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إىداء

أمي
كتغمد ركحو ّ
الجنة ،الذم ال أزاؿ أنعـ بفيء ظمّو ،إلى ّ
إلى أبي العزيز غفر اهلل لوّ ،
عني الحظػة حنكىػا كاافاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػيا
العزيزة الغالية أطاؿ اهلل عمرىا كأكرميا برضاه ،التي ما غاب ّ
قرة
قي ،إلى زكجتي الماجدة ّ
الكفية التي كانت لي عكنا كسندا ،إلى أبنائي ّ
كدعاؤىا لي بالخير كالر ّ
العز كالمجد
عيني كزىرة حياتي سما كمحمد كعبدالعزيز حفظيـ اهلل كأسعدىـ ،إلى عماف ّ
كالحضارة كالقيـ.
أىدم ثمرة ىذا الجيد المتكاضع
الباحث

دـ

شكر وتقدير

السالـ عمى النبي األميف ،كآلو كصحبو أجمعيف،
الصالة ك ّ
الحمد هلل حمد ال ّااكريف ،ك ّ
كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف ،كبعد...
فيسعدني أف أسطّر عبارات اكرم كتقديرم كاجاللي ألستاذم القدير الدكتكر /أمجد
محمد ىياجنة ،الذم لـ يألك جيدا في تكجيي كاراادم ،لتصؿ ىذه الحمّة إلى ختاميا ،فكاف نعـ
أزؿ غير
المارؼ كنعـ األخ المكجو كقّاد اليمـ كمحفز العزائـ ،كميما ذكرت مف نخب سيرتو ال ا
ٍ
مكؼ بحقّو ،الميـ أكرمو بخيرؾ العميـ ،كأكسعو مف فضمؾ الكريـ.
تفضمكا بتحكيـ أدكات
أكجو اكرم كتقديرم إلى األساتذة أعضاء لجنة التحكيـ الذيف ّ
كما ّ
الدراسة ،كالى ك ازرة التّربية كالتّعميـ التي سيّمت لي الكصكؿ إلى عينة الدراسة ،كالى األفاضؿ
ّ
االختصاصييف االجتماعييف ،الذيف رحبكا بيذه الدراسة ،كتعاكنكا معي كثيرا ،جزاىـ اهلل جميعا
اميـ الجميمة.
خير الجزاء ،كأعانيـ عمى أداء مي ّ
كالاكر مكصكؿ إلى كؿ مف أعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة ،مف األقارب كاألصدقاء،
كالميتميف ،فك ّؿ الاكر كالتقدير كاالحتراـ لمجميع.
الباحث
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الموضوع
أعضاء لجنة المناقاة
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ق

قائمة المحتكيات

ك

قائمة الجداكؿ

ط
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ؾ
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ممخص الدراسة
سمات الشخصية وعالقتيا بالكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين في محافظة
مسقط سمطنة عمان
إعداد:

عبداهلل بف محمد بف خميس الكىيبي
إاراؼ الدكتكر:

أمجد محمد ىياجنة
ىدفت ىذه الدراسة إلػى الكاػؼ عػف العالقػة بػيف سػمات الاخصػية كالكفػاءة االجتماعيػة،
كمعرفة مدل إسياـ سمات الاخصػية فػي التنبػؤ بػدرجات الكفػاءة االجتماعيػة كأبعادىػا ،لػدل عينػة
مف االختصاصيف االجتماعييف في محافظػة مسػقط فػي سػمطنة عمػاف البػال عػددىـ ( ،)142كقػد
تـ اختيار ( )96فردا منيـ بأسمكب العينة المتاحة.
كلتحقيؽ أىػداؼ ىػذه الد ارسػة اسػتخدـ الباحػث قائمػة العكامػؿ الخمس ػػة الكب ػػرل لماخص ػػية
) ،(The NEO – Inventory- Revised FFI-Sكذلؾ لقياس سمات الاخصية كالتػي قامػت
الكمبانية ( )2006بترجمتيا كتقنينيا عمى البيئة العمانية ،كما استخداـ مقيػاس الكفػاءة االجتماعيػة
الذم قاـ الباحث ببنائو ألغراض ىذه الدراسة.
كق ػػد أظي ػػرت نت ػػائج الد ارس ػػة أف س ػػمات الاخص ػػية األكث ػػر س ػػيادة ل ػػدل االختصاص ػػييف
االجتماعييف ىػي :يقظػة الضػمير ،كالمقبكليػة ،كاالنبسػاطية ،كاالنفتاحيػة ،كقػد كاػفت الد ارسػة عػف
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي سػػمة المقبكليػػة تعػػزل لمتغيػػر النػػكع االجتمػػاعي لصػػالح اإلنػػاث،
كع ػ ػػدد س ػ ػػنكات الخبػ ػ ػرة لص ػ ػػالح ذكم الخبػ ػ ػرة المتكس ػ ػػطة كالطكيم ػ ػػة ،كأظي ػ ػػرت أف درج ػ ػػة الكف ػ ػػاءة
االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف مرتفعة كبال فركؽ تذكر.

مـ

كأظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف سمات الاخصية كدرجة
الكفاءة االجتماعية ،مع كجكد اخػتالؼ فػي طبيعػة تمػؾ العالقػة حسػب متغيػرم النػكع االجتمػاعي،
كعدد سنكات الخبرة.
كمػ ػػا أظيػ ػػرت كجػػػكد إسػ ػػياـ ذك داللػ ػػة إحصػ ػػائية لسػػػمات الاخص ػػية االنفتاحيػػػة ،كيقظػ ػػة
الضمير ،كالمقبكلية في التنبؤ بدرجة الكفاءة االجتماعية.

نـ

الفصل األول
مشكمة الدراسة وأىميتيا
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محددات الد ارسة

الفصل األول
مقدمـــة الدراسة:

مشكمة الدراسة وأىميتيا

يتمتػػع اإلنسػػاف بعػػدد مػػف الخصػػائص كالقػػدرات التػػي تؤىمػػو لمتفاعػػؿ مػػع معطيػػات الكػػكف
بجػػدارة ،كاسػػتثمارىا بمػػا يحفػػظ لػػو كلممجتمػػع األمػػف كالرخػػاء ،كالتطػػكر كالنمػػاء ،كقػػد اعتنػػى عممػػاء
النفس بدراسة اإلنساف كمكاىبو أيما اعتنػاء ليتعػرؼ اإلنسػاف عمػى قد ارتػو كامكاناتػو كيتعػرؼ عمػى
ما لدل غيره مف ذلؾ ليحصؿ االنسجاـ اآلدمي كتعـ المكدة كالحب بينيـ ،فاإلنساف مدني بطبعو
يميؿ إلى العيش فػي تكػتالت يػتعمـ منيػا التقاليػد كالعػادات كالمعػايير االجتماعيػة ،كيختمػؼ النػاس
عػػف بعضػػيـ بعضػػا ،كيتمي ػازكف س ػكاء عمػػى المسػػتكل الجسػػمي أك المسػػتكل النفسػػي كبتػػالي عمػػى
مستكل الكؿ الذم يككف اخصية اإلنساف بكؿ أبعادىا كمعانييا(عكيضو.)1996 ،
كمع بداية القرف العاريف تمايزت العمكـ كظيرت كعمـ كمف بينيا عمـ الاخصية ،كالذم
كاف مف أعالمو فركيد ( )Freudكأدلر( )Adlerكيكنج ( )Youngكغيرىـ ،كقد حاكؿ العديد مف
العمماء كالباحثيف د ارسػة الاخصػية لمتعػرؼ عػف قػرب عمػى مككناتيػا كأنماطيػا كاضػطراباتيا ،مػف
خالؿ المالحظة كاالستنباط كالتجربة كقد بنػكا نظريػات اػاممة لفيػـ الاخصػية مبنيػة عمػى عينػات
عالجية كأخرل عمى المكركث الحضارم (مأمكف.)2008 ،
كلمػػا كانػػت الاخص ػػية ىػػي أح ػػد أىػػـ م ػػداخؿ فػػركع عم ػػـ الػػنفس المتنكع ػػة كعمػػـ ال ػػنفس
التربػكم كاالجتمػاعي كالعالجػي كاالختبػارات كالمقػاييس النفسػية كغيرىػا ،كانػت العامػؿ المػؤثر فػػي
درسػػة الاخصػػية ىػػي صػػمب عمػػـ الػػنفس ،فعمػػـ الػػنفس
كػػؿ تمػػؾ الفػػركع ،مػػف ىنػػا يمكػػف القػػكؿ إف ا
االجتمػػاعي ييػػتـ بد ارسػػة سػػمكؾ الفػػرد فػػي المكاقػػؼ االجتماعيػػة المختمفػػة ،س ػكاء أكانػػت تجمعػػات
صغيرة كاألسرة أك كبيػرة كػالمجتمع الػذم تحكمػو العػادات كالتقاليػد كالقػكانيف أك المجتمعػات داخػؿ
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المنظمػػة فمػػا يظيػره الفػػرد مػػف سػػمكؾ ىػػك انعكػػاس لاخصػػيتو ،كعمػػى ىػذا األسػػاس يتحػػدد السػػمكؾ
االجتماعي مف حيث البساطة كالتعقيد في طريقة تفاعمو(سكسف.)2008 ،
كربما يكاجو الفرد أثناء تفاعمو مع بني جنسػو مكاقػؼ تتنػكع تأثيراتيػا تبعػا ألسػمكب التمقػي
مف المرسؿ أك المادة المرسمة أك تككينو الاخصي كالنتائج قد تجعمو ذا كفاءة اجتماعية أك ترمي
بو إلى اإلنزكاء بعيدا ،بسبب افتقاره إلػى عناصػر الكفػاءة االجتماعيػة التػي ترتقػي بػو فػي منيجيػة
التفاعػػؿ المثمػػر كأسػػمكب تخطػػي المكػػدرات ،التػػي يق أرىػػا كػػؿ فػػرد عمػػى ضػػكء مػػا اسػػتقر عنػػده مػػف
ثقافػػة تقميديػػة مكركثػػة ،أك مكتسػػبة حادثػػة ،أك اسػػتعدادات فطريػػة ،فػػالبعض يػػرل الاخصػػية عمػػى
أنيػػا القػػدرة عمػػى قيػػر اآلخ ػريف كاألمػػر لػػيس كػػذلؾ فالاخصػػية تتمثػػؿ فػػي المقػػدرة عمػػى إرضػػاء
كااػػباع احتياجػػات كػػؿ األطػراؼ المعنيػػة ،فػػالمرء فػػي حاجػػة أف ياػػعر بأىميتػػو كقيمتػػو فػػي الحيػػاة
عند أفراد مجتمعو كىذا مػا يطمبػو منػو اآلخػر ،فحاجػة الاػخص كنيمػو لماػعكر بقيمتػو كذاتػو عنػد
اآلخػريف أمػػر طبيعػػي كعػػالمي كمػػا أنػػو ميػػـ لماػػخص مثػػؿ أىميػػة الغػػذاء الػػالزـ لسػػد جكعػػو ،فػػإذا
كػػاف الجسػػد يحتػػاج سػػعرات ككحػػدات ح ارريػػة فػػإف الػػذات فػػي حاجػػة إلػػى الاػػعكر بػػالقبكؿ كالمكافقػػة
كالتقدير االجتماعي).)Kaplan, 2006
كيكرد جيمس ( (James, 2005تسعة عار مقترحا لتنمية القدرات الاخصية
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 مكرـ،
كجعؿ منطمؽ التعامؿ مع اآلخريف قائـ عمى أساس كيؼ أُحب أف يعاممني اآلخر ،ال عمى
أساس التعالي كامتياف مااعر الناس كأحاسيسيـ كالتحمي باألخالؽ مع اآلخريف ،فيقكد عممية
التكاصؿ الصدؽ كاألمانة كالكفاء كاإلثار كالحب كالمساكة ،كالتحاكر بمطؼ كبمغة اىتمامات
اآلخريف كمصالحيـ متجنبا األنانية ،كتجنب تصنيؼ الناس مف ظكاىرىـ ،كتجنب إصدار
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األحكاـ عمييـ ،كتاابو اآلراء ليس قاعدة ،فالخالؼ الذم ال يصؿ إلى القطيعة ٍ
مثر لمفكر
كمقرب لكجيات النظر ،كمتعة اآلخريف ال تتحدد بكجية نظر بؿ تعزل إلى معرفة اآلخريف
باحتياجاتيـ .
كتنقسـ الاخصية إلػى مسػتكيات عديػدة كمختمفػة عمػى حسػب السػمكؾ اإلنسػاني الظػاىر،
فالسػػمككيات الضػػيقة يمكػػف تصػػنيفيا فػػي المسػػتكل األدنػػى لمسػػمـ االجتمػػاعي ،كفػػي المسػػتكل الػػذم
يس ػػبقو تج ػػد الس ػػمككيات ذات األف ػػؽ األكس ػػع ،كم ػػا تس ػػيـ العكام ػػؿ االجتماعي ػػة ف ػػي الت ػػأثير عم ػػى
الاخصية كىذه العكامؿ ىي)Mariwes, 2006( :
 .1العالقات االجتماعية :النزعة إلى التفاعؿ مع أفراد المجتمع مػف حيػث قبػكؿ اآلخػر ميمػا كػاف
اآلخر كالتكاصؿ معو بكؿ افافية إلى جانب الحميمة في التعامؿ.
 .2القبػػكؿ االجتم ػػاعي :المب ػػادرة لمما ػػاركة الفاعم ػػة مػػف أج ػػؿ نق ػػؿ المع ػػارؼ كاإلرتق ػػاء الجم ػػاعي،
كامػداد المجتمػػع بمػػا يعػكزه مػػف ميػػارات كامكانػات ،فػػي إطػػار حسػف الماػػاركة كالسػػمكؾ الحسػػف
مع اآلخريف.
 .3السمكؾ اليادؼ :الذم يمبي حاجة الفرد كالجماعة ،كيقصي كؿ ما يكقع الضرر عمى الفػرد أك
المجمكعة ،كذلؾ بما يتضمنو مف كفاء كصدؽ في المعاممة إلى جانب اإلثار.
 .4الت ػ ػكازف النفس ػ ػي :الجاىزيػػػة لمتعامػ ػػؿ مػ ػػع الصػ ػػعكبات كاإلاػػػكاالت كالضػ ػػغكطات بمكضػ ػػكعية
كمنطقيػػة ،كبمػػا يكفػػؿ لمجميػػع الصػػحة النفسػػية كالجسػػدية بحيػػث تسػػعى الاخصػػية إلػػى التيدئػػة
كالحؿ كاألماف.
 .5االنفت ػػاح إل ػػى التجرب ػػة المحس ػػكبة كالمدركس ػػة كع ػػدـ االنغ ػػالؽ أكالتص ػػمب كف ػػؽ م ػػا تس ػػمح ب ػػو
المجمكعة كترتضيو المبادئ كالقيـ.
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كيرل بكزاف ( )Buzan, 2006أف قدرة الاخص عمى االرتباط بالناس سكاء كانكا أفرادا
بالغػا اسػماهُ الػذكاء االجتمػاعي ،كالػى
ػاء ن
أك جماعات ىك تكاصؿ عقمي ،كحصكؿ ذلؾ يتطمػب ذك ن
ذلػػؾ المعنػػى ياػػير الخضػ ػر ( )2006حيػػث يػػرل أف مػػف ب ػػيف أكثػػر أسػػباب التس ػريح ال ػػكظيفي
التصػػمب ،كالتعامػػؿ الفػػض مػػع اآلخ ػريف ،كعػػدـ القػػدرة عمػػى ضػػبط الػػنفس كعػػدـ تحمػػؿ مسػػؤلية
اإلخفاؽ ،كاألحالـ غير الكاقعية كضعؼ الميارات االجتماعية كالفاؿ في بناء ابكة اجتماعية.
مشكمة الدراسة:
تعػد عمميػة التكاصػػؿ مػع النػاس كتجػػاذب الحػديث معيػػـ سػكاء أكػاف كديػػا عػاب ار ،أـ ألجػػؿ
متطمبات مينية ،كذلؾ كالقياـ بكاجبات عالجية ،أك إراادية ليست باألمر السيؿ ،إذ تتطمػب مػف
القػػائـ بيػػذه الميمػػة االسػػتعداد االجتمػػاعي ،كالتمتػػع بميػػارات متعػػددة لالقتػػدار عمػػى التفاعػػؿ مػػع
اآلخريف كفؽ ضكابط المينة (الرايدم كالسيؿ.)2000 ،
كقػػد انبثقػػت ماػػكمة ىػػذه الد ارسػػة مػػف نتػػائج د ارسػػة حبيػػب ( )1990التػػي كاػػفت عػػف قػػكة
ت ػػأثير الخص ػػائص النفس ػػية عم ػػى األداء كالس ػػمكؾ االجتم ػػاعي ،كد ارس ػػة ا ػػنيدر كاكرم ػػاف كك ػػانفر
( )Schneiderm, Ackerman & Kanfer, 1996التػي كاػفت أف أبعػاد الاخصػية العامػة
ترتبط بقكة بالكفاءة االجتماعية ،كدراسة الايرم ( )2000التي أكصت بضركرة انتقػاء المراػديف
مف المؤىميف كعدـ تكميؼ غير المختصيف بالقياـ بالعممية اإلراادية ،كد ارسػة جكرككفػا كجكرككفػا
( )Jurčová & Jurčová,2000التي كافت عف عالقة بيف بعض عكامؿ الاخصػية كالتفكيػر
االبتك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارم ،كد ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة رينبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرج كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػككى ك كالي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػز كفي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرتش كتكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس
) (Renneberg, Mücke, Wallis, Fydrich & Thomas, 2003التي كافت عف ارتبػاط
بػيف المػزاج االيجػػابي كالكفػػاءة االجتماعيػػة ،كد ارسػػتي تيػرالؾ كزمػػالءه كجكنسػػكف كتاػػيف ككػػكىيف
( )Ter Laak et al., 2003; Johnson, Chen & Cohen,2004المتػاف أظيرتػا أف
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بعػػض عكامػػؿ الاخصػػية منبئػػة عػػف كجػػكد السػػمكؾ غيػػر المرغػػكب فيػػو اجتماعيػػا ،ككػػذلؾ د ارسػػة
الناػػاكم ( )2006التػػي أظيػػرت كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة بػػيف سػػمات الاخصػػية كفاعميػػة الػػذات،
كدراسة الاميرم ( )2006التي كاػفت عػف عالقػة بػيف التكجػو لمسػاعدة اآلخػريف كبعػض سػمات
الاخصػية ،كد ارسػة بػاكس كزمػالءه ( )Bakx et al., 2006التػي كجػدت أف االنبسػاط كاالتػزاف
االنفعالي ىما خصائص الاخصية المستقرة نسبيا.
كمػػا تممػػس الباحػػث ماػػكمة ىػػذه الد ارسػػة بحكػػـ عممػػو فػػي ك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ إذ الحػػظ
تنكعا بيف العامميف في التكاصؿ كاالنفتاح فيما بينيـ مف جية ،كبينيـ كبيف الطمبة كأكلياء أمكرىـ
مف جية أخرل ،كما أنيـ متفاكتكف في ذلؾ مف اخص آلخر ،كىذا يصبح ذا خطر كأىميػة إذا
كاف مف ذكم االختصاص مثؿ االختصاصي االجتماعي في المدرسة.
كمػػا تتعػػزز ماػػكمة ىػػذه الد ارسػػة مػػف خػػالؿ نتػػائج د ارسػػة السػػالمة ( )2003التػػي أاػػارت
إل ػػى أف س ػػمات الاخص ػػية لممرا ػػد النفس ػػي تع ػػد م ػػف أكث ػػر المتغيػػرات أىمي ػػة لمس ػػاعدة اآلخػ ػريف،
فنجاحو معكال بدرجة كبيػرة عمػى سػماتو الاخصػية بغػض النظػر عػف مسػتكاه التػدريبي ،بػال إنكػار
ألىمية التدريب كالتعمـ ،كأف كال منيما دالة عمى اآلخر ،كمػف ىنػا تبػدك الحاجػة ممحػة لالعتنػاء
بثالث ػػة مح ػػاكر رئيس ػػة ف ػػي إع ػػداد المرا ػػد النفس ػػي كى ػػي :التأىي ػػؿ األك ػػاديمي ،كالخبػ ػرة كالت ػػدريب،
كالسمات الاخصية ( دبكر كالصافي.)2007
كمػػا تتجمػػى ماػػكمة ىػػذه الد ارسػػة فػػي كػػكف الكفػػاءة االجتماعيػػة مػػف أىػػـ مكضػػكعات عمػػـ
الػػنفس االجتمػػاعي ،فيػػي مظيػػر القػػكة االجتماعيػػة كالصػػحة النفسػػية كمػػا أنيػػا عامػػؿ مػػف عكامػػؿ
النجاح االجتماعي ،كىي سبب رئيس في تحديد طبيعة التفاعالت اليكمية لمفرد مع المحيطيف بػو
في اتى مجاالت حياتو (المغازم.)2004 ،
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كبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ تكلػػد لػػدل الباحػػث الػػدافع إلػػى اكتاػػاؼ عػػف العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف
سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتمػاعييف ،كمػا السػمات الاخصػية
المنبئة عف الكفاءة االجتماعية.
أىمية الدراسة:
تكتسػػب ىػػذه الد ارسػػة أىميتيػػا مػػف أىميػػة الفئػػة المسػػتيدفة بالد ارسػػة كىػػي االختصاصػػييف
االجتمػػاعييف ،كذلػػؾ نظ ػ ار لػػأدكار الميمػػة التػػي تنػػاط بي ػـ كالمتمثمػػة فػػي المسػػاندة كالػػدعـ النفسػػي
كالترب ػػكم كالنم ػػاء المعرف ػػي لمطمب ػػة ،في ػػـ ال ػػذيف يتكلػ ػكف ميم ػػة ال ػػدعـ كالمس ػػاعدة لمط ػػالب كأكلي ػػاء
األمػػكر بػػؿ كيتعػػداه لػػزمالئيـ المعممػػيف كمػػا ياػػير إلػػى ذلػػؾ دليػػؿ عمػػؿ األخصػػائي االجتمػػاعي
(ك ازرة التربية كالتعميـ.)2010،
كما تنبع أىمية ىذه الد ارسػة مػف أىميػة المكضػكع الػذم تتناكلػو ،كمػا تسػعى لمكاػؼ عنػو
كىك السمات الاخصية ،الكفاءة االجتماعية ،كالعالقة بينيما ،كذلؾ إليضاح المعايير التػي تحػدد
اختيار االختصاصييف االجتمػاعييف كغيػرىـ مػف المػكظفيف التػي تقتضػي طبيعػة عمميػـ التكاصػؿ
مػع اآلخػريف لمكصػػكؿ بيػـ أك معيػػـ إلػى كضػػع مػرض عمػػى المسػتكل الفػػردم الػذاتي أكالجمػػاعي.
ككػػذلؾ تنبػػع أىميػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػف ككنيػػا تعطػػي بعػػدا ألىميػػة القيػػاس النفسػػي لكضػػع
المكظػػؼ المناسػػب فػػي المكػػاف المناسػػب ،فاختيػػار الاػػخص المناسػػب بداللػػة اخصػػيتو ككفائتػػو
االجتماعية ،لتكلى ميمة تقتضي تقديـ خدمات اجتماعية يعد مؤار لنجاح تمؾ الميمة.
كمػػا تنبثػػؽ أىميػػة ىػػذه الد ارسػػة مػػف نػػدرة الد ارسػػات السػػابقة المتعمقػػة بماػػكمة الد ارسػػة التػػي
أجريػػت فػػي سػػمطنة عمػػاف حيػػث لػػـ يتسػػف لمباحػػث حسػػب حػػدكد عممػػو كاطالعػػو العثػػكر عمػػى أيػػة
دراسة ىدفت إلى تقصي العالقة بيف سػمات الاخصػية كالكفػاءة االجتماعيػة لػدل االختصاصػييف
االجتماعييف في سمطنة عماف.
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كما تكاؼ ىذه الدراسة أىميتيا مف خالؿ النتائج التي تسفر عنيا كالتي مف المؤمػؿ أف
تساعد أصحاب القرار في ك ازرة التربية كالتعميـ العمانيػة فػي اختيػار االختصاصػييف االجتمػاعييف
كالمراديف النفسييف كالمػكجييف ،كغيػرىـ مػف العػامميف فػي ضػكء سػماتيـ الاخصػية ذات العالقػة
بالكفاءة االجتماعية.
أىداف الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى الكاؼ عف:
 .1سمات الاخصية السائدة لدل االختصاصييف االجتماعييف.
 .2االخػػتالؼ فػػي سػػمات الاخصػػية لػػدل االختصاصػييف االجتمػػاعييف تبعػػا الخػػتالؼ متغيػػرم
النكع االجتماعي ،كعدد سنكات الخبرة.
 .3مستكل الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف.
 .4االختالؼ في مستكل متكسطات الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصػييف االجتمػاعييف تبعػا
الختالؼ متغيرم النكع االجتماعي ،كعدد سنكات الخبرة.
 .5طبيعة العالقة بيف سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف.
 .6مػ ػػدل االخػ ػػتالؼ فػ ػػي طبيعػ ػػة العالقػ ػػة بػ ػػيف سػ ػػمات الاخصػ ػػية كالكفػ ػػاءة االجتماعيػ ػػة لػ ػػدل
االختصاصييف االجتماعييف تبعا الختالؼ متغيرم النكع االجتماعي ،كعدد سنكات الخبرة.
 .7م ػ ػػدل إس ػ ػػياـ س ػ ػػمات الاخص ػ ػػية ف ػ ػػي التنب ػ ػػؤ ب ػ ػػدرجات الكف ػ ػػاءة االجتماعي ػ ػػة كأبعادى ػ ػػا ل ػ ػػدل
االختصاصييف االجتماعييف.

8

أسئمة الدراسة:
 .1ما سمات الاخصية السائدة لدل االختصاصييف االجتماعييف؟
.2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في سمات الاخصية لدل االختصاصييف االجتماعييف
تعزل إلى متغيرم النكع االجتماعي ،كعدد سنكات الخبرة؟
.3ما متكسط درجات الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف؟
.4ىؿ تختمؼ متكسطات درجات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا لدل االختصاصييف االجتماعييف
باختالؼ متغير النكع االجتماعي ،كعدد سنكات الخبرة؟
.5ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية لدل
االختصاصييف االجتماعييف؟
.6ىؿ تختمؼ طبيعة العالقة االرتباطية بيف سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية لدل
االختصاصييف االجتماعييف باختالؼ النكع االجتماعي ،كعدد سنكات الخبرة؟
.7ما مدل إسياـ سمات الاخصية في التنبؤ بدرجات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا لدل
االختصاصييف االجتماعييف؟
مصطمحات الدراسة:
كرد في عنكاف ىذه الدراسة عدد مف المصطمحات التي تحتاج إلى التعريؼ بيا ،كفيما
يمي تحديد ىذه المصطمحات ،كالتعريؼ المناسب لكؿ منيا:
 .1ســـمات الشخصـــية (Traits

 :)Personalityالسػػمات ( :)Traitsجمػػع سػػمة (،)Trait

كيعرفيػا كاتػؿ ( )Cattell, 1946, p. 250بأنيػا "مجمكعػة ردكد األفعػاؿ أك االسػتجابات
الت ػػي يربطي ػػا ن ػػكع م ػػف الكح ػػدة الت ػػي تس ػػمح لي ػػذه االس ػػتجابات أف تكض ػػع تح ػػت اس ػػـ كاح ػػد
كمعالجتيا بالطريقة ذاتيا في معظـ األحكاؿ".
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أمػا الاخصػػية فيعرفيػػا إلبػػكرت ) )Personality) )Alport, 1937, p. 42بأنيػػا "التنظػػيـ
الدينامي داخؿ الفػرد لتمػؾ األجيػزة النفسػية كالجسػمية التػي تحػدد طابعػو الخػاص فػي تكافقػو مػع
بيئتو".
أمػػا إجرائيػػا فيعػػرؼ الباحػػث سػػمات الاخصػػية فػػي ىػػذه الد ارسػػة بأنيػػا مجمكعػػة الػػدرجات التػػي
سيحصػؿ عمييػػا أفػراد العينػػة مػف خػػالؿ إجابػاتيـ عمػػى فقػرات مقيػػاس العكامػؿ الخمسػػة الكبػػرل
لقيػػاس الاخصػػية لػػدل ال اراػػديف ،كالػػذم أعػػده ككسػػتا كمػػاكرم مػػف النسػػخة ) (Sمػػف القائمػػة
(.)NEO-PI-R
 .2الكفاءة االجتماعية (: (Social Competenىي" نسػؽ مػف الميػارات المعرفيػة كالكجدانيػة
كالسمككية التػي تيسػر صػدكر سػمككيات اجتماعيػة تتفػؽ مػع المعػايير االجتماعيػة أكالاخصػية
أك كمييما معا ،كتسيـ في تحقيؽ قدر مالئـ مف الفاعمية كالرضا فػي مختمػؼ مكاقػؼ التفاعػؿ
االجتمػػاعي مػػع اآلخ ػريف كتػػنعكس مظػػاىر الكفػػاءة فػػي كافػػة صػػكر ميػػارات التكاصػػؿ كتككيػػد
ال ػػذات كح ػػؿ الما ػػكالت االجتماعي ػػة كالتكاف ػػؽ التفس ػػي االجتم ػػاعي لمف ػػرد" (الغري ػػب،2010 ،
ص.)39.
أما إجرائيا فيعرؼ الباحػث الكفػاءة االجتماعيػة فػي ىػذه الد ارسػة بأنيػا مجمكعػة الػدرجات التػي
سيحص ػػؿ عميي ػػا أفػ ػراد العين ػػة م ػػف خ ػػالؿ إجاب ػػاتيـ عم ػػى فقػ ػرات مقي ػػاس الكف ػػاءة االجتماعي ػػة
المستخدـ الدراسة الحالية.
 .3االختصاصي االجتماعي :كيقصد بو الاخص الفني كالمينػي الػذم يمػارس عممػو فػي المجػاؿ
الد ارسػ ػػي فػ ػػي ضػ ػػكء مفيػ ػػكـ الخدمػ ػػة االجتماعيػ ػػة ،كعمػ ػػى أسػ ػػاس فمسػ ػػفتيا ،ممتزمػ ػػا بمبادئيػ ػػا
كمعاييرى ػا األخالقيػػة ،ىادفػػا إلػػى مسػػاعدة التالميػػذ الػػذيف يتعسػػركف فػػي تعمػػيميـ ،إضػػافة إلػػى
مساعدة المدرسة عمى تحقيؽ أىدافيا التربكية كالتعميمية ،كاعداد أبنائيا لممستقبؿ ،كيككف مف
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خريج ػػي كمي ػػة اآلداب كالعم ػػكـ االجتماعي ػػة ،قس ػػـ العم ػػؿ االجتم ػػاعي كعم ػػـ االجتم ػػاع (دلي ػػؿ
االختصاصي االجتماعي.)2012 ،
محددات الدراسة:
تتحدد نتائج ىذه الدراسة بالمحددات التالية:
 .1حــدود بشــرية :االختصاص ػيكف االجتمػػاعيكف (الػػذككر كاإلنػػاث) العػػاممكف فػػي مػػدراس ك ازرة
التربية كالتعميـ في محافظة مسقط.
 .2حدود زمنية :طبقت ىذه الدراسة في العاـ الدراسي.2012/2011
 .3حــــــدود مكانيــــــة :طبقػ ػ ػػت ىػ ػ ػػذه الد ارسػ ػ ػػة فػ ػ ػػي مػ ػ ػػدارس محافظػ ػ ػػة مسػ ػ ػػقط لمعػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػػي
.2012/2011
أدوات الدراسة:
تحدد نتائج ىذه الدراسة بأداتييا :قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لماخصية ()NEO-FFI-S
كالتػ ػػي تػػػـ تعريبيػ ػػا كتقنينيػ ػػا عمػ ػػى البيئػ ػػة العمانيػػػة مػ ػػف قبػ ػػؿ الكمب ػػاني( ،)2006كمقيػ ػػاس الكفػ ػػاءة
االجتماعيػة الػذم قػاـ الباحػث ببنػػاءة ألغػراض تحقيػؽ أىػداؼ الد ارسػة الحاليػػة ،لػذا فػإف نتػائج ىػػذه
الدراسة تتحدد بالخصائص السيككمترية لياتيف األداتيف كمدل قدرتيما عمى قيػاس مػا كضػعتا مػف
أجمو.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

أكال :اإلطار النظرم


سمات الاخصية



الكفاءة االجتماعية

ثانيا :الدراسات السابقة

الفصل الثاني

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ينتظـ ىذا الفصؿ في جزئيف :الجزءاألكؿ اإلطار النظرم الذم تناكؿ فيو الباحث سػمات
الاخصػػية كالكفػػاءة االجتماعيػػة ،كالجػػزء الثػػاني تنػػاكؿ فيػػو الباحػػث الد ارسػػات السػػابقة ذات العالقػػة
بمكضكع ىذه الدراسة.
أوال:اإلطار النظري
يتضمف اإلطار النظرم في ىذه عرضا لمفيكـ الاخصية ،كمحدداتيا ،كنظرياتيا ،كما
يتضمف مفيكـ الكفاءة االجتماعية ،كمؤاراتيا ،كأبعادىا.
 1ـ الشخصيـــة ( :)Personal
حػػاز مكضػػكع الاخصػػية فػػي عمػػـ الػػنفس مكانػػة ىامػػة خػػالؿ السػػنكات السػػتيف الماضػػية،
حتػػى أضػػحت المكضػػكع الػػذم تبػػدأ بػػو البحػػكث النفسػػية أك تنتيػػي إليػػو ،كممػػا أظيػػر ىػػذه المكانػػة
النظػػر إلػػى السػػمكؾ عمػػى أنػػو محصػػمة الاخصػػية التػػي تعمػػؿ ككحػػدة متكاممػػة فييػػا كػػؿ مػػا ينطػػكم
عميو السمكؾ مف عناصر كمركبات كدكافع كقدرات(عمياف.)2010،
كترجػع بدايػػة اىتمػػاـ منظػػرم الاخصػػية بالعالقػة بػػيف اخصػػية الفػػرد كسػػمككو مسػػتخدميف
مفػػاىيـ نظريػػة تػػدعى بكحػػدات بنػػاء الاخصػػية لم ػربط بػػيف المحػػددات الداخميػػة لمسػػمكؾ كاألفعػػاؿ
الص ػريحة التػػي يربطيػػا بأىدافػػو كالنػػاس كالبيئػػة التػػي يعػػيش فييػػا ،يعػػكد إلػػى مئػػات السػػنيف قبػػؿ
الميالد ،فاختالؼ الناس في قاماتيـ كألكانيـ كأباارىـ كجمػاجميـ كمنػاكبيـ ،كتبػاينيـ فػي قػدراتيـ
اإلدراكيػػة كالعاطفيػػة اسػػترعى انتبػػاه كمالحظػػة اإلنسػػاف القػػديـ ،فقػػد الحػػظ المفكػػركف اإلغريػػؽ أف
الككف يتألؼ مف كحدات ،كافترض دكقميس (حكالى 450ػ 490ؽ.ـ) أف الكػكف يتػألؼ مػف أربعػة
عناص ػ ػػر :التػػ ػراب كالم ػ ػػاء كاليػ ػ ػكاء كالن ػ ػػار ،كت ػ ػػرجـ أب ػ ػػكقراط ( حػ ػ ػكالى  460 _ 377ؽ.ـ) ى ػ ػػذه
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العناصػػر إلػػى أربعػػة أمزجػػة :الصػػفراكم ،كالسػػكداكم ،كالػػدمكم ،كالبمغمػػي ،ككصػػؼ م ػزاج األف ػراد
عمى أساس تعادؿ ىذه األمزجة (السمعكس.)2001،
تمػؾ المحػػاكالت أعطػػت األداة النمطيػػة التػػي يسػػتعيف اإلنسػػاف بيػػا لػػيفيـ نفسػػو كمػػف حكلػػو
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
عف طريػؽ الحػدس كالتخمػيف كالف ارسػة إلػى القيػاس القػائـ عمػى اسػتراتجيات أكثػر دقػة كمكضػكعية
(عامكد.)2001 ،
كقد تسػارعت حركػة االىتمػاـ بالاخصػية كتنامػت إلػى درجػة أنيػا اسػتحكذت عمػى اىتمػاـ
الكثير مف الباحثيف ،كباألخص في العقكد األربعة أك الخمسة األخيرة  ،إف أُرخ ليا بعاـ 1930
بدايػػة االسػػتخداـ المػػنظـ لمتحميػػؿ العػػاممي فػػي بحكثيػػا ،كيتضػػح ذلػػؾ مػػف النتػػاج العممػػي المت ازيػػد
كالمط ػ ػػرد ،ال ػ ػػذم كان ػ ػػت الاخص ػ ػػية مث ػ ػػار االىتم ػ ػػاـ في ػ ػػو ،م ػ ػػا يعك ػ ػػس قيم ػ ػػة كمكان ػ ػػة الاخص ػ ػػية
(عبدالخالؽ.)1990 ،
تعريف الشخصية (:)Personality
يعكد أصؿ لفظة ( )Personalityإلى المغة الالتينية القديمة ،كيعني عندىـ القناع الذم
تقنع بو الممثؿ ليخرج إلى خابة المسرح فػي الػزمف اإلغريقػي ،كىػك مغػاير لاخصػيتو الحقيقيػة،
ليككف معينا لو عمى أداء الدكر المناط بو ،بما يتناسب مع اخصية الػدكر ،فربمػا يكػكف البطػؿ
أك الا ػرير أكالمظمػػكـ ،كقػػد يكػػكف لػػبس القنػػاع ألجػػؿ الخجػػؿ أك تغطيػػة التاػػكىات ،كقػػد اصػػطمح
عميو يػكنج ( )Jungالعػالـ السكيسػرم لداللػة عمػى القنػاع الػذم يضػعو الاػخص عمػى اخصػيتو،
استجابة لمقتضيات الكضع االجتماعي كالتقميدم كسػمطاف العػادات ،كلمطالبػو الذاتيػة النابعػة مػف
حاجاتو النمطية األكليو ،كالقناع يطمؽ عمى الدكر الذم يعطيو المجتمع لماػخص ،كػي يمعبػو فػي
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الحي ػ ػػاة ،كى ػ ػػك اص ػ ػػطالح اس ػ ػػتخدمو ي ػ ػػكنج ف ػ ػػي مقاب ػ ػػؿ ال ػ ػػنفس ،كمب ػ ػػدأ حي ػ ػػاة فص ػ ػػاحبو مقن ػ ػػع
( )the personal manيخفػي خمفػو مككنػات اخصػيتو العميقػة ليػتمكف مػف مكاجيػة بيئتػو فػي
مقابؿ الاخص الذم اليمبسو (( )the individual manعيسكم.)2005 ،
كفي االصطالح النفسي نجد أف لماخصية تعاريؼ متعدة ،فمنيا ما يصؼ االستعدادات
الداخميػػة كالعكامػػؿ الخارجيػػة التػػي تتفاعػػؿ مػػع بعضػػيا بعضػػا فتكػػكف الاخصػػية ،كمنيػػا مػػا يؤكػػد
الصػػحة النفسػػية فينظػػر إلػػى الاخصػػية مػػف زاكيػػة نمػػط التكافػػؽ الفػػردم المتميػػز ،كمنيػػا مػػا يعتمػػد
األثػػر الػػذم يتركػػو الفػػرد فػػي اآلخ ػريف ،كمنيػػا مػػا يتنػػاكؿ الصػػفات كالمظػػاىر الخارجيػػة لماػػخص،
كمنيػػا مػػا ينطػػؽ مػػف الػػذات الداخميػػة كقػػكة مركزيػػة مكجيػػة ،كمنيػػا مػػا يتناكليػػا فػػي مجمكعػػة مػػف
الصفات فيي حاصؿ جمع االستعدادات كالصفات (ايكاف ،)2007 ،كمف أبرزىا:
تعريؼ جيمفكرد ( (Guilford, 1959, pp.7الذم يرل بأنيا "ذلؾ النمكذج الفريد الذم
تتكػػكف منػػو سػػماتو" كيعرفيػػا كاتػػؿ ( )Cattel, 1966, p.93بأنيػػا "مػػا يمكننػػا مػػف التنبػػؤ بمػػا
سػػيفعمو الاػػخص عنػػدما يكضػػع فػػي مكقػػؼ معػػيف مضػػيفا أف الاخصػػية تخػػتص بسػػمكؾ الفػػرد
الظػػاىرم كالبػػاطني" ،كيػػرل أيزنػػؾ ( )Eysench,1970, p.2أنيػػا "ذلػػؾ التنظػػيـ الثابػػت كالػػدائـ
إلى حد ما لطباع الفرد كمزاجو ،كعقمو ،كبنية جسمو كالذم يحدد تكافقو الفريد لبيئتو"
أما ستانجر ) )Stagner,1974, p.5فيرل بأنيا "نمط فريد مف المدركات كالدكافع
المميزة لماخص إنيا ما يرغب الاخص فيو ،كأسمكبو في تحقيؽ ىذا الذم يرغب فيو ،إنيا
التنظيـ الداخمي لمدكافع كاالنفعاالت كالمدركات كالذكريات التي تقرر سمكؾ الاخص"
كيرل خكرم ( ،1996ص )19.بأنيا " بنية دينامية داخمية تنتظـ فييا جميع األجيزة
العضكية كالنفسية ،بحيث تحدد ما يميز أك يمتاز بو الفرد مف سمكؾ أك أفكار"
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أما عبدالخالؽ ( ،2002ص )64.فيعرفيا بأنيا "نمط سمككي مركػب ثابػت دائػـ إلػى حػد
كبير ،يميز الفرد عف غيره مف الناس ،كيتككف مػف تنظػيـ فريػد بمجمكعػة مػف الكظػائؼ كالسػمات
كاألجيػزة المتفاعمػػة معػػا ،كالتػػي تضػػـ القػػدرات العقميػػة كالكجدانيػػة أك االنفعاليػػة ،كالنػػزكع أك اإلرادة
كتركيب الجسـ ،كالكظائؼ الفيزكلكجية ،التي تحدد طريقػة الفػرد الخاصػة فػي االسػتجابة ،كأسػمكبو
الفريد في التكافؽ لمبيئة"
كبإمعاف النظر في التعاريؼ السابقة يمكف لمباحث استنتاج اآلتي:
 .1أف الاخصية نمكذج فريد اليتكرر كالبصمة كغيرىػا ممػا يميػز الفػرد عػف غيػره ،كيجعمػو كيانػا
مستقال.
ػر ينبػ ػ بم ػػا س ػػيقع عمي ػػو اختي ػػار الف ػػرد م ػػف س ػػمككات ف ػػي المكاق ػػؼ
 .2أف الاخص ػػية تع ػػد مؤا ػ ا
المختمفة حسب يظير مف معالـ اخصيتو.
 .3أف الاخصػػية تنظػػيـ متكامػػؿ لجميػػع أجيػزة اإلنسػػاف العضػػكية كالنفسػػية ،فالاخصػػية إذف ىػػي
نتيجة لذلؾ التفاعؿ الذاتي المنظـ.
 .4أف الاخصية تحدد لمفرد تكافقا فريدا مع بيبئتو ،يختمؼ فيو عف غيره مف األفراد.
 .5أف الاخصػية تنظػيـ يغمػب عميػػو طػابع الثبػات كالديمكمػة ،خاصػػة عنػد بمػكغ مرحمػة الراػػد(أبك
رزؽ ،)2011 ،كىػػػك اليعنػ ػػي أف التغييػ ػػر يصػػػبح ممتنعػ ػػا كمس ػػتحيال  ،فسػ ػػمة التغييػ ػػر تبقػ ػػى
حاضرة ينبغي مراعاتيا في عممية القياس ،السيما في الحاالت التالية (العجمي:)2005 ،


نػػكع المثي ػرات التػػي يتعػػرض ليػػا كػػالمثيرات الجسػػمية كالفسػػيكلكجية اثنػػاء مرحمػػة المراىقػػة ،أك
ميثيرات بيئية حادة كالمكاقؼ االنفعالية كالنفسية الاديدة كالتي قد تسبب لو صدمة انفعالية.



تأثير العكامؿ كالمثيػرات المختمفػة عمػى عمػر الفػرد كػالفترات الحرجػة فػي عمػر اإلنسػاف نتيجػة
ظيكر كنمك صفات تككينية ككظيفية معينة.
16



ما يفرضو الدكر كالمركز مف التزامات تؤدم لتغير اخصية الفػرد فػي مضػمكف بعػض سػماتو،
أك اكتساب سمات جديدة.



درجة تقدير كتأكيد الذات فكثي ار ما يغير الفرد في التنظيـ الكمي لاخصيتو حتى يحصؿ عمى
إاباع كامؿ لحاجتو إلى الذات.

محددات الشخصية ومكوناتها:
يػػرل (أبػػك رزؽ )2011،أف محػػددات الاخصػػية ىػػي عبػػارة عػػف مجمكعػػة المتغي ػرات أك
المنظكمػػات األكثػػر حسػػما فػػي تحديػػد الاخصػػية كنمكىػا ،كيػػرل الكايػػد ( )1996أف الاخصػػية ال
تنم ػػك كال تط ػػكر كال تتا ػػكؿ ف ػػي الفػ ػراغ مس ػػتقمة عم ػػا حكلي ػػا ،كي ػػذكر ى ػػاؿ (1970

 )Hal,أف

الاخصية عند فركيد ( )Freudتتككف في مجمكعيا مف اليك ،كاألنا ،كاألنا األعمػى فيػي تعمػؿ
بصفة تعاكنية ماتركة لتمكف الفػرد مػف ممارسػة ناػاطو الفعػاؿ المجػدم فػي بيئتػو كغايتػو ارضػاء
الحاجات كااباع الرغبات األساسية لإلنساف.
كيفسػػر عػػكض ( )1987اليػػك بأنػػو مسػػتقر الطاقػػة النفسػػية كالبيمكجيػػة كيتكػػكف مػػف كػػؿ
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
الاػػعكر كاإلدراؾ كالتفكيػػر كالتبص ػر ،كاألنػػا األعمػػى يمكػػف النظػػر إليػػو عمػػى أنػػو سػػمطة تا ػريعية
تنفذيو أكىك الضمير ،كىذه السمطة كالضمير ىما ممثال القيـ.
كيضع غنيـ ( )1983لماخصية أربع محددات:
 .1تككينية بيمكجية :كيتمثؿ في التأثيرات الكراثية الخمقية التي تجعؿ األفراد يختمفكف عف بعضيـ
ال ػػبعض بص ػػرؼ النظ ػػر ع ػػف ظ ػػركؼ الت ػػأثير البيئ ػػي المح ػػيط ،كاألجيػ ػزة العض ػػكية كالجي ػػاز
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العصبي المركزم كالمستقؿ ككظائفيما كعالقة ذلؾ بأنمػاط الاخصػية ،كالتكػكيف البيككيميػائي
كالغددم لمفرد.
 .2كبيئيػػة :كتتمثػػؿ فػػي البيئػػة الثقافيػػة كاالجتماعيػػة التػػي يعػػيش فييػػا الفػػرد ،كاألسػرة فيمػػا يػػؤثراف
تأثي ار ممحكظا في نمك الاخصية كتكامميا.
 .3كالدكر :كىك ياير إلى أنو لفيـ سمكؾ فرد ما يجب أف ننتبو في الكقت نفسو إلػى خصػائص
اخصيتو كالى المكقؼ االجتماعي الذم يكجد فيو.
 .4كالمكقؼ :فو يمعب دك ار في تعديؿ السمكؾ حسب ظرؼ المكقؼ الذم يكجد فيو.
كيذىب أرنكؼ ) )Ernov, 2005إلى إف اخصػية الفػرد تتكػكف مػف الخصػائص الثابتػة
التػػي تتمثػػؿ فػػي سػػمككو ،المكتسػػبة مػػف طريػػؽ خب ارتػػو ،كالتػػي يسػػمييا الفػػرص الفريػػدة ،أك بفعػػؿ
الخبرات التي ياترؾ فييا مع اآلخريف ،كتسيـ فييا كذلؾ الكراثة أكالتفاعؿ بيف الكراثة كالبيئة.
كقػػد تن ػاكؿ الاخصػػية بالد ارسػػة كالتحميػػؿ العديػػد مػػف النظريػػات التػػي تباينػػت فػػي منحنػػى
الرؤيػػة كالتركيػػز ،كمػػف أىميػػا نظريػػات السػػمات التػػي تعتمػػد فػػي منيجيػػا عمػػى التحميػػؿ العػػاممي
كأسمكب إحصائي في اختزاؿ السمات المتعددة (أبكىااـ.)2007 ،
كقػػد اعتمػػد الباحػػث فػػي درسػػتو الحاليػػة فػػي عمميػػة القيػػاس كالتحميػػؿ كالتفسػػير عمػػى تمػػؾ
الرؤية التي قامت عمييا نظريات السمات فيما يتعمؽ بجانب الاخصية مف ىذه الدراسة.
نظريات سمات الشخصية:
تعػػد نظريػػات السػػمات مػػف الكسػػائؿ المثمػػى لكصػػؼ الاخصػػية كتقييميػػا ،حيػػث إنيػػا تعبػػر
عػػف مظ ػػاىر الثب ػػات كالتماس ػػؾ النس ػػبي ف ػػي س ػػمكؾ الف ػػرد ،فالس ػػمات عب ػػارة ع ػػف تجم ػػع لع ػػدد م ػػف
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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ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف غيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف األفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد اآلخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػريف (دح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالف  ،2007ص ،)11.ك ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرل كات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
( )Cattell, 1946, p. 250أف السمات ىي مجمكعة ردكد األفعاؿ أكاالستجابات التي يربطيػا
نػػكع مػػف الكحػػدة ،التػػي تسػػمح ليػػذه االسػػتجابات أف تكضػػع تحػػت اسػػـ كاحػػد ،كمعالجتيػػا بالطريقػػة
ذاتيا في معظـ األحكاؿ.
كيرل (الاميرم )2006 ،أف السمة تختمؼ عف البعد فبعد الاخصية ىػك مفيػكـ مجػرد
بطبيعتػػو ،كىػػي ال تاػػاىد بػػالعيف ،كانمػػا ىػػي تخطػػيط رمػػزم يسػػاعد عمػػى فيػػـ الاخصػػية ،كعميػػو
فاألبعاد أامؿ مف السمات ،فالسمة جػزء مػف البعػد ،أم جػزء مػف الكػؿ ،كمػا أف السػمة تػدؿ عمػى
الاخصية ،أم تعطي تمي از لاخصية الفرد عف غيرىا.
نظرية البورت (:(All port
الب ػػكرت ى ػػك أحػػػد أب ػػرز عمم ػػاء الػػػنفس ،كعمي ػػد اتج ػػاه السػػػمات ،كى ػػك ي ػػرل أف سػػػمات
الاخصية تنقسـ إلى ثالثة أنكاع( :الزؽ)2006 ،
 .1السمات األساسية ( :)Cardinal traitsكىي السمة السائدة فػي سػمكؾ الفػرد كالتػي يتػأثر بيػا
كؿ سمكؾ يعبر عنو ،كىك قميؿ كاألفراد الذيف يتسمكف بيػذا النػكع قمػة كمػف مثػؿ ىػذه السػمات
التسامح كالعدالة.
 .2السمات المركزية ( :)Cantral traitsكىي أكثر السمات تمييػ از لاخصػية الفػرد كتتػراكح مػف
خمس إلى عار سمات يمكف أف يكصػؼ بيػا اػخص مػا ،كىػي تعكػس األسػمكب المميػز فػي
الدؼء.
السمكؾ كالتعامؿ مع اآلخريف كمنيا الخجؿ ك ْ
 .3السػمات الثانكيػة ( :)Secandary traitsكىػي تمثػػؿ العناصػر أك المككنػػات األساسػية فػػي
الاػػخص ،كىػػي سػػمات مرك ػزة خاصػػة تظيػػر فػػي مكاقػػؼ معينػػة دكف غيرىػػا كىػػي أقػػؿ أىميػػة
بالنسبة لجكىر الاخصية ،كيمكف لمفرد أف يممؾ عددا كثي ار منيا ،كمف ىذه السػمات السػيطرة
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كالعدكانيػػة ف ػػي البي ػػت أثن ػػاء ممارس ػػة دكر األب ،كاالمتث ػػاؿ ف ػػي تعامم ػػو م ػػع رؤس ػػائو ف ػػي بيئ ػػة
العمؿ.
كتذكر عبدالمعطي( )1991أف إلبكرت قد كضع ثمانية معايير لتحديد السمة ،كىي أف:
 .1لمسمة أكثر مف كجكد أسمى.
 .2السمة أكثر عمكمية مف العادة
 .3السمة دينامية
 .4كجكد السمة يمكف أف يتحدد عمميا أك إحصائيا.
 .5السمات ليست مستقمة عف بعضيا بؿ مترابطة.
 .6سمة الاخصية ليس ليا نفس الداللة األخالقية سيكمكجيا.
 .7األفعاؿ كالعادات غير المتسقة مع سمة ما ،ال تاير إلى عدـ كجكد تمؾ السمة.
 .8السمات إما أف تككف فريدة أك ماتركة.
نظرية كاتل (:)Catell
يػػرل كاتػػؿ أف السػػمة عبػػارة عػػف ميػػكؿ كاسػػع كدائػػـ نسػػبيا ،كقػػد تكصػػؿ كاتػػؿ إلػػى تحديػػد
بع ػػض الس ػػمات لماخص ػػية اإلنس ػػانية كى ػػي :س ػػمة ال ػػذكاء مقاب ػػؿ س ػػمة الض ػػعؼ العقم ػػي ،كس ػػمة
الاػػجاعة مقابػػؿ سػػمة الجػػبف ،كسػػمة المػػرح مقابػػؿ سػػمة االكتئػػاب ،كسػػمة سػػرعة االىتيػػاج مقابػػؿ
سػػمة االسػػتقرار ،كسػػمة الثبػػات االنفعػػالي مقابػػؿ سػػمة عػػدـ الثبػػات ،كسػػمة اإليجابيػػة مقابػػؿ سػػمة
االعتمادي ػػة ،معتم ػػدا أسػ ػمكب التحمي ػػؿ الع ػػاممي ف ػػي تحدي ػػد الس ػػمات الت ػػي تن ػػتظـ بي ػػا الاخص ػػية
(أبكحكيج ،)2002 ،كيقسـ كاتؿ السمات إلى نكعيف ،كىما( :السرحاف)2000 ،
 .1السمات المصدرية ( )Source Traitsكيككف أساس ىذه السمات الصفات الكراثية.
 .2السمات السطحية ( )surface Traitsكىي أقرب في طبيعتيا إلى السمات المكتسبة.
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كمػػا يميػػز كاتػػؿ بػػيف ثالثػػة أن ػكاع أساسػػية ىػػي السػػمات المعرفيػػة ،كالسػػمات الكجدانيػػة،
كالسمات المزاجية (طافش.)2006 ،
نظرية ايزنك (:)Eysenck
يعتمد أيزنؾ في نظريتو عمى ثالثة مرتكزات أساسية ىي:
االنبس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاط ( ،)Extraversionمقاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ االنطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكاء ،)Introeversion( ،كالعص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابية
) )Neuroticisonمقاب ػػؿ االتػ ػزاف االنفع ػػالي ( ،(Emotionalstabilityكالذىاني ػػة أك المي ػػؿ إل ػػى
ال ػ ػػذىاف ( ،)Psychoticismفالمنبس ػ ػػط اجتم ػ ػػاعي متفائ ػ ػػؿ ،كالمنط ػ ػػكم متا ػ ػػائـ إل ػ ػػى ح ػ ػػد م ػ ػػا،
كالعص ػػابي قم ػػؽ كميم ػػكـ ،كالمت ػػزف انفعالي ػػا ى ػػك ال ػػذم يحص ػػؿ عم ػػى درج ػػات منخفض ػػة ف ػػي بع ػػد
العصابية ،كأما الذىاني فيميؿ إلػى التمركػز حػكؿ الػذات ،كيػرل أف جميػع األبعػاد السػابقة متصػمة
كيتمكضع سائر الناس عمى امتدادىا (مخائيؿ.)2009 ،
كمػػا أنػػو ي ػرل أف القيػػاس أمػػر بػػال األىميػػة ألم تطػػكر عممػػي ،كأف ترتيػػب السػػمكؾ ىػػك
الخطػػكة الرئيسػػة ،كالتحميػػؿ العػػاممي ىػػك أكثػػر األدكات فائػػدة نحػػك تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ  ،كيػػرل اف
الاخصية تتككف مف األفعاؿ كاالستعدادات التي تنتظـ في اكؿ ىرمي تبعا لعمكميتيا كأىميتيػا،
كتحتؿ الطراز أعمى مستكياتيا العمكمية ،كمػا تحتػؿ االسػتجابات النكعيػة أكثػر المسػتكيات نكعيػة
كأقميا عمكمية ،كتقع بيف المستكييف السمات(المنصكرم.)2008 ،
كلمػػا كانػػت نظريػػات السػػمات تنطمػػؽ لمكصػػكؿ إلػػى العكامػػؿ األساسػػية فػػي الاخصػػية مػػف
مرتكزىػػا األسػػاس كىػػك التحميػػؿ العػػاممي الػػذم يتنػػاكؿ المظػػاىر السػػمككية فػػي بنػػكد المقيػػاس ،فقػػد
أفرزت اتجاىات منظرم الاخصية في عممية التحميؿ اختالفات في تحديد عػدد العكامػؿ كنكعيػا،
فجمفػػكرد تكصػػؿ إلػػى ثالثػػة عاػػر عػػامال ،ككاتػػؿ ثالثػػة عاػػر عػػامال كأيزنػػؾ ثالثػػة عكامػػؿ ،كفػػي
نيايػػة الثمانيػػات كبدايػػة التسػػعينات مػػف القػػرف الماضػػي بػػرزت نظريػػة عامميػػة تضػػيؼ إلػػى نظريػػة
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أيزنؾ ثالثة عكامؿ أخرل سميت بالعكامؿ الخمسة الكبرل ،كقد مرت العكامؿ الخمسة بمجيػكدات
عػػدة بػػدء بجيػػكد إلبػػكرت إلػػى كاتػػؿ كفيسػػؾ ( )Fiskكبكرجاتػػا ( )Borgattaكسػػميث (،)Smith
كيعزل اتفاقػا أف تيػكس ككريسػتاؿ( )Goats&Crystalىمػا أكؿ مػف تكصػؿ إلييمػا باػكؿ كاضػح
في الستينات مػف القػرف الماضػي إال نيػا لػـ تمفػت االنتبػاه حتػى عقػد الثمانينػات بعػد أف محصػتيا
أعماؿ الباحثيف كمف أبرزىـ جكلدبرج ( ، )Goldbergكككستا  ،كماكرم (الركيتع.)2007 ،
قائمة العوال الخمسة الكبرى لمشخصية ()The Neo-Inventory-Revised
ت ػذكر ذيػػب ( )2012أف بنػػاء مقيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل لككسػػتا كمػػاكرم قػػد مػػر
بم ػػرحمتيف بم ػػرحمتيف األكل ػػى ف ػػي  1989كيتك ػػكف م ػػف ( )180بن ػػدا ت ػػـ اس ػػتخراجيا ع ػػف طري ػػؽ
التحميؿ العاممي مف عدة استخبارات تناكلت الاخصية ،كما قاـ بتطكير قائمػة مػف الصػفات التػي
تقػػيس العكامػػؿ الخمسػػة الكبػػرل لماخصػػية الماػػتقة مػػف قائمػػة ككلػػدبيرج لمصػػفات ثنائيػػة القطػػب
فخمصت القائمة المعدلة إلى ( )80صفة استخرجت منيا العكامؿ الخمسة الكبرل ثـ نارت قائمة
العكامػػؿ الخمس ػػة ( )NEO-FFI-Sف ػػي ص ػػكرتو اإلنجميزيػػة ،كالثاني ػػة ف ػػي  1992فبع ػػد د ارس ػػات
عديد عمى عينات سكية متنكعة تراكحة أعمارىا بيف( )65-21تـ تقميص القائمػة إلػى سػتيف فقػرة
بكاقع ( )12فقرة لكؿ عامؿ كأطمؽ عمييا قائمة العكامؿ الخمسة الجديد ( ،)New-FF-oكتاػير
أبكغزالة ( )2009إلى أف قائمة العكامؿ الخمسة تتمتع بخصائص عدة ،أىميا أنيا أنمكذج:
 .1اامؿ يضـ أكبر عدد مف متغيرات كصؼ الاخصية كيصنفيا داخؿ بنية متسقة.
 .2لسمات فيك ييتـ بدراسة السمات الاخصية التي يتبايف فييا األفراد.
 .3لكصؼ السمات السكية كليست المضطربة.
كيرل أبكأسعد ( )2010أف ىػذا األنمػكذج ييػدؼ إلػى جمػع السػمات المتنكعػة لماخصػية
في فئات( عكامؿ) رئيسة ،ال تتأثر بالحذؼ منيا أك اإلضافة إلييا ،كىذه العكامؿ ىي :االنبسػاط
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 ،Extraversionكالمقبكليػ ػ ػ ػػة (أك الطيبػ ػ ػ ػػة)  ،Agreeablenessكالضػ ػ ػ ػػمير الحػ ػ ػ ػػي أك الػ ػ ػ ػػيقظ
 ،Conscientiousnessكالعصابية مقابؿ االتزاف االنفعالي Neuroticism vs Emotional
 ،Stabilityكاالنفتػػاح عمػػى الخبػرة  ،Openness to Experienceكيضػػيؼ بػػأف جكلػػدبيرج
( )Goldbergأطمؽ عمى ىذه األبعاد باسـ العكامؿ الخمسة الكبرل.
كفيما يمي ذكر لمسمات المككنة لكؿ عامؿ مػف العكامػؿ الخمسػة الكبػرل ،كعػدد الفقػرات
التي تقيس كؿ سمة تبعا لمقياس ككستا كماكرم( :الكمباني)2006 ،
 .1العص ػ ػػابية ( :)Neuroticismالقم ػ ػػؽ ،الع ػ ػػداء المص ػ ػػاحب بالغض ػ ػػب ،االكتئ ػ ػػاب ،الا ػ ػػعكر
بالذات ،االندفاع ،الضغكط كالقابمية لالنجراح.
 .2االنبسػ ػ ػػاط ( :)Extraversionاالجتماعي ػ ػ ػػة ،التككيدي ػ ػ ػػة ،الناػ ػ ػػاط ،البح ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػػف اإلث ػ ػ ػػارة،
االنفعاالت االيجابية ،الدؼء.
 .3االنفتاح ( :)Opennessالخياؿ ،الجماؿ ،المااعر ،األفعاؿ ،األفكار ،القيـ.
 .4الطيبػ ػػة ) :)Agreeablenessالثقػ ػػة ،االسػ ػػتقامة ،اإلثػ ػػار ،اإلذعػ ػػاف أك القبػ ػػكؿ ،التكاضػ ػػع،
االعتداؿ في الرأم.
 .5يقظػ ػػة الضػ ػػمير( :)Conscientiousnessاالقتػ ػػدار أك الكفػ ػػاءة ،مػ ػػنظـ ،ممتػ ػػزـ بالكاجبػ ػػات،
مناضؿ في سبيؿ اإلنجاز ،ضبط الذات ،التأني أك الركية.

23

 2ـ الكفاءة االجتماعية ( :) Social Competence
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
السياسي (المغازم.)2004 ،
كقد حازت الكفاءة االجتماعية اىتماما متزايدا مف قبؿ كاضعي السياسات كالمختصيف
كيرجع ذلؾ إلى تزايد المخاكؼ حكؿ انخفاض مستكل الكفاءة االجتماعية في المجتمع الحديث
بؿ إف كضعيا غير مطمئف ( ،)Ingrid, 2009ككجو مالتي( )Malti, 2011إلى ضركرة تعزيز
الكفاءة االجتماعية ذلؾ لككنيا مانع رئيس مف الماكالت السمككية لدل المراىقيف ،فيي تؤدم
إلى التكيؼ االجتماعي.
كما تعد الكفاءة االجتماعية ذات أىمية بالغة لمفرد لمساعدتو في

تككيف عالقات

اجتماعية ناجحة مع اآلخريف ،فاألمر ليس قاص ار عمى القدرات الذىنية كلكف أيضا العديد مف
العكامؿ االجتماعية المؤثر كعميو فال يمكف دراسة الكفاءة االجتماعية بمعزؿ عف الميارات
(الزعبي ،)2007 ،كقد أاارت الدراسات إلى أف األفراد ذكم الكفاءة االجتماعية أقدر عمى إقامة
عالقات مستمرة كما أنيـ أقدر عمى تجاكز الماكالت الناجمة مف التفاعالت االجتماعية ،كذا
يككف تحصيميـ الدراسي مرتفع (.)Carol, et al., 1991
كما أف القدرة عمى التعبير عف المااعر مع مراعاة مااعر اآلخريف كالتحمي بميارات
التفاعؿ االجتماعي ىك حجر الزاكية في الكفاءة االجتماعية ،كما أف القدرة عمى التكاصؿ
الاعكرم كتقدير الرغبات أمر بال األىمية لتبادؿ اآلراء االجتماعية كنجاحيا ،كاألمر ال يقؼ
عند ذلؾ الحد بؿ الكفاءة االجتماعية تجعؿ الفرد قادر عمى التعامؿ مع الحاالت السمككية
المتغيرة بتأثير البيئة مما يقدره عمى التكيؼ كيكصمو إلى تكافؽ نفسي مريح ،لذا فالصقؿ
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المستمر بات ضركريا ألنماط السمكؾ ،كالمااعر ،كالمكاقؼ اتجاه اآلخريف كفيميـ ألم مف
دكاعي التنمية االجتماعية (.)Ciikeman, 2007
كقػػد عػػد دجػػرس(2005

 )Deagers,القػػدرة عمػػى تنظػػيـ األفكػػار كمعالجتيػػا كانتقػػاء

األنسب كاختيار األسمكب األمثؿ في تقديميا بحيث يككف فيو مراعاة لمطرؼ اآلخػر مػع ضػركرة
األخػػذ بعػػيف االعتبػػار لمنػػكحي العاطفيػػة كاالنفعاليػػة كحتػػى االنتمائيػػة ،م ارعػػاة كػػذلؾ الػػذكؽ العػػاـ
السيما إذا كاف ذلؾ في دخػؿ المجمكعػة ،كالطػرح الحػكارم ،ككجػكد ركح الدعابػة كاجػادة التكاصػؿ
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
مع المحيطيف بو في السياقات المختمفة كبيا تتحصؿ لمفرد الكفاءة فنجاح الفرد في إقامة تفاعؿ
اجتماعي كؼء مع اآلخريف ك استم اررية التفاعؿ معكال بدرجة كبيرة عمييا،كما تعطي فرصة
التخمص مف احتمالية العجز السمككي أك التجاكز السمككي عند مكجية ماكمة أك مكقؼ
اجتماعي ضاغط ،كانخفاضيا يفسر اإلخفاؽ الذم يعاني مف بعض األفراد في مكاقؼ حياتيـ
المختمفة مع ككنيـ يتمتعكف بدرجة مرتفعة مف القدرات العقمية ،كقد يتجاكز األمر إلى أبعد مف
مجرد اإلخفاؽ فيكقع الفرد في األمراض النفسية كاالكتئاب كالقمؽ (المااط ،)2008 ،كمكضكع
الكفاءة االجتماعية ذك أىمية بالغة ألمكر عدة أىميا:
 .1أنيا عامؿ مف العكامؿ الميمة كالمسئكلة عف التفاعؿ الكؼء لمفرد ،فالعجز االجتماعي إنما
يعزل إلييا كىي التي تكفؿ لو االستمرار في تفاعمو االيجابي مع اآلخريف ،كما تمنحو األداء
الفاعؿ في مكاقؼ الحياة المختمفة اليكمية جالسكك(.)Glasgow, 1975
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 .2أنيا تعد ركيزة مف ركائز الصحة النفسية عمى أساس أف الكفاءة االجتماعية تضمف لمفرد
الراحة النفسية عند تفاعمو مع محيطة (الغريب.) 2005 ،
كما أ ّف الكفاءة االجتماعية كباقي مكضكعات عمـ النفس لو تاريخ عممي قصير
كماضي فمسفي طكيؿ متجذر في الحضارات اإلنسانية السابقة ،كال أدؿ عمى ذلؾ مف النتاج
الفمسفي في العصر اليكناني ،حيث ياير(لطفي )1924،إلى أف أرسطك في كال كتابيو الخطابة
ك األخالؽ ،يبرز بعضا مف مؤارات الكفاءة االجتماعية كالتكاصؿ المفظي الماىر مع اآلخريف،
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
تككف الصداقات الحقة يظير أنيا تستمد أصميا مف إحساسات المرء نحك ذاتو" نالحظ في سياؽ
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
يكفي أف يككف بالمرء عطؼ ليككف محبا بؿ يقصر األمر عمى أف يتمنى المرء الخير ألكلئؾ
الذيف يحس نحكىـ العطؼ مف غير أف يككف مع ذلؾ مستعدا ألف يعمؿ ليـ أم ايء كال أف
يكمؼ نفسو ألجميـ ايئا أيا كاف.
كلما عظمت الحضارة اإلسالمية كااتد اختالط العرب باألعاجـ جد العمماء في دراسة
الثقافة ال فارسية كاإلغريقية كاغفكا بكتبيا كعنكا بنقميا إلى المغة العربية فترجمكا كتب أفالطكف
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
مكاف قا الحؽ قبمناه ،كما كاف غير مكافؽ لمحؽ نبينا عميو كحذرنا منو" كممف برز فييـ الكندم
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الرازم كالفارابي كابف كابف سينا كابف راد كنصير الديف الطكسي كغيرىـ (مصطفى ،كخير
الديف.)1933 ،
فمف التراث الفمسفي العربي اإلسالمي ما أكرده عرقسكسي كمال عثماف ( )1982عف
ابف سينا حكؿ رؤيتو في السعادة إف سعادة النفس في معادىا ال تتـ إال إذا أصمحت النفس
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
ال فاضؿ كسط بيف اإلفراط كالتفريط إف الكرـ فعؿ خمقي فاضؿ كسط بيف إفراط ىك التبذير كبيف
تفريط ىك البخؿ ،ككالىما رذيمة.
كمف ذلؾ حديثو عف خكاص القكة العاقمة أف تكحد الكثير كتكثر الكاحد بالتحميؿ
كالتركيب كاف كانت طريؽ فعمو في تركيب القياسات باستعماؿ الركية فإف تحصيميا لمنتيجة في
ذاتيا التي ىي ثمرة الفكر ،كالغاية المطمكبة ال تتعمؽ بزماف كال تحصؿ إال في آف ،بؿ ذات
العقؿ ترتفع عف الزماف بأسره ،كتحدث الفارابي عف قكل النفس فذكر العقؿ ،كخص العقؿ
العممي ككصفو بأنو ىك الذم يستنبط ما يجب فعمو مف األعماؿ اإلنسانية ،كالعقؿ العممي ىك
الذم يتـ بو جكىر النفس كيصير جكى ار عقميا بالفعؿ (الخطيب كالقتالف.)1910 ،
كيرجع الغريب ( )2010البداية الحقيقة لالىتماـ العممي بمكضكع الكفاءة االجتماعية
حتى أصبح بمفيكمو الحالي إلى أربعة اتجاىات:
 .1بحكث الذكاء االجتماعي التي بدات عاـ  1920عمى يد ثكرندايؾ ( ،)Thorndikeكتابعيا
جيمفكرد ( )Guilfordعاـ .1960
 .2حركة العالج النفسي التي ازدىرت خالؿ فترة الخمسينيات .1950
 .3البحكث التي ربطت بيف اضطراب الكفاءة االجتماعية كاالضطراب النفسي.
27

 .4بحكث عمـ النفس االرتقائي ،التي أسيمت باكؿ كاضح في تطكير البحث في مجاؿ الكفاءة
االجتماعية.
مفيوم الكفاءة:
استعمؿ لفظ الكفاءة في االصطالح المغكم بمعنى القكم القادر ،األمر الذم انتقده
العدناني( )1999استخداـ الكؼء بمعنى القكم القادر ،كقاؿ إنو لـ يعثر عمى الكؼء في
المعجمات إال بمعنى :النظير كالمساكم ،كأف مجمع القاىرة لـ يقر استعماؿ الكؼء بمعنى القكم
القادر ،كذلؾ تخطئة إبراىيـ السامرائي في الجزء الرابع مف المجمد السادس كاألربعيف ،مف مجمة
مجمع المغة العربية بدماؽ مف يقكؿ :فالف كؼء لمؿء ىذا المنصب الكبير ،ألف كممة
(الكؼء) ال تعني إال المثيؿ كالنظير ،كاستايد بقكلو  :ﭿ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭾ،2
كتابع أف الصكاب أف تقكؿ العالـ الكافي أم صاحب الكفاية ،لذا ال نستطيع استعماؿ الكؼء
بمعنى القكم القادر عمى تصريؼ العمؿ.
كبإمعػػاف النظػػر فػػي معنػػى المفظتػػيف (الكفػػاءة ،كالكفايػػة) كبػػالعكدة إلػػى أصػػمييما ،يتبػػيف
لمباحث أف الكفاءة بالفعؿ قد استخدمت في غير مكضعيا فيي ال تاير إلى ما نحف بصػدده مػف
معنػػى القػػدرة ،كاألداء المػػاىر ،أك إنجػػاز الميػػاـ أك النجػػاح فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ ،كانمػػا جػػؿ مػػا
تحممػػو مػػف معنػػى ىػػك المسػػاكاة كالنديػػة كالنظيػػر كالمماثمػػة ،لػػذا ينبغػػي اسػػتخداـ كممػػة كفايػػة ألنيػػا
تاير إلى معنى القدرة كالقكة كالمكنة مف األداء.
كيعد مصطمح الكفاءة مف المصطمحات الحديثة عمى المغة العممية ال سيما في مياديف
عمـ النفس ،فقد كانت بداية ظيكره في مجاالت التاغيؿ كالميف كاإلدارة كتدبير المكارد البارية،
كلكنو تمدد ايئا فايئا حتى امؿ مجاالت عمـ النفس كالتربية كغيرىا ،كفي عمـ النفس لـ
( )2سورة اإلخالص اآلٌة 4
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تستعمؿ كمفيكـ يمكف أف يخضع لمضبط كالقياس إال في العارية األخيرة مف القرف المنصرـ
(الدريج.)2000 ،
كي ػ ػ ػ ػػكرد الحنيط ػ ػ ػ ػػة ( )2003مقارن ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػػيف الكف ػ ػ ػ ػػاءة كالفاعمي ػ ػ ػ ػػة كف ػ ػ ػ ػػؽ كجي ػ ػ ػ ػػة نظ ػ ػ ػ ػػر
دركر(:)Druckerالكفاءة تعني كيؼ نعمؿ ،أمػا الفاعميػة فتعنػي مػاذا نعمػؿ أم أف الفاعميػة تعبػر
ع ػػف م ػػدل ص ػػالحية العناص ػػر (اإلنس ػػاف ،الم ػػاؿ ،المع ػػدات ،األس ػػاليب) لمحص ػػكؿ عم ػػى النت ػػائج
المطمكبػ ػػة بمعنػ ػػى العالقػ ػػة بػ ػػيف العناصػ ػػر كلػ ػػيس كميتيػ ػػا ،أمػ ػػا الكفػ ػػاءة فتيػ ػػتـ بكميػ ػػة العناصػ ػػر
المسػػتخدمة ،أم العالقػػة بػػيف ىػػذه العناصػػر كمػػدخالت كنسػػبة المخرجػػات لػػذلؾ فػػإف الكفػػاءة تيػػتـ
بإنجاز األعماؿ بأقصر كقت كأقؿ استخداـ لمعناصر لمحصكؿ عمى النتائج المرغكبة.
تعريف الكفاءة االجتماعية:
تاػػير كممػػة اجتماعيػػة إلػػى التعػػايش مػػع أف ػراد المجتمػػع كالعالقػػات االجتماعيػػة المتبادلػػة
معيػػـ ،كتاػػير كممػػة كفػػاءة إلػػى نكعيػػة كطبيعػػة العالقػػات االجتماعيػػة المتبادلػػة مػػع اآلخػريف ،كمػػا
تتطمبو مف ميارات كمعارؼ (أبك حالكة ،)2009 ،كقد تعددت تعاريؼ الكفاءة االجتماعية ،كمف
أبرزىا:
تعريؼ فكرد( )Ford, 1982, P.323الذم ركز فيو عمى جانب األىداؼ االجتماعيػة،
كسػػبؿ ككسػػائؿ تحقيقيػػا بأنيػػا "تحقيػػؽ األىػػداؼ االجتماعيػػة ذات الصػػمة فػػي سػػياقات اجتماعيػػة
معينة ،باستخداـ كسائؿ مناسبة تؤدم إلى نتائج إيجابية"
أمػا سا ارسػكف ،كسا ارسػكف ( )Sarason & Sarason, 1985, p.227فقػد ركػ از عمػى
ماػاعر االرتيػػاح فعرفاىػػا بأنيػػا "درجػػة إحسػػاس الفػرد باالرتيػػاح فػػي مختمػػؼ المكاقػػؼ االجتماعيػػة،
كاستعداده لالاتراؾ في األعماؿ كالنااطات االجتماعية المختمفػة ،كبػذؿ كػؿ جيػد لتحقيػؽ الرضػا
فػ ػػي العالقػ ػػات االجتماعيػ ػػة ،كاالنػ ػػدماج جيػ ػػدا داخػ ػػؿ المجمكعػ ػػة ،كالاػ ػػعكر بالثقػ ػػة اتجػ ػػاه سػ ػػمككو
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االجتماعي" ،أما ليندا ( )Linda, 1997, p. 111فترل بأنيا "فعاليػة فػي التفاعػؿ االجتمػاعي"،
بينمػا يػرل بػراكف كمػارؾ ( )Baron & Markman, 2000, p. 41بأنيػا "القػدرة عمػى التفاعػؿ
باكؿ فعاؿ مع اآلخريف عمى أساس الميارات االجتماعية المفضمة".
في حيف تركز تكبنج كآخركف )) Topping, et al., 2000, p. 28عمى دمج التفكير
كالاعكر معا حيث يعرفكىا عمى أنيا"القدرة عمى دمج التفكير كالاعكر كالسمكؾ النجاز المياـ
االجتماعية" ،كيرل بككفسكي ( )Bukowski r, et al., 2001, p.14258أنيا "القدرة عمى
االنخراط في األناطة الالزمة لتحقيؽ األىداؼ عمى المستكل الفردم ،كالديناميكي ،كالجماعة،
كالتمكف مف مكازنة األىداؼ كىي مستمدة مف العمميات المعرفية االجتماعية الكامنة كراء
الترميز ،كتفسير الماكالت االجتماعية كتطكير كتنفيذ كتقييـ خطط لحؿ الماكالت".
كقد عرفيا حبيب ( ،2003ص )3.بأنيا "النسؽ مف المبادمء كالتركيبات كالمعرفة الذم
يضع اإلنساف عمى أىبة االستعداد لمسمكؾ االجتماعي المتكامؿ مف خالؿ األعماؿ كاألناطة،
كيامؿ ىذا النسؽ عمى مجمكعة مف الميارات المركبة كاألنماط السمككية كالمعارؼ التي يمكف
أف تظير في السمكؾ االجتماعي".
أما الغريب ( ،2003ص )39 .فقد عرفيا بأنيا"نسؽ مف الميارات المعرفية كالكجدانية
كالسمككية التي تيسر صدكر سمككيات اجتماعية تتفؽ مع المعايير االجتماعية أكالاخصية أك
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
كحؿ الماكالت االجتماعية كالتكافؽ النفسي االجتماعي لمفرد".
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كيعرفيا نصر( ،2005ص )618 .بأنيا " نتاج تفاعؿ اإلنساف بمياراتو االجتماعية
كميكلو كحاجاتو كحكافزه كاتجاىاتو نحك العمؿ مع اآلخريف في ضكء إمكانات البيئة التي تؤثر
في استعدادات الفرد نحك األعماؿ كاألناطة"
كبإمعاف النظر في التعاريؼ السابقة تكصؿ الباحث إلى أف الكفاءةاالجتماعية:
 .1مجمكعة مف الميارات المعرفية كالكجدانية الكسمككية.
 .2القدرة عمى تكظيؼ الميارات المختمفة لتحقيؽ أىدافو االجتماعية.
 .3الفاعمية في التفاعالت االجتماعية المختمفة .
خصائص ذوي الكفاءة االجتماعية:
يػ ػػرل جريا ػ ػػاـ كركاػ ػػمي (Roschly,1987

& )Greshamأف الس ػ ػػمكؾ التكيف ػ ػػي،

كالميػػارات االجتماعيػػة ،كقبػػكؿ النظيػر تياػػر بكضػػكح إلػػى كفػػاءة الفػػرد االجتماعيػػة ،كتػػرل كينتػػزؿ
(1991

 )Wentzel,أف مم ػػا يمي ػػز ذكم الكف ػػاءة االجتماعي ػػة ى ػػك الس ػػمكؾ المس ػػئكؿ ،ككض ػػع

النظيػر ،كالثقػة المتبادلػة ،كأسػمكب حػؿ الماػكالت ،كتضػع آف مارجريػت ( Ann Margret et
 )al., 1997لػذكم الكفػاءة االجتماعيػة عػاممييف رئيسػيف ىمػا :التفػاعالت االجتماعيػة االيجابيػة،
كالمبادرة االجتماعية.
كتكصؿ حبيب ( )1990في دراسة أجراىا لمكاؼ عف الخصائص النفسية لذكم الكفاءة
االجتماعيػػة إلػػى عػػدة صػػفات تميػػز ذكم الكفػػاءة االجتماعيػػة كىػػي :حسػػف التصػػرؼ فػػي المكاقػػؼ
االجتماعي ػ ػػة ،كالس ػ ػػيطرة ،كاالنبس ػ ػػاط ،كالمب ػ ػػادءة ف ػ ػػي القػ ػ ػ اررات االجتماعي ػ ػػة ،كتحم ػ ػػؿ المس ػ ػػؤكلية
االجتماعي ػػة ،كالتكي ػػؼ االجتم ػػاعي ،كالتع ػػاكف ،كالما ػػاركة ،كالثق ػػة ب ػػالنفس ،كالمكان ػػة االجتماعي ػػة
المرمكقػة ،أمػا تاػف فيػرل (  )Chen et al., 2000أف التكجػو االجتمػاعي االيجػابي ،كالتكيػؼ
االجتمػػاعي ،كالتكيػػؼ العػػاطفي ىػػي أىػػـ خصػػائص ذكم الكفػػاءة االجتماعيػػة ،بينمػػا ت ارىػػا كػػاثريف
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كجػام ( )Katherine & Gay, 2003فػػي تقبػؿ اآلخػػر ،كالتعػاطؼ معػػو ،كالتكاصػؿ الفعػػاؿ،
كادارة العالقات أكثػر كضػكحا ،كيػرل المغػازم ( )2004أف التكافػؽ المينػي ،كاسػتيعاب التغييػرات
العممية كالتكنكلكجية ،كارتفاع التحصيؿ الدراسي ىي كذلؾ مف خصائص الكفؤ اجتماعيا.
كيرل الغريب ( )2005أف المؤارات التي اتفؽ عمييا معظـ الباحثيف في تحديد الكفاءة
االجتماعية تنحصر في :التكاصؿ المفظي ،كتككيد الذات ،كحػؿ الماػكالت االجتماعيػة ،كالتكافػؽ
النفسػي كاالجتمػاعي .بينمػا يحػددىا عبػداليادم ( )2005فػػي ثالثػة مظػاىر رئيسػة ،ىػي :التماثػػؿ
العاطفي ،كضبط االنفعاؿ كحؿ الماكالت االجتماعية ،كادارة الغضب.
كي ػػرل عمػ ػػي ( )2006أف الكفػ ػػاءة االجتماعيػػػة يمكػػػف أف يس ػػتدؿ عمييػػػا م ػػف العالقػ ػػات
اإليجابيػػة مػػع اآلخ ػريف ،المعرفػػة الدقيقػػة كالمالئمػػة بأصػػكؿ أك قكاعػػد السػػمكؾ االجتمػػاعي ،غيػػاب
السمكؾ الالتكافقي ،السػمككيات االجتماعيػة الفعالػة ،كتحػدد أبػك رمػاف ( )2008فػي د ارسػة أجرتيػا
عم ػػى الج ػػانحيف خمس ػػة مظ ػػاىر لمكف ػػاءة الف ػػرد االجتماعي ػػة ،كى ػػي :االمتث ػػاؿ لمقػ ػكانيف كالس ػػمطة،
كالمػػؤىالت القياديػػة ،كالبعػػد االجتمػػاعي ،كالتكيػػؼ مػػع مجتمػػع الرفػػاؽ ،كالػػكعي بػػاألمكر المتعمقػػة
باألمف كالسالمة.
كيرأل أككينس كجكستف ) (Owens & Johnston, 2010أف الكفاءة االجتماعية تاير
إلى الميارات االجتماعية كالعاطفية كالمعرفية كالسمككيات التي يحتاجيا األفراد مف أجؿ االندماج
االجتمػ ػػاعي النػ ػػاجح ،كمػ ػػف مظاىرىػ ػػا :التعػ ػػاكف الػ ػػكدم ،السػ ػػمكؾ المفيػ ػػد ،إدارة الغضػ ػػب ،ميػ ػػارة
التفػػاكض ،كميػػارة حػػؿ الماػػكالت ،بينمػػا تتجمػػى عنػػد مقػػدادم كأبػػك زيتػػكف ( )2010فػػي ثالثػػة
مظػػاىر رئيسػػة ،ىػػي :ميػػارات اخصػػية إلقامػػة عالقػػات مػػع اآلخ ػريف ،كميػػارات ضػػبط الػػذات،
كميارات أكاديمية.
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مظاىر انخفاض الكفاءة االجتماعية:
ال اػػؾ أف انخفػػاض مسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة لػػدل األفػراد يكػػكف لػػو أثػره السػػمبي عمػػى
نفسية الفرد ،كعمى عالقاتػو مػع اآلخػريف ،كقػد تختمػؼ مؤاػرات انخفػاض الكفػاءة االجتماعيػة مػف
اػ ػػخص آلخػ ػػر كيع ػ ػزه الباحػ ػػث إلػ ػػى اخػ ػػتالؼ العكامػ ػػؿ النفسػ ػػية كالبيئيػ ػػة ،كمنيػ ػػا مػ ػػايراه جػ ػػكردف
( )Gordon et al., 1982مػػف أف عػػدـ الرضػػا عػػف الػػذات عامػػؿ يؤاػػر بانخفػػاض الكفػػاءة
االجتماعية.
كيػػرل مسػػمـ ( )2006أف مػػف أبػػرز مظػػاىر انخفػػاض الكفػػاءة االجتماعيػػة :التػػكرط فػػي
كثيػػر مػػف ماػػكالت التفاعػػؿ عمػػى نحػػك يقمػػؿ مػػف احتماليػػة التغمػػب عمػػى الخالفػػات فػػي العالقػػات
الاخصية ما يؤدم إلى ناكب صراعات قد تككف عنيفة ،كتبني تكقعػات غيػر كاقعيػة فيمػا يتعمػؽ
بػػردكد فعػػؿ الطػػرؼ اآلخػػر (ردكد أفعػػاؿ دفاعيػػة) قػػد تسػػيـ فػػي تقػػكيض العالقػػات ،كاإلخفػػاؽ فػػي
مكاقؼ التفاعؿ ،كالفاؿ في استثمار فػرص إقامػة العالقػات الكديػة مػع المحيطػيف ،كضػياع الػدكر
كالمكانػػة المالئمػػة فػػي المجتمػػع ،كاالكتئػػاب حيػػث يصػػعب عمػػى منخفضػػي الكفػػاءة اإلفصػػاح عػػف
مااعرىـ كاإلفضاء بما يحممكف مف ىمكـ ،كما ياعركف بو مف معانة ،مما يؤدم إلػى األعػراض
االكتئابية المزاجية كالنفسجسػمية ،كالاػعكر بالكحػدة النفسػية كاالنعػزاؿ ،كاالحبػاط كانخفػاض تقػدير
الذات كاستخداـ أساليب سمبية لمتكافػؽ تتسػـ بالعػداكة كالكػذب كاإلسػقاط ،كاإلفػراط أك العصػبية فػي
المعاممة ما يؤدم إلى التنفير.
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ثانيا :الدراسات السابقة:
يتض ػػمف ى ػػذا الج ػػزء م ػػف الفص ػػؿ الث ػػاني عرض ػػا ل ػػبعض الد ارس ػػات الس ػػابقة ذات العالق ػػة
بمكضػػكع الد ارسػػة ،كالتػػي اسػػتطاع الباحػػث االطػػالع عمييػػا مػػف خػػالؿ المجػػالت العمميػػة ،كقكاعػػد
البيانػػات العمميػػة ،كالرسػػائؿ الجامعيػػة ،كفيمػػا يمػػي عرضػػا كتعقيبػػا لمػػا تيسػػر لػػو العثػػكر عميػػو مػػف
دراسات كفقا لمتسمسؿ الزمني ليا مف األقدـ إلى األحدث:
أجرل عبدالكريـ ( )1990دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات الاخصية كأنماط
السمكؾ القيادم لدل معممي التربية الرياضية ،عمى عينة بمغت ( )730معمـ كمعممة مف
محافظات بني سكيؼ كأسيكط كقنا بالجميكرية المصرية ،كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس القدرة
عمى القيادة ترجمة كتعريب الباحث ،كمقياس البركفيؿ الاخصي لجكردف ،ككاف مف أىـ
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
كجميع أنماط السمكؾ القيادم ،كأظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ بيف المعمميف كالمعممات في
سمات الاخصية المسؤكلية كاالتزاف االنفعالي كالسيطرة ،في حيف أظيرت كجكد فركؽ في سمة
االجتماعية بيف المعمميف كالمعممات.
كأجرل رسمي( )1993دراسة تحميمية لأنماط القيادية كسمات الاخصية كعالقتيا
بالركح المعنكية عمى عينة بمغت( )108مف مف أعضاء ىيئة التدريس بالمعاىد الفنية ،كرؤساء
األقساـ ،كالصحافة ،كالبصريات ،ببنيا في جميكرية مصر العربية ،كقد استخدـ في ىذه الدراسة
مقياس النمط القيادم اإلدارم لبميؾ كمكتكف( ،)Blake & Moutonكمقياس البركفيؿ لماخصية
لجكردف( ،)Gordornكاستبياف الركح المعنكية تطكير الباحث ،ككاف أىـ نتائجيا كجكد عالقة
ارتباط داؿ بيف األنماط القيادية كبيف سمات الاخصية.
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كما قاـ عثماف ( )1994دراسة ىدفت إلى بحث العالقة االرتباطية بيف درجات مراقبة
الذات كالكفاءة االجتماعية لدل المعمميف ،كطمبة كمية التربية ،كقد بمغت عينة الدراسة مف
المعمميف ( )218معمـ كمعممة في الحمقة الثانية في محافظة الارقية

في جميكية مصر

العربية ،كبمغت عينة طمبة كمية التربية بجامعة الزقازيؽ ( ،)240كاستخدـ الباحث مقياس مراقبة
الذات لسنايدر ( )Snyderترجمة كتعريب الباحث ،كمقياس الكفاءة االجتماعية لساراسكف
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
المتزكجيف كغير المتزكجيف في درجات الكفاءة االجتماعية لصالح المتزكجيف ،ككذلؾ بيف
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
إحصائية بيف عينة المعمميف ،كعينة طمبة كمية التربية في درجات الكفاءة االجتماعية لصالح
عينة المعمميف
كبحث محمد ( )1995أثر بعض سمات الاخصية كالجنس كالخبرة عمى درجة
االحتراؽ النفسي لممعمميف ،كمدل إسياـ ىذه المتغيرات في التنبؤ بدرجة احتراقيـ النفسي ،كقد
تـ استخداـ قائمة الاخصية لجكردف ،كمقياس االحتراؽ النفسي لممعمميف ترجمة كتعريب
الباحث ،عمى عينة بمغت ( )184معمما كمعممة مف المرحمة الثانكية بمدينة الزقازيؽ ،ككاف أىـ
نتائجيا :أف المعمميف األكثر خبرة أقؿ احتراقا مف أقرانيـ األقؿ خبرة ،كجكد فركؽ دالة بيف
المعمميف كالمعممات في االحتراؽ النفسي ،كما أظيرت أف المعمميف الحاصميف عمى درجات
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
ا لجنس حيث كانت العالقة بينو كبيف االحتراؽ النفسي غير دالة ،كما أظيرت أف مدة الخبرة،
كسمة الحرص كالحيكية كالتفكير األصيؿ كالعالقات الاخصية تنب بدرجة االحتراؽ النفسي عند
المعمميف.
كسعى الكايد ( )1996إلى الكاؼ عف السمات الاخصية لمنتسبي األندية كالخدمات
الطالبية في جامعة اليرمكؾ في األردف ،مف خالؿ عينة مف الطمبة المنتسبيف لأندية بمغت
( )403كعينة مف غير المنتسبيف بمغت ( ،)407كقد استخدـ اختبار كاتؿ لقياس سمات
الاخصية ،كخمصت النتائج إلى كجكد فركؽ بيف الفئتيف لصالح المنتسبيف كما أظيرت النتائج
أف المنتسبيف لأندية يتسمكف بسمات(غير متحفظ ،محب لمسيطرة ،انبساطي ،مغامر ،مجدد)،
كغير المنتسبيف يتسمكف بسمات ( اكاؾ ،قمؽ ،متكتر).
كأجرل نجـ ( )1998دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف عممية اتخاذ القرار كسمات
الاخصية لمديرم المدارس ،عمى عيينة بمغت ( )106مف مديرم مدارس الذككر لممراحؿ
االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية في القطاع الحككمي بالمنطقة الارقية مف المممكة العربية
السعكدية ،كقد استخدـ الباحث استبانة مككنة مف ( )40فقرة لفحص عممية اتخاذ القرار ،ك
السمات الاخصية ،ككاف مف أىـ نتائجيا :أف الممارسات الق اررية األكثر ايكعا كاستخداما مف
قبؿ مديرم المدارس ىي:المااركة ،كالمركنة ،كتفكيض السمطة كالمكضكعية ،كأف السمات
الاخصية األكثر ايكعا كانتاا ار بينيـ ىي :سمة الطمكح ،كالمثابرة ،كتحمؿ المسؤلية
كاإلستقاللية .كما كافت الدراسة عف كجكد عالقة مكجبة ذات داللة احصائية بيف محاكر اتخاذ
الق اررات كالسمات الاخصية.
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كأسفرت دراسة الاعراكم ( )2002التي ىدفت إلى الكاؼ عف بعض المتغيرات
الديمكجرافية كسمات الاخصية كعالقتيا بعزك المسؤكلية عف الضغكط المينية لدل معممي
التعميـ العاـ ،مف خالؿ عينة تككنت مف ( )685معمما كمعممة مف المدارس الحككمية
بالمنصكرة الجميكرية المصرية ،كقد طبؽ في ىذه الدراسة مقياس عزك المسؤكلية عف الضغكط
المينية ،كمقياس سمات الاخصية مف إعداد الباحث ،عف نتائج أىميا :كجكد عالقة مكجبة دالة
إحصائيا بيف سمات الاخصية كالعزك الداخمي لممسؤكلية عف الضغكط المينية ،ككجكد عالقة
سالبة دالة إحصائيا بيف سمات الاخصية كالعزك الخارجي لممسؤكلية عف الضغكط المينية.
كما أظيرت دراسة عبدات ( )2002التي ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات
الاخصية كالركح المعنكية لدل معممي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية بفمسطيف،
مف خالؿ عينة بمغت ( )250معمـ كمعممة ،كباستخدـ في ىذه الدراسة اختبار ايزنؾ لماخصية،
كاستبانة الركح المعنكية لسالمة ،أف معظـ المعمميف يميمكف إلى النمط (المنطكم – المنفعؿ)
بنسبة  ،%35.6كقميؿ منيـ يميمكف إلى النمط (المنبسط  -المتزف) بنسبة  ،%.14كأظيرت
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 .
كفي نفس اإلطار سعت دراسة الميداكم ( )2002معرفة مستكيات االحتراؽ النفسي
كعالقتو بسمات الاخصية عند مرادم الطالب في المرحمة االبتدائية كالمتكسطة كعالقتيا
بالمتغيرات النفسية ،مف خالؿ عينة بمغت ( )105مف المراديف الطالبييف في مدراس العاصمة
المقدسة بالمممكة العربية السعكدية ،كقد استخدـ في ىذه الدراسة مقياس ماسمؾ لالحتراؽ النفسي
إعداد ماسمؾ ،كترجمة الكابمي ،كمقياس التفضيؿ الاخصي إعداد جكردف البكرت ترجمة جابر
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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
إحصائية بيف ذكم السمات المرتفعة كالمنخفضة(السيطرة ،كالمسؤلية ،كاالجتماعية ،كاالنفعالية)
في جميع أبعاد االحتراؽ النفسي (االجياد االنفعالي ،كتبمد المااعر ،كالاعكر بنقص االنجاز)
عمى مستكل التكرار كالادة.
كقاـ ركدنيكي ( )Rudnicki, 2002بتقييـ الدكر الذم يستند إلى العاطفة في إدارة
العالقات كاختيار أساليب إدارة الصراع ،مف خالؿ عينة بمغت ( )159رجال كامرأة في جامعة
كسط اتالنتيؾ في فرجينيا ،كاستخدـ الذكاء الكجداني كالعاطفي مؤا ار لمعالقة العامة ،كقد
أظيرت الدراسة :كجكد عالقة بيف الذكاء العاطفي كالذكاء الكجداني ،ككجكد فركؽ في التكجو
الكجداني كالعاطفي بيف الجنسيف لصالح اإلناث.
كتكاؼ دراسة عبدالخالؽ ( )2003عدـ كجكد أية فركؽ ذات داللة إحصائية في
سمات الاخصية لدل أطباء الباطنة كأطباء الجراحة ،كقد كانت دراستو تيدؼ إلى كاؼ الفركؽ
في السمات الاخصية بيف أطباء الباطنة ،كأطباء الجراحة ،كالتي بم مجمكع العينة ( )102مف
أط باء المستافى األميرم بمدينة اإلسكندرية ،كطبؽ فييا الباحث سبعة مقاييس :الذىانية،
كاالنبساطية ،كالعصابية ،كالكذب (مف استخبار أيزنؾ لماخصية) ،كسمة القمؽ ،كالقائمة العربية
لمكسكاس القيرم ،كقائمة لالكتئاب.
كقد قاـ الربيعة ( )2004بدراسة ىدفت إلى تعرؼ السمات الاخصية المميزة
لأخصائي النفسي اإلكمينيكي ،عمى عينة بمغت ( )70أخصائيا نفسيا مف األخصائييف النفسييف
العامميف في مستافيات الصحة النفسية في المممكة العربية السعكدية ،كقد استخدـ في ىذه
الدراسة مقياس كاتؿ تقنيف عبدالرحمف كأبكعبادة ،ككاف مف أىـ نتائجيا :كجكد فركؽ دالة
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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
كاالندفاعية كاالمتثاؿ كالمغامرة كالتنظيـ الذاتي.
كما قاـ عبدالحميد ( )2006بدراسة ىدفت إلى الكاؼ عف الفركؽ في مستكل الرضا
عف العمؿ لدل العامميف بالخدمة الطبية حسب المتغيرات الديمكجرافية كسمات الاخصية ،عمى
عينة مككنة مف ( )140فردا مف العامميف بمستافى تكاـ بمدينة العيف باإلمارات ،كقد استخدـ
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.
كاتخذت سمعكس( )2007معرفة العالقة بيف سمات الاخصية كاالنتماء التنظيمي لدل
عينة مف معممي كمعممات المدارس الخاصة في مدينة نابمس بفمسطيف المحتمة ىدفا لدراستيا،
مف خالؿ عينة بمغت ( )154معمـ كمعممة ،كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس السمات الاخصية
كاالنتماء التنظيمي عند المعمميف إعداد البالحثة ،ككاف مف أىـ نتائجيا :كجكد عالقة ايجابية بيف
سمات الاخصية كاالنتماء التنظيمي عند معممي المدارس الخاصة ،كما أظيرت عدـ كجكد
فركؽ ذات داللة في سمات الاخصية تعزل لمتغيرات الجنس كالخبرة كالتخصص كالعمر
كأجرل درديرم ( )2007دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف االحتراؽ النفسي لممعمميف
ذكم النمط (أ  ،ب) كعالقتيا بأساليب مكاجية الماكالت ،عمى عينة بمغت ( )240معمـ
كمعممة بالمرحة االبتدائية ،كاإلعدادية ،كالثانكية ،مف بعض مدارس محافظة الفيكـ جميكرية
مصر ،كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس االحتراؽ النفسي لممعمميف لسيد ماف كززاجر
( ،)Seidman & Zagerكمقياس نمط الاخصية الاخصية لبكرتنر ( ،)Bortnerكقائمة
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المكاجية لجريفر كآخركف ( ،)Garver et. alكاستمارة بيانات عامة عف أفراد العينة ،ككاف مف
أىـ نتائجيا كجكد فركؽ دالة بيف ذكم النمط (أ) ،كذكم النمط (ب) في الدرجة الكمية لإلحتراؽ
النفسي في اتجاه ذكم النمط (أ) ،كجكد فركؽ في الدرجة الكمية لالحتراؽ النفسي لدل ذكم النمط
(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
لدل ذكم النمط (أ) بيف مف يستخدمكف أساليب المكاجية ،كمف يستخدمكف أساليب سمبية لصالح
مف يستخدمكف أساليب المكاجية.
كعمؿ فاسكيز ( )Vasquez, 2008في جامعة كالية كاليفكرنيا فكلرتكف عمى التحقؽ
مف الفركؽ بيف الجنسيف ،كبيف الجنس الكاحد في التعامؿ كعالقتيا بالعكامؿ الخمسة الكبرل
كخصائص الجنس ،مف خالؿ عينة بمغت ( )61مف الرجاؿ ،ك( )108مف النساء ،كأظيرت
النتائج :أف الرجاؿ أكثر ميال إلستخداـ أسمكب الماكمة ،كالنساء أكثر ميال إلستخاـ أسمكب
العاطفة.
كتحقؽ جاب اهلل كعالـ ( )2010في دراستيما مف العالقة بيف الثقة بالذات ،كالثقة
باآلخر ،كبيف ميارات التكصؿ ،عمى عينة بمغت ( )233مف الرجاؿ كالنساء التقؿ أعمارىـ عف
( )45عاما ،يعممكف بميف مختمفة في القطاع التعميمي في الجميكرية المصرية ،كقد استخدـ في
ىذه الد ارسة مقياس الثقة بالذات الثقة باآلخر ،كمقياس ميارات التكاصؿ مف إعداد الباحثيف،
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
أظيرت الدراسة كجكد عالقة تنبؤية بيف متغيرم الدراسة في العالقات االجتماعية.
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كأجرت جكدة ( )2010دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات الاخصية كالرضا
عف الحياة لدل معممي المرحمة األساسية الدنيا في محافظة غزة ،مف خالؿ عينة بمغت ()293
معمـ كمعممة ،كقد استخدـ في ىذه الدراسة مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لماخصية ،كمقياس
الرضا عف الحياة لدينز كآخركف( )Diener, et al.ترجمة الباحثة ،ككاف مف أىـ نتائجيا :كجكد
عالقة ارتباط سالبة كدالة بيف العصابية كالرضا عف الحياة ،كعالقة ارتباط مكجبة كدالة بيف
االنبساطية ،كالمقبكلية ،كيقظة الضمير كالرضا عف الحياة ،كما أظيرت كجكد فركؽ بيف
متكسطات درجات أفراد العينة في العصابية كاالنبساطية كالمقبكلية كالرضا عف الحياة تعزل
لمتغير النكع.
كبحث ليبا( )Lippa, 2010في نيكيكرؾ الفركؽ بيف الجنسيف في سمات الاخصية،
مف خالؿ( )200ماارؾ مف ( )53دكلة ،كاقتصرت عمى سمات االنبساطية كالعصابية كالمينية
كالتكافقية ،كقد كافت الدراسة عف كجكد متغير االنطكاء لدل النساء ،كالتكافقية لدل الرجاؿ.
كأجرل ىكمبرد ( )Humbyrd, 2010دراسة ىدفت إلى تعرؼ العالقة بيف سمات
الاخصية كالرضا عف الفريؽ ،عمى عينة مف مف المعمميف في مدارس كالية ركد آيالند بالكاليات
المتحدة اإلمريكية ،كقد بمغت عينة الدراسة ( )244معمما ،كاستخدـ في ىذه الدراسة مقياس
العكامؿ الخمسة الكبرل ،كاستبانة صممت لمتعرؼ الرضا عف الفريؽ ،ككاف مف أىـ نتائجيا :أنو
ال يكجد عالقة بيف العكامؿ الخمسة الكبرل كالرضا عف الفريؽ.
كما أجرت ىبة ( )2011دراسة عمى عينة قكاميا ( )262مف أطباء الطكارئ الذككر
بمستافى طب طنطا الجامعي بالجميكرية المصرية ،ىدفت إلى استكااؼ طبيعة العالقة
السببية بيف بعض السمات الاخصية كاالستغراؽ الكظيفي لدل أطباء الطكارئ ،كالتي تتسـ
طبيعة عمميـ بالعبء العقمي كتاتت االنتباه كغمكض األىداؼ كعدـ القدرة عمى التنبؤ بالنتائج،
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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
نتائجيا :أف سمات الاخصية ليا تأثير مباار عمى االستغراؽ الكظيفي.
كأجرل الحداد ( )2011دراسة ىدفت إلى معرفة العالقة االرتباطية الخطية بيف
المااركة السياسية كعكامؿ الاخصية الخمس الكبرل عمى عينة تككنت مف ( )82معمـ كمعممة
مف معممي المدارس الثانكية بمدينة غزة في فمسطيف  ،ككاف أىـ نتائجيا :كجكد عالقة ارتباطية
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
داللة إحصائية بيف الذككر كاالناث عمى جميع متغيرات الدراسة ،ما عدا المااركة السياسية فقد
كجد فيو فركؽ لصالح الذككر.
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تعقيب عام عمى الدراسات السابقة:
يتضح مف استعراض الدراسات السابقة العربية كاألجنبية التي تيسر لمباحث العثكر
عمييا ،أف مكضكع الدراسة الحالية مف الدراسات النادرة في مجاليا رغـ أىمية المكضكع الذم
تبحثو ،كسعيان مف الباحث إلى إثراء اإلطار النظرم لمدراسة ،كاالستفادة منو في بناء أداة الدراسة
الالزمة لجمع البيانات ،كالتعرؼ عمى األساليب اإلحصائية ،ك تفسير النتائج التي أسفرت عنيا
الدراسة الحالية ،عرض الباحث الدراسات السابقة ذات العالقة المباارة كغير المباارة بماكمة
دراستو ،كالحظ الباحث مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة اآلتي:


تناكلت بعض الدراسات السابقة سمات الاخصية ،كالكفاءة االجتماعية باكؿ منفصؿ ،فمنيا
ما تناكؿ سمات الاخصية كأحد متغيرات الدراسة بيدؼ الكاؼ عف مستكل كجكده بيف أفراد
العينة أك الاائع منيا بينيـ أك الفركؽ فييا بيف أفراد العينة ،أك عالقتيا ببعض المتغيرات
األخرل أكمدل تأثيرىا فييا كدراسات (عبدالكريـ 1990،رسـ 1993،محمد1995 ،
الكايد1996،

نجـ1998،

الاعراكم2002،

عبدات2002،

الميداكم2002،

عبدالخالؽ 2003 ،الربيعة 2004،عبدالحميد 2006،سمعكس 2007،دردير2007،
 Vasquez,2008جكدة Humbyrd, 2010 Lippa, 2010 2010،ىبة2011،
الحداد ،) 2011،فيما تناكلت بعض الدراسات الكفاءة االجتماعية أكبعض أبعادىا كبعد
التكاصؿ كعالقتيا ببعض المتغيرات ،أك تأثير بعض المتغيرات عمييا كدراسة
(عثماف Rudnicki, 2002 1994،جاب اهلل كعالـ.)2010 ،


تختمؼ الدراسات السابقة فيما بينيا مف حيث األبعاد كالمتغيرات التي ركزت عمييا ،مما
يجعؿ الباب مفتكحان ألم باحث لسد تمؾ الثغرة البحثية ،كاإلسياـ في إثراء الجانب المعرفي
أك التطبيقي في مكضكع الدراسة.
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 تتقارب ىذه الدراسة مع دراسة (الميداكم 2002 ،الربيعة ) 2004 ،في تناكليا لمكضكعسمات الاخصية كأحد المتغيرات ،ككذلؾ في عينة الدراسة ،بينما تختمؼ مع نفس الدراسات
في أداة الدراسة.
 تتقارب ىذه الدراسة مع دراسة (عثماف )1994،في تناكليا لمكضكع الكفاءة االجتماعية كأحدالمتغيرات بينما تختمؼ مع نفس الدراسات في أداة الدراسة.
 بعض الدراسات تناكلت سمات الاخصية كبعض جكانب كمؤارات الكفاءة االجتماعيةك ػأنماط السمكؾ القيادم ،كأنماط القيادة ،كاتخاذ القرار ،كالرضا عف الفريؽ ،كالتعامؿ،
كالمااركة السياسية ،كأساليب حؿ الماكالت ،كقد اتفقت ىذه الدراسة معيا في تمؾ الجكانب
كدراسة (عبدالكريـ1990 ،

رسمي1993 ،

نجـ1998 ،

Vasquez,2008

 Humbyrd, 2010الحداد 2011 ،دردير 2007،سمعكس.) 2007 ،
 كاف لمدراسات السابقة فائدة كبيرة في مساعدة الباحث في تككيف تصكر اامؿ لمكضكعالدراسة األمر الذم أسيـ في صياغة ماكمة الدراسة ،ك تحديد أسئمة الدراسة.
 كبالنظر الى الدراسة الحالية فإنيا تميزت عف الدراسات السابقة في تعرؼ العالقة االرتباطيةبيف سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية ،لدل االختصاصييف االجتماعييف بإعتبار أنو ال
تكجد دراسة سابقة لنفس المكضكع.
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موقع الدراسة الحالية وعالقتيا بالدراسات السابقة:
تختم ػػؼ ى ػػذه الد ارس ػػة الد ارس ػػات الس ػػابقة ك ػػكف ى ػػذه الد ارس ػػة تبح ػػث العالق ػػة ب ػػيف س ػػمات
الاخصػػية كالكفػػاءة االجتماعيػػة ،كمػػا تختمػػؼ مػػع بعضػػيا فػػي األداة المسػػتخدمة ،كتحديػػد أبعػػاد
الكفػػاءة االجتماعيػػة ،أف ىػػذه الد ارسػػة ىػػي األكل ػى مػػف نكعيػػا فػػي سػػمطنة عمػػاف فػػي حػػدكد عمػػـ
الباحث كاطالعو.
كقد استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في:
 تحديد ماكمة الدراسة. تحديد األداة المناسبة لقياس سمات الاخصية. طرؽ بناء أداة الدراسة بالنسبة ألداة قياس الكفاءة االجتماعية. االستفادة مف الطرؽ االحصائية المستخدمة في تحميؿ بياناتيا كاالجراءات التي اتبعت فيتحقيؽ أىدافيا.
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الفصل الثالث
منيجية الدراسة واجراءاتيا

 منيجية الدراسػة
 مجتمع الدراسػ ػة كعينتيا
 متغيرات الدراسة
 أدكات الدراسػ ػ ػة
 .1قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل


كصؼ قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل



صدؽ كثبات قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل



طريقة اإلجابة كالتصحيح

 .2مقياس الكفاءة االجتماعػ ػ ػػية


كصؼ مقياس الكفاءة االجتماعية



صدؽ كثبات مقياس الكفاءة االجتماعية



طريقة اإلجابة كالتصحيح

 المعالجة اإلحصائيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة

الفصل الثالث
منيجية الدراسة واجراءاتيا
يسػػتعرض الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ منيجيػػة الد ارسػػة كمجتمعيػػا كعينتيػا ،ككصػػفا ألدكاتيػػا
كاج ػراءات التحقػػؽ مػػف صػػدقيا كثباتيػػا إضػػافة إلػػى األسػػاليب اإلحصػػائية المسػػتخدمة فػػي تحميػػؿ
البيانات.
منيجية الدراسة:
يعتمد الباحث في الدراسة الحالية المنيج الكصفي لمناسبتو لمكضكع الدراسة فيك يعمؿ
عمى دراسة الظاىرة كما ىي في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفا دقيقا مبر از خصائصيا كمكضحا
مقدارىا كحجميا كدرجة ارتباطيا مع الظكاىر األخرل.
مجتمع الدراسة وعينتيا:
تػ ػػألؼ مجتمػ ػػع ىػ ػػذه الد ارسػ ػػة مػ ػػف االختصاصػ ػػييف االجتمػ ػػاعييف العػ ػػامميف فػ ػػي المػ ػػدارس
الحككميػػة التابعػػة لػػك ازرة التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي محافظػػة مسػػقط حتػػى عػػاـ  2012كالب ػال مجمػػكع
ع ػػددىـ ( )142ف ػػردا ،كق ػػد ت ػػـ اختي ػػار( )96ف ػػردا بأس ػػمكب العين ػػة المتاح ػػة ليككنػ ػكا عين ػػة الد ارس ػػة
الحالي ػػة ،كالج ػػدكؿ( )1يب ػػيف ع ػػدد االختصاص ػػييف االجتم ػػاعييف حس ػػب الن ػػكع االجتم ػػاعي ،كع ػػدد
سنكات الخبرة:
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الجدول()1

مجتمع الدراسة وعينتو موزعة حسب النوع والخبرة
الؼذد
الىىع

الىسبت المئىَت

روٛس

23

%2.13

إأبس

46

%4216

اٌّغّٛع

64

%6.19
الىسبت المئىَت

الؼذد
الً ِٓ .

2.

%30.7

ِٓ .9 - 4

33

%26.7

اوضش ِٓ .9

23

%31.7

اٌّغّٛع

69

%89.1

الخبزة

متغيرات الدراسة:
تناكلت الدراسة الحالية المتغيرات اآلتية:
.1

سمات الاخصية

.2

الكفاءة االجتماعية.

.3

النكع االجتماعي.

.4

عدد سنكات الخبرة

أداتا الدراسة:
استخدـ الباحث لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة أداتيف كىما:
 .1قائمػة العكامػؿ الخمس ػػة الكب ػػرل لماخص ػػية (The NEO – Inventory- Revised
) FFI-Sلكاضػعييا ككسػتا كمػاكرم ( )Costa & McCraeلقيػاس سػمات الاخصػية
تعريب كتقنيف عمى البيئة العمانية الكمبانية (.)2006
 .2مقي ػػاس الكف ػػاءة االجتماعي ػػة (Competence
ألغراض الدراسة الحالية.
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 )Socialال ػػذم ق ػػاـ الباح ػػث ببنائ ػػو

وصف أداتي الدراسة:
أوال :قائمة العوامل الخمسة الكبرى
قائمػ ػػة العكامػ ػػؿ الخمسػ ػػة الكبػ ػػرل فػ ػػي الاخصػ ػػية ( )NEO-FFI-Sمػ ػػف إعػ ػػداد ككسػ ػػتا
كمػاكرم ( )Costa & McCrae ,1992تعػد أكؿ قائمػة مكضػكعية تيػدؼ إلػى قيػاس العكامػؿ
الخمسػػة الكبػػرل فػػي الاخصػػية بكاسػػطة مجمكعػػة مػػف الفقػرات عػػددىا ( )60فقػرة كالقائمػػة تاػػمؿ
خمسة عكامؿ كىي  :العصابية  ،كاالنبساطية ،كاالنفتاحية  ،كالطيبة ،كيقظة الضمير ،كيتػألؼ
كؿ عامؿ مف ( )12فقرة ،كالجدكؿ ( )2يبيف العكامؿ الخمسة الكبرل كالسمات الممثمة ليا:
الجدول ()2

قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والسمات الممثمة ليا
الؼىامل الخمست الكبزي

السمبث الممثلت لهب

اٌؼظبث١خ Neuroticism

اٌمٍك ( ،)Anxietyاٌؼذاء اٌّزٛػذ ثبٌغؼت ( ، )Hostility Angryاالوزئبة
( ،)Depressionاٌشؼٛس ثبٌزاد ( ،)Self- Cconsciousnessاالٔذفبع
( ،)Impulsivenessاٌؼغٛؽ (ٚ ،)stressاٌمبثٍ١خ ٌالٔغشاػ
()Vulnerability

االٔجغبؽ١خ Extraversion

اٌذفء أ ٚاٌّٛدح ( ،)Warmthاالعزّبػ١خ ( ،)Gregariousnessاٌزٛو١ذ٠خ -
( ، )Assertivenessإٌشبؽ ) ،)Activityاٌجؾش ػٓ االصبسح
( ،)Excitement- Seekingاألٔفؼبالد اإلعبث١خ ()Positive Emotions

االٔفزبؽ١خ Openness

اٌخ١بي ( ،)Fantasyاٌغّبٌ١بد ( ،)Aestheticsاٌّشبػش (،)Feeling
األفؼبي ( ،)Actionsاألفىبس ( ،)Ideasاٌم)Values( ُ١

٠مظخ اٌؼّ١ش
Conscientiousness

االلزذاس أ ٚاٌىفبءح (ِٕ ،)Conpetenceظُ (ٍِ ،)Orderزضَ ثبٌٛاعجبد
(ِٕ ،)Dutifulnessبػً ف ٟعج ً١اإلٔغبص )) Achievement Striving
ػجؾ اٌزاد( ،)Self-Disciplineاٌزؤٔٚ ٟاٌش٠ٚخ( )Deliberation

اٌّمج١ٌٛخ أ ٚاٌط١جخ
Agreeableness

اٌضمخ ،Trustالعزمبِخ(  ،)Strraightforwardnessاإل٠ضبس )،)Altruism
اإلرػبْ أ ٚاٌمجٛي(  ،(Complianceاٌزٛاػغ(  ،)Modestyاإلػزذاي فٟ
اٌشأ) mindedness -Tender (ٞ

كقػػد قامػػت الكمبػػاني ( )2006بتقنػػيف القائمػػة كتكيفيػػا لمبيئػػة العمانيػػة ،فكجػػدت أف القائمػػة
تتمتع بخصائص سيككمترية جيدة ،حيث إنيا تحققت مف ثبات األداة بطريقػة االتسػاؽ الػداخمي
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(ألف ػػا كركنب ػػاخ) ككج ػػدت أف القائم ػػة تتمت ػػع بالمع ػػامالت اآلتي ػػة :العص ػػابية ( )0777كاالنبس ػػاطية
( ،)0754كالتفتح ( )0742كالطيبة ( )0749كيقظة الضمير ( )0777كالمقياس كامال (.)0781
كتحققت الياامية ( )2010مف ثبات المقياس فكانػت قيمػة معامػؿ الثبػات الكمػي (،)0.820
كتراكحت قيـ الثبات لمعكامؿ الخمسة الكبرل (.)0.777-0.427
إجراءات الصدق والثبات في الدراسة الحالية:
نظ ار الختالؼ عينة الدراسة ارتأل الباحث اسػتخراج دالالت صػدؽ كثبػات جديػدة زيػادة
في الثقة كالدقة ،كفيما يمي كصؼ لذلؾ:
أوال :الصدق
قاـ الباحث لمتحقؽ مف الصدؽ بالطرؽ اآلتية:
 .1صدق المحتوى:
عػػرض الباحػػث المقيػػاس فػػي صػػكرتو األكليػػة الممحػػؽ ( )1المقيػػاس فػػي صػػكرتو األكليػػة
المعركضة عمى لجنة التحكيـ المككنة مف عارة محكميف مف ذكم الخبػرة كاالختصػاص فػي عمػـ
ال ػػنفس كالعم ػػكـ االجتماعي ػػة ف ػػي ج ػػامعتي ن ػػزكل كالس ػػمطاف ق ػػابكس ،الممح ػػؽ ( )2قائم ػػة بأس ػػماء
أعضاء لجنة التحكيـ ،كقد طمب منيـ إبداء رأييـ حكؿ المقياس باكؿ عاـ كحكؿ انتمػاء الفقػرات
ألبعػػاد المقيػػاس إضػػافة إلػػى سػػالمتيا المغكيػػة كمناسػػبتيا لمبيئػػة العمانيػػة ،كاضػػافة مػػا يركنػػو مػػف
مقترحات أك تعديالت مناسبة ،كقد اعتمد الباحث نسبة االتفاؽ ( )%80بيف آراء المحكميف ،كقد
أجمع جميع المحكميف عمى مناسبة كصالحية القائمة لمبيئة العمانية.
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 .2صدق البناء:
قاـ الباحث ألغراض الدراسة الحالية باختيار عينة استطالعية تككنت مف ()30
اختصاصي كاختصاصية مف المدراس الحككمية في محافظة مسقط في العاـ الدراسي
 2012 /2011مف مجتمع الدراسة كمف خارج عينتيا ،كذلؾ لمتحقؽ مف صدؽ كثبات المقياس.
كاستخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس
كالدرجة الكمية لمسمة التي ينتمي ليا ،ككانت النتائج كما يبينيا الجدكؿ (:)3
الجدول()3

معامالت ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكمية لمسمة التي تنتمي إلييا
الفقزة
السمت
اٌؼظبث١خ

االٔجغبؽ١خ

االٔفزبؽ١خ

٠مظخ
اٌؼّ١ش

اٌّمج١ٌٛخ

.
3
2
6
.2
.6
..
.4
3.
34
33
3.
23
2.
26
69
66
.9
..
.3

مؼبمل
االرتببط
**91.23
**914.3
**9162.
**9143.
**912.3
**916..
**91669
**91233
**914.3
**9124.
**91...
**91.3.
**91.66
**914..
**9166.
**91436
**91..2
**91.42
*913.9
**912.2

الفقزة
.
4
3
.
.3
..
.6
39
36
29
2.
23
6.
63
62
66
.2
.6
..
.4

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

مؼبمل
االرتببط
**91..6
**91.3.
**9144.
**91..2
**91.66
**913.6
**916.4
**91463
**91.2.
**91..2
*913.2
**912..
**91.36
**912..
**91633
**91..9
**912.4
**9164.
**91...
**91632

الفقزة
6
.9
..
.3
3.
33
32
36
22
26
2.
24
6.
64
63
6.
.3
..
.6
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مؼبمل
االرتببط
*9133.
*913.2
**912.4
**9143.
**91244
**912.3
**91346
**913.3
*913.3
*9133.
**9126.
**9143.
**916.3
**914.2
**9143.
**916..
**91493
**91.6.
**91...
**91624

* عند مستكل داللة 0705 ≤ α

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )3أف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات المقيػػاس

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

 .3بطريقة المقارنة الطرفية (الصدق التمييزي):
قػػاـ الباح ػػث باختي ػػار أعم ػػى ( )%30كمقػػارنتيـ بػ ػأدنى ( ) %30باس ػػتخداـ اختب ػػار "ت"

لمعينات المستقمة ،كالجدكؿ( )4يبيف نتيجة ىذه المقارنة:
جدول رقم ()4

نتائج اختبار (ت) لممقارنة بين طرفي العينة ذوي الدرجات المرتفعة والمتدنية لكل سمة
السمت

المستىي
الطزفٍ

المتىسظ
الحسببٍ

االوحزاف
المؼُبرٌ

قُمت
ث

درجبث
الحزَت

مستىي
الذاللت

اٌؼظبث١خ

إٌّخفغ

.16.3

9132.

3916.3-

..

91999

اٌّشرفغ

31343

91363

إٌّخفغ

31.6.

912.2

اٌّشرفغ

61.32

91343

إٌّخفغ

2193.

91.62

اٌّشرفغ

61..3

913..

إٌّخفغ

21.43

91336

اٌّشرفغ

614.3

91.62

إٌّخفغ

216..

91349

اٌّشرفغ

612.4

91323

االٔجغبؽ١خ
االٔفزبؽ١خ
٠مظخ اٌؼّ١ش
اٌّمج١ٌٛخ

..1633.61339.319.4.61...-

..
..
..
..

91999
91999
91999
91999

يتضح مف الجدكؿ ( )4كجكد فركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل ( )0.05بػيف درجػات
كػػؿ سػػمة مػػف سػػمات المقيػػاس المرتفعػػة كالمنخفضػػة ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف مقيػػاس العكامػػؿ الخمسػػة
الكبػػرل يتمتػػع بالقػػدرة عمػػى التمييػػز بػػيف المسػػتكييف المرتفػػع كالمػػنخفض ،ممػػا يعنػػى أف المقيػػاس
يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ.
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ثانيا :الثبات
قاـ الباحث لمتحقؽ مف ثبات المقياس بطريقتيف:
 .1معامؿ ثبات الفا كركنباخ (ِ.)Alpha Cronbach
 .2التجزئة النصفية عف طريؽ جيتماف (.)Gateman
ككانت النتائج كما يبينيا الجدكؿ ()5
جدول رقم ()5
قيم معامل الثبات لكل سمة من سمات المقياس والمقياس ككل
السمت

مؼبمل ألفب كزووببخ

التجزئت الىصفُت

اٌؼظبث١خ

91.9.

913.3

االٔجغبؽ١خ

91333

9133.

االٔفزبؽ١خ

914.3

91422

٠مظخ اٌؼّ١ش

91332

91423

اٌّمج١ٌٛخ

914.3

914.3

اٌّم١بط وىً

914.3

يبيف الجدكؿ( )5قيـ معامالت ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية عف طريؽ جتمػاف لسػمات
المقيػػاس كالمقيػػاس ككػػؿ ،كجميعيػػا كانػػت مػػا بػػيف مرتفعػػة كمقبكلػػة ،ممػػا يطمػػئف إلػػى أف مقيػػاس
العكامؿ الخمسة الكبرل يتمتع بقدر كاؼ مف الثبات.
كبعد أف تحقؽ الباحث مف صدؽ كثبات المقياس كاطمػئف إليػو تػـ اسػتخدامو فػي الد ارسػة
الحالية ،كالممحؽ ( )4يبيف الصيغة النيائية لمقياس العكامؿ الخمسة الكبرل.
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طريقة تصحيح قائمة العوامل الخمسة الكبرى
تػػتـ عممي ػػة اإلجابػػة ع ػػف ى ػػذه القائمػػة م ػػف خػػالؿ اختي ػػار المس ػػتجيب لكاحػػد م ػػف الب ػػدائؿ
الخمسػػة اآلتيػػة (غيػػر مكافػػؽ تمامػػا ،غيػػر مكافػػؽ ،غيػػر متأكػػد ، ،مكافػػؽ ،مكافػػؽ تمامػػا) كلغايػػات
التصحيح أعطيت األكزاف اآلتية( )1-2-3-4-5عمى التكالي لمفقرات المصػاغة باتجػاه مكجػب،
ك( )5-4-3-2-1عمى التكالي لمفقرات المصاغة باتجاه سػالب ،كالجػدكؿ( )6يبػيف تكزيػع فقػرات
المقياس المكجبة كالسالبة عمى العكامؿ الخمسة الكبرل:
الجدول()6
الفقرات الموجبة والفقرات السالبة في قائمة العوامل الخمسة الكبرى
الفقزاث
الؼىامل الخمست الكبزي

ػذد الفقزاث

المىجبت

السبلبت

اٌؼظبث١خ

12

.3-..-.9-6

.-3-4-.-6-2-3-.

االٔجغبؽ١خ

12

39-.6-..-.3-.4-..-.6-.2

36-32-33-3.

االٔفزبؽ١خ

12

2.-23-36-3.-33-34-3.

24-26-22-2.-29

٠مظخ اٌؼّ١ش

12

66-62-63-6.-69-26-2.-23

6.-63-64-6.

اٌط١جخ

12

.3-..-.9-66

49-.6-..-.3-.4-..-.6-.2

كلتصػػحيح النتػػائج :تػػـ اسػػتخداـ التػػدريج اآلتػػي لمداللػػة عمػػى متكسػػطات اسػػتجابات أف ػراد

العينة كما يبينو الجدكؿ (:)7

جدول ()7

تدريج متوسطات االستجابة عمى قائمة العوامل الخمسة

اٌزمذ٠ش
اٌذسعخ

أوضش ِٓ

ألً ِٓ

ألً ِٓ

ألً ِٓ

ألً ِٓ

4.2

3.4 - 4.2

2.6 - 3.4

1.8 - 2.6

1.8

وج١شح عذا

وج١شح

لٍٍ١خ

لٍٍ١خ عذا

ِزٛعطخ
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ثانيا :مقياس الكفاءة االجتماعية:
ألغراض الدراسة الحالية قاـ الباحث ببناء مقياس لمكفاءة االجتماعية كفيما يػأتي كصػؼ
لخطكات بناء ىذا المقياس:
خطوات بناء المقياس:
 .1االطالع عمى األدب النظرم ك عػدد مػف الد ارسػات السػابقة :التػي تناكلػت الكفػاءة االجتماعيػة
كعناصرىا ،كالتي كاف مف أىدافيا بناء مقياس لمكفاءة االجتماعية كمنيا دراسات( :أبكحالكة،
 2009أبكزيتػػكف كمقػػدادم  2010 ،أبػػكمرؽ 2008،الجمػػاؿ 2006 ،حبيػػب2003 ،
أبكحسػػكنة 2004 ،عبػػدالكىاب 2009 ،عمػػي 2006،الغريػػب 2005 ،قطػػامي2007 ،
القمػش 2008 ،محمػكد 2010 ،المغػازم 2004 ،نسػيمةTomomi, et.al., 1999 ،
.)2008
 .2االطالع عمى عدد مف مقاييس الكفاءة االجتماعية منيا:اختبػار الكفػاءة االجتماعيػة لكاضػعيو
(  )Sarason & Sarason, 1985المككف مف عار فقرات تصؼ الفرد الكؼء اجتماعيػا
مف خالؿ بعض الميارات االجتماعية كاألنماط السػمككية التػي تظيػر فػي سػمكؾ الفػرد تعريػب
كتقنيف (حبيب )2003 ،مقياس كيف كليفػيف ( )Cain & Levineلمكفػاءة االجتماعيػة الػذم
قاـ بتعريبو كتقنينو لمبيئة األردنية جػامكس ( )1983لمالئمػة البيئػة األردنيػة الصػكرة المعدلػة
كالمنقحة لمقياس فينالند لمنضج االجتماعي(، )Vineland Adaptive Behavior Scale
تعريب كتقنيف العتبي(.)2004
 .3تحديد تعريؼ لمكفاءة االجتماعية بأنيا"نسؽ مف الميارات المعرفية كالكجدانيػة كالسػمككية التػي
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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اآلخػ ػريف كت ػػنعكس مظ ػػاىر الكف ػػاءة ف ػػي كاف ػػة ص ػػكر مي ػػارات التكاص ػػؿ كتككي ػػد ال ػػذات كح ػػؿ
الماكالت االجتماعية كالتكافؽ التفسي االجتماعي لمفرد" (الغريب ،2010 ،ص.)39 .
 .4إجػراء عػػدد مػػف المقػػابالت الاخصػػية مػػع عينػػة اسػػتطالعية مػػف أفػراد المجتمػػع تػػألؼ عػػددىـ
مف ( )15فردا لتحديد بعض مظاىر الكفاءة االجتماعية لدل األاخاص.
 .5تكجيو سؤاليف استطالعييف إلى عينة بمغت ( )13اختصاصيا كاختصاصية مف مدارس
محافظة مسقط ،السؤال األول :عرف الكفاءة االجتماعية من وجية نظرك الشخصية؟
السؤال الثاني :ىل ترون عالقة بين القيم االجتماعية والكفاءة االجتماعية؟ كبعد تحميؿ
محتكيات اإلجابات تككف لدل الباحث قائمة بمؤارات الكفاءة االجتماعية أسيمت في بناء
صياغة عدد مف فقرات المقياس.
 .6صياغة فقرات المقياس في اكميا األكلي كقد بم عددىا( )52فقرة مكزعة عمى خمسة أبعاد.
 .7تػػـ اختيػػار التػػدرج الخماسػػي لإلجابػػة عػػف فقػرات المقيػػاس كىػػك( :ينطبػػؽ تمامػػا ،ينطبػػؽ ،غيػػر
متأكد ،الينطبؽ ،الينطبؽ تماما).
 .8كلغايات التصحيح أعطيت األكزاف ( )5،4،3،2،1في التجػاه المكجػب ،ك( )1،2،3،4،5فػي
االتجاه السالب.
إجراءات الصدق والثبات في الدراسة الحالية
أوال :الصدق
 .1صدق المحتوى
لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ محتػػكل المقيػػاس المسػػتخدـ فػػي الد ارسػػة الحاليػػة قػػاـ الباحػػث بعػػرض
صػػيغتو األكليػػة ممح ػػؽ ( )3عمػػى لجن ػػة مػػف المحكم ػػيف مككنػػة م ػػف أحػػد عا ػػر محكمػػا م ػػف ذكم
االختصاص في عمـ النفس كالعمػكـ االجتماعيػة فػي جػامعتي نػزكل كالسػمطاف قػابكس ممحػؽ ()2
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قائمػػة بأسػػماء أعضػػاء لجنػػة التحكػػيـ ،كطمػػب مػػنيـ إبػػداء رأييػػـ حػػكؿ مػػدل انتمػػاء الفقػرات ألبعػػاد
المقيػػاس كسػػالمتيا المغكيػػة كمػػدل مالئمتيػػا لمبيئػػة العمانيػػة ،كمػػا طمػػب مػػنيـ إبػػداء مػػا يركنػػو مػػف
مقترح ػػات أك تع ػػديالت مناس ػػبة ،كق ػػد اعتم ػػد الباح ػػث نس ػػبة االتف ػػاؽ  %80ب ػػيف آراء المحكم ػػيف
كمعيار يحكـ عمى فقرات المقياس ،حيث تـ االبقاء عمى الفقرات التػي أجمػع عمػى بقائيػا ،%80
بينما عػدلت أك حػذفت التػي لػـ تحصػؿ عمػى ىػذه النسػبة مػف االتفػاؽ ،كبنػاء عمػى آراء المجنػة تػـ
حذؼ( )15فقرة ،كالجدكؿ ( )8يكضح ذلؾ:
جدول ()8
الفقرات المحذوفة بناء رأي لجنة التحكيم
سلُ
اٌفمشح

اٌفمشاد

سلُ
اٌفمشح

اٌفمشاد

1

أكتسب قيمي مف ديني اإلسالـ.

7

ال أنتظر دعكة لخدمة مجتمعي.

11

أتفاعؿ مع جيراني بما يكجبو حؽ الجيرة.

12

أزكر المريض لتخفيؼ آالمو.

13

أجيد ترتيب أفكارم عندما أحاكر اآلخريف .

18

26
31
43
48

أعمؿ عمى تنظيـ المقاءات كالمناقاات مع
الرفاؽ.
أاعر بحالة مف التعاسة كاالكتئاب.
أنظر إلى الماكالت عمى أنيا أمر طبيعي
في حياة الناس.
أجد مف الصعب التفكير في حمكؿ متعددة
لمماكمة

يمكنني التكاصؿ بطريقة ذكية مع اخص ألجعمو كاعيا
بما أتردد بالبكح بو

27

أتمتع بركح المثابرة كالتحمؿ كحب التعاكف

41

أتقبؿ نقد اآلخريف دكف حرج.

46

عندما تكاجيني ماكمة مع صديقي أتذكر محاسنو معي.

50

أحصر تفكيرم بالجكانب االيجابية لمحؿ الذم أميؿ إليو.

كيكضح الجدكؿ ( )9الفقرات التي تـ تعديميا ،الفقرات التي تـ إضافتيا:
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الجدول ()9

فقرات المقياس التي تم تعديل صياغتيا ،والمضافة بناء عمى رأي لجنة التحكيم
رقم

الفقرة قبل التعديل

الفقرة
1

الفقرة بعد التعديل
أتحرل الصدؽ كال أرتضي غيره في تعاممي مع

أتحرل الصدؽ ،كال أرتضي غيره

10
17

اآلخريف

أنتبو لمغة محدثي االمفظية كغير المفظية كتغيرات

أنتبو لمغة محدثي المفظية كغير المفظية

الكجو كحركة اليد.

كتعبيرات الكجو

بعض ظركفي البيئية صعبة التغيير كتؤدم إلى

بعض ظركفي الاخصية صعبة التغيير كتؤدم

سكء حالتي

رقم

إلى سكء حالتي

الفقرة المضافة

الفقرة
21

البعد

أاعر بأني قادر عمى تحقيؽ أىدافي بصكرة

التكافؽ النفسي

مرضية
28

أتخذ ق ارراتي الاخصية بعد تفكير دائما

الخمسة.

تككيد الذات

كبنػػاء عمػػى ذل ػػؾ أصػػبح ع ػػدد فق ػرات المقيػػاس ( )40فقػػرة ،مكزعػػة عم ػػى أبعػػاد المقي ػػاس

 .2صدق البناء (بطريقة االتساق الداخمي)
تـ التحقؽ مف صدؽ البناء بطريقة االتساؽ الداخمي ،حيث قاـ الباحث بتطبيػؽ المقيػاس
عمى عينة استطالعية مف االختصاصييف االجتماعييف مككنة مف( )30اختصاصيا كاختصاصية
م ػػف مجتم ػػع الد ارس ػػة كم ػػف خ ػػارج عينتي ػػا ،كت ػػـ اس ػػتخداـ معام ػػؿ االرتب ػػاط بيرس ػػكف ()Pearson
لمعرفة اآلتي:


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

اٌجؼذ

اٌم ُ١االعزّبػ١خ

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

**0.63

ٌزٛاطً
االعزّبػٟ
**0.49

اٌزٛافك إٌفغٟ
االعزّبػٟ
**0.49

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

رٛو١ذ اٌزاد
**0.77

* عند مستكل داللة 0705 ≤ α
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ِٙبسح ؽً
اٌّشىالد
**0.61

يتضػح مػػف الجػػدكؿ ( )10أف جميػع أبعػػاد المقيػػاس مرتبطػػة بالدرجػة الكميػػة لممقيػػاس عنػػد
عند مستكل داللة ( ،)0.01 ≤ αكعند مستكل داللة (.)0.05 ≤ α


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

ارتباط الفقرات بالبعد الذي تنتمي إليو
اٌفمشح

1

2

3

4

5

6

7

8

اٌمُ١

0.21

**0.64

*0.44

**0.54

**0.58

**0.59

0.34

**0.51

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

0.154

*0.425

0.203

*0.388

*0.405

*0.452

0.201

*0.370

اٌفمشح

9

10

11

12

13

14

15

16

اٌزٛاطً

**0.65

**0.60

**0.67

**0.46

**0.53

**0.74

**0.53

**0.64

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

0.337

0.389

*0.406

0.137

0.028

0.353

*0.415

0.212

اٌفمشح

17

18

19

20

21

22

23

24

25

اٌزٛافك

**0.61

**0.60

0.11

0.11

-0.06

**0.62

0.1

**0.75

**0.56

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

**0.488

0.200

**0.502

0.147

0.328

0.141-

0.038-

0.242

0.138

اٌفمشح

26

27

28

29

30

31

32

33

34

رٛو١ذ اٌزاد

**0.66

**0.56

**0.58

**0.62

**0.65

*0.40

**0.52

0.18

0.07-

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

*0.390

**0.506

*0.445

*0.428

*0.459

0.313

**0.549

0.349

0.124-

اٌفمشح

35

36

37

38

39

40

ؽً اٌّشىالد

*0.38

**0.55

**0.50

*0.43

**0.66

**0.56

اٌذسعخ اٌىٍ١خ

0.016

**0.473 **0.580 **0.511

0.198

0.280

* عند مستكل داللة 0705 ≤ α

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

يكض ػ ػػح الج ػ ػػدكؿ ( )11أف الفقػ ػ ػرات (،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2
 ) 40 ،39 ،37 ،36 ،32 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،22 ،18 ،17 ،16دالػػ ػ ػ ػ ػ ػػة
إحص ػػائيا عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( ) 0.05 ≤ αأم ػػا الفقػ ػرات ( )38 ،31،35 ،12 ،3في ػػي دال ػػة
إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل داللػػة ( )0.01 ≤ αكقػػد تػػـ حػػذؼ الفق ػرات (،23 ،21 ،20 ،19 ،7 ،1
 )34 ،33لعدـ داللتيا احصائيا.
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كزيادة في الدقة كالمكضكعية قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ كثبات المقياس مرة أخرل
بعد حذؼ الفقرات تمت اإلاارة إلييا باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف كؿ فقرة
مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس ،ككذلؾ بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة
الكمية لمبعد المنتمية إليو ،ككذلؾ بيف كؿ بعد مف األبعاد كاألبعاد األخرل كالدرجة الكمية
لممقياس ،ككانت النتائج كما يمي:


معامالت ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس ،كما يوضحو الجدول (:)12
جدول رقم ()12

معامالت ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكمية لممقياس
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
* عند مستكل داللة 0705 ≤ α

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )12أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ بعػػد كالدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس
كانت مكجبة كدالة احصائيا ،كتراكحت قيميا بيف (.)0.796 – 0.293


معامالت ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،كما يوضحو
الجدول (:)13
جدول رقم ()13

معامالت ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو
البؼذ

مؼبمل
االرتببط
**913.3

2

3

**91436

6

**91.9.

3

**91...

.9

**91.29

.2

.

**91.3.

..

**91.3.

.6

6

**91..3

.3

**91.22

..

**9136.

.3

**91469

.4

**91.4.

..

**9133.

39

**913.6

32

**914.3

3.

**914.3

36

**9133.

33

**914..

3.

**91666

الفقزة
.

اٌم ُ١االعزّبػ١خ

اٌزٛاطً االعزّبػٟ

اٌزٛافك إٌفغ ٟاالعزّبػٟ

رٛو١ذ اٌزاد

ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

الفقزة

مؼبمل
االرتببط
**9136.

.
4

**914.3
**9133.
**913..

الفقزة

.6

34

مؼبمل
االرتببط
**91.6.

**9146.

**9142.

33

**91449

36

**914..

2.

**9133.

3.

**916..

29

**914.6

23

**9164.

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )13أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ بعػػد كالدرجػػة الكميػػة لػػو كانػػت
مكجبة كدالة احصائيا ،كتراكحت قيميا بيف (.)0.898 – 0.458
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 معــامالت ارتبــاط كــل بعــد باألبعــاد األخــرى والدرجــة الكميــة لممقيــاس ،كمــا يوضــحو الجــدول(:)14
جدول رقم ()14
معامالت ارتباط كل بعد باألبعاد األخرى ،والدرجة الكمية لممقياس
البؼذ

القُم
االجتمبػُت

التىاصل
االجتمبػٍ

التىافق الىفسٍ
االجتمبػٍ

تىكُذ الذاث

مهبرة حل
المشكالث

اٌم ُ١االعزّبػ١خ
اٌزٛاطً االعزّبػٟ

**91.33

اٌزٛافك إٌفغٟ
االعزّبػٟ

**9126.

**9123.

رٛو١ذ اٌزاد

**9146.

**913..

**912.6

ِٙبسح ؽً
اٌّشىالد

**9163.

**91.39

**912.6

**91.3.

اٌىفبءح االعزّبػ١خ

**91.6.

**91..3

**912.6

**91.3.

**9133.

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

يبػػيف الجػػدكؿ( )14أف جميػػع معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد المقيػػاس كاألبعػػاد
االخػػرل كالدرجػػة الكميػػة لػػو كانػػت مكجبػػة كدالػػة احصػػائيا عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( ،)0.01حيػػث
تركاحت قيميا بيف (.)0.852 – 0.325
كىػػذا يػػدؿ أف جميػػع فقػرات مقيػػاس الكفػػاءة االجتماعيػػة كانػػت صػػادقة كتقػػيس اليػػدؼ الػػذم
كضعت مف أجمو.
 .3الصدق المرتبط بالمحك (الصدق التالزمي)
استخدـ الباحث اختبار الكفاءة االجتماعية لكاضعيو ساراسكف ،ساراسكف ( ;Sarason
 )Sarason1985كالذم قاـ بتعريبو كتكييفو لمبيئة المصرية حبيب( )2003كمحؾ خارجي،
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كقد طبؽ الباحث المقياس الحالي مع اختبار الكفاءة االجتماعية عمى عينة استطالعية مككنة
( )30اختصاصيا اجتماعيا مف مجتمع الدراسة كخارج عيتتيا ،فكاف معامؿ الصدؽ بيف مقياس
الكفاءة االجتماعية ك اختبار الكفاءة االجتماعية ( ) 0.66كىك داؿ إحصائيا عند مستكل داللة
( )0705 ≤ αما يدؿ أف المقياس الحالي يقيس ما يقيسو اختبار الكفاءة االجتماعية.
 .4صدق المقارنة الطرفية (الصدق التميزي)
يعتبر المقياس صادقا اذا استطاع أف يميز بيف أفراد العينة ذكم الدرجات المرتفعة كأفراد
العينػػة ذكم الػػدرجات المنخفضػػة ،لػػذا قػػاـ الباحػػث باختيػػار أعمػػى  %30كمقػػارنتيـ ب ػأدنى %30
باستخداـ اختبار "ت" لمعينات المستقمة ،كما يبينو الجدكؿ (:)15
جدول رقم ()15
نتائج اختبار "ت" لممقارنة بين طرفي العينة ذوي الدرجات المرتفعة والمنخفضة لكل بعد
البؼذ
اٌم ُ١االعزّبػ١خ

اٌزٛاطً االعزّبػٟ

اٌزٛافك إٌفغٟ
االعزّبػٟ

رٛو١ذ اٌزاد

ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

اٌىفبءح االعزّبػ١خ

المستىي
الطزفٍ
إٌّخفغ

المتىسظ
الحسببٍ
216.6

االوحزاف
المؼُبرٌ
914.6

اٌّشرفغ

61..9

91.4.

إٌّخفغ

21499

9139.

اٌّشرفغ

61.42

91.22

إٌّخفغ

31393

912.9

اٌّشرفغ

61243

9123.

39139.

إٌّخفغ

21.62

9164.

اٌّشرفغ

614.4

91332

..1339

إٌّخفغ

21926

91236

اٌّشرفغ

612..

91229

..19.2

إٌّخفغ

21643

916.4

616.6

91396

..1344

اٌّشرفغ
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درجبث
الحزَت

قُمت
ث

مستىي
الذاللت

.91336

2316.6

91999

2.193.

91999

..

91999

614..-

..

91999

..

91999

..

91999

يب ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف الج ػ ػ ػ ػ ػ ػػدكؿ ( )15كج ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػركؽ ذات دالل ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إحص ػ ػ ػ ػ ػ ػػائية عن ػ ػ ػ ػ ػ ػػد مس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكل
دالل ػ ػ ػ ػ ػػة ( )0705 ≤ αب ػ ػ ػ ػ ػػيف درج ػ ػ ػ ػ ػػات بن ػ ػ ػ ػ ػػكد الكف ػ ػ ػ ػ ػػاءة االجتماعي ػ ػ ػ ػ ػػة المرتفع ػ ػ ػ ػ ػػة كالمنخفض ػ ػ ػ ػ ػػة،
كى ػ ػ ػ ػػذا ي ػ ػ ػ ػػدؿ عم ػ ػ ػ ػػى أف مقي ػ ػ ػ ػػاس الكف ػ ػ ػ ػػاءة االجتماعي ػ ػ ػ ػػة يتمت ػ ػ ػ ػػع بالق ػ ػ ػ ػػدرة عم ػ ػ ػ ػػى التميي ػ ػ ػ ػػز ب ػ ػ ػ ػػيف
المس ػ ػ ػ ػػتكييف المرتف ػ ػ ػ ػػع كالم ػ ػ ػ ػػنخفض ،مم ػ ػ ػ ػػا يعن ػ ػ ػ ػػى أف المقي ػ ػ ػ ػػاس يتمت ػ ػ ػ ػػع بدرج ػ ػ ػ ػػة عالي ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف
الصدؽ.
ثانيا :ثبــات المقياس


بطريقة االتساق الداخمي والتجزئة النصفية
لمتحقؽ مف ثبات المقياس تػـ حسػاب معامػؿ ثبػات الفػا كركنبػاخ كالتجزئػة النصػفية لكػؿ

بعد مف أبعاد المقياس كالمقياس ككؿ ،ككانت النتائج كما يبينيا الجدكؿ (:)16
جدول رقم ()16

قيم معامل الثبات لكل بعد من أبعاد المقياس والمقياس ككل
قُمت مؼبمل ألفب كزووببخ

التجزئت الىصفُت

البؼذ
اٌم ُ١االعزّبػ١خ

91.9.

913.6

اٌزٛاطً االعزّبػٟ

91.36

91..6

اٌزٛافك إٌفغ ٟاالعزّبػٟ

9146.

9146.

رٛو١ذ اٌزاد

913.3

91466

ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

91443

91499

اٌّم١بط وىً

91..6

91.3.

يبيف الجدكؿ( )16قيـ معامالت ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية ألبعاد المقياس كالمقياس
ككػػؿ ،كجميعيػػا كانػػت مػػا بػػيف مرتفعػػة كمقبكلػػة ،مػػا يطمػػئف أف مقيػػاس الكفػػاءة االجتماعيػػة يتمتػػع
بقػػدر كػػاؼ مػػف الثبػػات كتػػألؼ المقيػػاس فػػي صػػيغتو النيائيػػة مػػف  32فق ػرة ممحػػؽ ( ،)4كالجػػدكؿ
( )17يبيف تكزيع فقرات المقياس عمى أبعاده الخمسة:
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الجدول()17

توزيع فقرات المقياس عمى أبعادىا الخمسة
البؼذ

الفقزاث

اٌم ُ١االعزّبػ١خ
اٌزٛاطً االعزّبػٟ
اٌزٛافك إٌفغ ٟاالعزّبػٟ
رٛو١ذ اٌزاد
ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

4،.،6،2،3،.
.6-.2-.3-..-.9-6-.-3
.6-..-.3-.4-..
34-3.-36-32-33-3.-39
23-2.-29-36-3.-33

طريقة تصحيح مقياس الكفاءة االجتماعية:
كتتـ عممية اإلجابة عف ىذا المقياس مف خالؿ اختيار المستجيب لكاحد مف البػدائؿ الخمسػة
اآلتيػػة (تنطبػػؽ تمامػػا ،تنطبػػؽ ،غيػػر متأكػػد ، ،ال تنطبػػؽ ،ال تنطبػػؽ تمامػػا) كلغايػػات التصػػحيح
أعطيػػ ػػت األكزاف اآلتيػػ ػػة ( )1-2-3-4-5عمػ ػ ػػى الت ػ ػ ػكالي لمفق ػ ػ ػرات المصػ ػ ػػاغة باتج ػ ػػاه مكجػ ػ ػػب،
ك( )5-4-3-2-1عم ػػى التػ ػكالي لمفقػ ػرات المص ػػاغة باتج ػػاه س ػػالب ،كالج ػػدكؿ( )18يب ػػيف تكزي ػػع
فقرات المقياس المكجبة كالسالبة عمى العكامؿ الخمسة الكبرل:
الجدول()18

الفقرات الموجبة والفقرات السالبة في مقياس الكفاءة االجتماعية
أبؼبد الكفبءة االجتمبػُت

ػذد
الفقزاث
المىجبت

الفقزاث
السبلبت

اٌم ُ١االعزّبػ١خ

4

4-.-6-2-3-.

اٌزٛاطً االعزّبػٟ

.

.6-.2-.3-..-.9-6-.-3

اٌزٛافك إٌفغ ٟاالعزّبػٟ

.

.6

..-.3-.4-..

رٛو١ذ اٌزاد

3

36-32-33-3.-39

3.

ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

4

2.-29-36-3.

23-33

كلمحكـ عمى مستكل الكفاءة االجتماعية تـ اعتماد التدريج الذم يكضحو الجدكؿ (:)19
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الجدول()19

تدريج متوسطات مستويات الكفاءة االجتماعية
أوضش ِٓ

ألً ِٓ

ألً ِٓ

ألً ِٓ

ألً ِٓ

اٌزمذ٠ش

اٌذسعخ

4.2

3.4 - 4.2

2.6 - 3.4

1.8 - 2.6

1.8

وفبءح ِشرفؼخ
عذا

وفبءح ِشرفؼخ

ِزٛعطخ

وفبءح ِٕخفؼخ

وفبءح
ِٕخفؼخ
عذا

أساليب المعالجة اإلحصائية:
لتحقي ػػؽ أى ػػداؼ الد ارس ػػة اس ػػتخدـ الباح ػػث برن ػػامج الح ػػزـ اإلحص ػػائية لمعم ػػكـ االجتماعي ػػة
( )SPSSلتحميؿ البيانات كالحصكؿ عمى النتائج كما يمي:
 .1التك اررات ،كالنسب المئكية لكصؼ خصائص عينة الدراسة.
 .2المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمتعرؼ عمى استجابات أفراد العينة عمى
كؿ محكر مف محاكر المقاييس.
 .3معامػؿ ارتبػاط بيرسػػكف( )Pearson Correlationلقيػاس صػػدؽ االتسػاؽ الػػداخمي
لممقاييس.
 .4معامؿ ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمتحقؽ مف ثبات المقاييس.
 .5اختبار ت ( )T testلحساب الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف.
 .6تحميػػؿ التبػػايف األحػػادم ( )One-Way ANOVAلحسػػاب الفػػركؽ بػػيف أكثػػر مػػف
مجمكعتيف مستقمتيف.
 .7تحميؿ االنحدار المتعدد لمعرفة مدل إسياـ المتغيرات المستقمة في متغير تابع.
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الصعوبات التي واجيت الباحث:
 .1عدـ تكافر اإلحصائية الدقيقة لعدد االختصاصييف االجتماعييف.
 .2صعكبة الكصكؿ إلى العينة المستيدفة لتباعد كتناثر المدراس في أنحاء المنطقة
التعميمية (مسقط).
 .3ندرة الدراسات ذات العالقة المباارة مع مكضكع الدراسة الحالية.
 .4قمة الكعي بأىمية الدراسات كالبحكث العممية لدل بعض األفراد.
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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

الفصل الرابع
نتائج الدراسة
يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة التي ىدفت إلى الكاؼ
عػػف العالقػػة بػػيف سػػمات الاخصػػية كالكفػػاءة االجتماعيػػة لػػدل االختصاصػػييف االجتمػػاعييف فػػي
محافظػة مسػقط ،كلتحقيػؽ أىػػداؼ الد ارسػة تػـ اسػػتخداـ قائمػة العكامػؿ الخمسػػة الكبػرل مػف إعػػداد
ككسػ ػ ػ ػػتا كمػ ػ ػ ػػاكرم ( ،)NEO-FFI-Sكالتػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػػـ تقنينيػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػػى البيئػ ػ ػ ػػة العمانيػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف قبػ ػ ػ ػػؿ
(الكمبػػاني ،)2006 ،كمقيػػاس الكفػػاءة االجتماعيػػة مػػف إعػػداد الباحػػث ،كفيمػػا يػػأتي النتػػائج التػػي
أسفرت عنيا ىذه الدراسة مصنفة حسب تسمسؿ أسئمتيا:
النتـــــائج المتعمقـــــة بالســـــؤال األول :مـــــا ســـــمات الشخصـــــية الســـــائدة لـــــدى االختصاصـــــيين
االجتماعيين؟
لإلجابػػة عػػف ىػػذا السػؤاؿ تػػـ احتسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة كدرجػػة
المكافقػ ػ ػػة كالترتيػ ػ ػػب لكػ ػ ػػؿ سػ ػ ػػمة مػ ػ ػػف سػ ػ ػػمات الاخصػ ػ ػػية لػ ػ ػػدل االختصاص ػ ػ ػييف االجتمػ ػ ػػاعييف،
كالجدكؿ( )20يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
جدول ()20

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات الموافقة والترتيب
لسمات الشخصية لدى االختصاصيين االجتماعيين
سمبث الشخصُت

المتىسظ
الحسببٍ

االوحزاف
المؼُبرٌ

درجت
المىافقت

التزتُب

اٌؼظبث١خ

31.9

91.66

لٍٍ١خ

.

االٔجغبؽ١خ

21.6

91...

وج١شح

2

االٔفزبؽ١خ

21.9

91633

وج١شح

6

٠مظخ اٌؼّ١ش

6196

91666

وج١شح

.

اٌّمج١ٌٛخ

21..

916.3

وج١شح

3
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يتضػػح م ػػف الجػػدكؿ ( )20أف س ػػمة يقظ ػػة الضػػمير ح ػػازت عم ػػى الترتيػػب األكؿ م ػػف ب ػػيف
سمات الاخصية حيث حصمت عمى أعمى متكسط حسابي كقيمتو ( )4.09كدرجة مكافقة كبيػرة،
تمتيا سمة المقبكلية بالترتيب الثاني كحصمت عمى متكسط حسابي كقيمتو ( )3.88كدرجة مكافقة
كبيرة ايضا ،كما حصمت سػمة االنسػاطية عمػى الترتيػب الثالػث بمتكسػط حسػابي كقيمتػو ()3.54
كدرجػػة مكافقػػة كبي ػرة أيضػػا ،كمػػا حصػػمت سػػمة االنفتاحيػػة عمػػى الترتيػػب ال اربػػع بمتكسػػط حسػػابي
كقيمتو ( )3.50كدرجة مكافقة كبيرة ايضا ،في حيف حصمت سمة العصابية عمى الترتيب األخير
كعمى أقؿ متكسط حسابي كقيمتو ( )2.10كدرجة مكافقة قميمة.
كىػػذا ياػػير إلػػى أف سػػمات الاخصػػية السػػائدة لػػدل االختصاصػييف االجتمػػاعييف ىػػي كفػػؽ
الترتيب اآلتي :يقظة الضمير ،ثـ المقبكلية ،ثـ االنبساطية ،ثـ االنفتاحية.
النتائج المتعمقة بالسـؤال الثـاني :ىـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي سـمات الشخصـية
لدى االختصاصيين االجتماعيين تعزى إلى متغير النوع االجتماعي ،وعدد سنوات الخبرة؟
 .1حسب متغير النوع االجتماعي:
لإلجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ احتساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة
كدرجات المكافقة لكؿ سمة مػف سػمات الاخصػية لػدل االختصاصػييف االجتمػاعييف حسػب النػكع
االجتماعي ،كاجراء اختبار "ت" لمعرفة داللة ىذه الفركؽ ،كالجػدكؿ( )21يكضػح النتػائج التػي تػـ
التكصؿ إلييا:
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جدول ()21

نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية
لسمات الشخصية لدى االختصاصيين االجتماعيين حسب النوع االجتماعي
الىىع

السمت

االجتمبػٍ

الؼصببُت

االوبسبطُت

االوفتبحُت

َقظت الضمُز

المقبىلُت

روٛس

الؼذد
23

المتىسظ

االوحزاف

الحسببٍ

المؼُبرٌ

قُمت
(ث)

درجبث
الحزَت

مستىٌ
الذاللت

319.

91.32

91433-

66

91.99
0.005

إٔبس

46

31.2

91.43

روٛس

23

214.

916.9

9136.

66

9164.
0.006

إٔبس

46

21.3

91.46

روٛس

23

2166

91664

919..-

66

91622
0.000

إٔبس

46

21.9

9169.

روٛس

23

6193

91623

91.6.-

66

91.66
0.000

إٔبس

46

6196

916.9

روٛس

23

2133

9124.

إٔبس

حجم
األثز

31366-

66

91993
0.074

46

2164

91623

يتضح مف الجدكؿ ( )21كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ()0.05
ف ػػي المتكس ػػطات الحس ػػابية ل ػػدرجات س ػػمة المقبكلي ػػة ل ػػدل االختصاصػ ػييف االجتم ػػاعييف كلص ػػالح
االنػ ػ ػػاث ،كىػ ػ ػػذا يػ ػ ػػدؿ أف االختصاص ػ ػ ػّيات االجتماعيػ ػ ػػات يتمػ ػ ػػتعف بسػ ػ ػػمة المقبكليػ ػ ػػة أكثػ ػ ػػر مػ ػ ػػف
االختصاصػ ػييف االجتم ػػاعييف ال ػػذككر ،بينمػ ػا تب ػػيف ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد
مسػػػتكل الداللػ ػػة ( )0.05فػ ػػي المتكسػ ػػطات الحسػ ػػابية لػػػدرجات سػػػمات الاخصػ ػػية األخػ ػػرل لػ ػػدل
االختصاصػ ػييف االجتم ػػاعييف حس ػػب متغي ػػر الن ػػكع االجتم ػػاعي ،كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى تا ػػابو ال ػػذككر
كاالناث في سمات الاخصة (العصابية ،كاالنبساطية ،كاالنفتاحية ،كيقظة الضمير).
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 .2حسب متغير عدد سنوات الخبرة:
لإلجاب ػػة ع ػػف ى ػػذا الج ػػزء م ػػف السػ ػؤاؿ ت ػػـ احتس ػػاب المتكس ػػطات الحس ػػابية كاالنح ارف ػػات
المعياريػػة لػػدرجات المكافقػػة لكػػؿ سػػمة مػػف سػػمات الاخصػػية لػػدل االختصاص ػييف االجتمػػاعييف
حسب عدد سنكات الخبرة ،كالجدكؿ ( )22يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
جدول ()22
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الموافقة

لسمات الشخصية لدى االختصاصيين االجتماعيين حسب عدد سنوات الخبرة
السمت

الؼصببُت

االوبسبطُت

االوفتبحُت

َقظت الضمُز

المقبىلُت

الخبزة

المتىسظ الحسببٍ

االوحزاف المؼُبرٌ

 .عٕٛاد فؤلً

31.3

91.43

أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد

31..

91.66

أوضش ِٓ  .9عٕٛاد

.163

91.63

 .عٕٛاد فؤلً

2146

91.4.

أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد

21..

91266

أوضش ِٓ  .9عٕٛاد

216.

91.39

 .عٕٛاد فؤلً

21.9

91629

أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد

2163

91696

أوضش ِٓ  .9عٕٛاد

2166

916..

 .عٕٛاد فؤلً

619.

91624

أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد

61.6

91642

أوضش ِٓ  .9عٕٛاد

61..

91644

 .عٕٛاد فؤلً

2133

9163.

أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد

216.

912.6

أوضش ِٓ  .9عٕٛاد

6199

9162.
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كلمعرفة داللة ىذه الفركؽ تـ إجراء اختبار تحميػؿ التبػايف االحػادم كالجػدكؿ ( )23يكضػح
النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
جدول ()23

اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجات
سمات الشخصية لدى االختصاصيين االجتماعيين حسب عدد سنوات الخبرة
السمت

مصذر التببَه

مجمىع
المزبؼبث

درجبث
الحزَت

متىسظ
المزبؼبث

قُمت
(ف)

مستىٌ
الذاللت

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

91626

3

913.3

913.2

91662

داخً اٌّغّٛػبد

3416.2

.3

91296

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

916.4

3

9139.

الؼصببُت

حجم
األثز
0.016

االوبسبطُت

9134.

9164.
0.017

داخً اٌّغّٛػبد

32142.

.3

91333

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

919..

3

91993

االوفتبحُت

91969

9164.
0.001

داخً اٌّغّٛػبد

.41236

.3

91...

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

91..4

3

913..

داخً اٌّغّٛػبد

..1933

.3

91393

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

.1662

3

9133.

داخً اٌّغّٛػبد

..1.36

.3

91.36

َقظت الضمُز

.1364

91362
0.028

المقبىلُت

61.26

919.6
0.087

يتضح مف الجدكؿ ( )23كجػكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل الداللػة ()0.05
في درجات سمة المقبكليػة لػدل االختصاصػييف االجتمػاعييف تعػزل لمتغيػر الخبػرة ،بينمػا ال تكجػد
فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ( )0.05فػػي درجػػات سػػمات الاخصػػية األخػػرل
لدل االخصاصييف االجتماعييف تعزل لمتغير الخبرة ،كلمعرفة بيف أم الخبرات تكجد ىذه الفركؽ
في سمة المقبكلية تـ إجراء اختبار ( ،)LSDكالجدكؿ( )24يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:

73

جدول ()24

نتائج اختبار ( )LSDلمقارنة درجات سمة المقبولية بين الخبرات المختمفة
الخبزة

اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ

 5عٕٛاد فؤلً

3772

أوضش ِٓ  11 – 5عٕٛاد

3798

أوضش ِٓ  11عٕٛاد

4711

أوضش ِٓ  11 – 5عٕٛاد أوضش ِٓ  11عٕٛاد
*17254-

*17276-

يتضح مف الجدكؿ( )24كجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي درجػات سػمة المقبكليػة لػدل
االختصاصييف االجتماعييف ذكم خبرة ( 5سنكات فأقؿ) كذكم خبرة (أكثر مف  10 – 5سنكات)
لصػػالح ذكم خب ػرة (أكثػػر مػػف  10 – 5سػػنكات) ،ككػػذلؾ بػػيف ذكم خب ػرة ( 5سػػنكات فأقػػؿ) كذكم
خبػ ػرة (أكثػ ػر م ػػف  10س ػػنكات) لص ػػالح ذكم خبػ ػرة (أكث ػػر م ػػف  10س ػػنكات) ،كى ػػذا ي ػػدؿ أف س ػػمة
المقبكليػة لػػدل االختصاصػييف االجتمػاعييف الػػذيف تزيػػد خبػراتيـ عػػف  5سػػنكات كانػت أعمػػى ممػػف
كانت خبراتيـ  5سنكات أك أقؿ.
النتـائج المتعمقــة بالسـؤال الثالـث :مــا متوســط درجــات الكفـاءة االجتماعيــة لــدى االختصاصـيين
االجتماعيين؟
لإلجابػػة عػف ىػػذا السػؤاؿ تػػـ احتسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة كدرجػػة
المكافق ػػة كالترتي ػػب لك ػػؿ بع ػػد م ػػف أبع ػػاد الكف ػػاءة االجتماعي ػػة ل ػػدل االختصاصػ ػييف االجتم ػػاعييف،
كالجدكؿ( )25يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
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جدول ()25

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة والترتيب
البعاد الكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين
أبؼبد الكفبءة االجتمبػُت

المتىسظ
الحسببٍ

االوحزاف
المؼُبرٌ

درجت الكفبءة

التزتُب

اٌم ُ١االعزّبػ١خ

4718

17647

ِشرفؼخ

2

اٌزٛاطً االعزّبػٟ

4726

17634

ِشرفؼخ عذا

1

اٌزٛافك إٌفغ ٟاالعزّبػٟ

3756

17716

ِشرفؼخ

5

رٛو١ذ اٌزاد

4711

17521

ِشرفؼخ

3

ِٙبسح ؽً اٌّشىالد

3768

17562

ِشرفؼخ

4

اٌّغّٛع

3799

17488

ِشرفؼخ

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )25المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة كدرجػػات الكفػػاءة
لكػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الكفػػاءة االجتماعيػػة لػػدل االختصاص ػييف االجتمػػاعييف ،حيػػث تبػػيف أف بعػػد
التكاصػؿ االجتمػػاعي حصػػؿ عمػػى الترتيػػب األكؿ بمتكسػػط حسػػابي كقيمتػػو ( )4.26كدرجػػة كفػػاءة
مرتفع ػػة ج ػػدا ،كم ػػا حص ػػؿ بع ػػد الق ػػيـ االجتماعي ػػة عم ػػى الترتي ػػب الث ػػاني بمتكس ػػط حس ػػابي قيمت ػػو
( )4.18كدرجة كفاءة مرتفعة ،كما حصؿ بعد تككيد الذات عمى الترتيب الثالث بمتكسط حسػابي
كقيمتو ( )4.10كدرجة كفاءة مرتفعة ،كما حصػؿ بعػد ميػارة حػؿ الماػكالت عمػى الترتيػب ال اربػع
بمتكسػػط حسػػابي كقيمتػػو ( )3.68كدرجػػة كفػػاءة مرتفعػػة ،فػػي حػػيف حصػػؿ بعػػد التكافػػؽ النفسػػي
االجتماعي عمى الترتيب األخير بمتكسط حسابي كقيمتو ( )3.56كدرجة كفاءة مرتفعة أيضا.
كمػ ػا يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ ( )25أف المتكس ػػط الحس ػػابي ألبع ػػاد الكف ػػاءة االجتماعي ػػة كك ػػؿ
حص ػ ػػؿ عم ػ ػػى متكس ػ ػػط حس ػ ػػابي كقيمت ػ ػػو ( )3.99كدرج ػ ػػة كف ػ ػػاءة مرتفع ػ ػػة ،كى ػ ػػذا ي ػ ػػدؿ عم ػ ػػى أف
االختصاصييف االجتماعييف يتمتعكف بدرجة كفاءة اجتماعية مرتفعة.
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النتــائج المتعمقــة بالسـؤال الرابــع :ىــل تختمــف متوســطات درجــات الكفــاءة االجتماعيــة وأبعادىــا
لدى االختصاصيين االجتماعيين باختالف متغير النوع االجتماعي ،وعدد سنوات الخبرة؟
 .1حسب متغير النوع االجتماعي:
لالجابػػة ع ػف ىػػذا الجػػزء الس ػؤاؿ تػػـ احتسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنح ارفػػات المعياريػػة
لػػدرجات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الكفػػاءة االجتماعيػػة لػػدل االختصاص ػييف االجتمػػاعييف حسػػب النػػكع
االجتماعي ،كاجراء اختبار "ت" لمعرفة داللة ىذه الفركؽ ،كالجػدكؿ( )26يكضػح النتػائج التػي تػـ
التكصؿ إلييا:
جدول ()26
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق في المتوسطات الحسابية
ألبعاد الكفاءة االجتماعية حسب النوع االجتماعي

البؼذ

الىىع
االجتمبػٍ

الؼذد

روٛس

23

إٔبس

46

6133

روٛس

23

613.

913..

إٔبس

46

6134

91...

روٛس

23

21..

914.6

إٔبس

46

21.6

91362

روٛس

23

2163

91439

إٔبس

46

61.4

9163.

روٛس

23

2149

914.2

إٔبس

46

2133

91.66

روٛس

23

2163

91..2

إٔبس
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4712

17443

القُم االجتمبػُت
التىاصل
االجتمبػٍ
التىافق الىفسٍ
االجتمبػٍ

تىكُذ الذاث

مهبرة حل
المشكالث
الكفبءة
االجتمبػُت ككل

المتىسظ
الحسببٍ
6196

االوحزاف
المؼُبرٌ
9133.
91.6.

قُمت (ث)
91693-

919.3-

91669-

.144.-

91666-

9163.-
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درجبث
الحزَت
66

66

66

66

66

66

مستىٌ
الذاللت
91243

916.6

91434

91.99

9126.

912..

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ ( )26عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة
( )0.05فػ ػ ػػي المتكسػ ػ ػػطات الحسػ ػ ػػابية لػ ػ ػػدرجات الكفػ ػ ػػاءة االجتماعيػ ػ ػػة كأم مػ ػ ػػف أبعادىػ ػ ػػا لػ ػ ػػدل
االختصاصػ ػ ػ ػييف االجتم ػ ػ ػػاعييف تع ػ ػ ػػزل لمتغي ػ ػ ػػر الن ػ ػ ػػكع االجتم ػ ػ ػػاعي ،كى ػ ػ ػػذا ي ػ ػ ػػدؿ عم ػ ػ ػػى تا ػ ػ ػػابو
االختصاصييف االجتماعييف ذكك ار كاناثا في درجات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا.
 .2حسب متغير عدد سنوات الخبرة:
لالجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ احتساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياريػة
لػػدرجات كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد الكفػػاءة االجتماعيػػة لػػدل االختصاص ػييف االجتمػػاعييف حسػػب عػػدد
سنكات الخبرة ،كالجدكؿ( )27يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
جدول ()27

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الكفاءة االجتماعية
وأبعادىا لدى االختصاصيين االجتماعيين حسب عدد سنوات الخبرة

البؼذ

القُم االجتمبػُت

التىاصل االجتمبػٍ
التىافق الىفسٍ
االجتمبػٍ
تىكُذ الذاث

مهبرة حل المشكالث
الكفبءة االجتمبػُت
ككل

الخبزة

المتىسظ الحسببٍ

االوحزاف المؼُبرٌ

 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد
أوضش ِٓ  .9عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد
أوضش ِٓ  .9عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد
اوضش ِٓ  .9عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد
أوضش ِٓ  .9عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد
أوضش ِٓ  .9عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ  .9 – .عٕٛاد
أوضش ِٓ  .9عٕٛاد

6194
6122
613.
6136
612.
6133
216.
21.2
21.9
61.3
61.6
619.
2132
2143
214.
216.
619.
6193

91396
91263
913..
91442
91262
9133.
91369
913.6
9149.
91639
9166.
914.6
914.9
9143.
91..2
91.92
912.9
91.43

77

كلمعرفة داللة ىذه الفركؽ تـ إجراء اختبار تحميػؿ التبػايف االحػادم ،كالجػدكؿ( )28يكضػح
النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
جدول رقم ()28

اختبار تحميل التباين األحادي لداللة الفروق في درجات
الكفاءة االجتماعية وأبعادىا لدى االختصاصيين االجتماعيين حسب عدد سنوات الخبرة

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

مجمىع
المزبؼبث
.1939

درجبث
الحزَت
3

متىسظ
المزبؼبث
91.2.

داخً اٌّغّٛػبد

241..6

.3

91639

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

91344

3

91.22

داخً اٌّغّٛػبد

221333

.3

912.3

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

319.9

3

.193.

داخً اٌّغّٛػبد

6.1.2.

.3

91..6

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

919..

3

91936

داخً اٌّغّٛػبد

3.193.

.3

913..

مهبرة حل
المشكالث

ث ٓ١اٌّغّٛػبد

91943

3

91926

داخً اٌّغّٛػبد

361.44

.3

91269

الكفبءة االجتمبػُت
ككل

ث ٓ١اٌّغّٛػبد
داخً اٌّغّٛػبد

9193.
3.1366

3
.3

91923
9136.

مصذر التببَه

البؼذ
القُم االجتمبػُت
التىاصل
االجتمبػٍ
التىافق الىفسٍ
االجتمبػٍ
تىكُذ الذاث

قُمت (ف)

مستىٌ
الذاللت

.1332

913..

9126.
.1634
91.9.
91966

91..2

حجم األثز

91393
91.6.
91696
91694

91...

يتض ػػح م ػػف الج ػػدكؿ ( )28ع ػػدـ كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة احص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل الدالل ػػة
( )0.05في درجات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا لدل االختصاصييف االجتمػاعييف تعػزل لمتغيػر
الخبػ ػ ػرة ،كى ػ ػػذا ي ػ ػػدؿ عم ػ ػػى تا ػ ػػابو درج ػ ػػات الكف ػ ػػاءة االجتماعي ػ ػػة كأبعادى ػ ػػا ل ػ ػػدل االختصاصػ ػ ػييف
االجتماعييف ميما اختمفت خبراتيـ.
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0.028
0.008
0.043
0.002
0.002

0.004

النتــائج المتعمقــة بالس ـؤال الخــامس :ىــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين ســمات
الشخصية والكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين؟
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اجراء اختبار بيرسػكف ،كالجػدكؿ( )29يكضػح النتػائج التػي تػـ
التكصؿ إلييا:
جدول ()29

نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين
سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية وأبعادىا
الكفبءة االجتمبػُت وابؼبدهب
سمبث
الشخصُت

القُم
االجتمبػُت

التىاصل
االجتمبػٍ

التىافق
الىفسٍ

تىكُذ الذاث

مهبرة حل
المشكالث

الذرجتالكلُت
للكفبءة
االجتمبػُت

الؼصببُت

**91366-

**91362-

**9143.-

**91239-

**916..-

**9163.-

االوبسبطُت

91.32

*913..

91.6.

**9123.

**9136.

**91293

االوفتبحُت

**91243

**912.4

*913..

**91694

**91236

**91669

َقظت الضمُز

**9126.

**912.9

**91.6.

**91.92

**91.43

**91.3.

المقبىلُت

**912.3

**9124.

**9162.

**91692

**916.2

**91664

* عند مستكل داللة 0705 ≤ α

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ( )29كجػػكد ارتب ػاط داؿ إحصػػائيا عنػػد مسػػتكل أقػػؿ مػػف ( )0.05كمػػا
يمي:
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 .1عالقػػة ارتبػػاط عكسػػية بػػيف سػػمة العصػػابية كالكفػػاءة االجتماعيػػة كأبعادىػػا ،كىػػذا يعنػػي أنػػو
كممػػا ارتفعػػت درجػػة العصػػابية انخفضػػت مسػػتكيات الكفػػاءة االجتماعيػػة كأبعادىػػا ،كالعكػػس
صحيح.
 .2عالقػػة ارتبػػاط طرديػػة بػػيف سػػمة االنبسػػاطية كالكفػػاءة االجتماعيػػة ككػػؿ مػػف أبعػػاد التكاصػػؿ
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
االجتماعية كالتكافؽ النفسي.
 .3عالقػػة ارتبػػاط طرديػػة بػػيف سػػمات االنفتاحيػػة كيقظػػة الضػػمير كالمقبكليػػة كدرجػػات الكفػػاءة
أم مف سمات االنفتاحية أك يقظة
االجتماعية كأبعادىا ،كىذا يعني أنو كمما ارتفعت درجة ّ
الضمير أك المقبكلية ارتفعت مستكيات الكفاءة االجتماعية كأبعادىا ،كالعكس صحيح.
النتائج المتعمقة بالسؤال السادس :ىل تختمف طبيعة العالقة االرتباطية بـين سـمات الشخصـية
والكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين باختالف النوع االجتماعي ،وعدد سـنوات
والخبرة؟
 .1حسب النوع االجتماعي:
كلإلجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ اجراء اختبار بيرسكف لقيػاس العالقػة حسػب النػكع
االجتماعي ،كالجدكؿ ( )30يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
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جدول ()30

نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين
سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية وأبعادىا حسب النوع االجتماعي
الكفبءة االجتمبػُت وأبؼبدهب
سمبث
الشخصُت

الىىع

روٛس

القُم
االجتمبػُت

التىاصل
االجتمبػٍ

التىافق
الىفسٍ

تىكُذ الذاث

مهبرة حل
المشكالث

الكفبءة
االجتمبػُت

9196. -

91996

**91.44-

9199.-

91363-

91..3-

الؼصببُت
إٔبس

**91634 -

**91..6-

**91446-

**91466-

**91..2-

**9133.-

روٛس

91.4.

91936

91.66

91366

91.3.

91399

االوبسبطُت
إٔبس

913.6

*9136.

91.63

**916.3

**91263

**91264

روٛس

**916.6

9133.

91...

*91234

*91242

*9126.

االوفتبحُت
إٔبس

*912..

**91669

**91223

**91.93

**916.3

**91...

روٛس

**91.99

**9149.

**9144.

**91.44

**91.26

**914.3

َقظت الضمُز
إٔبس

*913.6

*9134.

**91669

**916..

**91...

**91..3

روٛس

**91..2

**91..3

9136.

**916.3

**9142.

**91..3

المقبىلُت
إٔبس

*9134.

**91.39

**91236

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

**91244

**9124.

* عند مستكل داللة 0705 ≤ α
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**91639

يتضح مف الجدكؿ( )30كجكد اختالؼ في طبيعة العالقة كما يمي:
 .1بػػيف سػػمة العصػػابية كأبعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي كتككيػػد الػػذات
كميػػارة حػػؿ الماػػكالت كالكفػػاءة االجتماعيػػة حيػػث كجػػدت عالقػػة عكسػػية عنػػد اإلنػػاث كلػػـ
تكجد عند الذككر.
 .2ب ػػيف س ػػمة االنبس ػػاطية كأبع ػػاد ك ػػؿ م ػػف التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي كتككي ػػد ال ػػذات كمي ػػارة ح ػػؿ
الماكالت كالكفاءة االجتماعية حيث كجدت عالقة عند اإلناث كلـ تكجد عند الذككر.
 .3بػػيف سػػمة االنفتاحيػػة كأبعػػاد كػػؿ مػػف التكاصػػؿ االجتمػػاعي كالتكافػػؽ النفسػػي حيػػث كجػػدت
عالقة عند اإلناث كلـ تكجد عند الذككر.
 .4بيف سػمة المقبكليػة كبعػد التكافػؽ النفسػي االجتمػاعي حيػث كجػدت عالقػة عنػد اإلنػاث كلػـ
تكجد عند الذككر.
بينما تاابيت العالقات فيما عدا ذلؾ.
حسب عدد سنوات الخبرة:
كلإلجابػػة عػػف ىػػذا الجػػزء مػػف الس ػؤاؿ تػػـ إج ػراء اختبػػار بيرسػػكف لقيػػاس العالقػػة حسػػب
الخبرة،

كالجدكؿ( )31يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
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جدول ()31

نتائج اختبار بيرسون لقياس العالقة بين
سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية وأبعادىا حسب عدد سنوات الخبرة
الكفبءة االجتمبػُت وابؼبدهب

سمبث

الخبزة

الشخصُت

 .عٕٛاد فؤلً
الؼصببُت

االوبسبطُت

االوفتبحُت

َقظت الضمُز

المقبىلُت

أوضش ِٓ – .
.9
أوضش ِٓ .9
عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ – .
.9
أوضش ِٓ .9
عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ – .
.9
أوضش ِٓ .9
عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ – .
.9
أوضش ِٓ .9
عٕٛاد
 .عٕٛاد فؤلً
أوضش ِٓ – .
.9
أوضش ِٓ .9
عٕٛاد

القُم

التىاصل

التىافق

تىكُذ

مهبرة حل

الكفبءة

االجتمبػُت

االجتمبػٍ

الىفسٍ

الذاث

المشكالث

االجتمبػُت

**91633-

**91636

91.33-

91364-

*9164.-

*916.9-

91.24-

91.3.-

91.42-

9136.-

91346-

**91.99

**91...

**9134.
**91.36
**91.69
*91699

**91.63

**91.64

**9139.
**91.6.

**914.9

**916.3

**9146.

91946

91..2

91.63

**91492

913.6

912..

91922-

9193.

9192.

91.2.

913.3

91936

*91662

912..

**91634

**91.62

*91623

**91...

91964

9136.

919.9

9134.

913..

913.2

*91636

**91664

9129.

**91.33

**91.36

**91.26

91932-

91966

**91643

*9169.

**91.43

912.2

**91..2

**91662

**91436

**914.9

**91346

**91.66

**91436

**914.6

**91.2.

**91..9

**916..

**9143.

91944

91..9

**91.63

91362

91264

91223

9122.

912..

91.9.

*916.9

**914.9

*9163.

**91..6

**91.62

**91...

**91...

**91...

**91433

* عند مستكل داللة 0705 ≤ α

** عند مستكل داللة 0701 ≤ α

يتضح مف الجدكؿ( )31كجكد اختالؼ في طبيعة العالقة كما يمي:
 .1بػػيف سػػمة العصػػابية كأبعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي حيػػث كجػػدت
عالقة عكسية عند ذكم خبرة أقؿ مف  5سنكات كلـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة بػيف أكثػر
مػػف 10 - 5سػػنكات كذكم خب ػرة أكثػػر مػػف  10سػػنكات ،كبػػيف سػػمة العصػػابية ككػػؿ مػػف
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تككيد الذات كميارة حػؿ الماػكالت كالكفػاءة االجتماعيػة حيػث كجػدت عالقػة عكسػية عنػد
ذكم خب ػرة  5سػػنكات فأقػػؿ كذكم خب ػرة أكثػػر مػػف  10 – 5سػػنكات ،بينمػػا لػػـ تكجػػد عالقػػة
عند ذكم خبرة أكثر مف  10سنكات.
 .2ب ػػيف س ػػمة االنبس ػػاطية كأبع ػػاد ك ػػؿ م ػػف الق ػػيـ االجتماعي ػػة كالتكاص ػػؿ االجتم ػػاعي كالتكاف ػػؽ
النفسػي كميػػارة حػػؿ الماػػكالت كالكفػػاءة االجتماعيػػة حيػػث كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم
خبرة أقؿ مف  5سنكات كلـ تكجد عالقة عند ذكم خبػرة بػيف أكثػر مػف 10 - 5سػنكات اك
ذكم خبػرة أكثػػر مػػف  10سػػنكات ،كبػػيف سػػمة االنبسػػاطية كبعػػد تككيػػد الػػذات حيػػث كجػػدت
عالقة طردية عند ذكم خبرة  5سنكات فأقؿ كذكم خبرة أكثر مػف  10 – 5سػنكات ،بينمػا
لـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة أكثر مف  10سنكات.
 .3بيف سمة االنفتاحية كأبعاد كؿ مػف القػيـ االجتماعيػة كتككيػد الػذات كميػارة حػؿ الماػكالت
كالكفػػاءة االجتماعيػػة حيػػث كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػرة أقػػؿ مػػف  5سػػنكات كذكم
خبرة اكثر مف  10سنكات كلـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة بيف أكثر مػف 10 - 5سػنكات،
كبيف سمة االنفتاحية كبعد التكاصؿ االجتماعي حيث كجدت عالقة طردية عند ذكم خبػرة
أكثر مف  10سػنكات ،بينمػا لػـ تكجػد عالقػة عنػد ذكم خبػرة أقػؿ مػف  5سػنكات كبػيف ذكم
خبػرة أكثػر مػف 10 - 5سػنكات ،كبػيف سػمة االنفتاحيػة كبعػد التكافػؽ النفسػي حيػث كجػػدت
عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػرة  5سػػنكات فأقػػؿ ،بينمػػا لػػـ تكجػػد عالقػػة عنػػد ذكم خبػرة أكثػػر
مف  10 – 5سنكات كذكم خبرة أكثر مف  10سنكات.
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 .4بػػيف سػػمة يقظػػة الضػػمير كابعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي كالكفػػاءة
االجتماعيػػة حيػػث كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػرة بػػيف أكثػػر مػػف 10 - 5سػػنكات اك
ذكم خبرة أكثر مف  10سنكات ،بينما لـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة أقؿ مف  5سنكات.
 .5بػػيف سػػمة المقبكليػػة كأبعػػاد كػػؿ مػػف القػػيـ االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي حيػػث كجػػدت
عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػػرة بػػيف أكثػػر مػػف  10سػػنكات بينمػػا لػػـ تكجػػد عالقػػة عنػػد ذكم
خبػرة أقػػؿ مػػف  5سػػنكات كذكم خبػرة بػػيف أكثػػر مػػف 10 - 5سػػنكات ،كبػػيف سػػمة المقبكليػػة
كبعػػد التكافػػؽ النفسػػي حيػػث كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خبػرة أقػػؿ مػػف  5سػػنكات كبػػيف
ذكم خبرة أكثر مف  10سنكات ،بينما لـ تكجد عالقة عند ذكم خبػرة بػيف أكثػر مػف - 5
10سػػنكات ،كبػػيف سػػمة المقبكليػػة ككػػؿ مػػف تككيػػد الػػذات كميػػارة حػػؿ الماػػكالت كالكفػػاءة
االجتماعيػػة حيػػث كجػػدت عالقػػة طرديػػة عنػػد ذكم خب ػرة أكثػػر مػػف 10 - 5سػػنكات كذكم
خبرة أكثر مف  10سنكات ،بينما لـ تكجد عالقة عند ذكم خبرة أقؿ مف  5سنكات.
بينما تاابيت العالقات فيما عدا ذلؾ مع باقي السمات.
النتائج المتعمقة بالسؤال السابع :ما مدى إسيام سمات الشخصية فـي التنبـؤ بـدرجات الكفـاءة
االجتماعية وأبعادىا لدى االختصاصيين االجتماعيين؟
 .1بعد القيم االجتماعية:
كلإلجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد (multiple linear
) ،regressionكذلؾ لمعرفة مدل إسياـ سمات الاخصػية فػي التنبػؤ بػدرجات القػيـ االجتماعيػة
لدل االختصاصييف االجتماعييف ،كالجدكؿ( )32يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:

85

جدول ()32

نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين
سمات الشخصية ودرجات القيم االجتماعية
قُمت

الخطأ
المؼُبرٌ

اٌضبثذ

9162.

.199.

اٌؼظبث١خ

91964-

91.33

919..-

االٔجغبؽ١خ

91933-

91.3.

919.3-

91.36-

االٔفزبؽ١خ

91696

91.6.

91343

31323

91993

٠مظخ اٌؼّ١ش

91363

91.44

91.44

.164.

91.63

اٌّمج١ٌٛخ

913.6

91.4.

91..4

.136.

91934

المتغُز

B

قُمت

قُمت

Beta

t

مستىي
الذاللت

9162.

912.6

913..-

916.9
91.43

معامل التحديد = 0.243

يتضح مف الجدكؿ ( )32كجكد إسياـ ذك داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف ()0.05
لسمة االنفتاحية في التنبؤ بدرجات القيـ االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف ،بينما ال
يكجد إسياـ ذك داللة إحصائية لمسمات اإلخرل في التنبؤ بدرجات القيـ االجتماعية لدل
االختصاصييف االجتماعييف ،كىذا يدؿ عمى انو كمما ارتفعت درجات االنفتاحية ارتفع مستكل
القيـ االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف.
كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو ( )%24.3مف التبايف
الحاصؿ في درجات القيـ االجتماعية ،كىذا يعني كجكد إسياـ كبير لسمة االنفتاحية في التنبؤ
بدرجات القيـ االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف.
 .2بعد التواصل االجتماعي:
كلإلجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد (multiple linear
) ،regressionكذلػ ػػؾ لمعرفػ ػػة مػ ػػدل إسػ ػػياـ سػ ػػمات الاخصػ ػػية فػ ػػي التنبػ ػػؤ بػ ػػدرجات التكاصػ ػػؿ
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االجتمػػاعي لػػدل االختصاص ػييف االجتمػػاعييف ،كالجػػدكؿ( )33يكضػػح النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ
إلييا:
جدول ()33

نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين
سمات الشخصية ودرجات التواصل االجتماعي
قُمت

الخطأ
المؼُبرٌ

اٌضبثذ

913.3

916.2

اٌؼظبث١خ

9194.-

91.36

919..-

االٔجغبؽ١خ

91923

91.33

91929

91292

االٔفزبؽ١خ

912.4

91.66

91369

31643

919..

٠مظخ اٌؼّ١ش

9136.

91.43

91396

.1.92

9193.

اٌّمج١ٌٛخ

9133.

91..3

91...

.13.3

919.3

المتغُز

B

قُمت

قُمت

Beta

t

مستىي
الذاللت

91339

91662

91.33-

91492
91343

معامل التحديد = 0.251

يتضح مف الجدكؿ ( )33كجكد إسياـ ذك داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف ()0.05
لسمة االنفتاحية في التنبؤ بدرجات التكاصؿ االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف ،بينما
ال يكجد إسياـ ذك داللة إحصائية لمسمات األخرل في التنبؤ بدرجات القيـ االجتماعية لدل
االختصاصييف االجتماعييف ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما ارتفعت درجات االنفتاحية ارتفع مستكل
التكاصؿ االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف.
كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو ( )%25.1مف التبايف
الحاصؿ في درجات التكاصؿ االجتماعي ،كىذا يعني كجكد إسياـ كبير لسمة االنفتاحية في
التنبؤ بدرجات التكاصؿ االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف.
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 .3بعد التوافق النفسي االجتماعي:
كلإلجاب ػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػ ػف ى ػ ػ ػ ػػذا الج ػ ػ ػ ػػزء م ػ ػ ػ ػػف السػ ػ ػ ػ ػؤاؿ ت ػ ػ ػ ػػـ إجػ ػ ػ ػ ػراء تحمي ػ ػ ػ ػػؿ االنح ػ ػ ػ ػػدار المتع ػ ػ ػ ػػدد
) ،(multiple linear regressionكذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل إسػػياـ سػػمات الاخصػػية فػػي التنبػػؤ
بدرجات التكافؽ النفسي االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف ،كما يبيف الجدكؿ (:)34
جدول رقم ()34

نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

سمات الشخصية ودرجات التوافق النفسي االجتماعي
قُمت

الخطأ
المؼُبرٌ

اٌضبثذ

31..3

91699

اٌؼظبث١خ

91...-

91..2

916.2-

االٔجغبؽ١خ

91969-

91..3

9194.-

91.94-

االٔفزبؽ١خ

919..

91.23

919.2

91446

91.96

٠مظخ اٌؼّ١ش

91693

91.6.

913..

31366

91993

اٌّمج١ٌٛخ

91343

91.66

91...

.1.42

91944

المتغُز

B

قُمت

قُمت

Beta

t

مستىي
الذاللت

3126.

9193.

.1.63-

91999
91633

معامل التحديد = 0.494

يتضح مف الجدكؿ ( )34كجكد إسياـ ذم داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف ()0.05
لسمة العصابية باكؿ عكسي ،كيقظة الضمير باكؿ طردم في التنبؤ بدرجات التكافؽ النفسي
االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف ،بينما ال يكجد إسياـ ذك داللة إحصائية لمسمات
األخرل في التنبؤ بدرجات التكافؽ النفسي االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف ،كىذا
يدؿ عمى أنو كمما انخفضت درجات العصابية أك ارتفعت درجات يقظة الضمير ارتفع مستكل
التكافؽ النفسي االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف.
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كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو ( )%49.4مف التبايف
الحاصؿ في درجات التكاصؿ االجتماعي ،كىذا يعني كجكد إسياـ كبير لسمتي العصابية كيقظة
الضمير في التنبؤ بدرجات التكافؽ النفسي االجتماعي لدل االختصاصييف االجتماعييف.
 .4بعد توكيد الذات:
لإلجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ إجراء تحميؿ االنحدار المتعدد (multiple
) ،linear regressionكذلؾ لمعرفة مدل إسياـ سمات الاخصية في التنبؤ بدرجات
تككيد الذات لدل االختصاصييف االجتماعييف ،كالجدكؿ( )35يكضح النتائج التي تـ
التكصؿ إلييا:
جدول ()35

نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

سمات الشخصية ودرجات توكيد الذات
قُمت

الخطأ
المؼُبرٌ

اٌضبثذ

9196.

9132.

اٌؼظبث١خ

919..

91963

919.4

االٔجغبؽ١خ

91.36

9196.

91.3.

.16.3

االٔفزبؽ١خ

91362

91.93

91369

31333

9199.

٠مظخ اٌؼّ١ش

912..

91.39

91236

21.46

91993

اٌّمج١ٌٛخ

913.3

91..3

91.39

.1..6

91933

المتغُز

B

قُمت

قُمت

Beta

t

مستىي
الذاللت

9194.

916..

91.43

91.4.
919.6

معامل التحديد = 0.387

يتضح مف الجدكؿ ( )35كجكد إسياـ ذم داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف ()0.05
لسمة االنفتاحية كيقظة الضمير في التنبؤ بدرجات تككيد الذات لدل االختصاصييف
االجتماعييف ،بينما ال يكجد إسياـ ذك داللة إحصائية لمسمات اإلخرل في التنبؤ بدرجات تككيد
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الذات لدل االختصاصييف االجتماعييف ،كىذا يدؿ عمى أنو كمما ارتفعت درجات االنفتاحية أك
يقظة الضمير ارتفع مستكل تككيد الذات لدل االختصاصييف االجتماعييف.
كما بينت النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو ( )%38.7مف التبايف الحاصؿ
في درجات تككيد الذات ،كىذا يعني كجكد إسياـ كبير لسمتي االنفتاحية كيقظة الضمير في
التنبؤ بدرجات تككيد الذات لدل االختصاصييف االجتماعييف.
 .5بعد ميارة حل المشكالت:
كلالجاب ػ ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػ ػػف ى ػ ػ ػ ػػذا الج ػ ػ ػ ػػزء م ػ ػ ػ ػػف السػ ػ ػ ػ ػؤاؿ ت ػ ػ ػ ػػـ إجػ ػ ػ ػ ػراء تحمي ػ ػ ػ ػػؿ االنح ػ ػ ػ ػػدار المتع ػ ػ ػ ػػدد
) ،(multiple linear regressionكذلػػؾ لمعرفػػة مػػدل إسػػياـ سػػمات الاخصػػية فػػي التنبػػؤ
بػػدرجات ميػػارة حػػؿ الماػػكالت لػػدل االختصاصػػييف االجتمػػاعييف ،كالجػػدكؿ( )36يكضػػح النتػػائج
التي تـ التكصؿ إلييا:
جدول رقم ()36

نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين

سمات الشخصية ودرجات ميارة حل المشكالت
قُمت

الخطأ
المؼُبرٌ

اٌضبثذ

91..3-

9134.

اٌؼظبث١خ

91964-

91964

91962-

االٔجغبؽ١خ

91946

9196.

91942

91333

االٔفزبؽ١خ

91342

91..3

91399

31263

9193.

٠مظخ اٌؼّ١ش

916.3

91.34

9124.

2142.

91999

اٌّمج١ٌٛخ

913.3

91.33

91.6.

31.9.

9192.

المتغُز

B

معامل التحديد = 0.421
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قُمت

قُمت

Beta

t

مستىي
الذاللت

91.66-

91.62

91664-

91233
91646

يتضح مف الجدكؿ ( )36كجكد إسياـ ذم داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف ()0.05
لسمة االنفتاحية كيقظة الضمير كالمقبكلية في التنبؤ بدرجات ميارة حؿ الماكالت لدل
االختصاصييف االجتماعييف ،بينما ال يكجد إسياـ ذم داللة إحصائية لمسمات اإلخرل في التنبؤ
بدرجات ميارة حؿ الماكالت لدل االختصاصييف االجتماعييف ،كىذا يدؿ عمى أػنو كمما ارتفعت
درجات االنفتاحية أك يقظة الضمير أك المقبكلية ارتفع مستكل ميارة حؿ الماكالت لدل
االختصاصييف االجتماعييف.
كمػػا يتضػػح مػػف النتػػائج أف سػػمات الاخصػػية فسػػرت مػػا نسػػبتو ( )%42.1مػػف التبػػايف
الحاصػػؿ فػػي درجػػات ميػػارة حػػؿ الماػػكالت ،كىػػذا يعنػػي كجػػكد إس ػياـ كبيػػر لسػػمات االنفتاحيػػة
كيقظػ ػػة الضػ ػػمير كالمقبكليػ ػػة فػ ػػي التنبػ ػػؤ بػ ػػدرجات ميػ ػػارة حػ ػػؿ الما ػ ػكالت لػ ػػدل االختصاص ػ ػييف
االجتماعييف.
 .6الكفاءة االجتماعية:
لالجابة عف ىذا الجزء مف السؤاؿ تـ إجػراء تحميػؿ االنحػدار المتعػدد (multiple linear
) ،regressionكذل ػ ػػؾ لمعرف ػ ػػة م ػ ػػدل إس ػ ػػياـ س ػ ػػمات الاخص ػ ػػية ف ػ ػػي التنب ػ ػػؤ بػ ػ ػدرجات الكف ػ ػػاءة
االجتماعيػػة لػػدل االختصاص ػييف االجتمػػاعييف ،كالجػػدكؿ( )37يكضػػح النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ
إلييا:

91

جدول ()37

نتائج تحميل االنحدار المتعدد بين
سمات الشخصية ودرجات الكفاءة االجتماعية
قُمت

الخطأ
المؼُبرٌ

اٌضبثذ

9143.

9143.

اٌؼظبث١خ

91.6.-

9193.

91...-

االٔجغبؽ١خ

9196.

91933

91962

91.29

االٔفزبؽ١خ

91362

9196.

913.4

2139.

91993

٠مظخ اٌؼّ١ش

912.6

91.93

91233

21643

9199.

اٌّمج١ٌٛخ

913.4

91966

913.6

31..3

919..

المتغُز

B

قُمت

قُمت

Beta

t

مستىي
الذاللت

.1963

9133.

.1..9-

91932
91.63

معامل التحديد = 0.495

يتضح مف الجدكؿ ( )37كجكد إسياـ ذم داللة إحصائية عند مستكل أقؿ مف ()0.05
لسمة االنفتاحية كيقظة الضمير كالمقبكلية في التنبؤ بدرجات الكفاءة االجتماعية لدل
االختصاصييف االجتماعييف ،بينما ال يكجد إسياـ ذم داللة إحصائية لمسمات األخرل في التنبؤ
بدرجات الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف ،كىذا يدؿ عمى انو كمما ارتفعت
درجات االنفتاحية أك يقظة الضمير أكالمقبكلية ارتفع مستكل الكفاءة االجتماعية لدل
االختصاصييف االجتماعييف.
كما يتضح مف النتائج أف سمات الاخصية فسرت ما نسبتو ( )%49.5مف التبايف
الحاصؿ في درجات الكفاءة االجتماعية ،كىذا يعني كجكد إسياـ كبير لسمات االنفتاحية كيقظة
الضمير كالمقبكلية في التنبؤ بدرجات الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج



مناقاة النتائج



التكصيات



المقترحات

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
مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول الذي نصو :ما سمات الشخصية السائدة لدى
االختصاصيين االجتماعيين؟
أظيرت النتائج أف سمات الاخصية السائدة لدل االختصاصػييف االجتمػاعييف ىػي كفػؽ
الترتيب اآلتي :يقظة الضمير ثـ المقبكلية ثـ االنبساطية ثـ االنفتاحيػة ،كقػد كانػت جميعيػا أعمػى
مف المتكسط ،كما أظيرت أف سمة العصابية ىي أقؿ مف المتكسط ،كالاكؿ ( )1يكضح ذلؾ.

5

4.09
3.54

4
3

3.5

3.88

2.1

2
1
العصابٌة

االنبساطٌة

االنفتاحٌة

ٌقظة الضمٌر

المقبولٌة

شكل()1

مقارنة بين المتوسطات الحسابية لسمات الشخصية لالختصاصيين االجتماعين

تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة (أحمػػد )1998 ،التػػي أا ػارت إلػػى أف سػػمة الطمػػكع أكثػػر
كجػػكد لػػدل مػػديرم المػػدارس ثػػـ تمتيػػا عمػػى الترتيػػب سػػمة المثػػابرة فسػمة تحمػػؿ المسػػؤلية ،ثػػـ سػػمة
االس ػ ػػتقاللية ،كيع ػ ػػززه أيض ػ ػػا م ػ ػػا تكص ػ ػػمت إلي ػ ػػو د ارس ػ ػػة الاػ ػ ػرفا( )2011حي ػ ػػث أا ػ ػػارت إل ػ ػػى أف
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االختصاصػييف االجتمػػاعييف يتمتعػكف بمسػػتكل مرتفػػع مػف السػػمات الاخصػػية السػيما سػػمة يقظػػة
الضػػمير كالحيكيػػة كالمظيػػر الالئػػؽ كالباااػػة كالقػػدكة الحسػػنة ،كتتعػػارض ىػػذه النتيجػػة م ػع د ارسػػة
عبدات ( )2002حيث أاارت إلى أف معظـ المعممػيف يميمػكف إلػى الػنمط المنطػكم المنفعػؿ ،فػي
حيف تميؿ النسبة القميمة إلى النمط المنبسط المتزف.
كيعػػزك الباحػػث سػػيادة سػػمات يقظػػة الضػػمير ،كالمقبكليػػة ،كاالنبسػػاطية ،كاالنفتاحيػػة لػػدل
االختصاصػػييف االجتمػػاعييف ،كمجيئيػػا بنسػب مرتفعػػة كمتفاكتػػو إلػػى العكامػػؿ المػػؤثرة التػػي تسػػيـ
فػ ػ ػػي تكػ ػ ػػكيف كتحديػ ػ ػػد اخصػ ػ ػػية كػ ػ ػػؿ فػ ػ ػػرد كالمككنػ ػ ػػات البيمكجيػ ػ ػػة الكراثيػ ػ ػػة ،كالبيئيػ ػ ػػة (الثقافي ػ ػ ػة
كاالجتماعيػ ػػة) ،كالػ ػػدكر كالكظيفػ ػػة ،كالمكقػ ػػؼ ،كيػ ػػذكر ص ػ ػكالحة ،كالعبكاػ ػػي ( )2010أف جميػ ػػع
نظريػػات الاخصػػية تككػػد عمػػى كجػػكد سػػمات الاخصػػية بنسػػب متفاكتػػة ،كأف ذلػػؾ يتفػػؽ مػػع مبػػدأ
الفركؽ الفردية.
كمػػا يعػػزك الباحػػث انخفػػاض مسػػتكل العصػػابيو لػػدل االختصاصػػييف االجتمػػاعييف إلػػى
نضجيـ االنفعالي كالعقمي ،الذم مكنيـ مف تعمـ أساليب كطرائؽ أكثر عقالنية كأكثر فاعميػة مػف
خ ػػالؿ المكاق ػػؼ المختمف ػػة الت ػػي يتعرض ػػكف لي ػػا أثن ػػاء ممارس ػػتيـ أدكارى ػػـ اليكمي ػػة م ػػف ض ػػغكطات
اجتماعية كنفسية مختمفة.
مناقشة نتائج السؤال الثاني الذي نصو:ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في سمات
الشخصية لدى االختصاصيين االجتماعيين تعزى إلى متغير النوع االجتماعي ،وعدد سنوات
الخبرة؟
حسب بالنوع االجتماعي
أظيرت النتائج كجكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي سػمة المقبكليػة لػدل االختصاصػييف
االجتمػػاعييف تعػػزل لمنػػكع االجتمػػاعي لصػػالح اإلنػػاث ،كمػػا أظيػػرت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي سػػمات
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الاخصػػية األخػػرل (العصػػابية ،كاالنبسػػاطية ،كاالنفتاحيػػة ،كيقظػػة الضػػمير) لػػدل االختصاصػػييف
االجتماعييف تعزل إلى النكع االجتماعي ،كالاكؿ ( )2يكضح ذلؾ:
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الشكل ()2

المتوسطات الحسابية لكل سمة من سمات االختصاصين االجتماعيين حسب النوع االجتماعي

تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (الربيعة )2004 ،حيث أاارت إلى كجػكد فػركؽ ذات داللػة
إحصػػائية تعػػزل إلػػى النػػكع االجتمػػاعي لػػدل االختصاصػػيف النفسػػييف اإلكمينيكيػػيف عمػػى عػػاممي
التػآلؼ كاالندفاعيػػة ،كتتفػؽ أيضػػا مػع د ارسػػة فاسػكيز( )Vasquez, 2008التػي أاػػارت إلػػى أف
اإلناث أكثر ميال الستخداـ أسمكب العاطفة في التعامػؿ ،كتتفػؽ أيضػا مػع د ارسػة جػكدة ()2010
حي ػػث أا ػػارت إل ػػى أف اإلنػ ػاث أكث ػػر مقبكلي ػػة كطيب ػػة م ػػف ال ػػذككر ،كتتع ػػارض م ػػع د ارس ػػة الح ػػداد
( )2011حيث أاارت إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ تعػزل لمتغيػر النػكع االجتمػاعي ،كمػا تتعػارض مػع
دراسة ليبا ( )Lippa,2010حيث أاارت أف النساء أكثر انطكائية مف الذككر.
كىػػذه النتيجػػة تعنػػي أف االختصاصػػيات االجتماعيػػات يتمػػتعف بسػػمة المقبكليػػة أكثػػر مػػف
االختصاصييف االجتماعييف الذككر ،في حيف يتاابو الذككر كاإلناث في بػاقي سػمات الاخصػية
األخرل ،كيمكف تفسير ىذا التفكؽ لدل اإلناث بأف الكداعة لدل اإلناث أكضح كأظير منيػا عنػد
الػ ػػذككر ،فػ ػػالمرأة جبمػ ػػت عمػ ػػى ماػ ػػاعر الحػ ػػب كالحنػ ػػاف كالعطػ ػػؼ ،كقػ ػػد أاػ ػػارت د ارسػ ػػة أج ارىػ ػػا
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الركيتع( )2007عمى عينة مف اإلناث في المجتمع السعكدم إلى أف اإلناث أكثر حساسية آلالـ
الغيػػر كلممعػػايير االجتمػػاعي ،كأكثػػر تركيػػا فيمػػا يتخػػذف مػػف ق ػ اررات ،كيسػػتجبف بطريقػػة مرغكبػػة
اجتماعيا.
كما أف المقبكلية تجعػؿ الفػرد قػاد ار عمػى مكاجيػة الصػعاب كضػغكط الحيػاة ،كتعػد صػكرة
الاػػخص األكثػػر كداعػػة ىػػي األسػػاس ألدكار اجتماعيػػة ميمػػة مثػػؿ التػػدريس كالخدمػػة االجتماعيػػة
كعمػػـ النفس(جبػػر ،)2012 ،كػػذلؾ كػػكف المجتمػػع العمػػاني يترسػػـ قػػيـ كمبػػادئ الػػديف الحنيػػؼ فػػي
مي ػػاديف حيات ػػو المختمف ػػة ،فيع ػػزز كينم ػػي ف ػػي أفػ ػراد المجتم ػػع عام ػػة كالمػ ػرأة خاص ػػة ككني ػػا أس ػػاس
المجتم ػػع مظ ػػاىر الطيب ػػة كالمقبكلي ػػة ،في ػػي المػ ػرأة المس ػػتقيمة ،كاألـ العط ػػكؼ ،كالزكج ػػة ال ػػكدكد،
الم ْؤثِرة.
كاألخت ُ
حسب عدد سنوات الخبرة
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فػي سػمة المقبكليػة لػدل االختصاصػييف
االجتمػػاعييف ذكم الخبػرة القصػػيرة كذكم الخبػرة المتكسػػطة لصػػالح ذكم الخبػرة المتكسػػطة ،ككػػذلؾ
بػػيف ذكم الخبػرة القصػػيرة كذكم الخبػرة الطكيمػػة لصػػالح ذكم الخبػرة الطكيمػػة ،كالاػػكؿ ( )3يكضػػح
ذلؾ:
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المتوسطات الحسابية لكل سمة من سمات االختصاصين االجتماعيين حسب عدد سنوات الخبرة
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تتعارض ىذه النتيجة مع دراسة عبدات ( )2002التي أاارت إلى عدـ كجػكد فػركؽ فػي
أنم ػ ػ ػػاط الاخص ػ ػ ػػية ل ػ ػ ػػدل المعمم ػ ػ ػػيف تع ػ ػ ػػزل لس ػ ػ ػػنكات الخبػ ػ ػ ػرة ،كتتع ػ ػ ػػارض أيض ػ ػ ػػا م ػ ػ ػػع د ارس ػ ػ ػػة
عبدالخالؽ( )2003حيػث أاػارت إلػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف أطبػاء الباطنػة
كالجراحة في سمات الاخصية ، ،كتتعاض أيضا مع دراسة سمعكس ( )2007حيػث أاػارت إلػى
عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي السػػمات الاخصػػية لػػدل المعممػػيف كالمعممػػات تعػػزل لمخب ػرة ،كمػػا تتعػػارض
أيضا مع دراسة اكماف( )2008حيث أاارت إلى عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف المراػديف النفسػييف فػي
الاخصية كالميارات االجتماعية تعزل إلى سنكات الخبرة.
كىذا يعني أف سمة المقبكلية لدل االختصاصييف االجتماعييف ذكم الخبرة الطكيمة أعمى
مف ذكم الخبرة المتكسطة كالقصيرة.
كتتف ػػؽ ى ػػذه النتيج ػػة م ػػع م ػػا يا ػػير إلي ػػو األدب النظ ػػرم لس ػػمات الاخص ػػية(عب ػػدالخالؽ،
 2002العجمي ،)Eysench,1970 2005 ،مف حيث كجكد ثبات نسبي لماخصية ما يعني
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
عمػره ،كبالتػػالي تطػػكير اخصػػيتة لتػػتالءـ مػػع متطمبػػات النجػػاح كأىدافػػو التػػي يصػػبك إلييػػا ،حتػػى
يصػػؿ إلػػى التنظػػيـ المتكامػػؿ لاخصػػيتو الفريػػدة ،كبالتػػالي فإنػػو كممػػا زاد عػػدد سػػنكات الخب ػرة لػػدل
االختصاصييف االجتماعييف أصبحكا أكثر ثقة بقػدراتيـ كامكانػاتيـ كأصػبحكا أكثػر اسػتقامة كأكثػر
اعتداال ،كما يعزك الباحث جزءا مف ذلؾ التأثير إلى طبيعة المجتمع العماني كما عرؼ عنو مػف
طيبة كاستقامة كاعتداال كتكاضع.
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النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث :ما متوسط درجات الكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين
االجتماعيين؟
أظيرت النتائج أف مستكل درجات الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف
في كؿ بعد مف أبعادىا كالدرجة الكمية كاف مرتفعا ،كالاكؿ ( )4يكضح ذلؾ:
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المتوسطات الحسابية لكل بعد من أبعاد الكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين

تتقارب ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسة العجالني ( )2005حيث أاػارت إلػى أف
االختصاصييف االجتماعييف يممككف غالبا الميارات التأثيرية ،كتتكفر ليـ غالبا ميارات العالقػات
اإلنسانية ،كميارات تفيـ الدكر ،كالميارات المعرفية في تعامميـ مع مراجعييـ.
كىػػذا يعنػػي أف االختصاص ػييف االجتمػػاعييف يتمتعػػكف بكفػػاءة اجتماعيػػة مرتفعػػة ،كيعػػزك
الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى عػػامميف :العامػػؿ األكؿ يتعمػػؽ باالسػػتعدادات الاخصػػية ،فقػػد أظيػػرت
النتائج أف االختصاصييف االجتماعييف يتمتعكف بدرجات عالية مف سمات يقظة الضمير كالطيبة
كاالنبسػػاط كاالنفتػػاح ،كيعػػزز ذلػػؾ مػػا تكصػػمت إليػػو د ارسػػة ممحػػـ ( )2010حيػػث أاػػارت إلػػى أف
سمات يقظة الضمير كالطيبة كاالنبساطية كاالنفتاحية ليا ارتباط سمبي بالاعكر بالكحدة مػا يعنػي
أف لي ػػا ارتب ػػاط مكج ػػب بالا ػػعكر باالجتماعي ػػة ،كالعام ػػؿ الث ػػاني يتعم ػػؽ باإلع ػػداد العمم ػػي الجي ػػد،
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كخبػرات المكقػػؼ كالػػدكر حيػػث إنيػػـ يمػػركف بمسػػاقات عمميػػة ذات تخصصػػات اجتماعيػػة أسػػيمت
في رفع كفاءتيـ االجتماعية.
النتــائج المتعمقــة بالسـؤال الرابــع :ىــل تختمــف متوســطات درجــات الكفــاءة االجتماعيــة وأبعادىــا
لدى االختصاصيين االجتماعيين باختالف متغير النوع االجتماعي ،وعدد سنوات الخبرة؟
أظيػرت النتػػائج عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف االختصاصػػييف االجتمػػاعيف
في الكفاءة االجتماعية تعزل لمتغيػر النػكع االجتمػاعي ،أكعػدد سػنكات الخبػرة ،كالاػكؿ ( )5ك()6
عمى الترتيب يكضحاف ذلؾ:
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درجات أبعاد الكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين حسب النوع االجتماعي
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لدرجات أبعاد الكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين حسب عدد سنوات الخبرة
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تتفػؽ ىػػذه النتيجػة مػػع د ارسػة عثمػػاف ( )1994حيػػث أاػارت إلػػى عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات
داللة احصائية بيف المعمميف كالمعممات في درجات الكفاءة االجتماعية.
كىػػذا يعنػػي أف االختصاصػػييف االجتمػػاعييف متاػػابيكف فػػي درجػػات الكفػػاءة االجتماعيػػة
كأبعادىا ،ذكك ار كاناثا ،ميما اختمفت خبراتيـ ،كأف الخبرة ال تؤثر في الكفػاءة االجتماعيػة ،كيمكػف
تفسير ىذه النتيجة بأف جميػع االختصاصػييف االجتمػاعييف العػامميف فػي ك ازرة التربيػة كالتعمػيـ ىػـ
مف مخرجات جامعة السمطاف قػابكس ،كىػذا يعنػي أنيػـ نػالكا مسػتكل متسػاكيا مػف المعرفػة ،كػذلؾ
ككنيـ يعممكف في مؤسسة كاحدة تتبنى استراتيجيات مكحدة ،كذلؾ ككف المجتمع العمػاني مجتمػع
متكاصؿ متراحـ كمحافظ ،لذا فثقافتػو كقيمػو تقريبػا متقاربػة مػا سػاعد عمػى تاػابو مسػتكل الكفػاءة
االجتماعية لدل االختصاصييف االجتماعييف.
النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس الذي نصو :ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين سمات
الشخصية والكفاءة االجتماعية لدى االختصاصيين االجتماعيين ؟
أظيرت النتائج كجكد عالقة ذات داللة إحصائية بيف سمات الاخصية كدرجػات الكفػاءة
االجتماعيػػة كأبعادىػػا ،كىػػذه النتيجػػة تتفػػؽ مػػع د ارسػػة عثمػػاف ( )4991التػػي أاػػارت إلػػى كجػػكد
ارتباط مكجب بيف مراقبة الذات كالكفاءة االجتماعية لدل كؿ مف المعممػيف كالطمبػة ،كتتفػؽ أيضػا
مع دراسة حبيب( )4991التي أاارت إلى أف الخصائص النفسية ما عدا خاصػية الكػذب تػرتبط
ارتباطػػا داال مػػع الكفػػاءة االجتماعيػػة ،كتتفػػؽ أيضػػا مػػع د ارسػػة جػػاب اهلل ،كعػػالـ ( )0141التػػي
أاارت إلى كجكد عالقػة ارتباطيػة ذات داللػة احصػائية بػيف الثقػة بالػذات كالثقػة بػاآلخر كميػارات
التكاصؿ في العالقات االجتماعية باركاء الحياة ،كاألصدقاء ،كأفراد المجتمع عامة ،كتتفؽ أيضا
مع دراسة سػاك ( )Cao,2010التػي أاػارت إلػى عالقػة ارتبػاط ايجابيػة بػيف سػمات الاخصػية
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كأداء العػػامميف فػػي االسػػتقباؿ ،كتتفػػؽ أيضػػا مػػع د ارسػػة ىبػػة ( )0144التػػي أاػػارت إلػػى كجػػكد
عالقػػة ترابطيػػة بػػيف بعػػض سػػمات الاخصػػية (الصػػالبة النفسػػية ،الػػذكاء االنفعػػالي) كاالسػػتغراؽ
الكظيفي لدل عينة مف أطباء الطكارئ ،كتتعارض مػع د ارسػة ىمبػرد ( )Humbyrd,2010حيػث
أاارت إلى عدـ كجكد عالقة بيف سمات الاخصية كالرضا أكاالرتياح لمفريؽ.
كما أظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباط عكسية بيف سمة العصػابية كالكفػاءة االجتماعيػة
كأبعادىػػا ،كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة حبيػػب ( )4991التػػي أاػػارت إلػػى ارتبػػاط سػػالب بػػيف
الكفاءة االجتماعية كبيف الميؿ لمعصػابية ،كالقمػؽ عمػى عينػات الػذككر كاإلنػاث ،كتتفػؽ أيضػا مػع
د ارسػة جػػكدة ( )0141حيػث أاػػارت إلػػى كجػكد عالقػػة ارتبػاط سػػالبة بػػيف العصػابية كالرضػػا عػػف
الحياة.
كىػػذه النتيجػػة تعػػزز مػػا تكصػػمت إليػػو د ارسػػة أبكغ ازلػػة ( )0119التػػي أاػػارت إلػػى كجػػكد
عالقػػة سػػمبية بػػيف العصػػابية ككفػػاءة المكاجيػػة ،ككجػػكد ارتبػػاط ايجػػابي بػػيف سػػمات االنبسػػاطية،
كاالنفتاحية ،كيقظة الضمير ،كالمقبكلية ،كبيف كفاءة المكاجية.
كىػػذا يعنػػي أنػػو كممػػا ارتفعػػت درجػػة العصػػابية انخفضػػت مسػػتكيات الكفػػاءة االجتماعيػػة
كأبعادىػػا ،كالعكػػس صػػحيح ،كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع اإلطػػار النظػػرم لسػػمات الاخصػػية حيػػث إف
عامػػؿ العصػػابية يتضػػمف سػػمات سػػمبية كػػالقمؽ كاالكتئػػاب كالعدائيػػة كسػػرعة الغضػػب كاالنفعػػاؿ،
كقابمية االنجراح ،كضعؼ القدرة عمى تحمؿ الضغكط كالمكاجية ،ما يفسر االرتبػاط العكسػي بػيف
العصابية كالكفاءة االجتماعية ،كيعززه مػا تكصػمت إليػو د ارسػة مسػمـ ( )0112التػي أاػارت إلػى
أف منخفضي الكفاءة االجتماعية يتكرطػكف فػي كثيػر مػف ماػكالت التفاعػؿ االجتمػاعي ،كيتبنػكف
ردكد فعػػؿ دفاعيػػة عنيفػػة ،كالفاػػؿ فػػي إقامػػة عالقػػات كديػػة مػػع المحيطػػيف ،كاالكتئػػاب ،كالاػػعكر
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بالكحػػدة النفسػػية كبالتػػالي االنعػزاؿ ،كانخفػػاض فػػي تقػػدير الػػذات ،كاسػػتخداـ أسػػاليب سػػمبية لمتكافػػؽ
تتسـ بالعداكة كالكذب كاإلسقاط كسكء المعاممة ما يؤدم إلى التنفير.
كأظيرت النتائج أنو بزيادة االنبسػاطية يرتفػع مسػتكل الكفػاءة االجتماعيػة  ،كمسػتكل بعػد
التكاصؿ االجتماعي ،كتككيد الذات ،كميارة حؿ الماكالت ،في حيف لـ تظيػر عالقػة ارتبػاط
بيف االنبساطية ككؿ مف القيـ االجتماعية كالتكافؽ النفسي.
كىذا يعني أنو كمما ارتفعت درجة االنبساطية ارتفع مستكل الكفاءة االجتماعيػة ككػؿ مػف
أبعػػاد التكاصػػؿ االجتمػػاعي كتككيػػد الػػذات كميػػارة حػػؿ الماػػكالت ،كتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع اإلطػػار
النظرم لسمات الاخصػية حيػث إف عامػؿ االنبسػاطية يتضػمف:االجتماعية ،كالتككيديػة ،كالناػاط،
كالبحػػث عػػف اإلثػػارة ،كاالنفعػػاالت اإليجابيػػة ،ك الػػدؼء ،فالمنبسػػط اخصػػية ،ذك بدييػػة كمحبػػكب
كحمػػيـ ،كلديػػو عالقػػات اجتماعيػػة كاسػػعة مػػا يفسػػر االرتبػػاط الطػػردم بػػيف الاخصػػية المنبسػػطة
كالكفػػاءة االجتماعيػػة ،كمػػا أف المنبسػػط يتمتػػع بدرجػػة مػػف التكافػػؽ كثقػػة اآلخػريف بػػو كىػػك مػػا يفسػػر
عدـ العالقة بينو كبيف القيـ االجتماعية كالتكافؽ النفسي حيث إنيما مف ضمف امائمو.
كم ػػا أظي ػػرت النت ػػائج أن ػػو بزي ػػادة االنفتاحي ػػة كيقظ ػػة الض ػػمير كالمقبكلي ػػة يرتف ػػع مس ػػتكل
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
االجتماعيػػة فػػي ىػػذه الد ارسػػة حيػػث إنػػو ياػػير إلػػى أف مػػف خصػػائص ذكم الكفػػاءة االجتماعيػػة:
حسػ ػػف التص ػ ػػرؼ ف ػ ػػي المكاقػ ػػؼ االجتماعي ػ ػػة كتحم ػ ػػؿ المسػ ػػؤكلية كالتكي ػ ػػؼ االجتم ػ ػػاعي كالتع ػ ػػاكف
كالماػػاركة االجتماعيػػة كالثقػػة بػػالنفس كالمكانػػة االجتماعيػػة المرمكقػػة ،كالتكافػػؽ كاسػػتيعاب التغيػرات
العمميػػة كالتكنمكجيػػة ،مػػا يفسػػر االرتبػػاط الطػػردم بػػيف سػػمة االنفتاحيػػة كيقظػػة الضػػمير كالمقبكليػػة
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كدرجػػات الكفػػاءة االجتماعيػػة كأبعادىػػا ،حيػػث إف ىػػذه السػػمات تتكافػػؽ مػػع تمػػؾ الخصػػائص فػػي
مضامينيا الفرعية (حبيب ،4991 ،المغازم.).0111 ،
النتائج المتعمقة بالسؤال السادس الذي نصو :ىل تختمف طبيعة العالقة االرتباطية بين سـمات
الشخصـية والكفـاءة االجتماعيـة لـدى االختصاصـيين االجتمـاعيين بـاختالف النـوع االجتمــاعي،
وعدد سنوات والخبرة؟
حسب النوع االجتماعي
أظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف سػ ػػمات العصػ ػػابية كاالنبسػ ػػاطية كاالنفتاحيػ ػػة كالمقبكليػ ػػة كالعصػ ػػابية
أظيرت فركقا في عالقتيا بالكفاءة االجتماعيػة كأبعادىػا لصػالح اإلنػاث ،بينمػا تاػابيت العالقػات
فيما عدا ذلؾ بيف الذككر كاإلناث ،كتتفؽ ىذه النتيجة مػع د ارسػة ركدنيكيػا ()Rodinikia,2002
التي أاارت إلى أف التكجو الكجداني كالذكاء العاطفي جاء لصالح اإلناث.
كيعػػزز ىػػذه النتيجػػة مػػا تكصػػمت إليػػو د ارسػػة السػػمطاف كالسػػبعاكم ( )2012التػػي أاػػارت
إلى كجكد عالقة بيف سمكؾ المساعدة كالعكامؿ الخمسة الكبرل لصالح اإلناث.
كم ػػا أظي ػػرت النت ػػائج أف مس ػػتكل الكف ػػاءة االجتماعي ػػة ،كمس ػػتكل بع ػػد الق ػػيـ االجتماعي ػػة
كالتكاصؿ االجتماعي كتككيد الذات كميارة حؿ الماكالت ينخفض بزيادة العصابية لدل اإلناث.
كيعػػزك الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف طبيعػػة اإلنػػاث تجعميػػف يػكاجيف المكاقػػؼ الضػػاغطة
بانفعاليػػة كحساسػػية اػػديدة ،كىػػذه النتيجػػو تعػػزز مػػا تكصػػؿ إليػػو الناصػػر( )0111ب ػأف اإلنػػاث
حصػػمف عمػػى درجػػات مرتفعػػة فػػي حالػػة القمػػؽ ،كحالػػة الغضػػب ،كسػػمة الغضػػب كسػػمة االكتئػػاب
مقارنػة بالػذككر ،كياػير عبػدالرحمف( )0119إلػى اإلنػػاث أكثػر مػيال لمخػكؼ كالقمػؽ مػف الػػذككر،
كتا ػػير عزيػ ػزة )0144( ،إل ػػى أف اإلن ػػاث أكث ػػر عرض ػػة لمت ػػكتر كاالنفع ػػاؿ ال ازئ ػػد عن ػػد مكاجيػػػة
المكاقػػؼ االختباريػػة مػػا يخفػػض أداؤىػػف فػػي االختبػػارات ،كتاػػير د ارسػػة بركػػات( )0112إلػػى أف
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القمؽ كاالكتئاب يرتبطاف بالعنؼ كمنبئة بو ،كحيث إف أزمة العصابية قد تدفع إلى العنؼ المفظي
أك الس ػػمككي ال ػػذم ق ػػد يتج ػػاكز الق ػػيـ االجتماعي ػػة كي ػػؤدم إل ػػى قط ػػع عممي ػػة التكاص ػػؿ االجتم ػػاعي
كبالتالي االنعزاؿ كالاعكر بالنقص نتيجة ضعؼ القدرة عمى مكاجية الماػكالت كحميػا ،مػا يفسػر
العالقة العكسية بيف العصابية كالقيـ االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي كتككيػد الػذات كميػارة حػؿ
الماكالت لدييف ،كتاير الصاكم ( )0144إلػى أنػو كممػا زادت سػمات العصػابية أدل ذلػؾ إلػى
انخفاض في الذكاء الكجداني لدل اإلناث.
كمػػا أظيػػرت النتػػائج أف مسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة ،كمسػػتكل بعػد التكاصػػؿ االجتمػػاعي
كتككي ػػد ال ػػذات كمي ػػارة ح ػػؿ الما ػػكالت يرتف ػػع بزي ػػادة االنبس ػػاطية  ،كأظي ػػرت أيض ػػا أف مس ػػتكل
التكاصػػؿ االجتمػػاعي كالتكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي يرتفػػع بزيػػادة االنفتاحيػػة لػػدل إلنػػاث ،كأظيػػرت
أيضا أف مستكل التكافؽ النفسي االجتماعي يرتفع بزيادة المقبكلية لدل اإلناث.
كي ػػرل الباح ػػث أف ى ػػذه االرتباط ػػات متكافق ػػة م ػػع م ػػا تا ػػير إلي ػػو الس ػػمات الفرعي ػػة لي ػػذه
السػ ػػمات ،كمػ ػػع مػ ػػا تتطمبػ ػػو الكفػ ػػاءة االجتماعيػ ػػة كأبعادىػ ػػا مػ ػػف اسػ ػػتعدادات كميػ ػػارات ،فقػ ػػد أكرد
أككيػػنس( )0141أف الكفػػاءة االجتماعيػػة تاػػير إلػػى الميػػارات االجتماعيػػة كالعاطفيػػة كالمعرفيػػة
كالسػػمككية التػػي يحتاجيػػا األفػراد مػػف أجػػؿ االنػػدماج االجتمػػاعي النػػاجح ،كمػػف مظاىرىػػا :التعػػاكف
الكدم ،كالسمكؾ المفيد ،كادارة الغضب ،كميارة التفاكض كميارة حؿ الماكالت.
كيمكف لمباحث تفسر مجيء الفركؽ لصالح اإلناث بأنػو نظػ ار لمػا تتمتػع بػو األنكثػة مػف
خصػػائص كاسػػتعددات فطريػػة فاإلنػػاث كمػػا تاػػير جػػكدة ( )0140كمػػف خػػالؿ تكػػكينيف العػػاطفي
يتسمف بالتعاطؼ مع اآلخريف ،كالقدرة عمى التعبير عف المااعر ،كما أنيف يسعيف دكما لمظيكر
بمظيػر اجتمػػاعي جػػذاب ،كتكػػكيف عالقػػات مػػع اآلخػريف ربمػػا باػػكؿ أعمػػؽ مػػف الػػذككر(القطاني،
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 )0144خاصة مع بنات جنسيا كفي إطار متطمبات الكظيفة نظ ار لأطر القيمية التي يمتزـ بيا
مجتمعنا العربي المسمـ.
كحيث إف الخدمة االجتماعيػة تعمػؿ عمػى بػث ركح التغيػر االجتمػاعي كالعمػؿ عمػى حػؿ
الماكالت الناجمة عف العالقات اإلنسانية(عبدالمقصكد ،)0119 ،فإنو يمكف القكؿ بػأف اإلنػاث
بتف مدراكات ألىدافيف كانجازاتيف ،كمدركات لمػدل انتمػائيف لمجماعػة التػي يعاػف فييػا ،كلػدييف
الثقػػة فػػي قػػدرتيف عمػػى التكاصػػؿ معيػػا ،كياػػعرف بتقػػدير الجماعػػة ليػػف ،كأف العدالػػة تسػػكد ىػػذه
الجماعػػة التػػي تقػػدـ ليػػا الػػدعـ كالمسػػاندة ،كأف لػػدييا الق ػدرة عمػػى اإلبتكػػار كالتجديػػد ،كمثػػؿ ىػػذه
الصفات تعد مؤاػر عمػى خمػكىف مػف اضػرابات الكظػائؼ اإلدراكيػة كقػدرتيف عمػى التكافؽ(عػكدة،
 )0110خاصة في ظؿ ما يكليو المجتمع العماني لممرأة مف رعاية كاىتماـ ،كنظػ ار لمػا يتسػـ بػو
مػػف عدالػػة كانفتػػاح ،حيػػث اعتمػػت الم ػرأة فػػي ظػػؿ ىػػذه الرعايػػة العديػػد مػػف الكظػػائؼ إلػػى جانػػب
الدرجات العممية.
حسب عدد سنوات الخبرة
أظيرت النتػائج كجػكد فػركؽ فػي االرتباطػات بػيف سػمات الاخصػية كالكفػاءة االجتماعيػة
كأبعاده تعزل لمتغير عدد سنكات الخبرة كفيما يمي تفسي ار لذلؾ:
سمة العصابية
أظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف ذكم الخب ػ ػرة القصػ ػػيرة ي ػ ػنخفض عنػ ػػدىـ مسػ ػػتكل القػ ػػيـ االجتماعيػ ػػة
كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي بزيػػادة العصػػابية لػػدييـ ،بينمػػا تبقػػى طبيعيػػة عنػػد ذكم الخب ػرة المتكسػػطة
كالطكيمػػة ،كمػػا أظيػػرت أف مسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة ،كمسػػتكل بعػػد تككيػػد الػػذات كميػػارة حػػؿ
الماػػكالت عنػػد ذكم الخب ػرة القصػػيرة كالمتكسػػطة ي ػنخفض بارتفػػاع العصػػابية ،بينمػػا يبقػػى طبيعيػػا
عند ذكم الخبرة الطكيمة.
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كيمكف تفسير ذلؾ ككف ذكم الخبرة القصير كالمتكسطة لػـ يتمكنػكا بعػد مػف تعمػـ أسػاليب
فاعمة لضبط انفعاالتيـ كادارة الغضب نظ ار لخبرتيـ التي ال تزاؿ غيػر كافيػة كيالحػظ أنػو بمػركر
الخب ػرات يتحصػػؿ لػػدييـ امكانػػات تػػؤىميـ مػػف البقػػاء عمػػى األقػػؿ فػػي المسػػتكل الطبيعػػي كمػػا ىػػك
الحاؿ بالنسبة لذكم الخبرة الطكيمة.
سمة االنبساطية
أظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف ذكم الخب ػ ػرة القصػ ػػيرة يرتفػ ػػع عنػ ػػدىـ مسػ ػػتكل الكفػ ػػاءة االجتماعيػ ػػة،
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
ذكم الخبرة القصيرة كالمتكسػطة يرتفػع عنػدىـ مسػتكل تككيػد الػذات بزيػادة االنبسػاطية لػدييـ بينمػا
يبقى طبيعيا عند ذكم الخبرة الطكيمة.
كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف االنبساطييف نظ ار لما يتمتعػكف بػو مػف سػمات تكػكف
دافع ػػا لي ػػـ ف ػػي اكتس ػػاب أس ػػاليب فاعم ػػة كمي ػػارات متنكع ػػة ممػ ػا ق ػػد يفس ػػر ارتف ػػاع مس ػػتكل الكف ػػاءة
االجتماعيػػة ،كالتكاصػػؿ االجتمػػاعي ،كالتكافػػؽ النفسػػي ،كميػػارة حػػؿ الماػػكالت  ،عػػالكة عمػػى ذلػػؾ
ػر لحداثػة تعييػنيـ،
فإف دافع النجاح كاثبات الذات يالزمػاف ذكم الخبػرة القصػيرة بصػفة خاصػة نظ ا
كىك ما يفسر ارتفاع تككيد الذات لدييـ.
سمة االنفتاحية
أظيرت النتائج أف ذكم الخبرة القصيرة كالطكيمة يرتفع عندىـ مستكل الكفاءة االجتماعية
كأبعاد كؿ مف :القيـ االجتماعية كتككيػد الػذات كميػارة حػؿ الماػكالت بارتفػاع مسػتكل االنفتاحيػة
لػدييـ ،فػي حػيف يبقػػى طبيعيػا عنػد ذكم الخبػرة المتكسػػطة ،كأف ذكم الخبػرة الطكيمػة يرتفػع عنػػدىـ
مسػػتكل بعػػد التكاصػػؿ االجتمػػاعي بارتفػػاع مسػػتكل االنفتاحيػػة لػػدييـ ،فػػي حػػيف يبقػػى طبيعيػػا عنػػد
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ذكم الخبػ ػرة القص ػػيرة كالمتكس ػػطة ،كأف ذكم الخبػ ػرة القص ػػيرة يرتف ػػع عن ػػدىـ مس ػػتكل بع ػػد التكاف ػػؽ
النفسػػي االجتمػػاعي بارتفػػاع مسػػتكل االنفتاحيػػة لػػدييـ ،فػػي حػػيف يبقػػى طبيعيػػا عنػػد ذكم الخب ػرة
المتكسطة كالطكيمة.
كى ػػذا يعن ػػي أف االنفت ػػاحييف ذكم الخبػ ػرة القص ػػيرة كالطكيم ػػة ي ػػزداد عن ػػدىـ مس ػػتكل الق ػػيـ
االجتماعيػ ػػة كتككيػ ػػد الػ ػػذات كميػ ػػارة حػ ػػؿ الماػ ػػكالت ،بينمػ ػػا المسػ ػػتكل طبيعػ ػػي عنػ ػػد ذكم الخب ػ ػرة
المتكسػػطة ،كمػػا أف االنفتػػاحييف ذكم الخبػرة الطكيمػػة يناػػط عنػػدىـ مسػػتكل التكاصػػؿ االجتمػػاعي،
كيبقى طبيعيا عند ذكم الخبرة القصيرة كالمتكسػطة ،كيناػط لػدل االنفتػاحييف ذكم الخبػرة القصػيرة
مستكل التكافؽ النفسي االجتماعي كيبقى طبيعيا عند ذكم الخبرة المتكسطة كالقصيرة.
كيمكف تفسير ىذه النتائج كفؽ المستكيات الثالثة لكؿ عامؿ مف عكامؿ الاخصية حيث
تذكر(ذيب ،0140 ،ص )190 .أف كؿ عامؿ يقع ضمف ثالثة أطرؼ حسبما أكردتو عف ىكرد
كىكرد ( )Howard & Howardكأف عامؿ االنفتاح يقع عمى أحد طرفيو الاخصية المنفتحة
(المستكافة) التي تتميز بعدد كبير مف االىتمامات كبالخياؿ الخالؽ كالقدرة عمى التفكير
كاالبتكار ،كيميؿ مف يتصؼ بيا إلى دراسة الجديد فيك اغكؼ كناط ،كعمى الطرؼ اآلخر
الاخصية المتحفظة يتميز مف يتصؼ بيا بعدد أقؿ مف االىتمامات ،كيعد أكثر تمساكا بالتقاليد،
كيرتاح مع األاياء المألكفة ،كبيف الطرفيف يكجد عدد كبير مف المعتدليف القادريف عمى استكااؼ
االىتمامات عند الضركرة ،كلدييـ القدرة عمى التركيز عمى األاياء المألكفة لفترات طكيمة ،كقد
يمجأكف لالبتكار كالتجديد.
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سمة يقظة الضمير
أظيػ ػػرت النتػ ػػائج أف ذكم الخب ػ ػرة المتكسػ ػػطة كالطكيمػ ػػة يرتفػ ػػع عنػ ػػدىـ مسػ ػػتكل كالكفػ ػػاءة
االجتماعية كبعد القيـ االجتماعية كالتكاصؿ االجتمػاعي ،فػي حػيف يبقػى طبيعيػا عنػد ذكم الخبػرة
القصيرة.
كيعػػزكا الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى عامػػؿ يقظػػة الضػػمير كمػػا يمثمػػو مػػف اسػػتعداد ذاتػػي مػػف
جيػة  ،كأثػر الخبػرة مػػف جيػة أخػرل فإنػو عنػػدما يكػكف لػدل المػرء اسػػتعداد لمػتعمـ كالتطػكر كالنمػػاء
كيتكافػػؽ ذلػػؾ مػػع مػػا تقدمػػو البيئػػة المحيطػػة مػػف خبػرات فػػال اػػؾ أف ذلػػؾ يكػػكف لػػو نتػػائج تػػنعكس
ايجابػػا عمػػى األف ػراد ،كمػػا أف الخب ػرات تنمػػك مػػع الفػػرد عبػػر سػػني عم ػره ،مم ػا قػػد يفسػػر المسػػتكل
الطبيعي لدل ذكم الخبرة القصيرة.
سمة المقبولية أو الطيبة
أظيرت النتائج أف ذكم الخبرة الطكيمة يرتفع عندىـ مستكل القيـ االجتماعية ،كالتكاصػؿ
االجتم ػػاعي بارتف ػػاع مس ػػتكل المقبكلي ػػة ل ػػدييـ ،ف ػػي ح ػػيف يبقػ ػى طبيعي ػػا عن ػػد ذكم الخبػػرة القص ػػيرة
كالمتكسػػطة ،كأف ذكم الخب ػرة القصػػيرة يرتفػػع عنػػدىـ مسػػتكل التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي بارتفػػاع
مسػػتكل المقبكليػػة لػػدييـ ،فػػي حػػيف يبقػػى طبيعيػػا عنػػد ذكم الخب ػرة المتكسػػطة كالطكيمػػة ،كأف ذكم
الخب ػرة المتكسػػطة كالطكيمػػة يرتفػػع عنػػدىـ مسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة ككػػؿ ،كبعػػد تككيػػد الػػذات
كميارة حؿ الماكالت ،في حيف يبقى طبيعيا عند ذكم الخبرة القصيرة.
كيع ػػزكا الباح ػػث ارتف ػػاع مس ػػتكل بع ػػد الق ػػيـ االجتماعي ػػة كالتكاص ػػؿ االجتم ػػاعي عن ػػد ذكم
الخبػرة الطكيمػػة إلػػى أثػػر الخبػرة حيػػث إنيػػـ مػػركا بخبػرات 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 الخبػرة القصػػيرة إلػػى كػػكنيـ
حػػديثي التعيػػيف كيسػػارعكف مػػف أجػػؿ إظيػػار ت ػكافقيـ النفسػػي االجتمػػاعي إلثبػػات ذكاتيػػـ ،مقارنػػة
بإخكانيـ أصحاب الخبرة المتكسطة كالطكيمة حيث إنيـ تجاكزكا ىذه المرحمة.
كما يفسر ارتفاع مستكل الكفاءة االجتماعية ككؿ ،كمستكل بعد تككيد الذات كميارة حؿ
الماػػكالت الخبػرة المتكسػػطة كالطكيمػػة ،بأنػػو أمػػر طبيعػػي حيػػث إف أثػػر الخبػرة يعمػػؿ عمػػى تطػػكير
الكفاءات لدل األفراد كالجماعات فيي تنمك مع الفرد كما ينمك جسمو

كيتطكر.

النتائج المتعمقة بالسؤال السابع :ما مدى إسيام سمات الشخصية فـي التنبـؤ بـدرجات الكفـاءة
االجتماعية وأبعادىا لدى االختصاصيين االجتماعيين؟
يتضح مػف النتػائج أف سػمات الاخصػية أسػيمت فػي التنبػؤ بػدرجات الكفػاءة االجتماعيػة
كأبعادىػػا لػػدل االختصاصػػيف االجتمػػاعييف ،كتتكافػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع د ارسػػة عبدالحميػػد ()2006
حي ػ ػػث أا ػ ػػارت أف االندفاعي ػ ػػة منبئ ػ ػػة ع ػ ػػف الرض ػ ػػا بالعم ػ ػػؿ ،كتتع ػ ػػاض ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة م ػ ػػع د ارس ػ ػػة
نيمسكف( )Nelson, 2011حيث أاارت إلى أف العكامؿ الخمسػة لػـ تكػف قػادرة عمػى التنبػؤ بػأداء
العامميف في المنافذ التسكيقية.
كما يتضح مف النتائج أف لسمة االنفتاحية ،كيقظة الضمير ،كالمقبكليػة إسػياـ فػي التنبػؤ
بدرجات الكفػاءة االجتماعيػة ،كبػدرجات ميػارة حػؿ الماػكالت لػدل االختصاصػييف االجتمػاعييف،
كما يتضح مف النتائج أف لسمة االنفتاحية كيقظة الضمير إسياـ في التنبؤ بدرجات تككيػد الػذات
ل ػػدل االختصاصػ ػييف االجتم ػػاعييف ،بينم ػػا ال يكج ػػد إس ػػياـ لمس ػػمات االخ ػػرل ف ػػي التنب ػػؤ ب ػػدرجات
الكفاءة االجتماعية ،كبدرجات ميارة حؿ الماكالت ،كبػدرجات تككيػد الػذات لػدل االختصاصػييف
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
الناقد ،كالتمسؾ بما يصح مف مبادلء كقيـ ،إلى جانب حب التجديد ،كتاير يقظة الضمير إلى
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
ذك تككيديةُ ،محبا ،كمرغكبا فيو ،كمتقبال اجتماعيا ،كلو عالقات اجتماعية ناجحة ،كمقتد ار عمى
مكاجية الماكالت كايجاد الحمكؿ ليا نظ ار لما يممؾ مف قدرات كعالقات ،خاصة في مجتمعنا
الارقي المسمـ في ظؿ ما يتمتع بو مف قيـ كمبادلء.
يتضح مف النتائج كذلؾ أف لسمة االنفتاحية إسياـ في التنبؤ بػدرجات القػيـ االجتماعيػة،
كبػػدرجات التكاصػػؿ االجتمػػاعي لػػدل االختصاصػييف االجتمػػاعييف ،بينمػػا ال يكجػػد إسػػياـ لمسػػمات
األخرل في التنبؤ بدرجات القيـ االجتماعية ،كبدرجات التكاصؿ االجتمػاعي لػدل االختصاصػييف
االجتماعييف.
كيعػػزك الباحػػث ىػػذا اإلسػػياـ إلػػى مػػا تتسػػـ بػػو االنفتاحيػػة مػػف األصػػالة مػػا يعنػػي االىتمػػاـ
بالمبادئ كالقيـ كالحرص عمييا ،كما تاير إلى االنفتاح عمى اآلخريف كتقبػؿ ماػاعرىـ ،مػا يفسػر
ارتفاع مستكل القيـ االجتماعية كالتكاصؿ االجتماعي بارتفاع مستكل االنفتاحية.
كيتض ػػح م ػػف النت ػػائج أف لس ػػمة العص ػػابية إس ػػياـ با ػػكؿ عكس ػػي كيقظ ػػة الض ػػمير با ػػكؿ
طردم في التنبؤ بدرجات التكافؽ النفسي االجتمػاعي لػدل االختصاصػييف االجتمػاعييف ،بينمػا ال
يكجػػد إسػػياـ لمسػػمات األخػػرل فػػي التنبػػؤ بػػدرجات التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي لػػدل األخصػػائييف
االجتماعييف.
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كيعزك الباحث ككف العصابية تنب بعػدـ التكافػؽ النفسػي االجتمػاعي نظػ ار لمػا يتسػـ بػو
العص ػػابي م ػػف قم ػػؽ غض ػػب كاكتئ ػػاب ،كا ػػعكر ب ػػنقص ال ػػذات كقابمي ػػة االنجػ ػراح ،كيا ػػعر بع ػػداكة
المجتمػػع لػػو ،كمػػا يعػػزك الباحػػث كػػكف يقظػػة الضػػمير تنبػػي بػػالتكافؽ النفسػػي االجتمػػاعي نظػ ار لمػػا
تتسـ بو يقظة الضمير مف اقتدار ككفاءة كضبط لمذات كركية كدافع مف أجؿ االنجاز.
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ثانيا :التوصيات
في ضكء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية يكصي الباحث باآلتي:
 .1التعرؼ عمى السمات الاخصية لممتقدميف لاغؿ كظيفة اختصاصي اجتماعي.
 .2التركيػػز فػػي اختيػػار االختصاصػػييف االجتمػػاعييف عمػػى سػػمات الاخصػػية ( يقظػػة الضػػمير،
كالمقبكلية ،كاالنفتاحيػة) ،حيػث أظيػرت النتػائج أف ليػا ارتباطػات طرديػة ذات داللػة احصػائية
بالكفاءة االجتماعية ،كما أف النتائج التنبؤية تاير إلى ذلؾ.
 .3ضػ ػػركرة أف يك ػ ػػكف االختصاص ػ ػػي االجتمػ ػػاعي م ػ ػػف مخرج ػ ػػات الخدمػ ػػة االجتماعي ػ ػػة أك عم ػ ػػـ
االجتماع أكاإلرااد النفسي ،حيث أظيرت النتائج أف مستكل الكفاءة االجتماعية لدييـ عاؿ.
 .4تػػكفير دكرات تدريبػػة تيػػدؼ لممحافظػػة عمػػى مسػػتكل الكفػػاءة االجتماعيػػة لػػدل االختصاصػػييف
االجتماعييف.
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ثالثا :الدراسات والبحوث المقترحة
مف خالؿ ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية ،كما تمخض عنيا مف تكصيات يقترح
الباحث الدراسات كالبحكث اآلتية:
 .1السمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية كالعالقة بينيما لدل االختصاصيف االجتماعييف في
باقي محافظات السمطنة.
 .2سمات الاخصية كالكفاءة االجتماعية كالعالقة بينيما لدل فئات أخرل غير االختصاصييف
االجتماعييف كمعممي كمديرم المدارس في سمطنة عماف.
 .3بناء برامج إراادية كتقصي فاعميتيا في تنمية الكفاءة االجتماعية لدل االختصاصييف
االجتماعييف في سمطنة عماف.
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ملحق ()1
مقياس العوامل الخمسة الكبرى في صورتو المقدمة لممحكمين لمتأكد من صالحيتو
ومناسبتو لمبيئة العمانية
الفاضؿ................................................................... /المحترـ
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

الموضوع :طمب تحكيم مقياس
يقكـ الباحث بإجراء دراسة بعنكاف "سمات الشخصية وعالقتيا بالكفاءة االجتماعية" كذلؾ
كأحد متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصص اإلرااد النفسي .لذا يضع
الباحث بيقائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لقياس سمات الاخصية (العكامؿ الخمسة الكبرل)،
االجتماعييف.
الذم سيتـ تطبيقو عمى عينة مف االختصاصييف
ن
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ،استخدـ الباحث قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل في الاخصية
( )NEO-FFI-Sمف إعداد ككستا كماكرم ( ،)Costa & McCrae ,1992كالقائمة تعد
أكؿ قائمة مكضكعية تيدؼ إلى قياس العكامؿ الخمسة الكبرل في الاخصية بكاسطة مجمكعة
مف الفقرات عددىا ( )60فقرة كالقائمة تامؿ خمسة عكامؿ كىي  :العصابية  ،كاالنبساطية،
كالتفتح ،كالطيبة ،كيقظة الضمير ،كيتألؼ كؿ منيا مف  12فقرة ،حيث تتـ اإلجابة عنيا عمى
مقياس ليكرت الخماسي كيتألؼ مف بدائؿ االستجابة اآلتية  :غير مكافؽ تماما ،غير مكافؽ،
محايد ،مكافؽ ،مكافؽ تماـ (تعريب الكمباني )2006 ،عمما أف ذات المقياس اسخدـ عمى البيئة
العمانية مرة أخرل مف قبؿ الياامية ( )2010لذا يرجكا الباحث منكـ التفضؿ بتحكيـ المقياس
139

مف حيث مدل مالئمة الفقرات لمكضكع الدراسة ،كلمبيئة العمانية كمدل كضكح كدقة الصياغة
المغكية ،كمدل انتماء الفقرات لأبعاد التي تندرج تحتيا .إضافة إلى أم مقترحات أك تعديالت
أخرل تركنيا مناسبة.
ختاما ال يسع الباحث إالّ أف ياكركـ عمى جيكدكـ ،ككقتكـ الثميف الذم ستبذلكنو في
تحكيـ ،ىذا المقياس ،كلكـ فائؽ االحتراـ كالتقدير.
اسـ المحكـ  ..............................الدرجة العممية...................................
مكاف العمؿ  .....................................التكقيع ..................................
الباحث /عبداهلل بف محمد الكىيبي
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أوال :مظــاىر العصــابية ( : )Neuroticismكتاػػير إلػػى القمػػؽ ،كالغضػػب ،كاالكتئػػاب ،كالاػػعكر
بالذات كاالندفاع.
انتماء الفقرة

العصابٌة

للمجاال

الصٌاغة اللغوٌة

مناسبتها للبٌئة

التعدٌل

العمانٌة

المقترح

م
الفقرة
.

3

منتمٌة

غبٌجب ِب أشؼش ثؤٕٔ ٟألً شئٕب ِٓ ا٢خشٓ٠
ػٕذِب أو ْٛرؾذ لذس ٘بئً ِٓ اٌؼغٛؽ ،أشؼش
أؽ١بٔب وّب ٌ ٛإٔٔ ٟعٛف أٙبس

2

وض١شا ِب أشؼش ثبٌزٛرش ٚاٌؼظج١خ

6

أؽ١بٔب أشؼش ثؤٔٗ ال لّ١خ ٌ ٟف٘ ٟزٖ اٌؾ١بح

.

أغؼت وض١شا ِٓ اٌطش٠مخ اٌزٟ
٠ؼبٍِٕ ٟثٙب إٌبط

4

غبٌجب ِب رزضجؾ ّ٘زٚ ٟأشؼش ثبالعزالَ ػٕذِب
رغٛء األِٛس

3

غبٌجب ِب أشؼش ثبٌؼغض ٚأؽزبط إٌ ٝشخض ٌ١ؾً
ِشبوٍٟ

.

أشؼش ثبٌؾبعخ إٌ ٝاالخزفبء ف ٟاٌّٛلف اٌزٞ
٠جؼش إٌ ٝاٌخغً

6

أٔب ٌغذ ثبٌشخض اٌمٍك

.9

ٔبدسا ِب اشؼش ثبٌٛؽذح ٚاٌىآثخ

..

ٔبدسا ِب أشؼش ثبٌخٛف أٚاٌمٍك

.3

ٔبدسا ِب أو ْٛؽضٕ٠ب أِ ٚىزئجب
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غٌر
منتمٌة

سلٌمة

غٌر
سلٌمة

مناسبة

غٌر
مناسبة

ثانيا :االنبساطية ( :)Extraversionكتاير إلى الدؼء كالمكدة ،كاالجتماعية ،كالتككيدية،
كالنااط ،كالبحث عف اإلثارة ،كاالنفعاالت اإليجابية

االٔجغبؽ١خ

أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

ِٕبعجزٙب ٌٍج١ئخ
اٌؼّبٔ١خ

َ
اٌفمشح
.

أؽت أْ ٠ى ْٛؽ ٌٟٛػذد وج١ش ِٓ إٌبط

3

أػؾه ثغٌٛٙخ فِ ٟؼظُ اٌّٛالف

2

أعزّزغ ؽمب ثبٌزؾذس ِغ إٌبط

6

أؽت أْ أو ْٛفٚ ٟعؾ ثؤسح األؽذاس

.

وض١شا ِب أشؼش ثؤٔ ٟثبٌؾ٠ٛ١خ ٚاٌطبلخ

4

أٔب شخض ِجزٙظ ِٚفؼُ ثبٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌشبؽ

3

ؽ١بر ٟرغش ٞثغشػخ

.

أٔب شخض ٔش١ؾ عذا

6

ال أػزجش ٔفغ ٟشخظب خف١ف اٌظً

.9

أفؼً ػبدح ػًّ األش١بء ثّفشدٞ

..

إٌٕٔ ٟغذ ثبٌشخض اٌّزفبئً اٌّجزٙظ

.3

أفؼً أْ أدثش أِٛس ٔفغ ٟػٍ ٝأْ أوْٛ

ِٕزّ١خ

لبئذا ٌالخشٓ٠
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غ١ش
ِٕزّ١خ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

اٌزؼذً٠
اٌّمزشػ

ثبلثاااب:االوفتبحُااات( ٚ )Opennessرشييي١ش إٌييي ٝاٌخ١يييبيٚ ،اٌغّبٌ١يييبدٚ ،اٌّشيييبػشٚ ،األفؼيييبي،
ٚاألفىبسٚ ،اٌم.ُ١
أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي
اٌفــمــــــشاد

َ

ِٕزّ١خ
1

األّٔبؽ اٌفٕ١خ اٌز ٟأعذ٘ب ف ٟفٓ أٚ
اٌطج١ؼخ رض١ش ا٘زّبِٟ

2

أٌِ ً١زغشثخ األوالد اٌغذ٠ذح ٚاألعٕج١خ

3

ػٕذِب ألشأ شؼشا أ ٚأرّؼٓ إٌ ٝلطؼخ ِٓ
اٌفٓ أشؼش ثبٌٕشٛح ٚثّٛعخ ِٓ اإلصبسح

4

ٌذ ٞفؼٛي فىش ٞوج١ش رغبٖ اٌّؼشفخ

5

وض١شا ِب أعزّزغ ثبٌزفى١ش ف ٟإٌظش٠بد
ٚاألفىبس اٌّغشدح

6

ػٕذ لشاءح اٌشؼش لٍ١ال ِب أرؤصش

7

ال أؽت أْ أػ١غ ٚلز ٟف ٟأؽالَ اٌ١مظخ

8

ػٕذِب أعزذي ػٍ ٝاٌطش٠مخ اٌظؾ١ؾخ
ٌؼًّ شئ ِب فؤٔ ٟأرّغه ثٙب

9

أػزمذ أْ رشن اٌطالة ٠غزّؼ ْٛإٌٝ
ِزؾذص٠ ٓ١زغبدٌّ٠ ْٛىٓ فمؾ أْ ٠شٛػ
رفى١شُ٘ ٠ٚؼٍٍُٙ

10

ٔبدسا ِب رزؤصش ؽبٌز ٟاٌّضاع١خ ثبخزالف
اٌج١ئخ

11

أػزمذ ثؤٔٗ ػٍٕ١ب أْ ٍٔغؤ إٌ ٝاألؽىبَ
اٌذ١ٕ٠خ ٌٍجذ ف ٟاألِٛس األخالل١خ

12

ٌذ ٜا٘زّبَ لٍ ٍٝ١ف ٟاٌزؤًِ ف ٟؽج١ؼخ
اٌى ْٛأ ٚاٌظشٚف اإلٔغبٔ١خ
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غ١ش
ِٕزّ١خ

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجزٙب ٌٍج١ئخ
اٌؼّبٔ١خ

ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

اٌزؼذً٠
اٌّمزشػ

رابعااااا :يقظااااة الضاااامير ) )Conscientiousnessكتاػ ػػير إلػ ػػى اإلقتػ ػػدار ،كالتنظػ ػػيـ ،كااللت ػ ػزاـ
بالكاجبات ،كاإلنجاز ،كضبط الذات ،كالتأني.

اٌفمـــــــــــــــشاد

أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي

َ
ِٕزّ١خ
.1

أؽزفع ثّّزٍىبرٔ ٟظ١فخ ِٚشرجخ

.2

أب إٌ ٝؽذ ِب ع١ذ ف ٟدفغ ٔفغ ٟإلٔغبص
األش١بء فٚ ٟلزٙب اٌّؾذد

.3

أؽبٚي إٔغبص وً اٌّٙبَ اٌز ٟأوٍف ثٙب ٚفمب
ٌّب ٍ١ّ٠خ ػٍ ٟاٌؼّ١ش

.4

ٌذِ ٞغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف اٌٛاػؾخ أعؼٝ
إٌ ٝرؾم١مٙب ثطش٠مخ ِٕظّخ

.5

أػًّ ثغذ ف ٟعج ً١رؾم١ك أ٘ذافٟ

.6

ػٕذِب أرؼٙذ ثشّ٠ ٟىٓ االػزّبد ػٍٟ
ِٚزبثؼخ ٌٍٕٙب٠خ

.7

أٔب شخض ِٕزظ  ٟٕٙ٠ػٍّخ دائّب

.8

أوبفؼ ِٓ أعً اٌزّ١ض ف ٟوً ش ٟأل َٛثٗ

.9

إٌٕٔ ٟغذ شخظب ِٕزظّب عذا

.11

اػ١غ اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ لجً أْ اثذ اٌؼًّ

.11

أؽ١بٔب ال أو ْٛعذ٠شا ثبٌضمخ وّب ٕ٠جغ ٟأْ
أوْٛ

.12

ال أثذِ ٚطٍمب لبدسا ػٍ ٝأْ أوِٕ ْٛظّب
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غ١ش
ِٕزّ١خ

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجزٙب ٌٍج١ئخ
اٌؼّبٔ١خ
غ١ش
ِٕبعجخ
ِٕبعجخ

اٌزؼذً٠
اٌّمزشػ

خامســـا :المقبوليـــة أو الطيبـــة ) (Agreeablenessكتا ػػير إلػػى الثقػػة ،كاالسػػتقامة ،كاإلث ػػار،
كاإلذعاف أك القبكؿ ،كالتكاضع ،كاالعتداؿ في الرأم.
اٌّمجٌٛـ١خ أ ٚاٌطج١خ

أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي

َ
اٌفمـــــــــــــشح
.1

أؽبٚي أْ أوٌ ْٛط١فب ً ِغ وً فشد أٌزم ٟثٗ
.

.2

أفؼً اٌزؼبِ ْٚغ ا٢خش ٓ٠ثذال ِٓ اٌزٕبفظ
3
ِؼُٙ

.3

٠ؾجِٕ ٟؼظُ إٌبط اٌز ٓ٠أػشفُٙ
2

.4

ثظفخ ػبِخ أؽبٚي أْ أو ْٛؽزسا ٠ٚمظب
6
ً
ِٚشاػ١ب ٌّشبػش ا٢خشٓ٠

.5

ػٕذ اٌؼشٚسح أِ ً١إٌ ٝاٌزؾبٌ ً١ػٍٝ
.
إٌبطٌٍ ،ؾظٛي ػٍِ ٝب أس٠ذ

.6

إرا ٌُ أؽت ثؼغ إٌبط ،فئٕٔ ٟأدػُٙ
4
٠ؼشف ْٛرٌه

.7

أٔبِزؼظت اٌشأِٚ ٞزشذد ف ٟارغب٘برٟ
3

.8

وض١ش ِٓ إٌبط ٠ؼزمذ ثؤٕٔ٘ ٟبد  ٚؽزس
.

.9

أػزمذ ثؤْ ِؼظُ إٌبط ع١غزغٍ ٟٕٔٛإرا
6
عّؾذ ٌ ُٙثزٌه

.11

أِ ً١إٌ ٝاٌشه ٚاٌغخش٠خ ِٓ ٔٛا٠ب
.
ا٢خشٓ٠
9

.11

٠ؼزمذ اٌجؼغ ثؤٕٔ ٟأٔبٔ ٟأِٚغشٚس
.
.
وض١شاً ِب أدخً ف ٟعذي ِغ أفشاد ػبئٍزٟ
.
ٚصِالئ ٟف ٟاٌؼًّ
3

.12

ِٕزّ١خ

145

غ١ش
ِٕزّ١خ

اٌظ١بغخ
اٌٍغ٠ٛخ
عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجزٙب
ٌٍج١ئخ اٌؼّبٔ١خ
ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

اٌزؼذً٠
اٌّفزشػ

ملحق()2
أعضاء لجنة تحكيم مقياس سمات الشخصية ،والكفاءة االجتماعية
م
.1

االسـ
د .أسامة سعد أبك سريع

مكاف العمؿ
عضك ىيئة تدريس بكمية كمية التربية قسـ عمـ النفس بجامعة
السمطاف قابكس

.2

د .آماؿ محمد محمد بدكم

عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل

.3

د .باسـ محمد دحادحة

عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل

.4

د .دعاء سعيد أحمد

عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل

.5

د .عبدالرحمف صكفي عثماف

عضك ىيئة تدريس بكمية اآلداب كالعمكـ االجتماعية بجامعة
السمطاف قابكس

.6

د .عبدالكىاب جكده

.7

د .عماد فاركؽ

عضك ىيئة تدريس بكمية اآلداب كالعمكـ االجتماعية بجامعة
السمطاف قابكس
عضك ىيئة تدريس بكمية اآلداب كالعمكـ االجتماعية بجامعة
السمطاف قابكس

.8

د .عكاطؼ عبد المجيد السامرائي

.9

د .محمد محمكد عرفات

.11

د .ىدل أحمد الضكل

عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل
عضك ىيئة تدريس بكمية اآلداب كالعمكـ االجتماعية بجامعة
السمطاف قابكس
عضك ىيئة تدريس بقسـ التربية كالدراسات اإلنسانية بجامعة نزكل
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ممحق()3
مقياس الكفاءة االجتماعية في صورتو المقدمة لممحكمين لمتأكد من انتماء

الفقرات لممجال الذي تقيسو ،وسالمة الصياغة المغوية ،ومناسبتو لمبيئة العمانية
الفاضؿ/

.........................................................................................................................

المحترـ

السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو
الموضوع :طمب تحكيم مقياس
يقكـ الباحث بػإجراء د ارسػة بعنػكاف "سـمات الشخصـية وعالقتيـا بالكفـاءة االجتماعيـة" كأحػد
متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التربية تخصػص اإلراػاد النفسػي ،كلتحقيػؽ أىػداؼ
ىذه الدراسة أنعـ الباحث النظر في اإلطار النظرم المتعمؽ بمكضكع الدراسة ،كالدراسات السػابقة
عمػػى كجػػو الخصػػكص السػػيما التػػي تػػـ فييػػا بنػػاء مقيػػاس لمكفػػاءة االجتماعيػػة ،كد ارسػػة :كد ارسػػة
مق ػػدادم كأبكزيت ػػكف ( ،)2010كد ارس ػػة إبػ ػراىيـ( ،)2010كد ارس ػػة أب ػػك رم ػػاف ( ،)2008كد ارس ػػة،
كد ارسػػة المخزكمػػي ( ،)2008تكمػػكمي كآخػػركف( ،)Tomomi, at.all,2008كد ارسػػة الاػػميرم
( ،)2006كد ارسػػ ػػة الحنيطػػ ػػة ( ،)2003كد ارسػ ػ ػػة محمػػ ػػد ( ،)2003كد ارس ػ ػػة سػ ػ ػػعدات(،)2001
كد ارس ػػة السػ ػػرحاف( ،)2000كد ارس ػػة خميفػ ػػة ( ،)1992كد ارس ػػة عميػػػة ( ،)1991كد ارسػ ػػةجامكس
( ،)1982سػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ار سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ار سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكف ،ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكر
كبااػ ػػاـ( ،)Sarason,sarason,Hacker&Basham.1985كألغ ػ ػراض تحقيػ ػػؽ أىػ ػػداؼ ىػ ػػذه
الد ارسػة قػػاـ الباحػػث ببنػػاء مقيػاس لمكفػػاءة االجتماعيػػة متككنػػا مػف ( )50فقػرة مكزعػػة عمػػى خمسػػة
أبعػػاد ىػػي :الػػكعي بػػالقيـ االجتماعيػػة ،التكاصػػؿ االجتمػػاعي التكافػػؽ النفسػػي االجتمػػاعي ،تككيػػد
الذات ،ميارة حؿ الماكالت ،كقد لزـ الباحث لبناء ىذا المقياس الطرؽ التالية:
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.1

تحديد المقصكد بالكفاءة االجتماعية بأنيا "نسؽ مف الميارات المعرفية كالكجدانية
كالسمككية التي تيسر صدكر سمككيات اجتماعية تتفؽ مع المعايير االجتماعية
أكالاخصية أك 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 كحؿ الماكالت االجتماعية كالتكافؽ التفسي االجتماعي
لمفرد" (الغريب ،2010 ،ص.)39

.2

أجراء مقابالت اخصية مع عينة مف مجتمع الدراسة (االختصاصييف االجتماعييف)،
لمكقكؼ عمى أىـ المظاىر الدالة عمى الكفاءة االجتماعية.

كيرجكا الباحث منكـ التفضؿ بتحكيـ المقياس مف حيث مدل انتماء الفقرات لممجاؿ الذم تقسو،
كسالمة الصياغة المغكية لمفقرات ،كمدل مناسبتيا لمبيئة العمانية ،إضافة إلى أم مقترحات أك
تعديالت أخرل تركنيا مناسبة ،ختاما ال يسع الباحث إالّ أف ياكركـ عمى جيكدكـ ،ككقتكـ
الثميف الذم ستبذلكنو في تحكيـ ،ىذا المقياس ،كلكـ فائؽ االحتراـ كالتقدير.
اسـ المحكـ  .................................الدرجةالعممية.................................
مكاف العمؿ ...........................التكقيع..............................................
الباحث/عبداهلل بف محمد الكىيبي
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مقياس الكفاءة االجتماعية في صيغتو األولية المرسمة إلى لجنة التحكيم
أبعاد المقياس:

ػادم كالقكاعػد كالمثػؿ العميػا ،التػي يػؤمف بيػا
أوال :بعد القـيم االجتماعيـة كياػير إلػى مجمكعػة المب ْ
النػ ػ ػػاس ،كيتفقػ ػ ػػكف عمييػ ػ ػػا فيمػ ػ ػػا بيػ ػ ػػنيـ ،كيحكمػ ػ ػػكف بيػ ػ ػػا عمػ ػ ػػى تص ػ ػ ػرفاتيـ الماديػ ػ ػػة كالمعنكيػ ػ ػػة
(الحنيطة.)2003 ،

أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي
َ

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

اٌفمــــشاد
ِٕزّ١خ

.

أوزغت ل ِٓ ّٟ١د ٟٕ٠اإلعالَ1

3

أرؾش ٜاٌظذقٚ ،ال أسرؼ ٟغ١شٖ1

2

أثبدس إٌِ ٝشبسوخ اٌّغزّغ أفشاؽٗ ٚأرشاؽٗ1

6

ال رذفؼٕ ٟإعبءح األخش ،ٓ٠ػٍ ٝرغبً٘ ِؾبعٕ1ُٙ

.

أرؼبًِ ِغ إٌبط ِٓ ِٕطٍك اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح1

4

ألبثً ا٢خش ٓ٠ثّؾ ٝ١سؽت ثبعُ1

3

ال أٔزظش دػٛح ٌخذِخ ِغزّؼ1ٟ

.

أؽشص ػٍ ٝأْ ٠ى ٌٟ ْٛدٚس ف ٟإػّبس ِغزّؼ1ٟ

6

ال أػ١ك ؽشوخ إٌبط ف ٟؽشلبر1ُٙ

.9

أرفبػً ِغ ع١شأ ٟثّب ٛ٠عجٗ ؽك اٌغ١شح1

..

أرجشع ثبٌذَ إلٔمبر ؽ١بح إٔغبْ

.3

أصٚس اٌّش٠غ ٌزخف١ف آالِٗ1
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غ١ش
ِٕزّ١خ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجخ اٌفمشح
ٌٍج١ئخ اٌؼّبٔ١خ
ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

ثانيا :بعد التواصـل االجتمـاعي كياػير إلػى عمميػة االتصػاؿ بػيف مرسػؿ كمتمقػي ،كالتػي تػتـ بػيف
مجمكعة مف األفراد ،عائمة ،أكأصدقاءأك زمالء العمؿ أك جيراف كنحك ذلؾ (سكر.)2011 ،

أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي
َ

ٌٍج١ئخ اٌؼّبٔ١خ

اٌفمــــشاد
ِٕزّ١خ

.

أع١ذ رشر١ت أفىبس ٞػٕذِب أؽبٚس ا٢خش1 ٓ٠

3

أؽشص ػٍ ٝإظٙبس اٌمٛاعُ اٌّشزشوخ فٟ
اٌؾٛاس ٌٍٛطٛي إٌ ٝرٛافك ِمجٛي ِٓ اٌغّ١غ1

2

أٔزجٗ ٌٍغخ ِؾذص ٟااٌٍفظ١خ ٚغ١ش اٌٍفظ١خ
وزغ١شاد اٌٛعٗ ٚؽشوخ اٌ١ذ1

6

أر١ؼ اٌفشطخ ٌٍطشف ا٢خش و ٟٕٙ٠ ٟوالِٗ
لجً أْ أرٛطً العزٕزبعبد سعبٌزٗ1
ػبدح ِب أؽٍت ِٓ ِؾذص ٟرٛػ١ؼ ِب لبٌٗ ثذال
ِٓ رخّ ٓ١اٌّؼٕ1ٝ

4

ّ٠ىٕٕ ٟاٌزٛاطً ثطش٠مخ رو١خ ِغ شخض
ألعؼٍٗ ٚاػ١ب ثّب أرشدد ثبٌجٛػ ثٗ1

3

ّ٠ىٕٕ ٟإظٙبس ا٘زّبِ ٟثّب ٠مِ ٌٗٛؾذص ٟؽزٝ
ٚإْ وبْ ِب ٠مِّ ٌٗٛال

.

أؽشص ػٍ ٝأزمبء وٍّبر ٟػٕذ ؽذ٠ضِ ٟغ
ا٢خش1ٓ٠

6

أرؾذس ِغ ا٢خش ٓ٠ثٛػٛػ ٚثال ِشاٚغخ1

.9

ٌذ ٞاٌمذسح ػٍِ ٝؼشفخ األٚلبد إٌّبعجخ
ألرؾذس إٌ ٝإٌبط ثبؽزشاَ

.

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

ِٕبعجخ اٌفمشح
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غ١ش
ِٕزّ١خ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

ثالثا :بعد التوافق النفسا االجتمااع كياػير إلػى حالػة الرضػى كالقبػكؿ النػابع مػف داخػؿ الفػرد،
كيػػنعكس سػػمككيا مػػع اآلخ ػريف فػػي ضػػكء العالقػػات المتبادلػػة بػػيف الفػػرد كنفسػػو ،كالفػػرد كاآلخ ػريف
(أبك سكراف.)2009 ،
أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي
َ

ٌٍج١ئخ اٌؼّبٔ١خ

اٌفمــــشاد
ِٕزّ١خ

.

ثؼغ ظشٚف ٟاٌج١ئ١خ طؼجخ اٌزغ١١ش ٚرؤد ٞإٌٝ
عٛء ؽبٌزٟ

3

أشؼش ثبٌٛؽذح سغُ ٚعٛدِ ٞغ ا٢خش1ٓ٠

2

أرمجً ٔمذ ا٢خش ٓ٠ثظذس سؽت1

6

أػًّ ػٍ ٝرٕظ ُ١اٌٍمبءاد ٚإٌّبلشبد ِغ
اٌشفبق1
أرّزغ ثشٚػ اٌّضبثشح ٚاٌزؾًّ ٚؽت اٌزؼبْٚ

4

غبٌجب الأخشِٛ ٝاعٙخ اٌّشىالد1

3

ػاللز ٟؽغٕخ ٔٚبعؾخ ِغ ا٢خش1ٓ٠

.

رٕمظٕ ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزظشف ف ٟاٌّٛالف
اٌّؾشعخ1

6

أشؼش ثؾبٌخ ِٓ اٌزؼبعخ ٚاالوزئبة1

.9

أعذ طؼٛثخ ف ٟاالخزالؽ ثبٌٕبط1

.

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

ِٕبعجخ اٌفمشح
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غ١ش
ِٕزّ١خ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

رابعا :بعد توكيد الذات كياير إلى قدرة الفرد عمى التعبير عف مااعره اإليجابية كالسمبية بصكرة
مالئمة كمقاكمة لضغكط الجبر ،كقدرتو عمى الدفاع عف حقكقو ،كالمبادرة لبػدء كانيػاء التفػاعالت
االجتماعية (اكقي.)1999 ،

أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي
َ

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ

اٌفمــــشاد
ِٕزّ١خ

.

أعزط١غ رؾذ ٞاٌظؼبة ٚرزٌ ً١اٌؼمجبد اٌزٟ
رٛاع1ٟٕٙ

3

إٕٔ ٟأرشدد ف ٟدػٛح ا٢خش ٓ٠أ ٚلجٛي دػٛرُٙ
ثغجت خغٍ1ٟ

2

أرؾًّ ِغؤ١ٌٚخ ٚػغ خططٚ ٟرٕف١ز٘ب

6

أرظشف ثٙذٚء ٚصجبد ف ٟأغٍت األؽ١بْ

.

ٌذ ٞاٌمذسح ػٍ ٝاالٔذِبط ع١ذا داخً اٌّغّٛػخ

4

أرغٕت رٛع ٗ١األعئٍخ خٛفب أْ أٚعُ ثبٌغجبء1

3

أشؼش ثبٌشؽخ ٚاٌغؼبدح ثٛعٛدِ ٞغ غ١شِٓ ٞ
إٌبط

.

أػجش ػٓ ِشبػش ٞثظشاؽخ ٚٚػٛػ1

6

أرمجً ٔمذ ا٢خش ٓ٠د ْٚؽشط1

.9

أعذ طؼٛثخ ف ٟاٌّشبسوبد اٌؾٛاس٠خ إرا ٚعذد
ف ٟعّبػخ1
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غ١ش
ِٕزّ١خ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

ِٕبعجخ اٌفمشح
ٌٍج١ئخ اٌؼّبٔ١خ
ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

خامسا :بعد ميـارة حـل المشـكالت كتاػير إلػى العمميػات المعرفيػة كالسػمككية التػي يحػاكؿ الفػرد
مف خالليا تحديػد كاكتاػاؼ كابتكػار كسػائؿ فاعمػة لمتعامػؿ مػع مػا يعتػرض مسػيرتو مػف ماػكالت
في سائر أكجو حياتو المختمفة (القبالي.)2012 ،

أزّبء اٌفمشاد
ٌٍّغبي
َ

اٌفمــــشاد
ِٕزّ١خ

.

أٔظش إٌ ٝاٌّشىالد ػٍ ٝأٔٙب أِش ؽج١ؼ ٟفٟ
ؽ١بح إٌبط1

3

أعذ طؼٛثخ ف ٟرٕظ ُ١أفىبس ٞػٕذِب رٛاعٟٕٙ
ِشىٍخ1

2

أػًّ ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّشىٍخ اٌزٟ
رٛاع1ٟٕٙ

6

ػٕذِب رٛاعِ ٟٕٙشىٍخ ِغ طذ٠م ٟأرزوش
ِؾبعٕٗ ِؼ1ٟ
أفىش ثبٌغٛأت اال٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ ٌىبفخ اٌؾٍٛي
اٌّمزشؽخ1

4

أعذ ِٓ اٌظؼت اٌزفى١ش ف ٟؽٍٛي ِزؼذدح
ٌٍّشىٍخ1

3

أفىش ثىبفخ اٌجذائً اٌز ٟلذ رظٍؼ ٌؾً اٌّشىٍخ1

.

أؽظش رفى١ش ٞثبٌغٛأت اال٠غبث١خ ٌٍؾً اٌزٞ
أِ ً١إٌ1ٗ١

6

أسوض أزجب٘ ٟػٍ ٝإٌزبئظ اٌفٛس٠خ ٌٍؾً ١ٌٚظ
ػٍ ٝإٌزبئظ اٌجؼ١ذح1

.9

أخزبس اٌؾً األع ًٙثغغ إٌظش ػّب ٠زشرت
ػٍ ٝرٌه1

.

اٌظ١بغخ اٌٍغ٠ٛخ
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غ١ش
ِٕزّ١خ

عٍّ١خ

غ١ش
عٍّ١خ

أزّبء اٌفمشح
ٌٍج١ئخ اٌؼّبٔ١خ
ِٕبعجخ

غ١ش
ِٕبعجخ

() 4
المقياسان في الصورة النيائية المقدمة لعينة الدراسة

جامعة نزكل
كمية العمكـ كاآلداب
قسـ التربية كالدراسات اإلنسانية
الدراسات العميا /ماجستير تربية إرااد نفسي

األخصائي/ة الفاضؿ/ة ........................................................... :المحترـ /ىـ
السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو كبعد ...
فبػيف يػديؾ الكػريمتيف مقياسػػاف األكؿ لسػمات الاخصػية كاالثػاني لمكفػػاءة االجتماعيػة  ،كىمػا لغػػرض
جمع البيانات الالزمة لمدراسة التي يقكـ بيا الباحث تحت عنكاف " سمات الشخصية وعالفتيا بالكفاءة
االجتماعيــة لــدى األخصــائيين االجتمــاعيين فــي محافظــة مســقط" اسػػتكماال لمتطمبػات الحصػػكؿ عمػػى
درجة الماجستير ،كبتعاكنكـ تتحقؽ أىداؼ الدراسة  ،لػذا فالرجػاء االطػالع عمػى محتكيػات المقياسػيف ك
اإلجابة عنيا بدقة كمكضكعية.
الباحث /عبداهلل بن محمد الوىيبي
Abdullahm1396@gmail.com
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أوال :البُبوبث الشخصُت والىظُفُت
 ضغ ٌ/ػالمت ( )Xفٍ المكبن الذٌ َىبسبك ممب َلٍ:
إٌٛع:

1.

أٔض)111111( ٝ

روش ()111111

 أكمل ٌ/الفزاغبث التبلُت:
عٕٛاد اٌخجشح فٚ ٟظ١فخ أخظبئ ٟاعزّبػ11111111111111 : ٟ

1.

إرشـــــــــــادات عامة:
عزيػػزم األخصػػائي/ة فيمػػا يمػػي مجمكعػػة مػػف العبػػارات التػػي تصػػؼ ماػػاعرؾ كسػػمككؾ أثنػػاء
تفاعمؾ االجتماعي مع االخريف ،الرجاء قراءة العبارات بتمعف ،ثـ اختيار ما تػر اه /ينـو مناسػبا كفػؽ
خمس حاالت ،كذلؾ بكضع عالمة ( )Xأسفؿ العمكد ،كما يكضحو األنمكذجاف اآلتياف:
نموذج لمقياس العوامل الخمسة الكبرى:
غ١ش
غ١ش
َ

اٌفمشح

1

أشؼش ثؤٔ ٟألً شئٕب ِٓ ا٢خشٓ٠

غ١ش

ِٛافك

ِٛافك
ِٛافك

ِٛافك

رّبِب

ِزؤوذ

رّبِب

x

نموذج لمقياس الكفاءة االجتماعية:
ال
رٕطجك
َ

اٌفمشح

.

أؽشص ػٍ ٝأْ ٠ى ٌٟ ْٛدٚس ف ٟإػّبس ِغزّؼ1ٟ

غ١ش

ال

رٕطجك
رّبِب

رٕطجك
ِزؤوذ

رٕطجك
أثذا
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x

تنبييات:
.1

تكضع إاارة ( × ) مرة كاحدة أماـ العبارة.

.2

ال تكجد إجابة صحيحة كأخرل خاطئة ،ككؿ إجابة ليا قيمتيا في البحث.

.3

الرجاء اإلجابة عف كؿ عبارة بصدؽ كصراحة.

.4

المعمكمات التي تكتب ىا /ييا تحاط بالسرية التامة كىي خاصة ألغراض البحث العممي فقط.
ااك انر حسف تعاكنكـ
الباحث  /عبداهلل بف محمد الكىيبي
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أوال :سمات الشخصية

م

غير
موافق
تماما

الفقرة

1
2

3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

غالبا ما أشعر بؤنً أقل شئنا من اآلخرٌن

عندما أكون تحت قدر هائل من الضغوط أشعر أحٌانا كما لو أنً
سوف أنهار

كثٌرا ما أشعر بالتوتر والعصبٌة
أشعر أحٌانا بؤنه ال قٌمة فً هذه الحٌاة
أغضب كثٌرا من الطرٌقة التً ٌعاملنً بها الناس
غالبا ما تتثبط همتً وأشعر باالستسالم عندما تسوء األمور
غالبا ما أشعر بالعجز وأحتاج إلى شخص لٌحل لً مشاكلً
أشعر بالحاجة إلى االختفاء فً الموقف الذي ٌبعث على الخجل
أنا لست بالشخص القلق
نادرا ما أشعر بالوحدة أوالكآبة
نادرا ما أشعر بالخوف أوالقلق
نادرا ما أكون حزٌنا أو مكتئبا

 13أحب أن ٌكون حولً عدد كبٌر من الناس
 14اضحك بسهولة فً معظم األوقات
 15أستمتع حقا بالتحدث مع الناس
 16أحب أن أكون فً وسط بإرة األحداث
 17كثٌرا ما أشعر بالحٌوٌة و الطاقة
 18انا شخص مبتهج ومفم بالحٌوٌة والنشاط
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غير
موافق

غير
متأكد

موافق

موافق
تماما

 19جٌاتً تجري بسرعة
 21أنا شخص نشٌط جدا
 21ال أعتبر نفسً شخصا خفٌف الظل
 22أفضل عادة عمل األشٌاء بمفردي
 23إننً لست بالشخص المتفائل المبتهج
 24أفضل أن أدبر أمور نفسً على أن أكون قائدا لالخرٌن
 25األنماط الفنٌة التً أجدها فً الفن أو الطبٌعة تثٌر اهتمامً
 26أمٌل لتجربة األكالت الجدٌدة واألجنبٌة
 27عندما أقرأ شعرا أو أتمعن إلى قطعة من الفن أشعر بالنشوة وبموجة
من اإلثارة
 28لدي فضول فكري كبٌر اتجاه المعرفة
 29كثٌرا ما أستمتع بالتفكٌر فً النظرٌات واألفكار المجردة
 31عند قراءة الشعر قلٌال ما أتؤثر
 31ال أحب أن أضٌع وقتً فً أحالم إلى الٌقظة
 32عندما أستدل على الطرٌقة الصحٌحة لعمل شئ ما فإننً أتمسك بها
 33أعتقد أن ترك الطالب ٌستمعون إلى متحدثٌن ٌتجادلون ٌمكن فقط
أن ٌشوش تفكٌرهم وٌضللهم
 34نادرا ما تتؤثر حالتً المزاجٌة باختالف البٌئة
 35أعتقد بؤنه علٌنا أن نلجؤ إلىاألحكام الدٌنٌة للبت فً األمور األخالقٌة
 36لدى اهتمام قلٌل ىفً التؤمل فً طبٌعة الكون أو الظروف اإلنسانٌة

 37أحتفظ بممتلكاتً نظٌفة ومرتبة
 38انا إلى حد ما جٌد فً دفع نفسً النجاز األشٌاء فً وقتها
المحدد
 39أحاول إنجاز كل المهام التً أكلف بها وفقا لما ٌمٌلة علً
الضمٌر
 41لدي مجموعة من األهداف الواضحة أسعى إلى تحقٌقها
بطرٌقة منظمة
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 41أعمل بجد فً سبٌل تحقٌق أهدافً
 42عندما أتعهد بشً ٌمكن دائما االعتماد علً ومتابعته للنهاٌة
 43أنا شخص منتج ٌنهً عملة دائما
 44أكافح من أجل التمٌز فً كل شً أقوم به
 45إننً لست شخصا منظما
 46أضٌع الكثٌر من الوقت قبل أن أبد العمل
 47أحٌانا ال أكون جدٌرا بالثقة كما ٌنبغً أن أكون
 48ال أبدو مطلقا قادرا على أن أكون منظما
 49أحاول أن أكون لطٌفا ً مع كل فرد ألتقً به
 51أفضل التعاون مع اآلخرٌن بدال من التنافس معهم
ٌ 51حبنً معظم الناس الذٌن أعرفهم
 52بصفة عامة أحاول أن أكون حذراو ٌقظا ومراعٌا ً لمشاعر اآلخرٌن
 53عند الضرورة أمٌل إلى التحالٌل على الناس للحصول على ما أرٌد
 54إذا لم أحب بعض الناس  ،أدعهم ٌعرفون ذلك
 55أنا متعصب الرأي ومتشدد فً اتجاهاتً
 56كثٌر من الناس ٌعتقد بؤننً هاد وحذر
 57أعتقد بؤن معظم الناس سٌستغلوننً إذا سمحت لهم بذلك.
 58أمٌل إلى الشك والسخرٌة من نواٌا اآلخرٌن.
ٌ 59عتقد البعض بؤننً أنانً أومغرور
 61كثٌراً ما أدخل فً جدل مع أفراد عائلتً وزمالئً فً العمل .
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ثانيا :مقياس الكفاءة االجتماعية
م

تنطبق
تماما

الفقرة

 .1أثبدس إٌِ ٝشبسوخ اٌّغزّغ ِٕبعجبرٗ اٌغبسح1
 .2إعبءح ا٢خش ٓ٠إٌ ٟال رذفؼٕ ٟإٌ ٝرغبً٘ ؽغٕبر1ُٙ
 .3أرؼبًِ ِغ إٌبط ِٓ ِٕطٍك اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح1
 .4ألبثً ا٢خش ٓ٠ثٛعٗ ثبعُ1
 .5أؽشص دائّب أْ ٠ى ٌٟ ْٛدٚس ف ٟإػّبس ِغزّؼ1ٟ
 .6أرجشع ثبٌذَ إلٔمبر ؽ١بح إٔغبْ

 .7أحرص على إظهار نقاط االتفاق فً حواري مع االخرٌن.
 .8أنتبه للغة محدثً اللفظٌة وغٌر اللفظٌة كتعبٌرات الوجه.
 .9أتٌح الفرصة للطرف اآلخر كً ٌنهً كالمه.
 .11أطلب عادة ممن أتحدث إلٌه توضٌح ما ٌقول إذا لزم األمر.
 .11أظهر اهتمامً بما ٌقوله محدثً.
 .12أحرص على انتقاء كلماتً عند حدٌثً مع اآلخرٌن.
 .13اتحدث مع االخرٌن بوضوح وصراحة شدٌدة.
 .14أستطٌع معرفة الوقت المناسب للتحدث مع االخرٌن.
 .15ثؼغ ظشٚف ٟاٌشخظ١خ طؼجخ اٌزغ١١ش ٚرؤد ٞإٌ ٝعٛء ؽبٌزٟ
 .16أشؼش ثبٌٛؽذح سغُ ٚعٛدِ ٞغ ا٢خش1ٓ٠
 .17أؽ١بٔب أشؼش ثظشاع داخٍ ٟث ٓ١سغجبرٚ ٟو١ف١خ رؾم١مٙب
 .18رٕمظٕ ٟاٌمذسح ػٍ ٝاٌزظشف ف ٟاٌّٛالف اٌؾشعخ1
 .19أعذ طؼٛثخ ف ٟاالخزالؽ ثبٌٕبط1
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تنطبق

غير
متأكد

ال تنطبق

ال تنطبق
تماما

 .21أعزط١غ ِٛاعٙخ اٌظؼبة اٌز ٟرؼزشع ِغ١شر1ٟ
 .21أثبدس إٌ ٝدػٛح ا٢خشٌ ٓ٠ض٠بسر1ٟ
 .22أرخز لشاسر ٟاٌشخظ١خ غبٌجب ثؼذ رفى١ش
 .23أرظشف ثٙذٚء ٚصجبد ف ٟأغٍت األؽ١بْ
ٌ .24ذ ٞاٌمذسح ػٍ ٝاالٔذِبط ع١ذا داخً اٌّغّٛػخ
 .25أرغٕت رٛع ٗ١األعئٍخ خٛف اٌٛطف ثبٌغجبء1
 .26أشؼش ثبٌشؽخ ٚاٌغؼبدح ثٛعٛدِ ٞغ غ١ش ِٓ ٞإٌبط
 .27أعذ طؼٛثخ ف ٟرٕظ ُ١أفىبس ٞػٕذِب رٛاعِ ٟٕٙشىٍخ1
 .28أػًّ ػٍ ٝعّغ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّشىٍخ اٌز ٟرٛاع1ٟٕٙ
 .29أفىش ثىبفخ اٌجذائً اٌز ٟلذ رظٍؼ ٌؾً اٌّشىٍخ1
 .31أدسط اٌغٛأت اإل٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ ٌىبفخ اٌؾٍٛي اٌّمزشؽخ1
.31

أسوض أزجب٘ ٟػٍ ٝإٌزبئظ اٌفٛس٠خ ٌٍؾً ١ٌٚظ ػٍ ٝإٌزبئظ
اٌجؼ١ذح1

 .32أخزبس اٌؾً األع ًٙثغغ إٌظش ػّب ٠زشرت ػٍ ٝرٌه1
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ملحق( )5كتاب تسهيل مهمة باحث
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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 statisticallysignificant 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.

C

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 NEOInventory-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.

B

Faculty of Science and Arts
Department of Education and Human studies

Personality Traits and their Relationship with Social Competence
among Social Workers in the Schools of the Ministry of Education,
the Governorate of Muscat
A Master’s prepared by Abdullah Mohammed Khamis Al Wahibi
In completion of the requirements for obtaining a master’s Degree in
Education and Psychological Counselling.

Senior Supervisor :
Dr. Amjad Mohammed Hajayna
Dr. Mohammed Mohammed Al Assi

Dr. Abdulmajeed Bin Jalali

Spring 2012/2013

