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 ىداءإ

 

ي و، إلى أمّ ة، الذم ال أزاؿ أنعـ بفيء ظمّ ركحو الجنّ  دكتغمّ  ،إلى أبي العزيز غفر اهلل لو

افاقػة حنكىػالحظ يالتي  ما غاب عنّ  ،كأكرميا برضاه العزيزة الغالية أطاؿ اهلل عمرىا  ياػػػػػػػػػػػػػػػػػا كا 

ة ، إلى أبنائي قرّ ة التي كانت لي عكنا كسندااجدة الكفيّ ، إلى زكجتي المالخير كالرقيّ كدعاؤىا لي ب

كالمجد  إلى عماف العزّ حفظيـ اهلل كأسعدىـ،  زىرة حياتي سما كمحمد كعبدالعزيزك عيني 

 .كالقيـ كالحضارة

 أىدم ثمرة ىذا الجيد المتكاضع   

 الباحث 
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 شكر وتقدير
 

   
، أجمعيفالـ عمى النبي األميف، كآلو كصحبو الة كالسّ اكريف، كالصّ الحمد هلل حمد الاّ 

 إلى يكـ الديف، كبعد...كمف تبعيـ بإحساف 

جاللي م كتقديرماكر ر عبارات فيسعدني أف أسطّ   ستاذم القدير الدكتكر/ أمجد أل كا 

راادملـ يألك جيدا  الذم ،محمد ىياجنة ة إلى ختاميا، فكاف نعـ ىذه الحمّ  لتصؿ، في تكجيي كا 

ؿ غير اأز سيرتو الاد اليمـ كمحفز العزائـ، كميما ذكرت مف نخب المارؼ كنعـ األخ المكجو كقّ 

 الكريـ.فضمؾ كأكسعو مف أكرمو بخيرؾ العميـ،   ـو، الميمكٍؼ بحقّ 

مكا بتحكيـ أدكات و اكرم كتقديرم إلى األساتذة أعضاء لجنة التحكيـ الذيف تفضّ أكجّ كما  

لى كزارة التّ  راسة،الدّ  لى األ ،الكصكؿ إلى عينة الدراسة مت لي  عميـ التي سيّ ربية كالتّ كا  فاضؿ كا 

 اجميع، الذيف رحبكا بيذه الدراسة، كتعاكنكا معي كثيرا، جزاىـ اهلل االختصاصييف االجتماعييف

 .يـ الجميمةامّ ، كأعانيـ عمى أداء ميخير الجزاء

تماـ ىذه الرسالة،  مف األقارب كاألصدقاء، ني عمى إكؿ مف أعانكالاكر مكصكؿ إلى  

 .يعلمجم الاكر كالتقدير كاالحتراـ كالميتميف، فكؿّ 

 الباحث
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 ممخص الدراسة
بالكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين في محافظة سمات الشخصية وعالقتيا 

 مسقط سمطنة عمان

 إعداد:
 عبداهلل بف محمد بف خميس الكىيبي

 إاراؼ الدكتكر:
  أمجد محمد ىياجنة

الدراسة إلػى الكاػؼ عػف العالقػة بػيف سػمات الاخصػية كالكفػاءة االجتماعيػة،  ىذه ىدفت  

كمعرفة مدل إسياـ سمات الاخصػية فػي التنبػؤ بػدرجات الكفػاءة االجتماعيػة كأبعادىػا، لػدل عينػة 

قػد ك ، (142) عػددىـ البػال  مف االختصاصيف االجتماعييف في محافظػة مسػقط فػي سػمطنة عمػاف

 .بأسمكب العينة المتاحة منيـ فردا (96اختيار ) تـ

                                          الكبػػػرل لماخصػػػية قائمػة العكامػؿ الخمسػػػة اسػتخدـ الباحػث كلتحقيؽ أىػداؼ ىػذه الدراسػة  

(The NEO – Inventory- Revised FFI-S)، كالتػي قامػت لقياس سمات الاخصية كذلؾ 

مقيػاس الكفػاءة االجتماعيػة يا عمى البيئة العمانية، كما استخداـ كتقنين( بترجمتيا 2006)الكمبانية 

  .الدراسةىذه الذم قاـ الباحث ببنائو ألغراض 

األكثػػػر سػػػيادة لػػػدل االختصاصػػػػييف  سػػػػمات الاخصػػػية أف نتػػػائج الدراسػػػة أظيػػػرت قػػػدك   

 عػف الدراسػة قػد كاػفتك  ،االنفتاحيػةك االنبسػاطية، ك المقبكليػة، ك الضػمير، يقظػة  االجتماعييف ىػي:

لصػػالح اإلنػػاث،  تعػػزل لمتغيػػر النػػكع االجتمػػاعيسػػمة المقبكليػػة فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي 

درجػػػػػػة الكفػػػػػػاءة أف  كأظيػػػػػػرتح ذكم الخبػػػػػػرة المتكسػػػػػػطة كالطكيمػػػػػػة، للصػػػػػػا كعػػػػػػدد سػػػػػػنكات الخبػػػػػػرة

 تذكر. فركؽ بال ك  مرتفعة لدل االختصاصييف االجتماعييف االجتماعية



 ـن 
 

ة إحصائية بيف سمات الاخصية كدرجة عالقة ارتباطية ذات داللكجكد  النتائج كأظيرت  

ي، النػكع االجتمػاع ممتغيػر حسػب  تمػؾ العالقػةفػي طبيعػة  ، مع كجكد اخػتالؼالكفاءة االجتماعية

 .عدد سنكات الخبرةك 

االنفتاحيػػػػة، كيقظػػػػة  كجػػػػكد إسػػػػياـ ذك داللػػػػة إحصػػػػائية لسػػػػمات الاخصػػػػية أظيػػػػرتكمػػػػا  

  .في التنبؤ بدرجة الكفاءة االجتماعية الضمير، كالمقبكلية
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 الفصل األول
 مشكمة الدراسة وأىميتيا

 الدراسة: مقدمـــة
مػػف الخصػػائص كالقػػدرات التػػي تؤىمػػو لمتفاعػػؿ مػػع معطيػػات الكػػكف  بعػػدد يتمتػػع اإلنسػػاف

األمػػف كالرخػػاء، كالتطػػكر كالنمػػاء، كقػػد اعتنػػى عممػػاء  كلممجتمػػعبجػػدارة، كاسػػتثمارىا بمػػا يحفػػظ لػػو 

مكاناتػو كيتعػرؼ عمػى  اعتنػاءالنفس بدراسة اإلنساف كمكاىبو أيما  ليتعػرؼ اإلنسػاف عمػى قدراتػو كا 

ما لدل غيره مف ذلؾ ليحصؿ االنسجاـ اآلدمي كتعـ المكدة كالحب بينيـ، فاإلنساف مدني بطبعو 

يػا التقاليػد كالعػادات كالمعػايير االجتماعيػة، كيختمػؼ النػاس من يػتعمـ يميؿ إلى العيش فػي تكػتالت

بتػػالي عمػػى ل الجسػػمي أك المسػػتكل النفسػػي ك ازكف سػػكاء عمػػى المسػػتك يػػمتكي بعضػػا، عػػف بعضػػيـ

 (. 1996 الكؿ الذم يككف اخصية اإلنساف بكؿ أبعادىا كمعانييا)عكيضو،مستكل 

كالذم  ف بينيا عمـ الاخصية، كمع بداية القرف العاريف تمايزت العمكـ كظيرت كعمـ كم

، كقد حاكؿ العديد مف كغيرىـ (Young) كيكنج (Adler)كأدلر (Freud) فركيدكاف مف أعالمو 

دراسػة الاخصػية لمتعػرؼ عػف قػرب عمػى مككناتيػا كأنماطيػا كاضػطراباتيا، مػف العمماء كالباحثيف 

لاخصػية مبنيػة عمػى عينػات خالؿ المالحظة كاالستنباط كالتجربة كقد بنػكا نظريػات اػاممة لفيػـ ا

 (.2008)مأمكف،  عالجية كأخرل عمى المكركث الحضارم

كلمػػػا كانػػػت الاخصػػػية ىػػػي أحػػػد أىػػػـ مػػػداخؿ فػػػركع عمػػػـ الػػػنفس المتنكعػػػة  كعمػػػـ الػػػنفس 

التربػكم كاالجتمػاعي كالعالجػي كاالختبػارات كالمقػاييس النفسػية كغيرىػا، كانػت العامػؿ المػؤثر فػػي 

سػػة الاخصػػية ىػػي صػػمب عمػػـ الػػنفس، فعمػػـ الػػنفس اف در إالقػػكؿ  يمكػػفكػػؿ تمػػؾ الفػػركع، مػػف ىنػػا 

االجتمػػاعي ييػػتـ بدراسػػة سػػمكؾ الفػػرد فػػي المكاقػػؼ االجتماعيػػة المختمفػػة، سػػكاء أكانػػت تجمعػػات 

صغيرة كاألسرة أك كبيػرة كػالمجتمع الػذم تحكمػو العػادات كالتقاليػد كالقػكانيف أك المجتمعػات داخػؿ 
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ذا األسػػاس يتحػػدد السػػمكؾ ىػػالمنظمػػة فمػػا يظيػػره الفػػرد مػػف سػػمكؾ ىػػك انعكػػاس لاخصػػيتو، كعمػػى 

 (.2008، ة كالتعقيد في طريقة تفاعمو)سكسفاالجتماعي مف حيث البساط

الفرد أثناء تفاعمو مع بني جنسػو مكاقػؼ تتنػكع تأثيراتيػا تبعػا ألسػمكب التمقػي  ربما يكاجوك 

ك تككينو الاخصي كالنتائج قد تجعمو ذا كفاءة اجتماعية أك ترمي مف المرسؿ أك المادة المرسمة أ

بسبب افتقاره إلػى عناصػر الكفػاءة االجتماعيػة التػي ترتقػي بػو فػي منيجيػة  ،ابعيد اءنزك إلى اإلبو 

التػػي يقرأىػػا كػػؿ فػػرد عمػػى ضػػكء مػػا اسػػتقر عنػػده مػػف  ،التفاعػػؿ المثمػػر كأسػػمكب تخطػػي المكػػدرات

أك اسػػتعدادات فطريػػة، فػػالبعض يػػرل الاخصػػية عمػػى  ،كتسػػبة حادثػػةأك م ،ثقافػػة تقميديػػة مكركثػػة

أنيػػػا القػػػدرة عمػػػى قيػػػر اآلخػػػريف كاألمػػػر لػػػيس كػػػذلؾ فالاخصػػػية تتمثػػػؿ فػػػي المقػػػدرة عمػػػى إرضػػػاء 

اػػباع احتياجػػات كػػؿ األطػػراؼ المعنيػػة، فػػالمرء فػػي حاجػػة أف ياػػعر بأىميتػػو كقيمتػػو فػػي الحيػػاة  كا 

آلخػر، فحاجػة الاػخص كنيمػو لماػعكر بقيمتػو كذاتػو عنػد مػا يطمبػو منػو ا ىذاعند أفراد مجتمعو ك 

اآلخػػريف أمػػر طبيعػػي كعػػالمي كمػػا أنػػو ميػػـ لماػػخص مثػػؿ أىميػػة الغػػذاء الػػالـز لسػػد جكعػػو، فػػإذا 

كػػاف الجسػػد يحتػػاج سػػعرات ككحػػدات حراريػػة فػػإف الػػذات فػػي حاجػػة إلػػى الاػػعكر بػػالقبكؿ كالمكافقػػة 

 (. (Kaplan, 2006كالتقدير االجتماعي

   تسعة عار مقترحا لتنمية القدرات الاخصيةJames, 2005) ) جيمس كرديك 

منيا:احتراـ اآلخريف كمراعاة كرامتيـ اإلنسانية، في كؿ مياديف الحياة، سكاء كاف عمى مستكل 

 ، االتصاؿ كالتكاصؿ معيـ، أك مف خالؿ تكزيعيـ عمى مياـ العمؿ، فاإلنساف مخمكؽ مكـر

قائـ عمى أساس كيؼ ُأحب أف يعاممني اآلخر، ال عمى  كجعؿ منطمؽ التعامؿ مع اآلخريف

مااعر الناس كأحاسيسيـ كالتحمي باألخالؽ مع اآلخريف، فيقكد عممية  كامتيافأساس التعالي 

التكاصؿ الصدؽ كاألمانة كالكفاء كاإلثار كالحب كالمساكة، كالتحاكر بمطؼ كبمغة اىتمامات 

تصنيؼ الناس مف ظكاىرىـ، كتجنب إصدار  اآلخريف كمصالحيـ متجنبا األنانية، كتجنب
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لمفكر  األحكاـ عمييـ، كتاابو اآلراء ليس قاعدة، فالخالؼ الذم ال يصؿ إلى القطيعة مثرٍ 

حدد بكجية نظر بؿ تعزل إلى معرفة اآلخريف تعة اآلخريف ال تكمقرب لكجيات النظر، كمت

 حتياجاتيـ . اب

إلػى مسػتكيات عديػدة كمختمفػة عمػى حسػب السػمكؾ اإلنسػاني الظػاىر،  الاخصية تنقسـك 

فالسػػمككيات الضػػيقة يمكػػف تصػػنيفيا فػػي المسػػتكل األدنػػى لمسػػمـ االجتمػػاعي، كفػػي المسػػتكل الػػذم 

يسػػػبقو تجػػػد السػػػمككيات ذات األفػػػؽ األكسػػػع، كمػػػا تسػػػيـ العكامػػػؿ االجتماعيػػػة فػػػي التػػػأثير عمػػػى 

  (Mariwes, 2006) :ىي كىذه العكامؿ الاخصية

العالقات االجتماعية: النزعة إلى التفاعؿ مع أفراد المجتمع مػف حيػث قبػكؿ اآلخػر ميمػا كػاف  .1

 اآلخر كالتكاصؿ معو بكؿ افافية إلى جانب الحميمة في التعامؿ.

 ،القبػػػكؿ االجتمػػػاعي: المبػػػادرة لمماػػػاركة الفاعمػػػة مػػػف أجػػػؿ نقػػػؿ المعػػػارؼ كاإلرتقػػػاء الجمػػػاعي .2

مكانػات، فػػي إطػػار حسػف الماػػاركة كالسػػمكؾ الحسػػف  مػداد المجتمػػع بمػػا يعػكزه مػػف ميػػارات كا  كا 

 مع اآلخريف.

أك  ا يكقع الضرر عمى الفػردكؿ م يقصيلذم يمبي حاجة الفرد كالجماعة، ك السمكؾ اليادؼ: ا .3

 بما يتضمنو مف كفاء كصدؽ في المعاممة إلى جانب اإلثار.كذلؾ  ،المجمكعة

ي: الجاىزيػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػع الصػػػػعكبات كاإلاػػػػكاالت كالضػػػػغكطات بمكضػػػػكعية التػػػػكازف النفسػػػػ .4

كبمػػا يكفػػؿ لمجميػػع الصػػحة النفسػػية كالجسػػدية بحيػػث تسػػعى الاخصػػية إلػػى التيدئػػة  ،كمنطقيػػة

 كالحؿ كاألماف.

التصػػػمب كفػػػؽ مػػػا تسػػػمح بػػػو سػػػكبة كالمدركسػػػة كعػػػدـ االنغػػػالؽ أك االنفتػػػاح إلػػػى التجربػػػة المح .5

 دئ كالقيـ.         المجمكعة كترتضيو المبا
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( أف قدرة الاخص عمى االرتباط بالناس سكاء كانكا أفرادا Buzan, 2006)بكزاف  كيرل

لػى الػذكاء االجتمػاعي، ك أك جماعات ىك تكاصؿ عقمي، كحصكؿ ذلؾ يتطمػب ذكػاءن بالغنػا اسػماُه  ا 

ثػػػر أسػػػباب التسػػػريح الػػػكظيفي ف مػػػف بػػػيف أكحيػػػث يػػػرل أ (2006) رالخضػػػذلػػػؾ المعنػػػى  ياػػػير 

كالتعامػػػؿ الفػػػض مػػػع اآلخػػػريف، كعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى ضػػػبط الػػػنفس كعػػػدـ تحمػػػؿ مسػػػؤلية  ،التصػػػمب

 اإلخفاؽ، كاألحالـ غير الكاقعية كضعؼ الميارات االجتماعية كالفاؿ في بناء ابكة اجتماعية.  

 :مشكمة الدراسة

أـ ألجػػؿ  ،تعػد عمميػة التكاصػػؿ مػع النػاس كتجػػاذب الحػديث معيػػـ سػكاء أكػاف كديػػا عػابرا

إذ تتطمػب مػف  ،أك إراادية ليست باألمر السيؿ، كذلؾ كالقياـ بكاجبات عالجية ،متطمبات مينية

لالقتػػدار عمػػى التفاعػػؿ مػػع   كالتمتػػع بميػػارات متعػػددة ،القػػائـ بيػػذه الميمػػة االسػػتعداد االجتمػػاعي

 (.2000، كالسيؿ )الرايدم اآلخريف كفؽ ضكابط المينة

( التػػي كاػػفت عػػف قػػكة 1990حبيػػب ) راسػػة مػػف نتػػائج دراسػػةكقػػد انبثقػػت ماػػكمة ىػػذه الد

       تػػػأثير الخصػػػػائص النفسػػػػية عمػػػى األداء كالسػػػػمكؾ االجتمػػػػاعي، كدراسػػػة اػػػػنيدر كاكرمػػػػاف ككػػػػانفر

(Schneiderm, Ackerman & Kanfer, 1996 التػي كاػفت أف أبعػاد الاخصػية العامػة )

التي أكصت بضركرة انتقػاء المراػديف  (2000الايرم ) كدراسة ترتبط بقكة بالكفاءة االجتماعية،

 جكرككفػا ك  جكرككفػا كدراسػة مف المؤىميف كعدـ تكميؼ غير المختصيف بالقياـ بالعممية اإلراادية،

(2000Jurčová & Jurčová,)  التي كافت عف عالقة بيف بعض عكامؿ الاخصػية كالتفكيػر

                     تكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسك  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرتشفك  كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككىك  رينبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرج كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة االبتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم،

(Renneberg, Mücke, Wallis, Fydrich & Thomas, 2003) تبػاط ر التي كافت عف ا

 كجكنسػػكف كتاػػيف ككػػكىيف  زمػػالءهك  تيػػرالؾ كدراسػػتي كالكفػػاءة االجتماعيػػة،بػيف المػػزاج االيجػػابي 

(Ter Laak et al., 2003; Johnson, Chen & Cohen,2004)  تػاف أظيرتػا أف مال
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 دراسػػةكػػذلؾ ك  عكامػػؿ الاخصػػية منبئػػة عػػف كجػػكد السػػمكؾ غيػػر المرغػػكب فيػػو اجتماعيػػا، بعػػض

التػػػي أظيػػػرت كجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف سػػػمات الاخصػػػية كفاعميػػػة الػػػذات،  (2006الناػػػاكم )

ض سػمات عػالتي كاػفت عػف عالقػة بػيف التكجػو لمسػاعدة اآلخػريف كب (2006الاميرم ) كدراسة

التػي كجػدت أف االنبسػاط كاالتػزاف  (Bakx et al., 2006) كزمػالءه بػاكس الاخصػية، كدراسػة

 ا خصائص الاخصية المستقرة نسبيا.االنفعالي ىم

 إذ الحػػظ بحكػػـ عممػػو فػػي كزارة التربيػػة كالتعمػػيـ ىػػذه الدراسػػة ماػػكمة كمػػا تممػػس الباحػػث

 أمكرىـ كأكلياء بةالطم بينيـ كبيففيما بينيـ مف جية، ك  بيف العامميف في التكاصؿ كاالنفتاح اتنكع

إذا  يصبح ذا خطر كأىميػةكىذا أنيـ متفاكتكف في ذلؾ مف اخص آلخر،  كما  ،مف جية أخرل

 .ي االجتماعي في المدرسةصصاتخكاف مف ذكم االختصاص مثؿ اال

التػػي أاػػارت  (2003) السػػالمة نتػػائج دراسػػةكمػػا تتعػػزز ماػػكمة ىػػذه الدراسػػة مػػف خػػالؿ 

أكثػػػر المتغيػػػرات أىميػػػة لمسػػػاعدة اآلخػػػريف،  تعػػػد مػػػف النفسػػػي مراػػػدملاخصػػػية سػػػمات ال إلػػػى أف

فنجاحو معكال بدرجة كبيػرة عمػى سػماتو الاخصػية بغػض النظػر عػف مسػتكاه التػدريبي، بػال إنكػار 

عتنػاء لال كمػف ىنػا تبػدك الحاجػة ممحػة  ألىمية التدريب كالتعمـ، كأف كال منيما دالة عمى اآلخر،

ىػػػي: التأىيػػػؿ األكػػػاديمي، كالخبػػػرة كالتػػػدريب، ك  المراػػػد النفسػػػي فػػػي إعػػػداد بثالثػػػة محػػػاكر رئيسػػػة

  .(2007دبكر كالصافي ) كالسمات الاخصية

الكفػػاءة االجتماعيػػة مػػف أىػػـ مكضػػكعات عمػػـ كمػػا تتجمػػى ماػػكمة ىػػذه الدراسػػة فػػي كػػكف 

الػػنفس االجتمػػاعي، فيػػي مظيػػر القػػكة االجتماعيػػة كالصػػحة النفسػػية كمػػا أنيػػا عامػػؿ مػػف عكامػػؿ 

سبب رئيس في تحديد طبيعة التفاعالت اليكمية لمفرد مع المحيطيف بػو  االجتماعي، كىيالنجاح 

 (.2004في اتى مجاالت حياتو )المغازم، 
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عػػف العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف  اكتاػػاؼكبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ تكلػػد لػػدل الباحػػث الػػدافع إلػػى 

سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتمػاعييف، كمػا السػمات الاخصػية 

 المنبئة عف الكفاءة االجتماعية. 

 :أىمية الدراسة

تكتسػػب ىػػذه الدراسػػة أىميتيػػا مػػف أىميػػة الفئػػة المسػػتيدفة بالدراسػػة كىػػي االختصاصػػييف 

المسػػاندة كالػػدعـ النفسػػي  كالمتمثمػػة فػػي ـتنػػاط بيػػدكار الميمػػة التػػي االجتمػػاعييف، كذلػػؾ نظػػرا لػػأ

ميمػػػة الػػػدعـ كالمسػػػاعدة لمطػػػالب كأكليػػػاء  كفيتكلػػػ فالػػػذي ربػػػكم كالنمػػػاء المعرفػػػي لمطمبػػػة، فيػػػـكالت

          المعممػػػيف كمػػػا ياػػػير إلػػػى ذلػػػؾ دليػػػؿ عمػػػؿ األخصػػػائي االجتمػػػاعي ـاألمػػػكر بػػػؿ كيتعػػػداه لػػػزمالئي

 .(2010كالتعميـ،)كزارة التربية 

عى لمكاػؼ عنػو كمػا تسػ ،الػذم تتناكلػو تنبع أىمية ىذه الدراسػة مػف أىميػة المكضػكعكما 

، كذلؾ إليضاح المعايير التػي تحػدد بينيمااالجتماعية، كالعالقة الكفاءة ، كىك السمات الاخصية

التكاصػؿ  االختصاصييف االجتمػاعييف كغيػرىـ مػف المػكظفيف التػي تقتضػي طبيعػة عمميػـاختيار 

.مػع اآلخػريف لمكصػػكؿ بيػـ أك معيػػـ إلػى كضػػع مػرض عمػػى المسػتكل الفػػردم الػذاتي أكالجمػػاعي

 كضػػعبعػػدا ألىميػػة القيػػاس النفسػػي ل تنبػػع أىميػػة ىػػذه الدراسػػة مػػف ككنيػػا تعطػػي ككػػذلؾ 

تػػػو ئاخصػػػيتو ككفابداللػػػة ، فاختيػػػار الاػػػخص المناسػػػب المناسػػػب فػػػي المكػػػاف المناسػػػبالمكظػػػؼ 

 يعد مؤار لنجاح تمؾ الميمة. ى ميمة  تقتضي تقديـ خدمات اجتماعيةتكلل ،االجتماعية

لدراسػػة التػػي كمػػا تنبثػػؽ أىميػػة ىػػذه الدراسػػة مػػف نػػدرة الدراسػػات السػػابقة المتعمقػػة بماػػكمة ا

أجريػػت فػػي سػػمطنة عمػػاف حيػػث لػػـ يتسػػف لمباحػػث حسػػب حػػدكد عممػػو كاطالعػػو العثػػكر عمػػى أيػػة 

الاخصػية كالكفػاءة االجتماعيػة لػدل االختصاصػييف  دراسة ىدفت إلى تقصي العالقة بيف سػمات

 االجتماعييف في سمطنة عماف.
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عنيا كالتي مف المؤمػؿ أف  كما تكاؼ ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ النتائج التي تسفر 

أصحاب القرار في كزارة التربية كالتعميـ العمانيػة فػي اختيػار االختصاصػييف االجتمػاعييف تساعد 

النفسييف كالمػكجييف، كغيػرىـ مػف العػامميف فػي ضػكء سػماتيـ الاخصػية ذات العالقػة كالمراديف 

 بالكفاءة االجتماعية.

 :أىداف الدراسة

 :الكاؼ عف ىدفت الدراسة الحالية إلى 

 .االجتماعييف ييفتصاصخاال لدل السائدة الاخصية سمات .1

 الخػػتالؼ متغيػػرمتبعػػا  االجتمػػاعييف ييفتصاصػػخاال لػػدل االخػػتالؼ فػػي سػػمات الاخصػػية .2

 .االجتماعي، كعدد سنكات الخبرة النكع

 .االجتماعييف ييفتصاصخاال لدل  االجتماعية الكفاءةمستكل  .3

تبعػا  االجتمػاعييف ييفتصاصػخاال لدل االختالؼ في مستكل متكسطات الكفاءة االجتماعية .4

 الخبرة.عدد سنكات ك  االجتماعي، النكع ممتغير الختالؼ 

 .االجتماعييف ييفتصاصخاال لدل االجتماعية الكفاءةك  الاخصية سمات بيف عالقةطبيعة ال .5

 لػػػػدل االجتماعيػػػػة كالكفػػػػاءة الاخصػػػػية سػػػػمات بػػػػيف العالقػػػػة طبيعػػػػةمػػػػدل االخػػػػتالؼ فػػػػي  .6

  .تبعا الختالؼ متغيرم النكع االجتماعي، كعدد سنكات الخبرة االجتماعييف ييفتصاصخاال

 لػػػػػدل كأبعادىػػػػػا االجتماعيػػػػػة الكفػػػػػاءة بػػػػػدرجات التنبػػػػػؤ فػػػػػي الاخصػػػػػية سػػػػػمات إسػػػػػياـ مػػػػػدل .7

 .االجتماعييف ييفتصاصخاال
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 :أسئمة الدراسة

 ؟االجتماعييف ييفتصاصخاال لدلما سمات الاخصية السائدة  .1

االجتماعييف  ييفتصاصخاال لدل الاخصية سمات في إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ.2

 الخبرة؟عدد سنكات ك  ،االجتماعي النكع ممتغير  إلى تعزل

 ؟تماعييفاالج ييفتصاصخاال لدل االجتماعية الكفاءة ما متكسط درجات.3

تختمؼ متكسطات درجات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا لدل االختصاصييف االجتماعييف ىؿ .4

 كعدد سنكات الخبرة؟ ،باختالؼ متغير النكع االجتماعي

لدل  االجتماعيةالكفاءة ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف سمات الاخصية ك .5

 ؟االختصاصييف االجتماعييف

خصية كالكفاءة االجتماعية لدل ىؿ تختمؼ طبيعة العالقة االرتباطية بيف سمات الا.6

 كعدد سنكات الخبرة؟ ،ييف االجتماعييف باختالؼ النكع االجتماعيصصاتخاال

 لدل كأبعادىا االجتماعية الكفاءة اتبدرج التنبؤ في الاخصية سمات إسياـ مدل ما.7

  االجتماعييف؟ فصييتصاخاال

 :مصطمحات الدراسة

ما كفي بيا، طمحات التي تحتاج إلى التعريؼكرد في عنكاف ىذه الدراسة عدد مف المص 

 كؿ منيا:ل المناسب كالتعريؼ ،ىذه المصطمحات تحديد يمي

، (Trait) جمػػػع سػػػمة :(Traits) اتسػػػمال(: Personality Traits) ةســـمات الشخصـــي .1

مجمكعػة ردكد األفعػاؿ أك االسػتجابات " ( بأنيػاCattell, 1946, p. 250) كاتػؿيعرفيػا ك 

التػػػػي يربطيػػػػا نػػػػكع مػػػػف الكحػػػػدة التػػػػي تسػػػػمح ليػػػػذه االسػػػػتجابات أف تكضػػػػع تحػػػػت اسػػػػـ كاحػػػػد 

 ."كمعالجتيا بالطريقة ذاتيا في معظـ األحكاؿ
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نظػػيـ الت" بأنيػػا( (Alport, 1937, p. 42) )Personalityيعرفيػػا إلبػػكرت ف لاخصػػيةا أمػا

األجيػزة النفسػية كالجسػمية التػي تحػدد طابعػو الخػاص فػي تكافقػو مػع  الدينامي داخؿ الفػرد لتمػؾ

  .بيئتو"

بأنيػػا مجمكعػػة الػػدرجات التػػي  ىػػذه الدراسػػةالباحػػث سػػمات الاخصػػية فػػي  أمػػا إجرائيػػا فيعػػرؼ

الكبػػرل سيحصػؿ عمييػػا أفػراد العينػػة مػف خػػالؿ إجابػاتيـ عمػػى فقػرات مقيػػاس العكامػؿ الخمسػػة 

مػػف القائمػػة  (S)النسػػخة يف، كالػػذم أعػػده ككسػػتا كمػػاكرم مػػف لقيػػاس الاخصػػية لػػدل الرااػػد

(NEO-PI-R). 

نسػؽ مػف الميػارات المعرفيػة كالكجدانيػة  "ىي:Social Competen) ) الكفاءة االجتماعية .2

كالسمككية التػي تيسػر صػدكر سػمككيات اجتماعيػة تتفػؽ مػع المعػايير االجتماعيػة أكالاخصػية 

كمييما معا، كتسيـ في تحقيؽ قدر مالئـ مف الفاعمية كالرضا فػي مختمػؼ مكاقػؼ التفاعػؿ  أك

االجتمػػاعي مػػع اآلخػػريف كتػػنعكس مظػػاىر الكفػػاءة فػػي كافػػة صػػكر ميػػارات التكاصػػؿ كتككيػػد 

، 2010)الغريػػػب،  الػػػذات كحػػػؿ الماػػػكالت االجتماعيػػػة كالتكافػػػؽ التفسػػػي االجتمػػػاعي لمفػػػرد"

  .(39.ص

مجمكعػة الػدرجات التػي  بأنيػا فػي ىػذه الدراسػة الكفػاءة االجتماعيػةالباحػث  فيعرؼ أما إجرائيا   

سيحصػػػؿ عمييػػػا أفػػػراد العينػػػة مػػػف خػػػالؿ إجابػػػاتيـ عمػػػى فقػػػرات مقيػػػاس الكفػػػاءة االجتماعيػػػة 

  المستخدـ الدراسة الحالية.

الاخص الفني كالمينػي الػذم يمػارس عممػو فػي المجػاؿ  كيقصد بو :االجتماعيي صصاتخاال .3

الدراسػػػػي فػػػػي ضػػػػكء مفيػػػػـك الخدمػػػػة االجتماعيػػػػة، كعمػػػػى أسػػػػاس فمسػػػػفتيا، ممتزمػػػػا بمبادئيػػػػا 

األخالقيػػة، ىادفػػا إلػػى مسػػاعدة التالميػػذ الػػذيف يتعسػػركف فػػي تعمػػيميـ، إضػػافة إلػػى  اكمعاييرىػػ

عداد أبنائيا لممستقبؿ، كيككف مف مساعدة المدرسة عمى تحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمي ة، كا 
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دليػػػػؿ خريجػػػػي كميػػػػة اآلداب كالعمػػػػكـ االجتماعيػػػػة، قسػػػػـ العمػػػػؿ االجتمػػػػاعي كعمػػػػـ االجتمػػػػاع )

 (.2012 االختصاصي االجتماعي،

 ات الدراسة: دمحد

 تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالمحددات التالية: 

مػػدراس كزارة فػػي العػػاممكف  (الػػذككر كاإلنػػاث) يكف االجتمػػاعيكفصػػصاتخ: االبشــريةحــدود  .1

 .في محافظة مسقط ـالتربية كالتعمي

  . 2011/2012طبقت ىذه الدراسة في العاـ الدراسي زمنية:حدود  .2

 لمعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي محافظػػػػػػة مسػػػػػػقططبقػػػػػػت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة فػػػػػػي مػػػػػػدارس  :مكانيــــــة حــــــدود .3

2011/2012 .  

 :أدوات الدراسة

( NEO-FFI-Sقائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لماخصية ) :تحدد نتائج ىذه الدراسة بأداتييا     

مقيػػػػاس الكفػػػػاءة (، ك 2006العمانيػػػػة مػػػػف قبػػػػؿ الكمبػػػػاني) تقنينيػػػػا عمػػػػى البيئػػػػةتعريبيػػػػا ك  كالتػػػػي تػػػػـ

لػذا فػإف نتػائج ىػػذه  ،االجتماعيػة الػذم قػاـ الباحػث ببنػػاءة ألغػراض تحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة الحاليػػة

الدراسة تتحدد بالخصائص السيككمترية لياتيف األداتيف كمدل قدرتيما عمى قيػاس مػا كضػعتا مػف 

 أجمو.



 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 أكال: اإلطار النظرم


 سمات الاخصية 


 الكفاءة االجتماعية 

 ثانيا: الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

مات األكؿ اإلطار النظرم الذم تناكؿ فيو الباحث سػالجزءينتظـ ىذا الفصؿ في جزئيف: 

الدراسػػات السػػابقة ذات العالقػػة  الباحػػث الثػػاني تنػػاكؿ فيػػوالجػػزء ، ك الاخصػػية كالكفػػاءة االجتماعيػػة

 الدراسة. ىذه بمكضكع

 أوال:اإلطار النظري

كنظرياتيا، كما  ،كمحدداتيا ،يتضمف اإلطار النظرم في ىذه عرضا لمفيـك الاخصية

 ، كمؤاراتيا، كأبعادىا.يتضمف مفيـك الكفاءة االجتماعية

 :(Personalالشخصيـــة ) ـ  1

 ،الماضػػيةمكانػػة ىامػػة خػػالؿ السػػنكات السػػتيف  فػػي عمػػـ الػػنفس الاخصػػية حػػاز مكضػػكع 

كممػػا أظيػػر ىػػذه المكانػػة حتػػى أضػػحت المكضػػكع الػػذم تبػػدأ بػػو البحػػكث النفسػػية أك تنتيػػي إليػػو، 

تعمػػؿ ككحػػدة متكاممػػة فييػػا كػػؿ مػػا ينطػػكم  التػػي لاخصػػيةاالنظػػر إلػػى السػػمكؾ عمػػى أنػػو محصػػمة 

 (.2010ات)عمياف،مف عناصر كمركبات كدكافع كقدر عميو السمكؾ 

خدميف اىتمػػاـ منظػػرم الاخصػػية بالعالقػة بػػيف اخصػػية الفػػرد كسػػمككو مسػػت ترجػع بدايػػةك 

مفػػػاىيـ نظريػػػة تػػػدعى بكحػػػدات بنػػػاء الاخصػػػية لمػػػربط بػػػيف المحػػػددات الداخميػػػة لمسػػػمكؾ كاألفعػػػاؿ 

الصػػػريحة التػػػي يربطيػػػا بأىدافػػػو كالنػػػاس كالبيئػػػة التػػػي يعػػػيش فييػػػا، يعػػػكد إلػػػى مئػػػات السػػػنيف قبػػػؿ 

الميالد، فاختالؼ الناس في قاماتيـ كألكانيـ كأباارىـ كجمػاجميـ كمنػاكبيـ، كتبػاينيـ فػي قػدراتيـ 

اإلدراكيػػة كالعاطفيػػة اسػػترعى انتبػػاه كمالحظػػة اإلنسػػاف القػػديـ، فقػػد الحػػظ المفكػػركف اإلغريػػؽ أف 

( أف الكػكف يتػألؼ مػف أربعػة .ـؽ490 ػػ 450الككف يتألؼ مف كحدات، كافترض دكقميس )حكالى

( ىػػػػػذه .ـؽ 460 _ 377عناصػػػػػر: التػػػػػراب كالمػػػػػاء كاليػػػػػكاء كالنػػػػػار، كتػػػػػرجـ أبػػػػػكقراط ) حػػػػػكالى 
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العناصػػر إلػػى أربعػػة أمزجػػة: الصػػفراكم، كالسػػكداكم، كالػػدمكم، كالبمغمػػي، ككصػػؼ مػػزاج األفػػراد 

 (.2001)السمعكس، عمى أساس تعادؿ ىذه األمزجة

النمطيػػة التػػي يسػػتعيف اإلنسػػاف بيػػا لػػيفيـ نفسػػو كمػػف حكلػػو تمػؾ المحػػاكالت أعطػػت األداة 

فػػي بيئتػػو المحيطػػة  كانػػت انطالقػػة كمػػيالد لمبحػػث العممػػي فػػي ميػػداف عمػػـ نفػػس الاخصػػية عمػػى 

كجو الخصكص، كمنو  كاف االنتقاؿ إلى تصنيؼ خصائص كسمات الاخصػية بصػكرتو األكليػة 

ـ عمػى اسػتراتجيات أكثػر دقػة كمكضػكعية عف طريػؽ الحػدس كالتخمػيف كالفراسػة إلػى القيػاس القػائ

 (.2001، )عامكد

كقد تسػارعت حركػة االىتمػاـ بالاخصػية كتنامػت إلػى درجػة أنيػا اسػتحكذت عمػى اىتمػاـ 

 1930 رخ ليا بعاـأُ إف ، كباألخص في العقكد األربعة أك الخمسة األخيرة  ، الكثير مف الباحثيف

بدايػػة االسػػتخداـ المػػنظـ لمتحميػػؿ العػػاممي فػػي بحكثيػػا، كيتضػػح ذلػػؾ مػػف النتػػاج العممػػي المتزايػػد 

 ، مػػػػػا يعكػػػػػس قيمػػػػػة كمكانػػػػػة الاخصػػػػػيةفيػػػػػو ىتمػػػػػاـاالالػػػػػذم كانػػػػػت الاخصػػػػػية مثػػػػػار  ،كالمطػػػػػرد

 (. 1990)عبدالخالؽ، 

 :(Personalityالشخصية ) تعريف 

الالتينية القديمة، كيعني عندىـ القناع الذم ( إلى المغة Personality) ةلفظيعكد أصؿ 

 ،لاخصػيتو الحقيقيػة كىػك مغػاير ،تقنع بو الممثؿ ليخرج إلى  خابة المسرح فػي الػزمف اإلغريقػي

فربمػا يكػكف البطػؿ  ،ليككف معينا لو عمى أداء  الدكر المناط بو،  بما يتناسب مع اخصية الػدكر

ألجػػؿ الخجػػؿ أك تغطيػػة التاػػكىات، كقػػد اصػػطمح المظمػػكـ، كقػػد يكػػكف لػػبس القنػػاع أك  أك الاػػرير

 ،( العػالـ السكيسػرم لداللػة عمػى القنػاع الػذم يضػعو الاػخص عمػى اخصػيتوJungعميو يػكنج )

استجابة لمقتضيات الكضع االجتماعي كالتقميدم كسػمطاف العػادات، كلمطالبػو الذاتيػة النابعػة مػف 

كػي يمعبػو فػي ، م يعطيو المجتمع لماػخصحاجاتو النمطية األكليو، كالقناع يطمؽ عمى الدكر الذ



15 
 

          كمبػػػػػػدأ حيػػػػػػاة فصػػػػػػاحبو مقنػػػػػػع ،فػػػػػػي مقابػػػػػػؿ الػػػػػػنفس اصػػػػػػطالح اسػػػػػػتخدمو يػػػػػػكنج  الحيػػػػػػاة، كىػػػػػػك

(the personal man)  يخفػي خمفػو مككنػات اخصػيتو العميقػة ليػتمكف مػف مكاجيػة بيئتػو فػي

 (.2005، ( )عيسكمthe individual manبؿ الاخص الذم اليمبسو )امق

فمنيا ما يصؼ االستعدادات  متعدة، تعاريؼ ماخصيةل نجد أف في االصطالح النفسيك 

فتكػػكف الاخصػػية، كمنيػػا مػػا يؤكػػد  بعضػػا الداخميػػة كالعكامػػؿ الخارجيػػة التػػي تتفاعػػؿ مػػع بعضػػيا

الصػػحة النفسػػية فينظػػر إلػػى الاخصػػية مػػف زاكيػػة نمػػط التكافػػؽ الفػػردم المتميػػز، كمنيػػا مػػا يعتمػػد 

الفػػرد فػػي اآلخػػريف، كمنيػػا مػػا يتنػػاكؿ الصػػفات كالمظػػاىر الخارجيػػة لماػػخص، األثػػر الػػذم يتركػػو 

مكجيػػة، كمنيػػا مػػا يتناكليػػا فػػي مجمكعػػة مػػف كمنيػػا مػػا ينطػػؽ مػػف الػػذات الداخميػػة كقػػكة مركزيػػة 

 :ىاأبرز  كمف ،(2007)ايكاف، يي حاصؿ جمع االستعدادات كالصفات الصفات ف

بأنيا "ذلؾ النمكذج الفريد الذم الذم يرل  Guilford, 1959, pp.7) جيمفكرد ) تعريؼ

التنبػػؤ بمػػا  مػػف ( بأنيػػا "مػػا يمكننػػاCattel, 1966, p.93كاتػػؿ ) كيعرفيػػا تتكػػكف منػػو سػػماتو" 

مضػػػيفا أف الاخصػػػية تخػػػتص بسػػػمكؾ الفػػػرد   سػػػيفعمو الاػػػخص عنػػػدما يكضػػػع فػػػي مكقػػػؼ معػػػيف

التنظػػيـ الثابػػت كالػػدائـ ( أنيػػا "ذلػػؾ Eysench,1970, p.2الظػػاىرم كالبػػاطني"، كيػػرل أيزنػػؾ )

 إلى حد ما لطباع الفرد كمزاجو، كعقمو، كبنية جسمو كالذم يحدد تكافقو الفريد لبيئتو" 

نمط فريد مف المدركات كالدكافع "بأنيا ( فيرل (Stagner,1974, p.5 ستانجر أما

 المميزة لماخص إنيا ما يرغب الاخص فيو، كأسمكبو في تحقيؽ ىذا الذم يرغب فيو، إنيا

 ذكريات التي تقرر سمكؾ الاخص"لالتنظيـ الداخمي لمدكافع كاالنفعاالت كالمدركات كا

( بأنيا " بنية دينامية داخمية تنتظـ فييا جميع األجيزة 19.، ص1996كيرل خكرم )

  العضكية كالنفسية، بحيث تحدد ما يميز أك يمتاز بو الفرد مف سمكؾ أك أفكار"
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نمط سمككي مركػب ثابػت دائػـ إلػى حػد "عرفيا بأنيا ( في64.ص، 2002أما عبدالخالؽ )

كبير، يميز الفرد عف غيره مف الناس، كيتككف مػف تنظػيـ فريػد بمجمكعػة مػف الكظػائؼ كالسػمات 

، كالنػػزكع أك اإلرادة يػػةأك االنفعال يػػةاندكاألجيػػزة المتفاعمػػة معػػا، كالتػػي تضػػـ القػػدرات العقميػػة كالكج

الفيزكلكجية، التي تحدد طريقػة الفػرد الخاصػة فػي االسػتجابة، كأسػمكبو كتركيب الجسـ، كالكظائؼ 

 الفريد في التكافؽ لمبيئة"

 استنتاج اآلتي: مباحثلمكف ي السابقة إمعاف النظر في التعاريؼكب 

كيانػا  وكالبصمة كغيرىػا ممػا يميػز الفػرد عػف غيػره، كيجعمػيتكرر أف الاخصية نمكذج فريد ال .1

 .مستقال

فػػػي المكاقػػػؼ  سػػػمككاتمػػػف  الفػػػرد يػػػارختبمػػػا سػػػيقع عميػػػو ا نبػػػ ي اتعػػػد مؤاػػػر أف الاخصػػػية   .2

 .حسب يظير مف معالـ اخصيتو المختمفة

ىػػي  إذف فالاخصػػيةلجميػػع أجيػػزة اإلنسػػاف العضػػكية كالنفسػػية،  متكامػػؿ أف الاخصػػية تنظػػيـ .3

  .الذاتي المنظـ نتيجة لذلؾ التفاعؿ

 .يختمؼ فيو عف غيره مف األفراد أف الاخصية تحدد لمفرد تكافقا فريدا مع بيبئتو، .4

)أبك مرحمػة الراػػدخاصػػة عنػد بمػكغ  ،الثبػات كالديمكمػة يػػو طػابعيغمػب عم تنظػيـ أف الاخصػية .5

بقػػػػى مسػػػػتحيال ، فسػػػػمة التغييػػػػر تك يعنػػػػي أف التغييػػػػر يصػػػػبح ممتنعػػػػا كىػػػػك ال ،(2011رزؽ، 

  (:2005)العجمي،  سيما في الحاالت التاليةال ،ينبغي مراعاتيا في عممية القياسحاضرة 
 كػػالمثيرات الجسػػمية كالفسػػيكلكجية اثنػػاء مرحمػػة المراىقػػة، أك   نػػكع المثيػػرات التػػي يتعػػرض ليػػا

 ميثيرات بيئية حادة كالمكاقؼ االنفعالية كالنفسية الاديدة كالتي قد تسبب لو صدمة انفعالية.
 ي عمػر اإلنسػاف نتيجػة تأثير العكامؿ كالمثيػرات المختمفػة عمػى عمػر الفػرد  كػالفترات الحرجػة فػ

 ظيكر كنمك صفات تككينية ككظيفية معينة.
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  ،ما يفرضو الدكر كالمركز مف التزامات تؤدم لتغير اخصية الفػرد فػي مضػمكف بعػض سػماتو

 أك اكتساب سمات جديدة.
  درجة تقدير كتأكيد الذات  فكثيرا ما يغير الفرد في التنظيـ الكمي لاخصيتو حتى يحصؿ عمى

  لحاجتو إلى الذات.إاباع كامؿ 

 :هاومكونات الشخصيةمحددات 

عبػػارة عػػف مجمكعػػة المتغيػػرات أك  ىػػي محػػددات الاخصػػية ( أف2011رزؽ، )أبػػك يػػرل 

أف الاخصػػية ال ( 1996الكايػػد ) يػػرل، ك االمنظكمػػات األكثػػر حسػػما فػػي تحديػػد الاخصػػية كنمكىػػ

( أف Hal, 1970كيػػػذكر ىػػػاؿ ) كال تتاػػػكؿ فػػػي الفػػػراغ مسػػػتقمة عمػػػا حكليػػػا،تنمػػػك كال تطػػػكر 

تتككف في مجمكعيا مف اليك، كاألنا، كاألنا األعمػى فيػي تعمػؿ   (Freud)الاخصية عند فركيد 

بصفة تعاكنية ماتركة لتمكف الفػرد مػف ممارسػة ناػاطو الفعػاؿ المجػدم فػي بيئتػو كغايتػو ارضػاء 

اباع الرغبات األساسية لإلنساف.  الحاجات كا 

اليػػػك بأنػػػو مسػػػتقر الطاقػػػة النفسػػػية كالبيمكجيػػػة كيتكػػػكف مػػػف كػػػؿ ( 1987كيفسػػر عػػػكض ) 

مػػاىك مػػكركث، كاألنػػا تتكػػكف بالفعػػؿ مػػف التناػػئة االجتماعيػػة، ذلػػؾ أف حاجػػات الكػػائف اإلنسػػاني 

تتطمب تعمما لكيفية ااباع الفرد حاجاتو الفطرية، دكف معارضػة مػف العػالـ الخػارجي، كىػك مركػز 

ر، كاألنػػػا األعمػػػى يمكػػػف النظػػػر إليػػػو عمػػػى أنػػػو سػػػمطة تاػػػريعية الاػػػعكر كاإلدراؾ كالتفكيػػػر كالتبصػػػ

 لسمطة كالضمير ىما ممثال القيـ.تنفذيو أكىك الضمير، كىذه ا

 محددات: ( لماخصية أربع1983غنيـ )يضع ك   

تككينية بيمكجية: كيتمثؿ في التأثيرات الكراثية الخمقية التي تجعؿ األفراد يختمفكف عف بعضيـ  .1

تػػػأثير البيئػػػي المحػػػيط، كاألجيػػػزة العضػػػكية كالجيػػػاز لظػػػركؼ ابصػػػرؼ النظػػػر عػػػف  الػػػبعض
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العصبي المركزم كالمستقؿ ككظائفيما كعالقة ذلؾ بأنمػاط الاخصػية، كالتكػكيف البيككيميػائي 

 كالغددم لمفرد.

كبيئيػػة: كتتمثػػؿ فػػي البيئػػة الثقافيػػة كاالجتماعيػػة التػػي يعػػيش فييػػا الفػػرد، كاألسػػرة فيمػػا يػػؤثراف   .2

 أثيرا ممحكظا في نمك الاخصية كتكامميا. ت

كالدكر: كىك ياير إلى أنو لفيـ سمكؾ فرد ما يجب أف ننتبو في الكقت نفسو إلػى خصػائص   .3

لى المكقؼ  الذم يكجد فيو. االجتماعي اخصيتو كا 

 ؾ حسب ظرؼ المكقؼ الذم يكجد فيو.كالمكقؼ: فو يمعب دكرا في تعديؿ السمك  .4

( إلى إف اخصػية الفػرد تتكػكف مػف الخصػائص الثابتػة (Ernov, 2005أرنكؼ  يذىبك   

يسػػمييا الفػػرص الفريػػدة، أك بفعػػػؿ  التػػي تتمثػػؿ فػػي سػػمككو، المكتسػػبة مػػف طريػػػؽ خبراتػػو، كالتػػي

 الخبرات التي ياترؾ فييا مع اآلخريف، كتسيـ فييا كذلؾ الكراثة أكالتفاعؿ بيف الكراثة كالبيئة.  

تباينػػت فػػي منحنػػى التػػي  الاخصػػية بالدراسػػة كالتحميػػؿ العديػػد مػػف النظريػػات اكؿكقػػد تنػػ  

 التػػي تعتمػػد فػػي منيجيػػا عمػػى التحميػػؿ العػػاممي السػػمات نظريػػات كمػػف أىميػػا الرؤيػػة كالتركيػػز،

 (.2007السمات المتعددة )أبكىااـ، كأسمكب إحصائي في اختزاؿ 

 تمػػؾ عمػػى التفسػػيرك  التحميػػؿك  القيػػاس فػػي عمميػػة فػػي درسػػتو الحاليػػة كقػػد اعتمػػد الباحػػث  

 . التي قامت عمييا نظريات السمات فيما يتعمؽ بجانب الاخصية مف ىذه الدراسة الرؤية

   :نظريات سمات الشخصية

كتقييميػػا، حيػػث إنيػػا تعبػػر  تعػػد نظريػػات السػػمات مػػف الكسػػائؿ المثمػػى لكصػػؼ الاخصػػية    

تجمػػػع لعػػػدد مػػػف  عبػػػارة عػػػف الفػػػرد، فالسػػػماتعػػػف مظػػػاىر الثبػػػات كالتماسػػػؾ النسػػػبي فػػػي سػػػمكؾ 

الصفات كالخصاؿ الحسية كالعقمية كالنفسية كاالجتماعية الثابتة نسبيا بينيا قكة تػرابط، كالتػي ىػي 

في مجمكعيا تاكؿ سمة كيستدؿ عمييا مف السمكؾ الظاىرم لمفرد بحيث تككف السمة المميزة لػو 
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                     كاتػػػػػػػػػػػػػػػؿ، ك يػػػػػػػػػػػػػػػرل (11، ص.2007عػػػػػػػػػػػػػػػف غيػػػػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػػػػف األفػػػػػػػػػػػػػػػراد اآلخػػػػػػػػػػػػػػػريف )دحػػػػػػػػػػػػػػػالف 

(Cattell, 1946, p. 250) االستجابات التي يربطيػا ردكد األفعاؿ أك  مجمكعة ىي أف السمات

كمعالجتيػػا بالطريقػػة  ،التػػي تسػػمح ليػػذه االسػػتجابات أف تكضػػع تحػػت اسػػـ كاحػػد ،نػػكع مػػف الكحػػدة

 .       ذاتيا في معظـ األحكاؿ

الاخصية ىػك مفيػـك مجػرد فبعد   البعدأف السمة تختمؼ عف ( 2006)الاميرم، كيرل 

نمػػا ىػػي تخطػػيط رمػػزم يسػػاعد عمػػى فيػػـ الاخصػػية كىػػيبطبيعتػػو،  ، كعميػػو ال تاػػاىد بػػالعيف، كا 

فاألبعاد أامؿ مف السمات، فالسمة جػزء مػف البعػد، أم جػزء مػف الكػؿ، كمػا أف السػمة تػدؿ عمػى 

 ىا.غير ، أم تعطي تميزا لاخصية الفرد عف الاخصية

 All port):نظرية البورت )

يػػػػرل أف سػػػػمات ىػػػػك ك  ،عميػػػػد اتجػػػػاه السػػػػماتىػػػػك أحػػػػد أبػػػػرز عممػػػػاء الػػػػنفس، ك  البػػػػكرت   

 (2006)الزؽ،  الاخصية تنقسـ إلى ثالثة أنكاع:

(: كىي السمة السائدة فػي سػمكؾ الفػرد كالتػي يتػأثر بيػا Cardinal traitsالسمات األساسية ) .1

كاألفراد الذيف يتسمكف بيػذا النػكع قمػة كمػف مثػؿ ىػذه السػمات كؿ سمكؾ يعبر عنو، كىك قميؿ 

 التسامح كالعدالة.

(: كىي أكثر السمات تمييػزا لاخصػية الفػرد كتتػراكح مػف Cantral traitsالسمات المركزية )  .2

خمس إلى عار سمات يمكف أف يكصػؼ بيػا اػخص مػا، كىػي تعكػس األسػمكب المميػز فػي 

 كمنيا الخجؿ كالدْؼء.السمكؾ كالتعامؿ مع اآلخريف 

(: كىػي تمثػػؿ العناصػر أك المككنػػات األساسػية فػػي Secandary traitsالسػمات الثانكيػة )  .3

الاػػخص، كىػػي سػػمات مركػػزة خاصػػة تظيػػر فػػي مكاقػػؼ معينػػة دكف غيرىػػا كىػػي أقػػؿ أىميػػة 

بالنسبة لجكىر الاخصية، كيمكف لمفرد أف يممؾ عددا كثيرا منيا، كمف ىذه السػمات السػيطرة 
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عدكانيػػػة فػػػي البيػػػت أثنػػػاء ممارسػػػة دكر األب، كاالمتثػػػاؿ فػػػي تعاممػػػو مػػػع رؤسػػػائو فػػػي بيئػػػة كال

 العمؿ.

 كىي أف: ،معايير لتحديد السمةثمانية ( أف إلبكرت قد كضع 1991عبدالمعطي)كتذكر  

 لمسمة أكثر مف كجكد أسمى. .1

 مكمية مف العادةالسمة أكثر ع .2

 السمة دينامية .3

 يا أك إحصائيا. كجكد السمة يمكف أف يتحدد عمم .4

 السمات ليست مستقمة عف بعضيا بؿ مترابطة. .5

 سمة الاخصية ليس ليا نفس الداللة األخالقية سيكمكجيا. .6

 األفعاؿ كالعادات غير المتسقة مع سمة ما، ال تاير إلى عدـ كجكد تمؾ السمة. .7

 السمات إما أف تككف فريدة أك ماتركة.   .8

 :(Catellنظرية كاتل )
نسػػبيا، كقػػد تكصػػؿ كاتػػؿ إلػػى تحديػػد  ة عبػػارة عػػف ميػػكؿ كاسػػع كدائػػـالسػػم أف كاتػػؿ يػػرل  

بعػػػض السػػػمات لماخصػػػية اإلنسػػػانية كىػػػي: سػػػمة الػػػذكاء مقابػػػؿ سػػػمة الضػػػعؼ العقمػػػي، كسػػػمة 

اعة مقابػػؿ سػػمة الجػػبف، كسػػمة المػػرح مقابػػؿ سػػمة االكتئػػاب، كسػػمة سػػرعة االىتيػػاج مقابػػؿ الاػػج

اإليجابيػػة مقابػػؿ سػػمة ابػػؿ سػػمة عػػدـ الثبػػات، كسػػمة سػػمة االسػػتقرار، كسػػمة الثبػػات االنفعػػالي مق

 التحميػػػػؿ العػػػػاممي فػػػػي تحديػػػػد السػػػػمات التػػػػي تنػػػػتظـ بيػػػػا الاخصػػػػية كبمأسػػػػ اعتمػػػػدماالعتماديػػػػة، 

 (2000)السرحاف،  إلى نكعيف، كىما: كاتؿ السمات قسـيك  ،(2002 ،)أبكحكيج

 ( كيككف أساس ىذه السمات الصفات الكراثية. Source Traitsالسمات المصدرية ) .1

 ( كىي أقرب في طبيعتيا إلى السمات المكتسبة.surface Traitsالسمات السطحية ) .2
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يميػػز كاتػػؿ بػػيف ثالثػػة أنػػكاع أساسػػية ىػػي  السػػمات المعرفيػػة، كالسػػمات الكجدانيػػة، كمػػا       

  .(2006)طافش،  كالسمات المزاجية

 :(Eysenckنظرية ايزنك )
 أيزنؾ في نظريتو عمى ثالثة مرتكزات أساسية ىي: يعتمد       

كالعصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابية (، Introeversion(، مقابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ االنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاء، )Extraversionاالنبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط )

Neuroticison) ) مقابػػػؿ االتػػػزاف االنفعػػػالي((Emotionalstability كالذىانيػػػة أك الميػػػؿ إلػػػى ،

، كالمنطػػػػػػكم متاػػػػػػائـ إلػػػػػػى حػػػػػػد مػػػػػػا، (، فالمنبسػػػػػػط اجتمػػػػػػاعي متفائػػػػػػؿPsychoticismالػػػػػػذىاف )

كالعصػػػابي قمػػػؽ كميمػػػكـ، كالمتػػػزف انفعاليػػػا ىػػػك الػػػذم يحصػػػؿ عمػػػى درجػػػات منخفضػػػة فػػػي بعػػػد 

العصابية، كأما الذىاني فيميؿ إلػى التمركػز حػكؿ الػذات، كيػرل أف جميػع األبعػاد السػابقة متصػمة 

 .  (2009)مخائيؿ،  كيتمكضع سائر الناس عمى امتدادىا

مػػر بػػال  األىميػػة ألم تطػػكر عممػػي، كأف ترتيػػب السػػمكؾ ىػػك القيػػاس أ أف رليػػ أنػػوكمػػا   

اليػػدؼ ، كيػػرل اف الخطػػكة الرئيسػػة، كالتحميػػؿ العػػاممي ىػػك أكثػػر األدكات فائػػدة نحػػك تحقيػػؽ ىػػذا 

 الاخصية تتككف مف األفعاؿ كاالستعدادات التي تنتظـ في اكؿ ىرمي تبعا لعمكميتيا كأىميتيػا،

ياتيا العمكمية، كمػا تحتػؿ االسػتجابات النكعيػة أكثػر المسػتكيات نكعيػة كتحتؿ الطراز أعمى مستك 

 (.2008كأقميا عمكمية، كتقع بيف المستكييف السمات)المنصكرم، 

لمكصػػكؿ إلػػى العكامػػؿ األساسػػية فػػي الاخصػػية مػػف  تنطمػػؽ نظريػػات السػػمات كلمػػا كانػػت     

قػػد السػػمككية فػػي بنػػكد المقيػػاس، فظػػاىر مرتكزىػػا األسػػاس كىػػك التحميػػؿ العػػاممي الػػذم يتنػػاكؿ الم

أفرزت اتجاىات منظرم الاخصية في عممية التحميؿ اختالفات في تحديد عػدد العكامػؿ كنكعيػا، 

أيزنػػؾ ثالثػػة عكامػػؿ، كفػػي عػػامال، ككاتػػؿ ثالثػػة عاػػر عػػامال ك  فجمفػػكرد تكصػػؿ إلػػى ثالثػػة عاػػر

ميػػة تضػػيؼ إلػػى نظريػػة نيايػػة الثمانيػػات كبدايػػة التسػػعينات مػػف القػػرف الماضػػي بػػرزت نظريػػة عام
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كقد مرت العكامؿ الخمسة بمجيػكدات خرل سميت بالعكامؿ الخمسة الكبرل، أيزنؾ ثالثة عكامؿ أ

(، Smith( كسػػميث )Borgatta( كبكرجاتػػا )Fiskعػػدة بػػدء بجيػػكد إلبػػكرت إلػػى كاتػػؿ كفيسػػؾ )

ضػح ( ىمػا أكؿ مػف تكصػؿ إلييمػا باػكؿ كاGoats&Crystalكيعزل اتفاقػا أف تيػكس ككريسػتاؿ)

في الستينات مػف القػرف الماضػي إال نيػا لػـ تمفػت االنتبػاه حتػى عقػد الثمانينػات بعػد أف محصػتيا 

 (.2007( ، كككستا ، كماكرم  )الركيتع، Goldbergأعماؿ الباحثيف كمف أبرزىـ جكلدبرج )

  (The Neo-Inventory-Revisedلمشخصية ) الكبرى الخمسة العوال قائمة

لككسػػتا كمػػاكرم قػػد مػػر  ( أف بنػػاء مقيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل2012ذيػػب ) ذكرتػػ 

( بنػػػدا تػػػـ اسػػػتخراجيا عػػػف طريػػػؽ 180كيتكػػػكف مػػػف )  1989بمػػػرحمتيف بمػػػرحمتيف األكلػػػى فػػػي  

التحميؿ العاممي مف عدة استخبارات تناكلت الاخصية، كما قاـ بتطكير قائمػة مػف الصػفات التػي 

لماخصػػػية الماػػػتقة مػػػف قائمػػػة ككلػػػدبيرج لمصػػػفات ثنائيػػػة القطػػػب  تقػػػيس العكامػػػؿ الخمسػػػة الكبػػػرل

منيا العكامؿ الخمسة الكبرل ثـ نارت قائمة ت ( صفة استخرج80فخمصت القائمة المعدلة إلى )

فبعػػػد دراسػػػات  1992( فػػػي صػػػكرتو اإلنجميزيػػػة، كالثانيػػػة فػػػي NEO-FFI-Sالعكامػػػؿ الخمسػػػة )

( تـ تقميص القائمػة إلػى سػتيف فقػرة 65-21ا بيف)عديد عمى عينات سكية متنكعة تراكحة أعمارى

اػير كت(، New-FF-o( فقرة لكؿ عامؿ كأطمؽ عمييا قائمة العكامؿ الخمسة الجديد )12بكاقع )

 أىميا أنيا أنمكذج: ،أف قائمة العكامؿ الخمسة تتمتع بخصائص عدة( إلى 2009أبكغزالة )

 داخؿ بنية متسقة. اامؿ يضـ أكبر عدد مف متغيرات كصؼ الاخصية كيصنفيا .1

 لسمات فيك ييتـ بدراسة السمات الاخصية التي يتبايف فييا األفراد. .2

 لكصؼ السمات السكية كليست المضطربة. .3

( أف ىػذا األنمػكذج ييػدؼ إلػى جمػع السػمات المتنكعػة لماخصػية 2010أبكأسعد ) يرلك  

العكامؿ ىي: االنبسػاط  في فئات) عكامؿ( رئيسة، ال تتأثر بالحذؼ منيا أك اإلضافة إلييا، كىذه
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Extraversion )كالمقبكليػػػػػػػػػة )أك الطيبػػػػػػػػػة ،Agreeableness كالضػػػػػػػػػمير الحػػػػػػػػػي أك الػػػػػػػػػيقظ ،

Conscientiousness كالعصابية مقابؿ االتزاف االنفعالي ،Neuroticism vs Emotional 

Stability كاالنفتػػاح عمػػى الخبػػرة ،Openness to Experience بػػأف جكلػػدبيرج يضػػيؼ ، ك

(Goldbergأطمؽ عمى ىذه األبعاد باسـ العكامؿ الخمسة الكبرل ). 

مسمات المككنة لكؿ عامؿ مػف العكامػؿ الخمسػة الكبػرل، كعػدد الفقػرات كفيما يمي ذكر ل  

  (2006)الكمباني،  التي تقيس كؿ سمة تبعا لمقياس ككستا كماكرم:

االكتئػػػػػػاب، الاػػػػػػعكر : القمػػػػػػؽ، العػػػػػػداء المصػػػػػاحب بالغضػػػػػػب، (Neuroticism)العصػػػػػابية  .1

 بالذات، االندفاع، الضغكط كالقابمية لالنجراح.

: االجتماعيػػػػػػػة، التككيديػػػػػػػة، الناػػػػػػػاط، البحػػػػػػػث عػػػػػػػف اإلثػػػػػػػارة، (Extraversion)االنبسػػػػػػػاط  .2

 االنفعاالت االيجابية، الدؼء.

 ، المااعر، األفعاؿ، األفكار، القيـ.جماؿال: الخياؿ، (Openness)االنفتاح  .3

: الثقػػػػة، االسػػػػتقامة، اإلثػػػػار، اإلذعػػػػاف أك القبػػػػكؿ، التكاضػػػػع، ((Agreeablenessالطيبػػػػة  .4

 االعتداؿ في الرأم.

: االقتػػػػػدار أك الكفػػػػػاءة، مػػػػػنظـ، ممتػػػػػـز بالكاجبػػػػػات، (Conscientiousness)يقظػػػػػة الضػػػػػمير .5

  .از، ضبط الذات، التأني أك الركيةمناضؿ في سبيؿ اإلنج
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   : (Social Competence الكفاءة االجتماعية ) ـ  2

تعد الكفاءة االجتماعية مظير مف مظاىر القكة االجتماعية لمفرد التي يتكصؿ بيا إلى 

مكاسب كانجازات، كما تعتبر الكفاءة االجتماعية أحد جكانب القكة التي تمثؿ نكاة عمـ االجتماع 

 .(2004)المغازم،  السياسي

 كالمختصيف السياسات كاضعي قبؿ مف متزايدا ااىتمام االجتماعية الكفاءة حازت كقد  

 الحديث المجتمع في االجتماعية الكفاءة مستكل انخفاض حكؿ المخاكؼ تزايد إلى ذلؾ كيرجع

( إلى ضركرة تعزيز Malti, 2011ككجو مالتي) ،(Ingrid, 2009) مطمئف غير كضعيا إف بؿ

فيي تؤدم الكفاءة االجتماعية ذلؾ لككنيا مانع رئيس مف الماكالت السمككية لدل المراىقيف، 

 إلى التكيؼ االجتماعي.  

 عالقات تككيف لمساعدتو في  لمفرد ذات أىمية بالغة االجتماعية الكفاءةتعد  كما 

 مف العديد أيضا كلكف الذىنية القدرات عمى قاصرا ليس فاألمر اآلخريف، مع ناجحة اجتماعية

 الميارات عف بمعزؿ االجتماعية الكفاءة دراسة يمكف فال كعميو المؤثر االجتماعية العكامؿ

 إقامة عمى أقدر االجتماعية الكفاءة ذكم األفراد أف إلى الدراسات أاارت كقد ،(2007 الزعبي،)

 كذا االجتماعية، التفاعالت مف الناجمة الماكالت تجاكز عمى أقدر أنيـ كما مستمرة عالقات

   .(Carol, et al., 1991) مرتفع الدراسي تحصيميـ يككف

عف المااعر مع مراعاة مااعر اآلخريف كالتحمي بميارات  التعبيرف القدرة عمى أ كما

التفاعؿ االجتماعي ىك حجر الزاكية في الكفاءة االجتماعية، كما أف القدرة عمى التكاصؿ 

مية لتبادؿ اآلراء االجتماعية كنجاحيا، كاألمر ال يقؼ ىالاعكرم كتقدير الرغبات أمر بال  األ

بؿ الكفاءة االجتماعية تجعؿ الفرد قادر عمى التعامؿ مع الحاالت السمككية  عند ذلؾ الحد

، لذا فالصقؿ تكيؼ كيكصمو إلى تكافؽ نفسي مريحالمتغيرة بتأثير البيئة مما يقدره عمى ال
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المستمر بات ضركريا ألنماط السمكؾ، كالمااعر، كالمكاقؼ اتجاه اآلخريف كفيميـ ألم مف 

 (. Ciikeman, 2007) عيةدكاعي التنمية االجتما

( القػػػدرة عمػػػى تنظػػػيـ األفكػػػار كمعالجتيػػػا كانتقػػػاء Deagers, 2005عػػػد دجػػػرس) كقػػػد

األنسب  كاختيار األسمكب األمثؿ في تقديميا بحيث يككف فيو مراعاة لمطرؼ اآلخػر مػع ضػركرة 

األخػػذ بعػػيف االعتبػػار لمنػػكحي العاطفيػػة كاالنفعاليػػة كحتػػى االنتمائيػػة، مراعػػاة كػػذلؾ الػػذكؽ العػػاـ 

جػادة التكاصػؿ السيما إذا كاف ذلؾ في دخػؿ المجمكعػة، كا لطػرح الحػكارم، ككجػكد ركح الدعابػة كا 

الماىر مع الػزمالء أثنػاء العمػؿ يكػكف دافعػا لػأداء الجيػد، كتػرابط الفريػؽ، كالتخفيػؼ مػف ضػغكط 

 العمؿ في بيئة العمؿ. 

لذا فالميارات االجتماعية مف العناصر الميمة في تحديد طبيعة التفاعالت اليكمية لمفرد 

السياقات المختمفة كبيا تتحصؿ لمفرد الكفاءة فنجاح الفرد في إقامة تفاعؿ مع المحيطيف بو في 

اجتماعي كؼء مع اآلخريف ك استمرارية التفاعؿ معكال بدرجة كبيرة عمييا،كما تعطي فرصة 

التخمص مف احتمالية العجز السمككي أك التجاكز السمككي عند مكجية ماكمة أك مكقؼ 

اإلخفاؽ الذم يعاني مف بعض األفراد في مكاقؼ حياتيـ  اجتماعي ضاغط،  كانخفاضيا يفسر

المختمفة مع ككنيـ يتمتعكف بدرجة مرتفعة مف القدرات العقمية، كقد يتجاكز األمر إلى أبعد مف 

كمكضكع  ، (2008كاالكتئاب كالقمؽ )المااط، مجرد اإلخفاؽ فيكقع الفرد في األمراض النفسية 

  :ألمكر عدة أىمياالجتماعية ذك أىمية بالغة الكفاءة ا

أنيا عامؿ مف العكامؿ الميمة كالمسئكلة عف التفاعؿ الكؼء لمفرد، فالعجز االجتماعي إنما  .1

يعزل إلييا كىي التي تكفؿ لو االستمرار في تفاعمو االيجابي مع اآلخريف، كما تمنحو األداء 

 (. ,Glasgow 1975الفاعؿ في مكاقؼ الحياة  المختمفة اليكمية جالسكك)
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ئز الصحة النفسية عمى أساس أف الكفاءة االجتماعية تضمف لمفرد أنيا تعد ركيزة مف ركا .2

  (. 2005الراحة النفسية عند تفاعمو مع محيطة )الغريب، 

ّف الكفاءة االجتماعية كباقي مكضكعات عمـ النفس لو تاريخ عممي قصير كما أ

النتاج كماضي فمسفي طكيؿ متجذر في الحضارات  اإلنسانية السابقة، كال أدؿ عمى ذلؾ مف 

 كتابيو الخطابة أرسطك في كالأف إلى  (1924،لطفي)حيث ياير الفمسفي في العصر اليكناني،

مف مؤارات الكفاءة االجتماعية كالتكاصؿ المفظي الماىر مع اآلخريف،  بعضا برزاألخالؽ، يك 

كالتعاكف االجتماعي الذم تحكمو الفضيمة، كاالندماج االجتماعي كالتعبير عف الذات كالتعاطؼ  

كالقدرة عمى تككيف عالقات صداقة فمف قكلو"إف بالمرء نحك أصدقائو مف إحساسات المحبة التي 

يظير أنيا تستمد أصميا مف إحساسات المرء نحك ذاتو" نالحظ في سياؽ  تككف الصداقات الحقة

العبارة التركيز عمى الذات كعامؿ ميـ في تفاعؿ الفرد مع غيره، كمف قكلو في الصداقة "حقا أف 

الصديقاف ال يككناف صديقاف إال بعد أف يحس كالىما بادئ األمر بعطؼ نحك اآلخر، لكنو ال 

طؼ ليككف محبا بؿ يقصر األمر عمى أف يتمنى المرء الخير ألكلئؾ يكفي أف يككف بالمرء ع

ف الذيف يحس نحكىـ العطؼ مف غير أف يككف مع ذلؾ مستعدا ألف يعمؿ ليـ أم ايء كال أ

 . يكمؼ نفسو ألجميـ ايئا أيا كاف
كلما عظمت الحضارة اإلسالمية كااتد اختالط العرب باألعاجـ جد العمماء في دراسة 

فارسية كاإلغريقية كاغفكا بكتبيا كعنكا بنقميا إلى المغة العربية فترجمكا كتب أفالطكف الثقافة ال

كأرسطك كاقميدس كجالينكس كبحثكا فييا كتناكلكىا بالارح كاالختصار جاعميف نصب أعينيـ 

أصكليـ اإليمانية منزليف ذلؾ التراث منزؿ التيذيب كالتنقيح كالتطكير فمف قكليـ"فما كاف منو 

قا الحؽ قبمناه، كما كاف غير مكافؽ لمحؽ نبينا عميو كحذرنا منو" كممف برز فييـ الكندم مكاف
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)مصطفى، كخير  الرازم كالفارابي كابف كابف سينا كابف راد  كنصير الديف الطكسي كغيرىـ

 (.1933 الديف،

عف ( 1982) عرقسكسي كمال عثمافما أكرده  فمف التراث الفمسفي العربي اإلسالمي

إف سعادة النفس في معادىا ال تتـ إال إذا أصمحت النفس في السعادة ابف سينا حكؿ رؤيتو 

الجانب العممي منيا في ىذه الدنيا، ذلؾ الجانب الذم تصدر عنو األفعاؿ الخمقية، كالذم ىك 

مجاؿ االختيار كاالتجاه في السمكؾ كىذا األصمح  يتـ بتحصيؿ ممكة التكسط، فالفعؿ الخمقي 

ف فاضؿ كسط بيف اإلفراط كالتفريط إف الكـر فعؿ خمقي فاضؿ كسط بيف إفراط ىك التبذير كبيال

 .تفريط ىك البخؿ، ككالىما رذيمة

خكاص القكة العاقمة أف تكحد الكثير كتكثر الكاحد بالتحميؿ  ذلؾ حديثو عفكمف 

ف كانت طريؽ فعمو في تركيب القياسات باستعماؿ الركية فإف تحص يجة في يميا لمنتكالتركيب كا 

ذات بؿ  ،كالغاية المطمكبة ال تتعمؽ بزماف كال تحصؿ إال في آف، ذاتيا التي ىي ثمرة الفكر

 خص العقؿك  ،لعقؿفذكر اعف قكل النفس  الفارابي تحدثك ، العقؿ ترتفع عف الزماف بأسره

نية، كالعقؿ العممي ىك ىك الذم يستنبط ما يجب فعمو مف األعماؿ اإلنساككصفو بأنو  العممي

 (.1910، كالقتالف الخطيب) بو جكىر النفس كيصير جكىرا عقميا بالفعؿالذم يتـ 

( البداية الحقيقة لالىتماـ العممي بمكضكع الكفاءة االجتماعية 2010) كيرجع الغريب

 أربعة اتجاىات:إلى حتى أصبح بمفيكمو الحالي 

(، كتابعيا Thorndike) عمى يد ثكرندايؾ 1920 بحكث الذكاء االجتماعي التي بدات عاـ .1

 .1960 عاـ (Guilford) جيمفكرد

 .1950حركة العالج النفسي التي ازدىرت خالؿ فترة الخمسينيات  .2

 البحكث التي ربطت بيف اضطراب الكفاءة االجتماعية كاالضطراب النفسي. .3
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مجاؿ الكفاءة بحكث عمـ النفس االرتقائي، التي أسيمت باكؿ كاضح في تطكير البحث في   .4

 االجتماعية.

 :الكفاءةمفيوم 

 هانتقداستعمؿ لفظ الكفاءة في االصطالح المغكم بمعنى القكم القادر، األمر الذم 

قاؿ إنو لـ يعثر عمى الكؼء في استخداـ الكؼء بمعنى القكم القادر، ك  ( 1999العدناني)

استعماؿ الكؼء بمعنى القكم  المعجمات إال بمعنى: النظير كالمساكم، كأف مجمع القاىرة لـ يقر

القادر، كذلؾ تخطئة إبراىيـ السامرائي في الجزء الرابع مف المجمد السادس كاألربعيف، مف مجمة 

 ف كممةف كؼء لمؿء ىذا المنصب الكبير، ألمجمع المغة العربية بدماؽ مف يقكؿ: فال

، 2ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڇ : بقكلو  ال تعني إال المثيؿ كالنظير، كاستايد (الكؼء)

كتابع أف الصكاب أف تقكؿ العالـ الكافي أم صاحب الكفاية، لذا ال نستطيع استعماؿ الكؼء 

 .بمعنى القكم القادر عمى تصريؼ العمؿ

، يتبػػػيف بػػالعكدة إلػػػى أصػػػمييماك كالكفايػػػة(  ،النظػػػر فػػػي معنػػى المفظتػػػيف )الكفػػػاءة إمعػػافكب

إلى ما نحف بصػدده مػف استخدمت في غير مكضعيا فيي ال تاير  بالفعؿ قد أف الكفاءة لمباحث

نمػػػا جػػػؿ مػػػا معنػػػى القػػػدرة ، كاألداء المػػػاىر، أك إنجػػػاز الميػػػاـ أك النجػػػاح فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ، كا 

ألنيػػا  ينبغػػي اسػػتخداـ كممػػة كفايػػة كالنظيػػر كالمماثمػػة، لػػذا يػػةكالند تحممػػو مػػف معنػػى ىػػك المسػػاكاة

 كالمكنة مف األداء.تاير إلى معنى القدرة كالقكة 

مصطمح الكفاءة مف المصطمحات الحديثة عمى المغة العممية ال سيما في مياديف  يعدك 

عمـ النفس، فقد كانت  بداية ظيكره في مجاالت التاغيؿ كالميف كاإلدارة كتدبير المكارد البارية، 

النفس لـ  ـالنفس كالتربية كغيرىا، كفي عم كلكنو تمدد ايئا فايئا حتى امؿ مجاالت عمـ

                                                           

 4 اآلٌة اإلخالصسورة  (2)
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 تستعمؿ كمفيـك يمكف أف يخضع لمضبط كالقياس إال في العارية األخيرة مف القرف المنصـر

 (. 2000)الدريج، 

بػػػػػػػػػػيف الكفػػػػػػػػػػاءة كالفاعميػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػؽ كجيػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر ( مقارنػػػػػػػػػػة 2003د الحنيطػػػػػػػػػػة )يػػػػػػػػػػكر ك 

ر (:الكفاءة تعني كيؼ نعمؿ، أمػا الفاعميػة فتعنػي مػاذا نعمػؿ أم أف الفاعميػة تعبػDruckerدركر)

عػػػف مػػػدل صػػػالحية العناصػػػر )اإلنسػػػاف، المػػػاؿ، المعػػػدات، األسػػػاليب( لمحصػػػكؿ عمػػػى النتػػػائج 

المطمكبػػػػة بمعنػػػػػى العالقػػػػػة بػػػػػيف العناصػػػػػر كلػػػػػيس كميتيػػػػا، أمػػػػػا الكفػػػػػاءة فتيػػػػػتـ بكميػػػػػة العناصػػػػػر 

كمػػدخالت كنسػػبة المخرجػػات لػػذلؾ فػػإف الكفػػاءة تيػػتـ  ة، أم العالقػػة بػػيف ىػػذه العناصػػرالمسػػتخدم

 بإنجاز األعماؿ بأقصر كقت كأقؿ استخداـ لمعناصر لمحصكؿ عمى النتائج المرغكبة.

 الكفاءة االجتماعية: تعريف

ادلػػة بمجتمػػع كالعالقػػات االجتماعيػػة المتتاػػير كممػػة اجتماعيػػة إلػػى التعػػايش مػػع أفػػراد ال 

كمػػا  ،عيػػة كطبيعػػة العالقػػات االجتماعيػػة المتبادلػػة مػػع اآلخػػريفمعيػػـ، كتاػػير كممػػة كفػػاءة إلػػى نك 

كمف  ،تعددت تعاريؼ الكفاءة االجتماعيةكقد  ،(2009 ،أبك حالكة) تتطمبو مف ميارات كمعارؼ

 أبرزىا:

الجتماعيػة، الذم ركز فيو عمى جانب األىداؼ ا (Ford, 1982, P.323)تعريؼ فكرد

تحقيػػػؽ األىػػػداؼ االجتماعيػػػة ذات الصػػػمة فػػػي سػػػياقات اجتماعيػػػة " بأنيػػػاكسػػػبؿ ككسػػػائؿ تحقيقيػػػا 

  معينة، باستخداـ كسائؿ مناسبة تؤدم إلى نتائج إيجابية" 

زا عمػى كػفقػد ر  (Sarason & Sarason, 1985, p.227ساراسػكف، كساراسػكف )أمػا 

ماعيػػة، بأنيػػا "درجػػة إحسػػاس الفػرد باالرتيػػاح فػػي مختمػػؼ المكاقػػؼ االجت ماػاعر االرتيػػاح فعرفاىػػا

كاستعداده لالاتراؾ في األعماؿ كالنااطات االجتماعية المختمفػة، كبػذؿ كػؿ جيػد لتحقيػؽ الرضػا 

فػػػػي العالقػػػػات االجتماعيػػػػة، كاالنػػػػدماج جيػػػػدا داخػػػػؿ المجمكعػػػػة، كالاػػػػعكر بالثقػػػػة اتجػػػػاه سػػػػمككو 
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، "االجتمػاعيفعاليػة فػي التفاعػؿ " بأنيا ( فترلLinda, 1997, p. 111) اأما ليند، تماعي"االج

القػدرة عمػى التفاعػؿ " بأنيػا (Baron & Markman, 2000, p. 41بػراكف كمػارؾ ) بينمػا يػرل

  ."باكؿ فعاؿ مع اآلخريف عمى أساس الميارات االجتماعية المفضمة

عمى دمج التفكير ( (Topping, et al., 2000, p. 28 في حيف تركز تكبنج كآخركف

لسمكؾ النجاز المياـ أنيا"القدرة عمى دمج التفكير كالاعكر كاكالاعكر معا حيث يعرفكىا عمى 

"القدرة عمى  أنيا( Bukowski r, et al., 2001, p.14258) بككفسكييرل ك ، االجتماعية"

االنخراط في األناطة الالزمة لتحقيؽ األىداؼ عمى المستكل الفردم، كالديناميكي، كالجماعة، 

االجتماعية الكامنة كراء كىي مستمدة مف العمميات المعرفية   كالتمكف مف مكازنة األىداؼ

  كتفسير الماكالت االجتماعية كتطكير كتنفيذ كتقييـ خطط لحؿ الماكالت". ،الترميز

( بأنيا "النسؽ مف المبادمء كالتركيبات كالمعرفة الذم 3.، ص2003عرفيا حبيب ) كقد

االجتماعي المتكامؿ مف خالؿ األعماؿ كاألناطة، يضع اإلنساف عمى أىبة االستعداد لمسمكؾ 

كيامؿ ىذا النسؽ عمى مجمكعة مف الميارات المركبة كاألنماط السمككية كالمعارؼ التي يمكف 

 أف تظير في السمكؾ االجتماعي".

بأنيا"نسؽ مف الميارات المعرفية كالكجدانية  فقد عرفيا (39 .، ص2003الغريب )أما 

صدكر سمككيات اجتماعية تتفؽ مع المعايير االجتماعية أكالاخصية أك كالسمككية التي تيسر 

كمييما معا، كتسيـ في تحقيؽ قدر مالئـ مف الفاعمية كالرضا في مختمؼ مكاقؼ التفاعؿ 

االجتماعي مع اآلخريف كتنعكس مظاىر الكفاءة في كافة صكر ميارات التكاصؿ كتككيد الذات 

  فسي االجتماعي لمفرد". نال الماكالت االجتماعية كالتكافؽكحؿ 
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( بأنيا " نتاج تفاعؿ اإلنساف بمياراتو االجتماعية 618، ص. 2005كيعرفيا نصر)

كميكلو كحاجاتو كحكافزه كاتجاىاتو نحك العمؿ مع اآلخريف في ضكء إمكانات البيئة التي تؤثر 

 في استعدادات الفرد نحك األعماؿ كاألناطة" 

 :االجتماعيةأف الكفاءة الباحث إلى تكصؿاريؼ السابقة كبإمعاف النظر في التع      

 كسمككية.الكجدانية المعرفية ك الميارات ال مجمكعة مف .1

 القدرة عمى تكظيؼ الميارات المختمفة لتحقيؽ أىدافو االجتماعية. .2

 .فاعمية في التفاعالت االجتماعية المختمفة ال  .3

 :خصائص ذوي الكفاءة االجتماعية
السػػػػػمكؾ التكيفػػػػػي،  أف (,1987Gresham& Roschlyجرياػػػػػاـ كركاػػػػػمي ) يػػػػػرل      

 كينتػػزؿ تػػرلك  ،الفػػرد االجتماعيػػة كفػػاءةإلػػى  بكضػػكح اػػرتير قبػػكؿ النظيػػك  الميػػارات االجتماعيػػة،ك 

(Wentzel, 1991) السػػػمكؾ المسػػػئكؿ، ككضػػػع  ىػػػك مػػػا يميػػػز ذكم الكفػػػاءة االجتماعيػػػةأف م

 Ann Margret et) مارجريػتآف  كتضػع ،الماػكالتة المتبادلػة، كأسػمكب حػؿ النظيػر، كالثقػ

al., 1997) اليجابيػة، ىمػا: التفػاعالت االجتماعيػة ا لػذكم الكفػاءة االجتماعيػة عػاممييف رئيسػيف

 .كالمبادرة االجتماعية

أجراىا لمكاؼ عف الخصائص النفسية لذكم الكفاءة  ةفي دراس (1990تكصؿ حبيب )ك       

االجتماعيػػة إلػػى عػػدة صػػفات تميػػز ذكم الكفػػاءة االجتماعيػػة كىػػي: حسػػف التصػػرؼ فػػي المكاقػػؼ 

االجتماعيػػػػػة، كالسػػػػػيطرة، كاالنبسػػػػػاط، كالمبػػػػػادءة فػػػػػي القػػػػػرارات االجتماعيػػػػػة، كتحمػػػػػؿ المسػػػػػؤكلية 

 بػػػالنفس، كالمكانػػػة االجتماعيػػػة كة، كالثقػػػةاالجتماعيػػػة، كالتكيػػػؼ االجتمػػػاعي، كالتعػػػاكف، كالماػػػار 

تكيػؼ ( أف التكجػو االجتمػاعي االيجػابي، كالChen et al., 2000)  فيػرل تاػفأمػا  المرمكقػة،

كػػاثريف بينمػػا تراىػػا ، ىػػي أىػػـ خصػػائص ذكم الكفػػاءة االجتماعيػػة االجتمػػاعي، كالتكيػػؼ العػػاطفي
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، التكاصػؿ الفعػػاؿك  معػػو، التعػاطؼ، ك تقبػؿ اآلخػػر فػػي (Katherine & Gay, 2003) كجػام

دارة العالقاتك  التكافػؽ المينػي، كاسػتيعاب التغييػرات أف  (2004) المغػازم يػرلك ، أكثػر كضػكحا ا 

 ىي كذلؾ مف خصائص الكفؤ اجتماعيا.  العممية كالتكنكلكجية، كارتفاع التحصيؿ الدراسي

في تحديد الكفاءة  ( أف المؤارات التي اتفؽ عمييا معظـ الباحثيف2005الغريب )كيرل  

تنحصر في: التكاصؿ المفظي، كتككيد الذات، كحػؿ الماػكالت االجتماعيػة، كالتكافػؽ  االجتماعية

التماثػػؿ ، ىػي: رئيسػة مظػاىر ( فػػي ثالثػة2005حػددىا عبػداليادم )بينمػا ي النفسػي كاالجتمػاعي.

دارة الغضب، ك ضبط االنفعاؿ كحؿ الماكالت االجتماعية، ك العاطفي  .ا 

العالقػػػػات مػػػػف ( أف الكفػػػػاءة االجتماعيػػػػة يمكػػػػف أف يسػػػػتدؿ عمييػػػػا 2006)عمػػػػي  يػػػػرلك  

غيػػاب ، المعرفػػة الدقيقػػة كالمالئمػػة بأصػػكؿ أك قكاعػػد السػػمكؾ االجتمػػاعي، اإليجابيػػة مػػع اآلخػػريف

فػي دراسػة أجرتيػا  (2008) حػدد أبػك رمػافكت ،السػمككيات االجتماعيػة الفعالػة، السمكؾ الالتكافقي

، االمتثػػػػاؿ لمقػػػػكانيف كالسػػػػمطة ىػػػػي:مظػػػػاىر لمكفػػػػاءة الفػػػػرد االجتماعيػػػػة، ك عمػػػػى الجػػػػانحيف خمسػػػػة 

الػػكعي بػػاألمكر المتعمقػػة ، ك التكيػػؼ مػػع مجتمػػع الرفػػاؽ، ك البعػػد االجتمػػاعي، ك المػػؤىالت القياديػػةك 

 باألمف كالسالمة.

أف الكفاءة االجتماعية تاير  (Owens & Johnston, 2010) كجكستف رأل أككينسيك 

االجتماعية كالعاطفية كالمعرفية كالسمككيات التي يحتاجيا األفراد مف أجؿ االندماج إلى الميارات 

االجتمػػػػاعي النػػػػاجح، كمػػػػف مظاىرىػػػػا: التعػػػػاكف الػػػػكدم، السػػػػمكؾ المفيػػػػد، إدارة الغضػػػػب، ميػػػػػارة 

ثالثػػػة فػػي  ( 2010)كأبػػك زيتػػكف  مقػػػدادمعنػػد  تتجمػػى بينمػػا ،التفػػاكض، كميػػارة حػػؿ الماػػػكالت

، ميػػػارات ضػػػبط الػػػذات، ك القػػػات مػػػع اآلخػػػريفميػػػارات اخصػػػية إلقامػػػة ع :رئيسػػػة، ىػػػي مظػػػاىر

  .ميارات أكاديميةك 
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 :الكفاءة االجتماعية انخفاضمظاىر 
يكػػكف لػػو أثػػره السػػمبي عمػػى  لػػدل األفػػراد الكفػػاءة االجتماعيػػة مسػػتكل ال اػػؾ أف انخفػػاض 

الكفػاءة االجتماعيػة مػف كقػد تختمػؼ مؤاػرات انخفػاض  عالقاتػو مػع اآلخػريف،كعمى  ،لفردانفسية 

         جػػػػكردف كمنيػػػػا مػػػػايراه الباحػػػػث إلػػػػى اخػػػػتالؼ العكامػػػػؿ النفسػػػػية كالبيئيػػػػة، يعػػػػزهاػػػػخص آلخػػػػر ك 

(Gordon et al., 1982) الكفػػاءة  بانخفػػاضمػػؿ يؤاػػر أف عػػدـ الرضػػا عػػف الػػذات عا مػػف

 . االجتماعية

التػػػكرط فػػػي  الكفػػػاءة االجتماعيػػػة: انخفػػػاضأبػػػرز مظػػػاىر أف مػػػف  (2006مسػػػمـ ) يػػػرلك 

كثيػػر مػػف ماػػكالت التفاعػػؿ عمػػى نحػػك يقمػػؿ مػػف احتماليػػة التغمػػب عمػػى الخالفػػات فػػي العالقػػات 

تبني تكقعػات غيػر كاقعيػة فيمػا يتعمػؽ ، ك عنيفة تككف ا يؤدم إلى ناكب صراعات قدالاخصية م

خفػػاؽ فػػي اإل، ك اعيػػة( قػػد تسػػيـ فػػي تقػػكيض العالقػػاتبػػردكد فعػػؿ الطػػرؼ اآلخػػر )ردكد أفعػػاؿ دف

كر ضػياع الػد، ك امػة العالقػات الكديػة مػع المحيطػيفالفاؿ في استثمار فػرص إق، ك مكاقؼ التفاعؿ

االكتئػػاب حيػػث يصػػعب عمػػى منخفضػػي الكفػػاءة اإلفصػػاح عػػف ، ك كالمكانػػة المالئمػػة فػػي المجتمػػع

يؤدم إلػى األعػراض  مامكـ، كما ياعركف بو مف معانة، ممااعرىـ كاإلفضاء بما يحممكف مف ى

االحبػاط كانخفػاض تقػدير ، ك لاػعكر بالكحػدة النفسػية كاالنعػزاؿا، ك المزاجية كالنفسجسػميةاالكتئابية 

اإلفػراط أك العصػبية فػي ، ك ؽ تتسػـ بالعػداكة كالكػذب كاإلسػقاطالذات كاستخداـ أساليب سمبية لمتكافػ

  المعاممة ما يؤدم إلى التنفير. 
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 :ثانيا: الدراسات السابقة

الفصػػػؿ الثػػػاني عرضػػػا لػػػبعض الدراسػػػات السػػػابقة ذات العالقػػػة يتضػػػمف ىػػػذا الجػػػزء مػػػف 

بمكضػػكع الدراسػػة، كالتػػي اسػػتطاع الباحػػث االطػػالع عمييػػا مػػف خػػالؿ المجػػالت العمميػػة، كقكاعػػد 

كفيمػػا يمػػي عرضػػا كتعقيبػػا لمػػا تيسػػر لػػو العثػػكر عميػػو مػػف  ،البيانػػات العمميػػة، كالرسػػائؿ الجامعيػػة

 ألقدـ إلى األحدث:دراسات كفقا لمتسمسؿ الزمني ليا مف ا

دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات الاخصية كأنماط ( 1990عبدالكريـ ) أجرل

( معمـ كمعممة مف 730السمكؾ القيادم لدل معممي التربية الرياضية، عمى عينة بمغت )

محافظات بني سكيؼ كأسيكط كقنا بالجميكرية المصرية، كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس القدرة 

مى القيادة ترجمة كتعريب الباحث، كمقياس البركفيؿ الاخصي لجكردف، ككاف مف أىـ ع

نتائجيا: كجكد عالقة ارتباط بيف سمات اخصية االتزاف االنفعالي كاالجتماعية كالسيطرة كالقدرة 

عمى القيادة لدل معممي التربية الرياضية، كجكد ارتباط بيف سمات االتزاف االنفعالي كاالجتماعية 

جميع أنماط السمكؾ القيادم، كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف المعمميف كالمعممات في ك 

سمات الاخصية المسؤكلية كاالتزاف االنفعالي كالسيطرة، في حيف أظيرت كجكد فركؽ في سمة 

  االجتماعية بيف المعمميف كالمعممات.

الاخصية كعالقتيا دراسة تحميمية لأنماط القيادية كسمات ( 1993رسمي) أجرلك 

بالمعاىد الفنية، كرؤساء مف أعضاء ىيئة التدريس  ( مف108بالركح المعنكية  عمى عينة بمغت)

، كقد استخدـ في ىذه الدراسة في جميكرية مصر العربية ببنيا، كالصحافة، كالبصريات، األقساـ

ركفيؿ لماخصية (، كمقياس البBlake & Moutonمقياس النمط القيادم اإلدارم لبميؾ كمكتكف)

(، كاستبياف الركح المعنكية تطكير الباحث، ككاف أىـ نتائجيا كجكد عالقة Gordornلجكردف)

 ارتباط داؿ بيف األنماط القيادية كبيف سمات الاخصية.
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( دراسة ىدفت إلى بحث العالقة االرتباطية بيف درجات مراقبة 1994قاـ عثماف )كما 

معمميف، كطمبة كمية التربية، كقد بمغت عينة الدراسة مف الذات كالكفاءة االجتماعية لدل ال

في جميكية مصر   محافظة الارقيةمة في الحمقة الثانية في ( معمـ كمعم218المعمميف )

(، كاستخدـ الباحث مقياس مراقبة 240، كبمغت عينة طمبة كمية التربية بجامعة الزقازيؽ )العربية

الباحث، كمقياس الكفاءة االجتماعية لساراسكف ( ترجمة كتعريب Snyderالذات لسنايدر )

كآخركف ترجمة كتعريب مجدم حبيب، ككافت الدراسة عف نتائج أىميا: كجكد ارتباط مكجب 

داؿ إحصائيا بيف مراقبة الذات كالكفاءة االجتماعية، كجكد فركؽ أيضا ذات داللة إحصائية بيف 

اعية لصالح المتزكجيف، ككذلؾ بيف المتزكجيف كغير المتزكجيف في درجات الكفاءة االجتم

المتزكجات كغير المتزكجات لصالح المتزكجات، كما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 

بيف الجنسيف في درجات الكفاءة االجتماعية لصالح اإلناث، كما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة 

الكفاءة االجتماعية لصالح إحصائية بيف عينة المعمميف، كعينة طمبة كمية التربية في درجات 

 عينة المعمميف

( أثر بعض سمات الاخصية كالجنس كالخبرة عمى درجة 1995كبحث محمد )

االحتراؽ النفسي لممعمميف، كمدل إسياـ ىذه المتغيرات في التنبؤ بدرجة احتراقيـ النفسي، كقد 

جمة كتعريب تـ استخداـ قائمة الاخصية لجكردف، كمقياس االحتراؽ النفسي لممعمميف تر 

( معمما كمعممة مف المرحمة الثانكية بمدينة الزقازيؽ، ككاف أىـ 184الباحث، عمى عينة بمغت )

نتائجيا: أف المعمميف األكثر خبرة أقؿ احتراقا مف أقرانيـ األقؿ خبرة، كجكد فركؽ دالة بيف 

مى درجات المعمميف كالمعممات في االحتراؽ النفسي، كما أظيرت أف المعمميف الحاصميف ع

مرتفعة في كؿ سمة عمى حدة مف السمات األربع في قائمة الاخصية لجكردف كانك أقؿ احتراقا 

مف أقرانيـ الذيف حصمكا عمى درجات منخفضة في نفس السمة، كذلؾ لكؿ سمة، كأظيرت أيضا 
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كجكد عالقة عكسية دالة بيف االحتراؽ النفسي ككؿ متغير مف المتغيرات المستقمة باستثناء 

لجنس حيث كانت العالقة بينو كبيف االحتراؽ النفسي غير دالة، كما أظيرت أف مدة الخبرة، ا

كسمة الحرص كالحيكية كالتفكير األصيؿ كالعالقات الاخصية تنب  بدرجة االحتراؽ النفسي عند 

 المعمميف. 

الكاؼ عف السمات الاخصية لمنتسبي األندية كالخدمات  إلى (1996الكايد ) كسعى

عينة مف الطمبة المنتسبيف لأندية بمغت ، مف خالؿ في األردف في جامعة اليرمكؾ بيةالطال

(، كقد استخدـ اختبار كاتؿ لقياس سمات 407( كعينة مف غير المنتسبيف بمغت )403)

 الاخصية، كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ بيف الفئتيف لصالح المنتسبيف كما أظيرت النتائج

غير متحفظ، محب لمسيطرة، انبساطي، مغامر، مجدد(، )سماتيتسمكف ب أف المنتسبيف لأندية

 ) اكاؾ، قمؽ، متكتر(.   سماتبالمنتسبيف يتسمكف كغير 

ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف عممية اتخاذ القرار كسمات  ( دراسة1998كأجرل نجـ )

( مف مديرم مدارس الذككر لممراحؿ 106الاخصية لمديرم المدارس، عمى عيينة بمغت )

االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية في القطاع الحككمي بالمنطقة الارقية مف المممكة العربية 

( فقرة لفحص عممية اتخاذ القرار، ك 40) السعكدية، كقد استخدـ الباحث استبانة مككنة مف

السمات الاخصية، ككاف مف أىـ نتائجيا: أف الممارسات القرارية األكثر ايكعا كاستخداما مف 

قبؿ مديرم المدارس ىي:المااركة، كالمركنة، كتفكيض السمطة كالمكضكعية، كأف السمات 

مثابرة، كتحمؿ المسؤلية الاخصية األكثر ايكعا كانتاارا بينيـ ىي: سمة الطمكح، كال

كاإلستقاللية. كما كافت الدراسة عف كجكد عالقة مكجبة ذات داللة احصائية بيف محاكر اتخاذ 

 القرارات كالسمات الاخصية.
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( التي ىدفت إلى الكاؼ عف بعض المتغيرات 2002كأسفرت دراسة الاعراكم )

ضغكط المينية لدل معممي الديمكجرافية كسمات الاخصية كعالقتيا بعزك المسؤكلية عف ال

( معمما كمعممة مف المدارس الحككمية 685التعميـ العاـ، مف خالؿ عينة تككنت مف )

بالمنصكرة الجميكرية المصرية، كقد طبؽ في ىذه الدراسة مقياس عزك المسؤكلية عف الضغكط 

جبة دالة المينية، كمقياس سمات الاخصية مف إعداد الباحث، عف نتائج أىميا: كجكد عالقة مك 

إحصائيا بيف سمات الاخصية كالعزك الداخمي لممسؤكلية عف الضغكط المينية، ككجكد عالقة 

 سالبة دالة إحصائيا بيف سمات الاخصية كالعزك الخارجي لممسؤكلية عف الضغكط المينية. 

( التي ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات 2002كما أظيرت دراسة عبدات )

كية لدل معممي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية بفمسطيف، الاخصية كالركح المعن

( معمـ كمعممة، كباستخدـ في ىذه الدراسة اختبار ايزنؾ لماخصية، 250مف خالؿ عينة بمغت )

المنفعؿ(  –كاستبانة الركح المعنكية لسالمة، أف معظـ المعمميف يميمكف إلى النمط )المنطكم 

.%،  كأظيرت 14المتزف( بنسبة  -ميمكف إلى النمط )المنبسط %، كقميؿ منيـ ي35.6بنسبة 

عدـ كجكد فركؽ في أنماط الاخصية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية، كسنكات الخبرة، 

كالمستكل التعميمي، كالراتب(، كما أظيرت عدـ كجكد عالقة بيف السمات الاخصية كالركح 

 المعنكية .

 ( معرفة مستكيات االحتراؽ النفسي 2002) دراسة الميداكم كفي نفس اإلطار سعت

عند مرادم الطالب في المرحمة االبتدائية كالمتكسطة كعالقتيا كعالقتو بسمات الاخصية 

( مف المراديف الطالبييف في مدراس العاصمة 105بالمتغيرات النفسية، مف خالؿ عينة بمغت )

المقدسة بالمممكة العربية السعكدية، كقد استخدـ في ىذه الدراسة مقياس ماسمؾ لالحتراؽ النفسي 

ي، كمقياس التفضيؿ الاخصي إعداد جكردف البكرت ترجمة جابر إعداد ماسمؾ، كترجمة الكابم
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كأبكحطب، كقد كاف أىـ نتائجيا: عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ابعاد االحتراؽ 

النفسي تعزل لمخبرة، كالتخصص، كالمرحمة التعميمية، كما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة 

)السيطرة، كالمسؤلية، كاالجتماعية، كاالنفعالية( إحصائية بيف ذكم السمات المرتفعة كالمنخفضة

في جميع أبعاد االحتراؽ النفسي )االجياد االنفعالي، كتبمد المااعر، كالاعكر بنقص االنجاز( 

 عمى مستكل التكرار كالادة.

بتقييـ الدكر الذم يستند إلى العاطفة في إدارة  (Rudnicki, 2002ركدنيكي ) كقاـ

( رجال كامرأة في جامعة 159يب إدارة الصراع، مف خالؿ عينة بمغت )العالقات كاختيار أسال

، كاستخدـ الذكاء الكجداني كالعاطفي مؤارا لمعالقة العامة، كقد في فرجينيا كسط اتالنتيؾ

كاء العاطفي كالذكاء الكجداني، ككجكد فركؽ في التكجو ذأظيرت الدراسة: كجكد عالقة بيف ال

 سيف لصالح اإلناث.الكجداني كالعاطفي بيف الجن

( عدـ كجكد أية فركؽ ذات داللة إحصائية في 2003كتكاؼ دراسة عبدالخالؽ )

سمات الاخصية لدل أطباء الباطنة كأطباء الجراحة، كقد كانت دراستو تيدؼ إلى كاؼ الفركؽ 

( مف 102في السمات الاخصية بيف أطباء الباطنة، كأطباء الجراحة، كالتي بم  مجمكع العينة )

باء المستافى األميرم بمدينة اإلسكندرية، كطبؽ فييا الباحث سبعة مقاييس: الذىانية، أط

كاالنبساطية، كالعصابية، كالكذب )مف استخبار أيزنؾ لماخصية(، كسمة القمؽ، كالقائمة العربية 

 لمكسكاس القيرم، كقائمة لالكتئاب.

( بدراسة ىدفت إلى تعرؼ السمات الاخصية المميزة 2004كقد قاـ الربيعة )

( أخصائيا نفسيا مف األخصائييف النفسييف 70لأخصائي النفسي اإلكمينيكي، عمى عينة بمغت )

العامميف في مستافيات الصحة النفسية في المممكة العربية السعكدية، كقد استخدـ في ىذه 

ف عبدالرحمف كأبكعبادة، ككاف مف أىـ نتائجيا: كجكد فركؽ دالة الدراسة مقياس كاتؿ تقني
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إحصائيا بيف الذككر كاإلناث عمى عاممي التآلؼ كاالندفاعية، ككافت أيضا عف فركؽ دالة 

إحصائيا بيف كبار السف كصغار السف عمى عكامؿ التآلؼ كالذكاء كالثبات النفعالي كالسيطرة 

 كالتنظيـ الذاتي. كاالندفاعية كاالمتثاؿ كالمغامرة 

الكاؼ عف الفركؽ في مستكل الرضا  ىدفت إلى ( بدراسة2006كما قاـ عبدالحميد )

عف العمؿ لدل العامميف بالخدمة الطبية حسب المتغيرات الديمكجرافية كسمات الاخصية، عمى 

استخدـ ( فردا مف العامميف بمستافى تكاـ بمدينة العيف باإلمارات، كقد 140عينة مككنة مف )

في ىذه الدراسة مقياس الرضا عف العمؿ، كاستبياف أيزنؾ لماخصية، ككاف مف أىـ نتائجيا 

الكافت عف ارتباطات منحنية بيف الرضا اإلجمالي كسمات الاخصية، كما أظيرت أف سمة 

 االندفاعية منبئة بالرضا عف العمؿ.

اء التنظيمي لدل ( معرفة العالقة بيف سمات الاخصية كاالنتم2007كاتخذت سمعكس)

عينة مف معممي كمعممات المدارس الخاصة في مدينة نابمس بفمسطيف المحتمة ىدفا لدراستيا، 

( معمـ كمعممة، كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس السمات الاخصية 154مف خالؿ عينة بمغت )

قة ايجابية بيف كاالنتماء التنظيمي عند المعمميف إعداد البالحثة، ككاف مف أىـ نتائجيا: كجكد عال

سمات الاخصية كاالنتماء التنظيمي عند معممي المدارس الخاصة، كما أظيرت عدـ كجكد 

 فركؽ ذات داللة في سمات الاخصية تعزل لمتغيرات الجنس كالخبرة كالتخصص كالعمر

تعرؼ العالقة بيف االحتراؽ النفسي لممعمميف  ( دراسة ىدفت إلى2007أجرل درديرم )ك 

( معمـ 240ب( كعالقتيا بأساليب مكاجية الماكالت، عمى عينة بمغت ) ، النمط )أ ذكم

كمعممة بالمرحة االبتدائية، كاإلعدادية، كالثانكية، مف بعض مدارس محافظة الفيكـ جميكرية 

مصر، كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس االحتراؽ النفسي لممعمميف لسيد ماف كززاجر 

(Seidman & Zager)كمقياس نمط ا ،( لاخصية الاخصية لبكرتنرBortner) كقائمة ،
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(، كاستمارة بيانات عامة عف أفراد العينة، ككاف مف Garver et. alالمكاجية لجريفر كآخركف )

أىـ نتائجيا كجكد فركؽ دالة بيف ذكم النمط )أ(، كذكم النمط )ب( في الدرجة الكمية لإلحتراؽ 

ي الدرجة الكمية لالحتراؽ النفسي لدل ذكم النمط النفسي في اتجاه ذكم النمط )أ(، كجكد فركؽ ف

)أ( بيف المعمميف الذم يستخدمكف أساليب العكف، كبيف المعمميف الذيف يستخدمكف األساليب 

السمبية لصالح مستخدمي أساليب التماس العكف، كجكد فركؽ دالة في بعد عدـ الرضا الكظيفي 

كاجية، كمف يستخدمكف أساليب سمبية لصالح لدل ذكم النمط )أ( بيف مف يستخدمكف أساليب الم

 مف يستخدمكف أساليب المكاجية.

في جامعة كالية كاليفكرنيا فكلرتكف عمى التحقؽ  (Vasquez, 2008) زكعمؿ فاسكي

الجنس الكاحد في التعامؿ كعالقتيا بالعكامؿ الخمسة الكبرل  بيفك  ،مف الفركؽ بيف الجنسيف

( مف النساء، كأظيرت 108( مف الرجاؿ، ك)61كخصائص الجنس، مف خالؿ عينة بمغت )

النتائج: أف الرجاؿ أكثر ميال إلستخداـ أسمكب الماكمة، كالنساء أكثر ميال إلستخاـ أسمكب 

 العاطفة.

راستيما مف العالقة بيف الثقة بالذات، كالثقة ( في د2010تحقؽ جاب اهلل كعالـ )ك 

( مف الرجاؿ كالنساء التقؿ أعمارىـ عف 233باآلخر، كبيف ميارات التكصؿ، عمى عينة بمغت )

( عاما، يعممكف بميف مختمفة في القطاع التعميمي في الجميكرية المصرية، كقد استخدـ في 45)

كمقياس ميارات التكاصؿ مف إعداد الباحثيف،  خر،سة مقياس الثقة بالذات الثقة باآلىذه الدرا

ككاف أىـ نتائجيا: كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الثقة بالذات الثقة باآلخر 

كميارات التكاصؿ في العالقات االجتماعية باركاء الحياة كاألصدقاء كأفراد المجتمع عامة، كما 

 رم الدراسة في العالقات االجتماعية.أظيرت الدراسة كجكد عالقة تنبؤية بيف متغي
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( دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات الاخصية كالرضا 2010كأجرت جكدة )

( 293عف الحياة  لدل معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة غزة، مف خالؿ عينة بمغت )

لماخصية، كمقياس معمـ كمعممة، كقد استخدـ في ىذه الدراسة مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل 

( ترجمة الباحثة، ككاف مف أىـ نتائجيا: كجكد .Diener, et alالرضا عف الحياة لدينز كآخركف)

عالقة ارتباط سالبة كدالة بيف العصابية كالرضا عف الحياة، كعالقة ارتباط مكجبة كدالة بيف 

د فركؽ بيف االنبساطية، كالمقبكلية، كيقظة الضمير كالرضا عف الحياة، كما أظيرت كجك 

متكسطات درجات أفراد العينة في العصابية كاالنبساطية كالمقبكلية كالرضا عف الحياة تعزل 

 لمتغير النكع.

في نيكيكرؾ الفركؽ بيف الجنسيف في سمات الاخصية،  (Lippa, 2010كبحث ليبا)

ية      ( دكلة، كاقتصرت عمى سمات االنبساطية كالعصابية كالمين53( ماارؾ مف )200مف خالؿ)

 كالتكافقية، كقد كافت الدراسة عف كجكد متغير االنطكاء لدل النساء، كالتكافقية لدل الرجاؿ.

( دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات Humbyrd, 2010) ىكمبردكأجرل 

الاخصية كالرضا عف الفريؽ، عمى عينة مف مف المعمميف في مدارس كالية ركد آيالند بالكاليات 

( معمما، كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس 244إلمريكية، كقد بمغت عينة الدراسة )المتحدة ا

صممت لمتعرؼ الرضا عف الفريؽ، ككاف مف أىـ نتائجيا: أنو  العكامؿ الخمسة الكبرل، كاستبانة

 ال يكجد عالقة بيف العكامؿ الخمسة الكبرل كالرضا عف الفريؽ.

( مف أطباء الطكارئ الذككر 262( دراسة عمى عينة قكاميا )2011كما أجرت ىبة )

بمستافى طب طنطا الجامعي بالجميكرية المصرية، ىدفت إلى استكااؼ طبيعة العالقة 

السببية بيف بعض السمات الاخصية كاالستغراؽ الكظيفي لدل أطباء الطكارئ، كالتي تتسـ 

تت االنتباه كغمكض األىداؼ كعدـ القدرة عمى التنبؤ بالنتائج، طبيعة عمميـ بالعبء العقمي كتا
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كعالقتيا بالصالبة النفسية كالذكاء االنفعالية لدييـ، كقد استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة 

مقياس الصالبة النفسية، كاختبار الذكاء االنفعالي، كاختبار االستغراؽ الكظيفي، ككاف مف أىـ 

 ية ليا تأثير مباار عمى االستغراؽ الكظيفي.نتائجيا: أف سمات الاخص

( دراسة ىدفت إلى معرفة العالقة االرتباطية الخطية بيف 2011كأجرل الحداد )

( معمـ كمعممة 82المااركة السياسية كعكامؿ الاخصية الخمس الكبرل عمى عينة  تككنت مف )

ئجيا: كجكد عالقة ارتباطية فمسطيف ، ككاف أىـ نتافي مف معممي المدارس الثانكية بمدينة غزة 

دالة إحصائيا بيف المااركة السياسية كعكامؿ الاخصية ) العصابية، كاالنبساطية، كالمقبكلية، 

كيقظة الضمير(، في حيف لـ تكجد عالقة مع عامؿ االنفتاح، كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات 

عدا المااركة السياسية فقد  داللة إحصائية بيف الذككر كاالناث عمى جميع متغيرات الدراسة، ما

 كجد فيو فركؽ لصالح الذككر.
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 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:

العربية كاألجنبية التي تيسر لمباحث العثكر  الدراسات السابقة استعراض مفيتضح 

أف مكضكع الدراسة الحالية مف الدراسات النادرة في مجاليا رغـ أىمية المكضكع الذم  عمييا،

 بناء أداة الدراسة منو فيكاالستفادة  ،إلى إثراء اإلطار النظرم لمدراسة الباحث سعيان مفك تبحثو، 

عنيا تفسير النتائج التي أسفرت  ك ،كالتعرؼ عمى األساليب اإلحصائية ،الالزمة لجمع البيانات

الباحث الدراسات السابقة ذات العالقة المباارة كغير المباارة بماكمة  ، عرضالدراسة الحالية

 الحظ الباحث مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة اآلتي:دراستو، ك 

  تناكلت بعض الدراسات السابقة سمات الاخصية، كالكفاءة االجتماعية باكؿ منفصؿ، فمنيا

أحد متغيرات الدراسة بيدؼ الكاؼ عف مستكل كجكده بيف أفراد ما تناكؿ سمات الاخصية ك

فييا بيف أفراد العينة، أك عالقتيا ببعض المتغيرات العينة أك الاائع منيا بينيـ أك الفركؽ 

  1995  محمد، 1993  رسـ،1990عبدالكريـ،) اتاألخرل أكمدل تأثيرىا فييا كدراس

  2002الميداكم،  2002عبدات،  2002  الاعراكم،1998نجـ،  1996الكايد،

  2007  دردير،2007  سمعكس،2006  عبدالحميد،2004  الربيعة،2003عبدالخالؽ، 

Vasquez,2008  ،2010جكدة  Lippa, 2010  Humbyrd, 2010  2011،ىبة  

أبعادىا كبعد  ماعية أكبعض(، فيما تناكلت بعض الدراسات الكفاءة االجت 2011،الحداد

 ببعض المتغيرات، أك تأثير بعض المتغيرات عمييا كدراسةكعالقتيا التكاصؿ 

 .(2010جاب اهلل كعالـ،   Rudnicki, 2002   1994عثماف،)
  مما عمييا ركزتتختمؼ الدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث األبعاد كالمتغيرات التي ،

الثغرة البحثية، كاإلسياـ في إثراء الجانب المعرفي  تمؾيجعؿ الباب مفتكحان ألم باحث لسد 

 الدراسة. أك التطبيقي في مكضكع
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( في تناكليا لمكضكع  2004  الربيعة، 2002الميداكم، الدراسة مع دراسة ) هىذتتقارب  -

بينما تختمؼ مع نفس الدراسات  عينة الدراسة،كذلؾ في ، ك كأحد المتغيرات سمات الاخصية

 .أداة الدراسة في

كأحد الكفاءة االجتماعية ( في تناكليا لمكضكع 1994عثماف،الدراسة مع دراسة ) هىذتتقارب  -

 .أداة الدراسة المتغيرات بينما تختمؼ مع نفس الدراسات في

الكفاءة االجتماعية  كمؤارات تناكلت سمات الاخصية كبعض جكانببعض الدراسات  -

الرضا عف الفريؽ، كالتعامؿ، ك القرار،  أنماط السمكؾ القيادم، كأنماط القيادة، كاتخاذكػػ

تمؾ الجكانب  معيا في كقد اتفقت ىذه الدراسة أساليب حؿ الماكالت،ك المااركة السياسية، ك 

   Vasquez,2008 1998  نجـ، 1993  رسمي، 1990عبدالكريـ، )كدراسة 

Humbyrd, 2010 ،2007  سمعكس، 2007  دردير،2011  الحداد ). 

كاف لمدراسات السابقة فائدة كبيرة في مساعدة الباحث في تككيف تصكر اامؿ لمكضكع  -

 . الدراسةأسئمة تحديد  ك ،الدراسة في صياغة ماكمةأسيـ الدراسة األمر الذم 

تعرؼ العالقة االرتباطية في  كبالنظر الى الدراسة الحالية فإنيا تميزت عف الدراسات السابقة -

عتبار أنو ال بإ االجتماعية، لدل االختصاصييف االجتماعييف ءةفابيف سمات الاخصية كالك

 .تكجد دراسة سابقة لنفس المكضكع
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 يا بالدراسات السابقة:تموقع الدراسة الحالية وعالق

تختمػػػؼ ىػػػذه الدراسػػػة الدراسػػػات السػػػابقة كػػػكف ىػػػذه الدراسػػػة تبحػػػث العالقػػػة بػػػيف سػػػمات 

كتحديػػد أبعػػاد األداة المسػػتخدمة، ، كمػػا  تختمػػؼ مػػع بعضػػيا فػػي الاخصػػية كالكفػػاءة االجتماعيػػة

مػػف نكعيػػا فػػي سػػمطنة عمػػاف فػػي حػػدكد عمػػـ  ىىػػي األكلػػأف ىػػذه الدراسػػة الكفػػاءة االجتماعيػػة، 

 .كاطالعو الباحث

 في: كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة  

 تحديد ماكمة الدراسة.  -

 .الاخصيةالمناسبة لقياس سمات داة األتحديد  -

 طرؽ بناء أداة الدراسة بالنسبة ألداة قياس الكفاءة االجتماعية. -

اتبعت في  كاالجراءات التي المستخدمة في تحميؿ بياناتيا االستفادة مف الطرؽ االحصائية -

 تحقيؽ أىدافيا.

 

 

 

 

 



 
 

 لفصل الثالثا

جراءاتيامنيجية   الدراسة وا 

 
 ةػمنيجية الدراس 

 تياعينك  ةػػػمجتمع الدراس  

 متغيرات الدراسة 

 ةػػػػػأدكات الدراس 

 قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل .1


 كصؼ قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل 


 بات قائمة العكامؿ الخمسة الكبرلصدؽ كث 


 طريقة اإلجابة كالتصحيح 

 مقياس الكفاءة االجتماعػػػػػػية .2


 االجتماعية مقياس الكفاءةكصؼ  


 كثبات مقياس الكفاءة االجتماعية صدؽ 


 طريقة اإلجابة كالتصحيح 

 ةػػػػػػػػػػػػػالمعالجة اإلحصائي
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 الفصل الثالث
جراءاتيا  منيجية الدراسة وا 

 

 يػػادكاتأل ا، ككصػػفايػػتكعين يػػاالباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ منيجيػػة الدراسػػة كمجتمع يسػػتعرض

جػػراءات التحقػػؽ مػػف صػػدقيا كثباتيػػا إضػػافة إلػػى األسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي تحميػػؿ  كا 

   البيانات.

 :منيجية الدراسة

ك يعمؿ يف لمناسبتو لمكضكع الدراسة لدراسة الحالية المنيج الكصفييعتمد الباحث في ا

مكضحا ك  برزا خصائصيام في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا ىيالظاىرة كما عمى دراسة 

 .  مقدارىا كحجميا كدرجة ارتباطيا مع الظكاىر األخرل

 :اوعينتي مجتمع الدراسة

مػػػػف االختصاصػػػػييف االجتمػػػػاعييف العػػػػامميف فػػػػي المػػػػدارس  الدراسػػػػةىػػػػذه مجتمػػػػع  تػػػػألؼ

ل  مجمػػػكع ابػػػكال  2012حتػػػى عػػاـ الحككميػػة التابعػػػة لػػػكزارة التربيػػة كالتعمػػػيـ فػػػي محافظػػة مسػػػقط 

الدراسػػػة  عينػػػةليككنػػػكا  ( فػػػردا بأسػػػمكب العينػػػة المتاحػػػة96)تػػػـ اختيػػػاركقػػػد ( فػػػردا، 142عػػػددىـ )

كعػػػدد االجتمػػػاعي، حسػػػب النػػػكع  االختصاصػػػييف االجتمػػػاعييف ( يبػػػيف عػػػدد1الحاليػػػة، كالجػػػدكؿ)

  :سنكات الخبرة
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 (1الجدول)
  موزعة حسب النوع والخبرةوعينتو مجتمع الدراسة 

 

 :متغيرات الدراسة

 الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية: تاكلتن

 االجتماعية.الكفاءة  .2 سمات الاخصية  .1

 عدد سنكات الخبرة .4 النكع االجتماعي. .3

 :الدراسة ااتأد

 :كىما الدراسة أداتيف ىذه أىداؼ لتحقيؽ الباحث ستخدـا

 The NEO – Inventory- Revised)الكبػػػرل لماخصػػػية  قائمػة العكامػؿ الخمسػػػة .1

FFI-S) ( لكاضػعييا ككسػتا كمػاكرمCosta & McCrae)  لقيػاس سػمات الاخصػية

 (.2006)الكمبانية تعريب كتقنيف عمى البيئة العمانية 

( الػػػػذم قػػػػاـ الباحػػػػث ببنائػػػػو Social Competence)مقيػػػػاس الكفػػػػاءة االجتماعيػػػػة  .2

 .الحالية ألغراض الدراسة

 الىىع

 المئىَتالىسبت  الؼذد

 %2.13 23 روٛس

 %4216 46 أبسإ

 %6.19 64 اٌّغّٛع

 الخبزة

 الىسبت المئىَت الؼذد

 %30.7 .2 .الً ِٓ 

 ِٓ4 - .9 33 26.7% 

 %31.7 23 9.اوضش ِٓ 

 %89.1 69 اٌّغّٛع
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 :ي الدراسةاتدأوصف 

 أوال: قائمة العوامل الخمسة الكبرى

إعػػػػداد ككسػػػػتا ( مػػػػف NEO-FFI-Sقائمػػػػة العكامػػػػؿ الخمسػػػػة الكبػػػػرل فػػػػي الاخصػػػػية )  

تعػد أكؿ قائمػة مكضػكعية تيػدؼ إلػى قيػاس العكامػؿ  (Costa & McCrae ,1992كمػاكرم )

( فقػػرة كالقائمػػة  تاػػمؿ 60الخمسػػة الكبػػرل فػػي الاخصػػية بكاسػػطة مجمكعػػة مػػف الفقػػرات عػػددىا )

كيتػألؼ  ، كالطيبة،  كيقظة الضمير، يةحافتنخمسة عكامؿ كىي : العصابية ، كاالنبساطية،  كاال

 ( يبيف العكامؿ الخمسة الكبرل كالسمات الممثمة ليا:                   2( فقرة،  كالجدكؿ )12كؿ عامؿ مف )

 (2الجدول )
 العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والسمات الممثمة لياقائمة 

 السمبث الممثلت لهب الؼىامل الخمست الكبزي

 Neuroticismاٌؼظبث١خ 

، االوزئبة  (Angry Hostility)، اٌؼذاء اٌّزٛػذ ثبٌغؼت (Anxiety)اٌمٍك  

(Depression) اٌشؼٛس ثبٌزاد ،(Self- Cconsciousness) االٔذفبع ،

(Impulsiveness) اٌؼغٛؽ ،(stress،)  ٚاٌمبث١ٍخ ٌالٔغشاػ

(Vulnerability) 

 Extraversionاالٔجغبؽ١خ 

   -، اٌزٛو١ذ٠خ (Gregariousness)، االعزّبػ١خ (Warmth)اٌذفء أٚ اٌّٛدح  

(Assertiveness)  ، إٌشبؽActivity))اٌجؾش ػٓ االصبسح ، 

(Excitement- Seeking) األٔفؼبالد اإلعبث١خ ،(Positive Emotions) 

 Opennessاالٔفزبؽ١خ 
، (Feeling)، اٌّشبػش (Aesthetics)، اٌغّب١ٌبد (Fantasy)اٌخ١بي  

 (Values)، اٌم١ُ (Ideas)، األفىبس (Actions)األفؼبي 

٠مظخ اٌؼ١ّش 

Conscientiousness 

، ٍِزضَ ثبٌٛاعجبد (Order)، ِٕظُ (Conpetence)االلزذاس أٚ اٌىفبءح 

(Dutifulness) ، ِٕبػً فٟ عج١ً اإلٔغبصAchievement Striving)  )

 (Deliberation )، اٌزؤٟٔ ٚاٌش٠ٚخ(Self-Discipline)ػجؾ اٌزاد

اٌّمج١ٌٛخ أٚ اٌط١جخ 

Agreeableness 

، ((Altruism، اإل٠ضبس (Strraightforwardness )،العزمبِخTrustاٌضمخ  

، اإلػزذاي فٟ (Modesty )، اٌزٛاػغCompliance) )اإلرػبْ أٚ اٌمجٛي

 ( Tender- mindedness )اٌشأٞ

أف القائمػػة بتقنػػيف القائمػػة كتكيفيػػا لمبيئػػة العمانيػػة، فكجػػدت  (2006الكمبػػاني )كقػػد قامػػت   

ثبات األداة بطريقػة االتسػاؽ الػداخمي  تحققت مف حيث إنياتتمتع  بخصائص سيككمترية  جيدة، 
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( كاالنبسػػػاطية 0777)ألفػػػا كركنبػػػاخ( ككجػػػدت أف القائمػػػة تتمتػػػع بالمعػػػامالت اآلتيػػػة: العصػػػابية )

 .(0781( كالمقياس كامال )0777( كيقظة الضمير )0749ة )( كالطيب0742(، كالتفتح )0754)

(، 0.820فكانػت قيمػة معامػؿ الثبػات الكمػي ) مف ثبات المقياس (2010) الياامية كتحققت    

 (.0.427-0.777) كتراكحت قيـ الثبات لمعكامؿ الخمسة الكبرل

 :إجراءات الصدق والثبات في الدراسة الحالية

الدراسة ارتأل الباحث اسػتخراج دالالت صػدؽ كثبػات جديػدة  زيػادة نظرا الختالؼ عينة   

 لذلؾ: كفيما يمي كصؼ كالدقة، في الثقة

 الصدق: أوال
 تية: لباحث لمتحقؽ مف الصدؽ بالطرؽ اآلقاـ ا  

 :صدق المحتوى .1

المقيػػاس فػػي صػػكرتو األكليػػة  (1الممحػػؽ ) المقيػػاس فػػي صػػكرتو األكليػػة الباحػػث عػػرض  

االختصػاص فػي عمػـ الخبػرة ك  مف ذكم يفمحكم ةمككنة مف عار ال المعركضة عمى لجنة التحكيـ

قائمػػػة بأسػػػماء  (2)الممحػػػؽ  ،الػػػنفس كالعمػػػكـ االجتماعيػػػة فػػػي جػػػامعتي نػػػزكل كالسػػػمطاف قػػػابكس

تمػاء الفقػرات ان رأييـ حكؿ المقياس باكؿ عاـ كحكؿ طمب منيـ إبداءكقد  أعضاء لجنة التحكيـ،

ضػػافةك سػػالمتيا المغكيػػة كمناسػػبتيا لمبيئػػة العمانيػػة، إضػػافة إلػػى ألبعػػاد المقيػػاس  مػػف  مػػا يركنػػو ا 

كقد  ،بيف آراء المحكميف (%80)نسبة االتفاؽ ، كقد اعتمد الباحث مقترحات أك تعديالت مناسبة

  .لمبيئة العمانية القائمة ف عمى مناسبة كصالحيةيالمحكم جميع أجمع
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  :صدق البناء .2

( 30)عينة استطالعية تككنت مف باختيار  ألغراض الدراسة الحالية قاـ الباحث  

     مف المدراس الحككمية في محافظة مسقط في العاـ الدراسي كاختصاصية يصصاتخا

 .لمتحقؽ مف صدؽ كثبات المقياسمف مجتمع الدراسة كمف خارج عينتيا، كذلؾ  2012 /2011

المقياس  فقرات مف فقرةمعامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف كؿ استخدـ الباحث ك   

  :(3يبينيا الجدكؿ ) كالدرجة الكمية لمسمة التي ينتمي ليا، ككانت النتائج كما

 (3الجدول)
 إلييانتمي تقياس بالدرجة الكمية لمسمة التي الم فقراتمعامالت ارتباط    

 

 السمت

مؼبمل  الفقزة

 االرتببط

مؼبمل  الفقزة

 االرتببط

مؼبمل  الفقزة

 االرتببط

 اٌؼظبث١خ

. 91.23** . 91..6** 6 9133.* 

3 914.3** 4 91.3.** .9 913.2* 

2 9162.** 3 9144.** .. 912.4** 

6 9143.** . 91..2** .3 9143.** 

 االٔجغبؽ١خ

.2 912.3** .3 91.66** 3. 91244** 

.6 916..** .. 913.6** 33 912.3** 

.. 91669** .6 916.4** 32 91346** 

.4 91233** 39 91463** 36 913.3** 

 االٔفزبؽ١خ

3. 914.3** 36 91.2.** 22 913.3* 

34 9124.** 29 91..2** 26 9133.* 

33 91...** 2. 913.2* 2. 9126.** 

3. 91.3.** 23 912..** 24 9143.** 

٠مظخ 

 اٌؼ١ّش

23 91.66** 6. 91.36** 6. 916.3** 

2. 914..** 63 912..** 64 914.2** 

26 9166.** 62 91633** 63 9143.** 

69 91436** 66 91..9** 6. 916..** 

 اٌّمج١ٌٛخ

66 91..2** .2 912.4** .3 91493** 

.9 91.42** .6 9164.** .. 91.6.** 

.. 913.9* .. 91...** .6 91...** 

.3 912.2** .4 91632** 49 91624** 

 α ≤ 0705* عند مستكل داللة                              α ≤ 0701** عند مستكل داللة 
( أف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات المقيػػاس 3يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ) 

بػػيف  كدالػػة احصػػائيا، حيػػث تركاحػػت قيميػػا كالدرجػػة الكميػػة لمسػػمة المنتميػػة ليػػا كانػػت مكجبػػة
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كىذا يدؿ عمى أف جميػع عبػارات مقيػاس العكامػؿ الخمسػة الكبػرل كانػت   (،0.853 – 0.250)
 أجمو. مفصادقة كتقيس اليدؼ الذم كضعت 

  :التمييزي( بطريقة المقارنة الطرفية )الصدق .3

 "ت"تبػػػار باسػػػتخداـ اخ (% 30)دنى أكمقػػػارنتيـ بػػػ (%30)عمػػػى أقػػػاـ الباحػػػث باختيػػػار  

 يف نتيجة ىذه المقارنة:يب (4)كؿكالجد، لمعينات المستقمة

 (4جدول رقم )
 لكل سمة نتائج اختبار )ت( لممقارنة بين طرفي العينة ذوي الدرجات المرتفعة والمتدنية

 السمت
المستىي 

 الطزفٍ

 المتىسظ

 الحسببٍ

االوحزاف 

 المؼُبرٌ

 قُمت

 ث

 درجبث

 الحزَت

مستىي 

 الذاللت

 91999 .. 3916.3- .9132 16.3. إٌّخفغ اٌؼظبث١خ

 91363 31343 اٌّشرفغ

 91999 .. 1633..- 912.2 .31.6 إٌّخفغ االٔجغبؽ١خ

 91343 61.32 اٌّشرفغ

 91999 .. 61339.- 91.62 .2193 إٌّخفغ االٔفزبؽ١خ

 ..913 3..61 اٌّشرفغ

 ٠مظخ اٌؼ١ّش
 91999 .. 319.4.- 91336 21.43 إٌّخفغ

 91.62 614.3 اٌّشرفغ

 اٌّمج١ٌٛخ
 91999 .. ...61.- 91349 ..216 إٌّخفغ

 91323 612.4 اٌّشرفغ

( بػيف درجػات 0.05( كجكد فركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل )4الجدكؿ ) يتضح مف 

العكامػػؿ الخمسػػة المرتفعػػة كالمنخفضػػة، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف مقيػػاس  كػػؿ سػػمة مػػف سػػمات المقيػػاس

يتمتػػػع بالقػػدرة عمػػػى التمييػػز بػػػيف المسػػػتكييف المرتفػػع كالمػػػنخفض، ممػػا يعنػػػى أف المقيػػػاس  الكبػػرل

 يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ.
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 ثباتثانيا: ال

 ثبات المقياس بطريقتيف:  لمتحقؽ مف قاـ الباحث

 (.Alpha Cronbach)ِ  معامؿ ثبات الفا كركنباخ .1

 (.Gateman) عف طريؽ جيتماف التجزئة النصفية .2

 (5يبينيا الجدكؿ )ككانت النتائج كما  

 (5جدول رقم )
 قيم معامل الثبات لكل سمة من سمات المقياس والمقياس ككل

 التجزئت الىصفُت مؼبمل ألفب كزووببخ السمت

 913.3 .91.9 اٌؼظبث١خ

 .9133 91333 االٔجغبؽ١خ

 91422 914.3 االٔفزبؽ١خ

 91423 91332 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 914.3 914.3 اٌّمج١ٌٛخ

  914.3 اٌّم١بط وىً

( قيـ معامالت ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية عف طريؽ جتمػاف لسػمات 5يبيف الجدكؿ) 

المقيػػاس كالمقيػػاس ككػػؿ، كجميعيػػا كانػػت مػػا بػػيف مرتفعػػة كمقبكلػػة، ممػػا يطمػػئف إلػػى أف مقيػػاس 

 .العكامؿ الخمسة الكبرل يتمتع بقدر كاؼ مف الثبات

صدؽ كثبات المقياس كاطمػئف إليػو تػـ اسػتخدامو فػي الدراسػة  كبعد أف تحقؽ الباحث مف

 ( يبيف الصيغة النيائية لمقياس العكامؿ الخمسة الكبرل.4الحالية، كالممحؽ )
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 طريقة تصحيح قائمة العوامل الخمسة الكبرى
تػػػتـ عمميػػػة اإلجابػػػة عػػػف ىػػػذه القائمػػػة مػػػف خػػػالؿ اختيػػػار المسػػػتجيب لكاحػػػد مػػػف البػػػدائؿ     

مكافػػؽ تمامػػا( كلغايػػات  مكافػػؽ، غيػػر متأكػػد، ، غيػػر مكافػػؽ، اآلتيػػة )غيػػر مكافػػؽ تمامػػا،الخمسػػة 

        ( عمى التكالي لمفقرات المصػاغة باتجػاه مكجػب،1-2-3-4-5التصحيح أعطيت األكزاف اآلتية)

( يبػيف تكزيػع فقػرات 6( عمى التكالي لمفقرات المصاغة باتجاه سػالب، كالجػدكؿ)5-4-3-2-1ك)

 المكجبة كالسالبة عمى العكامؿ الخمسة الكبرل:المقياس 

 (6لجدول)ا
 العوامل الخمسة الكبرىقائمة  في الفقرات الموجبة والفقرات السالبة

 ػذد الفقزاث الؼىامل الخمست الكبزي

 الفقزاث 

 السبلبت المىجبت

3.-..-9.-6 12 اٌؼظبث١خ  .-3-2-6-.-4-3-.  

39-6.-..-3.-4.-..-6.-2. 12 االٔجغبؽ١خ  3.-33-32-36  

.2-23-36-.3-33-34-.3 12 االٔفزبؽ١خ  29-2.-22-26-24  

66-62-63-.6-69-26-.2-23 12 ٠مظخ اٌؼ١ّش  6.-64-63-6.  

3.-..-9.-66 12 اٌط١جخ  .2-.6-..-.4-.3-..-.6-49  

 اللػػة عمػػى متكسػػطات اسػػتجابات أفػػرادلمد تػػيتػػـ اسػػتخداـ التػػدريج اآلتصػػحيح النتػػائج: لك  
             :(7كما يبينو الجدكؿ ) العينة

 (7جدول )
 العوامل الخمسة قائمةتدريج متوسطات االستجابة عمى 

 

 

 اٌزمذ٠ش
 ألً ِٓ ألً ِٓ ألً ِٓ ألً ِٓ أوضش ِٓ

4.2 3.4 - 4.2 2.6 - 3.4 1.8 - 2.6 1.8 

 ل١ٍٍخ عذا ل١ٍٍخ ِزٛعطخ وج١شح وج١شح عذا اٌذسعخ
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 ثانيا: مقياس الكفاءة االجتماعية: 

 كفيما يػأتي كصػؼ ألغراض الدراسة الحالية قاـ الباحث ببناء مقياس لمكفاءة االجتماعية     

 :لخطكات بناء ىذا المقياس

 :خطوات بناء المقياس

االجتماعيػة الدراسػات السػابقة: التػي تناكلػت الكفػاءة عػدد مػف  األدب النظرم ك طالع عمىاال .1

)أبكحالكة،  :كمنيا دراسات ، كالتي كاف مف أىدافيا بناء مقياس لمكفاءة االجتماعيةكعناصرىا

  2003 حبيػػػب،   2006الجمػػػاؿ،   2008أبػػكمرؽ،  2010مقػػػدادم ، ك  أبكزيتػػكف  2009

  2007قطػػامي،   2005الغريػػب،   2006عمػػي،  2009عبػػدالكىاب،   2004حسػػكنة، أبك 

 ,.Tomomi, et.al 1999نسػيمة،   2004زم، المغػا  2010محمػكد،   2008القمػش، 

2008 .) 

لكاضػعيو  اختبػار الكفػاءة االجتماعيػةاالطالع عمى عدد مف مقاييس الكفاءة االجتماعية منيا: .2

(Sarason & Sarason, 1985 )  المككف مف عار فقرات تصؼ الفرد الكؼء اجتماعيػا

نماط السػمككية التػي تظيػر فػي سػمكؾ الفػرد تعريػب الؿ بعض الميارات االجتماعية كاألمف خ

 الػذم ( لمكفػاءة االجتماعيػةCain & Levine) (  مقياس كيف كليفػيف2003)حبيب، كتقنيف 

الصػكرة المعدلػة  لمالئمػة البيئػة األردنيػة  (1983جػامكس ) قاـ بتعريبو كتقنينو لمبيئة األردنية

،  (Vineland Adaptive Behavior Scale)فينالند لمنضج االجتماعي كالمنقحة لمقياس

 (.2004تعريب كتقنيف العتبي)

بأنيا"نسؽ مف الميارات المعرفية كالكجدانيػة كالسػمككية التػي  لمكفاءة االجتماعيةتعريؼ تحديد  .3

تيسر صدكر سػمككيات اجتماعيػة تتفػؽ مػع المعػايير االجتماعيػة أكالاخصػية أك كمييمػا معػا، 

كتسيـ في تحقيؽ قدر مالئـ مف الفاعمية كالرضا في مختمؼ مكاقػؼ التفاعػؿ االجتمػاعي مػع 
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ر ميػػػارات التكاصػػػؿ كتككيػػػد الػػػذات كحػػػؿ اآلخػػػريف كتػػػنعكس مظػػػاىر الكفػػػاءة فػػػي كافػػػة صػػػك 

  . (39. ، ص2010الغريب، )الماكالت االجتماعية كالتكافؽ التفسي االجتماعي لمفرد" 

تػػألؼ عػػددىـ  إجػػراء عػػدد مػػف المقػػابالت الاخصػػية مػػع عينػػة اسػػتطالعية مػػف  أفػػراد المجتمػػع .4

 لتحديد بعض مظاىر الكفاءة االجتماعية  لدل األاخاص.  ( فردا15مف )

ية مف مدارس تصاصخكا ايتصاصخا (13) بمغتإلى عينة  يفاستطالعي يفو سؤاليجك ت .5

 عرف الكفاءة االجتماعية من وجية نظرك الشخصية؟ السؤال األول: ،محافظة مسقط

تحميؿ كبعد  ؟السؤال الثاني: ىل ترون عالقة بين القيم االجتماعية والكفاءة االجتماعية

تككف لدل الباحث قائمة بمؤارات الكفاءة االجتماعية أسيمت في بناء  جاباتاإلمحتكيات 

 . فقرات المقياسصياغة عدد مف 

 .أبعاد خمسة مكزعة عمىفقرة ( 52عددىا)قد بم  اكميا األكلي ك في  فقرات المقياس ياغةص .6

تػػـ اختيػػار التػػدرج الخماسػػي لإلجابػػة عػػف فقػػرات المقيػػاس كىػػك: )ينطبػػؽ تمامػػا، ينطبػػؽ، غيػػر  .7

 .أكد، الينطبؽ، الينطبؽ تماما(مت

( فػي 1،2،3،4،5( في التجػاه المكجػب، ك)5،4،3،2،1كلغايات التصحيح أعطيت األكزاف ) .8

 االتجاه السالب.

 إجراءات الصدق والثبات في الدراسة الحالية

 أوال: الصدق

 صدق المحتوى .1
قػػاـ الباحػػث بعػػرض  الحاليػػة فػػي الدراسػػة المسػػتخدـ المقيػػاسلمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ محتػػكل  

مككنػػػة مػػػف أحػػػد عاػػػر محكمػػػا مػػػف ذكم مػػػف المحكمػػػيف  عمػػػى لجنػػػة (3ممحػػػؽ ) األكليػػػةصػػػيغتو 

( 2ممحػؽ )االختصاص في عمـ النفس كالعمػكـ االجتماعيػة فػي جػامعتي نػزكل كالسػمطاف قػابكس 
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انتمػػاء الفقػػرات ألبعػػاد  مػػدل رأييػػـ حػػكؿ بػػداءإ كطمػػب مػػنيـ، بأسػػماء أعضػػاء لجنػػة التحكػػيـ قائمػػة

نػػو مػػف يرك  إبػػداء مػػا مػػنيـ كمػػا طمػػب لمبيئػػة العمانيػػة، متيػػائكمػػدل مالالمقيػػاس كسػػالمتيا المغكيػػة 

بػػػػيف آراء المحكمػػػػيف  %80 كقػػػػد اعتمػػػػد الباحػػػػث نسػػػػبة االتفػػػػاؽ ،مقترحػػػػات أك تعػػػػديالت مناسػػػػبة

، %80بقاء عمى الفقرات التػي أجمػع عمػى بقائيػا كـ عمى فقرات المقياس، حيث تـ االكمعيار يح

 كبنػاء عمػى آراء المجنػة تػـالتػي لػـ تحصػؿ عمػى ىػذه النسػبة مػف االتفػاؽ،  عػدلت أك حػذفتبينما 

 :يكضح ذلؾ (8الجدكؿ )ك ، ( فقرة15حذؼ)

 (8جدول )
 بناء رأي لجنة التحكيم الفقرات المحذوفة

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌفمشاد

سلُ 

 اٌفمشح
 اٌفمشاد

 مجتمعي.ال أنتظر دعكة لخدمة  7 أكتسب قيمي مف ديني اإلسالـ. 1
 أزكر المريض لتخفيؼ آالمو. 12 أتفاعؿ مع جيراني بما يكجبو حؽ الجيرة. 11

 18 أجيد ترتيب أفكارم عندما أحاكر اآلخريف . 13
يمكنني التكاصؿ بطريقة ذكية مع اخص ألجعمو كاعيا 

 بما أتردد بالبكح بو

26 
أعمؿ عمى تنظيـ المقاءات كالمناقاات مع 

 الرفاؽ.
 المثابرة  كالتحمؿ كحب التعاكف أتمتع بركح 27

 أتقبؿ نقد اآلخريف دكف حرج. 41 أاعر بحالة مف التعاسة كاالكتئاب. 31

43 
أنظر إلى الماكالت عمى أنيا أمر طبيعي 

 في حياة الناس.
 عندما تكاجيني ماكمة مع صديقي أتذكر محاسنو معي. 46

48 
أجد مف الصعب التفكير في حمكؿ متعددة 

 لمماكمة
 أحصر تفكيرم بالجكانب االيجابية لمحؿ الذم أميؿ إليو. 50

 :التي تـ إضافتيا الفقرات، ( الفقرات التي تـ تعديميا9الجدكؿ ) كيكضح
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 (9الجدول )
 بناء عمى رأي لجنة التحكيم  ، والمضافةفقرات المقياس التي تم تعديل صياغتيا

مكزعػػػة عمػػػى أبعػػػاد المقيػػػاس فقػػػرة، ( 40) ح عػػػدد فقػػػرات المقيػػػاسلػػػؾ أصػػػبذكبنػػػاء عمػػػى 
 .الخمسة

 صدق البناء )بطريقة االتساق الداخمي( .2

لمقيػاس تـ التحقؽ مف صدؽ البناء بطريقة االتساؽ الداخمي، حيث قاـ الباحث بتطبيػؽ ا 

ية تصاصخكا ا( اختصاصي30صاصييف االجتماعييف مككنة مف)تعمى عينة استطالعية مف االخ

(  Pearsonاسػػػتخداـ معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكف ) كمػػػف خػػػارج عينتيػػػا، كتػػػـ مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة

 لمعرفة اآلتي:
 (10درجة ارتباط كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس، كما يوضحو الجدول) 

 ( ارتباط كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس10الجدول )

 اٌم١ُ االعزّبػ١خ اٌجؼذ
ٌزٛاطً 

 االعزّبػٟ

اٌزٛافك إٌفغٟ 

 االعزّبػٟ
 رٛو١ذ اٌزاد

ِٙبسح ؽً 

 اٌّشىالد

 **0.61 **0.77 **0.49 **0.49 **0.63 اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 α ≤ 0705* عند مستكل داللة                              α ≤ 0701** عند مستكل داللة  

رقم 
 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل الفقرة

 أتحرل الصدؽ، كال أرتضي غيره 1
أتحرل الصدؽ كال أرتضي غيره في تعاممي مع 

 اآلخريف

10 
أنتبو لمغة محدثي االمفظية كغير المفظية كتغيرات 

 الكجو كحركة اليد.
أنتبو لمغة محدثي المفظية كغير المفظية 

 كتعبيرات الكجو 

17 
بعض ظركفي البيئية صعبة التغيير كتؤدم إلى 

 سكء حالتي
بعض ظركفي الاخصية صعبة التغيير كتؤدم 

 إلى سكء حالتي
رقم 
 البعد المضافةالفقرة  الفقرة

أاعر بأني قادر عمى تحقيؽ أىدافي بصكرة  21
 مرضية

 التكافؽ النفسي

 تككيد الذات أتخذ قراراتي الاخصية بعد تفكير دائما 28
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عنػػد مرتبطػػة بالدرجػة الكميػػة لممقيػػاس  أف جميػع أبعػػاد المقيػػاس (10) الجػػدكؿيتضػح مػػف  

  .(α ≤ 0.05)، كعند مستكل داللة (α ≤ 0.01)مستكل داللة عند 

 ( 11درجة ارتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إليو كما يبينو الجدول) 
 (11الجدول)       

 ارتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إليو 

 α ≤ 0705* عند مستكل داللة                              α ≤ 0701** عند مستكل داللة 

، 15، 14، 13، 11، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 2( أف الفقػػػػػػرات )11الجػػػػػػدكؿ )يكضػػػػػػح     

( دالػػػػػػػػػػػػػػة  40، 39، 37، 36، 32، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 22، 18، 17، 16

( فيػػػي دالػػػة 38، 31،35، 12، 3( أمػػػا الفقػػػرات )  α ≤ 0.05)إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتكل داللػػػة 

، 23، 21، 20، 19، 7، 1( كقػػد تػػـ حػػذؼ الفقػػرات )α ≤ 0.01)إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة 

  .( لعدـ داللتيا احصائيا34، 33

   8 7 6 5 4 3 2 1 اٌفمشح

 0.51** 0.34 0.59** 0.58** 0.54** 0.44* 0.64** 0.21 اٌم١ُ 
 

 0.370* 0.201 0.452* 0.405* 0.388* 0.203 0.425* 0.154 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
 

 16 15 14 13 12 11 10 9 اٌفمشح
 

 0.64** 0.53** 0.74** 0.53** 0.46** 0.67** 0.60** 0.65** اٌزٛاطً 
 

 0.212 0.415* 0.353 0.028 0.137 0.406* 0.389 0.337 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
 

 25 24 23 22 21 20 19 18 17 اٌفمشح

 0.56** 0.75** 0.1 0.62** 0.06- 0.11 0.11 0.60** 0.61** اٌزٛافك 

 0.138 0.242 -0.038 -0.141 0.328 0.147 0.502** 0.200 0.488** اٌذسعخ اٌى١ٍخ

 34 33 32 31 30 29 28 27 26 اٌفمشح

 -0.07 0.18 0.52** 0.40* 0.65** 0.62** 0.58** 0.56** 0.66** رٛو١ذ اٌزاد

 -0.124 0.349 0.549** 0.313 0.459* 0.428* 0.445* 0.506** 0.390* اٌذسعخ اٌى١ٍخ

    40 39 38 37 36 35 اٌفمشح

 0.56** 0.66** 0.43* 0.50** 0.55** 0.38* اٌّشىالدؽً 
 

  

 0.280 0.198 0.473** 0.580** 0.511** 0.016 اٌذسعخ اٌى١ٍخ
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قؽ مف صدؽ كثبات المقياس مرة أخرل لدقة كالمكضكعية قاـ الباحث بالتحزيادة في اك 

فقرة استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف كؿ ب إلييابعد حذؼ الفقرات تمت اإلاارة 

كالدرجة  المقياس فقراتمف فقرة المقياس كالدرجة الكمية لممقياس، ككذلؾ بيف كؿ فقرات مف 

خرل كالدرجة الكمية بعاد األبعاد كاألف األليو، ككذلؾ بيف كؿ بعد مإالكمية لمبعد المنتمية 

 ما يمي:لممقياس، ككانت النتائج ك

  (12، كما يوضحو الجدول )الدرجة الكمية لممقياسبالمقياس  فقرات معامالت ارتباط: 
 (12جدول رقم )

 رات المقياس بالدرجة الكمية لممقياسفقمعامالت ارتباط 

 

 الفقزة

 

 

 مؼبمل االرتببط

 

 الفقزة

 

 مؼبمل االرتببط

 

 الفقزة

 

 مؼبمل االرتببط

. 914.3** .3 913..** 32 91364** 

3 91..6** .2 9144.** 36 913.3** 

2 9133.** .6 914..** 3. 91246** 

6 9134.** .. 91362* 34 91...** 

. 913..** .4 91.4.** 33 9163.** 

4 91.43** .3 913..** 3. 916..** 

3 91443** .. 9166.** 36 9146.** 

. 91464** .6 9146.** 29 9146.** 

6 913..** 39 9162.** 2. 9134.** 

.9 913..** 3. 9146.** 23 91..3** 

.. 913.3** 33 916.3**   

 α ≤ 0705* عند مستكل داللة                              α ≤ 0701** عند مستكل داللة 
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ف  معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ بعػػػد كالدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس أ( 12يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

  (.0.796 – 0.293كتراكحت قيميا بيف )كانت مكجبة كدالة احصائيا، 

  كما يوضحو ليوإمقياس بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي ال فقراتمعامالت ارتباط ،
 :(13الجدول )

 (13جدول رقم )
 ليوإالكمية لمبعد الذي تنتمي  مقياس بالدرجةال فقراتمعامالت ارتباط 

 الفقزة البؼذ
مؼبمل 

 االرتببط
 الفقزة

مؼبمل 

 االرتببط
 الفقزة

مؼبمل 

 االرتببط

 اٌم١ُ االعزّبػ١خ

. 913.3** 2 9136.** . 91.6.** 

3 91436** 6 91.9.** 4 914.3** 

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

3 91...** .9 91.29** .2 9133.** 

. 91.3.** .. 91.3.** .6 913..** 

6 91..3** .3 91.22**   

 اٌزٛافك إٌفغٟ االعزّبػٟ

.. 9136.** .3 91469** .6 9146.** 

.4 91.4.** .. 9133.**   

 رٛو١ذ اٌزاد

39 913.6** 32 914.3** 34 9142.** 

3. 914.3** 36 9133.**   

33 914..** 3. 91666**   

 ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

33 91449** 36 914..** 2. 9133.** 

3. 916..** 29 914.6** 23 9164.** 

 α ≤ 0701مستكل داللة عند **    

ف  معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ بعػػد كالدرجػػة الكميػػة لػػو كانػػت أ( 31يتضػػح مػػف الجػػدكؿ )

 (.0.898 – 0.458مكجبة كدالة احصائيا، كتراكحت قيميا بيف )
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كمــا يوضــحو الجــدول  كــل بعــد باألبعــاد األخــرى والدرجــة الكميــة لممقيــاس، رتبــاطمعــامالت ا -
(14):  

 (14جدول رقم )
 الكمية لممقياسباألبعاد األخرى، والدرجة  كل بعدمعامالت ارتباط 

 البؼذ
القُم 

 االجتمبػُت

التىاصل 

 االجتمبػٍ

التىافق الىفسٍ 

 االجتمبػٍ
 تىكُذ الذاث

مهبرة حل 

 المشكالث

      اٌم١ُ االعزّبػ١خ

     **91.33 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

اٌزٛافك إٌفغٟ 

 االعزّبػٟ
9126.** 9123.**    

   **912.6 **..913 **.9146 رٛو١ذ اٌزاد

ِٙبسح ؽً 

 اٌّشىالد
9163.** 91.39** 912.6** 91.3.**  

 **.9133 **.91.3 **912.6 **3..91 **.91.6 اٌىفبءح االعزّبػ١خ

 α ≤ 0701مستكل داللة عند ** 

بعػػاد بعػػاد المقيػػاس كاألأمعػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ بعػػد مػػف أف جميػػع  (14)يبػػيف الجػػدكؿ

(، حيػػث 0.01كدالػػة احصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة ) كالدرجػػة الكميػػة لػػو كانػػت مكجبػػةاالخػػرل 

 .(0.852 – 0.325بيف ) تركاحت قيميا

مقيػػاس الكفػػاءة االجتماعيػػة كانػػت صػػادقة كتقػػيس اليػػدؼ الػػذم  فقػػراتكىػػذا يػػدؿ أف جميػػع 

 أجمو. مفكضعت 

 التالزمي(صدق الصدق المرتبط بالمحك )ال .3

 ;Sarason)ساراسكف  ،ساراسكفاختبار الكفاءة االجتماعية  لكاضعيو  استخدـ الباحث 

Sarason1985) ( كمحؾ خارجي، 2003فو لمبيئة المصرية حبيب)يكالذم قاـ بتعريبو كتكي
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عمى عينة استطالعية مككنة  كقد طبؽ الباحث المقياس الحالي مع اختبار الكفاءة االجتماعية

معامؿ الصدؽ بيف مقياس فكاف ، ج عيتتيار مف مجتمع الدراسة كخا ااجتماعي اتصاصيخ( ا30)

         كىك داؿ إحصائيا عند مستكل داللة (0.66 )الكفاءة االجتماعية ك اختبار الكفاءة االجتماعية 

(α ≤ 0705) المقياس الحالي يقيس ما يقيسو اختبار الكفاءة االجتماعية ما يدؿ أف. 

 (الصدق التميزيصدق المقارنة الطرفية ) .4

فراد أفراد العينة ذكم الدرجات المرتفعة ك أبيف  أف يميزس صادقا اذا استطاع يعتبر المقيا  

%  30دنى أ% كمقػػارنتيـ بػػ30عمػػى أمنخفضػػة، لػػذا قػػاـ الباحػػث باختيػػار العينػػة ذكم الػػدرجات ال

 :(15)كؿ الجدكما يبينو  ،لمعينات المستقمة "ت"تبار باستخداـ اخ

 (15جدول رقم )
 لكل بعد نخفضةلممقارنة بين طرفي العينة ذوي الدرجات المرتفعة والم "ت"نتائج اختبار 

 البؼذ
المستىي 

 الطزفٍ

 المتىسظ

 الحسببٍ

االوحزاف 

 المؼُبرٌ

 درجبث

 الحزَت

 قُمت

 ث

مستىي 

 الذاللت

 اٌم١ُ االعزّبػ١خ
 914.6 216.6 إٌّخفغ

-

.91336 
2316.6 91999 

 .91.4 9..61 اٌّشرفغ

 اٌزٛاطً االعزّبػٟ
 .9139 21499 إٌّخفغ

-614..  2.193. 91999 
 91.22 61.42 اٌّشرفغ

اٌزٛافك إٌفغٟ 

 االعزّبػٟ

 912.9 31393 إٌّخفغ
-

39139. 
.. 91999 

 .9123 61243 اٌّشرفغ

 رٛو١ذ اٌزاد
 .9164 21.62 إٌّخفغ

-

..1339 
.. 91999 

 91332 614.4 اٌّشرفغ

 اٌّشىالد ِٙبسح ؽً
 91236 21926 إٌّخفغ

-

..19.2 
.. 91999 

 91229 ..612 اٌّشرفغ

 اٌىفبءح االعزّبػ١خ
 916.4 21643 إٌّخفغ

-

..1344 
.. 91999 

 اٌّشرفغ
616.6 91396 
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 حصػػػػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػػػػتكلإ( كجػػػػػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػػػػػػة 15يبػػػػػػػػػػػػػػيف الجػػػػػػػػػػػػػػدكؿ ) 

الجتماعيػػػػػػػػػػػػة المرتفعػػػػػػػػػػػػة كالمنخفضػػػػػػػػػػػػة، بنػػػػػػػػػػػػكد الكفػػػػػػػػػػػػاءة ابػػػػػػػػػػػػيف درجػػػػػػػػػػػػات  (α ≤ 0705) داللػػػػػػػػػػػػة

االجتماعيػػػػػػػػػة يتمتػػػػػػػػػع بالقػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػى التمييػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػيف  الكفػػػػػػػػػاءةكىػػػػػػػػػذا يػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػى أف مقيػػػػػػػػػاس 

المسػػػػػػػػػتكييف المرتفػػػػػػػػػع كالمػػػػػػػػػػنخفض، ممػػػػػػػػػا يعنػػػػػػػػػػى أف المقيػػػػػػػػػاس يتمتػػػػػػػػػع بدرجػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف 

 الصدؽ.

 قياسات المــثب :ثانيا

 والتجزئة النصفية بطريقة االتساق الداخمي 
لكػؿ كالتجزئػة النصػفية لمتحقؽ مف ثبات المقياس تػـ حسػاب معامػؿ ثبػات الفػا كركنبػاخ   

 :(16يبينيا الجدكؿ )بعد مف أبعاد المقياس كالمقياس ككؿ، ككانت النتائج كما 

 (16جدول رقم )
 قيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل

 الىصفُتالتجزئت  قُمت مؼبمل ألفب كزووببخ البؼذ

 913.6 .91.9 اٌم١ُ االعزّبػ١خ

 6..91 91.36 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

 .9146 .9146 اٌزٛافك إٌفغٟ االعزّبػٟ

 91466 913.3 رٛو١ذ اٌزاد

 91499 91443 ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

 .91.3 6..91 اٌّم١بط وىً

المقياس كالمقياس  ألبعاد كالتجزئة النصفية ( قيـ معامالت ألفا كركنباخ16يبيف الجدكؿ) 

مػػا يطمػػئف أف مقيػػاس الكفػػاءة االجتماعيػػة يتمتػػع يػػا كانػػت مػػا بػػيف مرتفعػػة كمقبكلػػة، ككػػؿ، كجميع

كالجػػدكؿ (، 4ممحػػؽ ) فقػػرة 32مػػف كتػػألؼ المقيػػاس فػػي صػػيغتو النيائيػػة  بقػػدر كػػاؼ مػػف الثبػػات

 :الخمسة أبعادهيبيف تكزيع فقرات المقياس عمى  (17)
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 (17الجدول)
 الخمسة االمقياس عمى أبعادىتوزيع فقرات 

 الفقزاث البؼذ

 4،.،3،2،6،. اٌم١ُ االعزّبػ١خ

 6.-2.-3.-..-9.-6-.-3 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

 6.-..-3.-4.-.. اٌزٛافك إٌفغٟ االعزّبػٟ

 34-.3-36-32-33-.3-39 رٛو١ذ اٌزاد

 23-.2-29-36-.3-33 ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

 :الكفاءة االجتماعية تصحيح مقياسطريقة 

مف خالؿ اختيار المستجيب لكاحد مف البػدائؿ الخمسػة  كتتـ عممية اإلجابة عف ىذا المقياس   

ال تنطبػػػؽ تمامػػػا( كلغايػػػات التصػػػحيح  ال تنطبػػػؽ، غيػػػر متأكػػػد، ، تنطبػػػؽ، اآلتيػػػة )تنطبػػػؽ تمامػػػا،

       مكجػػػػػػب، ( عمػػػػػػى التػػػػػػكالي لمفقػػػػػػرات المصػػػػػػاغة باتجػػػػػػاه1-2-3-4-5) أعطيػػػػػػت األكزاف اآلتيػػػػػػة

( يبػػػيف تكزيػػػع 18( عمػػػى التػػػكالي لمفقػػػرات المصػػػاغة باتجػػػاه سػػػالب، كالجػػػدكؿ)5-4-3-2-1ك)

 فقرات المقياس المكجبة كالسالبة عمى العكامؿ الخمسة الكبرل:

 (18)الجدول
 في مقياس الكفاءة االجتماعية الفقرات الموجبة والفقرات السالبة

 أبؼبد الكفبءة االجتمبػُت
ػذد 

 الفقزاث

 الفقزاث 

 السبلبت المىجبت

4-.-6-2-3-. 4 اٌم١ُ االعزّبػ١خ  
 

6.-2.-3.-..-9.-6-.-3 . اٌزٛاطً االعزّبػٟ  
 

..-3.-4.-.. 6. . اٌزٛافك إٌفغٟ االعزّبػٟ  

36-32-33-.3-39 3 رٛو١ذ اٌزاد  3. 

.2-29-36-.3 4 ِٙبسح ؽً اٌّشىالد  33-23  

  :(19الجدكؿ ) مستكل الكفاءة االجتماعية تـ اعتماد التدريج الذم يكضحو كلمحكـ عمى
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 (19الجدول)
 الكفاءة االجتماعية متوسطات مستوياتتدريج 

 اٌزمذ٠ش

 ألً ِٓ ألً ِٓ ألً ِٓ ألً ِٓ أوضش ِٓ

4.2 3.4 - 4.2 2.6 - 3.4 1.8 - 2.6 1.8 

 اٌذسعخ
وفبءح ِشرفؼخ 

 عذا
 ِٕخفؼخ وفبءح ِزٛعطخ وفبءح ِشرفؼخ

وفبءح 

 ِٕخفؼخ

 عذا

 

  :أساليب المعالجة اإلحصائية

لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث برنػػػامج الحػػػـز اإلحصػػػائية لمعمػػػكـ االجتماعيػػػة  

(SPSS:لتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج كما يمي ) 

 التكرارات، كالنسب المئكية لكصؼ خصائص عينة الدراسة. .1

كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى استجابات أفراد العينة عمى المتكسطات الحسابية  .2

 كؿ محكر مف محاكر المقاييس.

( لقيػاس صػػدؽ االتسػاؽ الػػداخمي Pearson Correlationمعامػؿ ارتبػاط بيرسػػكف) .3

 لممقاييس.

 ( لمتحقؽ مف ثبات المقاييس.Cronbach's Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ ) .4

 بيف مجمكعتيف مستقمتيف. ( لحساب الفركؽT testاختبار ت ) .5

( لحسػػاب الفػػركؽ بػػيف أكثػػر مػػف One-Way ANOVA) تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم .6

 مجمكعتيف مستقمتيف.

 سياـ المتغيرات المستقمة في متغير تابع.إيؿ االنحدار المتعدد لمعرفة مدل تحم .7
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 الصعوبات التي واجيت الباحث:

 .االجتماعييف ييفتصاصخفر اإلحصائية الدقيقة لعدد االاتك  عدـ .1

 صعكبة الكصكؿ إلى العينة المستيدفة لتباعد كتناثر المدراس في أنحاء المنطقة .2

 .)مسقط( التعميمية 

 ندرة الدراسات ذات العالقة المباارة مع مكضكع الدراسة الحالية. .3

 لدل بعض األفراد. قمة الكعي بأىمية الدراسات كالبحكث العممية .4



 
 

 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس 

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السابع 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة التي ىدفت إلى الكاؼ 

يف االجتمػػاعييف فػػػي صػػيصاتخخصػػية كالكفػػاءة االجتماعيػػة لػػػدل االعػػف العالقػػة بػػيف سػػػمات الا

مسػقط، كلتحقيػؽ  أىػػداؼ الدراسػة تػـ اسػػتخداـ قائمػة العكامػؿ الخمسػػة الكبػرل مػف إعػػداد  محافظػة

          كالتػػػػػػػػي تػػػػػػػػـ تقنينيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى البيئػػػػػػػػة العمانيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ ،(NEO-FFI-Sككسػػػػػػػػتا كمػػػػػػػػاكرم )

كفيمػػػا يػػػأتي النتػػػائج التػػػي  ،(، كمقيػػػاس الكفػػػاءة االجتماعيػػػة مػػػف إعػػػداد الباحػػػث2006)الكمبػػػاني، 

 : أسئمتيا تسمسؿ الدراسة مصنفة حسب أسفرت عنيا ىذه

يين تصاصـــــخلـــــدى اال ســـــمات الشخصـــــية الســـــائدةمـــــا النتـــــائج المتعمقـــــة بالســـــؤال األول: 

 االجتماعيين؟

كدرجػػة ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ احتسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  عػػفلإلجابػػة 

، االجتمػػػػػػاعييف ييفتصاصػػػػػػخلكػػػػػػؿ سػػػػػػمة مػػػػػػف سػػػػػػمات الاخصػػػػػػية لػػػػػػدل االكالترتيػػػػػػب المكافقػػػػػػة 

 : التي تـ التكصؿ إلييا ( يكضح النتائج20كالجدكؿ)

 (20جدول )
 الموافقة والترتيب ودرجات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 يين االجتماعيينتصاصخلسمات الشخصية لدى اال

 سمبث الشخصُت
المتىسظ 

 الحسببٍ

االوحزاف 

 المؼُبرٌ

درجت 

 المىافقت
 التزتُب

 . ل١ٍٍخ 91.66 31.9 اٌؼظبث١خ

 2 وج١شح ...91 21.6 االٔجغبؽ١خ

 6 وج١شح 91633 21.9 االٔفزبؽ١خ

 . وج١شح 91666 6196 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 3 وج١شح 916.3 ..21 اٌّمج١ٌٛخ
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حػػػازت عمػػػى الترتيػػػب األكؿ مػػػف بػػػيف  أف سػػػمة يقظػػػة الضػػػمير (20الجػػػدكؿ ) يتضػػػح مػػػف

( كدرجة مكافقة كبيػرة، 4.09قيمتو )ك سمات الاخصية حيث حصمت عمى أعمى متكسط حسابي 

( كدرجة مكافقة 3.88قيمتو )ك تمتيا سمة المقبكلية بالترتيب الثاني كحصمت عمى متكسط حسابي 

( 3.54قيمتػو )ك كبيرة ايضا، كما حصمت سػمة االنسػاطية عمػى الترتيػب الثالػث بمتكسػط حسػابي 

كدرجػػة مكافقػػة كبيػػرة أيضػػا، كمػػا حصػػمت سػػمة االنفتاحيػػة عمػػى الترتيػػب الرابػػع بمتكسػػط حسػػابي 

( كدرجة مكافقة كبيرة ايضا، في حيف حصمت سمة العصابية عمى الترتيب األخير 3.50قيمتو )ك 

 ( كدرجة مكافقة قميمة.2.10كعمى أقؿ متكسط حسابي كقيمتو )

كفػػؽ ييف االجتمػػاعييف ىػػي تصاصػػخاخصػػية السػػائدة لػػدل االأف سػػمات ال كىػػذا ياػػير إلػػى

 .االنفتاحيةثـ االنبساطية، ثـ المقبكلية،  ثـ يقظة الضمير، تي:اآل الترتيب

إحصـائية فـي سـمات الشخصـية  توجـد فـروق ذات داللـة: ىـل الثـانيالنتائج المتعمقة بالسـؤال 

 الخبرة؟عدد سنوات و  االجتماعي، تعزى إلى متغير النوع االجتماعيين يينتصاصخلدى اال

 :االجتماعي حسب متغير النوع .1

السؤاؿ تـ احتساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة  الجزء مف ىذا عفلإلجابة 

ييف االجتمػاعييف حسػب النػكع تصاصػخسػمات الاخصػية لػدل االؿ سمة مػف كدرجات المكافقة لك 

جراء اختبار "ت" لمع، االجتماعي ( يكضػح النتػائج التػي تػـ 21داللة ىذه الفركؽ، كالجػدكؿ)رفة كا 

                                   :التكصؿ إلييا
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 (21جدول )

 الحسابية متوسطاتاللداللة الفروق في   "ت"نتائج اختبار 
 االجتماعي حسب النوع يين االجتماعيينتصاصخلدى اال لسمات الشخصية

 السمت
 الىىع 

 االجتمبػٍ
 الؼذد

 المتىسظ

 الحسببٍ

 االوحزاف 

 المؼُبرٌ

قُمت 

 )ث(

درجبث 

 الحزَت

مستىٌ 

 الذاللت

حجم 

 األثز

 الؼصببُت
91433- 91.32 .319 23 روٛس  

 

66 

 

91.99 

 
0.005 

 91.43 31.2 46 ٔبسإ

 االوبسبطُت
 .9136 916.9 .214 23 روٛس

 

66 

 

9164. 

 
0.006 

 91.46 21.3 46 ٔبسإ

 االوفتبحُت
..919- 91664 2166 23 روٛس  

 

66 

 

91622 

 
0.000 

 .9169 21.9 46 ٔبسإ

 َقظت الضمُز
.91.6- 91623 6193 23 روٛس  

 

66 

 

91.66 

 
0.000 

 916.9 6196 46 ٔبسإ

 المقبىلُت
31366- .9124 2133 23 روٛس  66 91993 

0.074 

 91623 2164 46 ٔبسإ

 

( 0.05حصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )إة ( كجكد فػركؽ ذات داللػ21)يتضح مف الجدكؿ 

لصػػػالح ك ييف االجتمػػػاعييف تصاصػػػخسػػػمة المقبكليػػػة لػػػدل اال لػػػدرجاتفػػػي المتكسػػػطات الحسػػػابية 

تمػػػػػػتعف بسػػػػػػمة المقبكليػػػػػػة أكثػػػػػػر مػػػػػػف يات االجتماعيػػػػػػات يّ تصاصػػػػػػاالخ، كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ أف االنػػػػػػاث

عنػػػد حصػػػائية عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إا تبػػػيف ييف االجتمػػػاعييف الػػػذككر، بينمػػػتصاصػػػاالخ

رجات سػػػػمات الاخصػػػػية األخػػػػرل لػػػػدل لػػػػد( فػػػػي المتكسػػػػطات الحسػػػػابية 0.05مسػػػػتكل الداللػػػػة )

، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى تاػػػابو الػػػذككر االجتمػػػاعي ييف االجتمػػػاعييف حسػػػب متغيػػػر النػػػكعتصاصػػػخاال

 مير(.كاالناث في سمات الاخصة )العصابية، كاالنبساطية، كاالنفتاحية، كيقظة الض
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   الخبرة:عدد سنوات حسب متغير  .2

السػػػػؤاؿ تػػػػـ احتسػػػػاب المتكسػػػػطات الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات  الجػػػػزء مػػػػف ىػػػػذا عػػػػفلإلجابػػػػة  

ييف االجتمػػػاعييف تصاصػػػخسػػػمات الاخصػػػية لػػػدل االكػػػؿ سػػػمة مػػػف لػػػدرجات المكافقػػػة لالمعياريػػػة 

 ( يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:22) كالجدكؿ الخبرة،عدد سنكات حسب 

 (22جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الموافقة

 الخبرةعدد سنوات يين االجتماعيين حسب تصاصخلسمات الشخصية لدى اال
 االوحزاف المؼُبرٌ المتىسظ الحسببٍ الخبزة السمت

 الؼصببُت

 91.43 31.3 عٕٛاد فؤلً .

 91.66 ..31 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 91.63 163. عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

 االوبسبطُت

 .91.4 2146 عٕٛاد فؤلً .

 91266 ..21 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 91.39 .216 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

 االوفتبحُت

 91629 21.9 عٕٛاد فؤلً .

 91696 2163 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 ..916 2166 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

 َقظت الضمُز

 91624 .619 عٕٛاد فؤلً .

 91642 61.6 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 91644 ..61 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

 المقبىلُت

 .9163 2133 عٕٛاد فؤلً .

 912.6 .216 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 .9162 6199 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ
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( يكضػح 23كالجػدكؿ )كلمعرفة داللة ىذه الفركؽ تـ إجراء اختبار تحميػؿ التبػايف االحػادم 

 النتائج التي تـ التكصؿ إلييا: 

 (23جدول )
 اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجات

 الخبرةعدد سنوات يين االجتماعيين حسب تصاصخسمات الشخصية لدى اال 

 مصذر التببَه السمت
مجمىع 

 المزبؼبث

درجبث 

 الحزَت

متىسظ 

 المزبؼبث

قُمت 

 )ف(

مستىٌ 

 الذاللت

حجم 

 األثز

 الؼصببُت

 913.2 913.3 3 91626 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

91662 

  
0.016 

 91296 3. 3416.2 داخً اٌّغّٛػبد

 االوبسبطُت

 .9134 .9139 3 916.4 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

9164. 

  
0.017 

 91333 3. .32142 داخً اٌّغّٛػبد

 االوفتبحُت

 91969 91993 3 ..919 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

9164. 

  
0.001 

 ...91 3. 41236. داخً اٌّغّٛػبد

 َقظت الضمُز

 1364. ..913 3 4..91 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

91362 

  
0.028 

 91393 3. 1933.. داخً اٌّغّٛػبد

 المقبىلُت

 61.26 .9133 3 1662. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

 

919.6 

  
0.087 

 91.36 3. 1.36.. داخً اٌّغّٛػبد

 

( 0.05(  كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل الداللػة )23يتضح مف الجدكؿ )

بينمػا ال تكجػد ، ييف االجتمػاعييف تعػزل لمتغيػر الخبػرةتصاصػخدرجات سمة المقبكليػة لػدل االفي 

درجػػات سػػمات الاخصػػية األخػػرل  ( فػػي 0.05ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة )فػػركؽ 

تكجد ىذه الفركؽ  الخبراتكلمعرفة بيف أم  ر الخبرة،يف االجتماعييف تعزل لمتغيلدل االخصاصي

 : ( يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا24كالجدكؿ)، (LSD)تـ إجراء اختبار في سمة المقبكلية 
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 (24جدول )
 ( لمقارنة درجات سمة المقبولية بين الخبرات المختمفةLSDنتائج اختبار )

 عٕٛاد 11وضش ِٓ أ عٕٛاد 11 – 5أوضش ِٓ  اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ الخبزة

*17254- 3772 عٕٛاد فؤلً 5  -17276*  

 3798 عٕٛاد 11 – 5أوضش ِٓ 

 

 

   4711 عٕٛاد 11وضش ِٓ أ

  

ة فػي درجػات سػمة المقبكليػة لػدل حصػائيكجكد فركؽ ذات داللػة إ (24)يتضح مف الجدكؿ

سنكات(  10 – 5كثر مف سنكات فأقؿ( كذكم خبرة )أ 5خبرة )ييف االجتماعييف ذكم صصاتخاال

سػػنكات فأقػػؿ( كذكم  5خبػػرة )سػػنكات(، ككػػذلؾ بػػيف ذكم  10 – 5كثػػر مػػف لصػػالح ذكم خبػػرة )أ

سػػػنكات(، كىػػػذا يػػػدؿ أف سػػػمة  10كثػػػر مػػػف سػػػنكات( لصػػػالح ذكم خبػػػرة )أ 10ر مػػػف كثػػػخبػػػرة )أ

سػػنكات كانػت أعمػػى ممػػف  5ييف االجتمػاعييف الػػذيف تزيػػد خبػراتيـ عػػف تصاصػػالمقبكليػة لػػدل االخ

 سنكات أك أقؿ. 5كانت خبراتيـ 

يين تصاصــخالجتماعيــة لــدى االمتوســط درجــات الكفـاءة امــا : الثالـثالنتـائج المتعمقــة بالســؤال 

 االجتماعيين؟

كدرجػػة السػػؤاؿ تػػـ احتسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  ىػػذا فلإلجابػػة عػػ

    ،ييف االجتمػػػاعييفتصاصػػػخاالجتماعيػػػة لػػػدل االلكػػػؿ بعػػػد مػػػف أبعػػػاد الكفػػػاءة كالترتيػػػب المكافقػػػة 

 : يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا (25)كالجدكؿ
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 (25جدول )
 ودرجة الموافقة والترتيب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 يين االجتماعيينتصاصخبعاد الكفاءة االجتماعية لدى االال

 بؼبد الكفبءة االجتمبػُتأ
المتىسظ 

 الحسببٍ

االوحزاف 

 المؼُبرٌ
 التزتُب درجت الكفبءة

 2 ِشرفؼخ 17647 4718 اٌم١ُ االعزّبػ١خ

 1 ِشرفؼخ عذا 17634 4726 اٌزٛاطً االعزّبػٟ

 5 ِشرفؼخ 17716 3756 اٌزٛافك إٌفغٟ االعزّبػٟ

 3 ِشرفؼخ 17521 4711 رٛو١ذ اٌزاد

 4 ِشرفؼخ 17562 3768 ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

 ِشرفؼخ 17488 3799 اٌّغّٛع
 

 

المتكسػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػة كدرجػػػات الكفػػػاءة  (25الجػػػدكؿ ) يتضػػح مػػػف

ييف االجتمػػػاعييف، حيػػػث تبػػػيف أف بعػػػد تصاصػػػخأبعػػػاد الكفػػػاءة االجتماعيػػػة لػػػدل االلكػػػؿ بعػػػد مػػػف 

( كدرجػػة كفػػاءة 4.26قيمتػػو )ك التكاصػؿ االجتمػػاعي حصػػؿ عمػػى الترتيػػب األكؿ بمتكسػػط حسػػابي 

مرتفعػػػة جػػػدا، كمػػػا حصػػػؿ بعػػػد القػػػيـ االجتماعيػػػة عمػػػى الترتيػػػب الثػػػاني بمتكسػػػط حسػػػابي قيمتػػػو 

( كدرجة كفاءة مرتفعة، كما حصؿ بعد تككيد الذات عمى الترتيب الثالث بمتكسط حسػابي 4.18)

لترتيػب الرابػع ( كدرجة كفاءة مرتفعة، كما حصػؿ بعػد ميػارة حػؿ الماػكالت عمػى ا4.10قيمتو )ك 

النفسػػػي ( كدرجػػػة كفػػػاءة مرتفعػػػة، فػػػي حػػػيف حصػػػؿ بعػػػد التكافػػػؽ 3.68قيمتػػػو )ك بمتكسػػػط حسػػػابي 

 يضا.( كدرجة كفاءة مرتفعة أ3.56يمتو )قك خير بمتكسط حسابي االجتماعي عمى الترتيب األ

بعػػػاد الكفػػػاءة االجتماعيػػػة ككػػػػؿ ( أف المتكسػػػػط الحسػػػابي أل25) ا يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿكمػػػ

فػػػػػاءة مرتفعػػػػػة، كىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف ( كدرجػػػػػة ك3.99قيمتػػػػػو )ك سػػػػػط حسػػػػػابي حصػػػػػؿ عمػػػػػى متك 

 ييف االجتماعييف يتمتعكف بدرجة كفاءة اجتماعية مرتفعة.تصاصخاال
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بعادىــا أتختمــف متوســطات درجــات الكفــاءة االجتماعيــة و : ىــل الرابــعالنتــائج المتعمقــة بالســؤال 

 الخبرة؟عدد سنوات و  ،االجتماعي النوعباختالف متغير يين االجتماعيين تصاصخلدى اال

 حسب متغير النوع االجتماعي: .1

السػػؤاؿ تػػـ احتسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة  الجػػزء ىػػذاف جابػػة عػػلال

 ييف االجتمػػاعييف حسػػب النػػكعتصاصػػخيػػة لػػدل االلػػدرجات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الكفػػاءة االجتماع

جراء اختبار "ت" لم، االجتماعي ( يكضػح النتػائج التػي تػـ 26داللة ىذه الفركؽ، كالجػدكؿ)عرفة كا 

 :التكصؿ إلييا

 (26جدول )
 الحسابية متوسطاتاللداللة الفروق في   "ت"نتائج اختبار 

 االجتماعي بعاد الكفاءة االجتماعية حسب النوعأل

 البؼذ
 الىىع 

 االجتمبػٍ
 الؼذد

 المتىسظ

 الحسببٍ

 االوحزاف 

 المؼُبرٌ
 قُمت )ث(

درجبث 

 الحزَت

مستىٌ 

 الذاللت

 القُم االجتمبػُت

91693- .9133 6196 23 روٛس  

  

66 

  

91243 

  
 .91.6 6133 46 ٔبسإ

التىاصل 

 االجتمبػٍ

919.3- ..913 .613 23 روٛس  

  

66 

  

916.6 

  
 ...91 6134 46 ٔبسإ

التىافق الىفسٍ 

 االجتمبػٍ

91669- 914.6 ..21 23 روٛس  

  

66 

  

91434 

  
 91362 21.6 46 ٔبسإ

 تىكُذ الذاث
.144.- 91439 2163 23 روٛس  

  

66 

  

91.99 

  
 .9163 61.4 46 ٔبسإ

مهبرة حل 

 المشكالث

91666- 914.2 2149 23 روٛس  

  

66 

  

9126. 

  
 91.66 2133 46 ٔبسإ

الكفبءة 

 ككل االجتمبػُت

 2..91 2163 23 روٛس

-9163.  66 912.. 

 17443 4712 64 ٔبسإ
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( عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 26يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ ) 

الجتماعيػػػػػػػة كأم مػػػػػػػف أبعادىػػػػػػػا لػػػػػػػدل ( فػػػػػػػي المتكسػػػػػػػطات الحسػػػػػػػابية لػػػػػػػدرجات الكفػػػػػػػاءة ا0.05)

االجتمػػػػػػػاعييف تعػػػػػػػزل لمتغيػػػػػػػر النػػػػػػػكع االجتمػػػػػػػاعي، كىػػػػػػػذا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى تاػػػػػػػابو  ييفصػػػػػػػصاتخاال

 ناثا في درجات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا.ا  ذككرا ك ييف االجتماعييف صصاتاالخ

 حسب متغير عدد سنوات الخبرة: .2

جابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ احتساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة لال

عػػػدد ييف االجتمػػػاعييف حسػػػب صػػػصاتخاال لػػػدرجات كػػػؿ بعػػػد مػػػف أبعػػػاد الكفػػػاءة االجتماعيػػػة لػػػدل

 :( يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا27كالجدكؿ)الخبرة، سنكات 

 (27جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الكفاءة االجتماعية

 الخبرةعدد سنوات يين االجتماعيين حسب صصاتخوأبعادىا لدى اال 
 المتىسظ الحسببٍ الخبزة البؼذ

 

 االوحزاف المؼُبرٌ

 القُم االجتمبػُت

 91396 6194 فؤلً عٕٛاد .

 91263 6122 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 ..913 .613 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

 التىاصل االجتمبػٍ

 91442 6136 عٕٛاد فؤلً .

 91262 .612 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 .9133 6133 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

التىافق الىفسٍ 

 االجتمبػٍ

 91369 .216 عٕٛاد فؤلً .

 913.6 21.2 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 .9149 21.9 عٕٛاد 9.اوضش ِٓ 

 تىكُذ الذاث

 91639 61.3 عٕٛاد فؤلً .

 .9166 61.6 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 914.6 .619 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

 مهبرة حل المشكالث

 914.9 2132 عٕٛاد فؤلً .

 .9143 2143 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 2..91 .214 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ

 الكفبءة االجتمبػُت

 ككل

 91.92 .216 عٕٛاد فؤلً .

 912.9 .619 عٕٛاد 9. – .أوضش ِٓ 

 91.43 6193 عٕٛاد 9.وضش ِٓ أ
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( يكضػح 28تحميػؿ التبػايف االحػادم، كالجػدكؿ)كلمعرفة داللة ىذه الفركؽ تـ إجراء اختبار 

 :النتائج التي تـ التكصؿ إلييا

 (28جدول رقم )
 التباين األحادي لداللة الفروق في درجاتاختبار تحميل 

 الخبرةعدد سنوات يين االجتماعيين حسب صصاتخبعادىا لدى االأفاءة االجتماعية و الك 

 مصذر التببَه البؼذ
مجمىع 

 المزبؼبث

درجبث 

 الحزَت

متىسظ 

 المزبؼبث
 قُمت )ف(

مستىٌ 

 الذاللت

 حجم األثز

 القُم االجتمبػُت
 1332. .91.2 3 1939. ث١ٓ اٌّغّٛػبد

  

913.. 

  
0.028 

 91639 3. 6..241 داخً اٌّغّٛػبد

التىاصل 

 االجتمبػٍ

 .9126 91.22 3 91344 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

  

91393 

  
0.008 

 912.3 3. 221333 داخً اٌّغّٛػبد

التىافق الىفسٍ 

 االجتمبػٍ

 1634. .193. 3 319.9 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

  

91.6. 

  
0.043 

 6..91 3. .6.1.2 اٌّغّٛػبدداخً 

 تىكُذ الذاث
 .91.9 91936 3 ..919 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

  

91696 

  
0.002 

 ..913 3. .3.193 داخً اٌّغّٛػبد

مهبرة حل 

 المشكالث

 91966 91926 3 91943 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

  

91694 

  
0.002 

 91269 3. 361.44 داخً اٌّغّٛػبد

 الكفبءة االجتمبػُت

 ككل

 91923 3 .9193 ث١ٓ اٌّغّٛػبد
91..2 

  

91... 

  
 .9136 3. 3.1366 داخً اٌّغّٛػبد 0.004

 

(  عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة 28يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )

ييف االجتمػاعييف تعػزل لمتغيػر صصاتخبعادىا لدل االأفاءة االجتماعية ك ( في درجات الك0.05)

ييف صػػػػػصاتبعادىػػػػػا لػػػػػدل االخأاػػػػػابو درجػػػػػات الكفػػػػػاءة االجتماعيػػػػػة ك يػػػػػدؿ عمػػػػػى ت الخبػػػػػرة، كىػػػػػذا

 الجتماعييف ميما اختمفت خبراتيـ.ا
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النتــائج المتعمقــة بالســؤال الخــامس: ىــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين ســمات 

 ؟لدى االختصاصيين االجتماعيين الكفاءة االجتماعيةو الشخصية 

( يكضػح النتػائج التػي تػـ 29اجراء اختبار بيرسػكف، كالجػدكؿ)ـ جابة عف ىذا السؤاؿ تكلإل

 التكصؿ إلييا:

 (29جدول )
 نتائج اختبار بيرسون  لقياس العالقة بين  

 سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية وأبعادىا

سمبث 

 الشخصُت

 الكفبءة االجتمبػُت وابؼبدهب

القُم 

 االجتمبػُت

التىاصل 

 االجتمبػٍ

التىافق 

 الىفسٍ
 تىكُذ الذاث

مهبرة حل 

 المشكالث

الذرجتالكلُت 

لكفبءة ل

 االجتمبػُت

 **.9163- **..916- **91239- **.9143- **91362- **91366- الؼصببُت

 **91293 **.9136 **.9123 .91.6 *..913 91.32 االوبسبطُت

 **91669 **91236 **91694 *..913 **912.4 **91243 االوفتبحُت

 **.91.3 **91.43 **91.92 **.91.6 **912.9 **.9126 الضمُزَقظت 

 **91664 **916.2 **91692 **.9162 **.9124 **912.3 المقبىلُت

 α ≤ 0705* عند مستكل داللة                              α ≤ 0701** عند مستكل داللة 
( كمػػا 0.05مػػف )قػػؿ أحصػػائيا عنػػد مسػػتكل إاط داؿ ( كجػػكد ارتبػػ29يتضػػح مػػف الجػػدكؿ)

 يمي:
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بعادىػػا، كىػػذا يعنػػي أنػػو أالعصػػابية كالكفػػاءة االجتماعيػػة ك  عالقػػة ارتبػػاط عكسػػية بػػيف سػػمة .1

بعادىػػا، كالعكػػس أضػػت مسػػتكيات الكفػػاءة االجتماعيػػة ك كممػػا ارتفعػػت درجػػة العصػػابية انخف

 صحيح.

كاصػػؿ عالقػػة ارتبػػاط طرديػػة بػػيف سػػمة االنبسػػاطية كالكفػػاءة االجتماعيػػة ككػػؿ مػػف أبعػػاد الت .2

االجتماعي كتككيػد الػذات كميػارة حػؿ الماػكالت، كىػذا يػدؿ عمػى أنػو كممػا ارتفعػت درجػة 

االنبساطية ارتفػع مسػتكل الكفػاءة االجتماعيػة ككػؿ مػف أبعػاد التكاصػؿ االجتمػاعي كتككيػد 

الػػذات كميػػارة حػػؿ الماػػكالت، بينمػػا ال يكجػػد عالقػػة بػػيف سػػمة االنبسػػاطية ككػػؿ مػػف القػػيـ 

 افؽ النفسي.االجتماعية كالتك 

عالقػػة ارتبػػاط طرديػػة بػػيف سػػمات االنفتاحيػػة كيقظػػة الضػػمير كالمقبكليػػة كدرجػػات الكفػػاءة  .3

االجتماعية كأبعادىا، كىذا يعني أنو كمما ارتفعت درجة أّم مف سمات االنفتاحية أك يقظة 

 الضمير أك المقبكلية ارتفعت مستكيات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا، كالعكس صحيح.

خصـية تختمف طبيعة العالقة االرتباطية بـين سـمات الشىل  ج المتعمقة بالسؤال السادس:النتائ

وعدد سـنوات  ،االجتماعي النوع باختالفيين االجتماعيين تصاصخوالكفاءة االجتماعية لدى اال

 والخبرة؟

 حسب النوع االجتماعي: .1

ة حسػب النػكع العالقػجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ اجراء اختبار بيرسكف لقيػاس كلإل  

 ( يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:30) االجتماعي، كالجدكؿ
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 (30جدول )
 نتائج اختبار بيرسون  لقياس العالقة بين  

 االجتماعي سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية وأبعادىا حسب النوع

سمبث 

 الشخصُت
 الىىع 

 بؼبدهبالكفبءة االجتمبػُت وأ

القُم 

 االجتمبػُت

التىاصل 

 االجتمبػٍ

التىافق 

 الىفسٍ
 تىكُذ الذاث

مهبرة حل 

 المشكالث

الكفبءة 

 االجتمبػُت

 الؼصببُت

 3..91- 91363- .9199- **91.44- 91996 .9196 - روٛس

 **.9133- **2..91- **91466- **91446- **6..91- **91634 - ٔبسإ

 االوبسبطُت

 91399 .91.3 91366 91.66 91936 .91.4 روٛس

 **91264 **91263 **916.3 91.63 *.9136 913.6 ٔبسإ

 االوفتبحُت

 *.9126 *91242 *91234 ...91 .9133 **916.6 روٛس

 **...91 **916.3 **91.93 **91223 **91669 *..912 ٔبسإ

 َقظت الضمُز

 **914.3 **91.26 **91.44 **.9144 **.9149 **91.99 روٛس

 **3..91 **...91 **..916 **91669 *.9134 *913.6 ٔبسإ

 المقبىلُت

 **3..91 **.9142 **916.3 .9136 **3..91 **2..91 روٛس

 **91639 **.9124 **91244 **91.39 **91236 *.9134 سٔبإ

  α ≤ 0705* عند مستكل داللة                              α ≤ 0701** عند مستكل داللة       
 



82 
 

 ( كجكد اختالؼ في طبيعة العالقة كما يمي:30الجدكؿ)يتضح مف 

بعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي كتككيػػد الػػذات أبػػيف سػػمة العصػػابية ك  .1

نػػاث كلػػـ عيػػة حيػػث كجػػدت عالقػػة عكسػػية عنػػد اإلكميػػارة حػػؿ الماػػكالت كالكفػػاءة االجتما

 تكجد عند الذككر.

التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كتككيػػػد الػػػذات كميػػػارة حػػػؿ بعػػػاد كػػػؿ مػػػف أبػػػيف سػػػمة االنبسػػػاطية ك  .2

 ناث كلـ تكجد عند الذككر.الجتماعية حيث كجدت عالقة عند اإلالماكالت كالكفاءة ا

فػػؽ النفسػػي حيػػث كجػػدت بعػػاد كػػؿ مػػف التكاصػػؿ االجتمػػاعي كالتكاأبػػيف سػػمة االنفتاحيػػة ك  .3

 ناث كلـ تكجد عند الذككر.عالقة عند اإل

نػاث كلػـ حيػث كجػدت عالقػة عنػد اإل االجتمػاعي يكافػؽ النفسػبيف سػمة المقبكليػة كبعػد الت .4

 تكجد عند الذككر.

 بينما تاابيت العالقات فيما عدا ذلؾ.

 حسب عدد سنوات الخبرة:

جػػػراء اختبػػػار بيرسػػػكف لقيػػػاس العالقػػػة حسػػػب إالسػػػؤاؿ تػػػـ  الجػػػزء مػػػف جابػػػة عػػػف ىػػػذاكلإل

 ( يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا: 31كالجدكؿ)    الخبرة،
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 (31جدول )
 نتائج اختبار بيرسون  لقياس العالقة بين  

 الخبرة عدد سنوات سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية وأبعادىا حسب

سمبث 

 الشخصُت
 الخبزة 

 الكفبءة االجتمبػُت وابؼبدهب

القُم 

 االجتمبػُت

التىاصل 

 االجتمبػٍ

 التىافق

 الىفسٍ

تىكُذ 

 الذاث

مهبرة حل 

 المشكالث

الكفبءة 

 االجتمبػُت

 الؼصببُت

 عٕٛاد فؤلً .
-91633** 

-

91636** 

-

9134.** 

-

91.63** 

-

91.64** 

-

9139.** 

 – .أوضش ِٓ 

.9  
-91.33 -91364 

-

91.36** 
-9164.* -916.9* 

-

91.6.** 

 9.وضش ِٓ أ

 عٕٛاد
-91.24 -91.3. 

-

91.69** 
-91.42 -9136. -91346 

 االوبسبطُت

 **.9146 **916.3 **914.9 *91699 **...91 **91.99 عٕٛاد فؤلً .

 – .أوضش ِٓ 

.9  
91946 91..2 91.63 91492** 913.6 912.. 

 9.وضش ِٓ أ

 عٕٛاد
-91922 9193. 9192. 91.2. 913.3 91936 

 االوفتبحُت

 **...91 *91623 **91.62 **91634 ..912 *91662 عٕٛاد فؤلً .

 – .أوضش ِٓ 

.9  
91964 9136. 919.9 9134. 913.. 913.2 

 9.وضش ِٓ أ

 عٕٛاد
91636* 91664** 9129. 91.33** 91.36** 91.26** 

 َقظت الضمُز

 912.2 **91.43 *.9169 **91643 91966 91932- عٕٛاد فؤلً .

 – .أوضش ِٓ 

.9  
91..2** 91662** 91436** 914.9** 91346** 91.66** 

 9.وضش ِٓ أ

 عٕٛاد
91436** 914.6** 91.2.** 91..9** 916..** 9143.** 

 المقبىلُت

 91223 91264 91362 **91.63 9..91 91944 عٕٛاد فؤلً .

 – .أوضش ِٓ 

.9  
9122. 912.. 91.9. 916.9* 914.9** 9163.* 

 9.وضش ِٓ أ

 عٕٛاد
91..6** 91.62** 91...** 91...** 91...** 91433** 

 α ≤ 0705* عند مستكل داللة                              α ≤ 0701** عند مستكل داللة 

 ( كجكد اختالؼ في طبيعة العالقة كما يمي:31يتضح مف الجدكؿ)

كجػػدت  بعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي حيػػثأبػػيف سػػمة العصػػابية ك  .1

كثػر ألـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة بػيف سنكات ك  5قؿ مف أعالقة عكسية عند ذكم خبرة 

سػػػنكات، كبػػػيف سػػػمة العصػػػابية ككػػػؿ مػػػف  10كثػػػر مػػػف أذكم خبػػػرة ك سػػػنكات 10 - 5مػػػف 
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قػة عكسػية عنػد تككيد الذات كميارة حػؿ الماػكالت كالكفػاءة االجتماعيػة حيػث كجػدت عال

عالقػػة  نمػػا لػػـ تكجػػدسػػنكات، بي 10 – 5كثػػر مػػف أقػػؿ كذكم خبػػرة أسػػنكات ف 5ذكم خبػػرة 

 سنكات. 10كثر مف أعند ذكم خبرة 

بعػػػاد كػػػؿ مػػػف القػػػيـ االجتماعيػػػة كالتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي كالتكافػػػؽ أبػػػيف سػػػمة االنبسػػػاطية ك  .2

كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم  النفسػي كميػػارة حػػؿ الماػػكالت كالكفػػاءة االجتماعيػػة حيػػث

سػنكات اك 10 - 5كثػر مػف ألـ تكجد عالقة عند ذكم خبػرة بػيف سنكات ك  5قؿ مف أخبرة 

سػػنكات، كبػػيف سػػمة االنبسػػاطية كبعػػد تككيػػد الػػذات حيػػث كجػػدت  10كثػػر مػػف أذكم خبػػرة 

نمػا سػنكات، بي 10 – 5كثر مػف أقؿ كذكم خبرة أسنكات ف 5قة طردية عند ذكم خبرة عال

 سنكات. 10كثر مف ألـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة 

يػد الػذات كميػارة حػؿ الماػكالت عاد كؿ مػف القػيـ االجتماعيػة كتككأببيف سمة االنفتاحية ك  .3

سػػنكات كذكم  5قػػؿ مػػف أكالكفػػاءة االجتماعيػػة حيػػث كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػػرة 

سػنكات، 10 - 5كثر مػف ألـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة بيف سنكات ك  10خبرة اكثر مف 

كجدت عالقة طردية عند ذكم خبػرة  كبيف سمة االنفتاحية كبعد التكاصؿ االجتماعي حيث

سػنكات كبػيف ذكم  5قػؿ مػف أنمػا لػـ تكجػد عالقػة عنػد ذكم خبػرة سػنكات، بي 10ثر مف كأ

سػنكات، كبػيف سػمة االنفتاحيػة كبعػد التكافػؽ النفسػي حيػث كجػػدت 10 - 5كثػر مػف أخبػرة 

كثػػر أنمػػا لػػـ تكجػػد عالقػػة عنػػد ذكم خبػػرة قػػؿ، بيأسػػنكات ف 5قػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػػرة عال

 سنكات. 10مف كثر أسنكات كذكم خبرة  10 – 5مف 
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بػػيف سػػمة يقظػػة الضػػمير كابعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي كالكفػػاءة  .4

سػػنكات اك 10 - 5كثػػر مػػف أت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػػرة بػػيف االجتماعيػػة حيػػث كجػػد

 سنكات. 5قؿ مف أنما لـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة سنكات، بي 10كثر مف أذكم خبرة 

بعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي حيػػث كجػػدت أك  بػػيف سػػمة المقبكليػػة .5

نمػػا لػػـ تكجػػد عالقػػة عنػػد ذكم سػػنكات بي 10كثػػر مػػف أة بػػيف عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػػر 

سػػنكات، كبػػيف سػػمة المقبكليػػة 10 - 5كثػػر مػػف أسػػنكات كذكم خبػػرة بػػيف  5قػػؿ مػػف أخبػػرة 

سػػنكات كبػػيف  5قػػؿ مػػف أخبػػرة كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم  كبعػػد التكافػػؽ النفسػػي حيػػث

 - 5كثػر مػف أبػرة بػيف سنكات، بينما لـ تكجد عالقة عند ذكم خ 10كثر مف أذكم خبرة  

سػػنكات، كبػػيف سػػمة المقبكليػػة ككػػؿ مػػف تككيػػد الػػذات كميػػارة حػػؿ الماػػكالت كالكفػػاءة 10

سػػنكات كذكم 10 - 5كثػػر مػػف أكجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػػرة  االجتماعيػػة حيػػث

 سنكات. 5قؿ مف أنما لـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة سنكات، بي 10ر مف كثأخبرة  

 .مع باقي السمات عدا ذلؾ بينما تاابيت العالقات فيما

النتائج المتعمقة بالسؤال السابع: ما مدى إسيام سمات الشخصية فـي التنبـؤ بـدرجات الكفـاءة 

 يين االجتماعيين؟صصاتخى االاالجتماعية وأبعادىا لد

 القيم االجتماعية:بعد  .1

 multiple linear)جابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد كلإل

regression) كذلؾ لمعرفة مدل إسياـ سمات الاخصػية فػي التنبػؤ بػدرجات القػيـ االجتماعيػة ،

 ( يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:32ييف االجتماعييف، كالجدكؿ)صصاتخاللدل ا
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 (32جدول )
 نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

 سمات الشخصية ودرجات القيم االجتماعية

 المتغُز

 قُمت

 B 

الخطأ 

 المؼُبرٌ

 قُمت

 Beta 

 قُمت

t 

مستىي 

 الذاللت

 912.6 .9162   .199. .9162 اٌضبثذ

 916.9 ..913- ..919- 91.33 91964- اٌؼظبث١خ

 91.43 91.36- 919.3- .91.3 91933- االٔجغبؽ١خ

 91993 31323 91343 .91.6 91696 االٔفزبؽ١خ

 91.63 .164. 91.44 91.44 91363 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 91934 .136. 4..91 .91.4 913.6 اٌّمج١ٌٛخ

 0.243معامل التحديد = 

( 0.05حصائية عند مستكل أقؿ مف )إسياـ ذك داللة إ( كجكد 32يتضح مف الجدكؿ )

ييف االجتماعييف، بينما ال صصاتخبدرجات القيـ االجتماعية لدل اال التنبؤلسمة االنفتاحية في 

ية لدل حصائية لمسمات اإلخرل في التنبؤ بدرجات القيـ االجتماعإسياـ ذك داللة إيكجد 

ع مستكل فارتييف االجتماعييف، كىذا يدؿ عمى انو كمما ارتفعت درجات االنفتاحية صصاتخاال

 ييف االجتماعييف.صصاتخالقيـ االجتماعية لدل اال

%( مف التبايف  24.3كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو )

 سياـ كبير لسمة االنفتاحية في التنبؤإا يعني كجكد الحاصؿ في درجات القيـ االجتماعية، كىذ

 ييف االجتماعييف.اصصتخبدرجات القيـ االجتماعية لدل اال

 بعد التواصل االجتماعي:   .2

 multiple linear)جابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد كلإل

regression) بػػػػػدرجات التكاصػػػػػؿ ، كذلػػػػؾ لمعرفػػػػػة مػػػػػدل إسػػػػػياـ سػػػػػمات الاخصػػػػية فػػػػػي التنبػػػػػؤ
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( يكضػػح النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ 33ييف االجتمػػاعييف،  كالجػػدكؿ)صػػصاتخاالجتمػػاعي لػػدل اال

                                   إلييا:

 (33جدول )                                    
 نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

 سمات الشخصية ودرجات التواصل االجتماعي

 المتغُز

 قُمت

 B 

الخطأ 

 المؼُبرٌ

 قُمت

 Beta 

 قُمت

t 

مستىي 

 الذاللت

 91662 91339   916.2 913.3 اٌضبثذ

 91492 91.33- ..919- 91.36 .9194- اٌؼظبث١خ

 91343 91292 91929 91.33 91923 االٔجغبؽ١خ

 ..919 31643 91369 91.66 912.4 االٔفزبؽ١خ

 .9193 1.92. 91396 91.43 .9136 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 919.3 13.3. ...91 3..91 .9133 اٌّمج١ٌٛخ

 0.251معامل التحديد = 

( 0.05حصائية عند مستكل أقؿ مف )إسياـ ذك داللة إ( كجكد 33يتضح مف الجدكؿ )

يف االجتماعييف، بينما صيصاتخبدرجات التكاصؿ االجتماعي لدل االلسمة االنفتاحية في التنبؤ 

بدرجات القيـ االجتماعية لدل  خرل في التنبؤحصائية لمسمات األإسياـ ذك داللة إال يكجد 

مستكل  فعتر انو كمما ارتفعت درجات االنفتاحية أعمى  االجتماعييف، كىذا يدؿ ييفصصاتخاال

 ييف االجتماعييف.صصاتخالتكاصؿ االجتماعي لدل اال

%( مف التبايف  25.1كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو )

سياـ كبير لسمة االنفتاحية في إكاصؿ االجتماعي، كىذا يعني كجكد الحاصؿ في درجات الت

 ييف االجتماعييف.صصاتخبدرجات التكاصؿ االجتماعي لدل االالتنبؤ 
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 بعد التوافق النفسي االجتماعي: .3

                     السػػػػػػػػػؤاؿ تػػػػػػػػػـ إجػػػػػػػػػراء تحميػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػدار المتعػػػػػػػػػدد الجػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا فجابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػكلإل

(multiple linear regression) كذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل إسػػياـ سػػمات الاخصػػية فػػي التنبػػؤ ،

 :(34)ييف االجتماعييف،  كما يبيف الجدكؿ صصاتخالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل االبدرجات 

 (34جدول رقم )
 نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

 سمات الشخصية ودرجات التوافق النفسي االجتماعي

 المتغُز

 قُمت

 B 

الخطأ 

 المؼُبرٌ

 قُمت

 Beta 

 قُمت

t 

مستىي 

 الذاللت

 .9193 .3126   91699 3..31 اٌضبثذ

 91999 1.63.- 916.2- 2..91 ...91- اٌؼظبث١خ

 91633 91.94- .9194- 3..91 91969- االٔجغبؽ١خ

 91.96 91446 919.2 91.23 ..919 االٔفزبؽ١خ

 91993 31366 ..913 .91.6 91693 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 91944 1.42. ...91 91.66 91343 اٌّمج١ٌٛخ

 0.494معامل التحديد = 

( 0.05حصائية عند مستكل أقؿ مف )إداللة  ذم( كجكد إسياـ 34الجدكؿ ) يتضح مف

التكافؽ النفسي كيقظة الضمير باكؿ طردم في التنبؤ بدرجات  ،لسمة العصابية باكؿ عكسي

حصائية لمسمات إ، بينما ال يكجد إسياـ ذك داللة ييف االجتماعييفصصاتخاالجتماعي لدل اال

ييف االجتماعييف، كىذا صصاتخسي االجتماعي لدل االافؽ النفاألخرل في التنبؤ بدرجات التك 

فع مستكل تر اك ارتفعت درجات يقظة الضمير أأنو كمما انخفضت درجات العصابية يدؿ عمى 

 ييف االجتماعييف.صصاتخالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل اال
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  %( مف التبايف49.4كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو )

سياـ كبير لسمتي العصابية كيقظة إكاصؿ االجتماعي، كىذا يعني كجكد الحاصؿ في درجات الت

 ييف االجتماعييف.صصاتخالتكافؽ النفسي االجتماعي لدل االالضمير  في التنبؤ بدرجات 

 بعد توكيد الذات:   .4

 multiple)السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد  الجزء مف جابة عف ىذالإل 

linear regression)لتنبؤ بدرجات ، كذلؾ لمعرفة مدل إسياـ سمات الاخصية في ا

( يكضح النتائج التي تـ 35ييف االجتماعييف،  كالجدكؿ)صصاتختككيد الذات لدل اال

   التكصؿ إلييا:

 (35جدول )
 نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

 سمات الشخصية ودرجات توكيد الذات

 المتغُز

 قُمت

 B 

الخطأ 

 المؼُبرٌ

 قُمت

 Beta 

 قُمت

t 

مستىي 

 الذاللت

 ..916 .9194   .9132 .9196 اٌضبثذ

 .91.4 91.43 919.4 91963 ..919 اٌؼظبث١خ

 919.6 16.3. .91.3 .9196 91.36 االٔجغبؽ١خ

 .9199 31333 91369 91.93 91362 االٔفزبؽ١خ

 91993 21.46 91236 91.39 ..912 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 91933 6..1. 91.39 3..91 913.3 اٌّمج١ٌٛخ

 0.387معامل التحديد = 

( 0.05حصائية عند مستكل أقؿ مف )إداللة  مسياـ ذإ( كجكد 35يتضح مف الجدكؿ )

ييف صصاتخلتنبؤ بدرجات تككيد الذات لدل االلسمة االنفتاحية كيقظة الضمير في ا

بدرجات تككيد  حصائية لمسمات اإلخرل في التنبؤإسياـ ذك داللة إاالجتماعييف، بينما ال يكجد 
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نو كمما ارتفعت درجات االنفتاحية أك أييف االجتماعييف، كىذا يدؿ عمى صصاتخالذات لدل اال

 ييف االجتماعييف.صصاتخفع مستكل تككيد الذات لدل االتر ايقظة الضمير 

التبايف  الحاصؿ %( مف 38.7كما بينت النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو )

في  سياـ كبير لسمتي االنفتاحية كيقظة الضميرإات تككيد الذات، كىذا يعني كجكد في درج

 ييف االجتماعييف.صصاتخلتنبؤ بدرجات تككيد الذات لدل االا

 بعد ميارة حل المشكالت: .5

                                         السػػػػػػػػػؤاؿ تػػػػػػػػػـ إجػػػػػػػػػراء تحميػػػػػػػػػؿ االنحػػػػػػػػػدار المتعػػػػػػػػػدد الجػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػف كلالجابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػذا

(multiple linear regression) كذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل إسػػياـ سػػمات الاخصػػية فػػي التنبػػؤ ،

( يكضػػح النتػػائج 36يف االجتمػػاعييف، كالجػػدكؿ)صػػيصاتخبػػدرجات ميػػارة حػػؿ الماػػكالت لػػدل اال

 التي تـ التكصؿ إلييا: 

 (36جدول رقم )
 نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

 الشخصية ودرجات ميارة حل المشكالتسمات 

 المتغُز

 قُمت

 B 

الخطأ 

 المؼُبرٌ

 قُمت

 Beta 

 قُمت

t 

مستىي 

 الذاللت

 91.62 91.66-   .9134 3..91- اٌضبثذ

 91233 91664- 91962- 91964 91964- اٌؼظبث١خ

 91646 91333 91942 .9196 91946 االٔجغبؽ١خ

 .9193 31263 91399 3..91 91342 االٔفزبؽ١خ

 91999 .2142 .9124 91.34 916.3 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 .9192 .31.9 .91.6 91.33 913.3 اٌّمج١ٌٛخ

 0.421معامل التحديد = 
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( 0.05حصائية عند مستكل أقؿ مف )إداللة  مسياـ ذإ( كجكد 36يتضح مف الجدكؿ )

الماكالت لدل بدرجات ميارة حؿ لسمة االنفتاحية كيقظة الضمير كالمقبكلية في التنبؤ 

حصائية لمسمات اإلخرل في التنبؤ إداللة  مسياـ ذإييف االجتماعييف، بينما ال يكجد صصاتخاال

نو كمما ارتفعت أػييف االجتماعييف، كىذا يدؿ عمى صصاتخبدرجات ميارة حؿ الماكالت لدل اال

مستكل ميارة حؿ الماكالت لدل  فعتر ادرجات االنفتاحية أك يقظة الضمير أك المقبكلية 

 ييف االجتماعييف.صصاتخاال

%( مػػػف التبػػػايف  42.1يتضػػػح مػػػف النتػػػائج أف سػػػمات الاخصػػػية فسػػػرت مػػػا نسػػػبتو ) كمػػػا

ياـ كبيػػػر لسػػػمات االنفتاحيػػػة سػػػإرة حػػػؿ الماػػػكالت، كىػػػذا يعنػػػي كجػػػكد الحاصػػػؿ فػػػي درجػػػات ميػػػا

ييف صػػػػػصاتخكالت لػػػػػدل االبػػػػػدرجات ميػػػػػارة حػػػػػؿ الماػػػػػالضػػػػػمير كالمقبكليػػػػػة فػػػػػي التنبػػػػػؤ  كيقظػػػػػة

 االجتماعييف.

 الكفاءة االجتماعية:  .6

 multiple linear)لالجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ إجػراء تحميػؿ االنحػدار المتعػدد 

regression)درجات الكفػػػػػاءة ، كذلػػػػػؾ لمعرفػػػػػة مػػػػػدل إسػػػػػياـ سػػػػػمات الاخصػػػػػية فػػػػػي التنبػػػػػؤ بػػػػػ

( يكضػػح النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ 37كالجػػدكؿ)ييف االجتمػػاعييف،  صػػصاتخاالجتماعيػػة لػػدل اال

 إلييا: 
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 (37جدول )
 نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

 سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية

 المتغُز

 قُمت

 B 

الخطأ 

 المؼُبرٌ

 قُمت

 Beta 

 قُمت

t 

مستىي 

 الذاللت

 .9133 1963.   .9143 .9143 اٌضبثذ

 91932 9..1.- ...91- .9193 .91.6- اٌؼظبث١خ

 91.63 91.29 91962 91933 .9196 االٔجغبؽ١خ

 91993 .2139 913.4 .9196 91362 االٔفزبؽ١خ

 .9199 21643 91233 91.93 912.6 ٠مظخ اٌؼ١ّش

 ..919 3..31 913.6 91966 913.4 اٌّمج١ٌٛخ

 0.495معامل التحديد = 

( 0.05حصائية عند مستكل أقؿ مف )إداللة  مسياـ ذإ( كجكد 37يتضح مف الجدكؿ )

درجات الكفاءة االجتماعية لدل لسمة االنفتاحية كيقظة الضمير كالمقبكلية في التنبؤ ب

خرل في التنبؤ حصائية لمسمات األإداللة  مسياـ ذإتماعييف، بينما ال يكجد ييف االجصصاتخاال

يدؿ عمى انو كمما ارتفعت  ييف االجتماعييف، كىذاصصاتخدرجات الكفاءة االجتماعية لدل االب

مستكل الكفاءة االجتماعية لدل فع تر االمقبكلية أك  درجات االنفتاحية أك يقظة الضمير

 ييف االجتماعييف.صصاتخاال

التبايف  %( مف 49.5كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو )

سياـ كبير لسمات االنفتاحية كيقظة إاءة االجتماعية، كىذا يعني كجكد الحاصؿ في درجات الكف

ييف االجتماعييف.صصاتخدرجات الكفاءة االجتماعية لدل االالضمير كالمقبكلية في التنبؤ ب



 
 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 

  ائجنتالمناقاة 


 التكصيات 


 المقترحات 
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1

2

3

4

5

 المقبولٌة ٌقظة الضمٌر االنفتاحٌة االنبساطٌة العصابٌة

2.1 

3.54 3.5 

4.09 
3.88 

 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج

 

يتضمف ىذا الفصؿ مناقاة كتفسير النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، كعرضا لمتكصيات  

 كالمقترحات التي خمصت إلييا ىذه الدراسة.

 أوال: مناقشة نتائج الدراسة

خصية السائدة لدى الش نصو: ما سماتمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول الذي 

  يين االجتماعيين؟تصاصخاال

ىػي كفػؽ ييف االجتمػاعييف تصاصػخأف سمات الاخصية السائدة لدل االنتائج ال أظيرت 

، كقػد كانػت جميعيػا أعمػى االنفتاحيػةثـ  االنبساطية ثـ المقبكليةثـ  يقظة الضمير الترتيب اآلتي:

 ( يكضح ذلؾ.1العصابية ىي أقؿ مف المتكسط، كالاكؿ )مف المتكسط، كما أظيرت أف سمة 

 (1شكل)
 مقارنة بين المتوسطات الحسابية لسمات الشخصية لالختصاصيين االجتماعين

ارت إلػػى أف سػػمة الطمػػكع أكثػػر أاػػ التػػي( 1998تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة )أحمػػد،  

مة تحمػػؿ المسػػؤلية، ثػػـ سػػمة لػػدل مػػديرم المػػدارس ثػػـ تمتيػػا عمػػى الترتيػػب سػػمة المثػػابرة فسػػ كجػػكد

( حيػػػػػث أاػػػػػارت إلػػػػػى أف 2011دراسػػػػػة الاػػػػػرفا) كيعػػػػػززه أيضػػػػػا مػػػػػا تكصػػػػػمت إليػػػػػواالسػػػػػتقاللية، 
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السػيما سػػمة يقظػػة  االختصاصػييف االجتمػػاعييف يتمتعػكف بمسػػتكل مرتفػػع مػف السػػمات الاخصػػية

ع دراسػػة الضػػمير كالحيكيػػة كالمظيػػر الالئػػؽ كالباااػػة كالقػػدكة الحسػػنة، كتتعػػارض ىػػذه النتيجػػة مػػ

نمط المنطػكم المنفعػؿ، فػي الػ( حيث أاارت إلى أف معظـ المعممػيف يميمػكف إلػى 2002عبدات )

 لنمط المنبسط المتزف.  احيف تميؿ النسبة القميمة إلى 

كيعػػزك الباحػػث سػػيادة سػػمات يقظػػة الضػػمير، كالمقبكليػػة، كاالنبسػػاطية، كاالنفتاحيػػة لػػدل  

إلػػى العكامػػؿ المػػؤثرة التػػي تسػػيـ  ب مرتفعػػة كمتفاكتػػو االختصاصػػييف االجتمػػاعييف، كمجيئيػػا بنسػػ

ة ت البيمكجيػػػػػػة الكراثيػػػػػػة، كالبيئيػػػػػػة )الثقافيػػػػػػفػػػػػػي تكػػػػػػكيف كتحديػػػػػػد اخصػػػػػػية كػػػػػػؿ فػػػػػػرد  كالمككنػػػػػػا

( أف جميػػػػع 2010، كالػػػػدكر كالكظيفػػػػة، كالمكقػػػػؼ، كيػػػػذكر صػػػػكالحة، كالعبكاػػػػي )(كاالجتماعيػػػػة

كجػػكد سػػمات الاخصػػية بنسػػب متفاكتػػة، كأف ذلػػؾ يتفػػؽ مػػع مبػػدأ  عمػػى نظريػػات الاخصػػية تككػػد

 الفركؽ الفردية.

 لػػػدل االختصاصػػػييف االجتمػػػاعييف إلػػػى كمػػػا يعػػػزك الباحػػػث انخفػػػاض مسػػػتكل العصػػػابيو 

عقالنية كأكثر فاعميػة مػف  أساليب كطرائؽ أكثر نضجيـ االنفعالي كالعقمي، الذم مكنيـ مف تعمـ

 اتتعرضػػػكف ليػػػا أثنػػػاء ممارسػػػتيـ أدكارىػػػـ اليكميػػػة مػػػف ضػػػغكطخػػػالؿ المكاقػػػؼ المختمفػػػة التػػػي ي

 اجتماعية كنفسية مختمفة. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات ىل ة نتائج السؤال الثاني الذي نصو:مناقش

االجتماعي، وعدد سنوات  الشخصية لدى االختصاصيين االجتماعيين تعزى إلى متغير النوع

 الخبرة؟ 

 االجتماعيالنوع ب حسب

 ففػي سػمة المقبكليػة لػدل االختصاصػييحصػائية إكجكد فػركؽ ذات داللػة أظيرت النتائج  

سػػمات فػػي االجتمػػاعييف تعػػزل لمنػػكع االجتمػػاعي لصػػالح اإلنػػاث، كمػػا أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ 
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4.00

4.50

5.00

 المقبولٌة ٌقظة الضمٌر االنفتاحٌة االنبساطٌة العصابٌة

2.05 

3.61 3.49 

4.07 
3.72 

2.13 

3.52 3.50 

4.09 3.96 

 ذكور

 اناث

الاخصػػية األخػػرل )العصػػابية، كاالنبسػػاطية، كاالنفتاحيػػة، كيقظػػة الضػػمير( لػػدل االختصاصػػييف 

 ( يكضح ذلؾ: 2االجتماعييف تعزل إلى النكع االجتماعي، كالاكؿ )

 (2الشكل )
 المتوسطات الحسابية لكل سمة من سمات االختصاصين االجتماعيين حسب النوع االجتماعي

 ذات داللػة ( حيث أاارت إلى كجػكد فػركؽ2004ة )الربيعة، تتفؽ ىذه النتيجة مع دراس 

عمػػػى عػػػاممي  فلػػػدل االختصاصػػػيف النفسػػػييف اإلكمينيكيػػػي إحصػػػائية تعػػػزل إلػػػى النػػػكع االجتمػػػاعي

أف  إلػػى التػي أاػػارت (Vasquez, 2008كتتفػؽ أيضػػا مػع دراسػػة فاسػكيز) التػآلؼ كاالندفاعيػػة،

( 2010كتتفػؽ أيضػا مػع دراسػة جػكدة ) ،التعامػؿإلناث أكثر ميال الستخداـ أسمكب العاطفة في ا

الحػػػداد  مػػػع دراسػػػة كتتعػػػارض، اث أكثػػػر مقبكليػػػة كطيبػػػة مػػػف الػػػذككرحيػػػث أاػػػارت إلػػػى أف اإلنػػػ

كمػا تتعػارض مػع  ،( حيث أاارت إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ تعػزل لمتغيػر النػكع االجتمػاعي2011)

 ( حيث أاارت أف النساء أكثر انطكائية مف الذككر. Lippa,2010ليبا ) دراسة

االختصاصػػيات االجتماعيػػات يتمػػتعف بسػػمة المقبكليػػة أكثػػر مػػف  كىػػذه النتيجػػة تعنػػي أف 

 ةاالجتماعييف الذككر، في حيف يتاابو الذككر كاإلناث في بػاقي سػمات الاخصػي فاالختصاصيي

اعة لدل اإلناث أكضح كأظير منيػا عنػد الكد األخرل، كيمكف تفسير ىذا التفكؽ لدل اإلناث بأف

 الػػػػػذككر، فػػػػػالمرأة جبمػػػػػت عمػػػػػى ماػػػػػاعر الحػػػػػب كالحنػػػػػاف كالعطػػػػػؼ، كقػػػػػد أاػػػػػارت دراسػػػػػة أجراىػػػػػا
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 فؤقل  5

  10 – 5أكثر من 

  10اكثر من 

( عمى عينة مف اإلناث في المجتمع السعكدم إلى أف اإلناث أكثر حساسية آلالـ 2007)الركيتع

كيسػػػتجبف بطريقػػػة مرغكبػػػة الغيػػػر كلممعػػػايير االجتمػػػاعي، كأكثػػػر تركيػػػا فيمػػػا يتخػػػذف مػػػف قػػػرارات، 

 اجتماعيا.

كما أف المقبكلية تجعػؿ الفػرد قػادرا عمػى مكاجيػة الصػعاب كضػغكط الحيػاة، كتعػد صػكرة  

الجتماعيػػة األسػػاس ألدكار اجتماعيػػة ميمػػة مثػػؿ التػػدريس كالخدمػػة ا ىػػي الاػػخص األكثػػر كداعػػة

لػػديف الحنيػػؼ فػػي مجتمػػع العمػػاني يترسػػـ قػػيـ كمبػػادئ االكػػذلؾ كػػكف  (،2012كعمػػـ النفس)جبػػر، 

ككنيػػػا أسػػػاس  ميػػػاديف حياتػػػو المختمفػػػة، فيعػػػزز كينمػػػي فػػػي أفػػػراد المجتمػػػع عامػػػة كالمػػػرأة خاصػػػة

المجتمػػػع مظػػػاىر الطيبػػػة كالمقبكليػػػػة، فيػػػي المػػػرأة المسػػػػتقيمة، كاألـ العطػػػكؼ، كالزكجػػػة الػػػػكدكد، 

 كاألخت الُمْؤِثر ة.

 عدد سنوات الخبرة حسب

حصائية فػي سػمة المقبكليػة لػدل االختصاصػييف إ كجكد فركؽ ذات داللة أظيرت النتائج

ككػػذلؾ  المتكسػػطة،االجتمػػاعييف ذكم الخبػػرة القصػػيرة كذكم الخبػػرة المتكسػػطة لصػػالح ذكم الخبػػرة 

( يكضػػح 3لصػػالح ذكم الخبػػرة الطكيمػػة، كالاػػكؿ ) طكيمػػةبػػيف ذكم الخبػػرة القصػػيرة كذكم الخبػػرة ال

 ذلؾ:

 (3الشكل )
 الحسابية لكل سمة من سمات االختصاصين االجتماعيين حسب عدد سنوات الخبرةالمتوسطات               
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أاارت إلى عدـ كجػكد فػركؽ فػي  التي( 2002تتعارض ىذه النتيجة مع دراسة عبدات )  

أيضػػػػػػػا مػػػػػػػع دراسػػػػػػػة  أنمػػػػػػػاط الاخصػػػػػػػية لػػػػػػػدل المعممػػػػػػػيف تعػػػػػػػزل لسػػػػػػػنكات الخبػػػػػػػرة، كتتعػػػػػػػارض

ذات داللػة إحصػائية بػيف أطبػاء الباطنػة  ( حيػث أاػارت إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ2003عبدالخالؽ)

( حيػث أاػارت إلػى 2007دراسة سمعكس ) كالجراحة في سمات الاخصية، ، كتتعاض أيضا مع

تعػػزل لمخبػػرة ،كمػػا تتعػػارض  معممػػاتالك  فمعممػػياللػػدل  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي السػػمات الاخصػػية

يف النفسػييف فػي ( حيث أاارت إلى عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف المراػد2008أيضا مع دراسة اكماف)

 سنكات الخبرة. تعزل إلى الاخصية كالميارات االجتماعية  

االجتماعييف ذكم الخبرة الطكيمة أعمى  فكىذا يعني أف سمة المقبكلية لدل االختصاصيي  

 مف ذكم الخبرة المتكسطة كالقصيرة.

عبػػػدالخالؽ، )كتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا ياػػػير إليػػػو األدب النظػػػرم لسػػػمات الاخصػػػية 

ثبات نسبي لماخصية ما يعني كجكد حيث مف ، (Eysench,1970  2005العجمي،   2002

أف الفرد بإمكانو تطكير اخصيتو بما يتالءـ مع كضعو الجديد، كذلؾ مع مدلكؿ نظريات التعمـ، 

حيث تاير إلى تأثير الخبرات المختمفة، مف خالؿ عممية التعمـ  مما يمر بو اإلنسػاف عبػر سػني 

كبالتػػالي تطػػكير اخصػػيتة لتػػتالءـ مػػع متطمبػػات النجػػاح كأىدافػػو التػػي يصػػبك إلييػػا، حتػػى عمػػره، 

تػػالي فإنػػو كممػػا زاد عػػدد سػػنكات الخبػػرة لػػدل اليصػػؿ إلػػى التنظػػيـ المتكامػػؿ لاخصػػيتو الفريػػدة، كب

مكانػاتيـ كأصػبحكا أكثػر اسػتقامة كأكثػر  االختصاصييف االجتماعييف أصبحكا أكثر ثقة بقػدراتيـ كا 

، كما يعزك الباحث جزءا مف ذلؾ التأثير إلى طبيعة المجتمع العماني كما عرؼ عنو مػف اعتداال

 طيبة كاستقامة كاعتداال كتكاضع.
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التواصل  القٌم االجتماعٌة
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 المشكالت

4.18 4.26 

3.56 
4.10 
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يين تصاصخلدى االمتوسط درجات الكفاءة االجتماعية ما : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال 
 االجتماعيين؟

النتائج أف مستكل درجات الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف  أظيرت 

 ( يكضح ذلؾ:  4كالاكؿ ) في كؿ بعد مف أبعادىا كالدرجة الكمية كاف مرتفعا،

 (4الشكل )

 يين االجتماعيينتصاصخأبعاد الكفاءة االجتماعية لدى االالمتوسطات الحسابية لكل بعد من 

( حيث أاػارت إلػى أف 2005ت إليو دراسة العجالني )ممع ما تكصتتقارب ىذه النتيجة  

االختصاصييف االجتماعييف يممككف غالبا الميارات التأثيرية، كتتكفر ليـ غالبا ميارات العالقػات 

  اإلنسانية، كميارات تفيـ الدكر، كالميارات المعرفية في تعامميـ مع مراجعييـ.

كيعػػزك  كفػػاءة اجتماعيػػة مرتفعػػة،بيف يتمتعػػكف ييف االجتمػػاعيصػػختصاأف اال عنػػيكىػػذا ي 

الباحػػػث ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى عػػػامميف: العامػػػؿ األكؿ يتعمػػػؽ باالسػػػتعدادات الاخصػػػية، فقػػػد أظيػػػرت 

كالطيبة  الضميريقظة  بدرجات عالية مف سمات النتائج أف االختصاصييف االجتماعييف يتمتعكف

( حيػػث أاػػارت إلػػى أف 2010كاالنبسػػاط كاالنفتػػاح، كيعػػزز ذلػػؾ مػػا تكصػػمت إليػػو دراسػػة ممحػػـ )

كالطيبة كاالنبساطية كاالنفتاحية ليا ارتباط سمبي بالاعكر بالكحدة مػا يعنػي  الضميرسمات يقظة 

لجيػػػػد، أف ليػػػػا ارتبػػػػاط مكجػػػػب بالاػػػػعكر باالجتماعيػػػػة، كالعامػػػػؿ الثػػػػاني يتعمػػػػؽ باإلعػػػػداد العممػػػػي ا
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1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

التواصل  القٌم االجتماعٌة
 االجتماعً

التوافق النفسً 
 االجتماعً

مهارة حل  توكٌد الذات
 المشكالت

4.09 4.25 

3.51 
3.97 

3.60 
4.22 4.26 

3.59 
4.16 

3.72 

 ذكور

 اناث

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

التواصل  القٌم االجتماعٌة
 االجتماعً

التوافق النفسً 
 االجتماعً

مهارة حل  توكٌد الذات
 المشكالت

4.06 
4.29 

3.45 

4.12 
3.73 

4.33 
4.35 

3.53 

4.14 
3.67 

4.21 4.22 
3.80 

4.08 
3.68 

 5 - 1من 

 10 - 6من 

 10اكثر من 

حيػػث إنيػػـ يمػػركف بمسػػاقات عمميػػة ذات تخصصػػات اجتماعيػػة أسػػيمت  كخبػػرات المكقػػؼ كالػػدكر

 في  رفع كفاءتيـ االجتماعية.

بعادىــا ســطات درجــات الكفــاءة االجتماعيــة وأتختمــف متو : ىــل الرابــعالنتــائج المتعمقــة بالســؤال 

 الخبرة؟ د سنواتعدو  ،االجتماعي متغير النوعباختالف يين االجتماعيين تصاصخلدى اال

 بػػيف االختصاصػػييف االجتمػػاعيف حصػػائيةإكجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة أظيػرت النتػػائج عػػدـ  

( 6( ك)5في الكفاءة االجتماعية تعزل لمتغيػر النػكع االجتمػاعي، أكعػدد سػنكات الخبػرة، كالاػكؿ )

 عمى الترتيب يكضحاف ذلؾ:

 (5الشكل )
 االجتماعي يين االجتماعيين حسب النوعتصاصخى االدرجات أبعاد الكفاءة االجتماعية لد 

 (6الشكل )
 عدد سنوات الخبرةيين االجتماعيين حسب تصاصخأبعاد الكفاءة االجتماعية لدى االلدرجات 
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( حيػػث أاػارت إلػػى عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات 1994تتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع دراسػة عثمػػاف ) 

  .ة االجتماعيةداللة احصائية بيف المعمميف كالمعممات في درجات الكفاء

االجتمػػاعييف متاػػابيكف فػػي درجػػات الكفػػاءة االجتماعيػػة  فيعنػػي أف االختصاصػػييكىػػذا  

ناثا،  كأبعادىا، كيمكػف ، كأف الخبرة ال تؤثر في الكفػاءة االجتماعيػة، ميما اختمفت خبراتيـذككرا كا 

التربيػة كالتعمػيـ ىػـ تفسير ىذه النتيجة بأف جميػع االختصاصػييف االجتمػاعييف العػامميف فػي كزارة 

مػف المعرفػة، كػذلؾ  يامف مخرجات جامعة السمطاف قػابكس، كىػذا يعنػي أنيػـ نػالكا مسػتكل متسػاك 

ككنيـ يعممكف في مؤسسة كاحدة تتبنى استراتيجيات مكحدة، كذلؾ ككف المجتمع العمػاني مجتمػع 

اػابو مسػتكل الكفػاءة متكاصؿ متراحـ كمحافظ،  لذا فثقافتػو كقيمػو تقريبػا متقاربػة مػا سػاعد عمػى ت

 االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف.

ة إحصائية بين سمات توجد عالقة ذات دالل: ىل الخامس الذي نصوالنتائج المتعمقة بالسؤال  
 ؟ لدى االختصاصيين االجتماعيين الكفاءة االجتماعيةالشخصية و 

بيف سمات الاخصية كدرجػات الكفػاءة  حصائيةإذات داللة عالقة كجكد أظيرت النتائج  

أاػػارت إلػػى كجػػكد  التػػي( 4991النتيجػػة تتفػػؽ مػػع دراسػػة عثمػػاف ) االجتماعيػػة كأبعادىػػا، كىػػذه

ارتباط مكجب بيف مراقبة الذات كالكفاءة االجتماعية لدل كؿ مف المعممػيف كالطمبػة، كتتفػؽ أيضػا 

ما عدا خاصػية الكػذب تػرتبط أاارت إلى أف الخصائص النفسية  التي( 4991مع دراسة حبيب)

 التػػي( 0141ارتباطػػا داال مػػع الكفػػاءة االجتماعيػػة، كتتفػػؽ أيضػػا مػػع دراسػػة جػػاب اهلل، كعػػالـ )

الثقػة بػاآلخر كميػارات ك  أاارت إلى كجكد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة احصػائية بػيف الثقػة بالػذات

كتتفؽ أيضا  راد المجتمع عامة،التكاصؿ في العالقات االجتماعية باركاء الحياة، كاألصدقاء، كأف

أاػارت إلػى عالقػة ارتبػاط ايجابيػة بػيف سػمات الاخصػية  التػي (Cao,2010مع دراسة سػاك )
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أاػػػارت إلػػػى كجػػػكد  التػػػي( 0144كتتفػػػؽ أيضػػػا مػػػع دراسػػػة ىبػػػة ) كأداء العػػػامميف فػػػي االسػػػتقباؿ،

عالقػػة ترابطيػػػة بػػػيف بعػػػض سػػػمات الاخصػػػية )الصػػػالبة النفسػػػية، الػػػذكاء االنفعػػػالي( كاالسػػػتغراؽ 

( حيػث Humbyrd,2010) ىمبػرد كتتعارض مػع دراسػة الكظيفي لدل عينة مف أطباء الطكارئ،

 أاارت إلى عدـ كجكد عالقة بيف سمات الاخصية كالرضا أكاالرتياح لمفريؽ. 

عالقة ارتباط عكسية بيف سمة العصػابية كالكفػاءة االجتماعيػة لنتائج كجكد أظيرت اكما  

أاػػارت إلػػى ارتبػػاط سػػالب بػػيف  التػػي( 4991، كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة حبيػػب )كأبعادىػػا

الكفاءة االجتماعية كبيف الميؿ لمعصػابية، كالقمػؽ عمػى عينػات الػذككر كاإلنػاث، كتتفػؽ أيضػا مػع 

أاػػارت إلػػى كجػكد عالقػػة ارتبػاط سػػالبة بػػيف العصػابية كالرضػػا عػػف  ( حيػث0141دراسػة جػػكدة )

 .الحياة

أاػػارت إلػػى كجػػكد  التػػي( 0119مػػا تكصػػمت إليػػو دراسػػة أبكغزالػػة ) تعػػزز ىػػذه النتيجػػةك  

عالقػػػة سػػػمبية بػػػيف العصػػػابية ككفػػػاءة المكاجيػػػة، ككجػػػكد ارتبػػػاط ايجػػػابي بػػػيف سػػػمات االنبسػػػاطية، 

 بكلية، كبيف كفاءة المكاجية. كاالنفتاحية، كيقظة الضمير، كالمق

ىػػذا يعنػػي أنػػػو كممػػا ارتفعػػت درجػػػة العصػػابية انخفضػػت مسػػػتكيات الكفػػاءة االجتماعيػػػة ك   

تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع اإلطػػار النظػػرم لسػػمات الاخصػػية حيػػث إف ك ، كأبعادىػػا، كالعكػػس صػػحيح

كاالنفعػػاؿ، كاالكتئػػاب كالعدائيػػة كسػػرعة الغضػػب  يتضػػمف سػػمات سػػمبية كػػالقمؽ عامػػؿ العصػػابية

كقابمية االنجراح، كضعؼ القدرة عمى تحمؿ الضغكط كالمكاجية، ما يفسر االرتبػاط العكسػي بػيف 

 أاػارت إلػى التػي( 0112إليػو دراسػة مسػمـ ) العصابية كالكفاءة االجتماعية، كيعززه مػا تكصػمت

تبنػكف منخفضي الكفاءة االجتماعية يتكرطػكف فػي كثيػر مػف ماػكالت التفاعػؿ االجتمػاعي، كي أف

ردكد فعػػؿ دفاعيػػة عنيفػػة، كالفاػػؿ فػػي إقامػػة عالقػػات كديػػة مػػع المحيطػػيف، كاالكتئػػاب، كالاػػعكر 
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بالكحػػدة النفسػػية كبالتػػالي االنعػػزاؿ، كانخفػػاض فػػي تقػػدير الػػذات، كاسػػتخداـ أسػػاليب سػػمبية لمتكافػػؽ 

 .تتسـ بالعداكة كالكذب كاإلسقاط كسكء المعاممة ما يؤدم إلى التنفير

، كمسػتكل بعػد الكفػاءة االجتماعيػة أنو بزيادة االنبسػاطية يرتفػع مسػتكل  ئجأظيرت النتاك  

في حيف لـ تظيػر عالقػة ارتبػاط كميارة حؿ الماكالت،  ،كتككيد الذات ،التكاصؿ االجتماعي

 .االنبساطية ككؿ مف القيـ االجتماعية كالتكافؽ النفسي بيف

أنو كمما ارتفعت درجة االنبساطية ارتفع مستكل الكفاءة االجتماعيػة ككػؿ مػف  يعنيكىذا  

كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع اإلطػػار  أبعػػاد التكاصػػؿ االجتمػػاعي كتككيػػد الػػذات كميػػارة حػػؿ الماػػكالت،

يتضػمف:االجتماعية، كالتككيديػة، كالناػاط،  سػاطيةبالنظرم لسمات الاخصػية حيػث إف عامػؿ االن

ذك بدييػػة  كمحبػػكب ، فالمنبسػػط اخصػػية، ك الػػدؼء ،اإليجابيػػة كاالنفعػػاالت ،كالبحػػث عػػف اإلثػػارة

كحمػػيـ، كلديػػػو عالقػػػات اجتماعيػػػة كاسػػعة مػػػا يفسػػػر االرتبػػػاط  الطػػردم بػػػيف الاخصػػػية المنبسػػػطة 

كثقػػة اآلخػػريف بػػو كىػػك مػػا يفسػػر  كالكفػػاءة االجتماعيػػة، كمػػا أف المنبسػػط يتمتػػع بدرجػػة مػػف التكافػػؽ

   القيـ االجتماعية كالتكافؽ النفسي حيث إنيما مف ضمف امائمو.  عدـ العالقة بينو كبيف

كمػػػا أظيػػػرت النتػػػائج أنػػػو بزيػػػادة  االنفتاحيػػػة كيقظػػػة الضػػػمير كالمقبكليػػػة يرتفػػػع مسػػػتكل  

 الكفاءة االجتماعية كأبعادىا.

كىػػذا يعنػػي أنػػو كممػػا ارتفعػػت االنفتاحيػػة أك المقبكليػػة أك يقظػػة الضػػمير ارتفعػػت مسػػتكيات  

الكفػػاءة االجتماعيػػة كأبعادىػػا، كالعكػػس صػػحيح، كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع اإلطػػار النظػػرم لمكفػػاءة 

  :االجتماعيػػػة فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة حيػػػث إنػػػو ياػػػير إلػػػى أف مػػػف خصػػػائص ذكم الكفػػػاءة االجتماعيػػػة

حسػػػػػف التصػػػػػرؼ فػػػػػي المكاقػػػػػؼ االجتماعيػػػػػة كتحمػػػػػؿ المسػػػػػؤكلية كالتكيػػػػػؼ االجتمػػػػػاعي كالتعػػػػػاكف 

ماعيػػة كالثقػػة بػػالنفس كالمكانػػة االجتماعيػػة المرمكقػػة، كالتكافػػؽ كاسػػتيعاب التغيػػرات كالماػػاركة االجت

االرتبػػاط الطػػردم بػػيف سػػمة االنفتاحيػػة كيقظػػة الضػػمير كالمقبكليػػة  مػػا يفسػػر، العمميػػة كالتكنمكجيػػة
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، حيػػػث إف ىػػػذه السػػػمات تتكافػػػؽ مػػػع تمػػػؾ الخصػػػائص فػػػي كدرجػػػات الكفػػػاءة االجتماعيػػػة كأبعادىػػػا

 . (.0111، المغازم، 4991رعية )حبيب، مضامينيا الف

تختمف طبيعة العالقة االرتباطية بين سـمات : ىل السادس الذي نصوالنتائج المتعمقة بالسؤال 

 ،االجتمــاعي النـوع بـاختالفيين االجتمـاعيين تصاصــخخصـية والكفـاءة االجتماعيـة لـدى االالش

 والخبرة؟وعدد سنوات 

 النوع االجتماعيحسب 

أف سػػػػمات العصػػػػػابية كاالنبسػػػػاطية كاالنفتاحيػػػػػة كالمقبكليػػػػة كالعصػػػػػابية  أظيػػػػرت النتػػػػػائج 

أظيرت فركقا في عالقتيا بالكفاءة االجتماعيػة كأبعادىػا لصػالح اإلنػاث، بينمػا تاػابيت العالقػات 

( ,2002Rodinikiaكتتفؽ ىذه النتيجة مػع دراسػة ركدنيكيػا ) فيما عدا ذلؾ بيف الذككر كاإلناث،

 ني كالذكاء العاطفي جاء لصالح اإلناث.االتكجو الكجدأاارت إلى أف التي 

أاػػارت  التػػي( 2012) السػػمطاف كالسػػبعاكم دراسػػةيعػػزز ىػػذه النتيجػػة مػػا تكصػػمت إليػػو ك   

 .بيف سمكؾ المساعدة كالعكامؿ الخمسة الكبرل لصالح اإلناث إلى كجكد عالقة

لقػػػيـ االجتماعيػػػػة اأظيػػػرت النتػػػائج أف مسػػػتكل الكفػػػاءة االجتماعيػػػة، كمسػػػتكل بعػػػد كمػػػا  

 ينخفض بزيادة العصابية لدل اإلناث. كالتكاصؿ االجتماعي كتككيد الذات كميارة حؿ الماكالت

ة كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف طبيعػػة اإلنػػاث تجعميػػف يػػكاجيف المكاقػػؼ الضػػاغط 

 أف اإلنػػػاثبػػػ( 0111الناصػػػر)بانفعاليػػػة كحساسػػػية اػػػديدة، كىػػػذه النتيجػػػو تعػػػزز مػػػا تكصػػػؿ إليػػػو 

حصػػمف عمػػى درجػػات مرتفعػػة فػػي حالػػة القمػػؽ، كحالػػة الغضػػب، كسػػمة الغضػػب كسػػمة االكتئػػاب 

( إلػى اإلنػػاث أكثػر مػيال لمخػكؼ كالقمػؽ مػف الػػذككر، 0119كياػير عبػدالرحمف) مقارنػة بالػذككر،

( إلػػػػى أف اإلنػػػػاث أكثػػػػر عرضػػػػة لمتػػػػكتر كاالنفعػػػػاؿ الزائػػػػد عنػػػػد مكاجيػػػػة 0144كتاػػػػير عزيػػػػزة، )

( إلػػى أف 0112مػػا يخفػػض أداؤىػػف فػػي االختبػػارات، كتاػػير دراسػػة بركػػات) المكاقػػؼ االختباريػػة
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بالعنؼ كمنبئة بو، كحيث إف أزمة العصابية قد تدفع إلى العنؼ المفظي  افرتبطالقمؽ كاالكتئاب ي

أك السػػػمككي الػػػذم قػػػد يتجػػػاكز القػػػيـ االجتماعيػػػة كيػػػؤدم إلػػػى قطػػػع عمميػػػة التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي 

ر بالنقص نتيجة ضعؼ القدرة عمى مكاجية الماػكالت كحميػا، مػا يفسػر كبالتالي االنعزاؿ كالاعك 

القيـ االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي كتككيػد الػذات كميػارة حػؿ العالقة العكسية بيف العصابية ك 

( إلػى أنػو كممػا زادت سػمات العصػابية أدل ذلػؾ إلػى 0144لدييف، كتاير الصاكم ) الماكالت

 لدل اإلناث.  انخفاض في الذكاء الكجداني 

د التكاصػػؿ االجتمػػاعي بعػػمسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة، ك  أف مسػػتكل النتػػائج كمػػا أظيػػرت 

حػػػػؿ الماػػػػكالت يرتفػػػػع بزيػػػػادة االنبسػػػػاطية ، كأظيػػػػرت أيضػػػػا أف مسػػػػتكل كتككيػػػػد الػػػػذات كميػػػػارة 

تكاصػػؿ االجتمػػاعي كالتكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي يرتفػػع بزيػػادة االنفتاحيػػة لػػدل إلنػػاث، كأظيػػرت ال

 .لدل اإلناث المقبكلية االجتماعي يرتفع  بزيادة التكافؽ النفسي أيضا أف مستكل

أف ىػػػػذه االرتباطػػػػات متكافقػػػػة مػػػػع مػػػػا تاػػػػير إليػػػػو السػػػػمات الفرعيػػػػة ليػػػػذه كيػػػػرل الباحػػػػث  

السػػػػمات، كمػػػػع مػػػػا تتطمبػػػػو الكفػػػػاءة االجتماعيػػػػة كأبعادىػػػػا مػػػػف اسػػػػتعدادات كميػػػػارات، فقػػػػد أكرد 

االجتماعيػػػة تاػػػير إلػػػى الميػػػارات االجتماعيػػػة كالعاطفيػػػة كالمعرفيػػػة ( أف الكفػػػاءة 0141أككيػػػنس)

كالسػػمككية التػػي يحتاجيػػا األفػػراد مػػف أجػػؿ االنػػدماج االجتمػػاعي النػػاجح، كمػػف مظاىرىػػا: التعػػاكف 

دارة الغضب، كميارة التفاكض كميارة حؿ الماكالت.  الكدم، كالسمكؾ المفيد، كا 

األنكثػة مػف  إلناث  بأنػو نظػرا لمػا تتمتػع بػوكيمكف لمباحث تفسر مجيء الفركؽ لصالح ا 

( كمػػف خػػالؿ تكػػكينيف العػػاطفي 0140خصػػائص كاسػػتعددات فطريػػة فاإلنػػاث كمػػا تاػػير جػػكدة )

يتسمف بالتعاطؼ مع اآلخريف، كالقدرة عمى التعبير عف المااعر، كما أنيف يسعيف دكما لمظيكر 

ؿ أعمػػؽ مػػف الػػذككر)القطاني، بمظيػر اجتمػػاعي جػػذاب، كتكػػكيف عالقػػات مػػع اآلخػػريف ربمػػا باػػك
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( خاصة مع بنات جنسيا كفي إطار متطمبات الكظيفة نظرا لأطر القيمية التي يمتـز بيا 0144

 مجتمعنا العربي المسمـ.

كحيث إف الخدمة االجتماعيػة تعمػؿ عمػى بػث ركح التغيػر االجتمػاعي كالعمػؿ عمػى حػؿ  

(، فإنو يمكف القكؿ بػأف اإلنػاث 0119، الماكالت الناجمة عف العالقات اإلنسانية)عبدالمقصكد

نجازاتيف، كمدركات لمػدل انتمػائيف لمجماعػة التػي يعاػف فييػا، كلػدييف  بتف مدراكات ألىدافيف كا 

الثقػػػة فػػػي قػػػدرتيف عمػػػى التكاصػػػؿ معيػػػا، كياػػػعرف بتقػػػدير الجماعػػػة ليػػػف، كأف العدالػػػة تسػػػكد ىػػػذه 

مثػػػؿ ىػػػذه ك درة عمػػػى اإلبتكػػػار كالتجديػػػد، تػػػي تقػػػدـ ليػػػا الػػػدعـ كالمسػػػاندة، كأف لػػػدييا القػػػلالجماعػػػة ا

مؤاػر عمػى خمػكىف مػف اضػرابات الكظػائؼ اإلدراكيػة كقػدرتيف عمػى التكافؽ)عػكدة،  عدالصفات ت

( خاصة في ظؿ ما يكليو المجتمع العماني لممرأة مف رعاية كاىتماـ، كنظػرا لمػا يتسػـ بػو 0110

لعديػػػد مػػػف الكظػػائؼ إلػػػى جانػػػب مػػف عدالػػػة كانفتػػػاح، حيػػث اعتمػػػت المػػػرأة فػػي ظػػػؿ ىػػػذه الرعايػػة ا

 الدرجات العممية. 

  عدد سنوات الخبرة حسب

الاخصػية كالكفػاءة االجتماعيػة  تأظيرت النتػائج كجػكد فػركؽ فػي االرتباطػات بػيف سػما 

 كفيما يمي تفسيرا لذلؾ: الخبرة عدد سنكات كأبعاده تعزل لمتغير

  سمة العصابية

عنػػػػػدىـ مسػػػػػتكل القػػػػػيـ االجتماعيػػػػػة  نخفضأظيػػػػػرت النتػػػػػائج أف ذكم الخبػػػػػرة القصػػػػػيرة يػػػػػ 

العصػػػابية لػػدييـ،  بينمػػػا تبقػػى طبيعيػػػة عنػػد ذكم الخبػػػرة المتكسػػػطة  زيػػادةكالتكاصػػؿ االجتمػػػاعي ب

كمسػػتكل بعػػد تككيػػد الػػذات كميػػارة حػػؿ أف مسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة،  كالطكيمػػة، كمػػا أظيػػرت

العصػػابية، بينمػػا يبقػػى طبيعيػػا  بارتفػػاع نخفضالماػػكالت عنػػد ذكم الخبػػرة القصػػيرة كالمتكسػػطة يػػ

 .عند ذكم الخبرة الطكيمة
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مػف تعمػـ أسػاليب  كيمكف تفسير ذلؾ ككف ذكم الخبرة القصير كالمتكسطة لػـ يتمكنػكا بعػد 

دارة الغضب نظرا لخبرتيـ التي ال تزاؿ غيػر كافيػة كيالحػظ أنػو بمػركر  فاعمة لضبط انفعاالتيـ كا 

الخبػػرات يتحصػػؿ لػػدييـ امكانػػات تػػؤىميـ مػػف البقػػاء عمػػى األقػػؿ فػػي المسػػتكل الطبيعػػي كمػػا ىػػك 

 الحاؿ بالنسبة لذكم الخبرة الطكيمة.  

 سمة االنبساطية 

القصػػػػيرة يرتفػػػػع عنػػػػدىـ مسػػػػتكل الكفػػػػاءة االجتماعيػػػػة،  الخبػػػػرة كمأظيػػػػرت النتػػػػائج أف ذ 

كمستكل بعد القػيـ االجتماعيػة، كالتكاصػؿ االجتمػاعي، كالتكافػؽ النفسػي، كميػارة حػؿ الماػكالت، 

بزيادة االنبساطية لدييـ، بينما يبقػا طبيعيػا عنػد ذكم الخبػرة المتكسػطة كالطكيمػة، كمػا أظيػرت أف 

كسػطة يرتفػع عنػدىـ مسػتكل تككيػد الػذات بزيػادة االنبسػاطية لػدييـ بينمػا ذكم الخبرة القصيرة كالمت

 يبقى طبيعيا عند ذكم الخبرة الطكيمة.

االنبساطييف نظرا لما يتمتعػكف بػو مػف سػمات  تكػكف  أف كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى 

فػػػاءة يفسػػػر ارتفػػػاع مسػػػتكل الكقػػػد  امػػػدافعػػػا ليػػػـ فػػػي اكتسػػػاب أسػػػاليب فاعمػػػة كميػػػارات متنكعػػػة م

، عػػالكة عمػػى ذلػػؾ  ، كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي، كالتكافػػؽ النفسػػي، كميػػارة حػػؿ الماػػكالتاالجتماعيػػة

ثبات الذات فإف  لحداثػة تعييػنيـ،  اخاصػة نظػر بصػفة ذكم الخبػرة القصػيرة  يالزمػافدافع النجاح كا 

 الذات لدييـ. كىك ما يفسر ارتفاع تككيد

 سمة االنفتاحية

الكفاءة االجتماعية القصيرة كالطكيمة يرتفع عندىـ مستكل  الخبرة ذكمأف  أظيرت النتائج 

بارتفػاع مسػتكل االنفتاحيػة  كأبعاد كؿ مف: القيـ االجتماعية كتككيػد الػذات كميػارة حػؿ الماػكالت

الطكيمػة يرتفػع عنػػدىـ خبػرة الذكم  عنػد ذكم الخبػرة المتكسػػطة، كأف فػي حػيف يبقػػى طبيعيػا ،لػدييـ

بارتفػػاع مسػػتكل االنفتاحيػػة لػػدييـ، فػػي حػػيف يبقػػى طبيعيػػا عنػػد  جتمػػاعيبعػػد التكاصػػؿ اال مسػػتكل
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بعػػػػد التكافػػػػؽ  الخبػػػػرة القصػػػػيرة يرتفػػػػع عنػػػػدىـ مسػػػػتكل ذكم الخبػػػػرة القصػػػػيرة كالمتكسػػػػطة، كأف ذكم

 بارتفػػػاع مسػػػتكل االنفتاحيػػػة لػػػدييـ، فػػػي حػػػيف يبقػػػى طبيعيػػػا عنػػػد ذكم الخبػػػرة االجتمػػػاعي النفسػػػي

 .المتكسطة كالطكيمة

نػػػػي أف االنفتػػػاحييف ذكم الخبػػػػرة القصػػػػيرة كالطكيمػػػة يػػػػزداد عنػػػدىـ مسػػػػتكل القػػػػيـ كىػػػذا يع 

، بينمػػػػا المسػػػػتكل طبيعػػػػي عنػػػػد ذكم الخبػػػػرة كتككيػػػػد الػػػػذات كميػػػػارة حػػػػؿ الماػػػػكالت االجتماعيػػػػة

المتكسػػطة، كمػػا أف االنفتػػاحييف ذكم الخبػػرة الطكيمػػة يناػػط عنػػدىـ مسػػتكل التكاصػػؿ االجتمػػاعي، 

الخبرة القصيرة كالمتكسػطة، كيناػط لػدل االنفتػاحييف ذكم الخبػرة القصػيرة كيبقى طبيعيا عند ذكم 

 مستكل  التكافؽ النفسي االجتماعي كيبقى طبيعيا عند ذكم الخبرة المتكسطة كالقصيرة.

كيمكف تفسير ىذه النتائج كفؽ المستكيات الثالثة لكؿ عامؿ مف عكامؿ الاخصية حيث  

ؿ يقع ضمف ثالثة أطرؼ حسبما أكردتو عف ىكرد ( أف كؿ عام190، ص. 0140تذكر)ذيب، 

كأف عامؿ االنفتاح يقع عمى أحد طرفيو الاخصية المنفتحة  (Howard & Howardكىكرد )

)المستكافة( التي تتميز بعدد كبير مف االىتمامات كبالخياؿ الخالؽ كالقدرة عمى التفكير 

كناط، كعمى الطرؼ اآلخر  إلى دراسة الجديد فيك اغكؼ مف يتصؼ بيا يميؿ، ك كاالبتكار

بعدد أقؿ مف االىتمامات، كيعد أكثر تمساكا بالتقاليد،  مف يتصؼ بيا الاخصية المتحفظة يتميز

كيرتاح مع األاياء المألكفة، كبيف الطرفيف يكجد عدد كبير مف المعتدليف القادريف عمى استكااؼ 

اياء المألكفة لفترات طكيمة، كقد االىتمامات عند الضركرة، كلدييـ القدرة عمى التركيز عمى األ

 يمجأكف لالبتكار كالتجديد. 
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 سمة يقظة الضمير

كالكفػػػػػاءة  النتػػػػػائج أف ذكم الخبػػػػػرة المتكسػػػػػطة كالطكيمػػػػػة يرتفػػػػػع عنػػػػػدىـ مسػػػػػتكل أظيػػػػػرت 

، فػي حػيف يبقػى طبيعيػا عنػد ذكم الخبػرة القيـ االجتماعية كالتكاصؿ االجتمػاعي داالجتماعية كبع

 القصيرة.

مػػف  الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى عامػػؿ يقظػػة الضػػمير كمػػا يمثمػػو مػػف اسػػتعداد ذاتػػيكيعػػزكا 

جيػة ، كأثػر الخبػرة مػػف جيػة أخػرل فإنػو عنػػدما يكػكف لػدل المػرء اسػػتعداد لمػتعمـ كالتطػكر كالنمػػاء 

كيتكافػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا تقدمػػو البيئػػة المحيطػػة مػػف خبػػرات فػػال اػػؾ أف ذلػػؾ يكػػكف لػػو نتػػائج تػػنعكس 

يفسػػر المسػػتكل  قػػد امػػ، كمػػا أف الخبػػرات تنمػػك مػػع الفػػرد عبػػر سػػني عمػػره، مايجابػػا عمػػى األفػػراد

 الطبيعي لدل ذكم الخبرة القصيرة.  

 أو الطيبة سمة المقبولية

أف ذكم الخبرة الطكيمة يرتفع عندىـ مستكل القيـ االجتماعية، كالتكاصػؿ  أظيرت النتائج 

ى طبيعيػػػا عنػػػد ذكم الخبػػػرة القصػػػيرة االجتمػػػاعي بارتفػػػاع مسػػػتكل المقبكليػػػة لػػػدييـ، فػػػي حػػػيف يبقػػػ

كالمتكسػػطة، كأف ذكم الخبػػرة القصػػيرة يرتفػػع عنػػدىـ مسػػتكل التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي بارتفػػاع 

مسػػتكل المقبكليػػة لػػدييـ، فػػي حػػيف يبقػػى طبيعيػػا عنػػد ذكم الخبػػرة المتكسػػطة كالطكيمػػة، كأف ذكم 

تماعيػػػة ككػػػؿ، كبعػػػد تككيػػػد الػػػذات الخبػػػرة المتكسػػػطة كالطكيمػػػة يرتفػػػع عنػػػدىـ مسػػػتكل الكفػػػاءة االج

 كميارة حؿ الماكالت، في حيف يبقى طبيعيا عند ذكم الخبرة القصيرة.

كيعػػػزكا الباحػػػث ارتفػػػاع مسػػػتكل بعػػػد القػػػيـ االجتماعيػػػة كالتكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عنػػػد ذكم   

الخبػػرة الطكيمػػة إلػػى أثػػر الخبػػرة حيػػث إنيػػـ مػػركا بخبػػرات طكيمػػة أكسػػبتيـ مزيػػدا مػػف االقتػػدار عمػػى 

اإلحاطػة بػالقيـ االجتماعيػػة كاالقتنػاع بيػا، كمػػا مكنػتيـ مػف اكتسػػاب ميػارات التكاصػؿ االجتمػػاعي 

 التي تضمف ليـ التفكؽ عمى غيرىـ، مقارنة بإخكانيـ ذكم الخبرة القصيرة كالمتكسطة.
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كيعػػزكا ارتفػػاع مسػػتكل التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي عنػػد ذكم الخبػػرة القصػػيرة إلػػى كػػكنيـ  

التعيػػػيف كيسػػػارعكف مػػػف أجػػػؿ إظيػػػار تػػػكافقيـ النفسػػػي االجتمػػػاعي إلثبػػػات ذكاتيػػػـ، مقارنػػػة حػػػديثي 

  ا ىذه المرحمة.ك بإخكانيـ أصحاب الخبرة المتكسطة كالطكيمة حيث إنيـ تجاكز 

الكفاءة االجتماعية ككؿ، كمستكل بعد تككيد الذات كميارة حؿ يفسر ارتفاع مستكل كما  

، بأنػػو أمػػر طبيعػػي حيػػث إف أثػػر الخبػػرة يعمػػؿ عمػػى تطػػكير طكيمػػةالخبػػرة المتكسػػطة كال الماػػكالت

 .الكفاءات لدل األفراد كالجماعات فيي تنمك مع الفرد كما ينمك جسمو كيتطكر

فـاءة ما مدى إسيام سمات الشخصية فـي التنبـؤ بـدرجات الك: السابعالنتائج المتعمقة بالسؤال 

 االجتماعيين؟يين تصاصخاالجتماعية وأبعادىا لدى اال

الكفػاءة االجتماعيػة درجات يتضح مػف النتػائج أف سػمات الاخصػية أسػيمت فػي التنبػؤ بػ  

( 2006، كتتكافػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة عبدالحميػػد )كأبعادىػػا لػػدل االختصاصػػيف االجتمػػاعييف

حيػػػػػث أاػػػػػارت أف االندفاعيػػػػػة منبئػػػػػة عػػػػػف الرضػػػػػا بالعمػػػػػؿ، كتتعػػػػػاض ىػػػػػذه النتيجػػػػػة مػػػػػع دراسػػػػػة 

 حيث أاارت إلى أف العكامؿ الخمسػة لػـ تكػف قػادرة عمػى التنبػؤ بػأداء (Nelson, 2011نيمسكف)

 .العامميف في المنافذ التسكيقية

فػي التنبػؤ إسػياـ  يتضح مف النتائج أف لسمة االنفتاحية، كيقظة الضمير، كالمقبكليػةكما  

 ،االجتمػاعييف فصػييلػدل االختصا ميػارة حػؿ الماػكالتبػدرجات ك  الكفػاءة االجتماعيػة،بدرجات 

تككيػد الػذات في التنبؤ بدرجات  إسياـ كما يتضح مف النتائج أف لسمة االنفتاحية كيقظة الضمير

 فػػػي التنبػػػؤ بػػػدرجات، بينمػػػا ال يكجػػػد إسػػػياـ لمسػػػمات االخػػػرل ييف االجتمػػػاعييفتصاصػػػخلػػػدل اال

 فصػيياالختصالػدل  تككيػد الػذاتبػدرجات ك  ميارة حؿ الماكالت،بدرجات ك  ،الكفاءة االجتماعية

 .االجتماعييف
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كيعزك الباحث ىذا اإلسياـ إلى ما تتمتع بو االنفتاحية، كيقظ الضمير، كالمقبكلية، مف  

سمات حيث تاير االنفتاحية إلى الجمالية، كالاعكر كاالحاسيس، كحب التنكع كالتجديد، كالفكر 

اير يقظة الضمير إلى الناقد، كالتمسؾ بما يصح مف مبادلء كقيـ، إلى جانب حب التجديد، كت

االقتدار كالكفاءة كاألناقة كالتنظيـ، كااللتزاـ بالكاجبات كضبط الذات كالتأني كالركية، كتاير 

المقبكلية إلى الثقة كاالستقامة كاإلثار كالتكاضع كاالعتداؿ، كالاؾ أف مف كاف ىذا كصفو سيككف 

با، كمرغكبا فيو، كمتقبال اجتماعيا، كلو  عالقات اجتماعية ناجحة، كمقتدرا عمى ذك تككيدية، ُمح 

يجاد الحمكؿ ليا نظرا لما يممؾ مف قدرات كعالقات، خاصة في مجتمعنا  مكاجية الماكالت كا 

 الارقي المسمـ في ظؿ ما يتمتع بو مف قيـ كمبادلء.   

 القػيـ االجتماعيػة،في التنبؤ بػدرجات يتضح مف النتائج كذلؾ أف لسمة االنفتاحية إسياـ  

، بينمػػا ال يكجػػد إسػػياـ لمسػػمات ييف االجتمػػاعييفتصاصػػخلػػدل اال التكاصػػؿ االجتمػػاعيت بػػدرجاك 

 فصػييتصاخلػدل اال التكاصؿ االجتمػاعيبدرجات ك  القيـ االجتماعية،في التنبؤ بدرجات األخرل 

 .االجتماعييف

األصػػالة مػػا يعنػػي االىتمػػاـ  مػػفاالنفتاحيػػة  سػػـ بػػوكيعػػزك الباحػػث ىػػذا اإلسػػياـ إلػػى مػػا تت 

بالمبادئ كالقيـ كالحرص عمييا، كما تاير إلى االنفتاح عمى اآلخريف كتقبػؿ ماػاعرىـ، مػا يفسػر 

 ارتفاع مستكل القيـ االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي بارتفاع مستكل االنفتاحية. 

ؿ باػػػكؿ عكسػػػي كيقظػػػة الضػػػمير باػػػك إسػػػياـ لسػػػمة العصػػػابيةيتضػػػح مػػػف النتػػػائج أف ك  

، بينمػا ال ييف االجتمػاعييفتصاصػخلػدل اال التكافؽ النفسي االجتمػاعيفي التنبؤ بدرجات طردم 

لػػدل األخصػػائييف  التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعيفػػي التنبػػؤ بػػدرجات األخػػرل لمسػػمات يكجػػد إسػػياـ 

 .االجتماعييف
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بعػدـ التكافػؽ النفسػي االجتمػاعي نظػرا  لمػا يتسػـ بػو  كيعزك الباحث ككف العصابية تنب  

ياػػػعر بعػػػداكة الػػػذات كقابميػػػة االنجػػػراح، ك العصػػػابي مػػػف قمػػػؽ غضػػػب كاكتئػػػاب، كاػػػعكر بػػػنقص 

كمػػا يعػػزك الباحػػث كػػكف يقظػػة الضػػمير تنبػػي بػػالتكافؽ النفسػػي االجتمػػاعي نظػػرا لمػػا  المجتمػػع لػػو،

 كركية كدافع مف أجؿ االنجاز.   تتسـ بو يقظة الضمير مف اقتدار ككفاءة كضبط لمذات
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 التوصياتثانيا: 

 في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية يكصي الباحث باآلتي:

 دميف لاغؿ كظيفة اختصاصي اجتماعي.ممتقالتعرؼ عمى السمات الاخصية  ل .1

يقظػػة الضػػمير،  ) الاخصػػية سػػمات عمػػى فػػي اختيػػار االختصاصػػييف االجتمػػاعييف التركيػػز  .2

داللػة احصػائية  اتذ طرديػة ات، حيػث أظيػرت النتػائج أف ليػا ارتباطػ(كالمقبكلية، كاالنفتاحيػة

 كما أف النتائج التنبؤية تاير إلى ذلؾ. ،بالكفاءة االجتماعية

ضػػػػػركرة أف يكػػػػػكف االختصاصػػػػػي االجتمػػػػػاعي مػػػػػف مخرجػػػػػات الخدمػػػػػة االجتماعيػػػػػة أك عمػػػػػـ  .3

 أظيرت النتائج أف مستكل الكفاءة االجتماعية لدييـ عاؿ. االجتماع أكاإلرااد النفسي، حيث

االختصاصػػييف مػػى مسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة لػػدل تػػكفير دكرات تدريبػػة تيػػدؼ لممحافظػػة ع .4

 االجتماعييف.
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المقترحة ثالثا: الدراسات والبحوث  
يقترح  مف خالؿ ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية، كما تمخض عنيا مف تكصيات 

 الباحث الدراسات كالبحكث اآلتية:

 في االجتماعييفاالختصاصيف  للد كالعالقة بينيما لكفاءة االجتماعيةكاسمات الاخصية ال .1

 .باقي محافظات السمطنة

سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية كالعالقة بينيما لدل فئات أخرل غير االختصاصييف  .2

 في سمطنة عماف.االجتماعييف كمعممي كمديرم المدارس 

بناء برامج إراادية كتقصي فاعميتيا في تنمية الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف  .3

 االجتماعييف في سمطنة عماف.
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 قائمة المراجع

 

 أكالن: المراجع العربية -

 ثانيان: المراجع األجنبية -
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 العربية عالمـــراج :أوال
 

 القرآف الكريـ

( فاعمية برنامج إراادم لتنمية الكفاءة الذاتية في الحكار 2010إبراىيـ، الاافعي إبراىيـ. )

مجمة اإلرشاد  كعالقتيا ببعض سمات الاخصية لدل طالب الجامعة السعكدية. 

 .137-96( ، 24) النفسي،

عماف: دار البازكرم العالمية . المدخل إلى عمم النفس العام. (2002حكيج، مركاف.)أبك 

 لمناركالتكزيع. 

التوافق النفسي واالجتماعي وعالقتو بمركز الضبط  (.2009سكراف، عبداهلل يكسؼ. )أبك 

غير مناكرة، الجامعة  . رسالة ماجستيراالخمي والخارجي لممعاقين حركيا في قطاع غزة 

 ، غزة.اإلسالمية 

تعريــــف وقيــــاس الكفــــاءة االجتماعيــــة مراجعــــة ألدبيــــات  (.2009)  أبػػػكحالكة، محمػػػػد السػػػعيد.

مػػػػػػػػػػػػػػف             2013/ 17/2.اسػػػػػػػػػػػػػػترجعت مػػػػػػػػػػػػػػف الاػػػػػػػػػػػػػػبكة العالميػػػػػػػػػػػػػػة بتػػػػػػػػػػػػػػاريخ المجــــــــــــــال 

  . www.gulfkids.comالمكقع

 الشخصية المميزة لذوي صعوبات السمات .(2011). محمد مصطفى احدة أبكرزؽ،

مناكرة، الجامعة  غير ماجستيررسالة  .وعالقتيا باالنتباه وبعض المتغيراتالتعمم  

 غزة.، اإلسالمية

االختيار في   أثر برنامج رشادي مستند إلى نظرية(. 2008أبكرماف، فاطمة عبدالمجيد مكسى.)

رسالة  .الكفاءة االجتماعية والكفاءة الذاتية المدركة لدى األحداث الجانحين في األردن

 . ، عمافاة غير مناكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميادكتكر 

http://www.gulfkids.com/
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 .الحديث عالـ الكتب إربد: .عمم نفس الشخصية. (2010) .عبدالمطيؼ أبكسعد، أحمد

مقياس كفاءة المكاجية كعالقتو بالعكمؿ الخمسة الكبرل  (.2009) أبكغزالة، سميرة جعفر.

 .260 -205، (2)، مجمة العموم التربوية. لماخصية 

الحساسية االنفعالية وعالقتيا بالميارات االجتماعية لدى (، 2011أبك منصكر، حناف خضر. )

 ،رسالة ماجستير غير مناكرة، الجامعة اإلسالمية .المعاقين سمعيا في محافظة غزة

 .غزة

يزنؾ 2007ىااـ السيد محمد. )أبك  (. المككنات األساسية لماخصية في نمكذج كؿ مف كاتؿ كا 
، 70، (7)، مجمة كمية التربية جامعة بنيا .كجكلدبيرج لدل طمبة كمية التربية جامعة الزقازيؽ

212 

 .مركز اإلسكندرية لمكتاب :مصر .سيكولوجية الشخصية (.2003) .أحمد، سيير كامؿ أحمد

عالقة عممية اتخاذ القرار بالسمات الاخصية لمديرم  .(1998أحمد، نجـ الديف نصر.)

عدد        ،مجمة كمية التربية ببنيا .الحككمية في المممكة العربية السعكديةالمدارس  

 .1998يكليك  

. ترجمة عادؿ، سمسة ممخصات شوم مقدمة في عمم النفس (.2005) كتييج. أرنكؼ،

كعبدالعزيز  األاكؿ، محمد عبدالقادر عبد الغفار، كنبيؿ عبدالفتاح حافظ،عزالديف  

 ة لالستثمارات الثقافية ش.ـ.ـ.السيراتخص، مصر: الدكلي 

(. قياس الحرج لدل طالب المرحمة الجامعية مف 1997األنصارم، بدر بف محمد. )

الجنسيف كعالقتو ببعض متغيرات الاخصية في المجتمع الككيتي. ممخصات رسائؿ  

 (.118)، 17، ، حوليات اآلداب والعموم االجتماعية الكويتالماجستر في التربية
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لدل  (. العنؼ المدرسي كعالقتو ببعض األعراض العصابية 2007بركات، فاطمة سعيد أحمد. )

( 3، )6 ،دراسات عربية في عمم النفسطالب كطالبات التعميـ الثانكم العاـ. 

 133-172. 

 مكتبة جرير. :الرياض .قوة الكاء االجتماعي . (2006) .تكني ،بكزاف

باآلخر(  -الثقة )بالذات  .(2010) اادية يكسؼ. ،كعالـمناؿ عبدالخالؽ  جاب اهلل،

مجمة كمية  .كعالقتيما بميارات التكاصؿ دراسة في سيكمكجية العالقات االجتماعية 

 .275-209، (83، )التربية ببنيا 

تطوير مقياس كين وليفن لمكفاية االجتماعية في البيئة (، 1983جامكس، زىراف حرب.)

 .عماف الجامعة األردنية،، مناكرة رسالة ماجستير غير األردنية. 

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بقمق المستقبل لدى (. 2012جبر، أحمد محمكد. )

، اجستير غير مناكرة. جامعة األزىر. رسالة مطمبة الجامعات الفمسطينية بمحافظة غزة

 غزة.

تطوير معايير أردنية لمقياس الجمعية االمريكية  .(1983جرار، جالؿ محمد فيصؿ.)

رسالة  .لمسموك التكيفي بجزئية األول والثاني في صورة معدلة لمبيئة األردنية 

 .، عماف، الجامعة األردنيةغير مناكرة ماجستير 

سمات الاخصية كعالقتيا بالرضا عف الحياة لدل  .(2010). جكدة، آماؿ عبدالقادر

 (34، )رسالة التربية وعمم النفس. اسية الدنيا في محافظة غزةمعممي المرحمة األس 

1-166. 

واحد وعشرون يوما لمحصول عمى القوة والسمطة في  (.2005). جيمس ؾ. فانفميت

 .مكتبة جرير: الرياض .تعاممك مع اآلخرين 
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مجمة كمية . الخصائص النفسية لذوي الكفاءة االجتماعية(، 1990)حبيب، مجدم عبدالكريـ. 

 .155-126 التربية جامعة طنطا مصر، 

ون، ىاكر، باشم( كراسة إختبار الكفاة االجتماعية )ساراس (.2003)، مجدم عبدالكريـ. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 الطبعة الثانية، القاىرة: دار النيضة المصرية. التعميمات.

دمان وعالقتيا بإمل الشخصية الستة عشر عوا (.2011. )حجاب، منصكر ناصر محمد

، جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية، غير مناكرة ماجستير . رسالةاألمفيتامينات 

 الرياض.

المااركة السياسة كعالقتيا بعكامؿ الاخصية الكبرل لدل  .(2011) الحداد، اعباف كماؿ.

 300 -266، (2) ،مجمة الزيتونة .عينة مف المعمميف الفمسطنييف 

مجمة جامعة  .نمط الاخصية كأثره في إدارة الصراع التنظيمي (.2010. )أحمدالحرااة، محمد 

 .277 -241(، 2، )7الشارقة لمعموم اإلنسانية واالجتماعية،  

رسالة  .القيم التنظيمية وعالقتيا بكفاءة األداء (.2003الحنيطة، خالد بف عبداهلل. )

 األمنية.ماجستير غير مناكرة، أكاديمية نايؼ العربية لمعمـك  

مبادئ الفمسفة القديمة أبو نصر . (1910)الخطيب، محب الديف كالقتالف، عبدالفتاح. 

 .مطبعة المؤيد القاىرة: .الفارابي

 دراسة نفسية، الككيت: عالـ المعرفة .ارتقاء القيم(. 1992خميفة، عبدالمطيؼ محمد. )

.          بالتعمم الشخصية مفيوميا، سموكيا، وعالقتيا. (1996خكرم، تكما جكرج. )

 بيركت: المؤسسة الجامعية لمدراسات لمنار كالتكزيع.
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ماعي المدرسي بأساليب عالقة الكفاءة االجتماعية كالسمكؾ الالاجت (.1999داكد، نسيمة. )

كالسابع  التنائة الكالدية كالتحصيؿ الدراسي لدل عينة مف طمبة الصفكؼ السادس

 .43-33( 1)، 26 ، دراسات العموم التربوية .كالثامف

.اإلرشاد المدرسي بين النظرية والتطبيق(.2008). دبكر،عبدالمطيؼ، كالصافي،عبدالحكيـ

 .دار الفكر :عماف 

فعالية برنامج مقترح لزيادة الكفاءة االجتماعية . (2008الددا، مركاف سميماف سالـ )

رسالة ماجستير غير مناكرة، الجامعة  .في مرحمة التعميم األساسي الخجولين لمطالب  

 .، غزةاإلسالمية بغزة 

( البضاء: مطبعة 16) ،سمسمة المعرفة لمجميع .الكفايات في التعميم (.2000) الدريج، محمد.

 النجاح الجديدة.

التفكير الجانبي كعالقتو بسمات الاخصية عمى كفؽ  .(2012ذيب، إيماف عبدالكريـ. )

، التربويةمجمة األستاذ اماجستير،  .الخمسة لدل طمبة الجامعةأنمكذج قائمة العكامؿ  

(201). 

السمبث الشخصُت الممُزة لألخصبئٍ الىفسٍ اإلكلُىُكٍ  (.2004الربيعة، فيد بف عبداهلل. )

دراست ػلً ػُىت مه األخصبئُُه الىفسُُه الؼبملُه فٍ مستشفُبث الصحت الىفسُت  

 .جامعة الملك سعود ممخص بحث، .فٍ المملكت الؼزبُت السؼىدَت

(. دراسة تحميمية لأنماط القيادية كسمات الاخصية 1993رسمي، محمد محمد حسف. )

 .مجمة كمية التربية ببنيا .كعالقتيا بالكح المعنكية 

: الككيت .مقدمة في اإلرشاد المدرسي .(2000). رااد عمي، كالسيؿ ك ، باير صالحالرايد

 كالتكزيع.مكتبة الفالح لمنار  
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المجمة  .مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل في الاخصية .(2007). الركيتع، عبداهلل صالح

 .(83) ،21، جامعة الكويت التروية

أثر برنامج التعمم النشط وفق النظرية المعرفية االجتماعية  .(2007) .الزعبي، عبير عمي

 .الصف الثالث األساسي عمى درجة الكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى طمبة 

 .، عمافمناكرة، الجامعة األردنيةغير رسالة ماجستير 

 عماف: دار كائؿ لمطباعة كالنار. .عمم النفس .(2006) الزؽ، أحمد يحيى.

األكاديمي  العالقة بين سمات الشخصية والتكيف .(2000) السرحاف، رضكاف سرسؾ عميؽ.

 .، عمافرسالة ماجستير غير مناكرة، جامعة آؿ البيت .لدى طمبة جامعة آل البيت

القيم االجتماعية لدى طالب المرحمة الثانوية دراسة  .(2001سعدات، محمكد فتكح محمد. )
 ، القاىرة.رسالة دكتكراة غير مناكرة، جامعة عيف امس .مقارنة 

عوقاتو، التواصل االجتماعي، أنواعو ضوابطو، آثاره، وم .(2011سكر، رجب العبد. )

 . رسالة ماجستير غير مناكرة، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة.دراسة قرآنية موضوعية 

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومية الثانوية  .(2003السالمة، ناصر رفيؽ تكفيؽ.)

رسالة ماجستير  .في مدارس محافظة جنين من وجية نظر كل من اإلداريين والمعممين 

 .فمسطيف غير مناكرة، جامعة النجاح الكطنية،

(. سمكؾ المساعدة 2012السمطاف، ابتساـ محمكد محمد، كالسبعاكم، رائد إدريس يكنس. )

(، 4، )19 مجمة التربية والعممالخمس الكبرل لدل طمبة الجامعة.  كعالقتو بالعكامؿ

360-384. 
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سمات الشخصية لدى المرأة العاممة في القطاعين (. 2001السمعكس، رنا دركيش إسماعيؿ. )

. رسالة ماجستير غير مناكرة، جامعة النجاح الحكومي والخاص في مدينة نابمس

 الكطنية، فمسطيف.

العالقة بيف سمات الاخصية كاالنتماء التنظيمي عند معممي . (2007سمعكس، رنا.)

 مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات .في مدينة نابمسالمدارس الخاصة  

 (10)، 220-260  

دار صفاء  :عماف .اضطرابات الشخصية أنماطيا قياسيا .(2008).ااكر مجيد سكسف،

 لمنار كالتكزيع. 

الذات المينية لممرشدين النفسيين في العمل اإلرشادي التربوي (. 2011الارفا، عبير فتحي. )

 . رسالة ماجستير غير مناكرة، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة.غزةبقطاع 

بعض المتغيرات الديمكجرافية كسمات الاخصية كعالقتيا  (.2002) الاعراكم، عالء محمكد.

، مجمة كمية التربية .بعزك المسؤكلية عف الضغكط المينية لدل معممي التعميـ العاـ 

 .483-436، (50) جامعة المنصكرة، 

التوجو نحو مساعدة اآلخرين وعالقتو ببعض  .(2006)الامرم، صادؽ حسف غالب. 

 دماؽ. رسالة دكتكراه في عمـ النفس، جامعة دماؽ، .سمات الشخصية 

مستوى الرضا عن العمل اإلرشادي لدى  (.2000الايرم، عبداهلل بف عمى أبكعراد. )

 .بمدينة مكة المكرمةمرشدي المرحمة االبتدائية المتخصصين وغير المتخصصين  

 . ، مكةرسالة ماجستير غير مناكرة، جامعة أـ القرل 
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التوافق الزواجي وعالقتو ببعض سمات الشخصية لدى  .(2009). الايرم، كليد بف محمد

رسالة ماجستير غير مناكرة، جامعة أـ  .عينة من المعممين المتزوجين بمحافظة جدة 

 ، مكة.القرل 

البناء النفسي لشخصية األسير الفمسطيني وعالقتو  .(2007) محمد.ايكاف، إسالـ محمكد 

 غزة.غزة،غير مناكرة، الجامعة اإلسالمية ب رسالة ماجستير .ببعض المتغيرات 

. القاىرة: دار توكيد الذات مدخل لتنمية الكفاءة الشخصية(، 1999طريؽ. ) اكقي،

 الغريب. 

تقيمية ألداء المرشد النفسي في ضوء بعض دراسة (. 2008اكماف، زياد محمكد محمد. )

 رسالة ماجستير غير مناكرة، الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة. .المتغيرات

الكفاءة االجتماعية واالستعداد المدرسي لدى األطفال ذوي . (2008) .الصاكم، رحاب السيد

، جامعة غير مناكرة رسالة ماجستير. صعوبات التعمم في مرحمة ما قبل المدرسة

 .االسكندريةاإلسكندرية، 

(. دراسة كصفية لمستكل بعض 2010صكالحة، عكنبة عطا، كالعبكاي، نكاؿ عبد الرؤكؼ. )

مجمة العموم  .السمات الاخصية لطمبة جامعة عماف األىمية كعالقتيا ببعض المتغيرات

 .202-161(، 19، )النفسية

صية المميزة لألطفال المصابين دراسة السمات الشخ (.2006طافش، أسعد أحمد يكنس.)

رسالة ماجستير غير مناكرة، الجامعة  .بمرض الثالسيميا وعالقتيا ببعض المتغيرات 

 ، غزة.بغزة اإلسالمية 
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العالقة بيف سمات الاخصية كالركح المعنكية لدل معممي  .(2002) عبدات، ركحي.

استرجعت مف الابكة العالمية  .مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية في فمسطيف 

 .  www.gulfkids.comمف المكقع 17/2/2013بتاريخ 

(. الرضا عف العمؿ لدل العامميف بالخدمة الطبية دراسة 2006عبدالحميد، إبراىيـ اكقي. )

 دراسة نفسية .تنبؤية مقارنة حسب بعض المتغيرات الديمكجرافية كسمات الاخصية 

16(،3 ،)351-393. 

. الاخصية الفركؽ بيف أطباء الباطنة كالجراحة في سمات  .(2003) عبدالخالؽ، أحمد محمد.

 .58-43 (،1)، 13 ،دراسات نفسية

 اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية. .قياس الشخصية (.2002عبدالخالؽ، أحمد. )

أنماط القدرة عمى القيادة لدل معممي التربية  .(1990عبدالكريـ، محمكد عبدالحميـ. )

، المجمة العممية لمتربية الرياضية اليرم .الرياضية كعالقتيا ببعض سمات الاخصية 

(7-8 ،)229-250. 

لتنمية الكفاية االجتماعية وخفض  برنامج تدريبي .(2005) عبداليادم، سامر عدناف. 

العدواني لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة صعوبة التعمم، وبطئ التعمم   السموك 

 رسالة ماجستير غير مناكرة، الجامعة العربية المفتكحة، األردف. .واضطراب السموك 

بعض سمات الشخصية لدى الممارسات وغير الممارسات  .(2010). عبكد، ىياـ سعدكف

 .جامعة ديالي، العراؽ .لألنشطة الرياضية 

مراقبة الذات وعالقتيا بالكفاءة االجتماعية لدى  (.1994) عثماف، أحمد عبدالرحمف إبراىيـ.

، ، جامعة الزقازيؽغير مناكرة رسالة ماجستير .كل من المعممين وطمبة كمية التربية 

 .مصر

http://www.gulfkids.com/
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تقييم الميارات المينية عند االخصائيين (. 2005العجالني، عمر بف عمي بف عبداهلل. )

عيين دراسة مسحية في مستشفيات الصحة النفسية بالمممكة العربية االجتما

 . رسالة ماجستير غير مناكرة، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، الرياض.السعودية

عالقة بعض سمات الشخصية بانحراف األحداث في  (.2005) العجمي، سعيد رفعاف.

نايؼ العربية لمعمكـ األمنية،  اجستير غير مناكرة، جامعةرسالة م . مدينة الرياض 

 الرياض.

 .مكتبة لبناف بيركت: .معجم األغالط المغوية المعاصرة (.1999العدناني، محمد. )

لدراسات النفسية عند ا. (1982). عثماف، ماّل حسفقسكسي، محمد خير حسف ك عر 

  .مكتبة الرسالة :بيركت  .ابن سينا والنفس اإلنسانية المسممين 

(. الذكاء السائؿ كالتحصيؿ الدراسي كعالقتيما ببعض سمات 2011عزيزة، رحمة. )
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 (1ملحق )

مقياس العوامل الخمسة الكبرى في صورتو المقدمة لممحكمين لمتأكد من صالحيتو 
 ومناسبتو لمبيئة العمانية

 
 ...................................................................المحتـرالفاضؿ/ 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو                

 

 الموضوع: طمب تحكيم مقياس

كذلؾ  "سمات الشخصية وعالقتيا بالكفاءة االجتماعية"يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف     

لذا يضع كأحد متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصص اإلرااد النفسي. 

الباحث  بيقائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لقياس سمات الاخصية )العكامؿ الخمسة الكبرل(، 

  .الذم سيتـ تطبيقو عمى عينة مف االختصاصييف االجتماعييفن 

قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل في الاخصية كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، استخدـ الباحث      

(NEO-FFI-S( مف إعداد ككستا كماكرم )Costa & McCrae ,1992 كالقائمة  تعد ،)

أكؿ قائمة مكضكعية تيدؼ إلى قياس العكامؿ الخمسة الكبرل في الاخصية بكاسطة مجمكعة 

لعصابية ، كاالنبساطية،  لقائمة  تامؿ خمسة عكامؿ كىي : ا( فقرة كا60مف الفقرات عددىا )

فقرة، حيث  تتـ اإلجابة عنيا عمى  12كيتألؼ كؿ منيا مف  كالطيبة، كيقظة الضمير، ،كالتفتح

 ،ية : غير مكافؽ تماما، غير مكافؽمقياس ليكرت الخماسي كيتألؼ مف بدائؿ االستجابة اآلت

( عمما أف ذات المقياس اسخدـ عمى البيئة 2006لكمباني، )تعريب ا محايد، مكافؽ، مكافؽ تماـ

( لذا يرجكا الباحث منكـ التفضؿ بتحكيـ المقياس 2010العمانية مرة أخرل مف قبؿ الياامية )
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مف حيث مدل مالئمة الفقرات لمكضكع الدراسة، كلمبيئة العمانية كمدل كضكح كدقة الصياغة 

التي تندرج تحتيا. إضافة إلى أم مقترحات أك تعديالت المغكية، كمدل انتماء الفقرات لأبعاد 

 أخرل تركنيا مناسبة.

ختاما ال يسع الباحث إاّل أف ياكركـ عمى جيكدكـ، ككقتكـ الثميف الذم ستبذلكنو في  

 تحكيـ، ىذا المقياس، كلكـ فائؽ االحتراـ كالتقدير. 

 الدرجة العممية................................... .............................اسـ المحكـ .

 ........ التكقيع ...............................................................مكاف العمؿ 

 الباحث/ عبداهلل بف محمد الكىيبي
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كالاػػعكر  ،: كتاػػير إلػػى القمػػؽ، كالغضػػب، كاالكتئػػاب (Neuroticism)العصــابية  مظــاىر :أوال
  .بالذات كاالندفاع

 

 

 م

 العصابٌة
انتماء الفقرة 

 للمجاال
 اللغوٌةالصٌاغة 

مناسبتها للبٌئة 

 العمانٌة

التعدٌل 

 المقترح

 
 الفقرة
 

 منتمٌة
غٌر 
 منتمٌة

 سلٌمة
غٌر 
 سلٌمة

 مناسبة
غٌر 
 مناسبة

 

 ٕب ِٓ ا٢خش٠ٓ ئلً شأٟ ٕٔؤشؼش ثأغبٌجب ِب   .
 

 

      

3  
شؼش أ ،ػٕذِب أوْٛ رؾذ لذس ٘بئً ِٓ اٌؼغٛؽ

 ٟ عٛف أٙبسٕأؽ١بٔب وّب ٌٛ أٔ

       

 شؼش ثبٌزٛرش ٚاٌؼظج١خأوض١شا ِب   2
 

 

      

 فٟ ٘زٖ اٌؾ١بحشؼش ثؤٔٗ ال ل١ّخ ٌٟ أ أؽ١بٔب  6
 

 

      

.  
 ِٓ اٌطش٠مخ اٌزٟ  وض١شا غؼت أ

 ٠ؼبٍِٕٟ ثٙب إٌبط

       

4  
شؼش ثبالعزالَ ػٕذِب أّ٘زٟ ٚ ضجؾزر غبٌجب ِب

 رغٛء األِٛس

       

3  
ؽزبط إٌٝ شخض ١ٌؾً أشؼش ثبٌؼغض ٚأغبٌجب ِب 

 ِشبوٍٟ

       

.  
االخزفبء فٟ اٌّٛلف اٌزٞ أشؼش ثبٌؾبعخ إٌٝ 

 ٠جؼش إٌٝ اٌخغً

       

 ٌغذ ثبٌشخض اٌمٍك أٔب   6
 

 

      

        ٔبدسا ِب اشؼش ثبٌٛؽذح ٚاٌىآثخ   9.

..  
 ٚاٌمٍك أشؼش ثبٌخٛف أٔبدسا ِب 

       

.3  
 ٔبدسا ِب أوْٛ ؽض٠ٕب أٚ ِىزئجب 
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كالمكدة، كاالجتماعية، كالتككيدية، : كتاير إلى الدؼء (Extraversion)االنبساطية  :ثانيا 

 كالنااط، كالبحث عف اإلثارة، كاالنفعاالت اإليجابية

 

 

 

 

 

 

َ 

 االٔجغبؽ١خ
أزّبء اٌفمشاد 

 ٌٍّغبي
 اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

ِٕبعجزٙب ٌٍج١ئخ 

اٌزؼذ٠ً  اٌؼّب١ٔخ

 اٌّمزشػ

 ِٕز١ّخ اٌفمشح
غ١ش 

 ِٕز١ّخ
 ع١ٍّخ

غ١ش 

 ع١ٍّخ
 ِٕبعجخ

غ١ش 

 ِٕبعجخ

        إٌبطْ ٠ىْٛ ؽٌٟٛ ػذد وج١ش ِٓ أأؽت   .

         فٟ ِؼظُ اٌّٛالف ػؾه ثغٌٙٛخأ  3

        عزّزغ ؽمب ثبٌزؾذس ِغ إٌبطأ  2

        فٟ ٚعؾ ثؤسح األؽذاسوْٛ أْ أؽت أ  6

        اٌطبلخ ثبٌؾ٠ٛ١خ ٟٚٔ ؤشؼش ثأوض١شا ِب   .

        ؼُ ثبٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌشبؽ فٔب شخض ِجزٙظ ِٚأ  4

        ١برٟ رغشٞ ثغشػخ ؽ  3

        شخض ٔش١ؾ عذأب أ  .

        خف١ف اٌظً  شخظب ػزجش ٔفغٟأال   6

        ش١بء ثّفشدٞ ػبدح ػًّ األفؼً أ  9.

        ٕٟٔ ٌغذ ثبٌشخض اٌّزفبئً اٌّجزٙظ إ  ..

وْٛ أْ أػٍٝ ِٛس ٔفغٟ أدثش أْ أفؼً أ  3.

 لبئذا ٌالخش٠ٓ 
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إٌيييٝ اٌخ١يييبي، ٚاٌغّب١ٌيييبد، ٚاٌّشيييبػش، ٚاألفؼيييبي،  ٚرشييي١ش (Openness )االوفتبحُااات:ثبلثاااب 

 .ٚاألفىبس، ٚاٌم١ُ

 

 

 

 اٌفــمــــــشاد َ

 ادأزّبء اٌفمش

 ٌٍّغبي
 اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

ِٕبعجزٙب ٌٍج١ئخ 

 اٌؼّب١ٔخ
اٌزؼذ٠ً 

 اٌّمزشػ
 

 ِٕز١ّخ

 

غ١ش 

 ِٕز١ّخ
 ع١ٍّخ

غ١ش 

 ع١ٍّخ
 ِٕبعجخ

غ١ش 

 ِٕبعجخ

األّٔبؽ اٌف١ٕخ اٌزٟ أعذ٘ب فٟ فٓ أٚ   1

 اٌطج١ؼخ رض١ش ا٘زّبِٟ 

       

  أ١ًِ ٌزغشثخ األوالد اٌغذ٠ذح ٚاألعٕج١خ  2

 

       

إٌٝ لطؼخ ِٓ ػٕذِب ألشأ شؼشا أٚ أرّؼٓ   3

  اٌفٓ أشؼش ثبٌٕشٛح ٚثّٛعخ ِٓ اإلصبسح

       

 ٌذٞ فؼٛي فىشٞ وج١ش رغبٖ اٌّؼشفخ   4

 

       

ٌٕظش٠بد بٌزفى١ش فٟ اث وض١شا ِب أعزّزغ  5

 ٚاألفىبس اٌّغشدح

       

   ػٕذ لشاءح اٌشؼش ل١ٍال ِب أرؤصش  6

 

       

  ا١ٌمظخال أؽت أْ أػ١غ ٚلزٟ فٟ أؽالَ   7

 

       

اٌطش٠مخ اٌظؾ١ؾخ  ػٕذِب أعزذي ػٍٝ  8

 ٟ أرّغه ثٙب ٌؼًّ شئ ِب فؤٔ

       

٠غزّؼْٛ إٌٝ أػزمذ أْ رشن اٌطالة   9

٠ّىٓ فمؾ أْ ٠شٛػ ِزؾذص١ٓ ٠زغبدٌْٛ 

 رفى١شُ٘ ٠ٚؼٍٍُٙ

       

رزؤصش ؽبٌزٟ اٌّضاع١خ ثبخزالف ٔبدسا ِب   10

 اٌج١ئخ

       

األؽىبَ أػزمذ ثؤٔٗ ػ١ٍٕب أْ ٍٔغؤ إٌٝ   11

 اٌذ١ٕ٠خ ٌٍجذ فٟ األِٛس األخالل١خ 

       

فٟ اٌزؤًِ فٟ ؽج١ؼخ  ٌذٜ ا٘زّبَ ل١ٍٍٝ  12

 اٌىْٛ أٚ اٌظشٚف اإلٔغب١ٔخ 
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كتاػػػػير إلػػػػى اإلقتػػػػدار، كالتنظػػػػيـ، كااللتػػػػزاـ ( (Conscientiousness الضاااامير يقظااااة :رابعااااا

 .بالكاجبات، كاإلنجاز، كضبط الذات، كالتأني

َ 

اداٌفمـــــــــــــــش  

 

 

أزّبء اٌفمشاد 

 ٌٍّغبي
اٌٍغ٠ٛخ اٌظ١بغخ  

ِٕبعجزٙب ٌٍج١ئخ 

 اٌؼّب١ٔخ

اٌزؼذ٠ً 

 اٌّمزشػ
 ِٕز١ّخ

 غ١ش

 ِٕز١ّخ
 ع١ٍّخ

 غ١ش

 ع١ٍّخ
 ِٕبعجخ

غ١ش 

 ِٕبعجخ

 أؽزفع ثّّزٍىبرٟ ٔظ١فخ ِٚشرجخ   .1

 

       

 ٔغبصفٟ دفغ ٔفغٟ إل ع١ذ أب إٌٝ ؽذ ِب   .2

 األش١بء فٟ ٚلزٙب اٌّؾذد 

       

ٔغبص وً اٌّٙبَ اٌزٟ أوٍف ثٙب ٚفمب إأؽبٚي   .3

 ٌّب ١ّ٠ٍخ ػٍٟ اٌؼ١ّش 

       

ٌذٞ ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌٛاػؾخ أعؼٝ   .4

 إٌٝ رؾم١مٙب ثطش٠مخ ِٕظّخ 

       

 أػًّ ثغذ فٟ عج١ً رؾم١ك أ٘ذافٟ   .5

 

       

ٟ  أػٕذِب   .6  رؼٙذ ثشٟ ٠ّىٓ االػزّبد ػٍ

 ِٚزبثؼخ ٌٍٕٙب٠خ

       

 أٔب شخض ِٕزظ ٠ٕٟٙ ػٍّخ دائّب   .7

 

       

 ِٗٓ أعً اٌز١ّض فٟ وً شٟ ألَٛ ث أوبفؼ  .8

 

       

 عذا  ِٕزظّب ٕٟٔ ٌغذ شخظبإ  .9

 

       

 اػ١غ اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ لجً أْ اثذ اٌؼًّ  .11

 

       

وْٛ عذ٠شا ثبٌضمخ وّب ٠ٕجغٟ أْ أأؽ١بٔب ال   .11

 أوْٛ

       

 ػٍٝ أْ أوْٛ ِٕظّب  اال أثذٚ ِطٍمب لبدس  .12
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كتاػػػير إلػػػى الثقػػػة، كاالسػػػتقامة، كاإلثػػػار،  (Agreeableness): المقبوليـــة أو الطيبـــة خامســـا
 كاإلذعاف أك القبكؿ، كالتكاضع، كاالعتداؿ في الرأم.

 

 

 

 
 

َ 

 اٌّمجٌٛـ١خ  أٚ اٌطج١خ
أزّبء اٌفمشاد 

 ٌٍّغبي

 اٌظ١بغخ

 اٌٍغ٠ٛخ

 ِٕبعجزٙب

 ٌٍج١ئخ اٌؼّب١ٔخ
ٌزؼذ٠ًا  

ػشفزّاٌ  

 

 
 ِٕز١ّخ اٌفمـــــــــــــشح

غ١ش 

 ِٕز١ّخ
 ع١ٍّخ

غ١ش 

 ع١ٍّخ
 ِٕبعجخ

غ١ش 

 ِٕبعجخ

ثٗأْ أوْٛ ٌط١فبً ِغ وً فشد أٌزمٟ  أؽبٚي . .1  

 

       

أفؼً اٌزؼبْٚ ِغ ا٢خش٠ٓ ثذال ِٓ اٌزٕبفظ  3 .2

 ِؼُٙ

       

ػشفُٙأ٠ؾجٕٟ ِؼظُ إٌبط اٌز٠ٓ  2 .3    

 

      

٠مظب ؽزسا ٚ أؽبٚي أْ أوْٛثظفخ ػبِخ  6 .4

 ِٚشاػ١بً ٌّشبػش ا٢خش٠ٓ 

       

أ١ًِ إٌٝ اٌزؾب١ًٌ ػٍٝ ػٕذ اٌؼشٚسح  . .5

ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِب أس٠ذ، إٌبط  

       

أدػُٙ فئٕٟٔ ، إرا ٌُ أؽت ثؼغ إٌبط 4 .6

 ٠ؼشفْٛ رٌه 

       

اٌشأٞ ِٚزشذد فٟ ارغب٘برٟ  ِزؼظتأٔب 3 .7    

 

      

  زسؽٚ  ٘بد ثؤٕٟٔوض١ش ِٓ إٌبط ٠ؼزمذ  . .8

 

       

أػزمذ ثؤْ ِؼظُ إٌبط ع١غزغٍٕٟٛٔ إرا  6 .9

 عّؾذ ٌُٙ ثزٌه 

       

11. .

9 

أ١ًِ إٌٝ اٌشه ٚاٌغخش٠خ ِٓ ٔٛا٠ب 

 ا٢خش٠ٓ

       

11. .

. 

ِٚغشٚسأ٠ؼزمذ اٌجؼغ ثؤٕٟٔ أٔبٟٔ          

12. .

3 

وض١شاً ِب أدخً فٟ عذي ِغ أفشاد ػبئٍزٟ 

 ٚصِالئٟ فٟ اٌؼًّ 
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(2ملحق)  

 مقياس سمات الشخصية، والكفاءة االجتماعيةأعضاء لجنة تحكيم 

 مكاف العمؿ االسـ م

بجامعة بكمية كمية التربية قسـ عمـ النفس عضك ىيئة تدريس  أسامة سعد أبك سريع  د.   .1
 السمطاف قابكس

 بجامعة نزكلعضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية  د. آماؿ محمد محمد بدكم   .2

 عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل د. باسـ محمد دحادحة   .3

 عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل د. دعاء سعيد أحمد   .4

بجامعة بكمية اآلداب كالعمـك االجتماعية عضك ىيئة تدريس  عبدالرحمف صكفي عثماف  د.    .5
 السمطاف قابكس

بجامعة بكمية اآلداب كالعمـك االجتماعية عضك ىيئة تدريس  عبدالكىاب جكده  د.   .6
 السمطاف قابكس 

بجامعة بكمية اآلداب كالعمـك االجتماعية عضك ىيئة تدريس  عماد فاركؽ  د.   .7
 السمطاف قابكس

 التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكلعضك ىيئة تدريس بقسـ  د. عكاطؼ عبد المجيد السامرائي   .8

بجامعة بكمية اآلداب كالعمـك االجتماعية عضك ىيئة تدريس  محمد محمكد عرفات  د.   .9
 السمطاف قابكس

 عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل د. ىدل أحمد الضكل   .11
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 (3ممحق)

في صورتو المقدمة لممحكمين لمتأكد من انتماء مقياس الكفاءة االجتماعية 
 الفقرات لممجال الذي تقيسو، وسالمة الصياغة المغوية، ومناسبتو لمبيئة العمانية

 
 حتـرالم    .........................................................................................................................الفاضؿ/ 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو           

 الموضوع: طمب تحكيم مقياس

كأحػد  "سـمات الشخصـية وعالقتيـا بالكفـاءة االجتماعيـة"يقكـ الباحث بػإجراء دراسػة بعنػكاف     

كلتحقيػؽ أىػداؼ  متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصػص اإلراػاد النفسػي،

ىذه الدراسة أنعـ الباحث النظر في اإلطار النظرم المتعمؽ بمكضكع الدراسة، كالدراسات السػابقة 

كدراسػػة  :عمػػى كجػػو الخصػػكص السػػيما التػػي تػػـ فييػػا بنػػاء مقيػػاس لمكفػػاءة االجتماعيػػة، كدراسػػة

، كدراسػػػػة ،(2008) كدراسػػػة أبػػػك رمػػػاف ،(2010كدراسػػػة إبػػػراىيـ) ،(2010) مقػػػدادم كأبكزيتػػػكف

 كدراسػػة الاػػميرم(، Tomomi, at.all,2008تكمػػكمي كآخػػركف) (،2008كدراسػػة المخزكمػػي )

 (،2001كدراسػػػػػػة سػػػػػػعدات)، (2003) كدراسػػػػػػة محمػػػػػػد(، 2003) كدراسػػػػػػة الحنيطػػػػػػة ،(2006)

 كدراسػػػػةجامكس (،1991) كدراسػػػػة عميػػػػة (،1992) كدراسػػػػة خميفػػػػة (،2000كدراسػػػػة السػػػػرحاف)

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر ، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف، (1982)

(، كألغػػػػراض تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ ىػػػػذه Sarason,sarason,Hacker&Basham.1985كبااػػػػاـ)

فقػػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة  (50)الباحػػث ببنػػاء مقيػاس لمكفػػاءة االجتماعيػػة متككنػػا مػف الدراسػة قػػاـ 

أبعػػاد ىػػي: الػػكعي بػػالقيـ االجتماعيػػة، التكاصػػؿ االجتمػػاعي التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي،  تككيػػد 

 حؿ الماكالت، كقد لـز الباحث لبناء ىذا المقياس الطرؽ التالية: الذات، ميارة
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نسؽ مف الميارات المعرفية كالكجدانية " تحديد المقصكد بالكفاءة االجتماعية بأنيا .1

 كالسمككية التي تيسر صدكر سمككيات اجتماعية تتفؽ مع المعايير االجتماعية

ئـ مف الفاعمية كالرضا في أكالاخصية أك كمييما معا، كتسيـ في تحقيؽ قدر مال

مختمؼ مكاقؼ التفاعؿ االجتماعي مع اآلخريف كتنعكس مظاىر الكفاءة في كافة صكر 

ميارات التكاصؿ كتككيد الذات كحؿ الماكالت االجتماعية كالتكافؽ التفسي االجتماعي 

 .(39ص ،2010)الغريب،  لمفرد"

   ييف االجتماعييف(،تصاصخالدراسة )اال مف مجتمع عينةأجراء مقابالت اخصية مع  .2

 لمكقكؼ عمى أىـ المظاىر الدالة عمى الكفاءة االجتماعية.

، لممجاؿ الذم تقسوالفقرات  انتماءكيرجكا الباحث منكـ التفضؿ بتحكيـ المقياس مف حيث مدل  

إضافة إلى أم مقترحات أك كسالمة الصياغة المغكية لمفقرات، كمدل مناسبتيا لمبيئة العمانية، 

ختاما ال يسع الباحث إاّل أف ياكركـ عمى جيكدكـ، ككقتكـ  ،ت أخرل تركنيا مناسبةتعديال

 الثميف الذم ستبذلكنو في تحكيـ، ىذا المقياس، كلكـ فائؽ االحتراـ كالتقدير. 

 ...............العممية........................ الدرجة............اسـ المحكـ ...............

 ..................................................................... التكقيعالعمؿ....كاف م

                                                           
 الباحث/عبداهلل بف محمد الكىيبي                                                    
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 االجتماعية في صيغتو األولية المرسمة إلى لجنة التحكيممقياس الكفاءة 

 :أبعاد المقياس

مجمكعػة المبػادْم كالقكاعػد كالمثػؿ العميػا، التػي يػؤمف بيػا  إلػىكياػير القـيم االجتماعيـة بعد  أوال:

       النػػػػػػػاس، كيتفقػػػػػػػكف عمييػػػػػػػا فيمػػػػػػػا بيػػػػػػػنيـ، كيحكمػػػػػػػكف بيػػػػػػػا عمػػػػػػػى تصػػػػػػػرفاتيـ الماديػػػػػػػة كالمعنكيػػػػػػػة

  .(2003)الحنيطة، 

 

 اٌفمــــشاد َ

اد أزّبء اٌفمش

 ٌٍّغبي
 اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

 ِٕبعجخ اٌفمشح

 ٌٍج١ئخ اٌؼّب١ٔخ

غ١ش  ِٕز١ّخ

 ِٕز١ّخ

غ١ش  ع١ٍّخ

 ع١ٍّخ

غ١ش  ِٕبعجخ

 ِٕبعجخ

       أوزغت ل١ّٟ ِٓ د٠ٕٟ اإلعال1َ .

       اٌظذق، ٚال أسرؼٟ غ١ش1ٖأرؾشٜ  3

       أثبدس إٌٝ ِشبسوخ اٌّغزّغ أفشاؽٗ ٚأرشاؽ1ٗ  2

       ال رذفؼٕٟ إعبءح األخش٠ٓ، ػٍٝ رغبً٘ ِؾبع1ُٕٙ 6

       أرؼبًِ ِغ إٌبط ِٓ ِٕطٍك اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح1 .

       ألبثً ا٢خش٠ٓ ثّؾ١ٝ سؽت ثبع1ُ  4

       ال أٔزظش دػٛح ٌخذِخ ِغزّؼ1ٟ 3

       أؽشص ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌٟ دٚس فٟ إػّبس ِغزّؼ1ٟ .

       ال أػ١ك ؽشوخ إٌبط فٟ ؽشلبر1ُٙ  6

       أرفبػً ِغ ع١شأٟ ثّب ٠ٛعجٗ ؽك اٌغ١شح1 9.

       أرجشع ثبٌذَ إلٔمبر ؽ١بح إٔغبْ ..

       أصٚس اٌّش٠غ ٌزخف١ف آال1ِٗ 3.
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 التػي تػتـ بػيف، ك مرسػؿ كمتمقػيبػيف  االتصػاؿ إلػى عمميػة  كياػير التواصـل االجتمـاعيبعد ثانيا: 

 (.2011)سكر،  كنحك ذلؾ جيراف أك زمالء العمؿأك أصدقاء، أك عائمةمجمكعة مف األفراد، 

  

 

 اداٌفمــــش َ

اد أزّبء اٌفمش

 ٌٍّغبي
 اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

 ِٕبعجخ اٌفمشح

 ٌٍج١ئخ اٌؼّب١ٔخ

غ١ش  ِٕز١ّخ

 ِٕز١ّخ

غ١ش  ع١ٍّخ

 ع١ٍّخ

غ١ش  ِٕبعجخ

 ِٕبعجخ

       أع١ذ رشر١ت أفىبسٞ ػٕذِب أؽبٚس ا٢خش٠ٓ 1  .

أؽشص ػٍٝ إظٙبس اٌمٛاعُ اٌّشزشوخ فٟ  3

 اٌؾٛاس ٌٍٛطٛي إٌٝ رٛافك ِمجٛي ِٓ اٌغ١ّغ1

      

أٔزجٗ ٌٍغخ ِؾذصٟ ااٌٍفظ١خ ٚغ١ش اٌٍفظ١خ  2

 وزغ١شاد اٌٛعٗ ٚؽشوخ ا١ٌذ1

      

أر١ؼ اٌفشطخ ٌٍطشف ا٢خش وٟ ٠ٕٟٙ والِٗ  6

 لجً أْ أرٛطً العزٕزبعبد سعبٌز1ٗ 

      

ػبدح ِب أؽٍت ِٓ ِؾذصٟ رٛػ١ؼ ِب لبٌٗ ثذال  .

 ِٓ رخ١ّٓ اٌّؼ1ٕٝ

      

٠ّىٕٕٟ اٌزٛاطً ثطش٠مخ رو١خ ِغ شخض  4

 ألعؼٍٗ ٚاػ١ب ثّب أرشدد ثبٌجٛػ ث1ٗ

      

٠ّىٕٕٟ إظٙبس ا٘زّبِٟ ثّب ٠مٌٛٗ ِؾذصٟ ؽزٝ  3

 ٚإْ وبْ ِب ٠مٌٛٗ ِّال 

      

أؽشص ػٍٝ أزمبء وٍّبرٟ ػٕذ ؽذ٠ضٟ ِغ  .

 ا٢خش1ٓ٠

      

       أرؾذس ِغ ا٢خش٠ٓ ثٛػٛػ ٚثال ِشاٚغخ1  6

ٌذٞ اٌمذسح ػٍٝ ِؼشفخ األٚلبد إٌّبعجخ  9.

 ألرؾذس إٌٝ إٌبط ثبؽزشاَ
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الرضػى كالقبػكؿ النػابع مػف داخػؿ الفػرد،  كياػير إلػى حالػة االجتمااع  التوافق النفسا بعد  :ثالثا

    آلخػػػريفاكالفػػرد ك  ،الفػػرد كنفسػػو بػػيف كيػػنعكس سػػمككيا مػػع اآلخػػريف فػػي ضػػكء العالقػػات المتبادلػػة

 .(2009)أبك سكراف، 

 اداٌفمــــش َ

 ادأزّبء اٌفمش

 ٌٍّغبي
 اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

 ِٕبعجخ اٌفمشح

 ٌٍج١ئخ اٌؼّب١ٔخ

 ِٕز١ّخ
غ١ش 

 ِٕز١ّخ
 ع١ٍّخ

غ١ش 

 ع١ٍّخ
 ِٕبعجخ

غ١ش 

 ِٕبعجخ

ثؼغ ظشٚفٟ اٌج١ئ١خ طؼجخ اٌزغ١١ش ٚرؤدٞ إٌٝ  .

 عٛء ؽبٌزٟ

      

       أشؼش ثبٌٛؽذح سغُ ٚعٛدٞ ِغ ا٢خش1ٓ٠  3

       أرمجً ٔمذ ا٢خش٠ٓ ثظذس سؽت1 2

أػًّ ػٍٝ رٕظ١ُ اٌٍمبءاد ٚإٌّبلشبد ِغ  6

 اٌشفبق1 

      

       أرّزغ ثشٚػ اٌّضبثشح  ٚاٌزؾًّ ٚؽت اٌزؼبْٚ .

       غبٌجب الأخشٝ ِٛاعٙخ اٌّشىالد1  4

       ػاللزٟ ؽغٕخ ٚٔبعؾخ ِغ ا٢خش1ٓ٠ 3

رٕمظٕٟ اٌمذسح ػٍٝ اٌزظشف فٟ اٌّٛالف  .

 اٌّؾشعخ1

      

       اٌزؼبعخ ٚاالوزئبة1أشؼش ثؾبٌخ ِٓ  6

       أعذ طؼٛثخ فٟ االخزالؽ ثبٌٕبط1 9.
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بصكرة كالسمبية  عف مااعره اإليجابية كياير إلى قدرة الفرد عمى التعبير  رابعا: بعد توكيد الذات

نيػاء التفػاعالت بػدء لالمبادرة ، ك الدفاع عف حقكقو الجبر، كقدرتو عمىضغكط لمالئمة كمقاكمة  كا 

    (.1999)اكقي،  االجتماعية

 
 
 
 
 
 

 اداٌفمــــش َ

اد أزّبء اٌفمش

 ٌٍّغبي
 اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

 ِٕبعجخ اٌفمشح

 ٌٍج١ئخ اٌؼّب١ٔخ

 ِٕز١ّخ
غ١ش 

 ِٕز١ّخ
 ع١ٍّخ

غ١ش 

 ع١ٍّخ
 ِٕبعجخ

غ١ش 

 ِٕبعجخ

أعزط١غ رؾذٞ اٌظؼبة ٚرز١ًٌ اٌؼمجبد اٌزٟ  .

 رٛاع1ٟٕٙ

      

لجٛي دػٛرُٙ إٕٟٔ أرشدد فٟ دػٛح ا٢خش٠ٓ أٚ  3

 ثغجت خغ1ٍٟ

      

       أرؾًّ ِغؤ١ٌٚخ ٚػغ خططٟ ٚرٕف١ز٘ب  2

       أرظشف ثٙذٚء ٚصجبد فٟ أغٍت األؽ١بْ 6

       ٌذٞ اٌمذسح ػٍٝ االٔذِبط ع١ذا داخً اٌّغّٛػخ .

       أرغٕت رٛع١ٗ األعئٍخ خٛفب أْ أٚعُ ثبٌغجبء1 4

ِٓ أشؼش ثبٌشؽخ ٚاٌغؼبدح ثٛعٛدٞ ِغ غ١شٞ  3

 إٌبط

      

       أػجش ػٓ ِشبػشٞ ثظشاؽخ ٚٚػٛػ1 .

       أرمجً ٔمذ ا٢خش٠ٓ دْٚ ؽشط1 6

أعذ طؼٛثخ فٟ اٌّشبسوبد اٌؾٛاس٠خ إرا ٚعذد  9.

 فٟ عّبػخ1
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يحػاكؿ الفػرد  التػي  سػمككيةكالمعرفيػة ال اتعمميػكتاػير إلػى ال  خامسا: بعد ميـارة حـل المشـكالت

ماػكالت  مػا يعتػرض مسػيرتو مػف مف خالليا تحديػد كاكتاػاؼ كابتكػار كسػائؿ فاعمػة لمتعامػؿ مػع

  .(2012)القبالي، في سائر أكجو حياتو المختمفة 
 

 
 
 

 اداٌفمــــش َ

 ادأزّبء اٌفمش

 ٌٍّغبي
 اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

 أزّبء اٌفمشح

 ٌٍج١ئخ اٌؼّب١ٔخ

 ِٕز١ّخ
غ١ش 

 ِٕز١ّخ
 ع١ٍّخ

غ١ش 

 ع١ٍّخ
 ِٕبعجخ

غ١ش 

 ِٕبعجخ

أٔظش إٌٝ اٌّشىالد ػٍٝ أٔٙب أِش ؽج١ؼٟ فٟ  .

 ؽ١بح إٌبط1

      

أعذ طؼٛثخ فٟ رٕظ١ُ أفىبسٞ ػٕذِب رٛاعٕٟٙ  3

 ِشىٍخ1

      

أػًّ ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّشىٍخ اٌزٟ  2

 رٛاع1ٟٕٙ 

      

ػٕذِب رٛاعٕٟٙ ِشىٍخ ِغ طذ٠مٟ أرزوش  6

 ِؾبعٕٗ ِؼ1ٟ

      

أفىش ثبٌغٛأت اال٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ ٌىبفخ اٌؾٍٛي  .

 اٌّمزشؽخ1

      

أعذ ِٓ اٌظؼت اٌزفى١ش فٟ ؽٍٛي ِزؼذدح  4

 ٌٍّشىٍخ1

      

       أفىش ثىبفخ اٌجذائً اٌزٟ لذ رظٍؼ ٌؾً اٌّشىٍخ1 3

أؽظش رفى١شٞ ثبٌغٛأت اال٠غبث١خ ٌٍؾً اٌزٞ  .

 أ١ًِ إ1ٗ١ٌ

      

أسوض أزجبٟ٘ ػٍٝ إٌزبئظ اٌفٛس٠خ ٌٍؾً ١ٌٚظ  6

 ػٍٝ إٌزبئظ اٌجؼ١ذح1

      

أخزبس اٌؾً األعًٙ ثغغ إٌظش ػّب ٠زشرت  9.

 ػٍٝ رٌه1
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(4) 

 النيائية المقدمة لعينة الدراسة المقياسان في الصورة
 

 

 جامعة نزكل      

 كمية العمـك كاآلداب  

 كالدراسات اإلنسانية قسـ التربية    

 الدراسات العميا/ ماجستير تربية إرااد نفسي

 

  ىـ/ ـالمحتر ............................: ............................... /ةؿالفاض ةاألخصائي/

 ... عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعدالسالـ                      

فبػيف يػديؾ الكػريمتيف مقياسػػاف األكؿ لسػمات الاخصػية كاالثػاني لمكفػػاءة االجتماعيػة ، كىمػا لغػػرض    

" سمات الشخصية وعالفتيا بالكفاءة جمع البيانات الالزمة لمدراسة التي يقكـ بيا الباحث تحت عنكاف 

الحصػػكؿ عمػػى  اسػػتكماال لمتطمبػات  االجتماعيــة لــدى األخصــائيين االجتمــاعيين فــي محافظــة مســقط"

درجة الماجستير، كبتعاكنكـ تتحقؽ أىداؼ الدراسة ، لػذا فالرجػاء االطػالع عمػى محتكيػات المقياسػيف ك 

 اإلجابة عنيا بدقة كمكضكعية.

 الوىيبي الباحث/ عبداهلل بن محمد
Abdullahm1396@gmail.com  

 

 

 

mailto:Abdullahm1396@gmail.com
mailto:Abdullahm1396@gmail.com
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 البُبوبث الشخصُت والىظُفُت أوال:

  ضغ/ٌ ػالمت(X) :ٍفٍ المكبن الذٌ َىبسبك ممب َل 

 

 إٌٛع:          روش )111111(                          أٔضٝ )111111( 1.

 

 :أكمل/ٌ الفزاغبث التبلُت 

 

 : 11111111111111أخظبئٟ اعزّبػٟ  ٚظ١فخعٕٛاد اٌخجشح  فٟ  1.

  :عامة اداتـــــــــــإرش

  فيمػػػا يمػػػي مجمكعػػػة مػػػف العبػػػارات التػػػي تصػػػؼ ماػػػاعرؾ كسػػػمككؾ أثنػػػاء ةاألخصػػػائي/ عزيػػػزم     

مناسػبا كفػؽ  اه/ ينـوالرجاء قراءة العبارات بتمعف، ثـ اختيار ما تػر  ،تفاعمؾ االجتماعي مع االخريف

 :اآلتيافيكضحو  األنمكذجاف  كما ،( أسفؿ العمكدXخمس حاالت، كذلؾ بكضع عالمة )

 العوامل الخمسة الكبرى:نموذج لمقياس 

 اٌفمشح َ

غ١ش 

ِٛافك 

 رّبِب

غ١ش 

 ِٛافك

غ١ش 

 ِزؤوذ

 ِٛافك

ِٛافك 

 رّبِب

     x أشؼش ثؤٟٔ ألً شئٕب ِٓ ا٢خش٠ٓ 1

 

 نموذج لمقياس الكفاءة االجتماعية:

 

 

 

 

 اٌفمشح َ

رٕطجك 

 رّبِب

 رٕطجك

غ١ش 

 ِزؤوذ

ال 

 رٕطجك

ال 

رٕطجك 

 أثذا

     x ِغزّؼ1ٟأؽشص ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌٟ دٚس فٟ إػّبس  .
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 أوال: سمات الشخصية
 

غير  الفقرة م
موافق 
 تماما

غير 
 موافق

غير 
 متأكد

موافق  موافق
 تماما

1  
 

 من اآلخرٌن ئنا قل شأً ؤنشعر بغالبا ما أ
     

2   
 شعر أحٌانا كما لو أنً أما أكون تحت قدر هائل من الضغوط عند

 نهارأسوف 

  

     

3   
 شعر بالتوتر والعصبٌةأكثٌرا ما 

     

4   
 فً هذه الحٌاة  شعر أحٌانا بؤنه ال قٌمةأ

     

5   
 ٌعاملنً بها الناس من الطرٌقة التً  كثٌرا غضبأ

     

6   
 عندما تسوء األمورالم سشعر باالستأهمتً و ثبطتتغالبا ما 

     

7   
 مشاكلً لً حتاج إلى شخص لٌحلأشعر بالعجز وأغالبا ما 

     

8   
 الخجل علىأشعر بالحاجة إلى االختفاء فً الموقف الذي ٌبعث 

     

9   
 لست بالشخص القلق أنا 

     

11   
 والكآبة أشعر بالوحدة أنادرا ما 

     

11   
 والقلق أعر بالخوف أشنادرا ما 

     

12   
 نادرا ما أكون حزٌنا أو مكتئبا 

     

      ن ٌكون حولً عدد كبٌر من الناسأأحب   13

       فً معظم األوقات اضحك بسهولة  14

      ستمتع حقا بالتحدث مع الناسأ  15

      فً وسط بإرة األحداثكون أن أحب أ  16

      الطاقة  بالحٌوٌة وشعر أكثٌرا ما   17

      م بالحٌوٌة والنشاط فنا شخص مبتهج وما  18
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      جٌاتً تجري بسرعة   19

      نا شخص نشٌط جداأ  21

      خفٌف الظل  شخصا عتبر نفسًأال   21

      شٌاء بمفردي فضل عادة عمل األأ  22

      ننً لست بالشخص المتفائل المبتهج إ  23

      كون قائدا لالخرٌن أن أمور نفسً على أدبر أن أفضل أ  24

فن أو الطبٌعة تثٌر اهتمامً الاألنماط الفنٌة التً أجدها فً   25       

األجنبٌة األكالت الجدٌدة و أمٌل لتجربة  26       

إلى قطعة من الفن أشعر بالنشوة وبموجة عندما أقرأ شعرا أو أتمعن   27
 من اإلثارة

     

تجاه المعرفة الدي فضول فكري كبٌر   28       

لتفكٌر فً النظرٌات واألفكار المجردةكثٌرا ما أستمتع با  29       

      عند قراءة الشعر قلٌال ما أتؤثر  31

ظة قالٌال أحب أن أضٌع وقتً فً أحالم إلى   31       

ننً أتمسك بها إلى الطرٌقة الصحٌحة لعمل شئ ما فعندما أستدل ع  32       

ٌستمعون إلى متحدثٌن ٌتجادلون ٌمكن فقط أعتقد أن ترك الطالب   33
 أن ٌشوش تفكٌرهم وٌضللهم 

     

      نادرا ما تتؤثر حالتً المزاجٌة باختالف البٌئة  34

الدٌنٌة للبت فً األمور األخالقٌة  األحكامأعتقد بؤنه علٌنا أن نلجؤ إلى  35       

ىفً التؤمل فً طبٌعة الكون أو الظروف اإلنسانٌة  لدى اهتمام قلٌل  36       

      أحتفظ بممتلكاتً نظٌفة ومرتبة  37

فً دفع نفسً النجاز األشٌاء فً وقتها  جٌد إلى حد ما انا   38
 المحدد

     

نجاز كل المهام التً أكلف بها وفقا لما ٌمٌلة علً إأحاول   39
 الضمٌر 

     

لدي مجموعة من األهداف الواضحة أسعى إلى تحقٌقها   41
 بطرٌقة منظمة 
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      أعمل بجد فً سبٌل تحقٌق أهدافً   41

للنهاٌة تهتعهد بشً ٌمكن دائما االعتماد علً ومتابعأندما ع  42       

      أنا شخص منتج ٌنهً عملة دائما   43

       هح من أجل التمٌز فً كل شً أقوم بأكاف  44

       ماظمنننً لست شخصا إ  45

بد العمل أضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أ  46       

كون جدٌرا بالثقة كما ٌنبغً أن أكون أأحٌانا ال   47       

على أن أكون منظما  اال أبدو مطلقا قادر  48       

أن أكون لطٌفاً مع كل فرد ألتقً به أحاول  49       

التنافس معهمأفضل التعاون مع اآلخرٌن بدال من   51       

عرفهمأٌحبنً معظم الناس الذٌن   51       

ٌقظا ومراعٌاً لمشاعر اآلخرٌن  حذراو أحاول أن أكونبصفة عامة   52       

       للحصول على ما أرٌد أمٌل إلى التحالٌل على الناسعند الضرورة   53

      إذا لم أحب بعض الناس ، أدعهم ٌعرفون ذلك   54

       ومتشدد فً اتجاهاتًمتعصب الرأي أنا   55

هاد وحذر كثٌر من الناس ٌعتقد بؤننً  56       

       بذلك.أعتقد بؤن معظم الناس سٌستغلوننً إذا سمحت لهم   57

      أمٌل إلى الشك والسخرٌة من نواٌا اآلخرٌن.  58

ومغرورأٌعتقد البعض بؤننً أنانً   59       

وزمالئً فً العمل .كثٌراً ما أدخل فً جدل مع أفراد عائلتً   61       
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 مقياس الكفاءة االجتماعيةثانيا: 
 

نطبق ت فقرةال م
 تماما

غير  نطبقت
 متأكد

نطبق ال ت نطبقال ت
 تماما

      1ِٕبعجبرٗ اٌغبسح أثبدس إٌٝ ِشبسوخ اٌّغزّغ  .1

ٟ  إعبءح   .2       1ؽغٕبرُٙرغبً٘  إٌٝال رذفؼٕٟ  ا٢خش٠ٓ إٌ

       اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح1أرؼبًِ ِغ إٌبط ِٓ ِٕطٍك   .3

      ثبع1ُ  ثٛعٗألبثً ا٢خش٠ٓ   .4

      أْ ٠ىْٛ ٌٟ دٚس فٟ إػّبس ِغزّؼ1ٟ دائّب أؽشص  .5

      أرجشع ثبٌذَ إلٔمبر ؽ١بح إٔغبْ  .6

      أحرص على إظهار نقاط االتفاق فً حواري مع االخرٌن.   .7

      أنتبه للغة محدثً اللفظٌة وغٌر اللفظٌة كتعبٌرات الوجه.  .8

      أتٌح الفرصة للطرف اآلخر كً ٌنهً كالمه.  .9

      أطلب عادة ممن أتحدث إلٌه توضٌح ما ٌقول إذا لزم األمر.   .11

      أظهر اهتمامً بما ٌقوله محدثً.  .11

      أحرص على انتقاء كلماتً عند حدٌثً مع اآلخرٌن.  .12

      اتحدث مع االخرٌن بوضوح وصراحة شدٌدة.  .13

      معرفة الوقت المناسب للتحدث مع االخرٌن.أستطٌع   .14

      طؼجخ اٌزغ١١ش ٚرؤدٞ إٌٝ عٛء ؽبٌزٟاٌشخظ١خ ثؼغ ظشٚفٟ   .15

      أشؼش ثبٌٛؽذح سغُ ٚعٛدٞ ِغ ا٢خش1ٓ٠   .16

       أؽ١بٔب أشؼش ثظشاع داخٍٟ ث١ٓ سغجبرٟ ٚو١ف١خ رؾم١مٙب  .17

      رٕمظٕٟ اٌمذسح ػٍٝ اٌزظشف فٟ اٌّٛالف اٌؾشعخ1  .18

      أعذ طؼٛثخ فٟ االخزالؽ ثبٌٕبط1  .19
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      1اٌزٟ رؼزشع ِغ١شرٟ اٌظؼبةِٛاعٙخ أعزط١غ   .21

       ٌض٠بسر1ٟ دػٛح ا٢خش٠ٓ أثبدس إٌٝ  .21

      أرخز لشاسرٟ اٌشخظ١خ غبٌجب ثؼذ رفى١ش   .22

      أرظشف ثٙذٚء ٚصجبد فٟ أغٍت األؽ١بْ  .23

      ٌذٞ اٌمذسح ػٍٝ االٔذِبط ع١ذا داخً اٌّغّٛػخ  .24

      ثبٌغجبء1اٌٛطف  أرغٕت رٛع١ٗ األعئٍخ خٛف  .25

      أشؼش ثبٌشؽخ ٚاٌغؼبدح ثٛعٛدٞ ِغ غ١شٞ ِٓ إٌبط  .26

      أعذ طؼٛثخ فٟ رٕظ١ُ أفىبسٞ ػٕذِب رٛاعٕٟٙ ِشىٍخ1  .27

      أػًّ ػٍٝ عّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّشىٍخ اٌزٟ رٛاع1ٟٕٙ   .28

      أفىش ثىبفخ اٌجذائً اٌزٟ لذ رظٍؼ ٌؾً اٌّشىٍخ1  .29

      أدسط اٌغٛأت اإل٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ ٌىبفخ اٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ1  .31

31.  
أسوض أزجبٟ٘ ػٍٝ إٌزبئظ اٌفٛس٠خ ٌٍؾً ١ٌٚظ ػٍٝ إٌزبئظ 

 اٌجؼ١ذح1
     

      أخزبس اٌؾً األعًٙ ثغغ إٌظش ػّب ٠زشرت ػٍٝ رٌه1  .32
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( كتاب تسهيل مهمة باحث5ملحق)  
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The results of the study have shown that the predominant 

personality traits among social workers are: awakening of conscience, 

admissibility, extroversion and openness. The study has also revealed 

statistically-significant differences in the admissibility attributes, due to 

the variable of gender in favor of females, and to the years of 

experience in favor of the long and medium-experienced. It has also 

revealed that social competence among social workers is high, without 

any noticeable differences. 

   The results have also revealed the existence of a statistically-

significant correlated relationship between personality traits and the 

degree of social competence with the existence of a few differences in 

the nature of this relationship according to gender and work experience. 

 The results have also shown a statistically-significant contribution 

of the awakening of conscience, openness and admissibility in 

predicting the degree of social competence. 
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 الممخص بالمغة اإلنجميزية

Summary of the Study 

Personality Traits and their Relationship with Social Competence Among 
Social workers in the Governorate of Muscat, the Sultanate of Oman 

Prepared by: 

Abdullah Mohammed Khamis Al-Wahibi 

Supervisor: 

Dr. Amjad Mohammed Hayajna 

  This study aims to reveal the relationship between personality 

traits and social competence and the extent to which personality traits 

contribute in predicting the degree of social competence among a 

sample of 142 social workers in the Governorate of Muscat, the 

Sultanate of Oman. 96 Of them have been selected by means of the 

Available Sample Method. 

 In order to achieve the objectives of this study, the researcher 

has used the list of the Five Major Factors of Personality ( the NEO-

Inventory-Revised FFI-S) which was translated by Al-Kalbania (2006) 

and implemented to the Omani environment, in order to measure the 

personality traits. The researcher has also used a scale of social 

competence, which he has created for the purpose of the study.
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