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  :امللخص
العػامل البحث عمى دراسة وصفية تحميمية ىجفت إلى كذف عالقة  يحتػؼ 

والػقػف عمى الفخوق الفخدية  ببعس الستغيخات الجيسغخافيةالخسدة الكبخػ في الذخرية 
شبقًا لمجشذ، العسخ، الحالة االجتساعية ومدتػػ التعميع. وقج تكػنت عيشة الجراسة الكمية 

بشت  مبحػثا ومبحػثة مغ السػضفيغ اإلدارييغ العامميغ في جامعة األميخة نػرة( 011مغ )
حرايي عمييا بعج إتسام عسمية جسع البيانات وإجخاء التحميل اإل عبج الخحسغ، وصمت

مغ اإلناث(، تخاوحت أعسارىع ما بيغ  97مغ الحكػر و 42) ( مبحػث ومبحػثة،79)
 ( عاما.41-01)

وىي: استخجمت الباحثتان في إجخاءات البحث أدوات مختمفة لتحقيق أىجافو وقج 
إعجاد جػن دونيػ وكانتل وتعخيب  العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية مغقياس م

بعج أن تع تحكيسو وتكييفو ليتشاسب مع البيئة (، 4107ساعيل، وتقشيغ بذخػ إس
(، t-testاختبار )ت( )في السعالجة اإلحرايية استخجمت الباحثتان وقج  الدعػدية.

(، واختبار One Way Analysis of Varianceواختبار تحميل التبايغ األحادؼ )
  كسا استخجمتا معامل الثبات ألفا كخونباخ لحداب ثبات األداة.    ،(Tukeyتػكي )

أن أىع العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ انتذارا عغ وقج كذفت نتايج الجراسة 
عامل )السقبػلية( بستػسط حدابي قجره  تسثمت في بالجامعةأعزاء الييئة اإلدارية لجػ 

الثانية عامل )يقطة الزسيخ( بستػسط  ، وجاء في السختبةمختفعة( معبخا عغ درجة 4.18)
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( معبخا عغ درجة مختفعة أيزا، وجاء في السختبة الثالثة عامل 2.09حدابي قجره )
( معبخا عغ درجة مختفعة كحلظ، في 7.03)االنفتاح عمى الخبخة( بستػسط حدابي قجره )

معبخا عغ ( 7.17حيغ جاء في السختبة الخابعة عامل )االنبداشية( بستػسط حدابي قجره )
درجة متػسصة، بيشسا جاء في السختبة الخامدة واألخيخة عامل )العرابية( بستػسط 

( معبخا عغ درجة متػسصة أيزا. وقج أشارت نتايج الجراسة إلى عجم 4.91حدابي قجره )
العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ أعزاء الييئة وجػد فخوق دالة في متػسصات 

وكذف التحميل االحرايي  عا لستغيخ الجشذ، العسخ والسؤىل العمسي.بالجامعة تباإلدارية 
عغ وجػد فخوق ذات داللة في متػسصات عامل يقطة الزسيخ لجػ أعزاء لمبيانات 

وفي  الييئة اإلدارية بالجامعة تبعا لستغيخ الحالة االجتساعية لرالح )غيخ الستدوجيغ(،
العػامل األربعة األخخػ في تػسصات فخوق ذات داللة إحرايية في مالسقابل ال تػجج 

تبعا لستغيخ الحالة االنفتاح( –العرابية  –السقبػلية  –الذخرية )االنبداشية 
 .االجتساعية

 وقج نػقذت نتايج البحث عمى ضػء األدبيات والجراسات الدابقة، وتع اقتخاح
    مجسػعة مغ التػصيات.

ذخرية، أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة : العػامل الخسدة الكبخػ في الالكلمات المفتاحية
 األميخة نػرة.
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 املكدمة:
 مغ الذخرية دراسة إلى إضافة لمفخد، الديكػلػجي الجانب بجراسة الشفذ عمع يعتشي 
 سمػكيا وتػجيو تفاعميا في تتحكع التي أو الدسات األبعاد وأىع وبشاييا تكػيشيا حيث

 السحػران ىسا وشخريتو الفخد سمػك أن الخالق عبج أحسج استجاباتيا. ويخػ  واستذارة
 الباحثػن  يتفق لع لحا تعقيجا، السفاىيع أكثخ مغ الشفذ. والذخرية عمع في لمجراسة األساسيان

ولدسات الذخرية  بو. تأثخ نطخؼ  واقع مغ مشيع وانصمق كل ليا، وشامل محجد مفيػم عمى
تأثيخ في سمػك الفخد؛ فيي مدئػلة عغ شعػره بالخضا والدعادة في دراستو أو عسمو وحياتو 
ككل، وبُخغع ذلظ القجر اليايل مغ الدسات ضيخت الحاجة إلى تحجيج الدسات األساسية 

 الشفدي السجال والعاممػن في الباحثػن  اختمف وقج (.0773لمذخرية. )أحسج عبج الخالق، 
أو  الدسات إلى إضافة األفخاد، شخرية تسيد التي الدسات أو األبعاد عجد تحجيج عمى

 والجراسات األبحاث مغ لسجسػعة واستشادا .كبخػ  سسة كل تحت تشصػؼ  التي الثانػية األبعاد
 عمى لمذخرية كبخػ  سسات أو حرخ خسدة عػامل إلى التػصل تع الشفذ عمع ميجان في

 (.77، ص  4111)خميل أبػ فخحة،  .بو والسحيصيغ ذاتو مع الفخد تفاعل يتحجد أساسيا
ويعج نسػذج العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية مغ أىع الشساذج التي شخحت لػصف  

الذخرية وتفديخىا؛ إذ يعج نسػذجا شامال حيث ييتع بػصف وترشيف العجيج مغ 
ي ترف الدسات الذخرية الالتي يتبايغ فييا األفخاد، ويداعج السرصمحات أو السفخدات الت

ىحا الشسػذج أيًزا عمى شخح ترشيف ماليع لمخرال أو لمدسات الذخرية التي تفيج 
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الباحثيغ في تشطيع السعمػمات وتكامل الشتايج العمسية، كسا يػفخ مرصمحات مقبػلة لػصف 
لحا تعتبخ العػامل الخسدة الكبخػ  (،Saucier, 2002الفخوق الفخدية في الذخرية. )

لمذخرية مشصمقا ىاما لجراسة الذخرية وتفديخ أىع الدمػكيات وردود األفعال الرادرة عغ 
األفخاد؛ ألنيا تعصيشا صػرة واضحة عغ أىع الخرايز والسيدات التي تجعل اإلندان يتفخد 

 ,John غ بو.في تفكيخه وانفعالو وأيزا في معايذتة مع ذاتو وتعاممو مع السحيصي
Naumann, & Soto 2008. 

 الذخرية. وعمى لػصف عػامل خسدة وجػد الكبخػ  الخسذ العػامل نسػذج ويفتخض 
 عمساء بيغ عام اتفاق يػجج أنو إال الخسدة، العػامل مدسيات صياغة حػل الججل الخغع مغ

 ويقطة والسقبػلية، والعرابية، العػامل، وىي: االنبداط، ىحه ىػية عمى نفذ الذخرية
 .( ,20101Fayomboالخبخة. ) عمى واالنفتاح الزسيخ،

وتتزح أىسية العػامل الخسدة الكبخػ مغ صمتيا الػثيقة بتكيف الفخد وصحتو الشفدية،  
وعالقاتو االجتساعية، وعسمو. فقج تبيغ أن العػامل الخسدة الكبخػ ذات صمة باضصخابات 

كعػامل خصخ أو عػامل وقايية مغ ، إذ تعسل إما Costa & Widiget 2002الذخرية 
السذكالت التكيفية الالحقة؛ فيقطة الزسيخ السشخفزة والسقبػلية السشخفزة تتشبآن بالجشػح 
والسذكالت السػجية نحػ الخارج، بيشسا تختبط السدتػيات السختفعة مغ العرابية والسدتػيات 

ق واالكتئاب وىحا السشخفزة مغ يقطة الزسيخ بالسذكالت السػجية نحػ الجاخل كالقم
(.  (Measelle, John, Ablow, Cowan & Cowan 2005ماتذيخ اليو دراسة 

ويزاف إلى ذلظ أن لمعػامل الخسدة الكبخػ صمة وثيقة بالخبخات االجتساعية لمفخد، 
، إذ تؤكج دراسة   John et al 2008كالسحافطة عمى العالقات االجتساعية والخضا عشيا 

0770 Barrick & Mount  أن يقطة الزسيخ ىي الستشبأ العام باألداء السيشي في كافة
السيغ، كسا أن العرابية متشبأ حاسع بالخضا عغ العسل، إذ أن األفخاد ذوؼ السدتػيات 
السختفعة مغ العرابية أكثخ تعخضا لالحتخاق الشفدي ولتغييخ السيغ، بيشسا األفخاد ذوؼ 

عغ السؤسدات التي يعسمػن بيا وأكثخ التداما السدتػيات السشخفزة مغ العرابية أكثخ رضا 
 نحػىا.
وقج مخ نسػذج العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية بسجسػعة مغ السخاحل يسكغ إدراجيا  

 مغ خالل أىع الّسشطخيغ الحيغ ساىسػا برػرة مباشخة في تصػيخ ىحا الشسػذج، فيسا يمي:
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ّيقيسان الذخرية وىسا: بعج (: اقتخح ايدنظ نسػذجيغ لبعجيغ أساسييغ 0723ايدنظ )-0
العرابية الحؼ يقابمو بعج الثبات االنفعالي، وبعج االنصػاء الحؼ يقابمو بعج االنبداط، والحقا 

 Jeanأضاف ايدنظ مغ خالل أبحاثو بعًجا ثالثا ليحا الشسػذج تسثل في بعج االختالل العقمي )
pierre Rolland, 2004.) 

 مقاييذ مغ مقياس (22) عمى الذخرية لسقياس بشاءه في فيدظ : اعتسج(1949)فيدظ -4
 بعج :وىي لمذخرية أساسية عػامل خسدة إلى تػصل العاممي التحميل كاتل، وباستخجامو

 الحات عغ التعبيخ بعج االنفعالي، أو الػججاني التحكع بعج السدايخة، االجتساعي، بعج التكيف
 .(John and Srivasta, 2001,60) العقمي الفكخ بعج وأخيخا
 شبقيا كاتل مقاييذ مغ مقياسا (71) عمى األولية دراستو في : اعتسج (1961) تبذ 3 -
 أساسية عػامل خسدة وجػد إلى نتايجو خالل مغ وتػصل األمخيكان، عيشة مغ الجشػد عمى

 .لمذخرية
 أساسية لمذخرية عػامل خسدة إلى وتػصل تبذ نتايج عمى : اعتسج (1964) بػرجاتا- 2

االنفعالية  وبعج االجتساعية، بعج الحكاء، بعج السدؤولية، بعج بعج الحدم،  :وىي
.(Goldberg, 1993, 28-29)  

(: قاما بإجخاء مجسػعة مغ الجراسات الستخخاج األبعاد أو 0731كػستا ومكارؼ ) -5
العػامل الخسدة لمذخرية، حيث قاما أوال باستخخاج ثالث أبعاد لمذخرية وىي: 

( أن السقياس الحؼ قاما 0737العرابية، االنفتاح عمى الخبخة، وأدركا في سشة )االنبداشية، 
ببشايو ال يسثل إال ثالث أبعاد أو عػامل مغ بيغ خسدة عػامل مسا استمدم عمييسا تصػيخه 

 وإضافة بعجؼ أو عاممي الصبية ويقطة الزسيخ.
لكبخػ لمذخرية وقج تخاكست األدلة التي تذيخ إلى ضيػر بشية العػامل الخسدة ا 

 وتكخارىا في ثقافات مختمفة، وباستخجام أدوات وعيشات ومشاىج مختمفة. 
Hogan & ones 1997, Ben-Matinez & John 1998, Barrio et al, 
Madson et al 2006 

وتشتطع بشية العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية في شكل ىخمي بحيث تحتل العػامل  
تي تشجرج تحت كل عامل مشيا فتأتي في السدتػػ األدنى األقل قستو، أما الدسات الشػعية ال

تجخيج وتمخيز، واليجف مغ تشطيع بشية ىحه العػامل ىػ الحرػل عمى إشار ترشيفي يشطع 



 

 

) 72) 
 2018 يناير،2ج، 53جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 العوامل اخلمسة الكربى فى الشخصية وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية 

ىحه الدسات التي تسيد الفخوق بيغ األفخاد، وليذ تقميز ىحا العجد الثخؼ مغ الدسات 
 .Herzberg & Brahler, 2006 الذخرية إلى عجد أقل.

وأما عغ صجق نسػذج العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية، فقج كذفت الجراسات عغ  
صجقة عبخ الثقافات السختمفة، وأصبحت الشتايج في ىحا السجال مجعسة لفكخة المغة العالسية 

 (.4110لمذخرية. )كاضع، 
 ومغ أىع خرايز ىحا الشسػذج ما يمي: 

يخات وصف الذخرية، ويرشفيا داخل أنو نسػذج شامل فيػ يزع أكبخ عجد مغ متغ-0
 (.Ehrler et al. ,1999بشية متدقة. )

 أنو نسػذج لمدسات، فيػ ييتع بجراسة الدسات الذخرية التي يتبايغ فييا األفخاد.-4
 & ,.Dykeman, Cأنو نسػذج لػصف الدسات الذخرية الدػية وليدت السزصخبة. )-7

Dykeman, J.J. 1996; Bell, 2007.) 
ما تقجم، يسكغ أن نمخز نسػذج الخسدة عػامل الكبخػ لمذخرية في:  ومغ خالل 

العرابية االنبداشية، يقطة الزسيخ، االنفتاح عمى الخبخة، وأخيخا الصيبة أو السقبػلية 
(Rolland.j.p 2004.) 

   مذكمة الجراسة:
يحطى مػضػع الذخرية في مجال عمع الشفذ باىتسام كبيخ مغ قبل العمساء 

وتشاولت العجيج مغ الجراسات سسات الذخرية عمى اختالف اتجاىاتيا الشطخية. والباحثيغ. 
ويعج نسػذج العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية مغ أىع الشساذج الحجيثة التي فدخت سسات 
الذخرية، كسا يعتبخ مغ أكثخ الشساذج اتداقا في تقييع الذخرية والتشبؤ بيا )أحسج جبخ، 

4104.) 
العػامل الخسذ الكبخػ وجػد خسدة عػامل لػصف الذخرية. ويفتخض نسػذج 

وعمى الخغع مغ أن ثسة ججال قج ثار برجد صياغة مدسيات العػامل الخسدة، إال أنو يػجج 
اتفاق عام بيغ عمساء نفذ الذخرية عمى ىػية ىحه العػامل وىي: االنبداط، والعرابية، 

 (. Fayombo,2010. )والسقبػلية، ويقطة الزسيخ، واالنفتاح عمى الخبخة
 ببعس العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية عالقة عغ الجراسات مغ عجد وقج كذفت

وتبيغ في مجال العالقات األسخية أن السخاىقيغ ذوؼ السدتػيات السختفعة  الشفدية، الستغيخات
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مغ العرابية والسدتػيات السشخفزة مغ يقطة الزسيخ واالنبداشية يتدسػن بزعف 
، وأن األفخاد ذوؼ  Jaffee, Caspi, Moffitt & Silva,Belsky 2003الجييع عالقاتيع بػ 

السدتػيات السشخفزة مغ االنبداشية والسقبػلية أكثخ احتساال لمتعخض إلى نبح األقخان  
Newcomb, Bukowski &Pattee, 1993  2002. ويؤكج Robins, Caspi, & 

Moffitt  االنبداشية ويقطة الزسيخ وذوؼ السدتػيات أن األفخاد ذوؼ السدتػيات السختفعة مغ
السشخفزة مغ العرابية أكثخ رضا عغ عالقاتيع االجتساعية وأقل صخاعا وإساءة فييا. 
وعالوة عمى ذلظ، تشبأت االنبداشية بقػة بتحقيق مكانة اجتساعية عالية التأثيخ واالحتخام 

بية السختفعة بالسكانة والديصخة في السجسػعات لجػ كال الجشديغ، بيشسا تشبأت العرا
 & ,Anderson, John, Keltner،  2001االجتساعية السشخفزة لجػ الحكػر فقط  

Kring. 
وبشاًء عمى ماتقجم، ومغ خالل العخض الشطخؼ الدابق تتحجد مذكمة الجراسة في 

 محاولة اإلجابة عمى التداؤالت التالية:
ييئة اإلدارية بجامعة العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ أعزاء الما  -0

 ؟األميخة نػرة
العػامل الخسدة الكبخػ في ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرايية في متػسصات   -4

تعدػ لستغيخات  نػرةاإلدارية بجامعة األميخة الذخرية لجػ أعزاء الييئة 
 (؟الجشذ، والعسخ، والحالة االجتساعية، والسؤىل العمسي)

ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرايية في متػسصات العػامل الخسدة الكبخػ في  -7
 نػرة تعدػ لستغيخ العسخ؟اإلدارية بجامعة األميخة الذخرية لجػ أعزاء الييئة 

العػامل الخسدة الكبخػ في تػجج فخوق ذات داللة إحرايية في متػسصات ىل  -2
تعدػ لستغيخ الحالة  نػرةالذخرية لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة 

 االجتساعية؟
العػامل الخسدة الكبخػ في ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرايية في متػسصات  -0

تعدػ لستغيخ السؤىل  الذخرية لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة
 العمسي؟
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 أهداف الدراسة: 
الييئة اإلدارية العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ أعزاء الكذف عغ  -0

 ودرجة التفاؤل والتذاؤم لجييع أيزا. بجامعة األميخة نػرة
العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ في متػسصات الكذف عغ الفخوق  -4

الجشذ، والعسخ، تعدػ لستغيخات ) نػرة،اإلدارية بجامعة األميخة أعزاء الييئة 
 (. والحالة االجتساعية، والسؤىل العمسي

في متػسصات العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ لفخوق الكذف عغ ا -7
 نػرة، تعدػ لستغيخ العسخ. اإلدارية بجامعة األميخةأعزاء الييئة 

العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ في متػسصات الكذف عغ الفخوق  -4
 .تعدػ لستغيخ الحالة االجتساعية أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة،

العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ في متػسصات الكذف عغ الفخوق  -5
 .تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة،

 أهمية الدراسة: 
أوال: يتزح مغ الجراسات التي تشاولت العالقة بيغ العػامل الخسدة الكبخػ والفخوق الجشدية 
في تمظ العػامل، أن نتايج ىحه الجراسات جاءت متبايشة إلى حج بعيج، وىحا يبخر إجخاء مديج 
مغ الجراسات إلضيار إذا ما كان ىحا التبايغ يخجع إلى عػامل ثقافية أو إلى عػامل أخخػ. 

ىحا السشصمق فإن الجراسة الحالية تيجف إلى اختبار العالقة بيغ العػامل الخسدة الكبخػ  ومغ
ومجسػعة مغ العػامل الجيسػغخافية وبحث الفخوق الجشدية في العػامل الخسدة الكبخػ لجػ 

 نػرة. اإلدارية بجامعة األميخة عيشة مغ أعزاء الييئة 
تتشاولو، ذلظ أن فيع الذخرية  الحؼ السػضػع ثانيا: تتجمى أىسية الجراسة مغ أىسية

األفخاد وكيفية التعامل معيع،  في فيع سمػك كبيخ أثخ والعػامل األساسية السكػنة ليا ذات
  الدابقة. الجراسات تتشاوليا لع شخيحة ىامة مغ أفخاد السجتسع عالوة عمى أنيا تشاول

جور الحؼ تقػم بو بعس الستغيخات ثالثا: التػصل إلى تحجيج دقيق بقجر اإلمكان لساىية ال
الجيسػغخافية مػضع االىتسام التي تييئ الفخد إلى االنفتاح، االنبداشية، يقطة الزسيخ، 

 السقبػلية والحج إلى درجة كبيخة مغ العرابية.
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رابًعا: األىسية التصبيقية والتي تتسثل في تػفيخ قجر مغ البيانات عغ شبيعة الذخرية 
ت الجيسػغخافية مػضػع البحث والتي تداعج في وضع الخصط والبخامج وعالقتيسا بالستغيخا

اإلرشادية؛ بيجف دعع الجػانب االيجابية في الذخرية والحج مغ الجػانب الدمبية مثل 
 العرابية لجػ االفخاد.

 مصطلخات الدراسة:
 ارتفاع لو جدع كل والذخز شخز"، " كمسة  مغ مذتقة المغة  في شخرية أوال : كمسة

 )ت.د مشطػر، ابغ(الذخز  لفع ليا فاستعيخ الحات، إثبات بو وضيػر، والسخاد
وقج عخف "واشدػن" الذخرية بأنيا مجسػع األنذصة التي يسكغ اكتذافيا عغ شخيق  

السالحطة الفعمية لمدمػك لفتخة كافية بقجر اإلمكان، ذلظ لكي تعصي معمػمات مػثػق بيا 
(، كسا عخفيا 0737األشػل وفاروق أبػ عػف،  )شمعت مشرػر وأنػر الذخقاوؼ وعادل

البعس بأنيا أساليب أو شخايق الفعل والتفكيخ والذعػر التي يػصف بيا الفخد وتسيده عغ 
اآلخخيغ؛ أؼ أنيا األفكار والسذاعخ والدمػكيات التي تسيد الفخد في تعاممو مع األفخاد 

 (.4107والسػاقف )عبج هللا السشاحي،
أنيا ذلظ التشطيع الجيشامي داخل الفخد لتمظ الشطع الديكػ فيديقية التي وعخفيا "ألبػرت" ب 

(، وعخفيا أيدنظ بأنيا ذلظ 4113تحجد أسمػبو الفخيج في التػافق مع بيئتو )سػسغ مجيج، 
التشطيع الثابت ندبيا السدتسخ ندبيا ألخالق الذخز ومداجو وعقمو وجدجه، وىحا التشطيع ىػ 

 (.4101ع محيصو )ثايخ غبارؼ وخالج أبػ شعيخة، الحؼ يحجد تػافق الفخد م
( بأنيا جسمة الدسات الجدسية والعقمية واالنفعالية 0779ويعخفيا حامج زىخان ) 

واالجتساعية السػروثة والسكتدبة التي تسيد الذخز عغ غيخه، ولدسات الذخرية تأثيخ في 
 ستو أو عسمو، وحياتو ككل.سمػك الفخد، لحا فيي مدؤولة عغ شعػره بالخضا والدعادة في درا

 أشمق فقج الذخرية، دراسات أغمب في العػامل مغ خسدة ضيػر عجد لتكخار ثانيا : نتيجة
 أن عمى اتفاق وجج ، حيث Goldberg, 1993الكبخػ  الخسدة اسع العػامل كػلجبخج عمييا
 مغ:  كل قجمو الحؼ الشسػذج في عػامل، كسا خسدة مغ يتكػن  لمذخرية األساسي البشاء

 العجيجة الدشػات مجػ عمى ىايال تجخيبيا اىتساما لقي ، والحؼ, 1992) كخػ  وماك كػستا،(
 لمذخرية، الكبخػ  األساسية العػامل قياس إلى ىجفت مػضػعية أداة  أول العتباره الساضية،

 ىايل عجد في معا وإحرايية مشصقية جػانب عمى كخؼ  وماك كػستا  :مغ كل العتساد نتيجة
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 مغ تتكػن  الذخرية أن إلي تذيخ والتي الذخرية، مجال في أجخوىا التي األبحاث مغ
 جػانب إلى يذيخ الحؼ في؛ االنبداط ( تتسثل 4104 دمحم األنرارؼ، بجر( خسدة  عػامل
 بالشفذ. ويتجسع في عامل االنبداط والثقة وتأكيج الحات، والحساس، الشذاط، :مثل عجيجة،
 والتمقايية، التعبيخ، عمى واليدل، والقجرة كالمعب، الجػانب االجتساعية؛ مغ كبيخ لعجد مقاييذ

 واالنصالق، والحيػية، والتفاؤل، والسداح، الجعابة، وحب والصسػح، والديصخة، والتػكيجية،
فيو  يتجسع الحؼ العامل وىػ :والعرابية .) 4117 عبج الخالق، أحسج (والحساس والصاقة،
 والقابمية والعجايية، السداج، وتقمب والعربية، واالنفعالية، ،واالكتئاب القمق، مقاييذ

 بيغ الفخدية الفخوق  عغ العامل ىحا ويكذف السخيس، وتػىع والتشبيو لمحات، لالضصخاب،
 يتعمق :بالحنب. واالنفتاح والذعػر والقمق، والخػف، والغزب، بالحدن، يتعمق فيسا الشاس

 مقاييذ فيو يتجسع الحؼ والثقافية، وىػ العامل واالجتساعية،والخيال،  واإلبجاع، بالتفكيخ،
 والصسػح، والديصخة، البجيية، االستصالع، وسخعة وحب بالثقافة، واالىتسام العقمي، الشزج

ىي القجرة التشبئية لمػضايف  :والسخغػبية االجتساعية (.4104 األنرارؼ، دمحم والسشافدة( بجر
خسدة الكبخػ، وىػ العامل الحؼ يتجسع فيو مقاييذ الثقة السعخفية التشفيحية لمعػامل ال

بالشفذ، واالستقامة، واإليثار، والصاعة، والتخوؼ، وقسع السذاعخ العجايية، والتػاضع، ورقة 
(. واإلتقان: وىػ الحؼ لو عالقة باالعتساد، واالنتطام والجقة، 4119السذاعخ )صفػت فخج، 

ؼ تتجسع فيو مقاييذ السثابخة، والزسيخ الحي، والتشطيع، والػفاء بااللتدامات، وىػ العامل الح
 (. 4104وااللتدام بالػاجبات، وضبط الحات، والتخوؼ )بجر دمحم األنرارؼ، 

ويػجج إجساع قػؼ ومتدايج عمى أن الذخرية يسكغ أن تػصف بذكل دقيق مغ خالل  
مى أنو كاٍف في العػامل الخسدة الكبخػ، حيث ال يػجج خالف بيغ أنرار ىحا الشسػذج ع

وضع حجود الذخرية العادية. وييجف عمع الشفذ مشح فتخة شػيمة إلى تأسيذ نسػذج 
مشاسب لػصف الذخرية اإلندانية، واستخجام ىحا الشسػذج في تذخيز وعالج اضصخابات 
الذخرية. ومغ أكثخ الشساذج شيخة وقبػال ما يعخف بشسػذج العػامل الخسدة الكبخػ، ذلظ 

يعج أكبخ الشساذج العسمية والقابمة لمتصبيق في مجال عمع الشفذ )فؤاد السػافي الشسػذج الحؼ 
 (.4119وفػقية راضي، 

وقج استشج اإلشار التاريخي لشسػذج العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية في بجاية ضيػره  
 عمى الفخضية العجسية، التي أوردت أن "الفخوق الفخدية الّجالة عمى التفاعالت التي يتحجث
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بيا األشخاص أحجىع مع اآلخخ، تربح ذات شكل مدجل في المغات التي يتحجثػن بيا". 
 (.90، ص 4119)الفايد، 

وتتألف الذخرية وفقا لشسػذج العػامل الخسدة الكبخػ مغ يقطة الزسيخ والعرابية  
 (.John, Naumann, & Soto,2008واالنفتاح عمى الخبخة واالنبداشية السقبػلية )

 عغ الفخد تسيد التي الدسات مغ مجسػعة بأنيا لمذخرية الكبخػ  الخسدة العػامل و تعخف
االنبداشية ، السقبػلية )الصيبة(، يقطة الزسيخ ، العرابية   ( التالية بالعػامل وتتسثل غيخه،

 وماكخؼ  كػستا لجػ الكبخػ  الخسذ العػامل نسػذج وفق وذلظ ) و االنفتاح عمى الخبخة
Costa & Macree 19224110 األنرارؼ  الجيغ بجر وتعخيب . 

أعزاء الييئة االدارية بجامعة  عمييا يحرل التي الجرجة بأنيا  :إجخاييا العػامل وتعخف
 .الجراسة قيج العػامل الخسذ نسػذج عمى إجابتيع خالل األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ مغ

 التعريف بالعوامل الخمدة الكبرى للذخرية:
 : E (Extraversion)االنبداشية -0

ُتعج االنبداشية أحج األبعاد األساسية في نسػذج العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية،  
، 4113وقج عخفيا معجع بيخ عمى أنيا "التػجو نحػ الخارج، أؼ خارج الحات". )بيخ وبيخ، 

(. وأما إيدنظ فقج عخفيا عمى أنيا "سسة تحسل في شياتيا معشييغ أساسييغ وىسا 442ص 
 الجتساعية واالنجفاعية".ا

وتسثل االنبداشية في نسػذج العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية مقجار العالقة التي  
يخبصيا الفخد أو الذخز مع البيئة الخارجية، وتذيخ كحلظ إلى السيل والدعي إلى بشاء 

في  العالقات االجتساعية والتعامل مع الخبخات والتجارب بذكل إيجابي. وتزع االنبداشية
 مفيػميا الذامل ستة أوجو أو أبعاد تتسثل فيسا يمي:

: ويذيخ إلى العالقات الحسيسية والمصيفة مع اآلخخيغ والسخونة في Warmth الجفء -
 التفاعل الػد والحب برجق.

: وىي سسة تخز األشخاص الحيغ يحبػن Gregariousnessاالجتساعية  -
 شات وتفزيل الخفقة والتػاجج مع اآلخخيغ.االجتساعات، اإلثارة، مقاسسة اآلخخيغ الشذا

: وىي سسة تخز األشخاص يستازون بتحسل السدؤولية، Assertivenessتأكيج الحات  -
 واتخاذ القخارات الرعبة، والتعبيخ الديل والبديط عغ مذاعخىع ورغباتيع.
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مختفع، : وىػ سسة تخز األشخاص الحيغ يتسيدون بشذاط Activityالشذاط أو الفعالية  -
 وانجفاعيػن، ورد فعميع سخيع، ويعسمػن بشذاط.

: وىي سسة تترل باألشخاص الحيغ Excitement-seekingالبحث عغ االثارة  -
يفزمػن االستثارة، ويبحثػن عغ األضػاء، والديارات الدخيعة، والسالبذ السبيخجة، 

 والسذاريع الخصيخة.
سيل األشخاص الحيغ تتػافخ فييع تمظ : ويPositive Emotionsاالنفعاالت اإليجابية  -

 (.Beck, 1992,130الدسة إلى الستعة، والبيجة، الدعادة. )
  A (Agreeableness) :السقبػلية– 4

مذاعخىع.  ومخاعاة رغباتيع واحتخام اآلخخيغ الستيعاب السيل إلى تذيخ السقبػلية  
 مػاجية عمى قادرا الفخد يجعل الذخرية، حيث بالعالقات ارتباشا األكثخ العامل ويعتبخ ىحا

 والقبػل، والتعاون  والثقة بالتدامح الدسة بيحه الحيغ يترفػن  ويتدع األفخاد الحياة، ضغػط
 متعربيغ وغيخ والتحسذ لسداعجتيع اآلخخيغ مع الخمق والتعاشف ودماثة الصباع وحدغ

 ، (2006التصػعية األنذصة السذاركة في أنفديع ويحبػن  عمى اآلخخيغ ويؤثخون  آلراييع،
Bruk & Allen ،) (1992،Costa & McCrae( ،)2006،Zhang  وتذسل .) 

 :ىي عػامل ستة السقبػلية
الذظ  إلى تؤدؼ الثقة عجم بيشسا اآلخخيغ، مداعجة في اإلسيام : تحث عمى :Trust الثقة -

 .كالسيكي شابع ذو يعتبخ مرصمح وىػ وخصخيغ، أمشاء غيخ اآلخخيغ بأن
مع  التعامل في الرجق وتتزسغ : Straight forwardnessالرخاحة أو االستقامة -

 .أخالقي شابع ذو مرصمح وىػ اآلخخيغ،
االىتسام  مع يتفق وىػ األنانية، وعجم باآلخخيغ، االىتسام : وىػ: Altruism اإليثار -

 إنكار الحاتو  العصاء، معشى ويتزسغ مػارؼ"، "لجػ لمعصف والحاجة ،"أدلخ" عشج االجتساعي
 .الزعفاء أو السخضى أو األشفال مثل لو حيمة ال مغ ومداعجة بيا، التزحية أو
وأخالقياتو  ومعاييخ السجتسع لقيع الفخد امتثال : وىػ Complianceالسدايخة اإلذعان -

ويحتسػنيا  الجساعة أعزاء بيا يتسدظ والسعاييخ القػاعج بعس جساعة لكل أن إذ وآدابو،
 .السجتسع يتقبميا التي الدمػك مدتػيات تزع ألنيا
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 .الحات مفيػم جػانب أحج : وىػ Modesty التػاضع -
 تكػيغ في خاصة مذاعخ، وفق يديخ ألن الفخد ميل : وىػ Tender-mindedness الخقة-

 .4119الذافعي  إبخاىيع عسخ دمحم آل ، 4111 الحسيج، عبج االتجاىات جابخ وتذكيل
 (:Conscientiousness) Cيقطة الزسيخ-7

تعخف يقطة الزسيخ بأنيا "االلتدام في أداء الػاجبات، وبحل جيج مغ أجل اإلنجاز،  
والقجرة عمى العسل واالستسخارية، والتفكيخ قبل اإلقجام عمى أؼ إنجاز أو عسل والتخوؼ. )جاد 

 (.4119محسػد، 
لكبخػ لمذخرية فيسا وتتسثل أوجو يقطة الزسيخ في إشار نسػذج العػامل الخسدة ا 
 يمي:

: ويستاز ىؤالء األشخاص بالبخاعة في أداء الشذاشات السختمفة، Competenceالكفاءة  -
 ولجييع فاعمية كبيخة في التفاعل مع الطخوف السحيصة بيع.

: يتدع ىؤالء األشخاص بااللتدام بالقػانيغ األخالقية، االنزباط، والعسل  Orderالشطام -
 عمييع ضسيخىع.وفق ما يسميو 

: يستاز ىؤالء األشخاص باحتخام اآلخخيغ، السبادرة في Dutifulnessالذعػر بالػاجب  -
 تقجيع السداعجة،

 التزحية، وىكحا الذعػر بالسدؤولية والسػاششة.
: ىؤالء األشخاص يتدسػن بالجافعية لإلنجاز،  Striving Achievementالدعي لإلنجاز -

 سل بجيج لتحقيق األىجاف.الكفاح مغ أجل التسيد، الع
: ويتسيد ىؤالء األشخاص باالستسخار في القيام باألعسال  Self-disciplineضبط الحات -

 بالخغع مغ الزغػشات وكبح جساح االنفعاالت الدمبية.
: ويترف ىؤالء األشخاص بالججية والسيل إلى التخصيط Deliberationالتخوؼ، التأـشي  -

 أؼ نذاط أو فعل. والتفكيخ قبل اإلقجام عمى
ويتبيغ مسا تقجم إن يقطة الزسيخ تحسل في شياتيا مسيدات عقمية وانفعالية وسمػكية  

مبشية عمى االنزباط والعسل وبحل الجيج كبيخ مغ أجل الشجاح، إضافة إلى القجرة عمى 
تحقيق التػازن في كل مجاالتو واستثسار كل الصاقات بيجف الػصػل إلى ما ىػ أسسى 

 (.Mac Crae and costa, 2003, 51الجساعة. )ويخجم 
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التي تدسى أيزا ضبط االنجفاع  Conscientiousness)وتػصف يقطة الزسيخ ) 
بأنيا ضبط االنجفاع السشرػص عميو اجتساعيا والحؼ يديل الدمػك  Constrainأو الكبح 

باع السعاييخ السػجو نحػ اليجف أو السيسة؛ كالتفكيخ قبل الترخف، والتشطيع والتخصيط وات
 .) John & Srivastava  (1999 ,والقػاعج وإعصاء األولػية إلنجاز السيسات

 :Neuroticism (N العرابية )-2
العرابية "نطام إدراكي لمتيجيجات الحقيقية أو الػىسية واليقطة الذجيجة ليحه التيجيجات؛  

 Jean pierreالسقبػل".  )أؼ أنيا نطام لسخاقبة اإلنتاج االنفعالي والسعخفي الدمبي وغيخ 
Rolland, 2004,47. 

 في ستة أوجو أو أبعاد أساسية، ىي:-حدب كػستا ومكارؼ -وتتسثل أوجو العرابية  
: يترف ىؤالء األشخاص بالعربية والخػف، القيام بدمػكيات خاشئة، Anxiety القمق  -

 والفذل في تأدية
 السيام والتػتخ السختفع.

: يترف ىؤالء األشخاص بدخعة الغزب وىع مغ أصحاب Hostility العجايية والغزب  -
 السداج الديء، وىع أكثخ تعخضا لإلحباط. .

: يترف ىؤالء األشخاص بتجني مفيػم الحات لجييع، الذعػر Depression االكتئاب  -
 بالحنب والػحجة.

تشصػؼ  وما نفدو حقيقة الفخد يعخف أن وىي : Self-Consciousness بالحات الػعي-
 وما يحيط واستعجادات، إمكانات مغ بو يستاز وما ورغبات، ومذاعخ وندعات دوافع مغ عميو

 .ضخوف مغ بو
: يترف ىؤالء األشخاص يترفػن بالسيل لإلغخاء، Impulsiveness االنجفاعية  -

والرعػبة في الديصخة عمى الخغبات، واإلفخاط في األكل، واإلنفاق عمى السغامخات، وكثخة 
 شجم. الذعػر بال

: يترف ىؤالء األشخاص بدخعة التأثخ بالزغػط، كثخة Vulnerability القابمية لمجخح  -
 . Mc CRAE and Costa, 2003القمق، االرتباك واإلحباط. 

 : Openness on experience (O االنفتاح عمى الخبخة)-0
عقمية ويػصف باالنفتاح عمى الخبخة، أو األصالة، أو اتداع وعسق حياة الفخد ال 



 

 

)  017) 
 2018 يناير،2ج، 53جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. والء العشرى &عائشة حجازى د. 

   John & Srivastava 1999وأصالتيا  
وتتسثل أوجو االنفتاح عمى الخبخة في مشطػر العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية فيسا  
 يمي:

 : يتسيد ىؤالء األشخاص بحيػية كبيخة واستثسار أحالم اليقطة.Fantasy الخيال -
ذعخ، الفغ، : ىؤالء األشخاص يقجرون الجسال، الAesthetesالتحوق الجسالي  -

 والخوماندية والخىافة.
: يستاز ىؤالء األشخاص بالقجرة عمى التعبيخ عغ انفعاالتيع بذكل Feelings السذاعخ  -

 قػؼ، مخىفي
 اإلحداس، يتقبمػن بذكل إيجابي السحيصيغ بيع.

: يستاز ىؤالء األشخاص بالسثابخة والتكيف مع كل الػضعيات Actionالشذاط )الفاعمية(  -
 والتفاني في أعساليع. واإلتقان

: يستاز ىؤالء األشخاص بالفزػل الفكخؼ، والحىغ الستفتح، والػعي Ideas األفكار  -
 الكبيخ، وإدراك الػضعيات السحيصة بيع.

: يستاز ىؤالء األشخاص باحتخاميع لمقيع والسعاييخ الستفق عمييا، وليع Values القيع  -
التي يدمكػنيا، إضافة إلى السخونة في التعامل، استعجادا كبيخ في إعادة الشطخ في القيع 

ولجييع بخيال واسع لمجسال، ومذاعخىع فياضة، وعشجىع حب االستصالع وإتقان لمعسل مع 
 احتخام القيع السػجػدة.
 فروض الدراسة: 

في ضػء كل مغ مذكمة الجراسة وأىجافيا واإلشار الشطخؼ ونتايج الجراسات الدابقة، يسكغ 
 راسة الحالية فيسا يمي: صياغة فخوض الج

في متػسصات ( α) ≤0.05ال تػجج فخوق ذات داللة إحرايية عشج السدتػػ  :ولالفخض األ
تعدػ التفاؤل والتذاؤم لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ 

 .الجشذ لستغيخ
في متػسصات ( α) ≤0.05ال تػجج فخوق ذات داللة إحرايية عشج السدتػػ الفخض الثاني: 

تعدػ التفاؤل والتذاؤم لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ 
 لستغيخ العسخ.
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في ( α) ≤0.05ال تػجج فخوق ذات داللة إحرايية عشج السدتػػ الفخض الثالث: 
ة بشت عبج الخحسغ التفاؤل والتذاؤم لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػر متػسصات 

 .الحالة االجتساعية تعدػ لستغيخ
في متػسصات ( α) ≤0.05ال تػجج فخوق ذات داللة إحرايية عشج السدتػػ  الفخض الخابع:

تعدػ التفاؤل والتذاؤم لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ 
 لستغيخ السدتػػ التعميسي.
 :الطريكة واإلجراءات

 منهج الدراسة:
استخجمت الباحثتان السشيج الػصفي التحميمي لسشاسبتو لصبيعة ىحه الجراسة، 
حيث تع استقراء آراء أعزاء الييئة االدارية في جامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ 

، وعالقة ذلظ ببعس العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية مغ وجية نطخىعحػل أىع 
 .الستغيخات الجيسغخافية

 :مجتمع الدراسة
جسيع أعزاء الييئـة اإلداريـة بجامعـة األميـخة نـػرة بشـت تكػن مجتسع الجراسة مغ 

( 217مػضــــف إدارؼ مــــغ كــــال الجشدــــيغ، مــــشيع )( 7903، والبــــالد عــــجدىع)عبــــج الــــخحسغ
( مػضفــــة، وذلــــظ حدــــب إحرــــاييات رســــيسة صــــادرة عــــغ دايــــخة شــــؤون 7717ذكــــػر، و)

 م(.  4109 – 4109ل مغ العام الجراسي )السػضفيغ بالجامعة في الفرل االو 
 عينة الدراسة:

( مبحػثا ومبحػثـة مـغ السـػضفيغ اإلداريـيغ 011تكػنت عيشة الجراسة الكمية مغ )
العامميغ في جامعة األميخة نػرة، تع اختيارىع بصخيقـة العيشـة العذـػايية البدـيصة مـغ مجتسـع 

لجراســة. وبعــج إتســام عسميــة جســع %( مــغ مجتســع ا4.9الجراســة. وتسثــل العيشــة مــا ندــبتو )
( اســتبانة، اســتبعج مشيــا )اســتبانة واحــجة( بدــبب عــجم 73البيانــات وصــمت حرــيمة الجســع )

صالحيتيا لمتحميل اإلحرايي لكي تربح عيشة الجراسة التي تـع إجـخاء التحميـل اإلحرـايي 
شذ، ( تػزيــع أفــخاد عيشــة الجراســة حدــب الجــ0( مبحــػث. ويبــيغ الجــجول رقــع )79عمييــا )

 والعسخ، والحالة االجتساعية، والسؤىل العمسي.
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  :خرائص العينة
شسمت عيشة البحث متغيخات مختمفة مثل: الجشذ، والحالة االجتساعية، والسؤىل 

 العمسي، والفئة العسخية، وفيسا يمي أعجاد وندب أفخاد العيشة وفق تمظ الستغيخات: 
% إلى العجد 90.7وندبة  97اإلناث % وعجد 42.9وندبة  42الجشذ: بمد عجد الحكػر 

 أفخاد العيشة حدب ىحا الستغيخ. ( تػزيع0الكمي ألفخاد العيشة، ويػضح الججول رقع )
 40% مغ أفخاد العيشة، مقابل 92.4وندبة  94الحالة االجتساعية: بمد عجد الستدوجػن 

حدب ىحا  تػزيع أفخاد العيشة(، 0% لغيخ الستدوجيغ. ويػضح الججول رقع )40.3وندبة 
 الستغيخ.

حيث بمد عجد  47-41العسخية الفئة العسخ: قدع أفخاد العيشة الى ثالث فئات عسخية وىي: 
وندبة  91وعجد أفخادىا  77-71العسخية الفئة %، و 00.0وندبة  00أفخاد ىحه الفئة 

% مغ مجسػع أفخاد العيشة. 44.9وندبة  44وعجد افخدىا  01-21العسخية %، والفئة 90.7
 أفخاد العيشة حدب ىحا الستغيخ. (، تػزيع0ح الججول رقع )ويػض

% مغ أفخاد العيشة 09.0وندبة  09السؤىل العمسي: بمد عجد الحاصميغ عمى دبمػم فأقل 
(، 0% لمحاصميغ عمى بكالػريػس فأعمى. ويػضح الججول رقع )30.0بشدبة  30مقابل 

 تػزيع أفخاد العيشة حدب ىحا الستغيخ.
 (0ججول )

 (.الجشذ، والعسخ، والحالة االجتساعية، والسؤىل العمسيتػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب متغيخ ) 
 السجسػع الشدبة السئػية العجد الستغيخ

 79 42.9 42 ذكخ الجشذ
 90.7 97 أنثى

 79 00.0 00 سشة 47 – 41بيغ  العسخ
 90.7 91 سشة 77 – 71بيغ 
 44.9 44 سشة 01 – 21بيغ 

 79 92.4 94 متدوج/ة الحالة االجتساعية
 40.3 40 غيخ متدوج/ة

 79 09.0 09 دبمػم فأقل السؤىل العمسي
 37.0 30 بكالػريػس فأعمى
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  مقياس العوامل الخمدة الكبرى في الذخرية: 
)جػن، مقياس  العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية،استخجمت الباحثتان لقياس 

والحؼ تع إخزاعو لمتحكيع، وتع (، 4107دونيػ وكانتل تعخيب وتقشيغ بذخػ اسساعيل، 
( فقخة، 74تكييفو ليتشاسب مع البيئة الدعػدية. وقج تكػن السقياس في صػرتو الشيايية مغ)

أرقام الفقخات الخاصة بكل ( 4مػزعة عمى خسدة عػامل شخرية. ويػضح الججول رقع )
 امل الذخرية الخسذ الكبخػ.بعج مغ أبعاد العػ 

 (4ججول )
 يػضح أرقام العبارات الخاصة بكل عامل مغ العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ.

 العجد الفقخات الدمبية الفقخات السػجبة العامل الخقع
 3 47 – 09 -2 49-40-04-3-0 االنبداشية العامل األول
 9 1 70، 43، 42، 03، 07، 0 السقبػلية العامل الثاني
 0 07 -02 47، 40، 7 يقطة الزسيخ العامل الثالث
 0 9 71-00-01-4 العرابية العامل الخابع

 3 49 74-44-41-09-00-9-7 االنفتاح العامل الخامذ
 74 9 40 السجسػع
 :ترحيح المقياس

( 9( فقــخة إيجابيــة، و)40( فقــخة، مشيــا )74يتــألف السقيــاس فــي شــكمو الشيــايي مــغ )
فقخات سمبية. وقج استشجت الباحثتـان فـي تفدـيخىسا لشتـايج األداة ألسـمػب )ليكـخت( الـحؼ يحـجد 
درجــة السبحــػث عمــى السقيــاس فــي ضــػء درجــة مػافقتــو أو عــجم مػافقتــو عمــى بشــػد السقيــاس، 

ة مـغ فقـخات السقيـاس خسدـة اختيــارات ىـي )غيـخ مػافـق بذـجة، غيــخ حيـث يػجـج أمـام كـل فقــخ 
مػافق، غيـخ متأكـج، مػافـق، مػافـق بذـجة(. وتتحـجد الجرجـة بإعصـاء أوزان مختمفـة لالسـتجابة، 
بحيـــث يدـــتجيب السبحـــػث عمـــى ميـــدان أو مترـــل رتبـــي متـــجرج يذـــتسل عمـــى خسدـــة نقـــاط. 

(، ثــع تــع 2= 0-0يــا( تــع حدــاب الســجػ )ولتحجيــج شــػل خاليــا السقيــاس )الحــجود الــجنيا والعم
تـع إضـافة  (، وبعج ذلظ1.31=  2/0الرحيح )( لمحرػل عمى شػل الخمية 2تقديسو مغ )

ىحه القيسة إلى أقل قيسة في السقياس )أو بجاية السقيـاس وىـي الػاحـج الرـحيح( وذلـظ لتحجيـج 
 كحا أصبح شػل الخاليا كسا يمي: الحج األعمى ليحه الخمية، وى
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 (7ل )ججو 
 يػضح شػل الخاليا. 

 الجرجة السدتػػ  الخقع
 مشخفزة ججا 0.97 - 0إذا تخاوحت قيسة الستػسط لمعبارة أو البعج بيغ  0
 مشخفزة 4.07  - 0.31إذا تخاوحت قيسة الستػسط لمعبارة أو البعج بيغ أكثخ مغ  4
 متػسصة 7.77  - 4.91إذا تخاوحت قيسة الستػسط لمعبارة أو البعج بيغ أكثخ مغ  7
 مختفعة 2.07  - 7.21إذا تخاوحت قيسة الستػسط لمعبارة أو البعج بيغ أكثخ مغ  2
 مختفعة ججا 0  - 2.41إذا تخاوحت قيسة الستػسط لمعبارة أو البعج بيغ أكثخ مغ  0
 العوامل الخمدة الكبرى في الذخرية:مقياس  صدق

السحكسـيغ أو مـا يعـخف بالرـجق قامت الباحثتـان فـي ىـحه الجراسـة باسـتخجام صـجق 
( محكســـيغ مـــغ ذوؼ الخبـــخة واالخترـــاص، بيـــجف 0السشصقـــي وذلـــظ بعـــخض السقيـــاس عمـــى )

التأكج مغ مشاسبة السقياس لسا أعج مغ أجمو وسالمة صياغة الفقـخات، وكـان ىشـاك اتفـاق بـيغ 
بعــس الُسحكســيغ عمــى صــالحية السقيــاس ومقخوييتــو، ومشاســبتو لمبيئــة الدــعػدية، مــع إجــخاء 

 التعجيالت الالزمة.
ومغ ناحية أخخػ تع التحقق مـغ الرـجق بحدـاب مرـفػفة ارتبـاط فقـخات األداة مـع الجرجـة 

( والتـي بيشـت أن جسيـع قـيع معـامالت االرتبـاط 2الكمية، وذلظ كسا ىػ واضح في الججول )
بالرـــجق لمفقــخات مـــع الجرجـــة الكميـــة لكــل فقـــخة دالـــة إحرـــاييًا، مســا يذـــيخ إلـــى تستـــع األداة 

 العاممي، وأنيا تذتخك معًا في قياس العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية.
 ( 2ججول )

( لفقخات العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية مع الجرجة الكمية لكل عامل Pearson correlationنتايج معامل االرتباط بيخسػن )
 مغ العػامل الخسذ الكبخػ.

 السقبػلية االنبداشية
 الجاللة اإلحرايية قيسة ر الفقخات الجاللة اإلحرايية قيسة ر الفقخات

0 1.737** 1.111 0 1.297** 1.111 
4 1.707** 1.110 4 1.039** 1.111 
7 1.724** 1.110 7 1.274** 1.111 
2 1.017** 1.111 2 1.919** 1.111 
0 1.297** 1.111 0 1.097** 1.111 
9 1.499** 1.113 9 1.972** 1.111 
9 1.019** 1.111    
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 السقبػلية االنبداشية
3 1.041** 1.111    

 العرابية يقطة الزسيخ
 الجاللة اإلحرايية قيسة ر الفقخات الجاللة اإلحرايية قيسة ر الفقخات

0 1.919** 1.111 0 1.930** 1.111 
4 1.943** 1.111 4 1.204** 1.111 
7 1.973** 1.111 7 1.991** 1.111 
2 1.942** 1.111 2 1.970** 1.111 
0 1.039** 1.111 0 1.910** 1.111 

 االنفتاح عمى الخبخة
 الجاللة اإلحرايية قيسة ر الفقخات الجاللة اإلحرايية قيسة ر الفقخات

0 1.090** 1.111 0 1.090** 1.111 
4 1.270** 1.111 9 1.990** 1.111 
7 1.977** 1.111 9 1.470** 1.117 
2 1.237** 1.111 3 1.090** 1.111 

تذيخ السعصيات الػاردة في الججول الدابق إلى أن جسيع قيع ارتبـاط الفقـخات مـع الجرجـة      
مسـا يذـيخ إلـى تستـع األداة برـجق عـالي وأنيـا الكمية لألداة دالة إحراييًا وبجرجة عالية جـجا، 

الســـػضفيغ  مـــغ وجيـــة نطـــخ العػامـــل الخسدـــة الكبـــخػ فـــي الذخرـــيةفـــي قيـــاس تذـــتخك معـــًا 
 .اإلدارييغ العامميغ في جامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ

 ثبات مقياس العوامل الخمدة الكبرى في الذخرية:
 Cronbach)لمتأكــج مــغ ثبــات األداة اســتخجمت الباحثتــان معادلــة ألفــا كخونبــاخ )

Alphaبعــاد السكػنــة لسقيـــاس ، لقيــاس مــجػ ثبــات أداة الجراســة عمــى الجرجـــة الكميــة وجسيــع األ
 (.0العػامل، وقج جاءت الشتايج كسا ىي واضحة في الججول )

 (0)ججول 
 ألداة الجراسة بأبعادىا السختمفة. Cronbach Alpha)نتايج معامل ثبات ألفا كخونباخ ) 

 Alphaقيسة  عجد الفقخات العامل الخقع
 1.34 3 االنبداشية 1
 1.99 9 السقبػلية 2
 1.92 0 يقطة الزسيخ 3
 1.90 0 العرابية 4
 1.39 3 االنفتاح 5
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تذيخ السعصيات الػاردة فـي الجـجول الدـابق إلـى أن أداة الجراسـة بأبعادىـا السختمفـة و 
%(، 39%( وبــيغ )92تتستــع بجرجــة جيــجة مــغ الثبــات، حيــث تخاوحــت درجــات الثبــات بــيغ )

 معبخة عغ درجة عالية مغ الثبات.  
 إجخاءات تصبيق الجراسة:  

 قامت الباحثتان بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية:
  في أعزـاء الييئـة اإلداريـة فـي جامعـة األميـخة حرخ مجتسع الجراسة والستسثل

 .نػرة بشت عبج الخحسغ
  ــــــى مجسػعــــــة مــــــغ األدوات ــــــان عم ــــــار أداة الجراســــــة بعــــــج اشــــــالع الباحثت اختي

 السدتخجمة في مثل ىحه الجراسة.
 جراسة مغ خالل عخضيا عمى خسدة محكسيغ.  التأكج مغ صجق أداة ال 
  تػزيع أداة الجراسة عمى السجتسع اليجف، فـي الفرـل االول مـغ العـام الجراسـي

(4109 – 4109.) 
 .ِإعصاء االستبانات الرالحة َأرقامًا متدمدمة وإعجادىا إِلدخاليا لمحاسػب 
  استخجام البخنامج اإلحراييSPSS يج.لتحميل البيانات واستخخاج الشتا 

  :متغيرات الدراسة
 .الجشذ، والعسخ، والحالة االجتساعية، والسؤىل العمسي. الستغيخات الجيسغخافية السدتقمة: 0
 العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية. الستغيخ التابع: 4

  :المعالجة اإلحرائية
تست السعالجة اإلحرايية الالزمة لمبيانات، وتع استخجام اإلحراء الػصفي 
باستخخاج األعجاد، والشدب السئػية، والستػسصات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لجػ أفخاد 

العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ أعزاء الييئة العيشة واستجاباتيع عمى االستبانة )
وقج فحرت فخضيات الجراسة عغ شخيق االختبارات (، اإلدارية بجامعة األميخة نػرة

 One(، واختبار تحميل التبايغ األحادؼ )t-testلتحميمية التالية: اختبار )ت( )اإلحرايية ا
Way Analysis of Variance واختبار )Tukey،  كسا استخجام معامل الثبات كخونباخ

ألفا لحداب ثبات األداة، وذلظ باستخجام الحاسػب باستخجام بخنامج الخزم اإلحرايية لمعمػم 
 (SPSSاالجتساعية )



 

 

) 001) 
 2018 يناير،2ج، 53جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 العوامل اخلمسة الكربى فى الشخصية وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية 

 :الدراسة نتائج
 نتائج الدؤال األول:

 ؟العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرةما 
لإلجابــة عـــغ ســـؤال الجراســة األول تـــع اســـتخخاج الستػســصات الحدـــابية واالنحخافـــات 

 (.9رقع ) السعيارية ألىع العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ، وذلظ كسا ىػ واضح في الججول
 (9)ججول 

 الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ألىع العػامل الذخرية.
الستػسط  العجد العامل الخقع

 الحدابي
 االنحخاف 
 السعيارؼ 

 الجرجة التختيب

 متػسصة الخابع 1.73 7.17 79 االنبداشية األول
 مختفعة األول 1.20 2.03 79  السقبػلية الثاني
 مختفعة الثاني 1.00 2.09 79 الزسيخيقطة  الثالث
 متػسصة الخامذ 1.92 4.91 79 العرابية الخابع

 مختفعة الثالث 1.29 7.03 79 االنفتاح الخامذ
( أن أىع العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ انتذارا لجػ 9يتزح مغ الججول رقع )

تسثمت في )السقبػلية( بستػسط حدابي قجره  أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة
، وجاء في السختبة الثانية بعج )يقطة الزسيخ( بستػسط مختفعة( معبخا عغ درجة 2.03)

( معبخا عغ درجة مختفعة أيزا، وجاء في السختبة الثالثة بعج )االنفتاح( 2.09حدابي قجره )
( معبخا عغ درجة مختفعة أيزا، في حيغ جاء في السختبة 7.03بستػسط حدابي قجره )

( معبخا عغ درجة متػسصة، بيشسا 7.17الخابعة عامل )االنبداشية( بستػسط حدابي قجره )
( معبخا 4.91جاء في السختبة الخامدة واألخيخة عامل )العرابية( بستػسط حدابي قجره )

 عغ درجة متػسصة أيزا.  
نػرة اإلدارية بجامعة األميخة ويتزح مغ خالل الشتايج الدابقة أن أعزاء الييئة 

 واحتخام اآلخخيغ استيعاب إلى لسيليتستعػن بقجر مختفع مغ السقبػلية وىحا مؤشخ عمى ا
 حيث الذخرية بالعالقات ارتباشا األكثخ العامل يعتبخ وىحا  .مذاعخىع ومخاعاة رغباتيع
 الدسة بيحه يترفػن  الحيغ ويتدع األفخاد الحياة، ضغػط مػاجية عمى قادرا الفخد يجعل

 اآلخخيغ، مع اشفالخمق والتع ودماثة الصباع وحدغ والقبػل والتعاون  والثقة بالتدامح
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 أنفديع ويحبػن  عمى اآلخخيغ ويؤثخون  آلراييع، متعربيغ وغيخ لسداعجتيع والتحسذ
 & Bruk & Allen 0774،Costa),  ، (2006التصػعية األنذصة السذاركة في

McCrae ، 4119 زانج ،Zhang  . 
 عامل التي تذيخ نتايجيا أن) 4104 (جبخ أحسج دراسة وتتفق ىحه الشتايج مع

لمذخرية لجػ أفخاد العيشة مغ  الكبخػ  الخسدة العػامل انتذارا بيغ األعمى الزسيخ يقطة
 انتذارا، كسا تتفق ىحه الشتايج مع دراسة فخيح األقل العرابية وكانت الحكػر واإلناث،

فخوق بيغ نتايج أفخاد العيشة مغ الحكػر  والتي أضيخت نتايجيا عجم وجػد ") 4101 (العشدؼ 
  .أبعاد االنبداشية، السقبػلية واالنفتاح عمى الخبخةواإلناث في 

 كانتا المتيغ بالجرجات السختفعة في أبعاد االنفتاح عمى الخبخة، السقبػلية يتعمق وفيسا
 تتزسغ إذ الذخرية، في االجتساعي الجانب إنيسا يعكدان القػل يسكغ درجاتيع مختفعة

 العالع االجتساعي. مغ الشذط القتخابا أو باآلخخيغ االختالط حب االنفتاح عمى الخبخة
كسا  واإليثار، والتعاون  والتعاشف اآلخخيغ حب تتزسغ إذ لمسقبػلية، بالشدبة الحال وكحلظ

 والسحافطة اجتساعية عالقات بإنذاء السعخفة إلى أن الجرجة السختفعة في يقطة الزسيخ تذيخ
 بدمػكيات اآلخخيغ عجاء مع والتعامل والتعاون  والتػاضع واإليثار التعاشف خالل مغ عمييا

 عمى يجل لمسجتسع وىي الرفات التي تختبط بذكل إيجابي ببعج االنبداشية، ومسا مدانجة
نبح  إلى السقبػلية مغ مختفعة بجرجات يتستعػن  ومغ االنبداشييغ األفخاد تعخض عجم ذلظ

 االجتساعية قاتيععال في عالية اجتساعية لسكانة االنبداشييغ األفخاد وتحقيق األقخان،
Anderson et al, 2001. 

وتعدو الباحثتان ىحه الشتيجة لتأثيخ البيئة وعسمية التشذئة االجتساعية لسا ليا مغ 
السجتسع  في الدايجة الثقافة في التذابو إلى مخده الذخرية عػامل في التذابو أثخ كبيخ وأن

 ىحه مغ واالجتساعية كجدء الػضيفية عشاصخه بكافة والسجتسع الػضيفي بالجامعة الدعػدؼ،
 السؤسدات إحجػ وباعتبارىا واالجتساعية، والثقافية الفكخية السؤسدات باعتبارىا إحجػ الثقافة
 لمعامميغ بيحه والفكخؼ  الثقافي واإلرث التخبػية الفمدفة تتذابو حيث التشذئة، في السؤثخة

 الزغػط لحات رية بالجامعاتيتعخض أعزاء الييئة اإلدا كسا كبيخ، حج إلى الجامعات
 الزغػط ( بأن009: 1972 )غشيع،  إليو أشار ما مع الخؤية ىحه وتتفق والتحجيات.

شخرية  نسػ في بالزخورة تؤثخ معيغ، ثقافي نسط األفخاد في ليا يتعخض التي السشتطسة
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 إلى األفخاد، وباإلضافة ىؤالء مغ كثيخ بيغ مذتخكة معيشة سسات ضيػر إلى وتؤدؼ الفخد،
 يسيل أفخادىا إذ جسعيا، تػجيا تسمظ اآلسيػية السجتسعات أن  ذلظ وحدب ما يذيخ فيمجمان،

 األفخاد مع فييا يتفاعمػن  التي األوسع االجتساعية الذبكة مغ أجداء أنفديع اعتبار إلى
 تػجيا تعكذ لحواتيع فخدية نطخة لتصػيخ أفخادىا يسيل التي بالثقافات الغخبية مقارنة اآلخخيغ،

 يتبشى لسغ ويبجو مشصقيا ، Feldman,1996 لمفخد الذخرية اليػية وتؤكج عمى فخديا،
 كالتعاون  اجتساعية صفة ذات بقيع وبججية بعسق أو يفكخ تفكيخه يشذغل أن جسعيا تػجيا

  والتػاضع. والتعاشف واإليثار
الخبخة إلى وتخجع الباحثتان تقارب الشتايج عمى بعجؼ يقطة الزسيخ واالنفتاح عمى 

أن صفات الفزػل والخيال التي يترف بيا األفخاد ذوو الجرجة السختفعة في بعج يقطة 
الزسيخ تجعميع يبحثػن عغ الخبخات الججيجة ويعسمػن بيا ويػسعػن ذخيختيع الدمػكية ما 

أنيع يخغبػن  Ones & Viswesvaran, 1997 وراء العادات اليػمية. وقج أشار كل مغ
 ,.Rose et alئات الججيجة وغيخ السألػفة واالستستاع بيا نطخا لفزػليع في اختبار البي
فإن ىؤالء االفخاد يؤدون بذكل أفزل ألن  Barrick et al., 1991. ووفقا 512 ,2008

مجخميع التخصيصي اليادف والسشطع يقػدىع لسجسػعة مغ األىجاف والتي تكػن صعبة عمى 
الرفات تتشاسب وتتشاغع مع صفات األفخاد ، وىحه  Ang et al., 2006, 104األغمب 

ذوو الجرجة السختفعة عمى بعج االنفتاح عمى الخبخة والحؼ يستاز األشخاص فييا بالفزػل 
الفكخؼ، والحىغ الستفتح، والػعي الكبيخ، وإدراك الػضعيات السحيصة بيع، وإتقان لمعسل مع 

 احتخام لمقيع السػجػدة.
 االستقخار زة عمى بعج العرابية تعكذويزاف إلى ذلظ أن الجرجة السشخف

 (الحات  واحتخام والخضا والتفاؤل الحياة، مع متصمبات التػافق و الشفذ عغ والخضا العاشفي
4111 De read, عغ الحاتي وإيجابيا بالتعبيخ الحياة عغ بالخضا سمبا العرابية (. وتختبط 

 تحكسا الزغػط وأقل تحسل رة عمىقج أقل بالعرابية يترفػن  الحيغ األفخاد أن كسا اإلجياد،
 البعج في ىحا السدتػػ  مختفعي ( . واألفخادBruk & Allen، (2006 انفعاالتيع في

أما  دوافعيع، عمى الديصخة أو القخار اتخاذ يدتصيعػن  وال السشصقية غيخ لألفكار معخضيغ
 مػاجية عمى وقادريغ ىادييغ انفعاليا، مدتقخيغ فيع مشخفزة درجات عمى يحرمػن  الحيغ

(. وتعتبخ الجرجة السشخفزة عمى ىحا البعج نتيجة مشصقية 4107السشاحي، هللا الزغػط )عبج
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لمجرجة السختفعة عمى بعج السقبػلية ومؤشخ عمى العالقة بيغ البعجيغ حيث أن االفخاد 
الحاصميغ عمى درجة مختفعة في بعج السقبػلية لجييع القجرة عمى استيعاب االخخيغ ومػاجية 

 ػط وىػ ما يختبط سمبيا مع سسات األفخاد العرابييغالزغ
Heppner, Reeder& Larison, 1983; Sadowski, Moore, & Sellers, 1994 

 خالل مغ السقبػلية عالية مغ تستع أعزاء الييئة اإلدارية بجرجة تفديخ ويسكغ
 معيع، والتدامح ومداعجتيع اآلخخيغ مع تتسثل بالتعاون  التي بيا، يتحمػن  التي الرفات
 تخكيد إدارة خالل مغ جاء الدسات ىحه وجػد والشداعات. ولعل عغ السذاكل واالبتعاد

 قبل التي تجخييا والسقابالت االختبارات عبخ وميشياً  السػضفيغ السؤىميغ نفدياً  الجامعة انتقاء
 كسا .جمةالخ أثشاء والسيشي الذخري العالقة بالجانب ذات الجورات إلى باإلضافة التعييغ،

 العامل ىحا إلى تذيخ التي مغ الدسات بالعجيج اترافيع إلى يعػد الزسيخ بيقطة تستعيع أن
 وجو، أكسل العسل عمى وأداء والسثابخة السػضفػن بالجج حيث يترف الذخرية؛ عػامل مغ

 إلى باإلضافة إلييا، يدعػن  التي وتحقيق األىجاف العسل، إلنياء الالزمة الخصط ووضع
 السداءلة عجم الججية في العسل عمى يتختب إذ والكدل، الفػضى واإلىسال عغ البعج

شمبتيع،  ونتايج السعمسيغ أداء تقييع في باستسخار بحقيع، الالزمة اإلجخاءات واتخاذ القانػنية،
الخبخة  عمى باالنفتاح الستسثل الذخرية عامل وجػد وأما .ذلظ في السقرخيغ ومحاسبة
 أجل مغ األداء تحديغ إلى والسيل والتصػيخ، البحث القجرة عمى إلى فيذيخ مختفع؛ بسدتػػ 

 عمى السحافطة أجل مغ واإلبجاع التسيد العسل والبحث عغ عمى بالقجرة إثبات الحات
 العسل ضغط إلى يعػد ذلظ فخبسا متػسط، بسدتػػ  االنبداشية عامل وجػد وأما .وضايفيع

الستسثل بالتجريب عمى األنطسة الججيجة بالجامعة  لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بالجامعة،
والستسثمة في التحجيث السدتسخ لسػاكبة التصػرات التقشية لتتساشى مع معاييخ الجػدة العالسية 

 الخاصة الدمػكيات االجتساعية مغ الكثيخ لسسارسة الفخصة الكادر االدارؼ  يعصي ال مسا
 األقل كان العرابية عامل أن أيزاً  جالشتاي وتطيخ .الذخرية عػامل مغ العامل بيحا

 العامميغ بالجامعة مغ الييئة االدارية إلى الشتيجة ىحه عدو ويسكغ .لجػ عيشة البحث شيػعا
 ىجوء بكل السختمفة السػاقف يتعاممػن مع يجعميع ما واالنفعالي السعخفي الشزج مغ لجييع

 في السداجية عغ واالبتعاد والتػتخ، الغزب في حاالت اليجوء عمى والسحافطة واتدان،
 السعمسيغ السخالفيغ بحق ُتتخح التي الرارمة والعقػبات القػانيغ إلى أيزا ويعػد ذلظ .العسل
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 الخجمة أثشاء العامميغ يتمقاه الحؼ التأىيل إضافة إلى لمعربية، نتيجة األخصاء ارتكاب عشج
يعسمػن  التي الجامعة داخل والصالبات والسدؤوليغ الدمالء مع كيفية التعامل يتزسغ الحؼ
 ،(2012) بقيعي دراسة مع الجراسة ىحه نتيجة وتتفق .قمق أو تػتخ أو انفعال دون  بيا

 شيػعاً  الذخرية العػامل (Patrick, 2010) أكثخ أن إلى نتايجيسا أشارت ودراسة المتيغ
 جبخ سةدرا نتايج مع اتفقت كسا العرابية، ىػ عامل شيػعاً  وأقميا السقبػلية، عامل ىػ

غدة.  الفمدصيشية في الجامعات شمبة لجػ السقبػلية عامل شيػع إلى التي أشارت 4101
 شيػع إلى نتايجيا أشارت التي 4101واألحسج  ممحع دراسة مع الجراسة ىحه نتيجة واختمفت

 دمذق. شمبة جامعة لجػ العرابية عامل
 نتائج الدؤال الثاني:

العػامل في متػسصات  (α) ≤0.05ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرايية عشج السدتػػ 
تعدػ  الخسدة الكبخػ في الذخرية لجػ أعزاء الييئة اإلدارية بجامعة األميخة نػرة

 (؟الجشذ، والعسخ، والحالة االجتساعية، والسؤىل العمسيلستغيخات )
 وفيسا يمي نتايج فحريا:( 1-4وقج تفخع عغ ىحا الدؤال الفخضيات الرفخية )

 نتائج الفرضية األولى:
العػامـــل فـــي متػســـصات  (α) ≤0.05تػجـــج فـــخوق ذات داللـــة إحرـــايية عشـــج السدـــتػػ  ال

تعـــدػ  الخسدـــة الكبـــخػ فـــي الذخرـــية لـــجػ أعزـــاء الييئـــة اإلداريـــة بجامعـــة األميـــخة نـــػرة
 لستغيخ الجشذ.

(، كســـا ىـــػ t-testاختبـــار ت )لمتحقـــق مـــغ صـــحة الفخضـــية األولـــى اســـتخجمت الباحثتـــان 
  (.9واضح في الججول رقع )
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 (9ججول )
( لمفخوق في الستػسصات الحدابية الكمية لجرجة العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ t-testنتايج اختبار ت ) 

 تبعا لستغيخ الجشذ.
 العػامل
 

الستػسط  العجد الجشذ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

قيسة ت 
 السحدػبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرايية

 االنبداشية
 

 1.479 1,70 7.12 42 ذكخ
 

70 
 

1.302 
 1.77 7.14 97 أنثى 

 0.734 1.70 2.43 42 ذكخ السقبػلية
 

70 1.091 
 1.27 2.00 97 أنثى 

يقطة 
 الزسيخ

 1.019- 1.29 2.07 42 ذكخ
 

70 1.907 
 1.07 2.07 97 أنثى 

 0.211- 1.94 4.02 42 ذكخ العرابية
 

70 1.090 
 1.92 4.90 97 أنثى 

 1.029- 1.70 7.07 42 ذكخ االنفتاح
 

70 1.039 
 1.01 7.07 97 أنثى 

                                        (.α) ≤0.05*   دالة إحراييا عشج مدـتػػ 
 (.α) ≤0.01* دالة إحراييا بجرجة عالية عشج مدتػػ *     

 (αفـــخوق ذات داللـــة إحرـــايية عشـــج السدـــتػػ ( أنـــو ال تػجـــج 9)يتبـــيغ مـــغ الجـــجول رقـــع 
العػامـل الخسدـة الكبـخػ فـي الذخرـية لـجػ أعزـاء الييئـة اإلداريـة ( في متػسصات 0.05≥

تبعـا لستغيـخ الجـشذ، فقـج بمـد الستػسـط الحدـابي عمـى عامـل االنبدــاشية  بجامعـة األميـخة نـػرة
(. كســــا تبــــيغ أن قيســــة )ت( 7.14مــــد الستػســــط الحدــــابي لإلنــــاث)(، بيشســــا ب7.12لمــــحكػر )

بمـد الستػسـط الحدـابي عمـى عامـل . وقـج (1.302( عشج مدتػػ الجاللـة )1.479السحدػبة )
(. وتبـيغ أن قيسـة )ت( 2.00(، بيشسا بمد الستػسط الحدـابي لإلنـاث)2.43السقبػلية لمحكػر )

بمـــد الستػســـط الحدـــابي عمـــى عامـــل . و (1.091( عشـــج مدـــتػػ الجاللـــة )0.734السحدـــػبة )
( 1.019-(، وكانــت قيســة )ت( السحدــػبة )2.07( ولإلنــاث)2.07يقطــة الزــسيخ لمــحكػر )

بمـــد الستػســط الحدـــابي فـــي عامـــل العرـــابية لمـــحكػر . أيزـــا (1.907عشــج مدـــتػػ الجاللـــة )
ـــــد الستػســـــط الحدـــــابي لإلنـــــاث)4.02) ـــــيغ أن قيســـــة )ت( السحدـــــػبة 4.90( بيشســـــا بم (. وتب
ــــة )-0.211) ــــخا (1.090( عشــــج مدــــتػػ الجالل ــــى عامــــل . وأخي ــــد الستػســــط الحدــــابي عم بم
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(. وتبــيغ أن قيســة )ت( 7.07( بيشســا بمــد الستػســط الحدــابي لإلنــاث)7.07االنفتــاح لمــحكػر )
حيــث كانــت الجاللــة اإلحرــايية أكبــخ . (1.039( عشــج مدــتػػ الجاللــة )-1.029السحدــػبة )

 اييًا، وبشاء عميو تع قبػل الفخضية الرفخية األولى.( وىي غيخ دالة إحر1.10)مغ 
 (،4101) ممحـع ومـازن  (4101 العشـدؼ ) فـخيح مـع نتـايج دراسـات الشتيجـة ىـحه وتتفـق

والتـي أشـارت إلـى عـجم  4107( ودراسـة حامـج زىـخان  4104 ( جمجـل السجيـج ونرـخ عبـج
وجػد فخوق في العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية بيغ أفـخاد العيشـة تعـدػ لعامـل الجـشذ. 

,  التــي Costa, Terracciano & McCrae, 2001وتختمـف ىـحه الشتيجــة مـع دراســة 
ثقافـة وكذــفت  40  ىـجفت إلـى التحقــق مـغ الفـخوق الجشدــية فـي العػامــل الخسدـة الكبـخػ فــي

نتــايج الجراســة أن اإلنــاث لــجييغ مدــتػيات أعمــى مــغ العرــابية والسقبػليــة، والــجفء واالنفتــاح 
عمى السذاعخ مقارنة بالـحكػر، فـي حـيغ أضيـخ الـحكػر مدـتػيات أعمـى مـغ التػكيـج واالنفتـاح 

وعبـــجهللا  ،4104 جبـــخ عمـــى األفكـــار، مقارنـــة باإلنـــاث. وكذـــفت نتـــايج دراســـة أحســـج
أن   Rubinstein,2005ودراســة   ،2007خميـل وإليـام يـػنذ وفيرـل 4107شـاحيالس

مدـتػيي السقبػليـة ويقطــة الزـسيخ كانـا أعمــى لـجػ اإلنـاث مســا ىسـا لـجػ الــحكػر، ولـع تكذــف 
عــغ فــخوق جشدــية دالــة فــي بقيــة العػامــل الخسدــة الكبــخػ لمذخرــية )االنفتــاح عمــى الخبــخة، 

التــي كذــفت  Budaev,1999حــال بالشدـبة لشتــايج دراســة واالنبدـاشية والعرــابية(، وكــحلظ ال
عغ فخوق دالة بيغ الجشديغ في مدتػػ السقبػلية، حيث كانت درجـات اإلنـاث أعمـى. وفـخوق 

 دالة بيغ الجشديغ في مدتػػ االتدان االنفعالي، حيث كانت درجات الحكػر أعمى. 
 مـغ ومكتدـبة متعمسـة خرـيةلمذ الكبخػ  الخسذ العػامل بأن وتفدخ الباحثتان ىحه الشتيجة

 تعـج لـع بحيـث الـػعي مـغ درجـة عمـى اآلن أصـبح السجتسـع الـحؼ فـي الدـايجة الثقافـة خـالل
 الستشػعـة الخبـخات مغ الذخرية عػامل كسا تكتدب واإلناث، الحكػر بيغ شجيجة تفخقة ىشاك
 دور إغفـال أيزـا يسكششـا وال .حيـاتيع االجتساعيـة فـي) وإنـاث ذكػر (األفخاد ليا يتعخض التي

 يقمـل مسا السختمفة فئاتو السجتسع بكل أفخاد لجػ الذخرية عػامل تذكيل في اإلعالم وسايل
قـج  وانتذـار وسـيصخة مـغ ىيسشـة تسثمو ما بكل اإلعالم فػسايل الفئات، ىحه بيغ ويقخب الفخوق 
 تبـجو أنيـا مـغ بـالخغع- اآلثـار وىـحه واإلنـاث، الـحكػر مـغ كـل شخرـية عمـى آثـارا تخكـت

 التغييـخ فـي دورا أنيـا تمعـب إال- آلخـخ مجتسـع مـغ تختمـف إذ ونػعـا كسـا متفاوتـة بـجرجات
 الستقـارب وضػحا التأثيخ أبخزىا ومغ االجتساعية، والقشاعات والسعتقجات السػاقف في الكامل
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 عػامـل تكـػيغ في كبيخ دور العبادة لجور أن كسا .السجتسع في واإلناث الحكػر مغ كل عمى
 الحقـػق  فـي واإلنـاث الـحكػر بـيغ السدـاواة  فخيجة أىسيا خرايز مغ بو تتسيد لسا الذخرية
 الفـخد شخرـية تكـػيغ فـي تدـاىع عػامـل التشذـئة االجتساعيـة والتـي إلـى إضـافة .والػاجبـات

 دون  الجشدـيغ مـغ أفخادىـا مـع األسـخة تعامـل وكيفيـة ولسحـيط األسـخؼ  أصجقاء مغ بو وتحيط
   .بيشيسا تسييد

 مـغ التغييـخ يقبـل ال ثابتـاً  شـيئاً  ليدـت الذخرـية حيـث أن 0794غشـيع  وىـحا مـا يؤكـجه
 خبـخات مـغ بـو يسـخ مـا نتيجـة التغييخ عمى لإلندان قجرتو األساسية الخرايز فسغ الػالدة،
 عـغ تفرـيمية معخفـة إلـى نحتـاج شخرـية اإلندـان فـي الخرـايز أبـخز نفيـع ولكـي وتعمـع،

 ونسـػ سـمػكو عمـى أجـل الحكـع مـغ فييـا تشذـأ التـي وثقافتـو ببيئتـو الساضـية خبـخات الفـخد
 العالقـة والثقافيـة وأشـكال االجتساعيـة الحيـاة نسـػذج . ويـؤثخ 010: 1972 غشـيع، شخريتو

 ىحه نطع تشدق مغ يعيذػنو وما وقيع، وتقاليج عادات مغ بيشيع يذيع وما الجساعة، أفخاد بيغ
 وآخـخون، لمذخرـية مشرـػر العامـة الخرـايز بعـس تذـكيل فـي االجتساعيـة العالقـات

70:0737. 
وأخيـخا تعــدو الباحثتــان االخـتالف فــي الشتــايج بـيغ نتــايج بعــس الجراسـات العخبيــة واألجشبيــة 

 فـي االجتساعيـة الدـايجة مـع الرـػرة تشدـجع سـمػكيات ىـي والشذـاط التػكيجؼ الدمػك الى أن
 واإلنـاث مقارنـة الـحكػر نذـاشات عمـى السفخوضـة القيـػد ومقـجار الدـعػدؼ، السجتسـع

 شبقـا.االجتساعيـة ألنذـصة الـحكػر واإلنـاث حـجودا تزع الدعػدية فالثقافة الغخبية بالسجتسعات
يحكسو نفـذ العـادات والتقاليـج  االجتساعي تفاعميغ يجعل مسا لمعادات، التقاليج والثقافة الجيشية

 ويخزع أكثخ لمثقافة الجيشية.
 نتايج الفخضية الثانية:

العػامـــل فـــي متػســـصات  (α) ≤0.05ت داللـــة إحرـــايية عشـــج السدـــتػػ تػجـــج فـــخوق ذا ال
تعـــدػ  الخسدـــة الكبـــخػ فـــي الذخرـــية لـــجػ أعزـــاء الييئـــة اإلداريـــة بجامعـــة األميـــخة نـــػرة

 لستغيخ العسخ.
الستػسصات الحدـابية واالنحخافـات  لمتحقق مغ صحة الفخضية الثانية تع استخخاج

السعياريـــة لجرجـــة العػامـــل الذخرـــية الخســـذ الكبـــخػ تبعـــا لستغيـــخ العســـخ، وذلـــظ كســـا ىـــػ 
 (.3واضح في الججول رقع )
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 (3ججول )
 الستػسصات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لجرجة العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ تبعا لستغيخ العسخ.

الستػسط  العجد العسخ الستغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 االنبداشية
 

 1.73 7.13 00 سشة 47 – 41بيغ 
 1.21 7.11 91 سشة 77 – 71بيغ 
 1.72 7.19 44 سشة 01 – 21بيغ 

 السقبػلية
 

 1.20 2.13 00 سشة 47 – 41بيغ 
 1.22 2.09 91 سشة 77 – 71بيغ 
 1.71 2.70 44 سشة 01 – 21بيغ 

يقطة 
 الزسيخ
 

 1.29 2.47 00 سشة 47 – 41بيغ 
 1.07 2.04 91 سشة 77 – 71بيغ 
 1.01 2.49 44 سشة 01 – 21بيغ 

 العرابية
 

 1.91 4.37 00 سشة 47 – 41بيغ 
 1.97 4.93 91 سشة 77 – 71بيغ 
 1.01 4.70 44 سشة 01 – 21بيغ 

 1.22 7.91 00 سشة 47 – 41بيغ  االنفتاح
 1.27 7.00 91 سشة 77 – 71بيغ 
 1.70 7.93 44 سشة 01 – 21بيغ 

( وجػد تقارب في متػسـصات درجـات العػامـل الذخرـية 3يتزح مغ الججول رقع )
الخســذ الكبــخػ عمــى مختمــف اعســارىع. ولفحــز الفخضــية تــع اســتخخاج نتــايج تحميــل التبــايغ 

 (.7األحادؼ كسا ىػ وارد في الججول رقع )
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 (7ججول )
( لمفخوق في درجات العػامل One Way Analysis of Varianceالتبايغ األحادؼ )نتايج اختبار تحميل 

 الذخرية الخسذ الكبخػ وفقا لمعسخ.
 العػامل
 

مجسػع  مرجر التبايغ
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

قيسة ف 
 السحدػبة

الجاللة 
 اإلحرايية

 االنبداشية
 

 1.197 4 1.049 بيغ السجسػعات
1.272 

 
1.927 

 
 1.020 72 07.944 داخل السجسػعات

  79 07.923 السجسػع
 السقبػلية
 

 1.497 4 1.029 بيغ السجسػعات
0.904 

 
1.410 

 
 1.097 72 00.740 داخل السجسػعات

  79 09.290 السجسػع
 يقطة الزسيخ

 
 1.039 4 1.794 بيغ السجسػعات

1.919 
 

1.279 
 

 1.497 72 42.923 داخل السجسػعات
  79 40.007 السجسػع

 العرابية
 

 0.300 4 7.901 بيغ السجسػعات
2.772 

 
1.117**  

 
 1.799 72 70.721 داخل السجسػعات

  79 77.101 السجسػع
 1.797 4 1.949 بيغ السجسػعات االنفتاح

0.947 
 

1.037 
 

 1.401 72 07.947 داخل السجسػعات
  79 41.200 السجسػع

                                        (.α) ≤0.05*   دالة إحراييا عشج مدـتػػ 
 (.α) ≤0.01* دالة إحراييا بجرجة عالية عشج مدتػػ *     

( إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرايية 7تذيخ السعصيات الػاردة في الججول )
العسخ، فقج في متػسصات عامل العرابية تعدػ لستغيخ  (α)≤0.05 عشج السدتػػ 

( عشج مدتػػ الجاللة 2.772بمغت قيسة )ف( السحدػبة عمى سسة العرابية )
في متػسصات (، في حيغ تبيغ أنو ال تػجج فخوق ذات داللة إحرايية 1.117)

بة العسخ. فقج بمغت قيسة )ف( السحدػ العػامل الذخرية األربعة األخخػ تعدػ لستغيخ 
(، وبمغت قيسة )ف( 1.927( عشج مدتػػ الجاللة )1.272عمى سسة االنبداشية )

(. وأيزا بمغت 1.410( عشج مدتػػ الجاللة )0.904السحدػبة عمى سسة السقبػلية )
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( عشج مدتػػ الجاللة 1.919قيسة )ف( السحدػبة عمى عامل يقطة الزسيخ )
( عشج مدتػػ 0.947ػبة )(، وفي عامل االنفتاح بمغت قيسة )ف( السحد1.279)

(. ولسعخفة مرجر الفخوق واختبار اتجاه الجاللة عمى عامل العرابية، 1.037الجاللة )
( وكانت نتايج ىحا االختبار كسا ىي في Tukeyقامت الباحثتان باستخجام اختبار )

 (.01ججول رقع )
 غيخ العسخ.( لسعخفة اتجاه الجاللة تبعا لستTukey(: نتايج اختبار )01الججول رقع )

 – 41بيغ  العسخ الستغيخ
 سشة 47

 – 71بيغ 
 سشة 77

 سشة 01 – 21بيغ 

 *1.02933 1.00777  سشة 47 – 41بيغ  العرابية
 *1.27200   سشة 77 – 71بيغ 
    سشة 01 – 21بيغ 

( أن الفــــخوق كانــــت دالــــة لرــــالح الستػســــصات الحدــــابية 10يتزـــح مــــغ الجــــجول )
ـــات البعجيـــة لمفـــخوق فـــي عامـــل العرـــابية  ـــة األعمـــى، حيـــث تذـــيخ السقارن ـــجػ أعزـــاء الييئ ل

بـيغ تبعا لستغيخ العسخ أن الفخوق كانت بيغ العامميغ الحيغ أعسـارىع )اإلدارية بجامعة األميخة 
( سـشة 01 – 21بـيغ ( وبيغ العامميغ الـحيغ أعسـارىع )سشة 77 – 71سشة، وبيغ  47 – 41

( وىـحا يـجعػ إلـى سشة 77 – 71سشة، وبيغ  47 – 41بيغ الحيغ أعسارىع ) لرالح العامميغ
رفس الفخضية الرـفخية الثانيـة عمـى عامـل )العرـابية( فقـط، فـي حـيغ تـع قبػليـا عمـى بـاقي 

 العػامل األخخػ. 
وتفدخ الباحثتان ىحه الشتيجة بأن األفخاد األصغخ عسخا يترفػن بالقمق والخػف مغ 

ــة الخبــخة وحجاثــة القيــام بدــمػكيات خاش ئــة، والفذــل فــي تأديــة السيــام والقمــق السختفــع بدــبب قم
تػاجــجىع فــي مجــال العســل وأحيانــا قمــة خبــختيع بــالمػايح واألنطســة مســا يجعميــع فــي حالــة تــػتخ 

 032: 4117السذـيخي،  يذـيخ اإلشـار ىـحا مدـتسخ ويجعميـع أكثـخ تعخضـا لإلحبـاط.  وفـي
 اتخاذ مغ وتسشعيع أدوارىع، وتعصل الذباب بال تذغل التي األمػر مغ السدتقبل قمق أن إلى

 ضـل فـي خرػصـاً  واضـحة أىـجاف صـياغة إلـى الػصـػل وعـجم فـي الحيـاة، واقعيـة فمدـفة
 وقمـة البصالـة، وأزمـة السعيذـة، كأعبـاء عمـييع السـؤثخة العرـخية، والعػامـل الحيـاة ضـغػط
دراسـة جبـخ  ذلـظ عمـى أكـجت وقـج العرـخ، بيـا ىـحا يسـخ التـي السدـتسخة والتغيـخات الـجخل،
 ذات األسـخ مـغ الجامعـات شمبـة لـجػ أعمـى كانـت العرـابية أن إلـى التـي تذـيخ 4104
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 داللـة ذات التـي كذـفت عـغ فـخوق  4119 السشخفس، ودراسـة الدبيـجؼ السدتػػ االقترادؼ
 الذـيخؼ. وقـج الـجخل الخـتالف تعـدػ  العرـابية لـجػ عيشـة الجراسـة عامـل إحرـايية عمـى

 بيغ عالقة ارتباشيو BFI John, Donahue, and Kentle, 1991 دراسة نتايج أضيخت
ارتباشيـة  عالقـة وجـػد أضيـخت التـي 4119 واألنـػر والعرـابية، ودراسـة شـشج السدـتقبل قمـق

 الرـجد وفـي ىـحا الفـخد، ليـا يتعـخض التـي الشفدـية والزـغػط السدتقبل قمق بيغ ودالة مػجبة
 العقـج وأوايـل الثـاني العقـج أواخـخ فـي  الحـاالت غمـبأ  فـي يشتذـخ القمق أن 1988 دافيج يؤكج

 .والثالثـيغ الخامدـة سـغ بعـج أو عذـخة، الخامدـة سـغ قبـل أن يبـجأ ندـبياً  الشـادر ومـغ الثالـث
 (.034ص  4107نعيع  محسػد السػمشي، ومازن  أحسج دمحم)

 شـعػر عمى تؤثخ قج والستغيخات الطخوف مغ العجيج أن يتزح سبق ما عمى وبشاءً 
 الزـغػط ىـحه إدراك مـجػ عمـى األفـخاد شخرـيات تـؤثخ كسـا مدـتقبمو، بـالقمق تجـاه الفـخد

 مػجبـة ارتباشيـة عالقـة وجـػد بيشت التي 4119كخميان  نتايج دراسة ذلظ والتحجيات، ويؤكج
 وجـػدRosellini and Brown, 2011  دراسـة  كسـا بيشـت والعرـابية، السدـتقبل قمـق بـيغ

  بمكيالنـي ودراسـة الزسيخ، يقطة مع وسمبية والعرابية القمق اضصخابات بيغ مػجبة عالقة
 .السدتقبل وقمق الحات تقجيخ عكدية بيغ ارتباشية عالقة وجػد  4113

 العػامـل مـغ العرـابية عامـل بـيغ ارتبـاط وجـػد الجراسـات بعـس نتـايج وأكـجت
 2007 ) كخيساندراسة  مثل واالكتئاب كالقمق الدمبية السذاعخو   الكبخػ لمذخرية الخسدة

الدـميع  ودراسـة السدتقبل، وقمق العرابية بيغ مػجبة ارتباشيو عالقة عغ وجػد كذفت التي (
 Rossellini ودراسـة والتذـاؤم، العرـابية بـيغ مػجـب ارتباط وجػد إلى التي أشارت 4110

and, Brown (2011)واضـصخابات العرـابية بـيغ مػجبـة عالقـة وجـػد إلـى أشـارت التـي 
 مػجبة ارتباشية عالقة وجػد بيشت التي   Salleh 4100 ودراسة بأنػاعيا، واالكتئاب القمق
 والعرابية. السيشي السدتقبل اختيار لعسمية السراحب القمق بيغ

 ما وبيغ معشػؼ، ىػ وما حدي ىػ ما بيغ اليايمة والتشاقزات االستقخار إن عجم
 والذخرية الشفدية الرخاعات مغ خصيخ مشعصف في بو الػاقع، يزعيع ويحمسػن  يتسشػن 
 Rialon، 4119 واألنػر ششج و ،4101الصاىخ  وتذيخ دراسة بغ بالسدتقبل. الستعمقة

 في ىاماً  محجداً  تعتبخ الفخد ليا التي يتعخض الرادمة والسػاقف الزغػط أن إلى  (2011)
 مغ وغيخىا والغالء مدتقبمو. ويزاف إلى ذلظ، أن العػامل االقترادية تجاه الذعػر بالقمق



 

 

) 044) 
 2018 يناير،2ج، 53جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 العوامل اخلمسة الكربى فى الشخصية وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية 

. وتذيخ 020: 4112السدتقبل عذخؼ  والخػف مغ التػجذ في يديع قج السذكالت عامالً 
 مغ يديج ومسا السدتقبل أسباب قمق أىع مغ االقترادية الطخوف أن 31: 4110آل شسير 

 بسدتقبميع.  التفكيخ في الذباب قمق
 قمقـو مـغ سـتديج يػميـًا، الفـخد ليـا يتعـخض التـي الزـغػط زيادة فإن ذلظ وبشاء عمى

 417: 4101. ويذيخ العصافي 91: 0777السدتقبل كسا أشارت إلى ذلظ دراسة حدغ  مغ
 كـالقمق سـمبية، أغمبيـا تكـػن  التـي السذـاعخ بسختمـف تقتـخن  الدـخيعة التغيـخات الحياتيـة أن

االشسئشــان، كســا أن وعــي الـحات لــجػ الفئــات األصــغخ ســشا لــع يتدــشى لــو أن  بعــجم والذـعػر
تشصـػؼ  ومـا نفدـو حقيقـة الفـخد يعـخف ى الشحػ األمثل لسػاجية الزـغػط والقمـق وأنيتذكل عم

إمكانـات واسـتعجادات،  مـغ بـو يستـاز ومـا ورغبـات، ومذـاعخ وندعـات دوافـع مـغ عميـو
والرـعػبة فــي الدـيصخة عمــى الخغبــات والـحؼ يكــػن لعامــل الخبـخة والسقارنــات االجتساعيــة دور 

ىـحه العػامـل جسيعيـا مـغ العػامـل التـي تشسـػ وتتغيـخ مـع  كبيخ في تذكمو وصقمو حيـث تعتبـخ
 , Vaidya , Gray , Haig, Watson دراسـة نتـايج تؤكـجه التقـجم فـي العسـخ،  وىـحا مـا

 العيشـة مـغ  20% -30%  أن حـػالي التـي تذـيخ الـى أىسيـة عامـل العسـخ، حيـث  2002
 حجث غيخ سسات الذخريةالجراسة بيجف دراسة أثخ العسخ عمى تصػر وت عمييا ُأجخيت التي
 نتايج وأوضحت العام. ونرف عامييغ خالل الذخرية سسات معطع في ممحػظ  تغيخ فييا

مـغ  % 92 أن Robins , Fraley , Roberts & Trzesniewski , 2001 دراسـة 
 خـالل الذخرـية أبعـاد احـجؼ فـي جػىخؼ  تغيخ فييا حجث الجراسة عمييا ُأجخيت التي العيشة
 فقـج  Roberts, Caspi& Moffitt, 2001 دراسـة وأمـا أربـع سـشػات. تجـاوزت زمشيـة فتـخة

 09 وأن عذخ، األربعة الذخرية سسات إحجػ في تغيخت العيشة % مغ32 أن إلى خمرت
 سـشة.  26-18 مـغ السستـجة العسخيـة في السخحمة الدسات إحجػ في تغيخ عمييع يصخأ ال %

 , McCrae, Costa , Terracciano , Parker , Mills دراسـة نتـايج وقـج أسـفخت
Defruy & Mervielde , 2002)  معقػلة بجرجة ثابتة الخسدة الذخرية سسات عغ أن 

 عمـى واالنفتـاح اإلنـاث عيشـة فـي تـدداد العرـابية وأن سـشػات، أربـع لسـجة شػلية دراسة خالل
 ويقطـة والسقبػليـة االنبدـاط بعـادأ فـي الستػسـصات وثبـات والـحكػر، اإلنـاث لـجؼ تـدداد الخبـخة

 عمى الجانب مقرػرة وتكػن  لمبيئة السباشخة التأثيخات عغ بسعدل وججت فالذخرية الزسيخ،
 فـي الشزـج مدـتػؼ  إلى وترل الصفػلة، مخحمة خالل الدسات وتشسػ األساس في البيػلػجي
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 السخاجعـة أفـخزت . وقـج   McCrae & Costa , 1999 ,145 - 144) الخشـج مخحمـة
 العرـابية أن إلـى سـشػات خسـذ خـالل الذخرـية فـي الكبـخػ  الخسدـة لمعػامـل السدتفيزـة
 ويقطـة السقبػليـة بيشسـا سـشة 71 إلـى 03 مـغ تـشخفس الخبـخة عمـى واالنفتـاح واالنبدـاشية

   McCrae, 2001, 110 .تدداد الزسيخ
 نتايج الفخضية الثالثة:

العػامـــل فـــي متػســـصات  (α) ≤0.05تػجـــج فـــخوق ذات داللـــة إحرـــايية عشـــج السدـــتػػ  ال
تعـــدػ  الخسدـــة الكبـــخػ فـــي الذخرـــية لـــجػ أعزـــاء الييئـــة اإلداريـــة بجامعـــة األميـــخة نـــػرة

 لستغيخ الحالة االجتساعية.
(، كسا t-testلمتحقق مغ صحة الفخضية الثالثة استخجمت الباحثتان اختبار ت )

  (.00ججول رقع )ىػ واضح في ال
 (00ججول )

( لمفخوق في الستػسصات الحدابية الكمية لجرجة العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ t-testنتايج اختبار ت )
 تبعا لستغيخ الحالة االجتساعية.

 العػامل
 

الحالة 
 االجتساعية

الستػسط  العجد
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

قيسة ت 
 السحدػبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرايية

 االنبداشية
 

 1.029 1.79 7.12 94 متدوجة/ة
 

70 1.039 
 1.24 4.77 40 غيخ متدوج/ة 

 1.073- 1.27 2.09 94 متدوجة/ة السقبػلية
 

70 1.000 
 1.79 2.47 40 غيخ متدوج/ة 

يقطة 
 الزسيخ

 4.032- 1.00 2.00 94 متدوجة/ة
 

70 1.170*  
 1.29 2.79 40 غيخ متدوج/ة 

 1.070 1.97 4.94 94 متدوجة/ة العرابية
 

70 1.072 
 1.99 4.92 40 غيخ متدوج/ة 

 1.497 1.21 7.03 94 متدوجة/ة االنفتاح
 

70 1.977 
 1.90 7.09 40 غيخ متدوج/ة 

                                        (.α) ≤0.05*   دالة إحراييا عشج مدـتػػ 
 (.α) ≤0.01* دالة إحراييا بجرجة عالية عشج مدتػػ *     
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( فـي α) ≤0.05فـخوق ذات داللـة إحرـايية عشـج السدـتػػ ( وجػد 00)يتبيغ مغ الججول 
تبعـا لستغيـخ  عامل يقطة الزسيخ لجػ أعزاء الييئة اإلداريـة بجامعـة األميـخة نـػرةمتػسصات 

الستػسـط الحدـابي عمـى عامـل يقطـة بمـد حيـث الحالة االجتساعية لرالح )غيخ الستدوجيغ(، 
(. وكانــت 2.79( بيشســا بمــد الستػســط الحدــابي لغيــخ الستــدوجيغ)2.00الزــسيخ لمستــدوجيغ )
، فـي حـيغ تبـيغ انـو ال تػجـج (1.170( عشج مدتػػ الجاللـة )-4.032قيسة )ت( السحدػبة )

ػ أعزاء العػامل األربعة األخخػ في الذخرية لجفخوق ذات داللة إحرايية في متػسصات 
تبعــا لستغيــخ الحالــة االجتساعيــة. وبمــد الستػســط الحدــابي  الييئــة اإلداريــة بجامعــة األميــخة نــػرة

( بيشســــــــا بمــــــــد الستػســــــــط الحدــــــــابي لغيــــــــخ 7.12عمــــــــى عامــــــــل االنبدــــــــاشية لمستــــــــدوجيغ )
ـــــيغ أن قيســـــة )ت( السحدـــــػبة )4.77الستـــــدوجيغ) ـــــة 1.029(. وقـــــج تب ـــــج مدـــــتػػ الجالل ( عش

( بيشســــا بمــــد 2.09ســــط الحدــــابي عمــــى عامــــل السقبػليــــة لمستــــدوجيغ )بمــــد الستػ . و (1.039)
( عشـج -1.073(. وتبيغ أن قيسـة )ت( السحدـػبة )2.47الستػسط الحدابي لغيخ الستدوجيغ)

بمـــد الستػســـط الحدـــابي فـــي عامـــل العرـــابية لمستـــدوجيغ . وأيزـــا (1.000مدـــتػػ الجاللـــة )
(. وتبــــــيغ أن قيســــــة )ت( 4.92يغ)( بيشســــــا بمــــــد الستػســــــط الحدــــــابي لغيــــــخ الستــــــدوج4.94)

بمـد الستػسـط الحدـابي عمـى عامـل . أخيخا (1.072عشج مدتػػ الجاللة ) 1.070السحدػبة )
(. وتبـيغ أن 7.09( بيشسا بمد الستػسط الحدـابي لغيـخ الستـدوجيغ)7.03االنفتاح لمستدوجيغ )

ــــة )1.497قيســــة )ت( السحدــــػبة ) ــــجعػ إلــــى ، (1.977( عشــــج مدــــتػػ الجالل رفــــس وىــــحا ي
الفخضــية الرــفخية الثالثــة عمــى عامــل )يقطــة الزــسيخ( فقــط، فــي حــيغ تــع قبػليــا عمــى بــاقي 

 العػامل األخخػ.
التي تذيخ إلى عجم وجػد فخوق ذات  4117وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة عبج هللا البيالي 

لحالـة داللة إحرايية في العػامل الخسدة الكبخػ لمذخرية بيغ عيشـة الجراسـة تعـدو لستغيـخ ا
 االجتساعية. 

وتفدخ الباحثتان ىحه الشتايج الى أن األشخاص الستدوجيغ لجييع العجيج مغ األولػيات  
واالىتسامات وأيزا الزغػط االجتساعية واألسخية أكثخ مغ غيخ الستدوجيغ مسا قج يؤثخ في 

ػزيع القجرة عمى تحقيق التػازن وإعصاء األولػية إلنجاز السيسات، كسا أنو يؤثخ عمى ت
الصاقات بيغ الػاجبات األسخية وواجبات العسل بعكذ غيخ الستدوجيغ، فيقطة الزسيخ تحسل 
في شياتيا مسيدات عقمية وانفعالية وكحا سمػكية مبشية عمى االنزباط والعسل وبحل الجيج 
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كبيخ مغ أجل الشجاح إضافة إلى القجرة عمى تحقيق التػازن في كل مجاالتو واستثسار كل 
 ,Mac Crae and costaبيجف الػصػل إلى ما ىػ أسسى ويخجم الجساعة. )الصاقات 

(، وىحا ما يسكغ تػفخه بذكل أكبخ عشج غيخ الستدوجيغ نطخا لتػفخ الػقت ونطخا 51 ,2003
 مخحمة إلى لمصسػح عشجىع لػجػد العجيج مغ األىجاف واآلمال التي يدعػن لتحقيقيا. وبالشطخ

 السخحمة، بيحه تختبط التي الجػانب مغ العجيج أن ىشاك يالحع السدتقبمية وتصمعاتيا الذباب
 التي جػانب الحياة، مختمف بو تختبط الحؼ االقترادؼ السادؼ بالجانب ما يختبط وخاصةً 

التصمعات، لحا نجج الذخز غيخ الستدوج  ىحه لتحقيق العسل والتفػق فيو عغ بالبحث تبجأ
في العسل إلثبات نفدو وتحقيق الصسػح  مدتػػ الصاقة عشجه مػجو أكثخ نحػ اإلنجاز

 السادؼ.
 نتائج الفرضية الرابعة:

العػامـــل فـــي متػســـصات  (α) ≤0.05تػجـــج فـــخوق ذات داللـــة إحرـــايية عشـــج السدـــتػػ  ال
تعـــدػ  الخسدـــة الكبـــخػ فـــي الذخرـــية لـــجػ أعزـــاء الييئـــة اإلداريـــة بجامعـــة األميـــخة نـــػرة

 لستغيخ السؤىل العمسي.
(، t-testية الخابعـــة اســـتخجمت الباحثتـــان اختبـــار ت )لمتحقــق مـــغ صـــحة الفخضـــ

  (.04كسا ىػ واضح في الججول رقع )
 (04)ججول 

 ( لمفخوق في الستػسصات الحدابية الكمية لجرجة العػامل الذخرية الخسذ الكبخػ.t-testنتايج اختبار ت )
 العػامل
 

الستػسط  العجد السؤىل العمسي
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 قيسة ت
 السحدػبة

درجات 
 الحخية

الجاللة 
 اإلحرايية

 االنبداشية
 

 1.197 1.29 7.17 09 دبمػم فأقل
 

70 1.701 
 1.79 7.14 30 بكالػريػس فأعمى 

 1.799 1.20 2.44 09 دبمػم فأقل السقبػلية
 

70 1.902 
 1.24 2.03 30 بكالػريػس فأعمى 

 يقطة الزسيخ
 

 1.704 1.04 2.40 09 دبمػم فأقل
 

70 1.940 
 1.00 2.09 30 بكالػريػس فأعمى 

 0.719- 1.02 4.27 09 دبمػم فأقل العرابية
 

70 1.191 
 1.90 4.90 30 بكالػريػس فأعمى 

 1.141 1.29 7.03 09 دبمػم فأقل االنفتاح
 

70 1.732 
 1.29 7.03 30 بكالػريػس فأعمى 
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                                        (.α) ≤0.05*   دالة إحراييا عشج مدـتػػ 
 (.α) ≤0.01* دالة إحراييا بجرجة عالية عشج مدتػػ *     

 (αفـــــخوق ذات داللــــة إحرـــــايية عشــــج السدـــــتػػ ( انـــــو ال تػجــــج 04يتبــــيغ مـــــغ الجــــجول )
( في متػسصات العػامـل الخسدـة الكبـخػ فـي الذخرـية لـجػ أعزـاء الييئـة اإلداريـة 0.05≥

تبعـــا لستغيـــخ السؤىـــل العمســـي، فقـــج بمـــد الستػســـط الحدـــابي عمـــى عامـــل  ألميـــخة نـــػرةبجامعـــة ا
( بيشسـا بمـد الستػسـط الحدـابي لمـحيغ 7.17( )دبمـػم فأقـلاالنبداشية لمحيغ مؤىالتيع العمسيـة )

( 1.197(، كسا تبيغ أن قيسة )ت( السحدػبة )7.14( )بكالػريػس فأعمىمؤىالتيع العمسية )
بمــــد الستػســــط الحدــــابي عمــــى عامــــل السقبػليــــة لمــــحيغ . وقــــج (1.701) عشــــج مدــــتػػ الجاللــــة

( بيشسـا بمـد الستػسـط الحدـابي لمـحيغ مـؤىالتيع العمسيـة 2.44( )دبمػم فأقـلمؤىالتيع العمسية )
( عشـج مدـتػػ الجاللـة 1.799(. وتبيغ أن قيسـة )ت( السحدـػبة )2.03( )بكالػريػس فأعمى)
دبمـػم ى عامل يقطة الزسيخ لمحيغ مؤىالتيع العمسيـة )بمد الستػسط الحدابي عم. و (1.902)

( بكـــالػريػس فـــأعمى( بيشســـا بمـــد الستػســـط الحدـــابي لمـــحيغ مـــؤىالتيع العمسيـــة )2.40( )فأقـــل
بمـد الستػســط الحدـابي فـي عامــل العرـابية لمـحيغ مــؤىالتيع العمسيـة لمــحيغ وأيزـا  (. 2.09)

الستػسـط الحدـابي لمـحيغ مـؤىالتيع العمسيـة  ( بيشسـا بمـد4.27( )دبمػم فأقـلمؤىالتيع العمسية )
(، عشــج مدــتػػ -0.719(. وقــج تبــيغ أن قيســة )ت( السحدــػبة )4.90( )بكــالػريػس فــأعمى)

بمد الستػسط الحدابي عمى عامل االنفتـاح لمـحيغ مـؤىالتيع العمسيـة .  أخيخا (1.191الجاللة )
بكــــالػريػس التيع العمسيــــة )( بيشســـا بمــــد الستػســــط الحدـــابي لمــــحيغ مـــؤى7.03( )دبمـــػم فأقــــل)

(. عشــــــج مدــــــتػػ الجاللــــــة 1.141(، كســــــا تبــــــيغ أن قيســــــة )ت( السحدــــــػبة )7.03( )فـــــأعمى
( وىي غيخ دالة إحراييًا، وبشـاء 1.10)حيث كانت الجاللة اإلحرايية أكبخ مغ . (1.732)

 عميو تع قبػل الفخضية الرفخية الخابعة عمى جسيع عػامل الذخرية.
 وجـػد عـجم نتايجيـا أضيـخت التـي 4117 دراسـة حامـج زىـخان نتـايج مـعىحه الشتايج  وتتفق

 الذخرـية لـجػ عيشـة الجراسـة يعـدػ لستغيـخ السؤىـل، الدسات إحرايية في داللة ذات فخوق 
 فـي إحرـايية داللـة ذات فـخوق  وجـػد والتـي تذـيخ نتايجيـا عـجم 4104ودراسـة أحسـج جبـخ

تعـدػ لستغيـخ السؤىـل. وفـي  االجتساعيـة، السقبػليـة عامـل عـجا مـا الذخرـية عػامـل جسيـع
، حيـث ورد فـي دليـل   costa &mc care 1992السقابـل تختمـف ىـحه الشتـايج مـع نتـايج 

التعميســات تــأثيخ كــل مــغ العســخ والجــشذ والسدــتػػ التعميســي فــي درجــات السقيــاس فػجـــج أن 
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عكدـيا مـع العسـخ  الشداء أكثخ عرابية مغ الخجال، كسا تختبط العرابية واالنبدـاشية والتفـتح
في حيغ أن يقطة الزـسيخ والصيبـة إيجابيـا معـو. وقـج الحطـت الباحثتـان وجـػد عالقـة شخديـة 

 بيغ السدتػػ التعميسي والتفتح.  
وتفدخ الباحثتان ىحه الشتيجة بأن العـامميغ بجامعـة األميـخة نـػرة بشـت عبـج الـخحسغ يتستعـػن 

الجامعـة تـػفخ ليـع البيئـة السشاسـبة لتصـػيخ  بحات االمتيازات، كسا أن -ذكػر وإناث  -جسيعا 
الــحات مــغ حيــث تعمــع المغــة والــجورات التجريبيــة التــي تديــج مــغ كفــاءة األعزــاء العــامميغ، وأن 
المــػايح التشطيسيــة لمجامعــة تــػفخ لسشدــػبييا كافــة الحقــػق الساليــة واالندــانية. ويتفــق ىــحا الــخأؼ 

 نفدـية وصحة وبإنتاجية أعمى بكفاءة يعسمػن  يعوضايف لسيشتيع أو السحبيغ مع بارؼ، فاألفخاد
 ضـخوف فـي ، كسـا أن التذـابو Bare، 2011وضـايفيع  يحبـػن  ال الـحيغ ىـؤالء مـغ أكبـخ

 فالػاجبـات العمسـي. السؤىـل إلـى آخـخ اسـتشاداً  عمـى لسػضـف تفزـيل وجـػد وعـجم العسـل،
اخـتالف  عمـى السـػضفيغ يـجفع وىـحا واحـجة، بيـا الجسيـع التـي يقـػم واألعسـال والسيسـات
 العػامـل بـحات الكيفيـة، فالعػامـل ومػاجيتيـا السختمفـة، السػاقـف فـي الدـمػك إلـى مـؤىالتيع
 درجـة عـام وتتـأثخ بذـكل العسـل نحـػ الفـخد اتجاىـات تذـكيل السدـئػلة عـغ ىـي التشطيسيـة

 انذغال الفخد بعسمو ببيئة. 
(4119، Moynihan & Pandey، 4100 يػسف، ىبة ،Dick & Parkes 

 شـعػره عـغ مدـئػلة فيـي الفـخد، سـمػك في تأثيخ الذخرية وباإلضافة إلى ذلظ، فإن لعػامل
 وضـغػط لمسذـاق تحسمـو ومـجػ ككل، االجتساعية وحياتو دراستو وعسمو في والدعادة بالخضا
 (.0773 الخالق عبج أحسج (الحياة

 :الدراسة توصيات
 عمـى وتأسيدـا ونتايجيـا، الحاليـة لمجراسـة السيجانيـة والجراسـة الشطـخؼ  اإلشـار ضـػء فـي      

 .السيـجاني لمتصبيـق القابمـة اإلجخاييـة التػصـيات مـغ عـجد وضع عمى ىحا، حخصت الباحثتان
 :يمي بسا تػصيان حيث األمخ، ييسو مغ كل إلى الجراسة ىحه الباحثتان تػصيات وتقجم

 وبيـان الذخرـية بعػامـل أعزـاء الييئـة اإلداريـة بالجامعـات وعـي لديـادة عسـل ورش عقـج -
لجامعـة  مدـتقبل مذـخق  اجل مغ الدميسة الشفدية تتستع بالرحة الدػية التي الذخرية أىسية

 .األميخة نػرة
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 فـي فـاعميتيع فـي يدـيع بذـكل لـجػ العـامميغ بجامعـة األميـخة نـػرة اإليجـابي التفكيخ تشسية  -
 .الدميع السشصق وفق الحياتية الطخوف والتغيخات مع التعامل

 ترـسيع فـي يفيـج مسـا لمعـامميغ الجـجد، الذخرـية عػامـل عمـى بـالتعخف االىتسـام ضخورة  -
 .الرحة الشفدية لجييع تشسية الخرايز بيجف ليحه وفقا تعج التي البخامج

 لمعامميغ بالجامعة مغ أعزاء الييئة االدارية، الخرايز اإليجابية مغ االستفادة ضخورة  -
 .ميام العسل مغ كثيخ في بفاعمية مذاركيغويجعميع  فاعميتيع يجعع مسا
 الـحيغ خاصـة الذـباب، لـجػ األكـاديسي الرـسػد تشسيـة عمـى تعسـل التـي البـخامج ترـسيع -

 .اجتساعية مذكالت مغ يعانػن 
الخرـايز اإليجابيـة  تشسيـة عمـى تعسـل التـي والسيشيـة اإلرشـادية بـخامج ال ترـسيع ضخورة -

 .ميشية مذكالت مغ يعانػن  الحيغ خاصة في الذخرية،
العـامميغ مـغ أعزـاء الييئـة اإلداريـة  عـغ الشفدـي العـبء لتخفيـف ججيـجة سـبل بحـث -

 .إنتاجية أفزل في العسل وبالتالي ضغػط السيشة مػاجية عمى قجرتيع لديادة بالجامعة
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 املراجع: قائمة
 :العربية باللغة أوال: المراجع    

 العخبية الجالية لجػ بقمق السدتقبل وعالقتو الحات تقجيخ(، 4113) إبخاىيع بمكيالني-0
العخبية  األكاديسية ،مشذػرة غيخ ماجدتيخ رسالة في الشخويج، أوسمػ بسجيشة السقيسة

 .الجانسارك الجانسارك، في السفتػحة
 السعخفة ، اإلسكشجرية، دارلمذخرية األساسية األبعاد، )0773 (أحسج عبج الخالق-4

 .والشذخ لمصباعةالجامعية 
  .الػشغ ، دار0الكػيت، ط  ،الذخرية الشفذ عمع(، 4117 (أحسج عبج الخالق-7
السدتقبل  بقمق وعالقتيا لمذخرية الكبخػ  الخسدة (، العػامل4104) محسػد جبخ أحسج-2

جامعة  التخبية، كمية ،ماجدتيخ رسالة غدة، بسحافطات الفمدصيشية الجامعات شمبة لجػ
  .بغدة األزىخ

، شخكة ذات 4. الكػيت، ط مقجمة لجراسة الذخرية(، 4104بجر دمحم األنرارؼ )-0
 الدالسل.

السجتسع  مكتبة ، عسان،الذخرية سيكػلػجيا(، 4101ثايخ غبارؼ، خالج أو شعيخة )-9
 والتػزيع. لمشذخ العخبي

السيارات  :الفعال والعذخيغ الحادؼ القخن  مجرس(، 4111) الحسيج جابخ عبج جابخ-9
 .العخبي الفكخ دار القاىخة، السيشية، لتشسيةوا

 العػامل مغ وكل لمصعام العربي الذخه اضصخاب بيغ (، العالقة4119حشان الفايد)-3
 رسالة سعػد، السمظ جامعة شالبات عشج والحالة االجتساعية لمذخرية الكبخػ  الخسدة

 .سعػد السمظ جامعة الخياض، ،مشذػرة غيخ ماجدتيخ
 القاىخة، عالع ،7 ط ،الشفدي والعالج الشفدية الرحة (،0779زىخان ) الدالم عبج حامج-7

 .الكتب
 عسان، والتػزيع، لمشذخ أسامة دار ،الشفدية السػسػعة(، 4111) خميل أبػ فخحة-01

 .األردن
عسان، دار  ،قياسيا– أنساشيا الذخرية: اضصخابات، ) 4113 (شاكخ مجيج سػسغ-00

 والتػزيع. لمشذخ صفاء
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 ، القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية.9، مرخ، ط القياس الشفدي(، 4119صفػت فخج )-04
أسذ (، 0737شمعت مشرػر، أنػر الذخقاوؼ، عادل األشػل، وفاروق أبػ عػف )-07

 القاىخة، مكتبة األنجمػ السرخية. عمع الشفذ العام،
(، العػامل الخسدة الكبخػ في الذخرية 4117عبج هللا بغ أحسج ندال البيالي )-02

في العمػم االجتساعية،  ،رسالة ماجيدتيخوعالقتيا بالبشاء الػضيفي لجػ ضباط الذخشة، 
جامعة نايف العخبية لمعمػم األمشية، كمية الجراسات العميا، قدع العمػم االجتساعية، 

 الدعػدية. 
 الذخرية عػامل ببعس عالقتو في الدواجي (، التػافق4119) محسػد جاد هللا عبج-00

 . 017- 02، ص ص 0ج  (،6ع ) ،التخبية بالسشرػرة كمية مجمة االنفعالي، والحكاء
لجػ  لمذخرية الكبخػ  الخسدة العػامل (،4107السشاحي ) مشاحي العديد عبج هللا عبج-09

السرخية  السجمة رنة، مقا دراسة :الثانػية السخحمة في دراسيا والستأخخيغ الستفػقيغ الصمبة
 . 413-090ص  ص ،97 ع ،47 م الشفدية، لمجراسات

(، الخرايز الديكػ متخية الستبيان 4119فؤاد حامج السػافي، فػقية دمحم راضي )-09
، الجسعية السرخية السجمة العرخية لمجراسات الشفديةالعػامل الخسدة الكبخػ لألشفال، 

 .00-0، ص ص 07، ع 4الشفدية، م  لمجراسات
التفكيخ  بأساليب وعالقتيا الكبخػ  الخسذ العػامل (،4101) عػيج العشدؼ  فخيح-03

الكػيت،  بجولة األساسية التخبية كمية وشالبات شمبة مغ عيشة لجػ األكاديسي والتحريل
 ص القاىخة، ،السرخية الشفدييغ األخرايييغ رابصة الشفذ، لعمع الثاني اإلقميسي السؤتسخ

 . 072-37ص
مغ  التحقق :لمذخرية الخسدة (، نسػذج العػامل4101خميل ) فيرل يػن، إليام-07

ص  ص ،7 ع ،09 م ،نفدية دراسات مجمة الحزارؼ، اإلنتاج عبخ وإعادة الرجق
007-037. 

(، نسػذج العػامل الذخرية الكبخػ في الذخرية: مؤشخات 4110كاضع، عمي ميجؼ )-41
 – 499، ص ص71، ع 00، م مجمة دراسات نفديةغ البيئة العخبية، سيكػ متخية م

477 . 
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بكل  السختبصة الذخرية سسات لبعس (، دراسة4119 (عسخ، إبخاىيع الذافعي دمحم آل-40
شالب  لجػ تح مق رشادؼ إ بخنامج وأثخ الجراسي، والتحريل االستحكار عادات مغ
 ص ص ،02 ، ع09 م ،الشفدية لمجراسات السرخية السجمة بالدعػدية، السعمسيغ كمية

0-29. 
 كميات شمبة لجػ السدتقبل (، قمق4107محسػد نعيع ) السػمشي، مازن  أحسج دمحم-44

 العمػم في األردنية السجمة الستغيخات، ضػء بعس في الجميل مشصقة في السجتسع
 .030- 097، ص ص 4 ع ،7، م التخبػية

 الخسدة بالعػامل الشفدية وعالقتيا بالػحجة الذعػر(، 4101األحسج ) أمل مازن ممح،-47
، م دمذق جامعة مجمة دمذق، جامعة شمبة مغ عمى عيشة ميجانية لمذخرية: دراسة

 .993-940، ص ص: 2، ع 26
 الصمبة لجػ الكبخػ لمذخرية الخسدة والعػامل التفكيخ (، أساليب4104) نافد بقيعي- 42

، ص ص 0، ع 9، م لمبحػث الخميل مجمة جامعة األردنية، الجامعات في السعمسيغ
019-070 . 

الكبخػ  الخسذ بالعػامل وعالقتو الػججاني الحكاء (،4101) السجيج جمجل عبج نرخة-40
 . 922-910 ص ص ،2 ع ،41 م ،نفدية دراسات مجمة لمذخرية،

باالستغخاق  الذخرية سسات بعس (، عالقة4100ربيع يػسف ) الجيغ بيي ىبة-49
-56ص ص ، 0، ع 40م  ،نفدية دراسات مجمة الصػارغ، أشباء مغ عيشة لجػ الػضيفي
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Abstract 

     The study aims to detect the relationship of the five major factors 

of personality with the demographic variables as well as the individual 

differences according to sex, age, social status, and education level. 

The study sample was composed of (100) subject, males and females, 

managerial employees at university of Princess Nora bint Abdul 

Rahman. After collecting data and conducting statistical analysis, the 

sample had (97) subjects: (24 males and 73 females), aged between 26 

and 50 years. Both researches have resorted to measuring procedures 

related to the five major factors in personality prepared by john Danhu 

and Kantel, and translated by Bushra Ismail (2013). This procedure 

has been modified to fit the Saudi environment. Both researchers have 

used T-tests in statistical analysis and one-way analysis variance. 

They also used Tukey test and Cronbach’s Alpha. 

The findings of the study have indicated that the most important five 

factors in personality among the managerial staff in universities are: 

first came the factor of agreeableness with an average of (4.18). 

Second came the factor of consciousness(C) with an average of (4.17). 

Third came the factor of Openness to experience
 (O)

 (3.58). Fourth 

came the factor of Extraversion
 
with an average of (3.03) which was a 

mild degree. Fifth came the factor of Neuroticism
 
with an average of 

(2.70) which was also a mild degree. The study also discovered that 

there are no clear differences within the five major factors of 

personality among the managerial staff of the university, according to 

sex, age, and educational qualification. However, the statistical 

analysis of data has detected clear differences in the factor of 

consciousness among the managerial staff of the university, according 

to social status variable for the unmarried members. Thus, there are 

difference, statistical speaking, within the other four factors of 

personality (Neuroticism, Extraversion, openness to experience, and 
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Agreeableness) according to the social status variable. The findings of 

the research have been discussed according to the literature reviews 

and some recommendations have been suggested. 

Keyword: the five major factors personality, the managerial staff 

Princess Nora Bint Abdul Rahman University. 

 


