
 دافعية املعلم وعالقتها بسمات الشخصية
 

 . عائشة بنت علي حجازيد د. أمرية أمحد عبد احلفيظ حممد
أستاذ علم النفس املساعد                              

 جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
 علم النفس املساعد أستاذ

 جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
 

 ملخص:
يتزايددا االىتطددام عدداوطلوك  ادددويمو اوتلوططددل الرق اتددو اوييطددم  تظاددد     طددال  دد   ددد ا ظا      

 اوتدل اوطظطوقدات  ىك    اوطلوك  خصط   قلت ر اوذي  ىك عطاد اوطجتطع  ققا و  قطيره ،
  االنسجام اوتيافم عوى  ساعاقو  ياف  اوظفسل اوططاان اوتربيي  فل اولا وين  عوطيا يلتطا
فددل اوطجتطددع، فقددا  ددا ت اوتي يددات ن ددي اوترمطددز عوددى اوتدداا طر  اوتغطددرات اوايظا طدد   ددع

اوت فطزي   ووطلوك ،   ص ح اوتساؤل اوُطوح : وطاذا ال يؤدي اوطلوطين عطويدك عاد م  در     
 سددتيد دافلطدد  اوطلوددك  عبلعتددو  دد ل  اددطات وددذو   ييدداف ىددذا او  ددت اوددى اوتلددرف عوددى 

اوصدفا(  ،  ذود   د   دبلل  اوضدططر، يقظد  اوطط د ، االن سداتط ، اواخصدط  ااولصدا ط ،
 -  طايظد  اوريداع حدل اولزيزيد   سح  طداانل ولطظد  عاديا ط   د  اوطلوطدط   د ل   داارس

 وواخصدط  رد اوك د اوخطسد  اوليا دم اوططوكد  اولربطد  اوسدليدي .  قدك قيمطدا  قطداس عا طد 
 اولربطد  عاووغد   اعداادىا اعت ااديا قدك  اوتل (Costa & Mc Crae1992)  اكري  وكياتا
، إضاف  إوى  قطاس اواافلط  اإعدااد او احةد    7997 األنصاري  دمحم  ار ِع م اوامتير    

  ديد عبلعد   إودىنتدا   اوارااد  اوططاانطد     ارت  لوطًا ،  66، عوى عطظ  عايا ط   وغت 
ايجا طددددد  ذات دالوددددد  إحصدددددا ط   دددددط   تيادددددطات در دددددات اواافلطددددد   ادددددطات ااالن سددددداتط ، 
 اوصددفا ة،  يقظدد  اوضددططر ، فددل حددط  ق ددط  انددو ال قي ددا عبلعدد  ذات دالودد  إحصددا ط   ددط  

مطدا  ن  ططدع ادطات اواخصدط  اعداا اولصدا ط   قسديك فدل اوتظ دؤ اواافلط   ادط  اوطط د  ، 
  اافلط  اوطلوك
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 :مقدمة
 فاعوطتيا ،  عقا يا عوى وت افظ عظاصرىا قطيير عوى اوتربيي   رص اوطظظي  ق     

 ىذه  فاعوط  كفا(ة فل اوطؤيرة او قطقط  اوطيارد  ىك    او اردااوطلوك  ُيلت ر  اولظصر
،  اولبلعات طيك ووتلوك فاوطلوك  سؤ ل ع  اوت صطم اولوطل ووطبلب،  دافل،  اوطظظي  

 . (Stuart A.& AnneMarie ,2011 ) يس،  ق قطم  يدة اوتار يك  ل
 رق ً   اوطلوك ق تم دافلط ، وذو   واويمىل اولا م األااال اوطسططر عوى  اوفرد دافلط   

ت اوطيظط   اوطلرف  اولوطط  فل اوظظام اوتلوططل ، فأىططتيا ال ققم ع   ىطط  اوطيارا ىا  
 نظام قلوططل  فاواافلط       اداتنطي  ي ، فواافلط  اوطلوك د رىا او ااك فل وطلوطط  و

اوظجاح اوتربيي  األدا( اوطتططز، فط  اوطسوك عو  ن دافلط  اوطلوك قؤدي إوى  يدة اوتلوطك 
 .(Opu Stella,2008)فاواافع  ااس األدا( اوجطا

، مطا  نيا قي و اوكفا(ات ُقط ظو    إنجاز اوطيام اوصل   قؤير فل اويك اوطلوك   اافلط  اوف
    ربيي   اوتلوططط .تاوتل يطتوكيا اوطلوك ن ي نجاح  قطير اولطوط  او  اوطيارات  اوطلارف

 قاطر اولايا    اوارااات إوى  ن اوت س  فل دافلط   ، Filak & Sheldon, 2003ا 
 قفطا اوطبلب  اوطلوطط ، فتؤدي إوى زيادة  ستييات االنجاز األكاديطل ووطاوب  اوطلوك اوطلوك

 جح اوطلوك فل قطيير مفا(قو اوذاقط  فقا ال يظ، (Andre Bishay,1996) ويعتفل نفس ا
(Dweck, 1999) قكين ا  ًا ر طسطًا وت سط  عطوو ا اوتاريس    االنجاز لطموو تووك  دافلط

اوذي ىي عط طل  او ال فل  صو    ُقلزز اإلنتاج ا اوطبلب   ووطلوك فاواافلط  اولاوط ، 
،  فل عاوك يتسك عاوطظافس   اوترمطز عوى  (Ololube 2004-2005)  ططع اوظظك اوتلوططط 

 يدة اوُطظت   او ا   ووسرع   اوطر ن ،      م او صيل عوى اوظتا   اوتل قرياىا ال  ا    
فاافلط  اوطلوك  ز(    او ط   اوتلوططط  اوتل (Storey, 2001)  االىتطام  اافلط  اوطلوك
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 Low) تكا و    ظاا   وت قطم اوتقام اولوطل ووطبلب قكين  يسلى اوجططع وتيفطرىا ع طت 
G. et al,1996)   

 ط   اولطم  اوتل يجب  ن قجا اىتطا ًا م طرًا    ع م   قتأير اوطلوكدافلط  مطا  ن         
، مذو   (Richard A. Alugchaab,2011 ) اوطسؤ وط  وولطم عوى ق سط  قو  او ط  

اوليا م اواخصط  / اال تطاعط ، او ط   اوصفط  ، اويضع فإنيا قتأير عليا م   رد  ةم 
اال تطاعل  االعتصادي ، اويك اوطاوب ، إ ياد اال ت انات ، اوط افآت / او يافز ، اوةق  

 . (Muhammad Tayyab,2011) عاوظفس /  خصط  اوطلوك 
 األعلاد    عجطو   ض يت  فل اوطجتطعاوطلوك  ةويا  ةم  خصط   ي فرد  اخصط ف 

كانت   ان اوظفسل، قيافقو فل د رًا ىا اً   قولب  اوسويمل اوظفسل  ساره ق اد  اوسطات اوتل
 اوظفسط   االنفلاوط  اوطؤ رات ىل اوسطات فإن اوظفسل، اوجياز فل  تكا م كم اواخصط 

 . ذاقطتو ع   قل ر اوفرد  خصط  ق رك اوتل
 خصطتو ويا  ىطط  م طرة فل ق فطزه  إيارة رغ تو وولطم، فاوطلوك     بلل نظرقو وذاقو        

عا م م طر عوى قلتطا اافلطتو فيستططع ا تطار اوسويك اوطظااب وو ط   اوصفط   ، إذن 
 .  (Patrick J. Eggleton,1999 ) خصطتو 

 اقختو اوتل  تطاعط الا   ظط يطاو   ط اولوط راقو قصي   يقافتوتو  خصط  وكم  لوك     
عادرًا عوى اوطلوك ي ين يك يجب  ن      ا ي  ر اوتل اال تطاعط   اوتظا   او ط   عا تبلف
 مقلو  ا ايا(  يظ  اوتاريس اقتطو ي اوتل اوتغطر فل اوطجتطعديظا طات   ع  اوتيافم اوتكطا

  ا رًا  ارق اتا يرق ط  اوذي ، ط  اوطلوك  تبلعو اال تطاعط  اولبلعات   ع ،عاوتاريس ذاقو
  اوطتطةو  اوظفس عوك  عرىا اوتل اوطختوف  اوسطات    اط   بلل    قت وير اوتل عاخصطتو

 نستطولو  ن يط   ذو   ب   اوصفا ة اوطط   يقظ  اوضططر، االن ساتط ، اولصا ط ، اط  فل
ووتلرف  راا  يذه اوا  او احة  عا ت  رد  ا عوى عبلعتو  اافلط  اوطلوك،  بظا(ً   بلل   
 اواخصط .عبلع  دافلط  اوطلوك عسطاقو  عوى

 دافعية : ال
عام اولايا    عوطا( اوظفس درااات  نظريات ُقفسر اواافلط ،  ااتلرا  قو  اوظظريات     

وطست     ىااف او  ت او اول،  ىذا اوتلاد وظظريات  درااات اواافلط  إن دل فإنطا يال 
 اواافلط  عوى  ىطط  اواافلط ،  اات ياذىا عوى اىتطام اوطاتغوط  فل  جال عوك اوظفس، 
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   ن قساعا اوطظظط      بلل فيك احتطا ات اولا وط   يا،  عا حا ل   فييم  لقا  يط 
مم  خص يختوا ع     ا ا  ن،   األ خاص اولايا    اوفبلاف   او احةط  فيك  ا ي فز 

 Kelli Burton,2012)، اغطره 
إن حت األفراد اولا وط  فل اوطؤاس    ر حااك وزيادة اإلنتا ط ،   يدة اوخا ات     

ى ق قطم  ىااف اوطظظط  ، فاوت اي اوك طر وكةطر     ايري اولطم ىي مطا وويصيل إو
 (Dieleman & Toonen, 2006) ي اعين وت فطز اولا وط   زيادة دافلطتيك .

 اواافلط  ذات  ىطط  م طرة ألنو حتى  ع األ خاص ذ ي اوطلارف  اوطيارات  اوقارات ايف 
 Opu)فع وتكريس  عتيك   ياىك وولطم  يؤدي إوى نتا   اط   إن وك يي ا واييك اواا

Stella,2008)   ، قتضط  اواافلط  اوطيظط   طس   علاد ىل دافلط  اولطم اوذات  ىى 
االاتطتاع عاولطم،  اواافلط  اوظفلط   ةم اوطرقب اوطتزايا    اوترعط  اوط تطو ، اواافلط  

اواافلط  اواا وط  وطفييم  اوخار ط   اوتل قتطةم فى   ا و  اوفرد ق قطم قيعلات اآل ري ،
 Barbuto & Fritz;2002 )اوذات  قتضط  اوسطات  اوكفايات  اوقطك،  دافلط  اوياف . ا

 ، اولطم ،  اوز بل( ضط  اطاق ي ين ذو  ،    اوطيك  ن األفراداواافلط  واد  تطيير و
  CAROLE A. AMES,1990 ) كل قكين دافلط  إيجا ط  واد اوطلوطط  .ا

 المؤثرة في الدافعية:العوامل 
 اواافلط  اوذاقط  : -7

 فاواافلط  اوذاقط  قؤير فل اقخاذ اوقرار اوطيظل عظدا ا يرقفدع ققداير اودذات وداد اوفدرد 
Creed,P.A.,et al ;2004)  

 او او  اوطزا ط : -2
األفراد وطليعات اولطم ، فاوطليعات اوطتزاياة عا قظير   ط(  بصيرة غطر  قت اي  عارة ق طم

 و يم   قؤدد إوى عياتا او ط   ةم االكت اب اوذد يتيعا عظا حا  لط  ،  ىظاك 
 ليعات عا قخترق او ا د فتكين  حاايا  فا    عا ي ين واد اوفرد فرص  ضلطف   اا 

 اض   وآل ري   ويا نتا   غطر  ؤماة ،  وبل تطار    اوت  ك    ال، مطا قكين غطر
 قأيطراقيا تييو  اوطاد، فكوطا مان او اث  ؤوطا موطا زاد قرمطز اوفرد عوطو  اناغاوو عو ، 
  ي ين ىذا او اث ىي  ليق اولطم  يالر اوفرد عااتجاع  عاتفط  عيي  قجاىو .

Stone,E.F.;1997)  
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 المتغيرات النفدية: -3
عظا ا ال ي ين ىظاك قيافم  ط  ت طل  اولطم  ت طل  االنسان اوذي ي اث االحتراق اوظفسل 

يظخرط فل  دا( ذو  اولطم.   موطا زاد اوت اي   ط  ىاقط  او ط تط  زاد االحتراق اوظفسل اوذي 
ييا يو اوطيما فل   ان عطوو.     ارت  اابلك اوى  ن  ذ ر    ااس االحتراق اوظفسل 

اوظر ف االعتصادي   اوتطيرات اوتكظيوي ط   اوفوسف   ي ط  فل  جطيع  عيا م قترمز فل
 .(Maslach. & Michael1997) االداري  وتظظطك اولطم

 مدتوى التفاؤل والتذاؤم : -4
 ن األفراد اوذي  ي ين واييك  ستييات عاوط     اوتفاؤل يظير ن  زياا    اوتخططط اوطيظل 

فططا يتلوم عأىاافيك اوطيظط  ،   ا   قكين واييك دافلط   يظط   رقفل   ي ينين  كةر حسطا
 األفراد  رقفلل اوتااؤم فقا مانت دافلطتيك اوطيظط   عم ،   عم حسطا فل  ىاافيك اوطيظط  .

Creed,P.A.,et al;2004)  
 :الخبرات -5

اافلط  اوفرد اوطيظط  قتأير عخ راقو اوطاراط   اوتل قتطةم فل اوطلوطط   األعران ، فيل قؤير ف
 (Banks,Z.M;2010) اوطيظط   ا تطاره ووطيظ  اوتل اطلطم  يا.فل  ياراقو 

 التنذئة االجتماعية: -6
 ارقو  إعطا و اوةق  فل عاراقو  اىتطا اقو   ىاافو اوتل قساعاه  فلفل  تريم احترام اوفرد  

ى يختارىا يط    ن يتغطر  ستيد دافلط  اوفرد اوطيظط  تاوتكطا  ع او طاه   ع اوطيظ  او عوى
  Kniveton,B.;2004) ا عاوزيادة    اوظقص  باوتاول نجاحو    فاوو فل  يظتو.

 العوامل الدافعة لمعمل:
إن اواافلط  ن ي اولطم ىل   صو  نفسط  وولبلع   ط  اوتكيي  اواخصل ووفرد  بط   اولطم، 

اولطم  اوتكيي  اواخصل ووفرد ىي قفاعم اوط ينات اوجسطط   اولقوط   اوي اانط ،   ا  ط   
اوليا م      ىك  ،قلظل  اد إدراك اوفرد وؤل ير اوط طط  اوتل قؤير فطو  ق اد ااتجا تو ويا

،  اوترعل  مويا عيا م وطس يوط ،  اوظطي اوطيظل االنجاز،  ق طم ا اواافل  وولطم اوتقاير ،
 ويا ارق اتات عاخصط  اوفرد  نفسطتو.
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 :التقدير
اوجيا اوذد اط ذوو وت قطم األىااف ، مطا قتضط  عارة  ُيقصا عو ققاير اوفرد وار       

 اوفرد ،  عا وطتو ووتكطا ،  ا تكاري  .
 :االنجاز
كت قطم  ل( صلب ،    قظظطك   طا(  ادي  عسرع  م طرة عااتقبلوط  ،    يتغوب عوى     

 عل  اولق ات ،    اوظجاح فل  طارا  عل  اوطياىب.
 تحمل المدؤولية:

اوفرد  ن وايو  سؤ وط   إنجاز عطم  لط  فار   اوطسؤ وط  قرق ط ارق اتا  ىل  ن يلرف     
 ) Amaryllis,1990إيجا طًا عطستيد األدا( فل اولطم ا

 المهني:النمو 
 ىي  اد ااتفادة اوفرد    اوطياعا اوتل ييا ييا  طا يؤدي إوى إعادة قا طم نطيه     

 ىي  ا ُيلرف عاوخ رة اوتراكطط  ووفرد .ا  ار فُطص ح ذا مفا(ة  دراي  ،  اوطلرفل  اوطياري 
 . 2111عطر ،
 : الترقي
  ىي االعرار عأن اوفرد عوى  ستيد    اوكفا(ة  طا يط ظو     دا(  عطال  ك ر  قيول        

  سؤ وطات  عقا.
 سمات الذخرية:

 عاو  ت اوظفس عوك ويا قلّر  اوتل األاااط     اوطيضيعات اواخصط  قلت ر     
 ىعو يال طا   ا تطاعطا    اانطا طاو عق نفسطا اآل ر ع  يتططزفكم  خص   اواراا ،

 اوسطات    األعلاد   ىل  طو  اوصفات   اوتل األفراد  ط  اواخصط  فلاوت اي   اال تبلف 
 اوتل اوارااات  لظك  رمزت ،قيايمطااو  نطط اااتجاعاقي  ق اد اواخصط  قط ع اوتل

 عوطيا قاتطم اوتل اوط ينات األاااط   اىل ،االقل اوسؤال عوى اواخصط  قظا وت
 نفس عوطا(   يات نظر  ا توفت عاياة اوسؤال ىذا  مانت اال اع  ع  اواخصط  
 اوسطا  خصط  ادمحم  ي  صا ضي يا فل يط   اوتل اوليا م عاد حطت    اواخصط 

 ىل ااالنطبلق، األ وط  اواخصط  عيا م    عا بلً   76فقا قيصم ماقم اوى   2117،
 اوتي س، اوطغا رة ،اوطرا ة، االعوى، األنا عية االاتةارة، اوسططرة، ، األنا عية ، اوذما(
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 فل اوذاقل ،اوت  ك اوذاقل االكتفا( ، اوت رر ووذنب، االاتيااف اواىا(، االاتقبلل،
 .اوا افع  ضغط اولياتا،

 ، اوط افظ  اوذىانط ، اولصا ط ، : ااالن ساط، ىل عيا م  طس  يزن  اوى)  قيصم     
 اوفرد  فر ض  عوى يلاىا ألنو اوطاترم  اوليا م فكرة  ااااً  رف   و يرت فقا   ا  ، اوذما(
  اوليا م ا  عاد اوسطات ي اد وك  عوطو اوسويك فيك فل عوطيا االعتطاد  ال يط   اوخارج   

  2171ا دمحم ع اس ، . وواخصط  اوط ين 
  اواخصط   م،   ستق  حاضر  ا  قاريخ افوي اوز  ، فكرة اواخصط  قتضط        
 . 2006 اوططبلدي، اوطظلك ع ا( . ضلراافت   ين  لى إنطا ااتجاع ،  ال ر ةط وطست

  عا  طز او احةين  ط   نياع  اواخصط  ماوتاول :
اواخصط  اولصا ط  اوتل قلانل    نقص  حر ان  قلطم عوى قلييضو وويصيل  .7

 اوراح  اوظفسط  .إوى 
 اواخصط  اوسط يباقط  اوتل ُقلانل    اضطراعات نفسط  . .2
 اوتل قت  ك فطيا نزعات  تضارب  .اواخصط  اوطتذ ذع   غطر اوطتيازن   .1
 اواخصط  االنفصا ط   اوتل قظير  جطيع     رد د األفلال اوغري    اوطتظاعض  . .4
  اوسارة .اواخصط  اوطتقو    اوطتأر     ط  اوطااعر او زيظ   .5
 اواخصط  اوطتيحاة اوتل قيرب    اوياعع  قظس  عاوطًا     حل اوخطال . .6
 اواخصط  اوط    وولزو   اويحاة  اال ت ا( عاوظفس. .7
اواخصط  اوطتكا و  اوتل قلطم  تيازن  انسجام عوى  ااس ي قم ووفرد اوتيافم  .8

  2000 فر  ،   ي  وطم( اوظفسل .
 :الدمات خرائص

 عص ل. فسطيوي ل نظام .7
 غطر ُ بلحظ   وك  ُيط   االاتاالل عوطيا . .2
 عا قرق ط عل  اوسطات عضيا   ل   ظفس اوقار ، عا قرق ط عصيرة ع سط   .  .1
 قت ال عل  اوسطات  قتغطر  ع اوظطي . .4
، فل الطاة صاو ل  را ح عزت  حطا(. اوسطات ويا عية دافلط  دا م اوفرد .5

2171  
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 الدراسة:  فروض
در ات   تياطات ط     α) ≤0.05 ستيد  ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  عظا قي  ال -7

قلزد  اعطظ  اواراا  اواافلط  واد اوطلوطط   فراد اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس
 اوجظس.وطتغطر 

 ط   تياطات در ات     α) ≤0.05 ستيد  ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  عظا قي  ال -2
قلزد  اعطظ  اواراا  اواافلط  واد اوطلوطط   فراد اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس

 اولطر.وطتغطر 
 ط   تياطات در ات    α) ≤0.05 ستيد  ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  عظا قي  ال -1

قلزد اعطظ  اواراا   اواافلط  واد اوطلوطط    فراد اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس
 اظيات اوخ رة.وطتغطر 

 ط   تياطات در ات   α) ≤0.05ال قي ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  عظا  ستيد  -4
اعطظ  اواراا  اطات اواخصط  واد اوطلوطط  فراد اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس 

 قلزد وطتغطر اوجظس.  
 ط   تياطات در ات   α) ≤0.05ق ذات دالو  إحصا ط  عظا  ستيد ال قي ا فر  -5

اعطظ  اطات اواخصط  واد اوطلوطط    فراد اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس
 لزد وطتغطر اولطر.اواراا    ق

 ط   تياطات در ات      α) ≤0.05ال قي ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  عظا  ستيد -6
اعطظ  اطات اواخصط  واد اوطلوطط    فراد اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس

 قلزد وطتغطر اظيات اوخ رة.اواراا    
 ط   تياطات در ات     α) ≤0.05 ستيد ا عبلع  ذات دالو  إحصا ط  عظا ال قي  -7

 تياطات در ات  فراد  دافلط  اوطلوك  بط  فراد اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس 
 اعطظ  اواراا   . اطات اواخصط  واد اوطلوطط  اولطظ  عوى األعلاد  اوار   اوكوط  وطقطاس

 . اواخصط  اطاقو    بلل يط   اوتظ ؤ  اافلط  اوطلوك ال  -8
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 منهج الدراسة:
ااتخا ت او احة  اوطظي  اويصفل اوت وطول وطظاا تو وط طل  ىذه اواراا . حطت قك     

فل اوططوك  اولربط   -اوريا   -حل اولزيزي   اوطلوطط    ل   اارسااتقصا( آرا( 
 .ىك     ي  نظر   ستيد دافلطتيك  عبلعتو عسطات  خصطتيك حيل اوسليدي  

 مجتمع الدراسة:
فل  -حل اولزيزي  – اوطلوطط    ل   اارس اوريا     قكين  جتطع اواراا      

/ 2175فل اولام اواراال ا  لوطاً   71ع ياول ا حطت يقار عادىكاوططوك  اولربط  اوسليدي  
 م . 2176

 عينة الدراسة:
   لوطًا، قك ا تطارىك عطريق  اولطظ  اولايا ط  71قكينت عطظ  اواراا  اوكوط     ا      

 ل رعك   اات ان ،  اوجا66حصطو  اوجطع ااو سطط ،  بلا إقطام عطوط   طع او طانات  صوت 
 ي ط  قيزيع  فراد عطظ  اواراا  حسب اوجظس  اولطر  اظيات اوخ رة.  7ا

  7ا ا ل
 .اوجظس  اولطر  اظيات اوخ رةقيزيع عطظ  اواراا  حسب  

 اوطجطيع اوظس   اوط يي  اولاد اوطتغطر
 66 75.8 50 ذمر اوجظس

 24.2 16  نةى
 66 66.7 44 اظ . 18 – 25 اولطر 

 33.3 22 اظ . 52 – 19
 66 30.3 20 اظيات 5اعم     اظيات اوخ رة

 28.8 19 اظيات 71 – 5 ط  
 40.9 27 اظيات 71 كةر    

 

 أدوات الدراسة:
علا إتبلع او احة  عوى عاد    اوارااات اوساعق   األد ات اوطستخا    عوى األدب      

 :  ىطاعا تطار  داقا اواراا   تاوتربيي اوطتلوم عطيضيع اواراا    ىاافيا  فر ضيا عا 
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 Costa & Mc) وماكري  لكوستا لمذخرية الكبرى  الخمدة العوامل قائمة -7
Crae1992) : 

   اكري  كياتا ع م    وواخصط  اوك رد  اوخطس  اوليا م عا ط  قصططك قك
Costa & Mc Crae1992)ِع م     اولربط  عاووغ   اعاادىا اعت اايا قك    اوتل

 اوك رد  اوخطس  اوليا م عا ط  ،  قلا 7997 عام األنصاري  دمحم  ار اوامتير
 وواخصط  (NEO-FFi-s) األاااط  األعلاد عطاس إوى قياف  يضيعط   داة    ل

 االاتخ ارات  ظي  اوقا ط  ىذه  ااتخا ت رات ، اول ا     جطيع   ياات 
 عا ط  قتكين وواخصط  ،    عطاايا فل اول ارات     جطيع  ىعو يلتطا اوذي

 فرعط   قايطس  طس  ىعو  قسط   ظاا 61    وواخصط  اوك رد  اوخطس  اوليا م
 كم  يضك،  اوضططر   يقظ   اوصفا( اوطط  ، االن ساتط ، اولصا ط ، :ل ى

 :اوجا ل اوتاول  فم ع ارة 72فرعل   قطاس
   2ا  ا ل

 اوخطس  اواخصط   علاد ىعو اول ارات قيزيع ييضح
 رعك اول ارات اولا م
 اولصا ط 

Neuroticism 
 56-7-47-16-26-27-77-6 اول ارات االيجا ط 

 46-17-76-7 اوسو ط اول ارات 
 االن ساتط 

Extraversion 
 52-47-17-12-22-77-7-2 اول ارات االيجا ط 
 12،27،42،57 اول ارات اوسو ط 

 اوخ رة عوىح االنفتا      
Openness To Experience  

 - 28- 43- 53- 58. -71 اول ارات االيجا ط 
 3،8،18،23،33،38،48 اول ارات اوسو ط 

 اوطط   
Agreeableness 

 49-14- 79 -4 اول ارات االيجا ط 
 9،14،24،29،39،44،54،59 اول ارات اوسو ط 

 اوضططر يقظ 
Conscientiousness 

 5- 10- 20- 25- 35- 40- 50- 60. اول ارات االيجا ط 
 55-45-11-75 اول ارات اوسو ط 

 :الترحيح تعميمات -ب
 دعطق ، 75إوى  71    قط طقطا  يستغرق   طاعل،    فردي عا م اوقا ط  قط طم يط       
  يافم غطرا اوخطاال وط رت  قطاس  فم  اا م  طس      احا  ايم عا تطار اإل اع   قتك
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 عإعطا(  يتك اوتص طح  ) ااً   يافم -  يافم - ال  دري  –  يافم غطر -االتبلق عوى
  7-2-1-4-5   اول ارات اوسو ط  اوار ات ا 5-4-1-2-7اوار ات ا اإليجا ط  اول ارات

 عا ااتظات او احة  فل قفسطرىا وظتا   األداة ألاويب وط رت اوذي ي اد در   اوط  يث عوى 
اوطقطاس فل ضي( در    يافقتو    عام  يافقتدو عودى  ظديد اوطقطداس،  قت داد اوار د  عإعطدا( 

تجطب اوط  يث عوى  طزان     تصم رق ل  تدارج يادتطم   زان  ختوف  وبلاتجاع ، ع طت يس
 وت ايا تديل  بليدا اوطقطداس اوخطاادل ااو دا د اودانطا  اولوطدا ، قدك حسداب عوى  طس نقاط. 

=  4/5  وو صدديل عوددى تدديل اوخوطدد  اوصدد طح ا5 ، يددك قددك ققسددططو  دد  ا4= 7-5اوطدداد ا
قطداس ا    اايد  اوطقطداس  ىدى  ،  بلا ذو  قك إضاف  ىذه اوقططد  إودى  عدم عططد  فدل اوط1.81

اوياحا اوص طح   ذو  وت ايا او ا األعوى ويدذه اوخوطد ,  ى دذا  صد ح تديل اوخبليدا مطدا ىدي 
  : 1فل اوجا ل رعك ا

   1ا  ا ل
 تيل اوخبليا.

 الدرجة المدتوى  الرقم
  ظخف   اا 7.79 - 7إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووسط    ط   7
  ظخف  2.59  - 7.81ووسط    ط   كةر     إذا قرا حت عطط  اوطتياط 2
  تياط 1.19  - 2.61إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووسط    ط   كةر     1
 ك طرة 4.79  - 1.41إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووسط    ط   كةر     4
 ك طرة  اا 5  - 4.21إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووسط    ط   كةر     5

صدداق اوط  طددط      ددا يلددرف عاوصدداق اوطظطقددل  ذودد  علددر   ااددتخاامتددم صدددا ااداة: 
ااددد   االادددت ان  وطدددا    طدددط   ددد  ذ د اال تصددداص  يددداف اوتأكدددا  ددد   ظ 7االادددت ان  عودددى 
ا( مدم  ظيدا ووطجدال اودذي  ضدلت فطدو  ماندت  ادبل   صدطاغ  اوفقدرات  انتطد  عات      ودو

 نسب اقفاعيك ماوتاول :
 %85     وو              ظاا   االات ان  وطا  عات -1
 %91ابل   صطاغ  اوفقرات                           -2
 %95         ووطجال اوذي  ضلت فطو فقرةانتطا( مم  -3

 Cronbachاحتساب اوة ات ع  تريم حساب  لادو  اكر ن اخ  وفا  ا ثبات ااداة: تم
Alpha.   عوى 75.6 ن عطط  اوة ات عطريق   لا م مر ن اخ  وفا  وغت ا حطت ق ط  %
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  عوى اط  اوصفا ة، 79.7%  عوى اط  االن ساتط ،  ا81اط  اولصا ط ،  بوغت ا
 ، 87.5  عوى اط  اوطط  ،  طظطا مانت عوى اوفقرات اوتل ققطس يقظ  اوضططرا82.4 ا

 ا    اوة ات. ىذا ياطر إوى  ن األداة قطتع  ار    طاة إوى  طاا  ا
ووتلرف إوى در   دافلط  اوتلوك واد  فراد اولطظ   :مقياس الدافعية )إعداد الباحثة( -2

  ظيا دراا  مم  اوسط يوي ل  اوارااات اوساعق  عا ت او احة  عاالتبلع عول األدب
(MERCÈ. B.,et al, 2009): ، (Bernaus, M. and Gardner, R.C, 2008) 

Richard A. Alugchaab, 2011)    ،  ظيا :  قطاس  اوطقايطس اوطختوف  فل اواافلط  
اواافلط  وئلنجاز ا فار ق ع ا اوفتاح  ،  قطاس 2171: قينل  يزان ااواافلط  وئلنجاز 

اوط تيد،  مذو  اوت قم    صاق اوطقطاس عااتخاام اوصاق اوظاىري  صاق    ، 2177:
 .  فقرة25ا   اوطقطاس  قكينت ع ارات

 اددويب وط ددرت اوددذي ي دداد در دد  اوطف دديص اد فددل قفسددطر نتددا   األداة  عوددى اددتظقددك اال     
عوددى اوطقطدداس فددل ضددي( در دد   يافقتددو    عددام  يافقتددو عوددى  ظدديد اوطقطدداس،  قت دداد اوار دد  
عإعطدددا(   زان  ختوفددد  وبلادددتجاع ، ع طدددت يسدددتجطب اوطف ددديص عودددى  طدددزان     تصدددم رق دددل 

 وت ايدددا تددديل  بليدددا اوطقطددداس اوخطاادددل ااو دددا د اودددانطا عودددى  طدددس نقددداط.  تدددارج يادددتطم 
  وو صدديل عوددى تدديل اوخوطدد  5 ، يددك قددك ققسددططو  دد  ا4= 7-5 اولوطددا ، قددك حسدداب اوطدداد ا

 ،  بلددا ذودد  قددك إضدداف  ىددذه اوقططدد  إوددى  عددم عططدد  فددل اوطقطدداس ا   1.81=  4/5اوصدد طح ا
ت ايددا او ددا األعوددى ويددذه اوخوطدد ,  ى ددذا  صدد ح  اايدد  اوطقطدداس  ىددى اوياحددا اوصدد طح   ذودد  و

  :4تيل اوخبليا مطا ىي فل اوجا ل رعك ا
  4ا  ا ل

 تيل اوخبليا. 
 الدرجة المدتوى  الرقم

  ظخف   اا 7.79 - 7إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووار   اوكوط   ط   7
  ظخف  2.59  - 7.81إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووار   اوكوط   ط   كةر     2
  تياط 1.19  - 2.61إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووار   اوكوط   ط   كةر     1
 ك طرة 4.79  - 1.41إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووار   اوكوط   ط   كةر     4
 ك طرة  اا 5  - 4.21إذا قرا حت عطط  اوطتياط ووار   اوكوط   ط   كةر     5
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صداق اوط  طدط      دا يلدرف عاوصداق اوطظطقدل  ذود  علدر   اادتخاامتم  صدا المقياس:
   طط     ذ د اال تصاص  ياف اوتأكا     ظاا   اوطقطاس وطدا  ُعدا  د   7اوطقطاس عوى

 مانت نسب اقفداعيك    وو  ابل   صطاغ  اوفقرات  انتطا( مم  ظيا ووطجال اوذي  ضلت فطو
 كاوتاول :

 %85         ظاا   االات ان  وطا  عات      وو     -4
 %91ابل   صطاغ  اوفقرات                           -5
 %95انتطا( مم فقرة ووطجال اوذي  ضلت فطو          -6

احتساب ي ات األداة ع  تريم حساب  لادو  اكر ن اخ  وفا  تم  ثبات المقياس:
 . حطت ق ط   ن عطط  اوة ات عطريق   لا م مر ن اخ  وفا  وغت Cronbach Alphaا
%  عوى اوار   اوكوط  واافلط  اوتلوك  ىذا ياطر إوى  ن األداة قطتع  ار   عاوط     92.5ا

 اوة ات.
قطدت اوطلاوجد  اإلحصدا ط  اوبلز د  وو طاندات،  قدك اادتخاام اإلحصدا( المعالجة اإلحرائية: 

اويصفل عااتخراج األعااد،  اوظسب اوط يي ،  اوطتياطات او سا ط ،  االن رافات اوطلطاري  
ودددداد  فددددراد اولطظدددد   ااددددتجاعاقيك عوددددى األداة،  عددددا ف صددددت فرضددددطات اواراادددد  عدددد  تريددددم 

 ،  ق وطددم اوت دداي  األحددادي t-testاال ت ددارات اإلحصددا ط  اوت وطوطدد  اوتاوطدد : ا ت ددار ات  ا
 ، Pearson Correlation  لا ددم االرق دداط  طراددين ا ، one – way anovaا

ق وطددددم االن دددداار   ااددددتخاام و سدددداب ي ددددات األداة، ااددددتخام  لا ددددم اوة ددددات مر ن دددداخ  وفددددا 
 ذودد  عااددتخاام او اادديب عااددتخاام  رنددا   اوددرزم اإلحصددا ط  وولودديم ، اوطتلدداد اوتدداريجل 

  .SPSSاال تطاعط  ا
 :نتائج الدراسة

ااددتخا ت او احةدد  ا ت ددار ت  ووت قددم  دد  صدد   اوفددر  اال ل: نتددا   اوفددر  األ ل     
  .5اوجا ل رعك ا  ، مطا ىي  اضح فلt-testا
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  5ا  ا ل
   ووفر ق فل اوطتياطات او سا ط  اوكوط  ق ًلا وطتغطر اوجظس.t-testنتا   ا ت ار ت ا 
 اوطتغطر
 

اوطتياط  اولاد اوجظس
 او سا ل

االن راف 
 اوطلطاري 

در ات 
 او ري 

عطط  ت 
 اوط سيب 

اواالو  
 اإلحصا ط 

- 0.42 3.58 50 ذمر اواافلط 
1.802 

64 0.076 
 0.22 3.78 16  نةى

انو ال قي ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  ق لا وطتغطر اوجظس فل  يتضح    اوجا ل     
او سا ل وواافلط  ط ، فقا  وغ اوطتيا ا عطظ  اواراا    تياطات اواافلط  واد اوطلوطط 
  فل حط   وغ اوطتياط او سا ل واد اإلناث 3.58عوى اوار   اوكوط  واد اوذمير ا

 .قا قك ع يل اوفر  اوصفري األ ل ق لا ولام   يد فر ق ف  (3.78
-tاادتخا ت او احةد  ا ت دار ت ا ووت قم  د  صد   اوفدر  اوةدانل : نتا   اوفر  اوةانل

test6 ، مطا ىي  اضح فل اوجا ل رعك ا.  
  6ا  ا ل

 اولطر.   ووفر ق فل اوطتياطات او سا ط  اوكوط  ق ًلا وطتغطرt-testنتا   ا ت ار ت ا 
 اوطتغطر
 

اوطتياط  اولاد اولطر
 او سا ل

االن راف 
 اوطلطاري 

در ات 
 او ري 

عطط  ت 
 اوط سيب 

اواالو  
 اإلحصا ط 

 18 – 25 اواافلط 
 اظ 

44 3.57 0.39 -
1.649 

64 0.104 

19 – 52 
 اظ 

22 3.74 0.37 

دالو  إحصا ط  ق لا   انو ال قي ا فر ق ذات 6قظير اوظتا   اوياردة فل اوجا ل رعك ا    
، فقا  وغ اوطتياط اعطظ  اواراا  وطتغطر اولطر فل  تياطات اواافلط  واد اوطلوطط 

اظ    18 – 25او سا ل عوى اوار   اوكوط  وواافلط  واد اوطلوط  اوذي   عطارىك ا
اظ    52 – 19  فل حط   وغ اوطتياط او سا ل واد اوطلوط  اوذي   عطارىك ا3.57ا

 .ام   يد فر ق فقا قك ع يل اوفر  اوصفري اوةانل ق لا ول  (3.74
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اوطتيادطات او سدا ط   قدك اادتخراج ووت قم  د  صد   اوفدر  اوةاودت :نتا   اوفر  اوةاوت
ذودد  مطددا لوطددط  ق لددا وطتغطددر اددظيات اوخ رة،   االن رافددات اوطلطاريدد  وار دد  اواافلطدد  ودداد اوط

  7ارعك  جا لاوىي  اضح فل 
  7ا  ا ل

 اوطتياطات او سا ط ،  االن رافات اوطلطاري  واافلط  اوطلوطط  ق لا وسظيات اوخ رة. 
اوطتياط  اولاد اظيات اوخ رة اوطتغطر

 او سا ل
االن راف 
 اوطلطاري 

 اواافلط   
 

 0.29 3.47 20 اظيات 5اعم    
 0.41 3.70 19 اظيات 71 – 5 ط  

 0.41 3.70 27 اظيات 71 كةر    
ق لددا     دديد ققددارب  ددط   تياددطات اواافلطدد  ودداد اوطلوطددط  7 دد  اوجددا ل رعددك ا يتضددح     

قددك ااددتخراج نتددا   ق وطددم اوت دداي  األحددادي مطددا ىددي  .  وف ددص اوفددر اددظيات اوخ ددرةوطتغطددر 
  .8 ارد فل اوجا ل رعك ا

  8ا ا ل
  ووفر ق فل اواافلط  واد One Way Analysis of Varianceنتا   ا ت ار ق وطم اوت اي  األحادي ا

 اظيات اوخ رة.ق لا وطتغطر اوطلوطط  
 اوطتغطر
 

 جطيع   صار اوت اي 
 اوطربلات

در ات 
 او ري 

 تياط 
 اوطربلات

عطط  ف 
 اوط سيب 

اواالو  
 اإلحصا ط 

 2.432 0.345 2 0.690  ط  اوطجطيعات اواافلط  
 
 

0.096 
 
 

 1421. 63 8.940 دا م اوطجطيعات
 65 9.631 اوطجطيع 

  انو ال قي ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  عظدا اوطسدتيد 8يتضح    اوجا ل اوسا م رعك ا    
α) ≤0.05    اددظيات اوخ دددرة، فقدددا ق لددا وطتغطدددر  ا عطظدد  اوارااددد   ودداد اوطلوطدددط فددل اواافلطددد

  عظددددا  سددددتيد اواالودددد  2.412 وغددددت عططدددد  اف  اوط سدددديب  عوددددى اوار دددد  اوكوطدددد  وواافلطدددد  ا
 .ع يل اوفر  اوصفري  اوةاوت ،  ق لا ولام   يد فر ق فقا قك 1.196ا

 ، t-testا ت دار ت اقدك اادتخاام  ووت قدم  د  صد   اوفدر  اوراعدع :نتدا   اوفدر  اوراعدع 
  .9ا رعك جا لاوفل كطا 
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  9ا  ا ل
 .  ووفر ق فل اوطتياطات او سا ط  اوكوط  ق ًلا وطتغطر اوجظسt-testنتا   ا ت ار ت ا

 اوطتغطر
 

اوطتياط  اولاد اوجظس
 او سا ل

االن راف 
 اوطلطاري 

عطط  ت 
 اوط سيب 

در ات 
 او ري 

اواالو  
 اإلحصا ط 

 اولصا ط 
 

 *0.033 64 2.179 0.59 2.33 50 ذمر
 0.20 2.00 16  نةى

 *0.021 64 2.367 0.50 3.65 50 ذمر االن ساتط 
 0.34 3.33 16  نةى

 **0.001 64 3.561- 0.37 4.30 50 ذمر اوصفا ة
 0.14 4.63 16  نةى

 0.331 64 0.980 0.32 2.83 50 ذمر اوطط  
 0.14 2.75 16  نةى

 0.304 64 1.036 0.55 3.87 50 ذمر يقظ  اوضططر
 0.10 3.72 16  نةى

    يد فر ق ذات دالو  إحصا ط  ق لا 9قظير اوظتا   اوياردة فل اوجا ل رعك ا     
، حطت مانت اعطظ  اواراا  وطتغطر اوجظس فل  تياطات اطات اواخصط  واد اوطلوطط 

اوفر ق عوى اطتل ااولصا ط   االن ساتط   وصاوح اوذمير، مطا  مانت اوفر ق عوى اط  
ااوصفا ة  وصاوح اإلناث، فل حط  ق ط  انو ال قي ا فر ق ق لا وطتغطر اوجظس عوى 

عوى اطتل ااوطط     ق لا وذو  فقا قك ع يل اوفرضط اطتل ااوطط    يقظ  اوضططر  
ااولصا ط  م   يد فر ق، فل حط  قك رفضيا عوى اطات ولا  يقظ  اوضططر 

 اوصفا ة   ذو  وي يد فر ق ذات دالو  إحصا ط .  االن ساتط 
-tا ت ددار ت ا امااددتخاقددك  ووت قددم  دد  صدد   اوفددر  اوخددا س :نتددا   اوفددر  اوخددا س

test 71ارعك  جا لاو ، مطا ىي  اضح فل.  
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  71ا  ا ل
 فل اوطتياطات او سا ط  اوكوط  ق ًلا وطتغطر اولطر.  ووفر ق t-testنتا   ا ت ار ت ا

 اوطتغطر
 

اوطتياط  اولاد اولطر
 او سا ل

االن راف 
 اوطلطاري 

عطط  ت 
 اوط سيب 

در ات 
 او ري 

اواالو  
 اإلحصا ط 

 اولصا ط 
 

 0.945 0.51 2.29 44 اظ . 18 – 25
 

64 
 

0.348 
 0.59 2.16 22 اظ . 52 – 19 

 0.045 0.45 3.57 44 اظ . 18 – 25 االن ساتط 
 

64 
 

0.964 
 0.54 3.57 22 اظ . 52 – 19 

 0.188- 0.34 4.37 44 اظ . 18 – 25 اوصفا ة
 

64 
 

0.851 
 0.40 4.39 22 اظ . 52 – 19 

 1.538 0.32 2.85 44 اظ . 18 – 25 اوطط  
 

64 
 

0.129 
 0.20 2.74 22 اظ . 52 – 19 

يقظ  
 اوضططر

 0.534 64 0.625 0.52 3.86 44 اظ . 18 – 25
 0.40 3.78 22 اظ . 52 – 19

جا ل انو ال قي ا فر ق ذات دالو  إحصا ط  ق لا وطتغطر قظير اوظتا   اوياردة فل او     
حسب  ا ىي  راد  ،  ذو ياطات اطات اواخصط  واد اوطلوطط اعطظ  اواراا  اولطر فل  ت

  يد فر ق ذات دالو  إحصا ط  فقا قك ع يل اوفرضط  ولام  نظرًا ،  71ا ا ل فل 
 اوخا س .

اوطتيادطات او سدا ط   قدك اادتخراج ووت قم    ص   اوفر  اوسادس :نتا   اوفر  اوسادس
ق لدا وطتغطدر ادظيات  ا عطظد  اوارااد     االن رافات اوطلطاري  وسطات اواخصط  واد اوطلوطدط 

  .77اوخ رة،  ذو  مطا ىي  اضح فل اوجا ل رعك ا
  77 ا ل ا

 اوطتياطات او سا ط ،  االن رافات اوطلطاري  وسطات اواخصط  ق لا وسظيات اوخ رة. 
 اوطلطاري  االن راف اوطتياط او سا ل اولاد اظيات اوخ رة اوسط 

 اولصا ط 
 

 0.46 2.21 20 اظيات 5اعم    
 0.47 2.23 19 اظيات 71 – 5 ط  

 0.64 2.29 27 اظيات 71 كةر    
 0.44 3.50 20 اظيات 5اعم     االن ساتط 

 0.50 3.57 19 اظيات 71 – 5 ط  
 0.50 3.63 27 اظيات 71 كةر    
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 االن راف اوطلطاري  اوطتياط او سا ل اولاد اظيات اوخ رة اوسط 
 0.29 4.46 20 اظيات 5اعم     اوصفا ة

 0.37 4.42 19 اظيات 71 – 5 ط  
 0.38 4.29 27 اظيات 71 كةر    

 0.23 2.88 20 اظيات 5اعم     اوطط  
 0.38 2.77 19 اظيات 71 – 5 ط  

 0.24 2.80 27 اظيات 71 كةر    
 0.48 3.77 20 اظيات 5اعم     يقظ  اوضططر

 0.55 3.82 19 اظيات 71 – 5 ط  
 0.46 3.89 27 اظيات 71 كةر    

ا عطظد  يتضح    اوجا ل   يد ققارب  ط   تياطات اطات اواخصدط  وداد اوطلوطدط       
اددظيات اوخ ددرة.  وف ددص اوفرضددط  قددك ااددتخراج نتددا   ق وطددم اوت دداي  ق لددا وطتغطددر  اواراادد    

  72ا رعك األحادي مطا ىي  ارد فل اوجا ل
  72 ا ل ا

 اظيات اوخ رة.ق لا وطتغطر ووفر ق فل اطات اواخصط  واد اوطلوطط    ا ت ار ق وطم اوت اي  األحادي نتا 
 األعلاد
 

 جطيع   صار اوت اي 
 اوطربلات

در ات 
 او ري 

 تياط 
 اوطربلات

عطط  ف 
 اوط سيب 

اواالو  
 اإلحصا ط 

 اولصا ط 
 

 0.130 0.0385 2 0.0719  ط  اوطجطيعات
 
 

0.878 
 
 

 2961. 63 18.659 اوطجطيعاتدا م 
 65 18.736 اوطجطيع 

 0.393 0.0920 2 0.184  ط  اوطجطيعات االن ساتط 
 
 

0.677 
 
 

 0.234 63 14.759 دا م اوطجطيعات
 65 14.943 اوطجطيع 

 1.524 0.191 2 0.383  ط  اوطجطيعات اوصفا ة
 
 

0.226 
 
 

 0.126 63 7.911 دا م اوطجطيعات
 65 8.293 اوطجطيع 

 0.801 0.0659 2 0.132  ط  اوطجطيعات اوطط  
 
 

0.453 
 
 

 0.0822 63 5.182 دا م اوطجطيعات
 65 5.314 اوطجطيع 

 0.362 0.0868 2 0.174  ط  اوطجطيعات يقظ  اوضططر
 
 

0.698 
 
 

 0.240 63 15.132 دا م اوطجطيعات
 65 15.306 اوطجطيع 



 

 

 )   775  
2017 يناير، 49جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 د. عائشة حجازى    &   د. أمرية عبداحلفيظ

  انددو ال قي ددا فددر ق ذات دالودد  إحصددا ط  عظددا اوطسددتيد 72يتضددح  دد  اوجددا ل اوسددا م ا    
α) ≤0.05    ادددظيات ق لدددا وطتغطدددر ا عطظددد  اوارااددد    وددداد اوطلوطدددط  فدددل ادددطات اواخصدددط

  عظددا 1.711اوخ ددرة، فقددا  وغددت عططدد  اف  اوط سدديب  عوددى اوار دد  اوكوطدد  وسددط  اولصددا ط  ا
  عظا 1.191عطط  اف  اوط سيب  عوى اط  االن ساتط  ا ،  بوغت 1.878 ستيد اواالو  ا
  عظددا 7.524 ،  بوغددت عططدد  اف  اوط سدديب  عوددى اددط  اوصددفا ة ا1.667 سددتيد اواالودد  ا
  عظدددا 1.817 ،  بوغدددت عططددد  اف  اوط سددديب  عودددى ادددط  اوطط ددد  ا1.226 سددتيد اواالوددد  ا
  1.162  اوضدططر ا ،  بوغت عططد  اف  اوط سديب  عودى ادط  يقظد1.451 ستيد اواالو  ا

ام   دددديد فددددر ق فقددددا قددددك ع دددديل اوفددددر  اوصددددفري ولدددد نظددددراً  ،   1.698عظدددا  سددددتيد اواالودددد  ا
 .اوسادس
 لا ددددم  امااددددتخاقدددك  اوفددددر ت قددددم  ددد  صدددد   وو :ا االرق دددداتل    اوفددددر  اوسددداعع نتدددا  

 تياددطات دافلطدد  اوطلوددك  بددط    وولبلعدد   ددط  Pearson Correlationاالرق دداط  طراددينا
  .71ا جا لاو ذو  مطا ىي  اضح فل اطات اواخصط  

  71 ا ل ا
  تياطات دافلط  اوطلوك  بط  اطات اواخصط .وولبلع   ط      لا م االرق اط  طراين نتا  

 يقظ  اوضططر اوطط   اوصفا ة االن ساتط  اولصا ط  اواافلط  اوطتغطرات
 **0.357 0.021- **0.445 **0.374 **0.410-  م. االرق اط اواافلط 

 0.003 0.866 0.000 0.002 0.001  اواالو 
 اولصا ط 

 
 *0.295- 0.134- **0.473- **0.363-   م. االرق اط
 0.016 0.282 0.000 0.003   اواالو 

 **0.440 **0.489 0.117    م. االرق اط االن ساتط 
 0.000 0.000 0.350    اواالو 

 0.197 0.107     م. االرق اط اوصفا ة
 0.112 0.391     اواالو 

 **0.593      م. االرق اط اوطط  
 0.000      اواالو 

       م. االرق اط يقظ  اوضططر
       اواالو 

                                           (.α) ≤0.05*   دالة إحرائيا عندد مددتوى 
 (.α) ≤0.01* دالة إحرائيا بدرجة عالية عند مدتوى *
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 ددط    α) ≤0.05يتضددح  دد  اوجددا ل   دديد عبلعدد  اددو ط  ذات دالودد  إحصددا ط  عظددا اوطسددتيد 
 تياددطات در ددات اواافلطدد   اددط  ااولصددا ط  ، مددذو  ق ددط    دديد عبلعدد  ايجا طدد  ذات دالودد  

 اوصدفا ة،  يقظد  اوضدططر ، إحصا ط   ط   تيادطات در دات اواافلطد   ادطات ااالن سداتط ، 
 نظددراً    فددل حددط  ق ددط  انددو ال قي ددا عبلعدد  ذات دالودد  إحصددا ط   ددط  اواافلطدد   اددط  اوطط دد .

 وي يد عبلع  ذات دالو  إحصا ط  وذا قك رف  اوفرضط  اوصفري  اوساعل .
قددك اادتخاام ق وطددم  نتدائج الفددرل الثددامل ) التنبدؤي ( : لمتحقددئ مددل نتددائج الفدرل الثددامل 

  74جا ل رعك ااومطا يتضح     اار اوطتلاد اوتاريجل االن
   74 ا ل ا

 نتا   ق وطم االن اار اوطتلاد اوتاريجل حسب  ىطط  قأيطر اوليا م اوطستقو  
 عوى اوطتغطر اوتاعع ادافلط  اوطلوك   اوخطس  اواخصط  اطاتا

 R R2 اوليا م اوطستقو 
نس   
 اوطساىط 

B Beta "ف" "ت" 

 15.544 2.418 478. 836. 245. 245. 495. االن ساتط 
 77.818 3.979 252. 792. 090. 335. 579. اوصفا ة
 212.71 2.313 491.- 1.070- 065. 400. 633. اوطط  

 675.77 3.683 425. 668. 109. 509. 714. يقظ  اوضططر
اوتظ دددؤ يتضدددح  ددد  اوجدددا ل اوسدددا م  ن  ططدددع ادددطات اواخصدددط  اعددداا اولصدددا ط   قسددديك فدددل 

% 71.9%، 6.5%، 9%، 24.5 اافلط  اوطلوك،  مانت نسب اإلايام عوى اوظ دي اوتداول: 
ووسدددطات: االن سددداتط   اوصدددفا(  اوطط ددد   يقظددد  اوضدددططر عودددى اوترقطدددب. مطدددا يط ددد  صدددطاغ  

  لادو  اوتظ ؤ  اافلط  اوطلوك    اطات اواخصط  ماوتاول:
اوطط دد  +  7.171 –اوصددفا(  1.792االن سدداتط  +  1.816+  36.827دافلطدد  اوطلوددك = 

نسدددب إاددديام ادددطات اواخصدددط  فدددل اوتظ دددؤ ييضدددح  اواددد م اوتددداول يقظددد  اوضدددططر ،  1.668
  اافلط  اوطلوك.

 
 



 

 

 )   777  
2017 يناير، 49جملة اإلرشاد النفسي، العدد   

 د. عائشة حجازى    &   د. أمرية عبداحلفيظ

 
 أهم التوصيات :

 قجا ز عوى  ساعاة اوطلوطط  ياف  اوطاارس  ستيد  عوى اوظفسط  ووطساعاة  رمز قيفطر -7
 . اواخصل صليبات اوتكطا     اوتخفطا

  اإل  انطات اوتل يتطتع  يا اوطلوك     بلل إ ضاعو راتاوططيل  اوقا  راعاة  -2
وبل ت ان انتقا( ووق يل فل عل  اوتخصصات اولوطط   ذو   ياف رفع  ستيد اوطلوك  

 ظل. اوطي إوى ق قطم اوظجاح األكاديطلعو  اويصيل 
قيط   قط      إعااد  را   وتظطط  دافلط  اوُطلوطط  فبل ا  ن قكين ىظاك  را   إعااد    -1

 ، فاواافلط  ال قظطي عا م قوقا ل واد اولايا    اوطلوطط  .ربط اوطلوك عطيظتو 
اوتأكطا عوى اىتطام اوطلوك  عاوتغذي  اورا ل  فبل ا ووطلوك     ن يلرف  ستيد  دا و فل  -4

 ،  طا ُيط ظو     لرف  نقاط اوقية  نقاط اوضلا إوى زيادة دافلطتو .عطوو 
 ط  عسطات اواخصط  وادطوطر اي  اوتربييط   اوطلاوجط  اوظفسضر رة اىتطام ا -5

  اوطلوطط   اوتياع فل قاخطصيا  ق سطظيا فل ضي(  ظاى  إر ادي   برا   قربيي 
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 املراجع:
 : عبلع  اواافلط  ن ي اولطم   ل  اوطتغطرات اواخصط  2111 ار عطر اولطر ا .7

،  ا ل  عطر   رمز او  يث اوتربيي  جو   اويمطفط  واد اوطيمفط  فل د و  اوكييت ، 
 . 714ص -79، ص 

  111ص-227ص،   ت   اول ط ان ،   قطاس اواافلط  وئلنجاز  : 2171قينل  يزان ا .2
  اوتيزيع، عطان ، ووظار  اا   دار اوظفسط ، اوطيايع    2111ا فر     ي  وطم .1

 .798ص -ص771، األردن
اوجا ل  ،اإلا ظاري     اب  ؤاس  ، اطاقيا اواخصط   :2116ا اوططبلدي اوطظلك ع ا .4

 . 89ص-74ص،   صر اولربط   طييري  
، موط  اوتربط  ،  ا ل  اوزعازيم ،  قطاس اواافلط  وئلنجاز  : 2177فار ق ع ا اوفتاح ا  .5

 .  22ص-7ص 
 عوى اوت صطم اوظفسل  اوتيافم اواخصط  اطات قأيطر  :2171الطاة صاو ل ا .6

، موط  اولويم االنسانط   اال تطاعط  ،  ا ل   رااو  دمتيراه اوجا لطط ،  ووطو   األكاديطل
 . 222ص-211ص، اوجزا ر

 كاقم    كم نطيذج فل وواخصط  األاااط  اوط ينات  :2117ادمحم اوسطا   ي ىا ك :  .7
  ظيا،  ا ل  ،اوتربط  كوط   جو ، عا وط   دراا ) اوجا ل  تبلب واد   يوا طرج   يزن ،
 . 274ص -271، ص   17اولاد 

  جو  اولويم اوتربيي اوليا م اوخطس  اوك رد وواخصط  ،   : 2171دمحم ع اس دمحم ا .8
 .114ص -171، اولاد اوةبليين، ص:  اوظفسط 
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Abstract: 
      Attention to the teacher is  growing and his educational behavior 

because of its solid connection by  generations upbringing of our 

youth who are mainstay of community and its evolution, Workers in 

educational and psychological  field  depend on  personality of the 

teacher to help him to the psychological adjustment, So the goal of 

this research is to identify the level of teacher motivation and its 

relationship with personality traits through field survey to Random 

sample (66 members) from the teachers (Alaaziziyah neighborhood 

schools - Riyadh - Saudi Arabia), It used List five factors gauge 

(Costa & Mc Crae1992), Motivation gauge ( Prepared by the 

researcher).   

     The findings show that; There is a positive relationship between  

motivation and attributes ( extroversion, Serenity, vigilance of 

conscience ) While There is no relationship between motivation and 

attribute (Friendliness ) , such as all of  Personality traits Except 

(Neurotic) Contribute to the Predict the motivation of the teacher  

 

 


