات( Scheffe)شيفيه وإليجاد مصدر الفروق استخدم اختبار 

م تبعًا لمتغير المديريةإلنجاز في مستوى دافعية ادرجات المرشدين التربويين بمحافظة الخليل متوسطات 

 (.33)وذلك كما هو وا ح من خالل الجدول 

نْج تْ َيُط تْتعنُْاُق ْن تْمُث  ئعةْمُمعديةُْافموقْ(Scheffeْ)نَ ئجْمخَم ْْشعفعنْ(:41ْ)جدولْ

َُُغعمْمُُديميةمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعةْمُُمشدينْمَُمتييعنْتُح َظةْمُخاعاْ ْتمع ْا

ُْق ْن تمُْمَُُغعم
مَُُيُطْ

 مُح  تي
ْيط  ج يبْمُخاعا وُطْمُخاعا

مُدْجةْمُُاعةُْاعيم اْ

ْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعة

0.36013------- ------  3.49 شمال الخليل
*

 

0.40171- ------  3.44 وسط الخليل
*

 

0.38669- ------  3.46 جنوب الخليل
*

 

 ------ ------  3.85 يطا

 (1.15)ت دال إحصائيًا عند مستوى الفرق في المتوسطا* 

درجات المرشدين متوسطات إلى أن الفروق بين ( 02)تشير الم ارنات الثنائية البعدية وفق الجدول 

كانت بين مديريات وسط الخليلم وشمال الخليلم وجنوب التربويين بمحافظة الخليل في دافعية اإلنجاز 

ح مديرية يطا الذين كانت دافعية اإلنجاز لديهم الخليل من جهة ومديرية يطا من جهة أخرى ولصال

 . أعلى
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ْمُفصاْمُخ  س

ْ   قَةْمُ َ ئجْومَُيصع ت
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ْمُفصاْمُخ  س

ْ:   قَةْنَ ئجْمُدْمُة:ْأولاْ

هل توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية بين العوامل الخمسة : مناقشة نتائج التساؤل الرئيس

 از لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل؟الكبرى للشخصية ودافعية اإلنج

 :لإلجابة عن هذا السؤال انبث ت عنه الفر ية التالية

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال : مناقشة نتائج الفرضية الرئيسة

(α≤0.05 )ويين بمحافظة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ودافعية اإلنجاز لدى المرشدين الترب

 .الخليل

م حيث بلد معامل ودافعية اإلنجاز العصابيةتبين وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين   

 (.3.333)بدللة إحصائية ( 3.223) بلدودافعية اإلنجاز  العصابيةالرتباط للعالقة بين 

عالية من ال لق والتوتر  هذه النتيجة بدن صاحب الشخصية العصابية يتمتع بدرجات وتفسر الباحثة  

نجازها بفاعلية أكثر من غيره المنوطةالتي ت ود بدورها إلى دفعة نحو ال يام بالمهام   . به واى

وجود عالقة موجبة بين التي أظهرت  ((Rosellini & Brown, 2011وبراون روسليني واتف ت مع 

  (Fayombo, 2010) يومبوافيجة مع واختلفت هذه النتم بدنواعها والكتئابال لق  وا طراباتالعصابية 

ي ظة ال ميرم )موجبة بين جميع عوامل الشخصية  ارتباطيةأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة والتي 

والمرونة النفسيةم بينما كانت العالقة سلبية مع خاصية ( نبساطيةنفتا  على الخبراتم والالم بوليةم ال

وجود عالقة ارتباطية سالبة  نتائجهاأظهرت التي  (2310)عسيري دراسة كما اختلفت مع  .العصابية

المغامرةم المثابرةم تنوع الهتماماتم والث ة بالنفسم )ذات دللة إحصائية بين سمة العصابية وكل من 

التي ( 2315)وتختلف مع دراسة ب يعي  .من أبعاد دافعية اإلنجاز لدى المرشدين( م والمنافسةوالست الل

 .سلبية بين عامل العصابية والر ا الوظيفي وجود عالقةبينت 
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م حيث بلد معامل الرتباط ودافعية اإلنجاز االنبساطتبين وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين   

 (.3.325)بدللة إحصائية ( 3.188) بلدودافعية اإلنجاز  االنبساطللعالقة بين 

النبساطي من سمات النشاط والحيوية والرو   هذه النتيجة لما يتمتع به الشخص وتفسر الباحثة  

 .التنافسية وحب الزعامة الذي ي ود بدوره إلى إنجاز األعمال بحيوية أكبر م ارنة باآلخرين

 ارتباطيةوجود عالقة التي توصلت إلى  (Fayombo, 2010) يومبوافواتف ت هذه النتيجة مع دراسة 

( نبساطيةنفتا  على الخبراتم والالم بوليةم ال ي ظة ال ميرم)صية موجبة بين جميع عوامل الشخ

وجود عالقة ارتباطية ذات  التي توصلت إلى (2310)عسيري دراسة كذلك اتف ت مع . والمرونة النفسية

م واختلفت مع والدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز لدى المرشدين الطالبيين دللة إحصائية بين النبساطية

عالقة سالبة بين  وجودالتي توصلت إلى  ((Rosellini & Brown, 2011وبراون روسليني دراسة 

 .الكتئابوالمخاوف وا طراب  النبساطية

م حيث االنفتاح على الخبرة ودافعية اإلنجازتبين وجود عالقة  عيفة سالبة وغير دالة إحصائيا بين   

بدللة إحصائية ( -3.335)بلد  االنفتاح على الخبرة ودافعية اإلنجازمعامل الرتباط للعالقة بين  أن

(3.332 .) 

صاحب الشخصية المتسمة بالنفتا  على الخبرة يميل الى الخيال وكثرة أحالم  وترى الباحثة في أن  

الي ظة والبتكار وتجريب كل ما هو جديد مما يؤثر سلبًا على إنجاز األعمال والمهام اإلرشادية الروتينية 

  .المنوطة به

موجبة بين  ارتباطيةوجود عالقة التي أظهرت  (Fayombo, 2010) يومبواف لنتيجة معواختلفت هذه ا  

. والمرونة النفسية( نبساطيةالالخبراتم و  نفتا  علىي ظة ال ميرم الم بوليةم ال)صية جميع عوامل الشخ

وجود عالقة ارتباطية ذات دللة  نتائجهاأظهرت  التي  (2310)عسيري  كذلك اختلفت مع دراسة
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والدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز لدى ( النبساطيةم النفتا م ي ظة ال ميرم الطيبة)إحصائية بين سمات 

 .المرشدين الطالبيين

حيث بلد معامل الرتباط  المقبولية ودافعية اإلنجازتبين وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين   

 (.3.333)بدللة إحصائية ( 3.338) المقبولية ودافعية اإلنجازللعالقة بين 

صاحب الشخصية الذي يتمتع بالم بولية والطيبة تكون لدية رغبة  إلى أنهذه النتيجة  الباحثة وترجع  

كبيرة في مساعدة اآلخرين والتعاون والتعاطف معهمم لديه ث ة عالية بالنفس وباآلخرين وهذه الصفات 

 .و اإلنجازكفيلة بدن تصنع منه شخصًا لديه دافعية عالية نح

وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين عوامل التي بينت  (2315)ب يعي واتف ت هذه النتيجة مع دراسة   

 يومبواف دراسة وتتفق هذه النتيجة مع. والم بولية وي ظة ال مير والر ا الوظيفي النبساطية

(Fayombo, 2010)  ي ظة )وامل الشخصية موجبة بين جميع ع ارتباطيةوجود عالقة التي أظهرت

 .والمرونة النفسية( نبساطيةنفتا  على الخبراتم والال ميرم الم بوليةم ال

م حيث بلد دافعية اإلنجازيقظة الضمير وبين تبين وجود عالقة طردية موجبة دالة إحصائيا بين    

 (. 3.333)صائية بدللة إح( 3.333) دافعية اإلنجازيقظة الضمير وبين معامل الرتباط للعالقة بين 

في سبيل  هذه النتيجة بالدور التي تلعبه سمات هذه الشخصية والتي تجعله منا ل وتفسر الباحثة   

 .النجازم مكافح وطمو  ومثابر في سبيل تح يق أهدافه

 ارتباطيررةوجررود عالقررة الترري أظهرررت  (Fayombo, 2010) يومبوافرر دراسررة وتتفرق هررذه النتيجررة مررع

( نبسررراطيةنفترررا  علرررى الخبرررراتم والي ظرررة ال رررميرم الم بوليرررةم ال)صرررية مرررل الشخموجبرررة برررين جميرررع عوا

أظهررت التري  ((Rosellini & Brown, 2011وبرراون روسرليني دراسرة  واختلفرت مرع .والمرونرة النفسرية

وجرردت عالقررة اتف ررت معهررا فرري أنهررا م بينمررا الكتئررابوجررود عالقررة سررالبة بررين ي ظررة ال ررمير وا ررطرابات 

 .ي ظة ال مير وال لق العام موجبة بين
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ما أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعا لدى المرشدين : السؤال األولمناقشة نتائج 

 التربويين بمحافظة الخليل؟

كران بدرجرة  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لردى المرشردين التربرويين بمحافظرة الخليرلتبين أن شيوع    

وبنسررربة مئويرررة بلغرررت ( 0.20)الحسرررابي للعوامرررل الخمسرررة للشخصرررية ككرررل متوسرررطةم حيرررث بلرررد المتوسرررط 

(33.33 .)% 

وقرررد كررران أكثرررر هرررذه العوامرررل شررريوعًا عامرررل النبسررراط الرررذي جررراء فررري المركرررز األول بمتوسرررط حسرررابي    

م ترررراله فرررري المركررررز الثرررراني عامررررل ي ظررررة ال ررررمير بمتوسررررط حسررررابي %(31.35)ونسرررربة مئويررررة ( 0.58)

( 0.22)م وجرراء فرري المركررز الثالررث عامررل الم بوليررة بمتوسررط حسررابي %(33.03)ة ونسرربة مئويرر( 0.52)

( 0.13)م وجراء فرري المركرز الرابررع عامرل النفتررا  علرى الخبرررة بمتوسرط حسررابي %(33.33)ونسربة مئويررة 

( 2.35)م وحرل فرري المركرز الخرامس واألخيرر عامررل العصرابية بمتوسرط حسررابي %(30.33)ونسربة مئويرة 

 %(.50.38)ونسبة مئوية 

بدن صفة النبساطية هي من أهم الصفات التي لبد أن يتمتع بهرا المرشرد التربروي وذلرك  وتفسر الباحثة   

تحليره بمشراعر البهجرة والسرعادة والحرب والمتعرة وسررعة في أن يكون إجتماعيًا ودودًا لطيفًام باإل افة إلى 

قادرًا على ت ديم الخدمرة اإلرشرادية لطالبره علرى  ال حك والبتسام والتفاؤلم والتي تصنع منه مرشدًا ناجحاً 

 .أكمل وجه

أمرا بالنسربة لصرفة العصررابية فكانرت فري المركررز الخرامس واألخيرر وهرذا يرردل علرى أن سرمات العصررابية     

بال لق واإلحراج والشعور بالذنب والتشاؤم والحزن وانخفاض احترام الذات تنطبق على المتمثلة 

 .ن في محافظة الخليلنسبة قليلة من المرشدي
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ـــــــق  المرشررررررردين  نترررررررائج شررررررريوع العوامرررررررل الخمسرررررررة الكبررررررررى للشخصرررررررية لررررررردى بمناقشرررررررةأمـــــــا فيمـــــــا يتعل

فكانررررت علرررررى النحرررررو  العوامرررررل الخمسررررة الكبررررررى للشخصررررريةالتربررررويين بمحافظرررررة الخليررررل لكرررررل عامرررررل مررررن 

 :التالي

 :عامل العصابيةمناقشة نتائج ( أ

جراءت بدرجرة متوسرطةم المرشردين التربرويين بمحافظرة الخليرل  شيوع عامرل العصرابية لردىتبين أن درجة   
م وقرد %(50.38)بنسربة مئويرة بلغرت ( 2.35)حيث بلد المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لعامل العصرابية 

 (. 0.33 – 2.30)تراوحت المتوسطات الحسابية بين 
ن بررين العوامررل األخرررى كررون وتفسررر الباحثررة انخفرراض مسررتوى العصررابية وحلولهررا فرري المركررز األخيررر مرر   

 أنمراط إلرى ي رود مرا غالبراً  الذي والع لي النفعالي الن ج من مت دمة لمرحلة وصلوا قدالمرشدين التربويين 

 فال رغوط منط يرةم بطري رة المختلفرة المواقرف مرع يتعراملون جعلرتهم علميرة أسرس علرى المبنري التفكير من

 نحرو للعمرل دفعهرم الرذي اإليجرابي التحردي مرن نوعراً  شركلت لهرا يتعر رون الترى والنفسرية الجتماعيرة

 .فعالة بطري ة مواجهتها

 

 :عامل االنبساطمناقشة نتائج ( ب

جاءت بدرجة متوسطةم حيث لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل النبساط شيوع عامل أن درجة   

م وقد %(31.35)وية بلغت بنسبة مئ( 0.58)بلد المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لعامل النبساط 

 (. 3.33 – 2.33)تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 النبساطية تشير حيث النبساطية لعامل الفرعية السمات  وء في النتيجة هذه وتفسر الباحثة  

قامرة الجتماعيرة المشراركة فري والرغبرة واأللفرة الخارجية المعايير مع التوافق إلى م مونها في  عالقرات واى

قامرة اآلخررين مرع ومتزنرة يةسرو   التفكيرر مسرتوى وعلرى والعمرلم البيرت فري العالقرات مرن متماسركة شربكة واى
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 النبسراط ويررتبط المنطرقم باسرتخدام الخرارجي العرالم جوانرب تفسرير إلرى النبسراطي الشرخص يميرل

 .والر ا بالسعادة والشعور اإليجابية بالمشاعر

 :برةعامل االنفتاح على الخمناقشة نتائج (  

جراءت بدرجرة لدى المرشدين التربويين بمحافظرة الخليرل النفتا  على الخبرة شيوع عامل تبين أن درجة    

بنسرربة مئويررة ( 0.13)النفتررا  علررى الخبرررة متوسررطةم حيررث بلررد المتوسررط الحسررابي للدرجررة الكليررة لعامررل 

 (. 3.32 – 2.33)م وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين %(30.33)بلغت 

 والفنيم الجمالي باإلبداع المرتبطة بالسلوكيات الخبرة على النفتا  ارتباط وتفسر الباحثة هذه النتيجة في   

 محبون أنهم كما تماراوالمه المعلومات من الجديد عن مدلوف غير نحو على األفراد هؤلء يبحث حيث

بداع  مغامرة وأكثر ماستطالع وحب ف ول ولديهم للتعلم  .واى

 :عامل المقبوليةة نتائج مناقش( د

جراءت بدرجرة متوسررطةم لردى المرشرردين التربرويين بمحافظرة الخليررل الم بوليرة شريوع عامررل تبرين أن درجرة   

م وقرد %(32.35)بنسربة مئويرة بلغرت ( 0.13)الم بوليرة حيث بلد المتوسط الحسابي للدرجرة الكليرة لعامرل 

 (. 3.13 – 2.23)تراوحت المتوسطات الحسابية بين 

 كمرررا أن رتباطرررًا بالعالقرررات الشخصرررية االعامرررل يعتبرررر األكثرررر  أن هرررذاالباحثرررة هرررذه النتيجرررة إلرررى  تعرررزوو     

هرذه السرمة الفرروق الفرديرة  الم بولية تجعل الفرد قادرًا على مواجهة مشاكل و غوط الحياة العامةم وتعكس

ه السرمات بالتسرامح والث رةم وحسرن جتمراعيم ويتسرم الرذين يتصرفون بهرذهتمام العام لتح يرق الوئرام الفي ال

 .الطباع والتعاون وال بول بحيث يحترمون وي درون اآلخرين

 :عامل يقظة الضميرمناقشة نتائج ( ه
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جررررراءت لررررردى المرشررررردين التربرررررويين بمحافظرررررة الخليرررررل ي ظرررررة ال رررررمير شررررريوع عامرررررل تبرررررين أن درجرررررة    

( 0.52)ي ظرررررررة ال رررررررمير ل بدرجرررررررة متوسرررررررطةم حيرررررررث بلرررررررد المتوسرررررررط الحسرررررررابي للدرجرررررررة الكليرررررررة لعامررررررر

 (.3.30 – 2.22)م وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين %(33.03)بنسبة مئوية بلغت 

 عال   إحساس لديهم بدن المرشدين الذين يتسمون بي ظة ال مير يكونوتفسر الباحثة هذه النتيجة    

 في والكفاءة الصعوبات واجهةم على وال درة الجاد والعمل اإلرادة على مؤشراً  تعتبروالتي  بالمسؤوليةم

 .التحديات مع التعامل

 :والذي ينص( 5-1)انبثق عنه الفر يات من : السؤال الثانيمناقشة نتائج 
هـل توجــد فــروق ذات داللــة إحصـائية فــي العوامــل الخمســة الكبـرى للشخصــية لــدى المرشــدين التربــويين 

خبــرة، المؤهـل العلمــي، الحالـة االجتماعيــة، الجــنس، سـنوات ال)بمحافظـة الخليــل تعـزى للمتغيــرات التاليـة 
 ؟(المديرية

 :مناقشة الفرضيات المنبثقة عنه

برين  ( ≥ 3.35)ل توجرد فرروق ذات دللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة  :الفرضية األولـىمناقشة نتائج 
بعرًا لمتغيرر تالمرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبررى للشخصرية متوسطات درجات 

 .الجنس
بين (  ≥ 3.35)عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة توصلت الدراسة إلى   

تبعًا لمتغير المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية متوسطات درجات 

الجدولية ( ت)ي أصغر من قيمة وه( 3.203)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة الجنس

م كذلك لم تظهر فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عاملي (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)

 (. العصابيةم وي ظة ال مير)

( ت)في حين ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل النبساطم حيث بلغت قيمة    

م وقد كانت (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.838)المحسوبة 

 .للذكور( 0.33)م ابل ( 0.38)الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي بلد 
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( ت)كما ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل النفتا  على الخبرةم حيث بلغت قيمة 

م وقد كانت (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.332)المحسوبة 

 .للذكور( 0.13)م ابل ( 0.23)الفروق لصالح اإلناث بمتوسط حسابي بلد 

المحسوبة ( ت)كذلك ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل الم بوليةم حيث بلغت قيمة 

وقد كانت الفروق م (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.318)

 .لإلناث( 0.11)م ابل ( 0.03)لصالح الذكور بمتوسط حسابي بلد 

ظهور فروق ذات دللة إحصائية في عامل النبساط لصالح اإلناث إلى مدى حبهن  وتعزو الباحثة    

م وتكوين العديد من الصداقاتم والحاجة إلى أناس حولهن يتحدث معهمم والتصرف بسرعة دون للحفالت

 .م وحبهن لأللوان الساطعة واألماكن المزدحمةتردد

 إلى مرده الخبرة على النفتا  عامل على من المرشدات اإلناث ارتفاع درجات وترى الباحثة إلى أن   

 معترك ودخولها انخراطها في العمل أن إل المرأة لها تتعرض التي ال غوط من وبالرغم الث افيم النفتا 

عادة التغيير في الرغبة إلى تسعى جعلها جتماعيةال الحياة  التي والسياسية الجتماعية ال يم في النظر واى

 عامل في المرتفعة الدرجات ذوي األفراد فإن هذا إلى إ افة الذكورم من أكبر بشكل قدرها من تحط

 خصائصال وهذه والجماليةم الفنية ال يم وت دير والدفء الواسعم وسمة التعاطف بالخيال يتميزون النفتا 

 .تميز اإلناث عن الذكور

إلى سعي الذكور لتح يق اإلنجاز  فتعزو الباحثة ذلك ارتفاع درجات الذكور في عامل الم بولية ماأ   

عية جتمااشخص األكثر وداعة األساس ألدوار تعد صورة الوتحمل المسؤولية والسعي وراء التنظيمم حيث 

 .لنفسجتماعية وعلم امهمة مثل التدريس والخدمة ال

عدم وجود فروق ذات دللة إلى التي توصلت  (2312)سمارة وآخرون دراسة وتتفق هذه النتيجة مع   

التي  (2313)أبو عون كما اتف ت مع دراسة . الجنس إحصائية في درجة دافعية اإلنجاز ت عزى لمتغير
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الصحفيين ت عزى عدم وجود فروق ذات دللة احصائية في متوسط الدافعية لإلنجاز لدى توصلت إلى 

 .الجنس لمتغير

برين  ( ≥ 3.35)ل توجرد فرروق ذات دللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة  :الفرضية الثانيةمناقشة نتائج 
تبعرًا لمتغيرر المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبررى للشخصرية متوسطات درجات 

 .سنوات الخبرة
بين ( α≤0.05)جود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة عدم و توصلت الدراسة إلى   

تبعًا لمتغير في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية المرشدين التربويين بمحافظة الخليل درجات متوسطات 

 .  الخبرة سنوات

ةم الباحثة هذه النتيجة إلى عدم وجود ارتباط بين السمات الشخصية للمرشدين وسنوات الخبر  وتعزو  

 .فالعوامل الخمسة الكبرى ل تتدثر بالت دم بسنوات العمل

وي ظة ال مير  النبساطيةوجود فروق في عوامل التي توصلت إلى  (2315)ب يعي واختلفت مع دراسة 

 .تبعًا إلى متغير الخبرة التدريسية ولصالح ذوي الخبرة األعلى

 

برين  ( ≥ 3.35)ة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة ل توجرد فرروق ذات دللر :الفرضية الثالثـةمناقشة نتائج 
تبعرًا لمتغيرر المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبررى للشخصرية متوسطات درجات 

 .المؤهل العلمي
بين (  ≥ 3.35)عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة  توصلت الدراسة إلى  

تبعًا لمتغير دين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية المرشمتوسطات درجات 

( ت)وهي أصغر من قيمة ( 1.351)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة المؤهل العلمي

 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية 
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العصابيةم والنبساطم والم بوليةم )ي متوسطات عوامل كذلك لم تظهر فروق ذات دللة إحصائية ف

 . وغير دالة إحصائياً ( 3.35)م حيث كانت الدللة اإلحصائية لهذه العوامل أكبر من (وي ظة ال مير

( ت)بينما ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عامل النفتا  على الخبرةم حيث بلغت قيمة 

م وقد كانت (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية ( ت)من قيمة وهي أكبر ( 2.203)المحسوبة 

لحملة شهادة ( 0.10)م ابل ( 0.02)الفروق لصالح حملة شهادة الماجستير فدعلى بمتوسط حسابي بلد 

 .البكالوريوس

ى وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى أنه كلما ارتفعت الدرجة العلمية للفرد أصبحت لديه قدرة عالية عل  

 .التفكير والنت اد والتحليل

برين  ( ≥ 3.35)ل توجرد فرروق ذات دللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة  :الفرضية الرابعةمناقشة نتائج 
تبعرًا لمتغيرر المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبررى للشخصرية متوسطات درجات 
 .الحالة الجتماعية

بين (  ≥ 3.35)دم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة عتوصلت الدراسة إلى 

تبعًا لمتغير المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية متوسطات درجات 

( ت)وهي أصغر من قيمة ( 1.003)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة الحالة الجتماعية

م كذلك لم تظهر فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات (3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)الجدولية 

العصابيةم والنبساطم والنفتا  على الخبرةم والم بوليةم وي ظة )جميع العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

 . وغير دالة إحصائياً ( 3.35)حيث كانت الدللة اإلحصائية لجميع العوامل أكبر من ( ال مير

نفسره  بالشرخص عالقرة ذات األولرى بالدرجرة هري الشخصرية عوامرل أن فري هرذه النتيجرة وتفسرر الباحثرة  

 .جتماعية للفردوليس لها ارتباط بالحالة ال
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 ( ≥ 3.35)ل توجرد فرروق ذات دللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة  :الفرضـية الخامسـةمناقشـة نتـائج 

تبعررًا ويين بمحافظررة الخليررل فرري العوامررل الخمسررة الكبرررى للشخصررية المرشرردين التربرربررين متوسررطات درجررات 

 .لمتغير المديرية

المرشدين درجات بين متوسطات ( α≤0.05)وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

م حيث كانت الدللة تبعًا لمتغير المديريةفي العوامل الخمسة الكبرى للشخصية التربويين بمحافظة الخليل 

كذلك . ودالة إحصائياً ( 3.35)اإلحصائية للدرجة الكلية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية أصغر من 

م حيث (العصابيةم والم بولية وي ظة ال مير)ظهرت فروق ذات دللة إحصائية في متوسطات عوامل 

ق لصالح ودالة إحصائيًام وكانت الفرو ( 3.35)كانت الدللة اإلحصائية لهذين العاملين أصغر من 

 .مديرية يطا

بين متوسطات ( α≤0.05)في حين لم تظهر فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة 

 تبعًا لمتغير المديريةفي العوامل الخمسة الكبرى للشخصية المرشدين التربويين بمحافظة الخليل درجات 

ة اإلحصائية لهذين العاملين حيث كانت الدلل( النبساط والنفتا  على الخبرة)في عوامل الشخصية 

 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)أكبر من 

 

 

 ما مستوى دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بمحافظة الخليل؟: السؤال الثالثمناقشة نتائج 

كرررران متوسررررطًام حيررررث بلررررد لرررردى المرشرررردين التربررررويين بمحافظررررة الخليررررل  تبررررين أن مسررررتوى دافعيررررة اإلنجرررراز

م وقررد تراوحررت %(33.32)بنسرربة مئويررة بلغررت ( 0.50)بي للدرجررة الكليررة لدافعيررة اإلنجرراز المتوسررط الحسررا

 (. 3.38 – 2.33)المتوسطات الحسابية بين 
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النبساطيةم والم بوليةم والعصابيةم )الباحثة هذه النتيجة بدن العوامل الخمسة الكبرى المتمثلة برر  وتعزو   

 .إلحصائي المرتبطة بها بدرجة متوسطةم جاءت نتائج التحليل ا(وي ظة ال مير

 :والذي ينص( 13-3)حيث انبثق عنه الفر يات من : السؤال الرابعمناقشة نتائج 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية اإلنجاز لدى المرشدين التربويين بحافظـة الخليـل 

 (.ي، الحالة االجتماعية، المديريةالجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلم)تعزى للمتغيرات التالية 
 :مناقشة الفرضيات المنبثقة عنه

 ( ≥ 3.35)ل توجرد فرروق ذات دللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة  :الفرضـية السادسـةمناقشـة نتـائج 
تبعرررًا لمتغيرررر  المرشررردين التربرررويين بمحافظرررة الخليرررل فررري مسرررتوى دافعيرررة اإلنجرررازبرررين متوسرررطات درجرررات 

 .الجنس
بين (  ≥ 3.35)عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة لت الدراسة إلى توص    

م تبعًا لمتغير الجنس المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازمتوسطات درجات 

( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أصغر من قيمة ( 1.030)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)حيث بلغت قيمة 

وهي أكبر من ( 3.135)م وبلغت قيمة الدللة اإلحصائية للدرجة الكلية (3.35)عند مستوى دللة 

 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)

ظروف وطبيعة العملم باإل افة إلى اشتراك جميع الهذه النتيجة في درجة تشابه  وتربط الباحثة   

 عامل كون إلى باإل افة. عمل اإلرشاديالمرشدين بنفس الصعوبات والمشكالت التي تحت ن بيئة ال

 وتحمل المثابرة يتطلب النجا  تح يق أن كما الجنسينم كال وطمو  غاية األداء وحسن والنجا  التفوق

دورهم األساسي في  وتفعيل تطوير أجل من الجنسين بين مشتركة الخاصيات هذه المسؤولياتم وكل

 .ن الذكور اإلناث في مستوى الدافعية لإلنجازمما أدى إلى عدم وجود فروق بيالعمل اإلرشادي 

وعدم وجود فروق ذات دللة التي توصلت إلى  (2312)سمارة وآخرون وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    

 .(2313)أبو عون كذلك اتف ت مع دراسة . الجنس إحصائية في درجة دافعية اإلنجاز ت عزى لمتغير
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برين  ( ≥ 3.35)د فروق ذات دللة إحصائية عند مسرتوى الدللرة ل توج :الفرضية السابعةمناقشة نتائج 

تبعررًا لمتغيررر سررنوات مسررتوى دافعيررة اإلنجرراز المرشرردين التربررويين بمحافظررة الخليررل فرري متوسررطات درجررات 

 .الخبرة

بين ( α≤0.05)وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة توصلت الدراسة إلى 

تبعًا لمتغير سنوات  التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجاز المرشديندرجات متوسطات 

( 3.35)وهي أصغر من ( 3.312)حيث بلغت الدللة إحصائية للدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز الخبرةم 

 .سنوات( 13-5)وكانت الفروق لصالح الذين سنوات خبرتهم من . ودالة إحصائياً 

ة إلى اكتسابهم الث ة بالنفس والتكيف مع بيئة العملم وعدم الشعور بالروتين هذه النتيج وتفسر الباحثة  

 .ال اتل الذي ي ود لإلحتراق الوظيفي

عدم وجود فروق ذات دللة التي توصلت إلى  (2313)أبو عون دراسة هذه النتيجة مع  وتختلف   

 .رةالخب حصائية في متوسط الدافعية لإلنجاز لدى الصحفيين ت عزى لمتغيرإ

برين  ( ≥ 3.35)ل توجد فرروق ذات دللرة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة  :الفرضية الثامنةمناقشة نتائج 

تبعررًا لمتغيررر المؤهررل  المرشرردين التربررويين بمحافظررة الخليررل فرري مسررتوى دافعيررة اإلنجررازمتوسررطات درجررات 

 .العلمي

بين (  ≥ 3.35)ستوى الدللة عدم وجود فروق ذات دللة إحصائية عند متوصلت الدراسة إلى    

تبعًا لمتغير المؤهل  المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازمتوسطات درجات 

الجدولية ( ت)وهي أصغر من قيمة ( 3.313)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)م حيث بلغت قيمة العلمي

وهي أكبر ( 3.332)اإلحصائية للدرجة الكلية  م وبلغت قيمة الدللة(3.35)عند مستوى دللة ( 1.33)

 .وغير دالة إحصائياً ( 3.35)من 

نجاز تبعًا لمتغير المؤهل العلمي عية اإلعدم وجود فروق بين المرشدين في مستوى دافوتعزو الباحثة    
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 إلى ارتباط عامل النفتا  على الخبرة بشكل سلبي مع دافعية اإلنجازم حيث جاء هذا العامل لصالح

 .حملة شهادة الماجستير فدعلى

وعدم وجود فروق ذات دللة التي توصلت إلى  (2312)سمارة وآخرون وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    

 .المؤهل العلمي إحصائية في درجة دافعية اإلنجاز ت عزى لمتغير

برين  ( ≥ 3.35) ل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مسرتوى الدللرة :الفرضية التاسعةمناقشة نتائج 

تبعررًا لمتغيررر الحالررة  المرشرردين التربررويين بمحافظررة الخليررل فرري مسررتوى دافعيررة اإلنجررازمتوسررطات درجررات 

 .الجتماعية

بين متوسطات (  ≥ 3.35)وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة توصلت الدراسة إلى   

م تبعًا لمتغير الحالة الجتماعية ى دافعية اإلنجازالمرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستو درجات 

( 1.33)الجدولية ( ت)وهي أكبر من قيمة ( 2.221)المحسوبة للدرجة الكلية ( ت)حيث بلغت قيمة 

وهي أصغر من ( 3.323)م وبلغت قيمة الدللة اإلحصائية للدرجة الكلية (3.35)عند مستوى دللة 

فروق في مستوى دافعية اإلنجاز لصالح المتزوجين بمتوسط حيث كانت ال. ودالة إحصائياً ( 3.35)

 .للعزاب( 0.03)م ابل ( 0.53)حسابي بلد 

إلى مدى حجم المسؤولية التي ت ع على كاهل الفرد المتزوجم  من وجهة نظر الباحثة هذه النتيجة وتعود  

 .فكثرة ال غوط والمسؤوليات تصنع منه شخصًا منجزًا صاحب مسؤولية

عدم وجود فروق ذات دللة التي توصلت إلى  (2313)أبو عون دراسة ذه النتيجة مع وتختلف ه  

 .الحالة الجتماعية حصائية في متوسط الدافعية لإلنجاز لدى الصحفيين ت عزى لمتغيرإ

برين  ( ≥ 3.35)ل توجد فروق ذات دللة إحصرائية عنرد مسرتوى الدللرة  :الفرضية العاشرةمناقشة نتائج 

 .تبعًا لمتغير المديريةمستوى دافعية اإلنجاز المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في رجات متوسطات د

بين متوسطات ( α≤0.05)توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة   
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حيث بلغت يةم تبعًا لمتغير المدير  المرشدين التربويين بمحافظة الخليل في مستوى دافعية اإلنجازدرجات 

. ودالة إحصائياً ( 3.35)وهي أصغر من ( 3.331)الدللة إحصائية للدرجة الكلية لدافعية اإلنجاز 

 .وكانت الفروق لصالح مديرية يطا

: حصول مديرية يطا على درجات أعلى من غيرها في عوامل هذه النتيجة من خالل وتربط الباحثة

ما أن هذه العوامل مرتبطة ارتباطًا ايجابيًا بدافعية اإلنجاز فإن م وب(العصابيةم والم بولية وي ظة ال مير)

 .من الطبيعي أن تحصل مديرية يطا على أعلى نسبة لدافعية النجاز من غيرها من المديريات
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ْمَُيصع ت:ْث نع اْ

 :في  وء النتائج التي توصلت إليها الباحثة فإنها توصي بما يلي

س التي ل يوجد بها مرشد متفرغم وذلك من أجل ت ليل العبء تعيين مرشدين تربويين في المدار   -1

 .على المرشدين الذين يعملون في أكثر من مدرسة

عمل التي تثري الجانب إعطاء المرشدين التربويين العديد من الدورات والندوات وورشات ال  -2

فعية جتماعي لديهمم مما يساهم في تطوير سماتهم الشخصية وتحسين مستوى داالعلمي وال

 .اإلنجاز لديهم

 .في زيادة دافعية اإلنجاز لدى المرشدين ذي يساهممن والست رار الوظيفي التح يق األ  -0

 .تجهيز البيئة المكانية والتجهيزات ال رورية لحتياجات العمل اإلرشادي  -3

 .إعطاء المرشد المزيد من الصالحيات التي تختص بالعمل اإلرشادي  -5

 .المادية والمعنوية للمرشدين المميزين في عملهمالعمل على ت ديم المكافوت  -3

 .تنظيم أنشطة تفريد نفسي للمرشدين بشكل دوري -3
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 ق ئُةْمُُممجع

المراجع العربية: أوالً   

 .الجديد الكتب عالم دار: م األردنعمان .الشخصية نفس علم (.2313) .أحمد سعدمأ أبو

 .دار المسيرة: مانع. اإلرشاد المدرسي(. 2312). أبو أسعدم أحمد

ر اليازوري للنشر دا: م مصرال اهرة. المدخل إلى علم النفس العام(. 2332. )أبو حويجم مروان

 .والتوزيع

 .مكتبة النه ة المصرية :م مصرال اهرة .دافعية اإلنجاز(. 2333. )أبو ش ةم سعدة

من  اعلية الذات لدى عينةالضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز وف(. 2313).  ياءأبو عونم 

 .فلسطين: رسالة ماجستير غير منشورةم الجامعة اإلسالميةم غزة .الصفيين بعد حروب غزة

 .الشخصية م ياس كفاءة المواجهة وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى في(. 2333). سميرةأبو غزالةم 

 .233 -235م (2)ع مجلة العلوم التربوية،

مكتبة  :مصر. المقياس الثالثي لدافع اإلنجاز(. 1338). نظاملنابلسيم أبو ناهيةم صال  الدينم ا

 .األنجلو المصرية

 .للكتاب اإلسكندرية مركز: اإلسكندرية  .الشخصية سيكولوجية .(2330) .سهير أحمدم

دار  :عمان (.كفافي وآخرون ترجمة.)التنوع -النمو -االرتقاء :الشخصية نظريات(. 2313). بيم ألين

 .الفكر

 .دار المري  للنشر : الرياض. أسس علم النفس(. 1383). الستارعبد  براهيممإ

 .كبرى للشخصية في المجتمع الكويتيكفاءة قائمة العوامل الخمسة ال مدى(. 1333). بدراألنصاريم 

 . 013 -233م (2)3م مجلة دراسات نفسية

 .الكتاب الحديث دار: ال اهرة. المرجع في مقاييس الشخصية(. 2332). بدراألنصاريم 
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عينة من تالميذ التعليم  ال غوط الوالدية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى(. 2310. )الجنديم ايمان

 .81-53م (33)عم مجلة علم النفس .األساسي

 .دار وائل للنشر :األردن .سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي .(2330). الخالديم أديب

 .دار وائل للنشر والتوزيع :عمانم األردن. المرجع في الصحة النفسية(. 2333. )الخالديم أديب

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع :األردن. علم النفس المدرسي(. 2333. )الخطيبم إبراهيم

المدرسيين لمراحل  الرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى عينة من المرشدين(. 2338). الخيريم حسين

كلية التربيةم جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورةم  .م بمحافظتي الليث والقنفذةالتعليم العا

 .السعوديةم ال رى

دار الشروق  .الفروق الفردية والجمعية في الحياة النفسية سيكولوجية(. 1333. )الريماويم محمد

 .للنشر والتوزيع

 .رة للنشر والتوزيعدار المسي : األردن. علم النفس العام(. 2338. )الريماويم محمد

دار الحكمة اليمانية  : صنعاء. اإلرشاد النفسي، نظرياته، اتجاهاته، مجاالته(. 1333. )الزعبيم أحمد

 .للطباعة والنشر

دار : م اإلمارات العربية المتحدةالعين .مدخل إلى علم النفس(. 2313). عليالزغولم عمادم الهنداويم 

 .الكتاب الجامعي

 :ال اهرةم مصر.سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي(. 2333. )الزياتم فتحي

 .دار النشر للجامعات

التفاؤل والتشاؤم وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى طلبة (. 2333). السليمم هيلة

 .السعودية مير غير منشورةم جامعة الملك سعودرسالة ماجست .جامعة الملك سعود

 .والتوزيع للطباعة دار الفكر  :عمانم األردن.لللطف النفسية ةالصح (.1335. )حنان لعنانيما
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الرفض الوالدي واألفكار الالعقالنية وقلق المستقبل لدى عينة  -إدراك القبول(. 2313). العنزيم خالد

 .ة السعوديةرسالة دكتوراة منشورةم جامعة أم ال رىم المملكة العربي .من طالب الحدود الشمالية

الدافع لإلنجاز الدراسي وعالقته بالدرجة الدراسية ومركز الضبط وضغط (. 2330. )العنزيم عبد اهلل

رسالة ماجستير غير منشورةم قسم  .األقران لدى طالب كلية المعلمين في منطقتي الجوف وعرعر

 .المملكة العربية السعودية: علم النفسم كلية التربيةم جامعة الملك سعود

العوامل الخمس الكبرى وعالقتها بأساليب التفكير والتحصيل األكاديمي لدى (. 2313. )العنزيم فريح

المؤتمر اإلقليمي الثاني لعلم  .عينة من طلبة وطالبات كلية التربية األساسية بدولة الكويت

 .103 -80م ص رابطة األخصائيين النفسيين المصرية م1/12 -23/11النفس 

جستير ما ةرسال .الوسواس القهري وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية(. 2333). فهدالعنزيم 

 .الرياض ممعة نايف العربية للعلوم األمنيةجتماعيةم جاغير منشورةم قسم العلوم ال

العالقة بين اضطراب الشره العصبي للطعام وكل من عوامل الشخصية الكبرى (. 2333. )الفايزم حنان

اجستير منشورةم جامعة رسالة م .ماعية لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعودوالحالة اإلجت

 .الرياض مالملك سعود

المكتب  :اإلسكندرية. قياسها الشخصية نظرياتها، اختباراتها، وأساليب(. 2331). ال ذافيم رم ان

 .ي الحديثالجامع

 .مكتبة الفال  للنشر والتوزيع .الصحة النفسية مفهومها، واضطراباتها(. 2335. )المطيريم معصومة

الخصائص السيكومترية لستبيان العوامل الخمسة الكبرى (. 2333). را يم فوقية مالموافيم فؤاد

م (50)13م الجمعية المصرية للدراسات النفسيةم المجلة المصرية للدراسات النفسية .لألطفال

1-25. 

 .مطبعة المجتمع العلمي .لنفسمدخل إلى علم ا(. 2333). صبا النعمةم طهم العجيليم 
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 .والتوزيعدار الشروق للنشر  : مانم األردنع .مقدمة في علم النفس(. 1338)الوقفيم را ي 

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالر ا الوظيفي لدى معلمي وكالة (. 2315. )ب يعيم نافز 

 -323م (3)11م ة في العلوم التربويةالمجلة األردني .الغوث الدولية في منط ة إربد التعليمية

333. 

. طرق البحث والتقويم -النمو -الديناميات -البناء -نظريات الشخصية(. 1333). جابرم عبد الحميد

 .للطبع والنشر والتوزيع دار النه ة العربية : ال اهرةم مصر

 .افةمكتبة دار الث  :األردن. علم النفس التربوي وتطبيقاته(. 2338. )جاسمم محمد

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بقلق المستقبل لدى طلبة (. 2312. )جبرم أحمد

رسالة ماجستير منشورةم كلية التربيةم جامعة األزهرم  .الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة

 .غزة

اسية األس سمات الشخصية وعالقتها بالرضا عن الحياة لدى معلمي المرحلة(. 2313). آمالجودةم 

الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسيةم  .رسالة التربية وعلم النفس ،الدنيا في محافظة غزة

 .30-11م ص (03)ع

مجلة  .ض سمات الشخصية المصرية وأبعادهابع(. 1338). اهللجاب  خليفةم عبد اللطيفم ر وانم

 (.38)للكتابم م تصدر عن الهيئة العامة علم النفس

 .دار غريب للنشر والتوزيع :م مصرال اهرة .الدافعية لإلنجاز(. 2333). لطيفعبد الخليفةم 

منشورات مركز  :فلسطين. مدخل إلى سيكولوجيا الشخصية والصحة النفسية(. 2310). زاهرزكارم 

 .لفكري للدراسات والبحوثاإلشعاع ا

 .دار المعارف :ال اهرةم مصر. علم نفس النمو(. 1383. )زهرانم حامد

 .م الكتب للنشر والتوزيععال: ال اهرةم مصر .الصحة النفسية والعال  النفسي(. 1333. )م حامدانزهر 
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 .عالم الكتب :ال اهرةم مصر. علم النفس اإلجتماعي(. 2333. )زهرانم حامد

 .الكتب عالم: ال اهرة. النفسي والعال  النفسية ةالصح (.2335). حامد زهرانم

درجة ت دير معلمي المرحلة األساسية الدنيا للمدارس التابعة (. 2312) .فم سمارةم عليسمارةم هتو 

م مجلة جامعة النجاح لألبحاث .م وعالقتها بدافية اإلنجاز لديهملمديرية تربية الرصيفة لذواته

23(0.) 

. دافعية الزوجة نحو إنجاز واجباتها المنزلية وأثر ذلك على كفاءتها اإلدارية(. 2332. )شعبانم ايمان

 .دكتوراة منشورةم جامعة المنوفيةم مصر رسالة

االتجاهات السياسية وعالقتها باالنتماء السياسي والعوامل الخمسة الكبرى (. 2311. )ش فةم عطا

رسالة دكتوراة غير منشورةم معهد البحوث  .للشخصية لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة

 .جامعة الدول العربية والدراسات العربيةم قسم الدراسات التربويةم علم النفسم

فاعلية برنامج في اإلرشاد التربويفي استثارة دافعية اإلنجاز لدى طالب (. 2333). شواشرةم عاطف

رسالة ماجستير غير منشورةم  .(دراسة حالة)يعاني من تدني الدافعية في التحصيل الدراسي 

 .الجامعة العربية المفتوحةم فرع األردن

مجلة علم . العوامل الخمسة الكبرى في مجال الشخصية(. 1333). بدريم األنصار عبد الخالقم أحمدم 

 .13 -3م السنة العاشرةم (08)م النفس

 .ار المعرفة الجامعيةد :اإلسكندرية. األبعاد األساسية للشخصية(. 1383. )مدعبد الخالقم أح

 .جامعيةار المعرفة الد :اإلسكندرية. استخبارات الشخصية(. 1330). عبد الخالقم أحمد

يب لجنة التدليف والتعر : جامعة الكويتم الشوي  .قياس الشخصية(. 1333. )عبد الخالقم أحمد

 .والنشر
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دار  : اإلسكندريةم مصر. محاولة تفسيرية -السلوك اإلجتماعي ودينامياته(. 2330. )عبد اهللم مجدي

 .معرفة الجامعيةال

تطبيقاتها اإلكلينيكية والتربوية  -نظرياتها -استراتيجياتها" الشخصية(. 2333). محمدعبد اهللم 

 .دار المكتبي :دمشق. "الشخصية والعال  النفسي

 .دار الفكر للطباعة :عمان. المدخل إلى علم النفس(. 1338). طوقم محي الدين عدسم عبد الرحمنم

مرشدين ال العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى(. 2310. )عسيريم علي

المملكة  مكلية التربيةم جامعة الملك خالد رسالة ماجستير منشورةم .الطالبيين بمنطقة عسير

 .العربية السعودية

دراسة  .فعية لإلنجاز لدى الطالب الجامعيالعالقة بين تقدير الذات والدا(. 2338. )علوطيم سهيلة

 .الجزائر مم جامعة جيجلنشورةغير م رسالة ماجستير .ميدانية على طلبة الثانية جامعة جيجل

دار حامد للنشر  :األردن. اإلحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس(. 2333). عوضم أحمد

 .عوالتوزي

دار النه ة  :مصر. محدداتها، قياسها، نظرياتها سيكولوجية الشخصية(. 1335. )غنيمم سيد

 .العربية

 .مكتبة األنجلو المصرية : ال اهرة. مدخل عام لعلم النفس(. 2330. )فائقم أحمد

 الضغوط النفسية وعالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى رجال دوريات األمن(. 2333. )ف يهيم حسين

المملكة العربية  ممعة نايف للعلوم األمنيةم الرياضرسالة ماجستير منشورةم جا .العاملين بالميدان

 .السعودية
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وغرافية لدى لكبرى للشخصية وعالقتها ببعض المتغيرات الديمالعوامل الخمسة ا(. 2315. )قمرم مجذوب

الواديم  -جامعة الشهيد حمه لخ ر -مجلة الدراسات والبحوث اإلجتماعية .أسر المعاقين ع لياً 

 . 22-3م (12)

ات سيكومترية من البيئة م مؤشر نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية(. 2331). كاظمم علي

 (.03)11م المصرية للدراسات النفسيةالمجلة  .العربية

مجلة العلوم التربوية  .لعوامل الخمسة الكبرى في الشخصيةال يم النفسية وا(. 2332. )كاظمم علي

 .33-12م (2)0م والنفسية

(. ترجمة عبد الهادي الجوهري ومحمد سعيد خرج) .مجتمع اإلنجاز(. 1338). دافيدم (ماكليالند)

 .معي الحديثمكتب الجاال : اإلسكندرية

ى طلبة البنية العاملية لم ياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لد(. 2310. )محيسنم عوض

 -088م (0)13م جامعة البحرينم مجلة العلوم التربوية والنفسية .الجامعات الفلسطينية بغزة

313. 

لوجدانية لدى طلبة األساليب المعرفية وعالقتها ببعض المتغيرات المعرفية وا(. 2335). عونمحيسنم 

رسالة دكتوراة غير منشورةم برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة  .جامعة األقصى بغزة

 .جامعة األقصى -عين شمسم كلية التربية

لجامعات خصائص المرشد األكاديمي وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طالب ا(. 2310. )مختارم وحيد

 .م جامعة بنهام جمهورية مصر العربية(30)م ربية وعلم النفسدراسات عربية في الت .الليبية

دار المسيرة  : األردن. سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية(. 2331. )ساميملحمم 

 .للنشر والتوزيع والطباعة

 .دار الشايع للنشر :ال اهرة (.وآخرونترجمة فرج ) .نظريات الشخصية(. 1338). ليندزيهولم 
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 .دار النه ة العربية :ال اهرة. الثقافة والشخصية(. 1381). عاطفوصفيم 
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ْمُُالحق
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  ق يعسْمُدْمُة(:5ْ) احقْْق ْ

ْ

ْج  عةْمُخاعا

ْ اعةْمُدْمُ تْمُعاع 

ْتمن  جْمإلْش نْمُ ف يْومَُمتيي

ْ

 :الزمالء المرشدون المحترمونم تحية وبعدالزميالت المرشداتم 

 العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بدافعية)ت وم الباحثة في جامعة الخليل بإجراء دراسة حول 

لذا أرجو تعاونكم باإلجابة على كل سؤال  (اإلنجاز لدى عينة من المرشدين التربويين بمحافظة الخليل

جوبتكم من أهمية بالغة في نتائج هذه الدراسة والتي هي جزء من بكل أمانة ودقة ومو وعيةم لما أل

متطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربويم علمًا أن إجاباتكم ستحاط بالسرية 

 .التامةم ولن تستخدم إل ألغراض البحث والدراسةم فال يوجد داع  لذكر أسمائكم

 مع فائق اإلحترام والت دير مم

 .ريم كاتبة: الباحثة

 .نبيل الجندي: الدكتوراألستاذ إشراف 
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في المكان الذي ( x)يت من هذا الجزء معلومات شخصية عن خلفية المستجيبينم لذا يرجى و ع إشارة 

 .ينطبق وحالتكم مع الشكر

 :الجنس .1

 أنثى -ب                    ذكر - أ

 :سنوات الخبرة .2

 سنوات 13أكثر من    -ج       سنوات 13 -5 من -ب      سنوات 5أقل من  - أ

  فدعلى ماجستير -ب    بكالوريوس -أ: العلميالمؤهل  .0

 :االجتماعيةالحالة  .3

 أو أرمل مطلق -ج            متزوج -ب                    أعزب  - أ

 : المديرية .5

              جنوب الخليل -ج             وسط الخليل  -ب            شمال الخليل  - أ

 مديرية يطا -د
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ْ: قع سْمُعيم اْمُخُ ةْمُُمملُْاَخصعة

ْ

 
 العبارة

تنطبق 
على 
 دائماً 

تنطبق 
على 
 غالباً 

تنطبق 
على 
 أحياناً 

نادرًا ما  
تنطبق 
 علي

ال تنطبق 
 علي

      .ال لق ليس سمة من سمات شخصيتي 1

      .أحب أن أكون محاطًا باآلخرين اجتماعيأنا   2

      .د عن الخيال والتدمل باعتباره م يعة للوقتأبتع 0

      .أحاول بصدق أن أكون ودودًا ولطيفًا مع اآلخرين 3

      .أسعى إلى أن تكون أشيائي مرتبة ونظيفة وفي مكانها 5

      .أشعر بدنني أقل من اآلخرين 3

      .من السهل أن أبتسم وأستجيب للنكتة 3

      .صحيحة لعمل األشياء ل أفكر في تغييرهاعندما أتعلم طري ة  8

      .أحرص على تو يح وجهة نظري في العديد من الموا يع 3

      .أحرص على إنجاز أعمالي في الوقت المحدد لها 13

      .أشعر بانهيار أعصابي إذا وقعت تحت  غط ما 11

      .يعتبرني اآلخرون شخصية مزعجة 12

      .ي أشياء ل يستطيع اآلخرون رؤيته فيهاأرى الجمال ف 10

      .يعت د البعض أني مغرور ومتكبر 13

      .أعتبر نفسي شخصية غير مكترثة بالنظام كما يجب 15

      .أو الكوبة بالن باضقلما أشعر  13

      .أشعر بالمتعة عند مشاركة اآلخرين حديثهم 13

      .راء م يعة للح ي ة والوقتأعت د أن المجادلة وكثرة اآل 18

      .أميل إلى التعاون مع اآلخرين بدًل من التصادم معهم 13

      .أحرص على إنجاز مهامي بجد وب مير حي   23

      .أشعر كثيرًا بالتوتر والعصبية 21

      .تشدني مراكز التسوق بما فيها من ألوان وأ واء وازدحام 22

      .ر ول أتذوق معانيهل أتدثر بالشع 20

      .أميل إلى الشك عند تعاملي مع اآلخرين 23

      .أحرص على تح يق أهدافي وطموحاتي وف ًا لخطط مسب ة 25
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 العبارة

تنطبق 
على 
 دائماً 

تنطبق 
على 
 غالباً 

تنطبق 
على 
 أحياناً 

نادرًا ما  
تنطبق 
 علي

ال تنطبق 
 علي

      .تستفزني معاملة اآلخرين فدشعر بدنه ل قيمة لي 23

أحرص على إنجاز أعمالي بمفردي وبدون حاجة لمساعدة  23
 .اآلخرين

     

      .غب في السفر للخارج وزيارة أماكن جديدةأر  28

      .أعت د أن تهاوني سيجعلني عر ة لستغالل اآلخرين 23

      .أحتاج لمن يدفعني إلنجاز أعمالي وواجباتي 03

      .يندر شعوري بالخوف 01

      .أتمتع بالحيوية والنشاط أثناء ممارستي ألعمالي 02

      .ر مزاجي بتغير الط سفي بعض األحيان يتغي 00

      .واسعة جداً  الجتماعيةعالقاتي  03

      .أبذل كل ما في وسعي إلنجاز وتح يق أهدافي 05

      .أغ ب من الطري ة التي يعاملني بها اآلخرون 03

      أوصف بدني شخصية مرحة ومليئة بالحيوية والنشاط 03

      .حكم على األشياءأعتمد على األحكام الجاهزة في ال 08

      .ربما يصفني اآلخرون بالفتور والبرود 03

      .إذا بدأت عمل فال أتركه حتى أنجزه 33

      .أشعر بالكلل والتعب والفتور إذا سارت األمور نحو األسوأ 31

      .التشاؤم في الحياة يغلب علي   32

      .أميل إلى مطالعة الكتب األدبية 30

      .من الصعب إقناعي بغير ما أنا م تنع به 33

      .أو الوثوق بي علي   العتمادأشعر بدنه من غير الممكن  35

      .وحزينًا ومهموماً قلما أكون من ب ًا  33

      .تمر حياتي بشكل سريع 33

      .أتجنب التدمل والتفكير 38

      .أتجنب بشكل كبير جر  مشاعر اآلخرين 33

      .بإت انأحرص على إنجاز أعمالي  53

      .أشعر بالعجز وقلة الحيلة أمام ما يواجهني من مسؤولية 51
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 العبارة

تنطبق 
على 
 دائماً 

تنطبق 
على 
 غالباً 

تنطبق 
على 
 أحياناً 

نادرًا ما  
تنطبق 
 علي

ال تنطبق 
 علي

      .أنا معروف بنشاطي وهمتي 52

      .أق ي معظم وقتي في ال راءة والطالع 50

      .ل يهمني أن يعلم اآلخرين بكراهيتي لهم 53

      .م ما هو حوليل أهتم كثيرًا لترتيب وتنظي 55

      .شعوري بالخجل يمنعني من المشاركة في كثير من األنشطة 53

      .إنجازي يكون أف ل بدون رقابة من اآلخرين 53

      .أجد المتعة في التدمل والتعمق في ال  ايا الفلسفية 58

      .ل أجد حرجًا في استخدام أي وسيلة للحصول على ما أريد 53

      .عى للتميز في أداء أعمالي وواجباتيأس 33

ْ

ْ

ْ
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: قع سْنمَععةْمإلنج ز  

غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 
 بشدة

  العبارة

.أشعر بدنني شخص كسول       1 
.غالبًا ما تمر األيام دون أن أح ق أي مهمة       2 
 اهتم ب راءة سيرة حياة األشخاص الناجحين ول سيما     

.المرشدين  0 

.أقوم بالتخطيط المسبق بشدن عملي ومهنتي       3 
عندما أعرف أن شخصًا مثلي قد ح ق شيئًا رائعًام أتحمس      

.لل يام بالشيء بطري ة أف ل  5 

أعمل بجد  إننيمعظم الناس الذين يعرفوني ي ولون      
.وطمو   

3 

.لى وقت آخرأقوم بتدجيل عمل المهام المطلوبة مني اآلن إ       3 
.أحتاج إلى الكثير من الوقت للبدء بمهامي اإلرشادية       8 
أق ي معظم وقتي مسترخيًا بدًل من التح ير لعملي      

.اإلرشادي في األيام ال ادمة  
3 

.أحاول دائمًا إكمال المهمات التي بدأت بها       13 
.ذكائيأنا أستمتع بالعمل مع مرشدين ممن هم في مستوى        11 
أكره الفشل في أداء المهام المطلوبة مني كمرشد بسبب عدم      

. اإلستعداد الكافي لها  12 

.أسعى دائمًا ألن أكون في م دمة زمالئي المرشدين       10 
.أجد نفسي أواجه  غوطات الحياة دونما تخطيط مسبق       13 
في إطار  ابذل جهدًا وا حًا للحصول على ت ديرات عالية     

. وظيفتي كمرشد  15 

. ي م بها اآلخرون إرشادية لماطمح مست باًل إلنجاز مهام        13 
أنا شخصًا تنافسيا  وأرغب في التنافس لتح يق إنجازات      

.مميزة  13 

أعت د أن النجا  في الحياة العامة والمهنية مسدلة حظ      
.أساساً   

18 

ن كانت خارج اإلطار  أستمتع ب راءة جميع أنواع      الكتب واى
.اإلرشادي  

13 

سدب ى م تنعًا بددائي المتميز كمرشد رغم أن هذا األداء ليس       23 
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غير 
موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

  العبارة

.أف ل ما لدي  
أف ل أن استغل الوقت لعمل أي شيء جديدم وليس      

. محاولة إت ان شيء قمت بإنجازة من قبل  21 

عملي  أستمتع ب  اء أغلب وقتي وحيدًا مركزًا على     
.اإلرشادي  22 

.سدم ي في خططي المست بلية إذا وافق المسؤولين عليها       20 
.أشعر بال لق وال يق حين أبدد وقتي دون أي إنجاز       23 
ليس من الجيد التفوق على اآلخرين حتى ل يشعروا      

.أنفسهمبالدونية اتجاه   25 

.أحب أن أكون أف ل مرشد في مديريتي       23 
ن استغرقت وقتًا       أستمتع حين أقوم بالمهام الوظيفية حتى واى

.طويالً   
23 

أستمتع بتكوين صداقات مع المرشدين المبدعين كي أحافظ      
.على معاييري المرتفعة من األداء  

28 

أحب أن يمدحني المسؤولين عني كمرشد عندما أقوم بعمل      
.جيد  

23 

ل الصعبة التي تواجهني في إطار أميل إلى مواجهة المسائ     
.عملي كمرشد  03 

ْ
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ْق ئُةْتأُُ ءْمُ  نُْمُُحُُعن(:ْ.) احقْْق ْ

 

 الجامعة التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم

 جامعة الخليل علم نفس تربوي دكتور محمد عجوة .1

 جامعة الخليل إرشاد نفسي وتربوي دكتور إبراهيم المصري .2

 جامعة الخليل علم نفس وردكت كمال مخامرة .3

 القدس المفتوحة تربية أستاذ دكتور محمد شاهين .4

 القدس المفتوحة إدارة تربوية أستاذ دكتور رجاء العسيلي .5

 القدس المفتوحة تربية أستاذ دكتور عادل ريان .6

 القدس المفتوحة إدارة تربوية أستاذ دكتور تيسير أبو ساكور .7
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  َ بْت ِعاْ ُِة(:1ْ) احقْْق ْ
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