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 ملخص الدراسة باللغة العربية

 العامة لكٍل من فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى لسمةهدفت هذه الدراسة لمعرفة ا
وكذلك , كل منهما بإتخاذ القرار عالقةمعرفة  كما هدفت إلى العالقة بينهما, لتحقق منوا, للشخصية

, وقدرة بفاعلية الذاتعلى التنبؤ  العوامل الخمسة الكبرىللتحقق من قدرة  الدراسة الحالية سعت
دراسة وتكونت عينة ال. الرياض بمدينة كليهما على التنبؤ بإتخاذ القرار وذلك لدى مديرات المدارس

من مجتمع الدراسة %( 93)بة مديرة من مديرات المدارس الحكومية بمدينة الرياض بنس( 771)من 
بيانات األولية من إعداد استمارة ال: استخدمت الباحثة عدة أدوات لجمع بياناتها تمثلت فيو , الكلي
والذي ( 7115 ) قادعصام العو هشام عبد اهلل, ومقياس الفاعلية العامة للذات المقتبس من , الباحثة
وقائمة العوامل الخمسة الكبرى التي أعدها كوستا وماكرى , على إعادة صياغته الباحثة عملت

(1992)Costa & McCrae , ومقياس اتخاذ القرار المستخدم من قبل كل من عبدون
عدة  إجراءوب. ة صياغته ليناسب الدراسة الحاليةوقد قامت الباحثة بإعاد( 7110)والسبيعي ,(ت.د)

 مديرات المدارس: توصلت الباحثة لعدة نتائج هي( SPSS)معالجات إحصائية بواسطة برنامج 
وكذلك يتسمن بدرجة مرتفعة دالة في بعض , ادالة في فاعلية الذات وأبعاده يتسمن بدرجة مرتفعة

وبدرجة متوسطة في عامل , (االنسجام, يقظة الضمير االنبساطية)العوامل الخمسة الكبرى 
عالقة إيجابية كما كشفت النتائج عن وجود , عامل العصابية  وبدرجة منخفضة دالة في, نفتاحيةاال 

وعالقة ( االنبساطية, االنفتاحية يقظة الضمير)بين فاعلية الذات وبعض العوامل الخمسة الكبرى 
ين إيجابية بووجود عالقة , سلبية مع عامل العصابية وليس لها عالقة دالة مع عامل االنسجام

االنبساطية, )وجود عالقة إيجابية بين بعض العوامل الخمسة الكبرى  ,فاعلية الذات واتخاذ القرار
أشارت النتائج كما  .وعكسية مع عامل العصابية, القرارواتخاذ ( االنفتاحية االنسجام, يقظة الضمير

تعزى لمتغير سنوات الكبرى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في فاعلية الذات والعوامل الخمسة  إلى
كما توصلت الدراسة إلى أن لبعض العوامل الخمسة الكبرى قدرة على  .التعليمية والمرحلة الخبرة

التنبؤ بفاعلية الذات وأقدرها عامل االنبساطية يليه عامل يقظة الضمير, ولفاعلية الذات وبعض 
على التنبؤ فاعلية الذات ثم عامل وأقدرها  ,العوامل الخمسة الكبرى القدرة على التنؤ بإتخاذ القرار

 على ما توصلت إليه من نتائج عدد وقد قدمت الباحثة بناءاً . يقظة الضمير االنبساطية يليه عامل
 .من التوصيات والمقترحات بدراسات مستقبلية
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Abstract 
The main purpose of the study reported in this thesis was to identify 

general feature of self-efficacy and the big five personality factors, and 

relationship between them. Further, the current study aimed at investigating 

relationship between each with decision-making, and  detect  possibility of the big 

five personality factors to predict self-efficacy, and the possibility 

of both to predict decision-making among female schools' principals in Riyadh 

City. The study sample consisted of (N= 220) female principals of public 

schools in Riyadh City with a percentage of (39%) of the study population. In 

order to collect data and test the study variables several tools were used. These 

were; Demographic Information Form prepared by the researcher, Self-efficacy 

Scale excerpt from (Hisham Abdullah, Essam El Akkad, 2008), the Big Five 

Personality Factors Scale prepared by Costa and MacCrae (1992) and 

the Decision-making Scale that used by each of Abdoun (d. v) and Subaie (2001). 

These tools were re-formulated by the researcher to be appropriate for the 

current study. Through multiple statistical processors by using (SPSS), 

researcher reached the following results: school principals showed high 

significant degree in self-efficacy and its dimensions, and they showed high 

significant degree in some factors of big personality factors (Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, and moderately degree in Openness factor, 

and a low significant degree in Neuroticism factor. Results also revealed that 

there is a positive significant relationship between self-efficacy and some factors 

of big personality factors :(Extraversion, Openness, Conscientiousness  ( , and 

negative significant relationship with Neuroticism factor, and no significant  

relationship with Conscientiousness and Agreeableness, and there is a positive 

significant relationship between self-efficacy and decision-making, and a positive 

significant relationship between some factors of the big personality factors: 

(Extraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness) and decision-

making, and negative significant relationship with Neuroticism factor, also 

confirmed that there was no statistically significant differences in self-efficacy 

and the big five personality factors  according to the demographic variables 

(years of experience, educational stage). The study also found that some factors of 

the big five personality factors have the ability to predict self-efficacy and greater 

ability is in predicting Extraversion, followed by Conscientiousness. In addition, 

self-efficacy and some factors of  the big five factors have the ability to predict the 

decision-making, according to the following order: self-efficacy then Extraversion factor, 

then Conscientiousness factor.  At last, findings of the current study were discussed and 

interpreted; the researcher also presented a package of recommendations and suggestions 

for future studies. 
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 :املقدمة   1-1

الذي وضعه باندورا   Self-efficacyيعد مفهوم فاعلية الذات 
Bandura,1982)) حيث يرى أن معتقدات , من أهم المفاهيم في علم النفس الحديث

إلدارك المعرفي للقدرات الشخصية والخبرات الفرد عن فاعليته الذاتية تظهر من خالل ا
يمكن أن تحدد المسار  اعلية الذاتفولذا فإن , سواء المباشرة أو غير المباشرة, المتعددة

كما أن هذا المسار يمكن , إما في صورة ابتكارية أو نمطية, الذي يتبعه كإجراءات سلوكية
وثقته , Personal-efficacy أن يشير إلى مدى اقتناع الفرد بفاعليته الشخصية

 ويؤكد باندورا  وشونك (.41:7114, المرزوعفي )بإمكاناته التي يقتضيها الموقف 
Bandura & Shiunk  ( 7: 7119,الجوبان) " ثل القدرة أن مفهوم فاعلية الذات يم

على أداء السلوك الذي يحقق النتائج المرغوبة في المواقف والجوانب المختلفة واإلمكانية 
العلي أما ". والبيئية واإليجابية تجاه أحداثها ةيير الواقع والتأثير في المظاهر التكوينيعلى تغ

أحكام الفرد أو توقعاته حول قدرته " بأنها فاعلية الذاتفيعرفان ( 017: 7112)و سحلول 
وتؤثر تلك األحكام في اختيار الفرد لألنشطة . على األداء في مواقف تتسم بالغموض

نجاز السلوك  ,ومواجهة الصعاب, وفي المجهود المبذول, لك األداءالمتضمنة في ذ " وا 
من محددات  Bandura (1983)كما يرى باندورا    وعلى هذا تعتبر فاعلية الذات.
ولكن , المهمة والتي تعبر عن مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط شخصيةال

تمثل مرآة معرفية و , ا نتاج للمقدرة الشخصيةوأنه, أيضًا بالحكم على ما يستطيع إنجازه
 (.7113,النفيعي في  )للفرد تشعره بقدرته على التحكم في البيئة 

يرى لفاعلية الذات دورًا  Isiksal ايزيكسل أن( 7:7113)وكما ورد في المطرف   
نجازاتهم بالرغم من أنهم يمتلكون , مهمًا في توضيح لماذا يختلف الناس في أدئهم وا 

, فتوقعات الفاعلية, إال أنها ليست هي المحدد األساس الوحيد للسلوك, هارات نفسهاالم
هي المحددات الرئيسة إلختيار , توافر الحوافز الكافية والمهارات المالئمة باإلضافة إلى

 .وكمية الجهد التي سيبذلونها في سبيله, الناس لنوع النشاط الذي يمارسونه
حديات العلمية التي تواجهها اإلدارة التربوية بصورة أن من الت( 7117) ويرى أقرع

واكتشاف حقائق جديدة تساعد , دائمة هي المقدره على تفعيل الذات لدى مدراء المدارس
ومن خالل إجراء أبحاث علمية ميدانية لدراسة فاعلية الذات لدى , في تحقيق هذه الفاعلية
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لية الذات لدى مدراء المدراس على مدارء المدارس فقد توصلت دراسته إلى أن درجة فاع
كما دلت نتائج دراسة ليونز %(. 57,7)مجمل األداة درجة عالية جدًا إذ بلغت 

lyons,1994  يجابية مع  ,ذات عالقة إيجابية مع متغير الخبرة فاعلية الذاتعلى أن وا 
 . (7117,في أقرع ) ستخدام السلطة لدى مديري المدارسحسن ا

في  أثر  بارز, وما يتميز به من خصائص, فردشخصية الل "ن إفومن جانب آخر 
فنجد أن الناس يختلفون في سلوكهم بسبب , سلوكه وأسلوب تفاعله في المواقف الحياتية

فلكل شخصية , (042: 7111, عبداهلل) "وقابليتهم شخصياتهم اختالف خصائص
وتجعلها , يتهاوذات, التي تثبت تمايزها خصائصوهذه ال, ومعالمها الرئيسة, خصائصها

تفاعل أو , أو االستجابة, من حيث طريقة التفكير, مختلفة وفريدة عن مختلف الشخصيات
 (.7111, األنصاري)ومدى قبولهم لها  ,هذه الشخصية مع اآلخرين

هول و الندزي  كما ذكر كان في شخصية الفردت من األهمية بموتعتبر فاعلية الذا 
Hall & Lindzay (1978) (7113, في المطرف ) يتم تقويمها بواسطة الفاعليةحيث, 

من خالل تعامله مع أشخاص , والتي يكون المرء قادرًا بها على إظهار ردود أفعال إيجابية
إلى أن الشخصية ذات تركيب  (0332)القذافي فقد أشار . مختلفين في ظل ظروف مختلفة

اعية وتتأثر بالمحددات معقد وأبعاد أساسية تنمو وتتطور خالل عمليات التنشئة االجتم
الوراثية والبيئية, وهي تقاس بطرق قياس تفيد في التنبؤ بما سيكون عليه سلوك الفرد في 

 .معين حتى يمكن ضبطه والتحكم فيه موقف
إذ أن , لقراره لفي عملية اتخاذ ور مؤثرد الفردلعديد من جوانب شخصية كما أن ل

أي أن الفرد , الفرد وتكوينه النفسي وفي ضوء شخصية, القرار يتحدد في ضوء الموقف
يتحدد قراره من خالل مكونات شخصيته وتنشئته االجتماعية وما اكتسبه من مرونة تمكنه 

( 0322, صبري)فقد أسفرت دراسة (. 0358,فرحان)من التكيف مع الظروف المحيطة 
ن ويك وعلى ذلك فربما. حول اتخاذ القرارات وسمات الشخصية  إلى وجود عالقة بينهما

 في العوامل الخمسة الكبرى فيها دورلخصائص الشخصية المرتبطة بفاعلية الذات أو 
فقد أشار  .هذه الدراسة للكشف عنهوهذا ما تهدف  ,تحديد كفاءة الفرد في اتخاذ قراراته

أن الدراسات التربوية والنفسية اتجهت مؤخرًا  إلى استجالء " بأن ( 770: 0335)أحمد 
ومن المتغيرات التي القت اهتمامًا بالغًا دراسة , رة في العملية التعليميةالمتغيرات المؤث
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وتعتبر عملية اتخاذ القرار من . وتأثير سيرها على العملية التعليمية, عملية اتخاذ القرار
وذلك ألن أي تطور أو , بل هي جوهر اإلدارة وأداء القيادة والتوجيه  أهم العناصر اإلدارية

بإعتبار أن عملية ". إنما يترتب على أفضل القرارات التي تصدر بشأنها, إصالح لإلدارة
بعد دراسة  بين خيارات اختيار أفضل البدائل بأنها ( 7117)اتخاذ القرار وكما يعرفها ماهر 

ويتم اإلختيار بناء . النتائج المترتبة على كل بديل وأثرها على األهداف  المطلوب تحقيقها
ا متخذ القرار من مصادر متعددة مما يساعد على الوصول إلى على معلومات يحصل عليه

 .أفضل النتائج
نظرًا ( 7115)ويأتي البحث في عميلة اتخاذ القرار في المدارس كما ذكر العتيبي 

واتسع أيضًا مجال المشاركة فيها , اتسع نطاق عملية اتخاذ القرار في المدرسة إلى أنه قد
وال سيما المعلمين  أصحاب الدور  الفاعل   ل المدرسةمعظم فئات العاملين داخحتى شمل 

كما شمل فئات من خارج المدرسة مثل أولياء األمور  , في إنجاح العملية التعليمية
والمسؤولين عن بعض المؤسسات المجتمعية في البيئة المحلية المدرسية  وهكذا اتخذت 

إلى وجود ( 7113)نزال  مي دحيث تؤك. عملية اتخاذ القرار في المدرسة مستويات متعددة
عالقة إيجابية بين درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة القدرة على اتخاذ القرار على حل 

 .المشكالت لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية 
منها عوامل خارجية تتعلق , فمديرة المدرسة تتأثر في عملها اإلداري بعدة عوامل

والطالبات من , والمعلمات, واألبنيه المدرسية, لمجتمع المحليبالبيئة المحيطه بها مثل ا
تتعلق بالمديرة نفسها من حيث قدراتها واتجاهاتها  ةوعوامل داخلي, حيث قدرتهن وميولهن

التي تعد من أهم ن بها و وسماتها الشخصية وفاعليتها الذاتية وميولها وقيمها التي تؤم
ومن هنا كان . سة وفي اتخاذها لقراراتها التربويةالعوامل التي تؤثر في سلوك مديرة المدر 

دى اهتمام الباحثة بدراسة فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى وعالقتهما بإتخاذ القرار ل
 .مديرات المدارس في مدينة الرياض

 : مشكلة الدراسة 1-2

ختلف وت, أثناء ممارساتها أو قيامها بوظائفها اكلشإلى ماإلدارة المدرسية  تتعرض
مديرة المدرسة تمارس اتخاذ القرار في ف. ,من إدارة مدرسية إلى أخرى هذه المشكالت

حيث تختلف طبيعة المواقف والمشكالت , المواقف والمشكالت المدرسية التي تواجهها يومياً 
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وذلك مدرسة أخرى؛  واقف والمشكالت التي تواجه مديرةالتي تواجه مديرة مدرسة عن الم
وهذا , ةسة تتسم بالحركة الدينامية والتفاعل وقد ال تكون المشاكل فيها متكرر ألن حياة المدر 

وخصائص شخصية معينة تساعدها , عالية فاعلية ذاتيتطلب من المديرة أن تكون ذات 
 . إزاء هذه المشكالت التي تواجهها على اتخاذ القرارات

مسألة اتخاذ  حول وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي أجريت في المجتمع السعودي
إال أن هذه الدراسات لم , ببعض المتغيرات لدى العديد من العينات المختلفة تهاوعالق القرار

بإتخاذ القرار لدى مديرات  وعالقتهات والعوامل الخمسة الكبرى تتطرق إلى فاعلية الذا
 هذا دراسةللها  حافزذلك حيث شكل  ,المدارس بمدينة الرياض على حد علم الباحثة

على  بعملية اتخاذ القرار والتركيز االهتمام وبناًء على ذلك, ومن حيث زيادة .الموضوع
فاعلية الذات  أن , ومن خالل نتائج العديد من الدراسات التي أوضحتالعوامل المؤثرة فيها

ولكن أيضًا بالحكم على ما , تعبر عن مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط
حور حول بيان ن الدراسة الحالية تتمإف, وأنها نتاج للمقدرة الشخصية ؛زهيستطيع إنجا

تخاذ بإ للشخصية وعالقة ذلك فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى بين العالقة اإلرتباطية
وذلك في ضوء عدد من المتغيرات الديموغرافية  الرياض بمدينة لدى مديرات المدارس القرار

 . لمحتملةالوسيطة ذات العالقة ا
ما هي العالقة : وبذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في السؤال اآلتي 

 تخاذ القراربإ للشخصية وعالقة ذلك فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرىاإلرتباطية بين 
وذلك في ضوء عدد من المتغيرات الديموغرافية  الرياض بمدينة لدى مديرات المدارس

 ؟قة المحتملةالوسيطة ذات العال
 :تساؤالت الدراسة  1-3

 الرياض ؟مدينة العامة لفاعلية الذات وأبعادها لدى مديرات المدارس ب سمةما ال .0
 الرياض؟ مدينة العامة للعوامل الخمسة الكبرى لدى مديرات المدارس ب سمةالما  .7
الكبرى  ذات داللة إحصائية بين فاعلية الذات والعوامل الخمسةإرتباطية هل توجد عالقة  .9

 ؟ بمدينة الرياضلدى مديرات المدارس 
قرار ذات داللة إحصائية بين فاعلية الذات والقدرة على اتخاذ ال إرتباطية هل هناك عالقة .7

 ؟ لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض
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ذات داللة إحصائية بين العوامل الخمسة الكبرى والقدرة على  إرتباطية هل هناك عالقة .8
 ؟بمدينة الرياضمديرات المدارس  اتخاذ القرار لدى

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية الذات بين مديرات المدارس ترجع  .2
 ؟(لة التي تعمل بها, وسنوات الخبرةالمرح)لمتغيرات 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في العوامل الخمسة الكبرى بين مديرات المدارس  .4
 ؟ (التي تعمل بها, وسنوات الخبرة  المرحلة)بالرياض ترجع لمتغيرات 

 فاعلية الذات؟ بالعوامل الخمسة الكبرى لدى مديرات المدراس بالرياض  تتنبأهل  .5
فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى بالقدرة على اتخاذ القرار لدى مديرات  تتنبأهل  .3

 المدارس بالرياض؟ 
 : أهداف البحث  1-4

فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى وعالقتهما بإتخاذ  تهدف الدراسة الحالية إلى دراسة
 :لذلك فإنها تسعى إلى تحقيق األهداف التالية, القرار لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض

مديرات  من فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى لدى العامة لكلٍ  السمةمعرفة  .0
 .المدارس بالرياض

العوامل الخمسة الكبرى لدى مديرات و علية الذات وجود عالقة بين فا التحقق من .7
 .المدارس بالرياض

 .التحقق من وجود عالقة بين فاعلية الذات واتخاذ القرار لدى مديرات المدارس بالرياض .9
التحقق من وجود عالقة بين العوامل الخمسة الكبرى و اتخاذ القرار لدى مديرات  .7

 .المدارس بالرياض
داللة إحصائية في كاًل من فاعلية الذات والعوامل الخمسة  التحقق من وجود فروق ذات .8

المديرة المرحله التي تعمل بها : الكبرى لدى مديرات المدارس بالرياض ترجع إلى
 .وسنوات الخبرة,  (ثانويمتوسط  -ابتدائي)

 .فاعلية الذاتب في التنبؤالعوامل الخمسة الكبرى لدى مديرات المدارس  قدرةالتحقق من  .2
مديرات المدارس بالرياض ذات والعوامل الخمسة الكبرى لدى فاعلية ال قدرةمن  التحقق .4

 .بالقدرة على اتخاذ القرارعلى التنبؤ 
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 : أهمية الدراسة  1-5
فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى وعالقتهما  الحالية للبحث عن لدراسةا تسعى 

ترى الباحثة أن هذا الموضوع ينطوي و , بإتخاذ القرار لدى مديرات المدارس بمدينة الرياض
على قدر من األهمية سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية, وعليه يمكن تلخيص بعض 

 :جوانب أهميتها في التالي
 :األهمية النظرية  1-5-1

 : عدة نواحي أهمها برز األهمية النظرية فيت
 متخذي  لدىسمة منشودة  ةأهمية دراسة متغير فاعلية الذات بإعتبار أن الذات الفعال

حيث أنها تمّكن الفرد من التفاعل   -مديرات المدارس -القرارات على مستوى األفراد 
اإليجابي مع محيطه بما يضمن تحقيق توافقًا شاماًل على مستوى الفرد وبيئته العملية؛ 

وتقديرًا  ألن الفرد حينما يعتقد في فاعليته الذاتية فأنه يميل إلى أن يكون أكثر انجازاً 
 .التي تتعلق به وتتعلق باآلخرين من حوله اتهلذاته ويكون أكثر دقة في اتخاذ قرار 

  أهمية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. 
  تناولها لمتغير اتخاذ القرار مما يكسبها أهمية؛ وذلك نظرًا إلى أن اتخاذ القرار الجيد

ينعكس على مستوى اإلدراة العمل وتحقيقه ألعلى إنتاجية مما  جودةينبني عليه 
وتتعاظم أهمية دراسة هذا المتغير في المجال التعليمي إذ أنه وكما يرى . المدرسية
يعد من المنظور التربوي عملية تواصل واتصال تتم في سياق اإلدارة ( 7119)مسكي 

لى المدرسية بمشاركة العديد من األطراف األمر الذي يزيد االهتمام بالقرارات التي تتخذ ع
مستوى المدرسة العمل على دراستها لمعرفة طبيعة الممارسات التي  تصاحبها وما 

 . تحرزه هذه القرارات من نجاح أو إخفاق في حل المشكالت وتحقيق األهداف التربوية
  محاولة هذه الدراسة للكشف عن طبيعة عالقة فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى

مدارس بمدينة الرياض, يكسبها أهمية في نظر الباحثة, إذ بإتخاذ القرار لدى مديرات ال
 ق الفهم النظري للبناء االنساني,أن معرفة التفاعالت الحادثة بين هذه المتغيرات يعم

ويضيف لمساعي استيعاب محددات السلوك في إطار عالقاتها وترابطاتها بين مكوناتها, 
لعوامل الخمسة الكبرى ا قائمةعلى  تعتمد في قياسها للشخصية ن هذه الدراسةال سيما أ
   .(NEO-FFI) للشخصية
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  في  مع ما قدمه اآلخرون في هذا المجال إلى المساهمة -أي الدراسة الحالية  -سعيها
 إلىالدراسات المحليه  لحاجةإثراء جانب مهم في مجال الدراسات النفسية وذلك نظرًا 

ل رفدًا للحقل النظري في هذا الجانب شكيسفهذا هذه المتغيرات لدى هذه الشريحة,  تناول
 .إن وجد وسدًا للنقص فيه

 : األهمية التطبيقية 1-5-2
  تساعد القائمين على أمر التربية والتعليم في تقويم المستوى اإلداري المتعلق بجوانب

لمديرات المدارس بالكشف عن قوتها أو ضعفها مما يوفر  واتخاذ القرار فاعلية الذات
ية تفيدهم في تطوير العملية التعليمية وتدفع بها لألمام من خالل اتخاذ لهم بيانات علم

اجراءات تنموية عديدة سواء كشفت الدراسة عن ارتفاع أو تدني هذه الجوانب بمعالجة 
 .الضعف وتدعيم القوة 

  معرفة العالقات بين متغيرات البحث قد تساهم في زيادة الفهم والوعي بتأثير كل منها
ذلك يؤدي إلى مساعدة علماء النفس والمسئولين في معرفة مستويات  و, في اآلخر

اتخاذ القرار وقدرة الشخص على اتخاذ القرار بناء على فاعليته الذاتية وسماته 
 .الشخصية

 :مصطلحات الدراسة  1-6

 :  فاعلية الذات   1-6-1

اعلية لف Bandura (037: 0344 ) تتبنى الباحثة في هذه الدراسة تعريف باندورا
هى قدرة الفرد على أداء السلوك الذى يحقق النتائج المرغوبة : " الذي يتضمن ما يليالذات 

صدار التوقعات الذاتية  فى موقف ما, والقدرة على التحكم فى األحداث التى تؤثر على حياته وا 
رة لتحقيق والتنبؤ بمدى الجهد والكفاح والمثاب,ائه للمهام واألنشطة التى يقوم بهنحو كيفية أدا
 ".ذلك النشاط 

 ديرةالدرجة التي تحصل عليها الم" بأنها  ةوٌتعرَّفه الباحثة إجرائيًا في الدراسة الحالي
, المبادأة في السلوك)على مقياس فاعلية الذات المستخدم في هذه الدراسة بمكوناته الفرعية 

 . "والدرجة الكلية له( والمثابرة في مواجهة العقبات, والثقة بالذات



 م7104 يناير( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 894 - 

 : الكربى  ةالعوامل اخلمس 1-6-2

السكري في ) John (1992)  & McCrae  ماكري وجون  تتبنى الباحثة تعريف
تنظيم هرمي لسمات الشخصية يتضمن خمسة أبعاد : "والذي يتضمن ما يلي(  7101
 "يقظة الضمير و , و االنسجام  ,واالنفتاح على الخبرة , العصابيةو االنبساطية  : هي, أساسية

في ) Costa & McCrae( 1992) اكريوتتحدد العوامل الخمس كما يحددها كوستا وم.
 :باآلتي( 0335األنصاري , 

عامل العصابية و يشير إلى أن من يتصف به غالبًا ما يكون قلقًا, غير مطمئن, يؤنب  -0
 .نفسه دائمًا, يفتقد القدرة على تحمل الضغوط, ويشعر بالعجز واليأس

يشير إلى أن من يتصف به اجتماعي, واثق من نفسه, محب  عامل االنبساطية و -7
 .للقيادة والسيطرة غالبًا ما يشعر بالحيوية والبهجة والسعادة

عامل االنفتاحية ويشير إلى أن من يتصف به لديه حياة مفعمة بالخيال, محب للفنون  -9
 .والجمال ويعبر عن انفعاالته بشكل قوي ومتطرف, متفتح عقليًا ومحب للتجديد

عامل االنسجام و يشير إلى أن من يتصف به غالبًا ما يشعر بالثقة في اآلخرين, لديه  -7
 .قدر عالي من اإلستقامة في الحياة, مؤثر ومحب لآلخرين, متواضع ومعتدل الرأي

عامل يقظة الضمير ويشير إلى أن من يتصف به غالبًا ما يكون منظمًا ويتصرف  -8
 .ازمناضل في سبيل اإلنجـ بإقتدار وحكمة

 ديرةالدرجة التي تحصل عليها الم: " وٌتعرَّفه الباحثة إجرائيًا في الدراسة الحاليه بأنها
على كل عامل من العوامل الخمس الكبرى  في الشخصية حسب قائمة كوستا وماكري 

Costa & McCrae(1992) للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية (NEO-FFI .") 
 : اختاذ القرار  1-6-3

إلتخاذ القرار وهو االختيار ( 7119) عبدالقادراحثة في هذه الدراسة تعريف تتبني الب
المدرك الواعي بين البدائل المتاحة في موقف معين بعد دراسة النتائج المترتبة على كل 

 .بديل وأثرها على األهداف المطلوب تحقيقها
ة دير ي تحصل عليها المالدرجة الت" بأنها  ةوٌتعرَّفه الباحثة إجرائيًا في الدراسة الحالي
 ".على مقياس اتخاذ القرار المستخدم في الدراسة 
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 : مديرة املدرسة  4 -1-6

على أنه هو الرئيس التنفيذي المسئول عن (  0335)جي حتتبنى الباحثة تعريف 
كافة أنشطة المدرسة في كافة المجاالت التربوية والتعليمية واألنشطة المدرسية والشؤون 

 .ريةالفنية اإلدا
إدارة المديرة المعينه رسميًا في المدرسة من قبل ": عرفها الباحثة إجرائيًا بأنها تٌ 
و , لتكون مسؤوله عن جميع األعمال اإلدارية والفنية واالجتماعية داخل المدرسة, التعليم 

 ." هي المسؤوله األولى عن اتخاذ اإلجراءات المناسبة
 فاعلية الذات  1

 : متهيد2-1

المعرفي  التعلم نظرية ورائد النفس عالم يد على فاعلية الذات مصطلح صكلقد      
 في Albert Banduraباندورا  ألبرت  الموطن مريكيأ األصل لكنديا االجتماعي
 خصب للباحثين ومصدر النفسي للتراث كبيرة إضافة ليمثل العشرين القرن من السبعينات

   (.7112, لرحمنعبدا) والدراسة بالبحث المتغير هذا تناوللل
   Bandura(0344)اقترحها باندروا  يالذات من المفاهيم األساسية الت ُتعد فاعلية

وتؤكد هذه النظرية على أن الدوافع الكامنة تقف , فى إطار نظرية متكاملة لفاعلية الذات
علية وراء إختالف أرآء األفراد فى المجاالت المختلفة, كما يرى باندورا أن إدراك الفرد للفا

الذات يعد من المحددات األساسية للسلوك وأساليب التعامل مع الضغوط النفسية, والثقة, 
عبداهلل ) والقدرة على ضبط النفس, والتحدى والمثابرة فى المواقف الصعبة من أجل االنجاز

 (. 7115,والعقاد
 : فاعلية الذات  مفهوم 2-2

من االهتمام من  كبيره على قدر لقد حظي مفهوم فاعلية الذات على الرغم من حداثت
من الذيوع واإلنتشار, وعلى الرغم من  وافراً قبل العديد من الباحثين والعلماء كما القى حظًا 

األثر اإليجابي لذلك المتمثل في إثراء المجال البحثي فيه, إال أنه من جانب آخر قد انعكس 
من الغموض والتعدد في سلبًا على الوضوح واإلتفاق حول مفهومه, حيث أفرز نوعًا 

اإلستخدامات له كمفهوم نفسي شأنه شأن الكثير من المفاهيم النفسية, ونالحظ هذا 
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اإلختالف بدءًا بتحديد كلمات المصطلح المعّبرة عنه حيث ظهرت كثير من المسميات المعّبرة 
 : منها اإلنجليزية باللغة مسميات يطلق عدة" عنه فمثاًل 

Seif-Efficacy, Sense of  Effcacy , Efficacy Beliefs , Seif-Efficacy 

Beliefs , Seif - Efficacy Judgments , Perceived Seif- Efficacy, Seif- Efficacy 

Expectations.   

الـذات  فاعليـة الذاتيـة, الفاعليـة: منهـا العربيـة باللغـة مسـميات عـدة عليـه يطلـق كمـا
وعلى ذلك فـإن الباحثـة تحـاول فيمـا يلـي (. 03: 7117, أحمد(" الذات كفاءة الذاتية, الكفاءة

إستعراض ومناقشـة أهـم التعريفـات التـي تمثـل منـاح مختلفـة يمكـن أن تـؤدي إيرادهـا فـي نظـر 
 .الباحثة إلى إثراء النقاش حول المفهوم األمر الذي يمّكنها من تبني أفضلها

قدمها "التي  هي تلكت مصطلح فاعلية الذا التي تم طرحها بشأن تعريفاتالمن أهم      
منها  ؛مصدر من أكثر في لفاعلية الذات إذ أورد عدة تعريفات  Banduraباندورا 

الحكم الذي يكونه : "والذي يرى فيها أنها (030: م 0344 )التعريف الذي قدمه في العام 
الفرد عن قدراته أو إمكاناته على تنظيم وتأدية مجموعة من األفعال واألنشطة الالزمة 

 0353  )وكذلك تعريفه الذي قدمه في العام   " لحصول على أنماط من األداء المرغوبل
 للتحكم من السلوك معينة مستويات على قدراتهم في األفراد اعتقادات:  "بأنها( 0048: م
حيث ( م0337 ), وكذلك ما ذهب إليه في العام " حياتهم في تواجههم التي األحداث في

مواقف  الالزم إلدارة الحدث محتويات وتنفيذ تنظيم على القدرة في داتأشار إلى أنها االعتقا
 هو واحد اتجاه في تسير Banduraباندورا لتعريفات أن المتأمل في هذه ال. معينة

 هما التعريفات لهذه مكونين هناك فإن ثم ومن  .معين عمل أداء القدرة على في االعتقاد
 يده على الذي ظهر ندورا أهمية في كونه هو العالموتكتسب تعريفات با.  والقدرة اإلعتقاد
 . فاعلية الذات مصطلح
 فاعلية الذات رى أن والذي ي( 0331)ويوافقه على تلك النظرة  تعريف عبدالحميد        

 موقف أي في فيها نتائج مرغوب يحقق الذي السلوك أداء على قادر بأنه الفرد توقع هي
إدراك الفرد لقدرته وفاعليته في مواجهة على أنها ( 7119)عسكر وكذلك تعريف .  معين

 القدرة على في الذي لّخص هذه الرؤية بقوله االعتقاد( 7118)ويعرفه غانم .أحداث الحياة
 في اعتقادات األفراد  ابأنه (7112)المحمود  شيماء وافقهتوكذلك  . معينة مهمة إنجاز
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 خاللها من التي يتم الحدث ومحتويات والمعرفية الدافعية العمليات توظيف على قدراتهم
 . حياتهم في المؤثرة األحداث في التحكم
إن النظرة التي تحدد مفهوم فاعلية الذات على أنه ( 7117)أحمد علياء رى تو 

 مجموعة أو الفرد يكونه الذي( Belief)اعتقاد في القدرة تقوم على أساس أن اإلعتقاد 
 ويفسرون معينة أعماالً  يؤدون فاألفراد تلقائية, بصورة تمي العمل أداء القدرة على األفراد في

قدراتهم  عن اعتقادات تكوين في التفسيرات هذه ويستخدمون األعمال هذه في نتائج أدائهم
( Ability أو  Efficacy)الكفاءة  أو ى أن القدرةتر كما  .المجال نفس في جديد عمل في

 القدرة تعني فالكفاءة الذاتية الكفاءة مصطلح قد تختلف عن وجودها, في الفرد يعتقد والتي
  .القدرة هذه امتالك أو تواجد االعتقاد في أو اإليمان فهي الذاتية الكفاءة اإلمكانية, أما أو

 التي بالقدرات مقارنة كبيرة بأهمية الفرد يحظى يكونه وعلى كاًل فإن اإلعتقاد الذي
تعتمد  يصدرها التي واألفعال االنفعالية حالةوال الدافعية من الفرد فمستوى يمتلكها بالفعل,

 بالفعل, ومن يمتلكه بما مقارنة وذلك يمتلكها التي القدرات في اعتقاده على أكبر بصورة
, النفيعي ) الهدف  تحقيق في األساسي العامل هي قدراته في الفرد اعتقادات فإن هنا

 فالنجاح ال استخدامها, على قدرةال في واالعتقاد المهارة امتالك بين فارق وهناك .( 7113
نما المطلوبة المهارات امتالك فقط يتطلب  على توظيف القدرة في ذاتية اعتقادات يتطلب وا 
 ربما نفس القدرات يمتلكون الذين فاألفراد المرغوبة, األهداف لتحقيق المهارات هذه

 ربما والتي فاعلية,في ال الذاتية اعتقاداتهم في الفرق هو والسبب مختلفة بطريقة يتصرفون
  (.71-03: 7117,أحمد )المشكلة  حل في جهودهم أو دافعيتهم مستوى من تنقص أو تزيد

 :الفرق بني فاعلية الذات وبعض املفاهيم األخرى 2-3

, هناك فرق جوهري بين فاعلية الذات وبعض المفاهيم المشابهة مثل تقدير الذات       
هذه الفروق في ( 033: 7115)بشرى أحمد  توحدد, ومصدر الضبط, ومفهوم الذات
 : عدة أوجه وهي

  فاعلية الذات تتضمن عزو داخليInternal Attribution ( أننى السبب في هذا
 (.التصرف

  فاعلية الذات مفهوم توقعيProspective يشير إلى السلوكيات المستقبلية. 
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  إجرائيفاعلية الذات مصطلح أو مكون Operative , فإنه يشبه تقريبًا وبذلك المعنى
 .ومن ثم تعتبر فاعلية الذات منبئًا دااًل ومهمًا للسلوك الفعلي, السلوك النقدي

  تتعلق فاعلية الذات باألحكام المتعلقة بالقدرات الشخصية وال يتعلق باألحكام المرتبطة
بمعنى أن , ولذلك يعتبر مصطلح فاعلية الذات موقفي, بالقيمة الشخصية مثل تقدير الذات

نفس الفرد قد يكون لديه فاعلية ذات مرتفعة في موقف ما وفاعلية ذات منخفضة في 
فمثاًل تقدير الذات لدى الفرد يعبر عن , وذلك على عكس المصطلحات اآلخرى, موقف آخر

 .تقديره لذاته في جميع المواقف وكذلك الحال مصدر الضبط ومفهوم الذات
 ويقصد " فاعلية الذات العامة"الحالة تسمى  قد يكون مصطلح فاعلية الذات عام وفي هذه

به هنا الشعور العام والثابت بكفاءة الشخص للتعامل بفاعلية مع المواقف الضاغطة 
 .المختلفة

 : نظرية فاعلية الذات لباندورا  4 -2

 النظرية من الذات اشتقت فاعلية نظرية بأن) Bandura 0352)باندورا  يشير
 أكد والتي أسسها, وضع هو من التي Social Cognitive Theoryاالجتماعية  المعرفية

 العوامل السلوك, ومختلف بين خالل المقابلة من يفسر أن يمكن اإلنساني األداء بأن فيها
 تقوم التي المنهجية والمحددات النظرية يلي االفتراضات وفيما والبيئية, والشخصية ,المعرفية
 :المعرفية االجتماعية النظرية عليها
 للتحقق من داخلية نماذج بإنشاء تسمح والتي الرموزمعالجة  على القدرة األفراد متلكي 

 واالختبار الفرضي األفعال من مبتكرة مجموعة وتطوير بها, القيام قبل التجارب فاعلية
 األفكار المعقدة بين واالتصال بالنتائج التنبؤ خالل من األفعال من المجموعة لهذه

  .اآلخرين وتجارب
 التفكير القدرة على طريق عن موجهة أنها كما معين, هدف ذات السلوك أنواع معظم إن 

  . الرموز معالجةعلى  القدرة على كبير بشكل تعتمد وهي التوقع أو كالتنبؤ المستقبلي
 الذاتية األفكار والخبرات تحليل على والقدرة الذاتي, التأمل على القدرة األفراد يمتلك 

 .والسلوك األفكار من كل في الذاتي التحكم تتيح اتالقدر  وهذه وتقيمها
 في المباشر التحكم و التأثير طريق عن ,الذاتي التنظيم على القدرة األفراد يمتلك 

على  تؤثر بدورها والتي البيئية, الظروف تغيير أو اختيار طريق وعن سلوكهم,
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 بناء على سلوكهم بتقييم ويقومون لسلوكهم, شخصية معايير األفراد يضع كما,السلوك
 . السلوك ويرشد يدفع ذاتي حافز بناء يمكنهم المعايير,وبالتالي هذه

 طريق المالحظة عن والتعلم ,ونتائجها اآلخرين سلوك مالحظة طرق عن األفراد يتعلم 
 والخطأ, ويسمح المحاولة طريق عن التعلم على االعتماد من كبير بشكل يقلل

 طريق فقط عن اكتسابها الممكن من ليس والتي دة,المعق للمهارات السريع باإلكتساب
  . الممارسة

 المستقبلي, والتأمل التفكير ,الرموز معالجة على القدرة)السابقة  القدرات من كل إن 
 الميكانيزمات واألبنية تطور نتيجة هي( بالمالحظة والتعلم الذاتي, والتنظيم الذاتي
 والتجريبية لتحديد النفسية القوى من كل تتفاعل حيث المعقدة, العصبية – النفسية
  .الالزمة بالمرونة ولتزويده السلوك

 وانفعالية , معرفية)-الداخلية الذاتية والعوامل البيئية األحداث من كل تتفاعل  ,
 وسلوكيا إلى وانفعاليا معرفيا يستجيبون فاألفراد. متبادلة بطريقة والسلوك )وبيولوجية
 سلوكهم الذاتي, على التحكم يمارسون المعرفية لقدراتا خالل ومن البيئية, األحداث
 المعرفية واالنفعالية الحاالت على أيضا ولكن البيئة على فقط ليس يؤثر بدوره والذي

 أهم من Reciprocal Determinismالمتبادلة  الحتمية مبدأ ويعتبر والبيولوجية,
 الحتمية مبدأ( 0-7 (رقم يوضح الشكل – االجتماعية المعرفية النظرية افتراضات
 بالضرورة ليست أنها إال تفاعل تبادلي ذات المؤثرات هذه أن من وبالرغم  المتبادلة
  .متكافئة قوة ذات إنها أو متزامن, وقت في تحدث

 نموذج  في والذاتية المعرفية العوامل رئيسي بدور بشكل الذات فاعلية نظرية تهتم
المعرفة  بتأثير يتعلق فيما ذلك االجتماعية, فيةالمعر  للنظرية التابع المتبادلة الحتمية
 على المعرفة, البيئية واألحداث واالنفعال السلوك من كل وتأثير والسلوك االنفعال على
 في ممارسة التحكم على قدرته في الفرد معتقدات إلى الذات فاعلية نظرية وتؤكد

 الفرد التي يمتلكها لمهاراتبا فقط تهتم ال الذات ففاعلية حياته على تؤثر التي األحداث
نما  األفراد أن ويرى باندورا يمتلكها, التي بالمهارات عمله الفرد يستطيع بما كذلك وا 
 وتنظيم المتعلقة بقدراتهم, المتنوعة المعلومات مصادر ودمج وتقدير بمعالجة يقوموا
 التوقعات تمتلك وبالتالي . القدرات لهذه الالزم المبذول الجهد وتحديد االختياري, سلوكهم
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 ذات واألحداث المحدد لألهداف, واالختيار الخالقة, القدرات الذات فاعليةب المتعلقة
 الصعوبات, مواجهة على األهداف, واإلصرار لتحقيق المبذول والجهد الموجهة األهداف
 (.91-73: 7114, الجاسر) االنفعالية والخبرات

 الفرد             
 

 
 البيئة                                               السلوك          

 ( 1-2)شكل رقم 
 المتبادلة الحتمية مبدأ   

 : عمليات فاعلية الذات  2-5

 والعمليات المعرفية, هي العمليات أساسية عمليات أربع خالل من فاعلية الذات نظمتت
 بمعزل منها كل يعمل وال مًعا ترتبط االنتقائية, وهذه والعمليات االنفعالية, والعمليات الدافعية

  .اآلخر عن
 فالتنظيم الذاتيSelf-Regulation الذاتي  التنظيم بواسطة العمليات هذه إجراء ويتم

 يمر التي والحاالت االنفعالية الدافعية والعمليات تفكيره عمليات في التحكم على الفرد قدرة هو
 (.97:  7117 ,أحمد )ينتقيها  التي السلوكية واألنماط بها,

 الدافعية والمعرفية العوامل لتنظيم الالزمة المهارات يكتسبوا أن عليهم يجب فاألفراد
 تكسبهم الذات في تنظيم كفاءة يستلزم وهذا العقلي, ألدائهم الالزمة واالجتماعية واالنفعالية
 أي يحقق الف الذات تنظيم الضعف في أما المطلوبة, الذاتية واالهتمامات والمهارات المعرفة
 بمعزل منها كل تعمل ال الذات عمليات فاعلية أن من الرغم وعلى المهني, النمو في تقدم
   :التالي النحو على والتحليل بغرض الدراسة عرضها سيتم أنه إال اآلخر عن
 يكون عندما المعرفية العملية تنشيط في كبير دور لها ففاعلية الذات: العملية المعرفية. 0

بعض  ألن نظراً  .الذاتية التوجهات منعالي  مستوى ويتطلب معقد تحقيقه رادالهدف الم
يزيد  الممكنة الحلول في والشك واحد, حل بداًل من عديدة حلول لها اليومية المشكالت

 فاعلية الذات دور يأتي وهنا المشكالت, هذه حل في الفرد يواجهها التي الصعوبة درجة
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 زيادة التحصيل, في كبير دور الذات لها فاعلية أن كما معرفية, عمليات من تتضمنه بما
 كله وهذا اتخاذ القرار على القدرة وزيادة اإلبتكارية, القدرة وزيادة الشخصي, التعلم وتنظيم
 يزيد قد معينة, مهمة أداء على قادر بأنه الفرد فإعتقاد .المعرفية الناحية زيادة إلى يؤدي
 إلى جاهداً  سيسعى ثم ومن لتحقيقها, يسعى أمامه اهدفً  أدائها, ويجعلها في رغبته من
 المعرفية االستراتيجيات يستخدم ثم المهمة, بهذه المتعلقة من المعلومات قدر أكبر جمع

 ومن المنشود, الهدف يحقق كي مشكالت وحل تحليلي, وتفكير تنظيم ذاتي من المختلفة
   .(0335,هاشم عبدالرحمن و )الذات  ةيفاعلل المعرفية تظهر الوظيفة ثم

على  التغلب طريق عن أدائه من تزيد الفرد يدركها التي ففاعلية الذات: العملية الدافعية . 7
الدافعية  من نوع إيجاد على تساعده أنها كما الذات, إلعاقة المؤدية التفكير عمليات
 أساسكمحدد و  تعمل التي الشخصية القوى أهم من الذات فاعلية تعد كما .للنجاح الالزمة

عمليات  خالل من الحدث في تؤثر فهي اإلنساني, السلوك وراء الدافعية محددات من
 دوراً  الذات أيضاً  فاعلية وتلعب(. 0335,عبدالرحمن وهاشم)ووجدانية  ومعرفية دافعية
 يمارسها التي المهمة كانت إذا إال النجاح كي يحقق االجتهاد على الفرد تشجيع في دافعياً 
 دافعيته تنخفض وبالتالي لديه فاعلية الذات تتناقص جيدة سوف بطريقة ةمجهز  غير الفرد

 وردود وأهدافه الفرد, اختيارات في تؤثر فهي مهمًا, تركيبًا دافعياً  فاعلية الذات وتعد 
 للتعلم نتيجة تتغير أنها كما الجهد, بذل في ومواظبته وجهده وتوافقه, االنفعالية أفعاله
 (.7118,غانم )األفراد  بدافعية متعلقة وكلها عةوالتغذية الراج والخبرة

 االنفعالية المشكالت على التغلب في مهماً  دوراً  الذات فاعلية تلعب: العملية االنفعالية. 9
العمل,  ضغوط خاصة والضغوط, واالكتئاب القلق مثل اليومية حياته في تقابل الفرد التي

 الدور توضيح ويمكن .المشكالت من يرهاوغ الفرد حياة تعترض التي والعقبات والصعوبات
 فاعلية منخفضي األفراد أن من خالل الفرد حياة في الذات فاعلية به تقوم الذي االنفعالي
 كل ويرون الفاعلية, بعدم فريسة إلحساسهم يقعون فهم القلق, من لقدر يتعرضون الذات
 نادراً  أشياء من قونويقل التهديدات خطورة من يبالغون فهم بالخطر, مفعم أمامهم شيء
 من تمكينهم طريق عن السلوكيات تنظم هذه التي فاعلية الذات دور يأتي وهنا تحدث, ما

 عنه ينتج بالفاعلية المنخفض فالشعور للقلق واالكتئاب, المثيرة المواقف على السيطرة
 فاعلية ذوو فاألفراد. (Bandura,1989:177-178) مختلفة بطريق والقلق االكتئاب
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 في أهدافهم تحقيق في عندما يفشلون أخرى أهداف نحو يتجهون ال المنخفضة تالذا
 الضاغطة المواقف تحليل ال يحاولون فهم واالستسالم, لليأس يخضعون بل معين, اتجاه
 (.0339,صالح )حياتهم  في ضغوط متنوعة بوجود يشعرهم مما تعترضهم التي

 ودافعية معرفية بعمليات القيام على الذاتفاعلية  دور يقتصر ال: العملية االنتقائية . 7
نما, وانفعالية . لقدراته المناسبة والسلوكيات األنشطة اختيار على الفرد بمساعدة تقوم وا 

األنشطة  يتجنبون األفراد أن بتوضيح لفاعلية الذات االنتقائي الدور إلى ويمكن اإلشارة
 األنشطة والمواقف يمارسون مقابلال وفي قدراتهم, من أعلى أنها يعتقدون التي والمواقف

 وكفاءات األفراد اهتمامات يكون االختيارات وبهذه متناولهم, في أنها عليها يحكمون التي
 .(7115,العتيبي ) حياتهم أنماط تحدد مختلفة
 وهذه وانفعالية وانتقائية ودافعية معرفية بعمليات تقوم الذات فاعلية أن يتضح وبذلك  
 باندورا إليه أشار فاعلية الذات والذي تلعبه الذي الحيوي الدور من جملهام في تزيد العمليات

Bandura اإلنساني القوة على تأثيرها في) Human Agency 7117, أحمد .) 
 :فاعلية الذاتعناصر  2-6

, برها مكونات مهمة ثالث عناصر معرفية يعت Bandura( 0334)باندورا يحدد 
 : هيوهذه العناصر 

وتعني اقتناع الشخص بقدرته على النجاح وانجازه للسلوك المطلوب : لية الذاتتوقعات فاع .0
 .مع تحقيق األهداف والنتائج المحدده وهي تحدد المسار الذي يتبعه الشخص

 .وتعني تقدير الشخص للسلوك الذي يقوده إلى الثقة بالنتائج: توقعات النتائج  .7
 .لنتائج معينة وهي القيمة التي يعطيها الفرد : قيمة النتائج  .9

فالفرق بين توقعات فاعلية الذات وتوقعات النتائج تتمثل في أن توقعات فاعلية 
أما توقعات النتائج فتمثل , الذات تمثل منبئات عن كفاءة أحد األفراد في عمل بصورة جيدة

فتوقعات فاعلية الذات تسبق , احتمال أن يؤدي الفرد السلوك الذي يقود إلى نتائج معينة
توقعات "فالفرد يعتقد أنه قادر على أداء سلوك معين لتحقيق نتائج مرغوبة , ات النتائجتوقع

كردي ")توقعات النتائج"ثم يعتقد أن هذا السلوك هو الذي يحقق النتائج , "فاعلية الذات
,7101  :772.) 
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 :أبعاد فاعلية الذات 2-7

حدد  Bandura (1997) باندورا بأن( 47-40: 7114)المزروع ليلى أشارت        
ويرى أن معتقدات الفرد عن فاعليته لذاته تختلف , ثالثة أبعاد لفاعلية الذات مرتبطة باألداء 

 :تبعًا لهذه األبعاد وتشمل 
 Magnitude :قدرة الفاعلية  .1

ويتضح هذا القدر , من خالل صعوبة الموقف  Banduraويتحدد هذا البعدكما يشير 
ولذلك يطلق على هذا البعد , ام مرتبة من السهل إلى الصعببصورة واضحة عندما تكون المه

 . Level of task difficultyأيضًا على مستوى صعوبة المهمة 
 : Generality تعميمال .2

فالفرد , يشير هذا البعد إلى إنتقال فاعلية الذات من موقف ما إلى مواقف متشابهة    
وتختلف درجة . اء أعمال ومهام مشابهة يمكنه النحاج في أداء مهام مقارنة بنحاجه في أد

 . العمومية من فرد إلى فرد
 Bruning,et al (1995)بروننق وآخرون أشار ( 739:7111,الشعراوي)وفي 

قد ال ترتبط بفاعلية الذات في ( علوم أو كتابة أو غيره)إلى أن فاعلية الذات في مجال معين 
ويتفق . يعني أنه ال توجد فاعلية ذات عامهوبالرغم من ذلك فإن هذا ال , المجاالت األخرى 

من أن الفرد قد  Schwarzer (1999:2) شاهوزر           هذا الرأي مع ما أشار إليه
فالفرد يستطيع أن يكون أكثر أو أقل في اإلعتقاد في ذاته , تكون ذاته فعالة في نطاق خاص

اعلية الذات يطلق على الثقة وبالرغم من ذلك فهناك مفهوم عام لف, في المجاالت المختلفة 
 .العامة عبر مدى  واسع من المجاالت أو المواقف

 : Strengthالقوة  .3

مثل )فالمعتقدات الضعيفة عن الفاعلية تجعل الفرد أكثر قابلية للتأثير بما يالحظ 
ولكن األفراد , (أو يكون أداءه ضعيفًا فيها, مالحظة أحد األفراد وهو يفشل في أداء مهمة ما

 .وة اإلعتقاد بفاعلية ذواتهم يثابرون في مواجهة األداء الضعيفمع ق
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  :أنواع فاعلية الذات 2-8

ويتوقف , بل يختلف من موقف آلخر, أن مفهوم فاعلية الذات ليس مفهومًا كليًا عاماً      
وعلى وجود أو غياب اآلخرين إذا كانوا , اختالفه على مستوى الكفاءة المطلوبة للنشاط

 :ويمكن تصنيف فاعلية الذات إلى عدة أنواع . منافسين
ويقصد بها قدرة الفرد  Generalized self- Efficacyفاعلية الذات المدركة العامة  -

والتحكم في , على أداء السلوك الذي يحقق نتائج إيجابية ومرغوبة في موقف معين
صدار التوقعات الذا, اتية التي تؤثر على سلوك األفرادالضغوط الحي تية عن كيفية أداءه وا 

للمهام واألنشطة التي يقوم بها والتنبؤ بالجهد والمثابرة الالزمة لتحقيق العمل المراد القيام 
 .(745:  7114,الشافعي) به

ثقته في وهي تعني أحكام الفرد و  Specific self- Efficacyفاعلية الذات الخاصة  -
  .(745:  7114,الشافعي),تنفيذ أداء ومهمة محددة

ويقصد بها مجموعة من األفراد يؤمنون  Collective- efficacyالفاعلية الجماعية  -
بمعنى أن األفراد ال يعيشون منعزلين , بقدراتهم و أدائهم مقارنة بأداء جماعات أخرى

تتطلب جهدًا وتماسكًا , وأن الكثير من الصعوبات والمشكالت التي تصادفهم, اجتماعياً 
دراك األفراد لفاعليتهم الجماعية يؤثر فيما يقبلون . يير فعالاجتماعيًا إلحداث أي تغ وا 

ألفراد  فاعلية الذاتأن الفاعلية الجماعية هي نتاج  Banduraويؤكد . عليه من  أعمال
 (.774: 0331, عبدالحميد) هذه الجماعة

وهي تربتط بأحداث ال يستطيع  Population – efficacyهي الفاعلية القومية  -
ويكون لها مردود أو تأثير على من يعيشون , في مجتمع ما السيطرة عليها المواطنون

ومن خالل ذلك يتولد لديهم أفكار ومعتقدات عن أنفسهم باعتبارهم , داخل هذا المجتمع
 (.774: 0331, عبدالحميد)أصحاب قومية واحدة 

 : در توقعات فاعلية الذات امص 2-9

ن حيث قدرتها التأثيرية ت؛ وتختلف هذه المصادر متوجد أربعة مصادر أساسية لفاعلية الذا
 :وهذه المصادر هي وأهميتها 
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والتي تتمثل في االعتقاد بفاعلية الذات "  :  Mastery Experienceالخبرة الفعلية .0
؛ وذلك ألن النجاح يرجع نجاز الشخصي أو التحكم والسيطرةويمكن زيادتها من خالل اإل 
 (.091: 7113,المنشاوي ) " ألسباب داخلية ويمكن تكراره

بأن المدى المحدد الستقرار وعي الفرد بفاعليته الذاتية من ( 7110)ويضيف الزيات    
فكرته المسبقة : ازات يتوقف على المحددات التاليةخالل ممارسته للخبرات أو تحقيقه لإلنج

دراك الفرد لمدى صعوبة المهمة أو المشكل, عن إمكاناته وقدراته ومعلوماته , ة أو الموقفوا 
والظروف التي خاللها يتم , وحجم المساعدات الخارجية التي يتلقاها, والجهد الذاتي النشط

عادة تشكيلها , األداء والخبرات السابقة للنجاح أو الفشل وأسلوب بناء الخبرة أو الوعي بها وا 
 .يزهاواألبنية القائمة للمعرفة والمهارة الذاتيتين والخصائص التي تم, في الذاكرة

من خالل مالحظة الفرد ألداء شخص " :  Vicarious Experienceالخبرات البديلة   .7
ته في مواجهة كفاء( ألخ.. في العمر أو المكانة )والذي يتشابه مع الفرد ( أنموذج)آخر 

؛ وبالتالي فإن علمية المقارنة االجتماعية في هذه الحالة يمكن أن بعض المواقف الصعبة
 (.  091:7113, المنشاوي) "الذات لدى الفردتزيد من فعالية 

 :  Social Persuasionاإلقناع االجتماعي /  Verbal Persuasionاإلقناع اللفظي  .9
فاآلخرين في بيئة  ,يات التشجيع والتدعيم من اآلخرينيشير هذا المصدر إلى عمل  

, في مهام خاصة التعلم اإلجتماعية يمكنهم إقناع المتعلم لفظيًا عن قدرته على النجاح 
ويأخذ شكل ما يطلق عليه الحديث اإليجابي مع , ويمكن أن يكون اإلقناع اللفظي داخلياً 

إال , وعلى الرغم من أن هذا المصدر ضعيف لمعلومات معتقدات الفرد عن فاعلية ذاته. الذات
يؤثر هذا  ويمكن أن, أنه يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تنمية معتقدات فاعلية الذات لدى الفرد
 (.7111,الشعراوي)المصدر بصورة غير مباشرة من خالل تأثيره في فاعلية التغذية الراجعة 

  Psychological & Physiological State:الحالة النفسية والفسيولوجية  .7
حيث يكون تقييم الفرد إيجابيًا , ويمثل هذا المصدر دور العاطفة أو الحالة النفسية في التقييم" 

بينما يكون تقييمه سلبيًا إذا كان في حالة مزاجية , في حالة انفعالية أو مزاجية جيدة إذا كان
في حين أن الحالة , وهذا يعني أن الحاالت االنفعالية اإليجابية تعزز الفاعلية المدركة, سيئة

 (.47: 7114,المزروعليلى  ) "االنفعالية السلبية تعمل على إضعافها
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أن البنية الفسيولوجية واالنفعالية أو الوجدانية تؤثر تأثيرًا عامًا  :(7110)ويرى الزيات     
والحسية , فيةوعلى مختلف مجاالت وأنماط الوظائف العقلية المعر , على الفاعلية الذاتية للفرد

ويرجع ذلك لثالثة أسباب رئيسية من شأنها زيادة أو تفعيل إدراك فاعلية ,العصبية لدى الفرد
وتخفيض مستويات الضغوط , ز أو تنشيط البنية البدنية أو الصحيةتعزي: وهي , الذات
وتصحيح التفسيرات الخاطئة للحاالت التي تعتري عات أو الميول االنفعالية السالبة والنز 

 .  الجسم
 :خصائص فاعلية الذات 2-11

 & Cynthiaا و بوبكو يأشار إليها كل من شينت ما( 7113) يورد المشيخي
Bobko (1994)   وهي كما يلي لى عدة خصائص عامة لفاعلية الذات إ : 

مكاناته ومشاعره .0  .مجموعة األحكام والمعتقدات والمعلومات عن مستويات الفرد وا 
 .ثقة الفرد في النجاح في أداء عمل ما   .7
وجود قدر من االستطاعة سواء كانت فسيولوجية أم عقلية أم نفسية باإلضافة إلى توافر  .9

 .الدافعية في المواقف
 .توقعات الفرد لألداء في المستقبل .7
أنها ال تركز فقط على المهارات التي يمتلكها الفرد ولكن أيضًا على حكم الفرد على ما  .8

 .يستطيع أداءه مع ما يتوافر لديه من مهارات
هي ليست سمة ثابتة أو مستقرة في السلوك الشخصي فهي مجموعة من األحكام ال  .2

ن أيضًا بالحكم على ما يستطيع إنجازه وأنها نتاج تتصل بما ينجزه الشخص فقط ولك
 .للقدرة الشخصية

كما تنمو بالتدريب , أن فاعلية الذات تنمو من خالل تفاعل الفرد مع البيئة ومع اآلخرين .4
 . واكتساب الخبرات المختلفة

أن فاعلية الذات ترتبط بالتوقع والتنبؤ ولكن ليس بالضرورة أن تعكس هذه التوقعات  .5
مكاناته الحقيقةقدرة ال فمن الممكن أن يكون الفرد لديه توقع بفاعلية ذات مرتفعة , فرد وا 

 .وتكون إمكاناته قليلة
مدى ,كمية الجهد المبذول , تتحدد فاعلية الذات بالعديد من العوامل مثل صعوبة الموقف .3

 .مثابرة الفرد
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جم إلى بذل جهد ولكنها يجب أن تتر , أن فاعلية الذات ليست مجرد إداراك أو توقع فقط .01
 .   وتحقيق نتائج مرغوب فيها

 :دور فاعلية الذات يف حتديد السلوك 2-11

يؤكد أن  Bandura (1997)باندورا  إلى أن( 785-784:  7115)أشار بنهان     
 :فاعلية الذات تؤثر على ثالث مستويات من السلوك وهي 

بها الفرد أن تكون مواقف يمكن للمواقف التي يمر : اختيار الموقف  :المستوى األول
فإذا كان الموقف واقعًا ضمن حرية الفرد في االختيار فإن اختياره , اختيارية أو ال تكون كذلك
أي أنه سيختار المواقف التي يستطيع السيطرة فيها , ليته الذاتيةعللموقف يتعلق بدرجة فا

 .في طياتها  ويتجنب المواقف التي تحمل له الصعوبات, على المشكالت ومتطلباتها
حيث تحدد درجة فاعلية الذات الجهد الذي يبذله الفرد : الجهد المبذول  :المستوى الثاني

 .وشدة المساعي أثناء حل مشكلة ما
 . وتعتبر عن مدى المثابرة في السعي للتغلب على الموقف: المثابرة  :المستوى الثالث

 عوامل الشخصية اخلمسة الكربى 

 :متهيد  2-2-1

لشخصية من المفاهيم التي تختلف في معناها تبعًا إلتجاهات من يقوم بتعريفها, وتبعًا ا      
إلهتماماته العلمية والطريقة التي ينظر بها إلى طبيعة اإلنسان, وتبعًا للفلسفة التي يعتنقها 

فالشخص العادي وغير , فيما يختص بأنشطة اإلنسان والغرض من وجوده في هذه الحياة
إلى الشخصية من وجهة نظر عادية وبسيطة, ويراها في شكل صفات  المتخصص ينظر

سهلة , أما بالنسبة لألخصائيين وعلماء النفس فإن الشخصية في نظرهم هي مفهوم معقد, 
مكون من عوامل كثيرة ومتداخلة بحيث ال يمكن فصلها أو تحليلها على إنفراد فالشخصية 

لثابتة التي تنظم الخبرات اإلنسانية وتشكل عند المتخصص التراكيب والعمليات النفسية ا
 (.0332القذافي, )سلوك الفرد وكيفية استجابته للمؤثرات البيئية المحيطة به 

 : الشخصية 2- 2-2

والشــخص كمـا جــاء فــي مختــار " شــخص"جـاء مصــطلح الشخصــية فـي اللغــة العربيــة مـن       
معجــم المصــباح المنيــر فــي غريــب  وفــي, "ســواد اإلنســان وغيــره تــراه مــن بعيــد"الصــحاح للــرازي 
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ثـم , " سواد اإلنسان وغيره تراه مـن بعيـد"الشرح الكبير للرافعي من تأليف الفيومي فإن الشخص 
وال يســـمي شخصـــًا إال جســـم مؤلـــف لـــه شـــخوص وارتفـــاع : قـــال الخطـــابي, اســـتلعمل فـــي ذاتـــه

تميـــز صـــفات "الشخصـــية كمـــا جـــاءت فـــي المعجـــم الوســـيط هـــي و  (.3: 0359,عبـــدالخالق )
رادة وكيـان مسـتقل: ويقال فالن ذو شخصية قوية , الشخص من غيره ص ) "ذو صفات مميزة وا 

فـــي الفرنســـية أو  Personaliteفـــي اإلنجليزيـــة أو  Personality أمـــا كلمـــة  . (724
Perssonlichkeit  فــــي األلمانيــــة  فإنهــــا كمــــا ذكــــرAllport   تشــــبه  إلــــى حــــد كبيــــر

Personalitas وفــي الالتينيــة القديمــة كــان لفــظ , نيــة فــي العصــور الوســطىفــي اللغــة الالتي
Persona  وقـد ارتـبط  هـذا . وحده هو المسـتخدم ويتفـق الجميـع علـى أنـه كـان بمعنـى القنـاع

اللفــظ بالمســرح اليونــاني  القــديم  حيــث كــان الممثلــون فــي تلــك العصــور  يرتــدون أقنعــة علــى 
 (.0348, غنيم )ن به وجوهم  ليعطوا  انطباعًا عن الدور الذي يقومو

وترجع  , ًا في علم النفس وتعتبر الشخصية من الموضوعات التي تحتل مكانًا بارز 
 . هذا المفهوم لما له من تطبيقات نظرية وعلميه معاً أهمية 

ولقد أخذت الدراسات المرتبطة بها تتشكل وتنتظم منذ ثالثينات القرن الماضي بدء 
راسات وكتابات وأبحاث متخصصة ومتواصلة حول وما تبعها من د Allportمن أعمال 

إذا رغب عالم "أنه    Murphyميرفي فكما يذكر (.72 :7113,البندري العتيبي ) جوانبها
, النفس في أن يرى جميع العالقات والروابط الداخلية داخل الكائن  العضوي دفعة واحدة

تم ويعني بسيكولوجية فالبد أن يه, وكذلك تسلسل القوانين التي تحكم هذه العالقات
فعلم نفس الشخصية يمكن أن يكون هو ذلك الفرع الخاص من علم النفس العام , الشخصية

 (. 75:0348, غنيم )  "الذي يؤكد الكل والعالقات العضوية داخل هذا الكل 
نظرية , ومن النظريات التي اهتمت بدراسة الشخصية نظرية التحليل النفسي   

ونظرية السمات والتي يمكن اعتبارها , النظرية اإلنسانية, االجتماعي نظرية التعلم, المجال
ومن ضمنها نموذج العوامل الخمسة الكبرى في , المنطلق األساسي لنماذج الشخصية

 . الشخصية
وجهة النظر األولى وهي التي ترى أن : هناك وجهة نظر حول سمات الشخصية هما

ت المشتركة العامة على أنها  سمات غير وتنظر للسما, سمات الشخصية هدف بحد ذاته
ويعاب على هذه النظرة  تعدد السمات , Allportألبروت  حقيقة كنظرية  السمات لدى 
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فقد أوجد كمًا كبيرًا جدًا من السمات التي يصعب كثيرًا استخدامها في  ,وتنوعها عبر الثقافات
األخرى التي تدرس السمات  في حين ترى وجهة النظر, التطبيقات اإلكلينيكية أو البحثية

الصغرى العديدة للشخصية كهدف مبدئي أو كمرحلة الستخراج العوامل األساسية المشتركة 
يزنك  ومن أبرز أصحاب التوجه األخير .(0359, عبدالخالق)الكبرى   & Cattal كاتل وا 

Eysenck واللذان قد الحظا إمكانية انتظام السمات المتشابهة في مجموعات صغيرة .
والتي تعتبر شائعة ومفضلة لدى , وتلصنف أعمالهما تحت ما يلسمى بالنظريات العاملية

فقد .يلمكن أن ينظم ويصف تعقد الظاهرة, الكثيرين ألنها تحاول أن تقدم أقل عدد من المفاهيم
جيلفورد و  أفرزت هذه النظريات عددًا من النماذج الهرمية الممثلة للشخصيه كنماذج

 والتي اهتمت بالمستويات المنخفضه للسمات وكذلك نموذج   Guilford & Cattellكاتل
, العتيبيالبندري  )والذي في المقابل ركز على المستويات العليا للسمات  Eysenckإيزنك 

75:7113.) 
وقبل الحديث عن نموذج العوامل الخمسة الكبرى والذي حدد خمسة أبعاد        

فالبعد أساسًا هو , Dimensionواًل إلى مفهوم البعد تجد اإلشارة  أ ةأساسية في الشخصي
كما تم تعريفه , (034: 0359,عبدالخالق" )مفهوم رياضي يعني االمتداد الذي يمكن قياسه"

, الرويتع " )مقدار كمي يمتد بين قطبين بحيث يكون لكل فرد درجة على هذا العامل"بأنه 
وهو يستخدم في البحوث الشخصيه , سيةوقد اتسع  معناه ليشمل األبعاد النف(. 49: 7114

, االندفاع  والحرص  أو التروي وهكذا  ها ضد أو مقلوب كالسيطرة والخضوعما يكون  ل
( 0359, عبدالخالق )ويمكن النظر للضدين على أنهما يقعان عن طرفي خط المستقيم 

 .( 7-7)يتم تصور البعد كما في الشكل ويمكن أن 
 
 

 مفهوم البعد يوضح  ( 7- 7)شكل      
 : منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصيه ماهية   2-2-3

ويشار إلى هذه العوامل , يضم هذا النموذج خمسة عوامل مختلفة لوصف الشخصيه
 The Big Five personalityالخمسة المختلفه بعوامل الشخصيه الخمسة الكبرى 

Factor (NEO-FFI) (Ewen,1998:140) . دي ريد أشار (7112, السليم )وفي De 

 ( -)ــــــــــــــ صفر ــــــــــــــــ )+( 
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Raad (2000) والتي يرى بعض , أن العوامل الخمسة الكبرى تمثل نظام تصنيف للسمات
وهذه الخصائص . علماء نفس الشخصية أنها تشكل جوهر الفروق الفردية في الشخصيه

وهي ما نطلق عليها العوامل : المختلفة للسلوك يمكن تحديدها بخمسة عوامل للشخصية 
فإن الكلمات التي , وفقًا للفرضية اللفظية التي بنيت عليها العوامل الخمسة.  الخمسة الكبرى

نستعملها لوصف الفروق الفردية في الشخصية ما هي إال انعكاسات ألنماط السلوك اإلنساني 
وأن عدد الكلمات التي نستعملها تتناسب مع أهمية مجال السلوك , الحقيقة والواقعية

من أن تلك   Goldberg جولدبرج بما ذكره De Raad ريد دي فقد استشهد. الموصوف 
الفروق الفردية ذات أهمية كبرى في المعامالت اليومية لألشخاص مع بعضهم البعض 

وأن الفروق األكثر أهمية من بينها سوف تجد اهتمام الناس . أصبحت مشفرة ضمن اللغة
  .ون كلمة لوصفهالدرجة أنهم في البداية سوف يبتكر , ورغبتهم في الحديث عنها

إال أن الكثير من علماء النفس , فقد ولجه عدة انتقادات إلى نموذج العوامل الخمسة   
ومع هذا فإن نموذج العوامل الخمسة الكبرى يسيطر , Eysenck إيزنك  يساندون نموذج

يوجد , ومن خالل التجارب والجدل الواسع, على مجال البحث العلمي في الوقت الحاضر
وقيمها األساسية , ام في مجال علم النفس يتعلق بهوية العوامل الخمسة وتفسيراتهاإجماع ع

 .Ewen, 1998))بالنسبة لتحليل الشخصيه 
فنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصيه يعد أداة مفيدة في مجال تقييم الشخصيه       

ى تقويم أهمية وداللة وال يزال يمد الباحثين بمجموعة من الصيغ المعنيه عل   والتنبؤ بها
ومن ثم فهو مفيد في فهم , كما منبئات بمخرجات شديدة التنوع  الشخصيه ألي متغير نفسي

ظاهرة ما في ثقافة ما؛ وبالتالي يمكن من خالله توفير لغة مشتركة حقيقة لتناول ظاهرة 
 (. 7112, السليم )الشخصيه 
إلى أن نموذج  Costa & Mccrae (1996) كوستا وماكري فقد أشار كل من          

وقد طبق , وتحديد مصادر الفروق الفردية, وتعريفها, العوامل الخمسة اهتم بوصف الشخصيه
كما تألف هذا النموذج ,ة من الثبات في عدد من الثقافاتهذا النموذج وأعطى نتائج عالي

, االنبساط, العصابية: من خمسة عوامل رئيسية هي  Hierarchical Modelالهرمي 
وكل عامل يتضمن ستة عوامل فرعية وهذه العوامل . يةواالنفتاح, يقظة الضميرو  نسجامواال 

 . تفسر نسبة كبيرة من التباين في مجال الشخصية
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 : ةاخللفية التارخيية للعوامل اخلمسة الكربى للشخصي 2-2-4

كبرى على أن نموذج العوامل الخمسة ال, يوجد اجتماع بين علماء النفس الشخصيه     
كما أن الباحثين الذين يصفون هذا النموذج  , للشخصيه يشكل نموذجًا ذا جذور تاريخية

قدموا المعلومات عن الدراسات الرئيسية التي كانت تشكل عالمات بارزة في قبول هذا النموذج 
فقد سعى علماء نفس الشخصيه إلى البحث . عتباره يمثل تصنيفًا كافيًا للشخصيه اإلنسانيةإب

فقد ذكر عبد الخالق (. 7113,البهاص )عوامل أساسية لوصف الشخصيه بعدة طرق عن 
: أن أهم طرق اكتشاف العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية والبحث عنها ( 783: 7119)

والوصف الذاتي الحر , كمالحظة السلو , االستخبارات, مقاييس التقدير, معاجم اللغة
والتي أجرها عام ( Webb) ويب أعمال( 45: 7112)السليم  لةهيفقد ذكرت  .للشخصية
, حيث أصدر مقالة عن الشخصية, تعتبر مقدمة إلكتشاف العوامل الخمسة الكبرى  م0308

السوية إال أنه يوجد سمات مشتركة فيما بين العوامل مما يشكل قصورًا في وصف الشخصية 
إال . كما أنه كان مضلالً , ذلك إلى أن أسلوب التحليل المستخدم كامالً  Dearyديري وعزا , 

التي  Fiske أن معظم األدبيات ترجع البدايات األولى لعوامل الشخصيه إلى أعمال فيسك
حيث استخرج خمسة عوامل للشخصيه عن طريق التحليل العاملي لـ  م0373أجرها عام 

 ستخدام منهج يجمع بين طرق التقدير الذاتي وتقديرإب Cattelكاتل متغير لقائمة ( 77)
لم تلق اإلهتمام الكافي بطريقة   Fiskeفيسكإال أن النتائج التي توصل إليها . المحكمين

 .علمية منظمة 
    Tupes & Christal يبسو كريستال و ت أن كل من( 0333)فقد ذكرى األنصاري      

 98قات بين وذلك من أجل تحليل العال, م لم يالحظها اآلخرون 0320قاما بدراسة في عام  
ستطاعا التوصل إلى خمسة اف  Cattel كاتل مستخدمًا قائمة من سمات الشخصية سمة

والثاني , أطلقا على العامل األول اسم االستبشار, عوامل قوية متكررة نسبيًا للشخصية
السليم )في  و. والرابع االتزان االنفعالي والخامس الثقافة, الوداعة والثالث االعتمادية 

هيمانس و وارسما   أن األعمال المبكرة التى قام بها   Dearyديري أشار (43: 7112,
Heymans & Wiersma  كريستال و تويبس م كانت مقدمة ألعمال0313عام  Tupes 

& Christal ,كاتل وفيسك اللذان اعتمدا أيضا على أعمال Cattel  وFiske  , إال أن
ف الشخصية لم تتفق في سعيهما لوص Tupes & Christal كريستال و تويبس  توجهات 
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بينما اتفقا , عاماًل أو أكثر لوصف الشخصية ( 07)الذي أقر بوجود  Cattel كاتل مع أعمال
فوصفا الشخصية عن طريق , في كونه استخدام منهجًا أكثر اختزااًل  Fiskeفيسك  مع 

 . العوامل الخمسة الكبرى  
من أجل   Websterوس م قام0324وذلك في عام     Normanنورمان كما استخدام    

مصطلحًا جديدًا إلى ( 040)لكنه وجد أنه يحتاج إلى إضافة , تحديد مصطلحات للشخصية 
وفي (. 05,078)مما نتج عنه قائمة تبلغ   Odbetr & Allportأودبرت و ألبروت قائمة

, مصطلح للسمات( 7511)وركز على , الخطوة التالية حذف المصطلحات غير المالئمة منها
وقام بتصنيف هذه المصطلحات إلى عشر , مصطلح تقريباً ( 0211)ت بعد ذلك إلى انخفض

فئة  48ثم قام بتصنيف المصطلحات إلى عشر فئات واسعة ومن ثم إلى , فئات واسعة
وبإجراء . متردافة( 840)وفي الخطوة األخيرة جمع مصطلحات المتشابهة في إجمالي  ,فرعية

ثم توصل إلى عزل خمسة أبعاد أساسية , ضعهاتحليل عاملي لقائمة الصفات التي و 
: 7114,الفايز ) ية  االنفتاح ,العصابية ,يقظة الضمير  ,واالنسجام, االنبساط: للشخصية

22.) 
 نورمان بإجراء عدد من الدراسات حول قائمةGoldberg (0350 )  جولدبورج ثم قام    

Norman  , كما ارتكز , هذه القائمةلبحث ما إذا أمكن استخراج العوامل الخمسة من
 ومن خالل استبيان مكون من, اهتمامه على طبيعة وتكوين هذه العوامل بشكل دقيق

والتحليل , وتقدير المحكمين, ومن خالل التقدير الذاتي, سمة لوصف الذات والزمالء (0401)
 بحيث كان تشكل العوامل الخمسة, استطاع عزل ما يقرب من ثالثة عشر عامالً , العاملي

 نورمان الكبرى األولى وترتيبها مطابقًا للعوامل الخمسة التي توصل إليها 
Norman( 0333, األنصاري .)جولدبورج أطلق Goldberg العوامل , على هذه األبعاد

وأكد كل عامل من هذه العوامل الخمسة الكبرى  The Big Factors Fiveالخمسة الكبرى 
بحيث يلخص كل عامل مجموعة كبيرة من , مل األخرىعبارة عن عامل مستقل تمامًا عن العوا

( نسجاماإلنبساطية واال )بحيث يندرج تحت العاملين األول والثاني , سمات الشخصية المميزة
المطالب (  يقظة الضمير)وفي حين يصف العامل الثالث , السمات ذات الطابع االنفعالي
أصغر العوامل ( يةالعصابية واالنفتاح)ن وكان العامالن األخيرا, السلوكية والتحكم في الدوافع

ات من السم( العصابية)حيث يتكون العامل الرابع , من ناحية السمات المدرجة فيهما
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, التكوين العقلي للفرد( يةاالنفتاح)في حين يصف العامل الخامس  المرتبطة باالتزان االنفعالي
 (.3:  0332,واألنصاري , لق عبدالخا)ومدى عمقه ونوعيته باإلضافة إلى الخبرة الذاتية 

بسلسلة من الدراسات للتحقق من  Costa & McCrae  كوستا و ماكري وأخيرًا قام     
وبعد ذلك قاما ببناء مقياس لعوامل الخمسة الكبرى , وجود العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 

من عامل ثم أضافا عليها كاًل , يةفي الشخصية وهي العصابية واالنبساطية واالنفتاح
-NEO-Fiveلتطابق قائمة العوامل الخمسة الكبرى  وعامل يقظة الضمير  نسجاماال 

Factor Inventory (NEO-FFI)  قائمة الشخصية : وأطلق على المقياس الجديد اسم
والذي يتكون من   The Revised Personality Inventory (NEO-FFI)المنفتح 
ل العاملي لوعاء بنود مشتق من العديد من بندا تم استخراجها عن طريق التحلي 051

في أصلها  (NEO-FFI)ثم قاما بنشر قائمة العوامل الخمسة الكبرى .  استخبارات الشخصية
, الفايز )م 0335ثم صدرت النسخة الثانية لنفس القائمة عام , م 0337اإلنجليزي عام 

7114 .) 
نموذج العوامل الخمسة ل Costa & McCrae كوستا وماكري تكمن أهمية إضافة"    

الكبرى في تطويرهما ألداة قياس موضوعية تقيس العوامل األساسية الكبرى للشخصية بواسطة 
مجموعة من البنود بحيث تختلف طريقتهما عن مناهج الدراسات األخرى التي اعتمدت أساسًا 

 (.00: 0332,عبدالخالق واألنصاري) "على منهج المفردات اللغوية المشتقة من معاجم اللغة
 : منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية  5- 2-2

 (:Neuroticism)العصابية : العامل األول

وهو بعد أساسي من أبعاد الشخصية, يشير إلى االستعداد لإلصابة باالضطراب   
النفسي, وحتى يظهر العصاب الفعلي فال بد أن يتوفر إلى جانب الدرجة المرتفعة من 

رتفع من الضغوط البيئية الخارجية أو الداخلية, ومن سمات العصابي العصابية, قدر م
 (.0339عبد الخالق, )القلق واالكتئاب والشعور بالذنب والخجل وتقلب المزاج 

وهي كما ذكرهـا  بالمظاهر التاليةللعصابيـة عدد من المظاهر تتمثل : مظاهر العصابية
 (:0335,نصاري  في األ )  Costa & Mc Crae (1992) كوستا وماكري 
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في هذا المظهر يميل الفرد المتـوتر إلـى الخـوف المبـالغ فيـه (: Anxiety)التوتر أو القلق . 0
أمـــا أصـــحاب العالمـــات المنخفضـــة فهـــم هـــادؤون , والقلـــق بحيـــث يكـــون عصـــبًيا ومتزمتـــاً 

 .ومسترخون وال يقعون بسهولة في األشياء الخاطئة
هذا المظهر تقاس قدرة الفرد لتجربة الغضب  في(: Angry Hostility)عدائية الغضب . 7

وكلما كان الفرد أعلى انسجامًا سجل درجات أعلى في هذا , من خالل درجة انسجامه
 .البعد, أما مسجلو الدرجات المنخفضة فهم أقل غضبًا وأقل إحباطًا وتهوراً 

ور في هذا المظهر يقاس مدى اكتئاب الفرد ومدى الشع(: Depression)االكتئاب . 9
بالذنب والحزن والوحدة ومقدار األمل, وأصحاب العالمات المنخفضة, لديهم سرعة 

 .االستجابة ال يشعرون بالذنب أو الحزن بشكل كبير ولكنهم ال يخلون من هذه المشاعر
كلما كان الفرد مدركًا لذاته زاد عدم ارتياحه (: Self- Conscionsness) الحساسية. 7

لسخرية اآلخرين ويظهر عليه اإلحراج والخجل, وأصحاب  مع من حوله ويكون حساساً 
  . العالمات المنخفضة يشاركون بشكل قليل  في المواقف االجتماعية المختلفة

يكون الفرد في هذا المظهر غير قادر على السيطرة (:  Impulsiveness)االندفاعية . 8
فرد على السلوك الذي صدر على رغباته الشديدة ويميل إلى النقاشات الحادة, وقد يندم ال

 .أما أصحاب العالمات المنخفضة فلديهم قدرة على التحمل والتروي  عنه في النهاية
وهو مظهر يبين قابلية الفرد لتحمل مشكالت  (:Vulnerability)القابلية لالستسالم . 2

 وأصحاب العالمات المرتفعة ليس لديهم. الضغط أو اإلجهاد, ومواجهة المواقف الطارئة
أما أصحاب , القدرة على التغلب على مشكالت الضغط واإلجهاد ومواجهة المواقف الطارئة

 .العالمات المنخفضة فهم قادرون على مواجهة المواقف الصعبة وحل مشكالتهم
 (:Extraversion)االنبساطية : العامل الثاني

يعــرف الكبــت  يتصــف الفــرد االنبســاطي بأنــه طمــوح وودود واجتمــاعي ســهل المعاشــرة, وال  
ــة مــع اآلخــرين ويتمتــع بدرجــة , ويســتمتع برفقــة اآلخــرين ويهــتم بتكــوين عالقــات اجتماعي

عاليــة مــن الثقــة بــالنفس ومحــب لآلخــرين كمــا أنــه ينظــر إلــى الحيــاة مــن الجانــب المشــرق 
 ( .0339عبد الخالق,)فيها, وهو مفعم بالحيوية ويميل للقيادة

 كمـــا ذكرهـــا كوســـتا ومـــاكري وهـــي  المظـــاهر التاليـــةتتســـم االنبســـاطية ب :مظـــاهر االنبســـاطية
(1992) Costa & Mc Crae (   0335,في األنصاري:) 
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ويكون مقياسًا لنتاج العالقات بين األشخاص, فاألفراد الحميمين  (:Warmth)الحميمية . 0
فهم ودودين ومؤثرين فيمن حولهم, , يحبون الناس بصدق ويبنون عالقات حميمة معهم

العالمات المنخفضة فهم أكثر رسميًة ومحافظون في عالقاتهم وهذا ال يعني أما أصحاب 
 .أنهم عدائيون

يميل األفراد في هذا المظهر إلى العيش مع اآلخرين  (:Greqariousness)االجتماعية . 7
وتكوين عالقات مرحة معهم, أما أصحاب العالمات المنخفضة فيكونون منعزلين, ال 

 .وال يشتركون في االنشطة االجتماعيةينسجمون مع من حولهم, 
يمتاز أصحاب هذا المظهر بالطالقة  (:Assertiveness)الجزم أو الميل إلى التوكيد . 9

أما , اللغوية وعدم التردد , وهم فعالون ومسيطرون وفي الغالب هم قادة مجموعات
 .أصحاب العالمات المنخفضة فال يحاولون الخروج عن المجموعة

يتميز أصحاب هذا المظهر بالنشاط والحيوية, ولديهم نشاط جسمي  (:Actiuity) النشاط. 7
واسع مثل التدريبات واألعمال الصعبة, والطاقة لديهم مرتفعة وينتقلون من نشاط إلى آخر 
بشكل سريع, أما أصحاب العالمات المنخفضة, فهم كسولين, لديهم خمول, يبتعدون دائمًا 

 .ن بسرعة ويبحثون عن الهدوءإلى مكان خالي نسبيًا ويتعبو
يحب األفراد في هذا المظهر اإلثارة  :(Excitement- Seeking) البحث عن اإلثارة. 8

واأللوان الساطعة, ويرون أن الحياة مملة بدون إثارة, ودائمًا يبحثون عن الضجة والبيئات 
أن حياة المزعجة, أما أصحاب العالمات المنخفضة فيشعرون بقليل من اإلثارة ويرون 

 .اإلثارة والبيئات المزعجة مملة
وهو يعني تجريب العواطف اإليجابية مثل  :(Positive Emotion) اإليجابية المشاعر. 2

السعادة والحب والمتعة, وأصحاب هذا المظهر يضحكون بسهولة وسعيدين ومتفائلين, أما 
 .م غير سعيدينأصحاب العالمات المنخفضة فهم أقل حيوية وهذا ال يعني بالطبع أنه

 (:Openness)االنفتاحية: العامل الثالث

االنفتــاحي بــردود فعلــه العاطفيــة   Costa & Mc Crae( 0337)كوســتا ومــاكري  يصــف
ومحبته للفن والشعر والطبيعـة ولديـه تخيـل معتـدل وفـي بعـض األحيـان يحلـم أحـالم يقظـة, 

تواه متوســط فــي الفضــول وهــو معتــدل فــي معتقداتــه السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة ومســ
 (.0335, األنصاري في ) الثقافي
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 وهي كما ذكرها كوستا وماكري التالية لالنفتاحية عدد من المظاهر  :مظاهر االنفتاحية
(1992) Costa & McCrae  (  0335,في األنصاري:)    
ن يمتاز أصحاب هذا المظهر بأن لديهم أحالمهم اليومية التي تكو (:Fantasy)الخيال .0

ويعتقدون أن الخيال , دافعًا لإلبداع ألنفسهم بعالم داخلي ممتع, وهم يطورون خيالهم
وأصحاب العالمات المنخفضة هم أكثر واقعية ويستعملون , يساهم بحياة غنية ومبدعة

 .عقولهم لألعمال الملموسة باليد
والجمال, وهم األفراد المحبون للجمال ولديهم تذوق للفن  (:Aesthetils)الجمالية. 7

موهبة ولكن من خالل اهتمامهم بالفن سيقودهم ن للشعر  والفن وال يحتاجون إلى ومحبو
ذلك إلى تذوق وتطوير معرفتهم الفنية, وأصحاب العالمات المنخفضة تقريبًا حساسون 

 .ولكن غير مهتمين بالفن
لعواطف جزء يمتاز األفراد هنا بكونهم أكثر عاطفية بحيث تشكل ا(: Feeling)المشاعر . 9

مهم من حياتهم, وهم يعيشون حاالت عاطفية ويشعرون بالسعادة, وأصحاب العالمات 
 .المنخفضة ال يعتقدون أن حاالت المشاعر لها أهمية

يحاول أفراد هذا المظهر القيام باألنشطة الجديدة, مثل الذهاب (:  Action) النشاط. 7
تجديد والبعد عن الروتين ولديهم هوايات ألماكن جديدة وأكل األطعمة الجديدة, ويحبون ال

وأصحاب العالمات المنخفضة يجدون أن التغيير والبحث عن الجديد شيء   مختلفة
 .صعب

أصحاب العالمات العالية في هذا المظهر يحبون ويفضلون المناقشات (: Ideas)األفكار. 8 
لتقليدية وهذا ما يمثل الفلسفية والعقلية االنفتاحية لألفكار, كما يحبون األفكار غير ا

الفضول العقلي أو الفكري, أما أصحاب العالمات المنخفضة فلديهم فضول ولكنه محدود 
 .بشكل كبير

االنفتاحية للقيم تعني أن أصحاب هذا المظهر لديهم قابلية إلعادة (: Values)القيم. 2
ضة أو فحص القيم االجتماعية والسياسية والدينية, أما أصحاب العالمات المنخف

المنغلقون يميلون إلى قبول السلطة, أي أنهم محافظين بالنسبة للقيم االجتماعية والدينية 
 .والسياسية
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 (:Agreeableness)االنسجام : العامل الرابع

الشخص هنا يثق باآلخرين بسهولة, ونظرته لآلخـرين دائمـًا إيجابيـة, صـريح ومخلـص, 
نجازاتــه, وفــي يضــع رغباتــه وحاجاتــه قبــل اآلخــرين, كثيــر ال تســامح والنســيان, يفخــر بنفســه وا 

نفـــس الوقـــت عنيـــد وعقلـــه صـــعب ومواقفـــه االجتماعيـــة والسياســـية تعكـــس واقعيتـــه العمليـــة 
(1992 )Costa & McCrae  (.0335 )األنصاري المذكور في 

كما ذكرها كوستا متاز األفراد في هذا البعد بعدد من المظاهر وهي ي :مظاهر االنسجام
   (:0335,في األنصاري  )  Costa & Mc Crae (1992) وماكري 

ن اآلخرين لهم نوايا حسنة ويفترضون أاألفراد في هذا المظهر يعتقدون (: Trust) الثقة. 0
فيهم النبل والصفات الحسنة, أما أصحاب العالمات المنخفضة فهم شكاكون ساخرون 

 .ويعتقدون أن اآلخرين غير نبالء
يمتاز أصحاب هذا المظهر بكونهم (:  Straight For Wardness)  اإلستقامة. 7

مستقيمون في عالقاتهم مع اآلخرين وال يميلون إلى اإلطراء وخداع اآلخرين من أجل 
كسبهم, أما أصحاب العالمات المنخفضة فيحاولون التأثير في اآلخرين من خالل اإلطراء 

 .والمخادعة ويعتبرون هذه الصفات مهارات اجتماعية ضرورية
ويتمثل في معرفة مصلحة اآلخرين ومحاولة تحقيقها, فاألفراد هنا (: Altruism) اإليثار. 9

يحاولون االندماج في مشاكل اآلخرين وحلها, ويحاولون دائمًا مساعدة اآلخرين, أما 
أصحاب العالمات المنخفضة فغالبًا ما يركزون على أنفسهم أكثر, وهم كارهون أو 

 .اكل اآلخرينمعارضون لالندماج في مش
ويظهر ذلك  في الصراعات بين األشخاص, فاألفراد في هذا (: Compliance) الطاعة. 7

المظهر إذا مروا بصراع معين فأنهم يكبتون الغضب, ويتسامحون في ذلك وسرعان ما 
ينسون وهم لطيفون, أما أصحاب العالمات المنخفضة فيفضلون مناقشة اآلخرين أكثر 

 . مانع لديهم من إظهار الغضب عند الضرورةمن التعاون معهم, وال
يكون الفرد في هذا المظهر بسيط يخفي ذاته؛ ورغم ثقته بنفسه (: Modesty)التواضع . 8

أما مسجلو العالمات المنخفضة , واحترامه لذاته إال أنه يفضل البقاء بعيدًا عن األضواء
 .رورين أو متعجرفينفيعتقدون أنهم عالين أكثر وربما يعتبرهم اآلخرون أنهم مغ



 م7104 يناير( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 820 - 

يظهر أصحاب هذا المظهر الشفقة (: Tender- mindedness) الرقة والحساسية. 2
واالهتمام باآلخرين, ويركزون على الجانب اإلنساني في الخطط السياسية واالجتماعية, 
أما أصحاب العالمات المنخفضة فيعتبرون أنفسهم واقعيين وال ينظرون إلى جانب الرحمة 

 .هم وقد يظهر عليهم العنادفي قرارات
 (:Conscientiousness)يقظة الضمري: العامل اخلامس

ويتميز أصحاب هذا البعـد بالنظـام , تقابل يقظة الضمير األنا األعلى في نظرية التحليل النفسي
ويتميـزون بالدقـة , والكفاح من أجل التفوق والقدرة العالية على ضـبط الـذات والشـعور بالواجـب

ــي ســلوكهم و  ــيمف  المــذكور فــي Costa & McCrae( 1992) تمســكهم بــاألخالق والق
 .(0335) األنصاري

وهي كما ذكرها كوستا  بالمظاهر التالية عامل يقظة الضميرتسم ي :مظاهر يقظة الضمير
 (:0335,في األنصاري  )  Costa & Mc Crae (1992) وماكري 

الية وأنه حساس, ومدرب جيدًا يشعر الفرد أن لديه قدرة ع( : Competence)الكفاءة . 0
أما أصحاب العالمات المنخفضة فينظرون إلى أنفسهم نظرة معرفية, أي . ليتعامل مع الحياة

 .أنهم غير أكفاء وغير مدربين للتعامل مع الحياة
يمتاز أفراد هذا المظهر في كونهم مرتبين, يضعون األشياء في ( : Order)الترتيب . 7

أما أصحاب العالمات المنخفضة فهم , ن على بقائها فيهمكانها المناسب ويحافظو
 .ليس لديهم القدرة للحصول على وصف منظم ألنفسهم  فوضويون غير نظاميين

يتقيد أصحاب هذا المظهر بشكل كبير بمبادئهم ( : Dutifulness)يقوم بالواجب . 9
ي العالمات المنخفضة أما مسجل, األخالقية والتزاماتهم األدبية, ويميلون إلى الدقة في ذلك

 .فال يعتمد عليهم, وال يلتزمون بالمبادئ األخالقية
يمتاز أصحاب العالمات ( : Achievement Striving)الكفاح من أجل اإلنجاز .  7

المرتفعة في هذا المظهر بأن لديهم همٌة عالية وعزيمًة لتحقيق أهدافهم, ويستثمرون 
أصحاب العالمات المنخفضة فهم كسولين, أما , وظائفهم للوصول إلى مستويات أعلى

 .ليس لديهم همة, واهنين وربما ليس لديهم أهداف
إن أصحاب العالمات العالية هنا لديهم القدرة (: Self-Discipline)االنضباط الذاتي . 8

على البدء بالعمل و إنجازه رغم الصعوبات والحواجز, ولديهم المقدرة ليحفزوا أنفسهم 
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أما أصحاب العالمات المنخفضة فيماطلون في أعمالهم , لتي يقومون بهاإلنجاز المهمة ا
 .وال ينهونها بسرعة, وبدايتهم في العمل تكون بطيئة

وأصحاب العالمات المرتفعة في هذا المظهر لديهم (: Deliberation)التفكير المتأني . 2
يفكرون في العمل قدرة على التفكير بحذر قبل تنفيذ أي شيء, وهم في الغالب مترددون, 

أما أصحاب العالمات المنخفضة فهم يفكرون , الذي ينوون القيام به عدة مرات قيل تنفيذه
 .وينفذوه بسرعة, دون النظر إلى النتائج, ليس لديهم صبر وغالبًا هم عجولون

ن أهـم صـفات أإلـى  Costa & McCrae (1992) وقد توصل كل من كوستا وماكري
 :الخمسة هي عواملال
وليسـت أنمـاط, لـذا فـان األفـراد يتبـاينون  العوامـلالخمسة هي طيف متصل مـن  واملعال .0

 .على مساق ذلك الطيف, ويقع غالبية األشخاص فيما بين نهاياته المتطرفة
 .عاما بعد بداية سن الشباب المبكر ( 78)تبقى ثابتة على مدى .7
 .يمكن أن تورث .9
 .افيشاملة في كل الحضارات, وال تتأثر بالتباين الثق .7
العامليــة ذات فائــدة فــي اكتســاب البصــيرة  لعوامــلمعرفــة الشــخص لموقعــه علــى طيــف ا .8

 (. 7117النعمة والعجيلي, )وتساعد على التحسن خالل العالج 
 : مزايا نظرية العوامل اخلمسة الكربى  6- 2-2

و ( 0332)تتميز هذه النظرية ببعض المزايا بعدة مزايا ذكرها عبدالخالق واألنصاري 
 : كن إجمالها في ما يلييم
  قدرة نظرية العوامل الخمسة الكبرى على تحديد الفروق الفردية بين : الفروق الفردية

 .األشخاص 
  برهنت العديد من الدراسات كما هو موضح سابقًا أن مقاييس هذه : الثبات والصدق

 .العوامل على درجة عالية من الصدق والثبات 
 حيث , وامل الخمسة الكبرى بالوضوح لدى عامة الناس يمتاز نموذج الع: سهولة اللغة

 .يضم عددًا كبيرًا من السمات الشائعة والدارجة في اللغة المستخدمة في الحياة اليومية
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  تتميز هذه النظرية بأنها أكثر النظريات وصفا وشمولية للشخصية اإلنسانية  :الشمولية
ماًل للبحث في سقًا أو نظامًا متكاحيث توفر للمتخصصين ن ,مقارنة بالنظريات السابقة

 (.7117,األنصاري)الشخصية 
  و ال بكثرة العدد ,  بمعنى أنها ليست قليلة العدد مثل عوامل آيزنك: متوسطة المدى

 .كعوامل كاتل
 تعتمد نظرية العوامل الخمسة الكبرى على تراث ممتد عبر فترة زمنية غير قصيرة . 
 حيث يشير مؤيدو نموذج , ئدة في البحث والتعلم يعتبر نموذج العوامل الخمسة ذا فا

اإلكلينيكية  العوامل الخمسة إلى أن التحليل العاملي يعتبر جسرا مساعدًا بين النظريات
 .والنظريات السلوكية

 : نقد نظرية العوامل اخلمسة الكربى   2-2-7
 خصية حيث عدم اتفاق الباحثين على اللغة والمنهج لقياس العوامل الخمسة الكبرى للش

وهناك عدم اتفاق على أسمائها , برزت منذ البداية مشكلة تتعلق بتسمية العوامل الخمسة 
هامبسون  حيث اقترح, فالبعض يستخدم األعداد الرومانية أو األحرف األبجدية أو األسماء

على تحديد  Hampson , Goldberg & John (1987) و جولدبوج و جون 
 (.7114,الفايز ) اب الدرجة المعيارية لكل عاملالعوامل الخمسة عن طريق حس

 كاتل و إيزنك  ويعد كل من, حصر عدد من العوامل في خمسة عواملCattel  &
Iysenck كاتل حيث يصر, من أكبر المعارضين لنموذج العوامل الخمسة الكبرى Cattel 

بينما يؤكد  .على وجود أبعاد أساسية للشخصية أكثر بكثير من األبعاد األساسية الكبرى
وبالتالي ال بد من تقليصها , على أن العوامل الخمسة كثيرة في عددها  Iysenck إيزنك

من  يقظة الضميرو  نسجام أن بعد اال  Iysenckإيزنك  إلى عدد أقل من األبعاد كما يرى 
 (.7114,الفايز )  األبعاد الخمسة الكبرى يندرجان تحت بعد الذهانية

 ختاذ القرار ا 
 : هيدمت 2-3-1

علماء  من كل من بالغة عناية Decision Makingالقرار  اتخاذ عملية نالت لقد
تخاذ إل  واضحاً  معنى هناك أن على العلماء هؤالء ويتفق الحديثة, واإلدارة واالجتماع النفس
المفاضلة  عملية فإن وبالتالي ,أنسبها واختيار المفاضلة إلى تحتاج بدائل وجود في القرار
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"  (Salovic,1990 )كما أوضح (. 7117:08 الزهراني,)القرار اتخاذ معنى بصل هي هذه
تخاذ القرار درس منذ القدم عن اتخاذ القرار يعد جوهر السلوك الهادف أو الذكي وأن اأن 

وبالرغم من ذلك فهو ذو تاريخ  ,طريق الفالسفة والرياضيين واالقتصاديين واإلحصائيين
تخاذ القرار في مجلة التقارير اأول مراجعة واسعة لنظرية فقد ظهرت , قصير في علم النفس

 (.73: 7113, الشهريفي )  " Edwards( 1954)النفسية للعالم ادواردز عام 
 :تعريفات اختاذ القرار  2-3-2

 :التعريف اللغوي

أما . ويشير العمري بأن كلمة قرار لغة مشتقة من أصل التيني معناها القطع أو الفصل
د أتفق الباحثون والمختصون على أن القرار هو إصدار حكم معين في موقف ما اصطالحًا فق

في المعجم " قر"ويأتي جذر (. 7117, العمري )وذلك بعد التفحص الدقيق للبدائل المختلفة 
سكن :تقول قررت في هذا المكان . أقام, قّر بالمكان : على هذا النحو ( 478ص)الوسيط 
استقر , أمضاه من يملك إمضاءه : ر وثبت الرأي أو الحكماستق: مر تقرر األ, واطمأن 
 .  تمكن وسكن: بالمكان 

 :التعريف االصطالحي 

 البدائل من بديل اختيار " بأنه القرار تخاذا عرف فقد Simon( 0374)سايمون  أما  
 :7117 الفضل,) "متغير عالم عن ناتجة جديدة لمشكلة المناسب الحل المتاحة إليجاد

 الظواهر تشمل إدراك عملية " بأنه القرار تخاذا Young( 0323)يونغ  ا عرفبينم.(08
 كثيرة بدائل بين من واحد, بديل اختيار إلى تؤدي حقائق وقيم, إلى واالجتماعية ويستند الفردية
إلى أن ( 7117)ويرى الخرابشة (. 08 :م 7112 طعمة,)"حل إلى إلى الوصول تؤدي

لمفاضلة بين البدائل المتاحة ثم اختيار  بديل من البدائل تخاذ القرار هو اااألساس في 
ومن ذلك فإن اتخاذ القرار هو عملية عقلية يتم من خاللها , المطروحة بعد دراسة وتفكير 

توليد وتقييم البدائل المختلفة ثم اختيار البديل األفضل من بين البدائل على أساس مجموعة 
 له علم هي القرار اتخاذ عملية الباحثة أن وترى. ددمن الخطوات المتسلسلة لتحقيق هدف مح

  .الممكنة الظروف ظل في األفضل البديل في  إختيار مهارته وفق وقواعده أصوله
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 : املدارس العلمية إلختاذ القرار 2-3-2

اتخاذ  عملية في الفكرية المدارس السلمي قسم بأن  )52 :م 0334 ) حبيب أشار
  : التالي النحو على القرار

 :الواقعية المدرسة -1
 وتعمد نفسه الوقت في وعمليه علميه بطريقه القرار تخاذا عملية إلى المدرسة هذه تنظر
 هذه المشكلة, حل أمام المتاحة والبدائل الحالية المشكلة دراسة ضوء في القرار تخاذا إلى

 .المحيطة البيئية والظروف المتاحة اإلمكانيات ضوء في بديل كل وتكلفة
 :اإلستراتيجية سةالمدر  -2

كل  إلى النظر يجب أنه وتعتبر المنظمة تمر بها التي المواقف كافة إلى شمولية نظرة وهي
القرار  إلتخاذ المتاحة البدائل بين المفاضلة عملية أثناء في المنظمة داخل مشكلة أو موقف
تتصف  أن يمكن ذلك على وبناء المنظمة, تنتهجها التي العامة اإلستراتيجية ضوء على

 إستراتيجية تلعب متغيرات لوجود نظراً  الرشد, بعدم أحياناً  المنظمة إليها تصل التي القرارات
 .القرار عملية بناء يتخذ الذي األمثل البديل ترجيح في دوراً 

 : المختلطة المدرسة -3
 مشكلة أو موقف لكل الواقع معطيات يساير توفيقياً  اتجاهاً  المدرسة هذه وتمثل

 .المنظمة تنتهجه الذي العام اإلستراتيجي اإلطار ضوء في أيضاً  وذلك .ما قرار تخاذاتستلزم 
 آراء كل حسب القرار, إلتخاذ نظرية مداخل ثالثة وجود إلى( 4 : 0344 (المنيف  ويشير
 ستخدامإإما ب النظر, بوجهات منها كل يتعلق تريجو, - وكبنر وسايمون برنارد تشستر من

 على الحدس بالتركيز أو تريجو, -وكبنر سايمون من كل ندع العلمي والتحليل المنطق
  .برنارد تشستر عند الشخصية والتجارب الحكمة ستخدامإب

من  كثير في القرارات تخاذا في أسلوبين وجود إلى(   0350 (الحفيظ  عبد ويشير
 واألكثرالغالب  هو الفردي القرار أن ويرى الجماعي, والقرار الفردي, القرار :النامية الدول
 (.70:7113, الزهرانيفي ( الدول هذه في شيوعاً 

 :القرارات أنواع 2-3-3
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 على القرارات ويوضحها من أنواع عدة بين Simon  (1947) سايمون  يفرق
  :التالي النحو
 ال يؤدي الذي هو :الهادف غير والقرار النهائي, بالهدف يرتبط الذي هو :الهادف القرار .0

  .ئيالنها الهدف تحقيق إلى
 .الهدف النهائي تحقيق إلى تؤدي بدائل إختيار إلى يعود الذي القرار هو :الرشيد القرار .7
 .هو القرار العفوي الذي ال يساعد على الوصول للهدف النهائي: القرار غير الرشيد  .9
 جداول زمنية ويتبع دقيقة, وخطط لحسابات يخضع الذي القرار هو : المبرمج القرار .7

  .ومقننه محددة
 غير القرار معالجة وتختلف أساليب االبتكار, من كبيراً  قدراً  يتطلب المبرمج غير قرارال .8

  .( 48: 0330, النمر وآخرون) المبرمج  القرار عن المبرمج
 : للقرار األساسية العناصر 2-3-4

 : إن ألي قرار عناصر أساسية يتكون منها تتمثل في
 ال اإلنسان فإن إرادة ولذلك ,الفرد تعترض صعوبة أو مشكلة توجد حيث :المشكلة عنصر"   .0

 .جانبه من المشكلة تلك بوجود إال القرار تخاذا نحو تتحرك
 والموازنة الرشيدة المفاضلة لعملية وليداً  يكون أن بد ال فالقرار : والبدائل الحلول تعدد .7

  . المتاحة والبدائل الحلول من عدد بين والفعالة
 التي األمثل للمشكلة الحل مع عقلًيا يتفق بما وتطويره رارالق تعديل يجب ذلك يتحقق ولكي .9

  . )719 : م 0334 عفيفي, "(المطلوب الهدف يحقق وبما , الفرد يجابهها
   :القرار ختاذا عملية مظاهر 2-3-5

 اتخاذ عملية يرى أن  Simon (0374)  أن سايمون(  23 :0334 , حبيب)ذكر 
 : يلي فيما تتضح رئيسية مظاهر بثالثة تتميز القرار
ل العم في قرارات إلى تحتاج التي الجوانب عن البحث في ويتمثل:  Intelligenceالذكاء  .0

  . معناها وحقيقة وأبعادها المشكلة على التعرف ثم , عنها جمع المعلومات ثم 
يجاد , االبتكار عن عبارة وهو:  Designالتصميم  .7  وتحليلها للحلول المحتملة الطرق وا 

 .وتقييمها
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 ثم المتاحة الحلول بين من األفضل البديل اختيار عن عبارة وهو: Choiceاالختيار  .9
 .  للنجاح احتماالً  الحلول أكثر عتبارهإب التنفيذ البديل موضع هذا وضع

عمليات  القرار اتخاذ عملية بها تمر التي الرئيسية الثالثة المظاهر هذه أن ويالحظ
 .مستمرة لعملية عناصر نهاأل  بينها, الفصل يمكن وال متداخلة

 :القرار ختاذا خطوات 2-3-6
 أن أشار إلى(  77 : 0357  (الوهاب  إلى أن عبد( 7113)فقد ذكر الزهراني 

 خطوات فيها تمارس عقلية عملية وهو , لمن البدائ مجموعة بين اختيار هو القرارات تخاذا
 حلها, يراد مشكلة أو إليه لالوصو يراد هناك هدفاً  أن في يتخلص الذي المنطقي التفكير
 ثم معينة, بدائل إلى للتوصل بتحليلها القرار ويقوم متخذ المشكلة, هذه بشأن معلومات وتوجد
 والذي القرارات, تخاذا في العلمي األسلوب هو  منها, وهذا مجموعة أو البدائل هذه أحد يختار
 على يقوم موضوعي أنه في والتقليد, والخطأ مثل التجربة األساليب, من غيره عن يختلف
بعاد والحقائق البيانات دراسة  اإلمكان, بقدر الذاتية والنظرة الشخصي التحيز وتحليلها وا 
 بالدرجة المطلوبة األهداف وتحقيق استغالل, المتاحة أحسن الموارد استغالل على ويعمل
 .الفعالية من الواجبة

 حيث القرار, تخاذا و القرار صنع مفهوم بين(  029 : 0357 )ساعاتي  ويفرق
جتماعية ا العوامل هذه كانت سواء المشتركة العوامل جميع تتضمن القرار صنع عملية يرى أن

والتكوين  والتحضير اإلعداد تتضمن التي العملية أنها أي ثقافية, أو قتصاديةا أو سياسية أو
عملية  في النهائية ةالمرحل فهو القرار إتخاذ مفهوم أما واألسباب, الحيثيات بمختلف للقرار
  .القرار صنع

 منظمة وخطوات بمراحل تمر القرارات تخاذا عملية أن( 7117)عباس  ويذكر
 تخاذا عملية وتبدأ .رشيد قرار إلى للوصول يتابعها أن القرار الضروري لمتخذ من ومتعددة
ختيار , لالبدائ تحديد ثم والمعلومات, البيانات جمع على والعمل بتشخيص المشكلة, القرار  وا 
  .تنفيذه , ومتابعة أحدها
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 جمع المعلومات والبيانات ووسائل الحصول عليها

 تحديد البدائل المتاحة

 اختيار البديل المناسب

 تنفيذ القرار ومتابعته

 

 تشخيص المشكلة محل القرار وتحديدها وتحليلها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح خطوات اتخاذ القرار ( 3-2)شكل 

 
  :هي خطوات عدة له القرار أن إلى( 012-019:7117)عباس  ويرى

  :المشاكل من أنواع ثالث هناك : المشكلة تحديد -1
 اليومية, واألمور باألعمال عالقة ولها دائمًا, حدوثها يتكرر التي وهي :المتكررة المشاكل . أ

 .الدوام انتهاء قبيل الموظفين خروج أو للمحاضرة الرسمي عن الدوام كالتأخر
تخاذ والسياسات, والتنبؤ التخطيط بمشاكل المتعلقة تلك وهي :الجوهرية المشاكل . ب  وا 

 .والرقابة والتوجيه اإلجراءات
 والتي والمفاجآت المتوقعة غير األحداث بذلك ويقصد: والطارئة العرضية المشاكل. ج 

 سياسة أزمة حدوث مثالً  المحيطة, البيئة عن خارجه أو داخل المنظمة ألسباب تحصل
  .الرسوم في مفاجئ ارتفاع وصول البضاعة دون حالت



 م7104 يناير( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 823 - 

 التي المشكلة لحل القرار متخذ أمام الممكنة الحلول بدائل بذلك ويقصد: وضع البدائل   -2
 الذي هو والمدير الناجح , اختياره يتم الذي القرار وهو الحل, هو األمثل تواجهه والبديل

 .واحد بديل من أكثر يضع أن يستطيع
هذا المجال  في الخبرة ذووا اإلداريون بها يقوم شاقة عملية وهي :البدائل تقييم مرحلةـ 9

 ينطبق الذي فالبديل أهميتها, حسب لةللمشك الحلول بدائل هو تدريج ذلك من وغرضهم
  .األول الحل بديل هو يكون يحددها المخطط التي المعايير على

التنفيذ  عملية على للقائمين قراره بشرح القرار متخذ يقوم أن الضروري من :القرار تنفيذـ 7
 مالرغبة لديه إلثارة عليه موافقتهم كسب بغرض نظرهم وجهات إلى ويستمع فيه ويناقشهم
  .بدقة تنفيذه على للعمل لهم الحافز ووضع بتنفيذه

 لم القرار تخاذا عملية فإن المالئم البديل اختيار بعد :النتائج وتقييم القرار تنفيذ متابعةـ 8
 نجاح عليها يعتمد ألنه للغاية مهمة التنفيذ المتابعة, وعملية دور يأتي بل بعد, تتنفذ
 القرار متخذ يقوم القرار تنفيذ بعد أي النهائي ة التقييمعملي وعند أهدافه, تحقيق في القرار

 الذي النجاح مستوى من يتأكد وبذلك ,القرار محدد في هو ما مع الفعلي اإلنجاز بمقارنة
  .قراره حققه

 :ختاذ القراراالعوامل املؤثرة على  2-3-7

  :هي  أربعةتخاذ القرار تتأثر بجوانب اأن مراحل عملية ( 0343)أوضح أغا 
البواعث النفسية لدى الفرد ومدى معقوليتها والتي يمكن من خاللها تفسير السلوك  .0

 .تخاذ القراراالنفسي للفرد في 
البيئة النفسية للفرد حيث تعتبر المصدر األساسي الذي يوجه الفرد إلى اختيار القرار من  .7

 .تخاذه له ابين البدائل التي أمامه ومن ثم كان 
خلق البيئة النفسية للفرد من خالل تحديد األهداف له و إتاحة دور التنظيم ذاته في  .9

كتساب الخبرة داخل التنظيم ومده بالمعلومات والبيانات  الفرص للممارسة اإلدارية وا 
 . والبدائل و إسناد المسؤوليات له مع منحه القدر الالزم من السلطة 

ال يأتي من فراغ ولكنه النسق القيمي الذي يحكم المجتمع فمن البديهي أن أي تنظيم  .7
 .يباشر نشاطه في المجتمع وللمجتمع فكل منهما يؤثر في اآلخر ويتأثر به 
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 اإلدارة املدرسية

 : متهيد 2-4-1

فهـــي التـــي تنيـــر ,  ُتعـــد اإلدارة المدرســـية حجـــر الزاويـــة فـــي العمليـــة التعليميـــة التربويـــة      
تصــل بهــم إلــى تحقيــق األهــداف التــي ل, الطريــق وتفتــق أذهــان العــاملين فــي الميــدان التربــوي

كما أنها تعمل على توفير مناخ صحي عام بالمدرسة يعمل فيه كـل أفـراد المدرسـة , وضعت لها
, وتسعى إلى تحقيق النظام واإلسـتقرار فـي المدرسـة,فيه عالقات طيبة بينهمتسود , بارتياح تام

يــــتهم للعمــــل وتحقيــــق وتعمــــل أيضــــًا علــــى رفــــع الــــروح المعنويــــة للعــــاملين وتزيــــد مــــن دافع
 (. 7113 ,الحارثي)اإلنجاز

 :مهام وصالحيات مديرة املدرسة  2-4-2

بتاريخ  0/8/2787/0حسب الالئحة الداخلية الصادرة بموجب قرار وزاري برقم ف        
المسؤولة عن توجيه المدرسة " بأنهامديرة المدرسة تعرف  (وزارة المعارف) هـ9/07/0931

وعن مجتمع المدرسة , الباتوسلوك الط اتمراقبة الدراسة وأعمال الموظفعن إداريًا وفنيًا و 
وهي رئيسة مجلس المدرسات واللجنة اإلدارية وجميع المجالس أو اللجان التي  .بشكل عام

تعقد داخل المدرسة بصفة دائمة أو مؤقته وهي المرجع لجميع الموظفات بالمدرسة والقائمة 
على ذلك تصبح مديرة المدرسة مسؤولة عن تنظيم العمل فبناءًا ". على تنسيق أعمالهن 

لذلك فقد أنيطت بها . المدرسي وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق األهداف التربوية للمدرسة
وفوضت بعدد من الصالحيات ستوردها الباحثة فيما يلي, كما , عدد من المهام والمسؤوليات

والتي تناولت تلك يرة المدرسة تي تناولت خصائص مدتضيف الباحثة بعض الرؤى ال
تخاذ القرار, وتوضح كل تلك االخصائص في تفاعلها مع فاعلية الذات والعوامل الخمسة و 

 :  الجوانب كما يلي
 :مهام مديرة املدرسة  2-4-3

وزارة )درسة كما ذكرت في مهام مديرة الم الباحثة بشكل مختصر ستعرضوسوف ت
داخلية الصادرة بموجب قرار وزاري برقم حسب الالئحة ال وذلك (0771,المعارف

 : وهي كاآلتي  ,هـ 9/07/0931بتاريخ  0/8/2787/0
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 . التربوية وتطويرها عمليةالعمل على تحسين ال. 0
 . اإلشراف على شئون الطالبات. 7
 .اإلشراف على التنظيم المدرسي وشؤونه اإلدارية. 9
 . اإلهتمام بالمجتمع المحلي للمدرسة. 7
 .بعة المستمرة للمعلماتالمتا. 8
 .تعاون مديرة المدرسة مع العامالت في حقل التربية االجتماعية. 2

 : صالحيات مديرة املدرسة 2-4-4
 فقد ُمنحت صالحيات تتناسب, وحتى تتمكن مديرة المدرسة من القيام بهذه المهام

, لشمري في ا)ومن هذه الصالحيات التي ورد ذكرها , دورها اإلداري في المدرسة  مع
 :التالي تتمثل في(7117

تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمة لهذه  - أ
 .المجالس واللجان وتحديد مواعيد اجتماعاتها

 . زيادة عدد الفصول في المدرسة أوتقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي  - ب
ت في السن بمواصلة الدراسة أو تحويلهن السماح للطالبات المتكرر رسوبهن والكبيرا - ت

 .لمدراس أخرى وفق التعليمات واللوائح
 .إعادة توزيع الطالبات في الفصول حسب ماتقتضيه المصلحة التعليمية  - ث
 .إقرار الخطط والبرامج لنشاطات الطالبات  - ج
يقاع الجزاءات التربوية على الطالبات - ح  .منح الحوافز وا 
مع ذكر المبررات في حالة عدم , كيلة للمدرسة الموافقة على من ترشح للعمل و  - خ

 .المواققة
 .تقويم أداء المعلمات وسائر العامالت في المدرسة  - د
 . تنظيم برامج النمو المعرفي والمهني داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي  - ذ
إصدار قرارت الحسم على المتغيبات والمتأخرات من منسوبات مدرستها وفق األنظمة  - ر

 . والتعليمات
التنسيق مع مؤسسات التدريب األهلي لتنفيذ برامج تدريبة للطالبات والمعلمات في  - ز

 .المدرسة 
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 :خصائص مديرة املدرسة  2-4-5

صفات مدير المدرسة الشخصية تتمثل في قوة ( 0355)ذكر البرادعي: البعد الشخصي
, ثقة في النفسوال, والعدل في المعاملة, والرغبة في العمل, والقابلية للتكيف, الشخصية

 .  والتعاون مع اآلخرين, واإلتزان والروية
 :الصفات الشخصية للمدير التالية( 0345)وحدد سليمان 

 بحيث ينعكس هذا على المعلمين , اإلحساس بالمسؤولية الملقاه على عاتقه
 .والعاملين والطلبة

 سماح مراعاة العدالة التامة في تعامله مع مرؤوسيه دون تحيز أو عصبية أو ال
 .بوجود الوشاية بين العاملين

 اتخاذ القرارات بصورة علنية وفي اجتماع عام بعد مناقشة واقتناع. 
  االتسام بالخلق الطيب والقدوة الحسنة لزمالئه والعاملين والطلبة من خالل احترام

 .المواعيد والمشاعر اإلنسانية وحسن المظهر
  القدرة على حل المشكالت. 

عن مجاالت العمل في اإلدارة المدرسية ( 0344)ر مصطفى وآخرون وذك: البعد الوظيفي
 :وهي
  يقع على عاتق مدير المدرسة : اإلدارة كمهارة في القيادة لتنمية البرنامج التعليمي

وأن , مسؤولية تنمية القيادة في أعضاء هيئة المدرسة لتحسين البرنامج التعليمي بها
 .ة يلم المدير بالتطورات الحديثة بالتربي

 على خلق جو مرِض داخل  كأن يعمل المدير: اإلدارة كمهارة في العالقات اإلنسانية
 .يتحقق من خالله احترام المعلمين والطلبة المدرسة

   كأن يشجع المدير العاملين : اإلدارة المدرسية كمهارة في تهيئة ظروف مالئمة العمل
. رات  وتعميق اإلحساس باالنتماءعلى تعزيز الثقة المتبادلة والمشاركة في اتخاذ القرا

إلى وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى ( 7101)فقد أشارت دراسة عبد الرسول 
 .المشاركة في صنع القرار على مستوى المدرسة والنمط القيادي للمدير

  ثم وضع معايير يمكن , كالتعرف على األهداف أوالً : اإلدارة المدرسية كمهارة في التقويم
 .حكم على أساسها ومراجعة الخطط  على ضوء األهداف والمعاييرال
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وأهلية , أهلية علمية: أيضًا صفات المدير المهنية وهي( 0335)كما أورد البرادعي  
والجدية في العمل ,وسعة ثقافة , وتحمل المسؤولية , وخبرة تدريسية , وخبرة إدارية  ,تربوية

أبو العال  سهير لقدرة على اتخاذ القرار, فقد ذكرتوا, والقدرة  على التخطيط والتنظيم , 
أن أفراد اإلدارة المدرسية في مدارس التعليم العام يدركون أن نجاح اإلدارة المدرسية ( 7119)

 . يتوقف على قدرة المديرين على صنع واتخاذ القرارات التربوية 
ه مرهون بعالقاته أن نجاح مدير المدرسة في عمل( 0335)جي حذكر  :البعد االجتماعي 

ولذا فإن نوعية عالقات المدير بالمعلمين والموظفين والعاملين تؤثر في العمل  ,مع العاملين
فالعالقات السيئة بينه وبين اآلخرين تساعد على هبوط الروح المعنوية وتحول ,المدرسي

ي وف ,وبعضها ضده, وبعضها يتملقه خوفاً , المدرسة إلى أحزاب بعضهما في صف المدير
من هنا فإن  أنسنة العالقات داخل المدرسة واجب , هذا الجو السيئ يفسد العمل التعليمي

  .المدير وهي أهم من واجباته
 : مديرة املدرسة وفاعلية الذات والعوامل اخلمسة واختاذ القرار 2-4-6

 لما لها من دور مهم, لقد حظيت اإلدارة المدرسية باهتمام كبير في الدراسات التربوية
فقد شهدت السنوات اإلخيرة اتجاهًا جديدًا في اإلدارة . وبارز في إنجاح العملية التعليمية 

ولم يعد هدف مديرة المدرسة , فلم تعد مجرد تيسير شؤون المدرسة سيرًا روتينيًا , المدرسية
بل أصبح محور العمل في اإلدارة المدرسية يدور حول , مجرد المحافظة على النظام مدرستها 

عن طريق تفعيل دور المدرسة في المجتمع , حسين العملية التعليمية من أجل إيجاد التنميةت
معظم لقاءات المفكرين حول اإلدارة كعملية  وقتوتتركز في هذا ال( 7114,يسي ببل)

حيث أصبح  ةً بدعكون مُ تأن  مديرة المدرسةويتعين على , اجتماعية من الناس إلى الناس
 (. 7111,عامر )ارة اإلبداع مرادفًا لإلد

حيث تقوم بعدة , وتعد مديرة المدرسة هي الشخص المؤثر في فاعلية النظام المدرسي"
ولعل من أهم األدوار التي , أدوار ومسؤوليات داخل نطاق مدرستها وفي المجتمع المحيط بها

التي تقوم بها مديرة المدرسة أنها قائده تربوية تعمل مع المعلمات  على تشخيص المشكالت 
وينبغي عليها أن تطلق قدرات األفراد العامالت معها , تواجه المدرسة و وضع الحلول لها 

على االبتكار وتشجيع اإلبداع في تطوير البرامج واتخاذ الخطوات الالزمة لتطوير العمل 
 (.709: 7101,كردي ) "التربوي
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دور  م أن0337عام     Johnsonجوهنسونأن ( 7101)كردي سميرة فقد ذكرت 
فعليهم مسؤوليات , وذلك بسبب طبيعة األعمال التي يعملون فيها؛  مديري المدارس معقد

مما  ,مما يتطلب أن يتحلوا بخصائص مهنية وشخصية للقيام بتنفيذ أعمالهم بنجاح, جديدة
 . يعني أن دورهم يتسع ويتغير 

لكي , قرار ومن وجهة نظر الباحثة فأن اتخاذ القرار يتطلب فاعلية لذات متخذ ال
. ين تساعده على اتخاذ القرار وخصوصًا القرارات التي تمس حياة الشخص وتمس حياة االخر 

وجود عالقة موجبة بين فاعلية الذات ( 7119)عام  هافقد ذكر عبدالقادر أثر دراسة أجر 
 Rosenholtzروزنهولتز أظهرت دراسة  و, اروأساليب التفكير المستخدمة في صنع القر 

أن فاعلية الذات لكل مدير في مهمات توجيه المدرسة ( 7117)لمذكورة في أقرع ا  (1985)
. هي المهمة  وأكثر من هذا؛ ألن المدير يلعب دورًا مركزيًا في خلق مناخ مدرسي إيجابي

فعندما يعتقد مدير المدرسة في فاعليته الذاتية فأنه يميل  إلى أن تكون أكثر أنجازًا وتقديرًا 
ثر دقة في أنماط قراراته التي تمس شؤؤونه الشخصية وتمس شؤون اإلدراة لذاته ويكون أك

أن فاعلية   Nadya & Sarah  (1996)ناديا و ساره  فقد نتج عن دراسة. المدرسية
الذات العامة غالبًا ما تكون مرتبطة بدرجة مرتفعة بأهداف وأغراض اتخاذ القرار المهني أكثر 

 (0332)وهيستونكما تثبت أيضًا دراسة . ذ القرار المهنيمن ارتباطها بتوقعات نتائج اتخا
Whiston   أن هناك عالقة إحصائية بين أنماط التفاعل األسري المتمثل في التهيئة اإلدراكية

دراك  أفراد العينة للفاعلية الذاتية فيما يتعلق بقدرتهم على استخدام القرارات  والثقافية  وا 
فإن دراسة موضوع اتخاذ القرار بهدف تقديم رؤية , أخرهذا من جانب ومن جانب . المهنية

واضحة حوله ال يمكن أن تتم بمعزل عن العوامل المتداخلة التي يمكنها  أن تلعب دورًا بارزًا 
ال سيما أن قرارات الفرد عادةً  ما تكون بحالة عدم تأكد ومتضمنة لنسبة معينة من , فيه

ر ومستوى الغموض فيه؛ مما يعني قابليته بشكل الخطر تزيد وتنقص حسب درجة أهمية القرا
ا ما يتعلق بشخصية ومنه, أكبر للتأثير بالعديد من العوامل منها ما يرتبط بموقف القرار نفسه

  .متخذ القرار 
الدراسات على وجود عالقة بين اتخاذ القرار وسمات الشخصية بعض  تفقد كشف          

أن عوامل الشخصية ال سيما عاملي ( 7110)لخولي اودراسة , ( 0343)عبدون  دراسةمثل 
والتي , العصابية واالنبساطية يؤثران بشكل كبير على طريقة الفرد في معالجة المعلومات 
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حيث يميل األفراد المرتفعون  على عامل العصابية إلى التركيز على ,تؤثر على اتخاذ القرار
يل المرتفعون على عامل اإلنبساط إلى كما يم, النواحي السلبية في ذواتهم وفي المواقف 

, لوينسبيتي أشارت إلى نتائج دراسة( 7113)العتيبي  البندري دراسة وفي. اتخاذ القرار
 Lounsbuty,Tatum, Chambers,Owensوجليبسون , ووينس, وشامبيرس, وتاتيم

& Gilbson  (1999)  ظة يقو  االنسجامإلى ارتباط اتخاذ القرار الجازم موجبًا بعاملي
 (2002) بيلي سالبًا بالعصابية وكذلك أشارت إلى دراسةارتبط  اتخاذ القرار و  الضمير
Bailey  لية الذات ععلى فا يقظة الضميرالتي دلت نتائجها على ارتفاع القدرة التنبئية لعامل

 . في اتخاذ القرار
تلعبه القرارات يمكن القول أنه بالنظر إلى الدور الحيوي الذي , ومن العرض السابق        

فإن الدراسة , وتحقيقهم للتقدم في كافة مجاالت الحياة  -مديرات المدارس -في نحاج األفراد 
تخاذ إالحالية تهدف إلى البحث عن فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى وعالقة كاًل منهما ب

  .القرار لدى مديرات المدارس
 : الدراسات السابقة  2-5

لباحثة من عرضها للحقول النظرية التي تناولت متغيرات دراستها الثالثة ما قامت ا بعد   
باإلضافة لمبحث عن اإلدارة المدرسية, والتي سعت أن تضمنه المعرفة األساسية المرتبطة 

ستعراض بعض إبذلك وفق ما أتيح لها من مصادر, تقوم الباحثة تكملة لما تقدم ب
وانب إضافة لتقديم تعليق عام على تلك الدراسات الدراسات السابقة التي تناولت هذه الج

وقد تناولت في هذا المبحث بعض الدراسات ديد موقع الدراسة الحالية بينها,بغية تح
وذلك من أجل إعداد خلفية بحثية  ,ةالعربية واألجنبية التي تناولت جوانب الدراسة الحالي

وسوف تلتزم الباحثة , تائجتفيد في فهم وتعضيد ومناقشة ما ستسفر عنه دراستها من ن
وأداة , وعينتها, ستعراض للدراسات السابقة بتضمين هدف الدراسةلما أمكن في هذا اال

وتتوقع الباحثة أن يوفر لها العرض بهذه . خدمة فيها, إلى جانب أهم النتائجالقياس المست
وف تأخذ تلك وس. ةالصورة إطارًا مرجعيًا من المعلومات المرتبطة بموضوع الدراسة الحالي

 : الدراسات وفق محاور أربعة
 .محور دراسات فاعلية الذات -0
 .محور دراسات العوامل الخمسة الكبرى  -7
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 .محور دراسات العالقة بين فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى   -9
 .     تخاذ القرارإمحور دراسات عالقة فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى ب -7

 : الدراسات اليت تناولت فاعلية الذات ألول احملور ا 1 - 5 – 2

تقع فاعلية الذات في محل اهتمام العديد من الباحثين والعلماء لذا فقد تم تناولهـا مـن 
ــي تناولتهــا دراســة  ــد مــن الدراســات, ونجــد أن مــن الدراســات الت ــبلهم مــن خــالل العدي ســميث ق

(Smith (2009  يــة لـــدى مــدراء المـــدارس معرفـــة جوانــب الفاعليـــة الذاتوالتــي هـــدفت إلــى
وفاعليتـه الذاتيـة بوصـفه  العامـة, فاعليـة الـذاتوالقيادات التعليمية من خالل ثالث جوانـب هـي 

وفاعليتــه كمفــوض بتقيــيم  األدوار التقليديــة لــإلدارة والقيــادة التعليمــة, مــدير تعليمــي مــن خــالل
 فاعليـة الـذاتسـة مقيـاس طبقـت الدرا. الغير كمـا تناولـت عالقـة ذلـك بمتغيـرات ديمغرافيـة أخـرى

وغيـــره مـــن   Schwarzer and Jerusalemالعامــة مـــن إعــداد شـــوارزر و جورســاليم 
ــة مــن  ــى عين ــت عل ــي الدراســة, وأجري ــيس المجــاالت األخــرى ف ــي تق ــاييس الت مــن ( 990)المق

المديرين على مستوى وسط والية أتالنتا, ومن خـالل اسـتخدامها للتحليـل العـاملي توصـلت إلـى 
ليـة العامـة عأن المـديرين يشـعرون بدرجـة مرتفعـة فـي كـل األبعـاد ومنهـا الفا: ج أهمهاعدة نتائ

كمـا كشـفت عـن وجـود فروقـًا . ليـة االنجـازعلية في العمل التدريسـي, فاعوالمهارة اإلدارية والفا
فــي مجــال التعلــيم واإلدارة,  ســنوات الخبــرة: فــي فاعليــة الــذات ترجــع للمتغيــرات الديمغرافيــة مثــل

المدرسـي  والنظـام للمدرسـة,  لة االجتماعية والمؤهل األكـاديمي للمـدير, والموقـع الجغرافـيوالحا
ـــر ومســـتوى ـــي الفق ـــى . ومعـــدالت االلتحـــاق بالمـــدارس المدرســـة, ف ـــور عل ـــم العث ـــات  ت اختالف

 .في مناطق أخرى العوامل الديموغرافية وعدم وجود فروق في بعض فاعلية في كبيرة
ـــا يتصـــل ب            ـــين  كشـــفت دراســـة ماســـيتاه وفيم ـــدى المعلم ـــذات ل ـــة ال  وآخـــرونفاعلي
(2010)  Masitah,et,al فــي مجــال  التعليميــة والفاعليــة الذاتيــة القيــادة بــين عــن العالقــة

( 911)الماليزيـة, أجريـت علـى عينـة تكونـت مـن  معلمي المـدارس الثانويـة لدى التعليم البيئي
ــة اليوميــة المال 91مدرســًا مــن  ــل كــل أنحــاء الدولــة مدرســة ثانوي يزيــة مــن عــدة منــاطق تمث

فمنطقــة بيــرليس تمثــل الشــمالية, واليــة ســيالنغور تمثــل المنطقــة المركزيــة واليــة باهــانج تمثــل 
بلــغ . شـرق ماليزيــاة الجنوبيــة واليـة ســاراواك تمثــل المنطقـة الشــرقية, واليـة ملقــا تمثــل المنطقـ

ئية متنوعـة أظهـرت نتـائج عديـدة مـن , وتـم إجـراء معالجـات إحصـا(729) حجم العينـة الفعلـي
لية المعلمين في مجال التعليم البيئـي متوسـطة, كمـا أوضـحت أن تصـور عأهمها أن مستوى فا
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لية القيادات التعليمية في مجال التعليم البيئي متوسطة, كمـا أوضـحت أنـه هنـاك عالمعلمين لفا
 .األكاديميعالقة ايجابية دالة بين فاعلية الذات للمعلمين وبين تأهيلهم 

ى معرفة مدى والتي هدفت إلYenice(2009) وفي تركيا أظهرت دراسة يانيسي 
وفاعليته في تدريس العلوم استخدم فيها مقياس فاعلية الذات للمعلم  هفاعلية المعلم العام

 Guskey وتطوير قسكي وباسارو,  Gibson and Dembo   وديمبو إعداد جيبسون
and Pasarro ( 1994)  جم للغة التركية على يد ديكن والمترDiken ( 2004)  ومقياس

 Riggs and Enochs (1990)عداد ريغز وانكوس إعلية الذات للمعلم في العلوم من فا
, وقد طبقت على عينة بلغ   Hazır-Bıkmaz(2004) وتم تجريبه على يد هازر ـ بكرناز

( 42)ذكور( 29 (توزعت بتدائية التركيةمن معلمي العلوم بالمدارس اإل  (093) حجمها
لية المعلم في تدريس العلوم ال تتغير وفق متغيرات العمر عإناث, وقد أوضحت النتائج أن فا
التدريب في أثناء الخدمة,  وتلقي األسبوعي التدريسي والنوع وسنوات الخبرة العبء

نوات الخبرة لية الذاتية العامة تعود لمتغيري سعالوظيفي, بينما هناك فروقًا في الفا والرضا
 .األسبوعي التدريسي والعبء
والتـي ( 7100)الخاليلـة  هـدى وعلى الصعيد العربي كانت أحدث دراسة أردنية نشرتها        

هــدفت إلــى معرفـــة الفاعليــة الذاتيـــة لمعلمــي مــدارس محافظـــة الزرقــاء ومعلماتهـــا فــي ضـــوء 
تكونــت عينــة الدراســة مــن . لــموالخبــرة التدريســية للمع, والمرحلــة الدراســية, متغيــرات الجنوســة

 -معلمًا ومعلمـة قـاموا باإلجابـة عـن أسـئلة مقيـاس الفاعليـة الذاتيـة للمعلمـين لتشـانن( 710)
, وقد توصـلت نتـائج الدراسـة إلـى أن مسـتوى الفاعليـة الذاتيـة للمعلـين مرتفعـاً . موران وولفولك

ة تعـزى إلـى متغيـر المرحلـة كما توصلت إلى وجود فروق في تقديرات المعلمين لفاعليتهم الذاتي
 . والخبرة التدريسية, الدراسية

بدراســة هــدفت إلــى معرفــة العالقــة بــين الكفــاءة ( 7118)وفــي الســعودية قــام إبــراهيم 
وتكــون عــدد الدراســة مــن , الذاتيــة و الكفــاءة المهنيــة والمعتقــدات التربويــة والضــغوط المهنيــة

 العامـة الذاتيـة الكفـاءة احـث أداة مقيـاساسـتخدم الب. معلـم وطالـب بكليـة المعلمـين( 711)
المعلمـين  لـدى الذاتيـة الكفـاءة ومقيـاس التربويـة المعتقدات ومقياس .المهني ومقياس الضغط

 لـدى المهنية الكفاءة بين داللة ذات طردية ارتباطية وجود عالقة: وأسفرت نتائج الدراسة عن
 بـين داللـة ذات وجـود فـروق و, ويـةالترب والمعتقـدات العامـة, والكفـاءة الذاتيـة المعلمـين
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 والضـغوط العامـة والكفـاءة الذاتيـة المهنيـة, الكفـاءة فـي المختلفـة التعليم مراحل في المعلمين
 بـين داللـة ذات عكسـية ارتباطيـة عالقـة وأخيـرًا وجـود. التربويـة والمعتقـدات المهنية, النفسية
 .لديهم والضغط النفسي المعلمين لدى المهنية الكفاءة

عــن ( 7117)ي دراســة مماثلــة وتــوازي ســابقتها؛ كشــفت نتــائج دراســة القحطــاني وفــ
والــذي انصــب هــدف . ليــة الــذات المهنيــةعوجــود عالقــة عكســية قويــة بــين ضــغوط العمــل وفا
علمـًا بـأن عينـة دراسـته بلغـت , ليـة الـذاتعدراسته في محاولـة الكشـف عـن ضـغوط العمـل وفا

 . لية الذات المهنيةعط العمل ومقياس فاحيث طبق عليهم مقياس ضغو , موظف( 711)
ومن الدراسات األجنبية في هذا الخصوص نجد هناك دراسة هولندية أجرها ويليم          
واالحتراق المهني في  فاعلية الذاتتناولت  Evers, et al (2002 A) وآخرون ايفرس

دا, بلغت العينة التي تجاهات المعلمين نحو النظام التعليمي المبتكر في هوالنإعالقتهما ب
من المعلمين العاملين في نظام الدراسة المنزلية الجديد, ( 731)أجريت عليها الدراسة 

استخدمت ثالث مقاييس األول النسخة الهولندية من مقياس ماساالش لالحتراق المهني من 
لية الذات عومقياس فا Schaufeli & Van Horn (1995) إعداد سجاوفيلي وفان هورن

وقد . تطوير الباحث, ثم مقياس اتجاهات المعلمين نحو نظام التعليم المنزلي الجديدمن 
لية الثالثة عبطريقة تحليل االنحدار ارتباط جميع أبعاد الفا هأظهرت النتائج المستخرج

المحددة في المقياس سلبيًا باالحتراق المهني في أبعاد إلغاء الشخصية واستنفاد العاطفة, كما 
تجاهات نحو النظام الجديد يجابيًا مع اإل إًا ببعد االنجاز الشخصي, وترتبط بييجاإترتبط 
 . المبتكر

دراسة  Evers,et al (2002 B) وآخرون وفي نفس العام قدم أيضًا ويليم ايفرس  
المتصورة  للبحث عن الدعم االجتماعي بمكان العمل   فاعلية الذاتواستهدفت التحقق من 
, تبدد نفاد العاطفة: د االحتراق المهنيماعي وعالقتها, وثالثة من أبعاواالفتقار للدعم االجت

من معلمي ( 744)الشخصية, االنجاز الشخصي, أجريت الدراسة على عينة حجمها 
المدارس الثانوية بهوالندا, وقد أثبتت النتائج أن االفتقار للدعم من الزمالء والمدراء يؤثر 

منبئي  فاعلية الذاتعن الدعم منهم, كما أن مستوى  لية ذاتية الباحثةعيجابيًا في فاإ
ن الشعور باالحتراق المهني ينجم من شعوره  باالفتقار إوعلى هذا فبمستوى االحتراق للمعلم, 

 . بفاعلية الذاتللدعم, وأن شعور المعلم باإلنجاز الشخصي ينبئ 
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والتـي ( 7115)ومن الدراسات التي تناولـت العوامـل الخمسـة الكبـرى دراسـة الشـويقي 
, لكســـيثيميااالبتكاريـــة االنفعاليـــة وكـــل مـــن اإل هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى طبيعـــة العالقـــة بـــين 

ــة الدراســة مــن , هالعوامــل الخمســة الكبــرى فــي الشخصــيو  ــيهم( 878)تكونــت عين  وطبقــت عل
ـــــة  ـــــةاســـــتبانة االبتكاري ـــــرى ,االنفعالي ـــــل الخمســـــة الكب ـــــاس العوام ـــــو , ومقي ـــــاس تورنت ومقي

وأســفرت النتــائج عــن وجــود عالقــة بــين االبتكاريــة االنفعاليــة والعوامــل الخمســة , لاللكسيشــيميا
وكانــت ( يقظــة الضــمير, االنســجام االنفتاحيــة , االنبســاطية, العصــابية)الكبــرى فــي الشخصــية 

ـــد  ـــة إحصـــائيًا عن ـــة و دال ـــة , (1,10)مســـتوى جميعهـــا موجب ـــين االبتكاري ـــة ب مـــا عـــدا العالق
 .فكانت سالبة وغير دالة , االنفعالية والعصابية

دراسة هدفت إلى الكشف عن ( 7101)الشعالن لطيفة وعلى الصعيد المحلي أجرت 
مع , طبيعة العالقة بين اإلفصاح عن الذات وكل عامل من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

وتكونت عينة الدراسة . ة التنبؤ باإلفصاح عن الذات من خالل هذه العواملالتحقق من إمكاني
وقائمة العوامل الخمسة الكبرى , طبق عليهم مقياس اإلفصاح عن الذات, (014)من 

فصاح عن الذات هما ئة بسلوك اإلوتوصلت النتائج إلى أن أقوى العوامل المنب. للشخصية
وعلى الرغم من وجود ارتباط موجب بين العوامل , يليه عامل االنبساطية نسجامعامل اال 

إال أن هذا االرتباط لم يكن مع جميع العوامل قويًا , الخمسة جميعها واإلفصاح عن الذات
إذ أن عامل الشخصية , بدرجة كافية تؤدي إلى القدرة على التنبؤ بسلوك اإلفصاح عن الذات

هو الذي يتنبأ بسلوك اإلفصاح عن الذات  األقوى ارتباطًا حسب فكرة االنحدار المتعدد المتدرج
 . ويحجب العوامل األخرى األقل ارتباطاً 

بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين كفاءة ( 7113)أبو غزالة  ميرةسكما قامت 
واستخدمت الباحثة , (711)المواجهة والعوامل الخمسة الكبرى وتكونت عينة الدراسة من 

ن البنية وتوصلت نتائج إلى أ, الخمس الكبرىلعوامل مقياس كفاءة المواجهة ومقياس ا
تتضمن خمسة عوامل تتفق إلى حد  RSالعاملية للنسخة المصرية لمقياس كفاءة المواجهة 

واالعتماد , والمثابرة, وجود معنى: كبير مع العوامل الخمسة المفترضة لقياس كفاءة المواجهة
نت نتائج الدراسة الحالية على صدق المقياس كما بره. الجدة/واالنفراد ,  واالتزان, الذاتي
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وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين درجات مقياس كفاءة المواجهة ودرجات مقياس 
 .العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

شامورو و  كذلك نجد من دراسات التي أجريت حول العوامل الخمسة الكبرى دراسة         
والتي سعت لمعرفة العالقة بين سمة  Chamorro & Furnham  (2009)  فورنهام

االنفتاح على الخبرة وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى األخرى بالمنهج التعليمي,  أجريت 
لكوستا  NEO-FFIمن طالب الجامعة حيث طبق عليهم مقياس ( 587)على عينة من 

من إعداد المجلس ستخدام دليل فكتوريا التعليمي إكما قام ب  Costa, & McCraeوماكري
يجابية دالة إاالسترالي لبحوث التعليم لمعرفة منهج التعليم, وقد أوضحت النتائج وجود عالقة 

بين االنفتاح على الخبرة والمنهج التعليمي المتعمق, بينما العالقة سلبية مع المنهج 
مع منهج  السطحي, كما أشارت إلى أن العالقة غير دالة بين عوامل الشخصية الكبرى األخرى

التعليم, كما أكدت الدراسة على أن العالقة بين سمات الشخصية عمومًا ونوعية المنهج 
 . دم أصبحت ضعيفة مقارنة مع ما مضىالتعليمي المستخ

 ,Meera Komarraju,et al آخرينكوماراجيو و  وفي نفس السياق قام ميرا 
خصية الكبرى في دافعية بدراسة سعت للتعرف على الدور التنبؤي لعوامل الش  (2009)

( 915)الطالب األكاديمية وتحصيلهم الدراسي, وكشفت الدراسة والتي طبقت على عينة من
من الطالب الجامعيين, واعتمدت في جمع بياناتها على مقياس العوامل الشخصية الكبرى 
ومقياس الدافعية والسجل األكاديمي, كشفت من خالل تحليل االنحدار أن  يقظة الضمير 

من التباين في الدافعية الذاتية, وأن يقظة %  04واالنفتاح على الخبرة يفسران ما نسبته 
من % 00من الدافعية الخارجية, ويفسر نسبة % 09الضمير واالنبساطية يفسران ما نسبته 

التباين في الدافعية عاملى يقظة الضمير واالنسجام, كما أكدت على أن أربعة من عوامل 
الضمير, واالنفتاح على الخبرة, والعصابية, واالنسجام يفسرن ما نسبته يقظة )الشخصية 

نجاز ما نسبته لطالب, كما فسرت الدافعية لإل من التباين في المعدل التراكمي لدى ا% 07
من التباين في المعدل التراكمي, وظهرت كشفت الدراسة عن توسط يقظة الضمير في % 8

 .عدلالعالقة بين الدافعية الذاتية والم
والتي  Germeijs & Verschueren (2011)أما دراسة جيرمجس و فيرشويرن 

بالسلوكيات المعيقة  لشخصية الخمسة الكبرى على التنبؤهدفت للكشف عن قدرة عوامل ا
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من الموظفين, حيث استخدم فيها ( 7999)لألداء العملي تم إجراء الدراسة على عينة من 
 & Johnرى من إعداد جون وسيرفاستافا مقياس عوامل الشخصية الخمسة الكب

Srivastavaكما تم قياس السلوكيات المعيقة للعمل بمقياس ,(CWB-C ) من إعداد
وكشفت عن ارتباط قدرة بعد االنسجام على التنبؤ بالتوجه السلوكي  Spectorسبكتور 

لى قدرة الشخصي المعيق للعمل, والتوجه السلوكي المعيق المتعلقة بالمؤسسة, كما أبانت ع
يقظة الضمير التنبوء بالتوجه السلوكي المعيق المتعلقة بالمؤسسة في بعد التخريب والسرقة, 

 .واالنبساطية تنبئ كذلك بالسرقة بينما االنفتاح على الخبرة ينبئ انحرافات اإلنتاج
عن طبيعـة العالقـة بـين التفـاؤل والتشـاؤم وعالقتهـا ( 7112)السليم  هيلةكما كشفت 

واســتخدمت الباحثــة اســتمارة أوليــة لجمــع البيانــات ومقيــاس التفــاؤل , الخمــس الكبــرىبالعوامــل 
وقائمــة المؤشــرات الثقافيــة الدالــة علــى التفــاؤل , وقائمــة عوامــل الشخصــية الخمســة لإلنــاث

وخلصـت النتـائج إلـى وجـود ارتبـاط موجـب بـين التفـاؤل واالنبسـاطية واالنفتـاح علـى , والتشاؤم
رتبــاط ســـالب بــين التشـــاؤم ووجــود ا, وارتبــاط ســالب بالعصـــابية, الوداعـــةو , والتفــاني, الخبــرة

ين التشــاؤم والعصــابية ووجــود ارتبــاط موجــب بــ, واإلنبســاطية واالنفتــاح علــى الخبــرة والوداعــة
 .رتباط مع التفانيوعدم وجود ا

سة الدراسات اليت تناولت العالقة بني فاعلية الذات والعوامل اخلماحملور الثالث  3 -5 -2

 :الكربى

ومن الدراسات التي أمكن الحصول عليها والتي تناولت فاعلية الذات وعوامل  
والتي  Hartman, and Betz  2010))بتز و الشخصية الخمسة الكبرى دراسة هيرتمان 

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من وجود نوعين من التأثير للعوامل الخمسة الكبرى 
والثاني  هالتأثيرات العامة أو غير المتخصصلذات المهنية, األول للشخصية في فاعلية ا

التأثير الخاص المتعلق ببعض أبعاد تلك الفاعلية استخدمت لقياس العوامل مقياس العوامل 
كما استخدمت لقياس فاعلية الذات المهنية في عدد , ((NEOالشخصية الكبرى للشخصية  

لة بالفاعلية المهنية للذات حيث قام الباحث بقياس مجال من مجاالتها المختلفة ذات الص 77
الثقة بالنفس على مستوى المهارات, : من األنشطة المهنية األساسية المتخصصة منها  04

والفاعلية الذاتية في اتخاذ القرار المهني وذلك على ستة مجاالت وظيفية بهولندا, وقد 
ر عام لعاملي يقظة الضمير واالنبساطية أن هناك تأثي: توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

http://jca.sagepub.com/search?author1=Robert+O.+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jca.sagepub.com/search?author1=Robert+O.+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jca.sagepub.com/search?author1=Robert+O.+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jca.sagepub.com/search?author1=Nancy+E.+Betz&sortspec=date&submit=Submit
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يجابي دال إحصائيا مع الفاعلية الذاتية, كما أثبتت أنه هناك عالقة سلبية بين ط إوارتبا
يجابية دالة بين كما أوضحت وجود عالقة إالعصابية وكل مكونات الفاعلية الذاتية المهنية,  

 .إلبداعية في العملاالنفتاح على الخبرة والفاعلية الذاتية في الممارسة ا
إلى معرفة العالقة بين ( 7113)المطرف  العنود وفي نفس السياق هدفت دراسة

كبعدين ( العصابية-االنبساط )المهارات االجتماعية وكاًل من فاعلية الذات وعاملي الشخصية 
ستخدمت الباحثة مقياس وا, طالبة( 711)عينة الدراسة من  وتكونت ,أساسين في الشخصية

ومقياس االنبساط والعصابية المشتق , ومقياس الفاعلية العامة للذات, رات االجتماعيةالمها
وأسفرت النتائج عن وجود عالقة إيجابية , من مقياس للعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية

أي أنه كلما زادت درجة فاعلية , واالنبساط, وفاعلية الذات, بين كل من المهارات االجتماعية
كما كشفت النتائج , ة االنبساط؛ زادت درجة المهارات االجتماعية لدى الطالباتودرج, الذات

وأخيرًا توصلت نتائج , بين المهارات االجتماعية والعصابية( عكسية)عن وجود عالقة سلبية 
الدراسة إلى أن عامل االنبساط يأتي في مقدمة العوامل في التنبؤ بدرجة المهارات االجتماعية 

أما عامل العصابية فلم يقدم أي تفسير الختالف درجات , يليه فاعلية الذات ,لدى الطالبات
 .المهارات االجتماعية لدى الطالبات
دراسـة هـدفت إلـى البحـث عـن طبيعـة ( 7113)البلـوي خولـة وفي العـام نفسـه قـدمت 

العالقة بين سلوك المخاطرة وفاعلية الـذات فـي ضـوء العوامـل الخمسـة الكبـرى للشخصـية لـدى 
والتعرف على الفروق بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فـي التنبـؤ بسـلوك . مرأة العاملةال

والتعرف على الفروق في متغيرات البحـث تبعـًا لمتغيـر العمـر والحالـة . المخاطرة وفاعلية الذات
( بنـوك, مستشـفيات, جامعـات, مـدارس)والمجال الوظيفي ( غير متزوجة, متزوجة)االجتماعية 

امرأة عاملة مـن السـعوديات ( 713)وتكونت عينة البحث من (. تبوك, الرياض)اإلقامة ومكان 
, مستشــفيات, جامعــات, مــدراس: العــامالت فــي مــدينتي الريــاض وتبــوك فــي القطاعــات التاليــة

وتوصلت الدراسـة إلـى عـدد مـن النتـائج منهـا وجـود عالقـات إيجابيـة دالـة إحصـائيًا بـين . بنوك
و أن . اطرة وأبعــاد فاعليــة الــذات والعوامــل الخمســة الكبــرى للشخصــيةبعــض أبعــاد ســلوك المخــ

أقوى العوامل إسهامًا وقدرة على التنبؤ بفاعلية الذات هـو عامـل يقظـة الضـمير ثـم االنبسـاطية 
كما كشف عن  وجود فروق دالـة إحصـائيًا فـي أبعـاد . ويليه االنفتاح على الخبرة وأخيرًا الطيبة

الـذات والعوامـل الخمسـة الكبـرى للشخصـية لصـالح العاملـة األقـل مـن  سلوك المخاطرة وفاعليـة
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وعدم وجود فـروق دالـة إحصـائيًا بـين متوسـط درجـة العاملـة فـي الريـاض ومتوسـط , عاماً  91
وعــدم وجــود , درجــة العاملــة فــي تبــوك فــي جميــع أبعــاد ســلوك المخــاطرة وأبعــاد فاعليــة الــذات

عاملة المتزوجة ومتوسط درجة العاملة غير المتزوجـة فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجة ال
وأخيــرًا كشــفت عــن وجــود , فــي جميــع أبعــاد فاعليــة الــذات والعوامــل الخمســة الكبــرى للشخصــية

فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجة العاملـة فـي الريـاض ومتوسـط درجـة المـرأة العاملـة فـي 
 . ة الضمير لصالح العاملة في تبوكتبوك في كل من االنفتاح على الخبرة والطيبة ويقظ
إسـهام بعـض  Caprara ,et al  (2011)ومـن زاويـة أخـرى درس كـابرارا وآخـرين 

ــذات األكاديميــة والتحصــيل الدراســي  ــرى فــي تحديــد فاعليــة ال عوامــل الشخصــية الخمســة الكب
ــة  ــغ حجــم العين ــة, بل ــة واإلعدادي ــة مــن المــرحلتين الثانوي مــن ( 707)لطــالب الســنوات النهائي

ــاث فــي العمــر مــن ( 702)ذكــور ( 032)الطــالب االيطــاليين بواقــع  بعــد . ســنة 03 - 09إن
سـنة يسـاهمان فـي تحديـد  09االنفتاح على الخبرة وفاعلية الذات األكاديمية للطـالب فـي سـن 

فاعليــة الــذات األكاديميــة وتحصــيل طــالب المــدارس الثانويــة  وذلــك بعــد عــزل متغيــري الوضــع 
صــادي, كمــا أوضــحت أن معــدالت طــالب الفصــول األولــى بالمــدارس الثانويــة االجتمــاعي واالقت

ســنة, والتــي تســهم بــدورها فــي تحديــدها  02تســهم فــي تحديــد فاعليــة الــذات األكاديميــة لعمــر 
ــًا بــين عوامــل الشخصــية  ــة تتوســط جزئي ــة الــذات األكاديمي لطــالب الفصــول المتقدمــة, وفاعلي

سـنة تـؤثر تـأثيرًا غيـر  09ادت بـأن يقظـة الضـمير سـن كمـا أفـ. والتحصيل الدراسي المسـتقبلي
 02ة الذات األكاديميـة فـي سـن ليعمباشر في معدالت الفصول العليا من خالل تأثيرها على فا

   .سنة
ومن ضـمن الدراسـات التـي تناولـت فاعليـة الـذات وعالقتهـا بسـمات الشخصـية دراسـة          
في ماليزيا وهدفت إلى معرفة الفاعليـة الذاتيـة لمـديري المـدارس  Yusoff  2006) )  يوسف

بماليزيــا وعالقتهــا بســمات الشخصــية وبــبعض المتغيــرات األخــرى, كمــا هــدفت مــن خــالل ذلــك 
ــى عــدد  ــة أجريــت عل ــم عمــل دراســة أولي ــث ت ــة حي ــة الذاتي مــدير ( 71)لوضــع مقيــاس للفاعلي

مشــكلة أو تحــدي أو مهــام تتطلــب اتخــاذ قــرارات فــي  78لباحــث بواســطتها عــدد مدرســة جمــع ا
بند صيغت على طريقة ليكرت وتـألف منهـا مقيـاس  85إدارة المدرسة, ثم تم تحويلها إلى عدد 

ثــــم قــــام الباحــــث بعمــــل كافــــة ( MaSPSES)الفاعليــــة الذاتيــــة لمــــديري المــــدرس الماليزيــــة 
النجــاح  إدارة: ثبــات المقيــاس وتحديــد أبعــاده كمــا يلــياإلجــراءات العلميــة للتحقــق مــن صــدق و 

http://iab.academia.edu/SAZALIYUSOFF
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دارة دارة األكــــــــــاديمي, وا  دارة شــــــــــؤون المــــــــــوظفين, وا  المرافــــــــــق المدرســــــــــية,  التالميــــــــــذ وا 
دارة دارة المدرسة, تمويل وا  ثـم قـام بتطبيـق الدراسـة  .المدرسة مع المجتمعات المحلية شؤون وا 

التــي  المدرســة ة تدريبيــة فــي إدارةمــن مــديري المــدارس المشــاركين فــي دور ( 001)علــى عــدد 
: وقـد توصـلت للنتـائج التاليـة .في ماليزيا التربية والتعليم وزارة الباقي, أمين الدين معهد أجراها

النجـاح  ليـة المـدير فـي كـل أبعادهـا إدارةععدد التالميذ المسـجلين يـرتبط سـلبيًا بدرجـة دالـة بفا
دارة دارة األكــــــــــاديمي, وا  دارةالت شــــــــــؤون المــــــــــوظفين, وا   المرافــــــــــق المدرســــــــــية الميــــــــــذ, وا 

دارة دارة المدرســة, تمويـل وا  المدرسـة مــع المجتمعــات المحليـة, كمــا أن الــدعم المقــدم  شــؤون وا 
لية لمدير في إدارة المدرسـة فـي عالقتهـا بـالمجتمع المحلـي بارتباطـه عمن اآلخرين يزيد من فا

فــي األعمــال اإلداريــة يــرتبط  بهــا ايجابيــًا, كمــا أوضــحت أن عــدد مشــاركات المــدير قبــل تعيينــه
ليته في اإلدارة المالية للمدرسة كما أوضحت أن عمر المدير ال يرتبط بأي بعـد مـن عيجابيًا بفاإ

 .لية المديرعأبعاد فا
 : الدراسات اليت تناولت عالقة فاعلية الذات والعوامل اخلمسة الكربى واختاذ القرار 4 - 5 – 2

القرار مع متغير العوامل الخمسة الكبرى و فاعلية إن الدراسات التي تناولت اتخاذ 
, الذات قليلة جدًا خاصة عند مقارنتها بالدراسات التي اهتمت بموضوع اتخاذ القرار بشكل عام

وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى  اروعلى كاًل نجد من الدراسات التي اهتمت بدراسة اتخاذ القر 
لدراسة إلى فحص العالقة بين أساليب اتخاذ القرار هدفت ا( 7113)العتيبي  البندري دراسة

ولتحقيق هذه األهداف تم تطبيق . والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألفكار غير العقالنية
, ومقياس العوامل الخمسة الكبرى Scott & Bruceمقياس أساليب القرار العامة لكٍل من 

( 0134)من إعداد الرويتع, واختبار األفكار الالعقالنية للريحاني على عينة مكونة من 
وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط موجب ودال , لبة من طالبات جامعة الملك سعودطا

التفاني, والوداعة, و  بين األسلوب الحدسي في اتخاذ القرار وكٍل من العصابية, واالنبساط,
و , وقد ارتبط هذا األسلوب سالبًا بداللة بالتحصيل الدراسي, والتفكير غير العقالني واإلنفتاح,

وقد ارتبط , وجود ارتباط سالب ودال بين األسلوب العقالني في اتخاذ القرار وعامل العصابية
تباط موجب ودال بين و وجود ار , موجبًا بداللة بكٍل من االنبساط, والوداعة, واالنفتاح

وارتباط سالب ودال بين هذا , قرار وعاملي العصابية واالنبساطاألسلوب التلقائي في اتخاذ ال
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وأخيرًا وجود ارتباط موجب ودال بين األسلوب . األسلوب وعامل التفاني والتحصيل الدراسي
 .االعتمادي في اتخاذ القرار والعصابية, والوداعة, والتفكير غير العقالني

والهدف  ) Saihani ,et al 7113)هاني وآخرين اوهذا ما دعمته نتائج دراسة س
من هذه الدراسة هو معرفة عالقة سمات الشخصية باإلبداع في صنع القرار لدى القادة, وقد 

من المديرين التنفيذيين للمؤسسات الصناعية في ماليزيا, وقد ( 757)أجريت على عينة من 
لقياس عوامل الشخصية الكبرى   Goldberg (1993)برغولدجاستخدم فيها مقياس 

لقياس اإلبداع في صنع القرار, وقد توصلت من  Raudsepp (1983)ومقياس روادسب 
إلى وجود تأثير كبير لسمات شخصية االنسجام   االنحدار المتعدد خالل استخدام تحليل

 .ملية صنع القرار واالنفتاح على الخبرة واالنبساطية والعصابية على اإلبداع في ع
أن لعوامــل  Lauriola& Levin (2001)وأشــارت نتــائج دراســة ليريــوال و ليفــين 

بذلك مع وجود اختالفات تعزي للمتغيـرات الديمغرافيـة,  ية أثرًا يمكن أن يسهم في التنبؤالشخص
وقد أثبتـت أن عامـل االنفتـاح علـى الخبـرة يتنبـأ بمسـتوى دال فـي مجـال المخـاطرة فـي تحقيـق 

 تجاهـاً ا وقـد كـان هنـاك. مكاسب, بينما ارتبطت العصـابية  سـلبيًا بالمخـاطرة فـي اتخـاذ القـرارال
فـــــــــــي جانـــــــــــب  المخـــــــــــاطرة علـــــــــــى يؤكـــــــــــد وجـــــــــــود تـــــــــــأثير عكســـــــــــي للعصـــــــــــابية

علمـًا بـأن الدراسـة تناولـت العالقـات . المخـاطرة النتائج العالية زيادة مع ارتبطت حيث الخسائر
المخاطرة في اتخاذ القرار وبعض المتغيـرات الديمغرافيـة بين سمات الشخصية الخمسة الكبرى و 

األخــرى العمــر والنــوع, وقــد أخــذت عينــة مــن مســتويات عمريــة متفاوتــة مــن االيطــاليين, وقــد 
 . تناول المخاطرة في اتخاذ القرارات من جانب تحقيق المكاسب وجانب تجنب الخسائر 

دراسـة العتيبـي  وفاعلية الذاتاتخاذ القرار  ومن الدراسات التي أشارت إلى العالقة بين         
فقـــد هـــدفت إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــين اتخـــاذ القـــرار والفاعليـــة الذاتيـــة والمســـاندة ( 7115)

ــة  ــة الدراســة مــن . االجتماعي ــت عين ــين( 777)وتكون وأســفرت , مرشــدًا مــن المرشــدين الطالب
داللـة  مسـتوى عنـد ائيةإحصـ داللـة ذات موجبـة ارتباطيـه عالقـة جـدانتـائج الدراسـة عـن تو 

( 1,775)الـذات  فاعليـة من درجـات وكل القرار على اتخاذ القدرة درجات من كل بين( 1,10)
حصــائية بــين متوســطات درجــات فاعليــة شــفت عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة اوكــذلك ك, 

وكــذلك كشــفت نتــائج الدراســة عــن وجــود إمكانيــة التنبــؤ علــى , الــذات  تعــزى للســنوات الخبــرة 
 . جتماعيةاتخاذ القرار لدى المرشدين الطالبين من خالل فاعلية الذات والمساندة اال



 م7104 يناير( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 852 - 

-Wei (2000)تشـــنغ مـــاو  خــر كشـــفت دراســة وىآهــذا مـــن جانــب ومـــن جانـــب  
Cheng Mau س االختالفــات الثقافيـة فــي أســاليب صــنع القــرار المهنــي والفاعليــة يوالتــي تقــ

ثنــين مــن المجموعــات الثقافيــة لطــالب جــامعيين الذاتيــة فــي صــنع القــرار, فقــد أجريــت علــى ا
ومجموعــة الطــالب التــايوانيين  (871)األولــى مجموعــة الطــالب األمــريكيين وبلــغ عــدد عينــتهم 

طالــب وقــد أوضــحت الدراســة أن هنــاك فروقــًا دالــة إحصــائيا فــي  (0172)وبلــغ حجــم عينــتهم 
يــة الثقافيــة للفــرد, كمــا أبانــت ليــة المهنيــة الذاتيــة تعــزي للخلفعأســاليب صــنع القــرار وفــي الفا

 .وجود فروقًا أيضا تعزي لمتغير الجنسية والنوع ذكر أنثى
 : التعقيب العام على الدراسات السابقة  5 -5 - 2

وعينتها , في أهدافها من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة وجدت هناك تنوع .0
 :وفيما يلي عرضًا لذلكومدى عالقتها بالدراسة الحالية , ونتائجها, وأدواتها

فاختلفت بعض تلك , اختلفت الدراسات السابقة في أهدافها تبعًا ألهداف الباحثين -
حيث تناولت بعض الدراسات , ةالدراسات السابقة في بعض أهدافها مع الدراسة الحالي

, Smith (2009)سميث السابقة فاعلية الذات وعالقتها ببعض المتغيرات كدراسة 
  (2009)سي ييان ودراسة ,Masitah,el al (2010)وآخرون  هماسيتادراسة و 

Yenice  دراسة و  ,(7118) ابراهيمدراسة و  ,(7100) الخاليلةدراسة هدى و
, Evers,et al (2002 A)وآخرون  أيفرس وكذلك دراسة (7117) القحطاني

في حين اتفقت أهداف دراسة . Evers, et al (2002 B)دراسة أيفرس وآخرونو 
, (7113)المطرفدراسة العنود و , Hartman and Betz  (2010)و بتز هيرتمان 

ودراسة , Caprara ,et al ( 2011)كابرارا وآخرين و  (7113) البلويسة خولة دراو 
تشنغ ماو  وىدراسة و , (7115) ودراسة العتيبي, Yusoff 2006))يوسف 

((2000 Wei-Cheng         Mau ةمع بعض أهداف الدراسة الحالي.  
ــ - ــق ب ــا يتعل ــي م ــد كشــفت دراســة وف ــذات فق ــة ال ــي تخــص فاعلي ــة الت المتغيرات الديمغرافي

عــن وجــود فــروق , Yenice 2009))ســي ييان ودراســة  , Smith (2009)ســميث 
ــرة  أي ــةهــدى  ضــا كشــفت دراســة تعــزى للخب ــراهيم وا  , (7100) الخاليل عــن ( 7118)ب

فرت دراسـة خـر أسـجانـب آوجود فروق تعزى للخبرة ومراحل التعليم هذا من جانب ومـن 

http://jca.sagepub.com/search?author1=Robert+O.+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jca.sagepub.com/search?author1=Robert+O.+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jca.sagepub.com/search?author1=Nancy+E.+Betz&sortspec=date&submit=Submit
http://iab.academia.edu/SAZALIYUSOFF
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عن ارتفاع السـمة العامـة  (7100)الخاليلة  هدى  ودراسة,  Smith (2009)سميث 
 .لفاعلية الذات لدى أفراد عينة الدراسة

خر تبعًا لنوع المستجيب كما تنوعت عينات تبيانت عينات الدراسة من باحث آل لقد -
لتي تناولت وطالب جامعات ومن الدراسات ا, ومعلمين, وموظفين, دراستها من مدراء

   2006))ودراسة يوسف  ,Smith (2009 )سميث مدارء المدارس دراسة 
Yusoff  هاني وآخرين اسودراسة(Saihani ,et al (2009. 

جيرمجس ومن الدراسات التي تناولت عينات أحجامها كبيرة في دراستها دراسة   -
 موظف7999فقد بلغت  Germeijs & Verschueren (2011)فيرشويرن و 

والبالغ  Chamorro & Furnham  (2009 )شامورو و فورنهام  وكذلك عينة 
أما بقية  ,فرد 878والمكونة من ( 7115)لشويقيوأيضًا عينة ا, طالب 587عددها

فرد وفقًا لمجتمع  711فرد إلى  711الدراسات فتراوحت أحجام متوسطة ما بين 
   2006))اسة أما عن الدراسات التي تناولت عينات صغيرة دراسة يوسف الدر 

Yusoff ( 7101)الشعالن  لطيفة وكذلك دراسة, مدير001فبلغ عدد أفراد العينة
 .فرد 014بلغت عينتها 

والذي ضمت ( 7113)البلوي خولة كما تنوعت العينات في الدراسة الواحدة كدراسة   -
, والبنوك, والتعليم, العديد من العامالت السعوديات في مختلف المجاالت في الصحة

حيث ( 7100) الخاليلة هدى ودارسةYenice  2009))يانسي وكذلك تنوعت عينة 
التي جمعت بين طالب الجامعة ( 7118)أيضا دراسة ابراهيم , ضمت معلمين ومعلمات

التي طبقت على  Wei-Cheng Mau  (2000)تشنغ ماو  وىة دراسو والمعلمين 
 .لتايوانيةطالب من الجنسية األمريكية وطالب من الجنسية ا

في القعد األول من القرن  الدراسات السابقة اتسمت بالحداثة فجميع تلك الدراسات أجريت -
 7100ليوكذلك أمكن على الباحثة الحصول على دراسات أجريت خالل العام الحا, الحالي

 & Germeijsجيرمجس وفيرشويرنو وكذلك دراسة , الخاليلة هدى مثل دراسة
Verschueren (2011) , كابرارا وآخرين وCaprara ,et al (2011) . 

من الدراسات  %90ومن بين الدراسات السابقة وجدت عدة دراسات جماعية مثلت  -
, Evers,et al (2002)دراسة أيفرس وآخرون  ,التي حصلت عليها الباحثة السابقة
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دراسة و , Chamorro & Furnham (2009)شامورو و فورنهام   دراسةودراسة 
 ميرا دراسةو , Germeijs & Verschueren (2011)جيرمجس وفيرشويرن 

هيرتمان و بتز  وأخيرًا دراسة, Meera Komarraju,et  al (2009)كوماراجيو وآخرين
(2010)  Hartman, and Betz, كابرارا وآخرينة و دراس Caprara ,et al  

ليريوال وليفين دراسة و  , Saihani ,et al (2009) هاني وآخريناسدراسة و  ,(2011)
(Lauriola & Levin  (2001. 

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة فمنها ما استخدام االستبانات المعدة من  -
س معدة مسبقًا يياراسات التي استخدمت مقاء بعض الدستثنإقبل الباحث لغرض دراستهم ب

         سميث وفي الدراسات السابقة التي تناولت فاعلية الذات دراسة , بأيدي باحثين غيرهم
(Smith (2009, 2009))  سيييان ودراسة  Yenice الخالية هدى ودراسة 
 (. 7117)نيودراسة القحطا, (7118)ابراهيم  دراسةو , (7100)

لعوامل الخمسة الكبرى التي استخدمت مقياس معدة مسبقًا لسابقة لوفي الدراسات ا
أبو غزالة  سميرة ودراسة, (7101)الشعالن لطيفة و دراسة , (7115)دراسة الشويقي 

 Germeijs & Verschueren (2011)جيرمجس و فيرشويرن ودراسة    (7113)
 & Chamorroورنهام شامورو و ف دراسةودراسة وأخيرًا ( 7112)السليم  هيلة ودراسة

Furnham (2009), (2010)هيرتمان و بتز  ودراسة  Hartman, and Betz التي
و أتت دراسة العتيبي . ةة في الدراسة الحاليمستخدم اكري كما هياستخدمت قائمة كوستا وم

 .ةلذي هو مستخدم في الدراسة الحاليالتي استخدمت مقياس اتخاذ القرار وا( 7115)
في حين اتسقت نتائج بعض الدراسات , تائج الدراسات السابقة من دراسة ألخرىتنوعت ن -

ماسيتاه وآخرون ودراسة , Smith (2009)سميث  كدراسة, مع بعضها البعض
Masitah,el al (2010)  كما . على وجود عالقة بين فاعلية الذات والقيادة التربوية

العنود ودراسة , Hartman, and Betz  ) 2010)هيرتمان و بتز  دراسة اتفقت نتائج
على وجود عالقة إيجابية بين االنبساط ( 7113)البلوي دراسة خولة و , (7113) المطرف

نتائج كذلك اتفقت . ووجود عالقة سلبية بين العصابية و فاعلية الذات, و فاعلية الذات
كابرارا راسة دمع نتائج  Hartman, and Betz  (2010)هيرتمان و بتز دراسة 
وفاعلية  يةاالنفتاح على وجود عالقة طردية بين Caprara ,et al  (2011)وآخرين 
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 هاني وآخريناودراسة س( 7113)العتيبي البندري وعلى وجه العموم اتفقت دراسة. الذات
(2009 )al  Saihani ,el ذ القرار والعوامل الخمسة الكبرىعلى وجود عالقة بين اتخا ,

كشفت عن وجود ارتباط سالب ودال بين األسلوب ( 7113)العتيبي البندري إال أن دراسة
 . العقالني في اتخاذ القرار وعامل العصابية في العوامل الخمس الكبرى

ماسيتاه وآخرون ودراسة  الكليةالدرجة ومن النتائج التي جاءت على مستوى  -
Masitah,el al (2010) , ( 7117)انيودراسة القحط, (7118)ودراسة ابراهيم

 Lauriola & Levinليريوال و ليفين  ودراسة ,(7113)أبوغزالة سميرة ودراسة 
أما بقية الدراسات جاءت نتائجها على مستوى (. 7115)وكذلك دراسة العتيبي ,((2001
 . األبعاد

 دراسة كدراسة عالقات المتغيرات الحاليةات صلة بومن الدراسات التي تناولت عالقات ذ -
( 7113)المطرف العنود ودراسة, Hartman  and Betz  (2010)تز هيرتمان و ب

. Yusoff  (2006) يوسفودراسة  ,Caprara ,et al (2011)كابرارا وآخرين ودراسة 
ى والتي لها ومن بين الدراسات السابقة التي تناولت اتخاذ القرار والعوامل الخمسة الكبر 

 Saihani ,etي وآخرين هاناوس, (7113)العتيبي البندري دراسة ةصلة بالدراسة الحالي
al (2009)  بالفاعلية الذات دراسة  إتخاذ القرار وعالقتهيختص ب فيما وأما

  .Wei-Cheng Mau ( 2000)تشنغ ماو  وىودراسة ( 7115)العتيبي
وعلى الرغم من أن هناك عددًا ال بأس به من الدراسات التي تناولت فاعلية الذات  .7

على -إال أن الدراسات السعودية تعد قليلة ,رات أخرىوالعوامل الخمسة الكبرى أو مع متغي
حول دراسة فاعلية الذات ومتغير العوامل الخمسة الكبرى  لدى مديرات  -حد علم الباحثة

 .المدارس
ولم تتناول , يةيالحظ على الدراسات السابقة أنها تنوعت ما بين بيئات عربية وأجنب .9

لم يعط موضوع فاعلية .ديرات المدارساعلية الذات لدى مموضوع ف الدراسات المحليه
 الذات والعوامل الخمسة الكبرى لمديرات المدارس االهتمام الكافي من حيث الدراسة

 .حيث لم تتناول الدراسات السابقة متغير فاعلية الذات لدى مديرات المدارس, ستقصاءواإل
أو , تخاذ القرارإب تالحظ الباحثة ندرة في الدراسات التي تناولت فاعلية الذات وعالقتها .7

 .تخاذ القرارإالعوامل الخمسة الكبرى وعالقتها ب
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 : من الدراسات السابقة  ةموقع الدراسة احلالي 6 -5 - 2

اكتسبت هذه الدراسة موقعها المتميز بين الدراسات وذلك بتناولها موضوع فاعلية الذات  .0
, مدارس بمدينة الرياضتخاذ القرار لدى مديرات العوامل الخمسة الكبرى وعالقتمها بإوال

 .تناولت هذا الموضوع -حسب علم الباحثة-حيث ال توجد دراسة سعودية 
ألن الباحثة الحظت وجود تشابه بين  ؛متداد للدراسات السابقةإ تعتبر الدراسة الحالية .7

وأدوات وأساليب القياس وجمع , إجراءات دراستها والدراسات السابقة في المنهج
 .ب المعالجات اإلحصائيةالمعلومات وطرق أسالي

 : استفادة الباحثة من الدراسات السابقة 7 - 5 -2
توصلت الباحثة من خالل الدراسات السابقة لمعرفة المتغيرات التي درست والتي لم تدرس  .0

في استخالص فروض  مما أفاد الباحثة كثيراً , حثبعد والجوانب التي تحتاج لمزيد من الب
 .الدراسة الحالية

لباحثة من الدراسات السابقة في إثراء الجانب النظري للبحث بالرجوع للعديد من استفادت ا .7
 .المراجع الواردة في تلك الدراسات

 .استفادت الباحثة من الدراسات في اختيار المنهج المالئم  .9
ب اإلحصائي للدراسات ستفادت من الجانكما إ ,استفادت الباحثة من أدوات القياس .7

 .  ب المعالجات اإلحصائية لبحثهاختيار أنسالسابقة في إ
 دور مهم في تعزيز الدراسة الحاليةوعليه يمكن القول أن الدراسات السابقة لها   

نضاج مساراتها رغم وجود بعض االختالفات في األهداف أو األدوات أو األساليب؛ وأن , وا 
الع طحثة سعة في اإلوانب قد أكسبت البالتنوع الدراسات السابقة وتناولها جوانب كثيرة من الج

 فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة
 : فروض الدراسة 8 -5 - 2

 ؛الدراسات السابقةنتائج و  ,النظري واإلطار في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها,
 :صاغت الباحثة الفروض التالية

 :  الفرض األول
لية الذات في فاعإحصائيًا تتسم مديرات المدارس بمدينة الرياض بدرجة مرتفعة دالة 

 .اوأبعاده
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 :  الفرض الثاني
عوامل الخمسة في بعض ال إحصائياً  اض بدرجة مرتفعة دالةتتسم مديرات مدارس الري 

وبدرجة منخفضة دالة في  عامل  ,(االنفتاحية, االنسجام, يقظة الضمير االنبساطية,)الكبرى 
 .العصابية

 :  الفرض الثالث
العوامل الخمسة بعض صائيًا بين فاعلية الذات و رتباطية إيجابية دالة إحتوجد عالقة ا

 .الرياضبمدارس الالكبرى لدى مديرات 
 :  الفرض الرابع

رتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين فاعلية الذات واتخاذ القرار لدى مديرات اتوجد عالقة 
 .الرياضبمدارس ال

 :  الفرض الخامس
العوامل الخمسة الكبرى واتخاذ القرار بعض ن رتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بيتوجد عالقة ا

 .لدى مديرات المدارس بالرياض
 :  الفرض السادس

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في فاعلية الذات لدى مديرات المدارس بالرياض تعزى لمتغير 
 .سنوات الخبرة  والمرحلة

 :  الفرض السابع
كبرى لدى مديرات المدارس بالرياض ال توجد فروق دالة إحصائيًا في العوامل الخمسة ال 

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة  والمرحلة
 :  الفرض الثامن

بفاعلية الذات لدى مديرات المدارس  الكبرى القدرة على التنبؤلبعض العوامل الخمسة    
 .بالرياض

 :  الفرض التاسع
اذ القرار لدى مديرات بإتخ الكبرى القدرة على التنبؤ لفاعلية الذات وبعض العوامل الخمسة   

 .المدارس بالرياض
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 الفصل الثالث

 :منهج الدراسة وإجراءاتها 

  منهج الدراسة. 
 مجتمع وعينة الدراسة. 
  أدوات الدراسة. 
  األساليب اإلحصائية. 
 الخطوات اإلجرائية. 

 : متهيد 3-1

, وتحديدًا لمجتمع الدراسة, يتضمن هذا الفصل إيضاحًا للمنهج المستخدم في الدراسة
يلي ذلك عرض لألدوات المستخدمة بالدراسة المتبعة في , ووصفًا لخصائص عينة الدراسة

وأخيرًا , وعرض لألساليب اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات اإلحصائية, تطبيقها
 .خطوات اإلجرائية للباحثةعرض لل

 : منهج الدراسة   3-2

فرة ؛ يمكن وصف المنهج العلمي الذي تم وفقًا ألهداف البحث وفي ظل اإلمكانات المتو 
 : أبعاد كالتالي  ثالثةإتباعه في ضوء 

 ستقرائي الذي يقوم على دراسة تتبع منهج دراسة العينة اإلفال: من حيث حجم المبحوثين
المأخوذ من األصل الكلي ( العينة)مبدأ الوصول إلى تعميم من خالل جزء الدراسة 

 (.المجتمع)
 وتساؤالتها الدراسة, ومشكلة ,ةالحالي الدراسة لطبيعةوفقًا : يمن حيث الهدف العلم 

 دراسة على يعتمد المنهج هذا أن دراستها, حيث في المنهج الوصفي الباحثة استخدمت
 كمًيا, أو كيفًيا تعبيًرا ويعبر دقيًقا, وصًفا بوصفها ويهتم في الواقع, توجد كما الظاهرة
 وصفاً  فيعطينا الكمي التعبير أما خصائصها, وضحوي الظاهرة لنا الكيفي يصف فالتعبير
 األخرى, ويعتبر الظواهر مع ارتباطها ودرجات حجمها أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقمياً 
 (.774: 7118,عبيدات وآخرون)اإلنسانية  الدراسات في استخداما األكثر األسلوب هذا
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 والثاني يسلك المنهج المسحي ففي التساؤل األول : تغيرات ممن حيث أسلوب تعامله مع ال
دون أن , الذي يهتم بوصف المتغير المدروس من حيث طبيعته ودرجة وجوده فقط 

وفي التساؤل الثالث والرابع , يتجاوز ذلك إلى دراسة العالقة أو استنتاج األسباب مثالً 
رتباطي الذي يحدد مدى التالزم في التغير بين المتغيرين يسلك المنهج اإل  والخامس

, وفي التساؤل السادس, (العالقة بين فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى واتخاذ القرار)
يسلك المنهج  والتاسع وفي التساؤل الثامن, يسلك المنهج السببي المقارن, والسابع 

 .المسحي التنبؤي
 : جمتمع الدراسة 3-3

الالتـي يعملـن فـي  من مديرات المدارس بمدينة الرياض ةيتكون مجتمع الدراسة الحالي
والبـالغ , هــ0797-0790جميع المدارس الحكوميـة بجميـع المراحـل التعليميـة للعـام الدراسـي 

وذلــك حســب اإلحصــائية الصــادرة مــن شــعبة نظــم المعلومــات والــدعم , مــديرة( 885) عــددهن 
ق أنظـر ملحـ)  هــ04/7/0797الفني باإلدارة العامة للتربيـة والتعلـيم بمنطقـة الريـاض بتـاريخ 

 .(09رقم 
 هـ1332توزيع مجتمع الدراسة لعام (   1-3)  جدول رقم 

 :عينة الدراسة  4 -3

عينــــة اســــتطالعية يــــتم مــــن خاللهــــا تحديــــد الخصــــائص  ةتتضــــمن الدراســــة الحاليــــ  
أساسـية يـتم مـن  كما تتضـمن عينـة ومقياس اتخاذ القرار,, السيكومترية لمقياس فاعلية الذات

 :ومناقشة وتفسير نتائجها وفيما يلي تفصياًل للعينتين, خاللها اختبار فروض الدراسة

النسبة من 

المجموع 

 الكلي

الحرس  الدفاع الروابي الشفا النهضة جنوب شمال غرب وسط المجموع

 الوطني
 المرحلة البديعة

 بتدائيةاإل 34 10 5 55 30 33 30 25 22 23 305 55%

 لمتوسطةا 23 1 3 23 12 22 12 15 13 12 151 22%

 الثانوية 13 2 2 13 13 10 13 12 13 9 102 14%

 المجموع 43 13 11 91 20 25 20 52 53 39 554 100



 م7104 يناير( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 837 - 

ــغ حجمهــا : العينــة االســتطالعية ــم , مــن مجتمــع الدراســة%( 3)ويمــثلن , مــديرة( 81)ويبل ت
 .تقريبًا من العينة الكلية% 79 وتمثل, اختيارها بطريقة العينة العشوائية البسيطة

مــن جميــع المراحــل التعليميــة %( 93)مــديرة يمــثلن ( 771)يبلــغ قوامهــا  : اسااسةةيةاألالعينةةة 
ومــن خاللهـا سـوف يـتم اختبــار , ةمــن مجتمـع الدراسـة الحاليـ( ةثانويـال ,ةمتوسـطال ةبتدائيـإلا)

وهـي , وتـم اختيـار العينـة بطريقـة عشـوائية طبقيـة, ومناقشـة وتفسـير النتـائج, فروض الدراسة
 : وقد كان توزيع العينة كما يلي  جتمع الدراسة الحاليةقة األنسب لمالطري

 راد العينة وفق متغيرات الدراسة الديموغرافية توزيع أف(  2-3) جدول رقم 

 : وللباحثة عدة مبرارات إلختيار مديرات المدراس عينة لدراستها وهي كالتالي 
فقــد أولــت الــوزراة المــرأة عــدة , تعــد وزارة التربيــة والتعلــيم أكبــر مشــغل للمــرأة فــي المملكــة .0

لمناصب توليها إدراة اإلدراة المدرسية؛ فهـي أوسـع مشـاركة للمـرأة مناصب إدراية ومن تلك ا
 .التي تتناسب في مواقع اتخاذ القرارت

قبل تنفيـذ نظـام اإلدراة الذاتيـة فـي اإلدراة , تم اختيار مديرات المدراس كعينة للدراسة الحالية .7
, ات مكثفـةمتمثل فـي دور المدرسية والتي سوف يكون لها تحضير قبلي لمديرات المدارس ال

مــن خاللهــا  بحيــث تســتطيع مــديرة المدرســة ,ومحاضــرات فــي اإلدراة الذاتيــة ,وورش عمــل
وهـذا مـا دفـع الباحثـة  .المدرسـية بشـكل سـليم إدراتهـاتخـص التي قرارت الالقدرة على اتخاذ 

دراســة بكمــا توصــى الباحثــة البـاحثين مــن بعــدها , إلختيـار مــديرات المــدراس عينــة لدراسـتها
لدراسة الحالية بعد تطبيـق نظـام اإلدراة الذاتيـة فـي المـدراس الحكوميـة؛ وذلـك مـن متغيرات ا

 . ارس الحكوميةأجل قياس موضوع الدراسة قبل وبعد نظام اإلدارة الذاتية في المد

 البيان المرحلة  سنوات الخبرة

 12من 

 فأكثر

 11من 

 15 إلى

 سنة

 إل   ى 2ن م   

 سنوات 10

 5أقل من 

 سنوات

 الفئة اإلبتدائية ةمتوسطال ةثانويال

 العدد 210 00 50 55 12 35 201

 النسبة  % 32 32% 32% 15% 23% 20% 50%

 المجموع  110
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وأن العلميـات التـي تـتم داخـل , وبإعتبار أن المدرسة نظام له مدخالته وعملياتـه ومخرجاتـه .9
إنجازهـا لهـا تأثيرهـا علـى المخرجـات؛ لـذا فـإن للمـديرة دورًا وتـأثير  النظام والكيفية التـي يـتم

 .على اتخاذ القرارت في اإلدراة المدرسية
 :أدوات الدراسة:  3-5

قامـت الباحثــة بتوظيـف أربعــة أدوات لتــوفير بياناتهـا, وذلــك وفـق لمقتضــيات الدراســة, 
تضـمن التوصـل  الحية التيوقد تمت إعادة صياغة هذه األدوات بحيث تكون على قدر من الص

 : وتفصيل تلك األدوات كما يلي اإلى نتائج موثوق به
 :ستمارة البيانات األوليةإ 1 – 5 – 3

قامــت الباحثــة بتصــميم هــذه اإلســتمارة وقــد ضــمنتها المعلومــات األساســية التــي تشــمل        
مها للعمليـات متغيرات الدراسة المصـاغ منهـا فـروض الدراسـة, والتـي تسـعى مـن خـالل اسـتخدا

: المرحلــــــة)اإلحصــــــائية المناســــــبة إلــــــى اختبارهــــــا والتحقــــــق مــــــن صــــــحتها وقــــــد تضــــــمن 
 - 00مـن / سـنوات 01- 2من /  سنوات 8أقل من : ثانوية, سنوات الخبرة/متوسطة/ابتدائية

 (.2)انظر ملحق ( سنة فأكثر 02من / سنة 08
 : مقياس فاعلية الذات  2 – 5 – 3

 عبد اهلل)المقتبس من  الفاعلية العامة للذاتياس مق ستخدامبإقامت الباحثة 
حداثة : وتم اختياره لمبرارات ومن أهمها , الباحثة  والذي إعادة صياغته (7115,العقادو 

وشموله على أبعاد مكونات فاعلية الذات عند باندورا تجريبة على البيئة السعودية , المقياس
بإعداده في  (7115) د اهلل وعصام العقادهشام عب قاما فقد .المقاييس األخرىعلى خالف 

واألجنبية التي  ضوء نظرية باندورا للتعلم االجتماعي, كما استفادا من بعض المقاييس العربية
عداد إليزابيث باركر إلية الذات للمرأة عمقياس فا: لية الذات ومنهاعاهدفت إلى قياس ف

ية العامة للذات, إعداد مقياس الفاعل .Elisabeth Parker, et al (0331)وآخرون
, ترجمة وتعريب محمد السيد عبد الرحمن  Tipton & Worthingtonتبتون ورثنجتون

, تعريب فتحي Kim & Park, مقياس الفاعلية العامة للذات, إعداد كيم وبارك ( 0335)
 (. 7118)عبد الحميد والسيد أبو هاشم 
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, تم توزيعها على ثالثة أبعاد عبارة ( 73)وقد تألف المقياس في صورته األولية من 
 :لية الذات عند باندورا وهى عوهى مكونات فا

 .عبارة  07وعددها (  07-0) تقيس العبارات من: المبادأة في السلوك .1
 .عبارة  04وعددها (  73  – 09)تقيس العبارات من :  الثقة بالذات .  7
 .عبارة  71وعددها ( 73 – 91)تقيس العبارات من : المثابرة في مواجهة العقبات .  9

فالمقياس من نوع التقرير الذاتي حيث تتم اإلستجابة على : أما فيما يخص بدائل اإلجابة
وينتهي باإلستجابة " موافق تماماً "عباراته في ضوء مقياس ثالثي يبدأ باإلستجابة األولى 

عدا ( 0-7-9) اإليجابي لترميزح جميع العبارات في اوتصح" غير موافق تماماً "الثالثة 
 (.9-7-0)العكسي  ترميزتصحح في ال( 75, 78,  77,  93,  98,  70)المفردات أرقام 

وقد قام الباحثان بعدد من اإلجراءات للتحقق من صدقه وثباته , فقاما بعرضه على عدد       
من المحكمين للتحقق من الصدق المنطقي وقاما بتعديله بناءًا على نتائج, كما قاما 

تضح تشبع محاور فاعلية الذات على عامل واحد ج الصدق العاملي للمقياس وقد إرابإستخ
ة للمبادأ( 1051)لكلى وكانت التشبعات من التباين ا( 41005)ويفسر ( 70018)بجذر كامن 

 للمثابرة, وكذلك قاما بإستخراج الصدق التمييزي له وقد أوضحت( 1050)للثقة, ( 1053)و
( ت)ت القيم رباعي األعلى منه واألدنى وقد جاءييزية بين األ تمالنتائج قدرة المقياس ال

(. 08015, 07042, 03005, 0807) : رباعيين على التوالي كما يلياالحتمالية لفروق األ 
وأوضحت النتائج , أما فيما يتعلق بثباته فقد قاما بإستخراج االتساق الداخلي لبنود المقياس

, ( 1047)و ( 1074)بالدرجة الكلية حيث انحصرت بين  داللة جميع معامالت ارتباط البنود
وكانت , كما قاما بإستخراج معامالت ارتباط األبعاد الفرعية للمقياس ببعضها وبالدرجة الكلية

, كما قاما ( 10534)و( 10773)كذلك كلها ارتباطات دالة إحصائيا حيث انحصرت بين 
ة التجزئة النصفية قيم معامالت الثبات بالتحقق من الثبات بطريقتي ألفا كرونباخ, وطريق

( 10552,  10517)وذلك لألبعاد الفرعية, وبين ( 10580,  10834)انحصرت بين 
للمقياس ككل مما يدل على تمتع مقياس الفاعلية العامة للذات بجميع مكوناته بدرجة مرتفعة 

 .من الثبات
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 :استخدامه يف الدراسة احلالية

مــن اإلجــراءات العلميــة المتنوعــة الكفيلــة بضــمان صــالحية قامــت الباحثــة بتنفيــذ عــدد 
, وذلـك مـن خـالل التحقـق عينتهـاهذا المقيـاس إلسـتخدامه فـي هـذه الدراسـة حسـب خصـائص 

 :  من صدقه وثباته وقدرته على تقديم بيانات موثوق بها, وتمثلت تلك اإلجراءات فيما يلي 
 :الصدق املنطقي  للمقياس 

مــن  األوليــة عــرض النســخةوع مــن الصــدق قامــت الباحثــة بولتحقيــق هــذه النــ      
مجـال  فـيوالمتخصصـين   هيئـة التـدريس عدد مـن على  ,عبارة (92)  والمكون من المقياس

قائمـــة ( 0)ملحـــق رقـــم أنظـــر   -محكمـــًا  (07)وكـــان العـــدد الكلـــي للمحكمـــين ,علـــم الـــنفس 
ــك مــن أجــل الكشــف عــن مــدى صــدق فقــرات األداء  ؛ -المحكمــين  ومالئمتهــا لقيــاس مــا وذل

وقـد . مدى مالئمة العبارة ومدى وضـوح العبـارة ومـدى أهميـة العبـارة: وضعت لقياسه من حيث
وفــي ضــوء آرائهــم تــم اإلبقــاء علــى , علــى عــدد مــن التوصــيات اتفــق بعــض هــؤالء المحكمــين 

,  وتعــديل صــياغة بعــض العبــارات األخــرى%  51العبــارات التــي حصــلت علــى نســبة اتفــاق 
(  7)ع على التعديالت تم إرفاق المقياس في صـورته األوليـة والنهائيـة فـي ملحـق رقـم ولإلطال

 (.4)و 
 :معاجلات املقياس بعد التحكيم

قامت الباحثـة بـإجراء عـدد مـن المعالجـات علـى بعـض بنـود المقيـاس مسـتهدية بـآراء 
رى إلجــراء وعلــى ذلــك أجــرت إعــادة ترتيــب لبنــود المقيــاس, لتأهيلهــا مــرة أخــ, بعــض المحكمــين

 . الدراسة اإلستطالعية عليها
 : االستطالعية الدراسة .1

لم تكتفي الباحثة بمـا توصـلت إليـه مـن إفـادات فقامـت بصـياغة وتعـديل المقيـاس وفقـًا         
مــديرة, ( 81)ســتطالعية بلغــت عينــة إ عــه علــىيز تــم تو للتوجيهــات واآلراء الســابقة, ومــن ثــم 

 :توصلت للنتائج التالية لية , فقدمن العينة الك% 79بنسبة 
الباحثــة بحســاب معــامالت ارتبــاط كــل بنــد بالبعــد الــذي  قامددت( : االتسدداق الددداخلي)صدددق البندداء 

: ينتمي إليه وبالدرجة الكلية للمقياس للتأكد من صـدق بنـاء المقيـاس وقـد توصـلت لعـدة نتـائج
د المقيـاس بالدرجـة أدنـاه أن معـامالت ارتبـاط بعـض بنـو (  9-9) فكما نالحظ في الجدول رقم 
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الكلية له قد جاءت ضعيفة األمـر الـذي حـدا بالباحثـة أن تحـذفها كمـاهي موضـحة فـي الجـدول 
( 73)ومـن ثـم اسـتخرجت الباحثـة معـامالت الثبــات لمـا تبقـى مـن البنـود والبـالغ عــددها , أدنـاه

.( 28-.71(والمالحظ أنها تمتعت بمعامالت ثبات عالية ومقبولـة حيـث انحصـرت بـين قيمتـي 
أمــا بالنســبة لألبعــاد المكونــة للمقيــاس فــنالحظ فــي . األمـر الــذي جعــل الباحثــة تقــوم بإعتمادهــا

الجدول أدناه أن ليس هنـاك معـامالت ارتبـاط لهـا بالدرجـة الكليـة ألي بنـد قـد جـاءت سـلبية أو 
ــدين ــابرة فــي مواجهــة ( 91,7)ضــعيفة مــا عــدا البن ــي الســلوك وبعــد المث ــأداة ف فــي بعــدي المب

كمــا أنهــا أي األبعــاد قــد , ممــا جعــل الباحثــة تعتمــدها جميعــًا وتحــذف هــذين البنــدين, اتالعقبــ
واألمـر الـذي . ( 48,. 77)انحصـرت بـين قيمتـي , تمتعت بمعامالت ثبات عالية ومقبولة حيث

 .جعل الباحثة تقوم بإعتمادها
(االتساق الداخلي)يوضح صدق البناء (  3-3)جدول رقم   

لمقياس فاعلية الذات   

 الثقة بالذات في السلوك المبادأة المقياس ككل
المثابرة في 

 مواجهة العقبات

 الرقم
ارتباط 

 البند
 الرقم

ارتباط 

 البند
 الرقم

ارتباط 

 البند
 الرقم

ارتباط 

 البند
 الرقم

ارتباط 

 البند

1 .27 12 .09 1 .37 11 .29 21 .33 

2 .29 14 .47 2 .42 12 .71 22 .29 

3 .20 19 .33 3 .22 13 .55 23 .39 

3 .25 20 .33 3 .11 13 .75 23 .29 

5 .22 21 .21 5 .38 15 .66 25 .27 

2 .01 22 .34 2  12 .40 22 .40 

2 .29 23 .28 2 .25 12  22 .20 

4 .38 23 .28 4 .53 14 .41 24 .41 

9 .30 25 .27 9 .23 19 .34 29 .42 

10 .33 22 .55 10 .25 20 .50 30 .01 

11 .36 22 .28     31 .49 

12 .65 24 .33 

13 .40 29 .41 

13 .51 30 .20 

15 .41 31 .50 

12 .27   
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 يوضح البنود المحذوفة( 3-3)رقم جدول 

 والصدق الذاتي والثبات بطريقتي ألفا والتجزئة النصفية

رجت الباحثــة معامــل ثبــات ألفــا اســتخ(  7-9)  كمــا يتضــح فــي الجــدول رقــم  :ثبددات املقيدداس
وهي درجـة ثبـات عاليـة جـدًا, ومـن ثـم اسـتخرجت ( .57)للمقياس المّكون منها فقط حيث بلغ 

, .(31)الباحثة الصـدق الـذاتي والـذي هـو نـاتج الجـذر التربيعـي لمعامـل ثبـات ألفـا حيـث بلـغ  
ت المقيـاس بطريقـة ولمزيد من التأكد من صالحية المقياس قامـت الباحثـة أيضـا بإسـتخراج ثبـا

سبيرمان ـ براون, وطريقة جتمان للتجزئة النصفية حيث أكدتا على ثبات المقياس إذ بلغت قـيم 
لكليهمــا, وعلــى هــذا فــإن الباحثــة تــرى صــالحية هــذا المقيــاس لإلســتخدام .( 43,. 43)الثبـات 

 .في هذه الدراسة
,  .20)ت ثباتهــا بــين ومــن ذلــك اســتخرجت الباحثــة معــامالت ثباتهــا, حيــث انحصــرت معــامال

ومن ثم استخرجت الباحثة الصدق الذاتي والذي هـو نـاتج الجـذر التربيعـي لمعامـل ثبـات .( 51
, ولمزيـد مـن التأكـد مـن صـالحية المقيـاس قامـت (.31, . 45)ألفا حيث انحصرت قيمـه بـين 

زئــة الباحثــة أيضــا بإســتخراج ثبــات المقيــاس بطريقــة ســبيرمان ـ بــراون, وطريقــة جتمــان للتج
ــين ــات ب ــيم الثب ــاس إذ انحصــرت ق ــات المقي ــى ثب ــدتا عل ــث أك ــى .( 57 -. 82)النصــفية حي عل

 .التوالي, وعلى هذا فإن الباحثة ترى صالحية هذا المقياس لإلستخدام في هذه الدراسة
 : صدق البناء على مستوى األبعاد 

 ( 5-3)  رقم جدول

 كلرتباطات أبعاد المقياس ببعضها وبالمقياس كإمصفوفة  

 

ثبات ألفا  أرقام البنود المحذوفة البعد/ المقياس ككل

 كورنباخ

الصدق 

 الذاتي

 ت بالتجزئة النصفيةالثبا

 جتمان براون–سبيرمان 

 79. 79. 90. 82. 12،  2 المقياس ككل

 57. 56. .78 61. 3 المبادأة في السلوك

 84. 84. 89. 80. بدون حذف الثقة بالذات

 61. 63. .81 66. 30 المثابرة في مواجهة العقبات

 البعد المبادأة في السلوك الثقة بالذات المثابرة في مواجهة العقبات

 المقياس ككل   (**)722. (**)763. (**)829.

 المبادأة في السلوك  (*)332. (**)390.

.464(**) 
 الثقة بالذات  
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قامت الباحثة بإستخالص هذه المصفوفة بغرض التأكد من مدى ارتباط أبعاد 
أن كافة قيم  (8-9)رقم  عضوية تشكل المقياس, ونالحظ في الجدول أعاله المقياس كوحدات

رتباطات موجبة إوكلها  .110دالة إحصائيا عند مستوي داللة  االرتباطات الواردة بالمصفوفة
رتباط عناصر إمما يؤكد على مدى , .(573-. 997) قوية ومقبولة حيث تراوحت بين

 .للمقياس المقياس واتساقها معًا كوحدات مكونة
 : الصدق التمييزي

األعلى ي وللتأكد من قدرة المقياس التمييزية قامت الباحثة بعقد مقارنة طرفية بين األرباع
 : وقد توصلت للنتائج التالية%( 74أدنى )واألرباعي األدنى % ( 74أعلى ) للمقياس

 (الصدق التمييزي)المقارنة الطرفية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية (   2-3)  رقم جدول           

من القيم % 74الذي يتضمن المقارنة الطرفية بين أعلى  (   2-9 )رقم بالنظر إلى الجدول 
: المحسوبة لفروق "ت"منها لكل أبعاد المقياس ودرجته الكلية, نالحظ أن قيم % 74وأدنى 

على التوالي, وهي قيم دالة جميعها ( 507,0907, 0800  0809= )المقياس ككل وأبعاده 
إذن الفروق دالة وكلها . 111 =لها جميعًا حيث أن القيم االحتمالية  .110عند درجة 

 .لصالح المستوى األعلى إذن للمقياس قدرة عالية علي التمييز بين طرفيه

االستدال

 ل

القيمة 

 االحتمالية

 "ت"قيمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

 االنحرافين

 المعياريين

 المقياس المستوى العدد المتوسطين

الفروق 

 دالة
.000 15.3 

 

24 
1.04 79.38 13 

المقياس  أعلى

 ككل

 أدنى 13 67.07 2.69

الفروق 

 دالة
.000 

 
15.1 

المبادأة  أعلى 13 23.53 51. 24

في 

 أدنى 13 18.69 1.03 السلوك

الفروق 

 دالة
.000 

 
8.4 

الثقة  علىأ 13 27.00 00. 24

 بالذات
 أدنى 13 22.69 1.84

الفروق 

 000. دالة

 
13.2 

المثابرة  أعلى 13 29.69 48. 24

في 

مواجهة 

 العقبات
1.49 23.92 

 أدنى 13



 م7104 يناير( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 210 - 

 :املقياس يف صورته النهائية 

بعد إجراء التحليل  (5أنظر ملحق رقم )  المقياس في صورته النهائيةأصبح 
-9) كما هو موضح في جدول رقم , على ثالثة أبعاد عبارة وموزعه( 74) مكون مناإلحصائي 

علمًا بأن أرقام العبارات المظللة وضعت معكوسة وتم ترميزها عكسيًا وفقًا لمفتاح الترميز ,  ( 4
 .درجة واحدة واليحدث ترميزهادرجتان وأحيانًا ترميزها , ثالث درجاتترميزها  اإليجابي فدائما

 ( 2-3) رقم  جدول

 وأبعاده بصورته النهائيةتوزيع عبارات مقياس فاعلية الذات 

 : NEO – FFIقائمة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية  3 - 5 – 3

 Costa & McCrae( 1992)هي القائمة الشهيرة التي أعدها كوستا وماكرى و   
وتعتبر أول أداة موضوعية تهدف إلى قياس األبعاد األساسية للشخصية بواسطة مجموعة من 

تم استخراجها عن طريق التحليل العاملي لعدد كبير من بنود مشتقة من ( بنداً  21)البنود 
( 0353)ت الصيغة األولى للقائمة والتي ظهرت عام وكان عديد من اختبارات الشخصية

, وقد أجريت عليها دراسات كثيرة وعلى عينات سوية متنوعة, ثم (بنداً  051)تتكون من
أدخلت عليها بعض التعديالت بغية اختزال عدد بنودها إلى أن صدرت الصيغة الثانية للقائمة 

العصابية, : ى خمسة عوامل هيوتشتمل عل( بنداً  21)والتي تتكون من ( 0337) في عام
عبارة لكل (  07)ويضم كل عامل فرعي. , واالنسجام, ويقظة الضميرنفتاحيةواالنبساط, واال 

موافق بشدة, موافق, محايد, غير موافق, غير )منها سلم إجابة يتكون من خمسة بدائل هي 
( 7), و(ق بشدةمواف)للبديل( 8)وتترجم هذه البدائل إلى عالمات تتراوح بين( موافق بشدة

غير موافق )للبديل( 0), و(غير موافق)للبديل( 7), و(محايد)للبديل( 9)و( موافق)للبديل
بندًا, ويعكس التقدير في حال البنود ( 99), بالنسبة للبنود اإليجابية والتي عددها(بشدة

يس بندًا وعلى المستجيب اختبار بديل واحد فقط لكل بند, وتق( 74)السلبية والبالغ عددها

 عددها أرقام العبارات البعد

المبأداة في 

 السلوك

1 2 3 3 5 2 2 4  4 

 9  12 12 15 13 13 12 11 10 9 الثقة بالذات

المثابرة في 

 مواجهة العقبات

14 19 20 21 22 23 23 25 22 22 10 
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القائمة خمسة عوامل للشخصية, سماها مطورو القائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 
 :   (7114, الزبيدي ) مفصلة كما يلي

 يوضح توزيع بنود قائمة العوامل الخمسة الكبرى في صورته األولية(  4-3) رقم جدول 

بأن مطورو القائمة قد قاموا ( 7114)المذكور في الزبيدي ( 0335)ويذكر األنصاري       
بإيجاد دالالت صدق عاملي على عينات متعددة, كشفت عن استخالص عوامل للشخصية, كما 

 , SP1 , BD1 , STA1:) قي واالختالفي مع مقاييس أخرى مثلحسب الصدق االتفا
NMP1 , 16PF , PRF , SDS, CP1 , 1S1 , GZTS , POMS , STP1 

,BDH1 .) 
االختبار )وكذلك قام مطورو القائمة بإيجاد دالالت ثابتة عن طريق إعادة التطبيق 

يقة إعادة التطبيق حيث بطر ( معامل ألفا)وكذلك عن طريق ثبات االستقرار ( إعادة االختبار
 . 1037 - 1054, وبطريقة الفاكرونباخ ما بين  1059 - 1047انحصرت قيمها ما بين 
بتقنين القائمة على البيئة ( 7114)المذكور في الزبيدي ( 7112)وقام الجهني 

وتشير نتائج ( 71 – 04)فردًا تراوحت أعمارهم من( 0087)السعودية, على عينة بلغت 
وصل إليها الباحث بطريقة الصدق المرتبط بمحك حساب االرتباطات المتبادلة الصدق التي ت

ستبانة أيزنك للشخـصية إل( العصابية, واالنبساطية)وبعدي  NEOبين األبعاد الخمسة لقائمة 
 (E-P-Q )فرد إلى ارتباطات موجبة ( 011), على عينة استطالعية بلغ عدد أفرادها

ود ارتباطات دالة ما بين بعدى العصابية قد توصل إلى وجيا بين األبعاد, و مقبولة إحصائ
بمعامالت (  (EPQ ستبانة أيزنك للشخصيةإواالنبساطية بالقائمة والعصابية واالنبساطية في 

 عددها بنوده في القائمة البعد

 (Nearoticism)العصابية 
1 ،2 ،11 ،12،21 ،22 ،31 ،32 ،31 ،

32 ،51 ،52 
12 

االنبساطية 

(Extraversion) 

2 ،2 ،12 ،12، 22 ،22 ،32 ،32 ،32 ،

32 ،52 ،52 
12 

 (Openness)االنفتاحية 
4،3 ،13 ،14 ،23 ،24 ،33 ،34 ،33 ،

34 ،53 ،54 
12 

االنسجام 

(Aqreeableness) 

3 ،9 ،13 ،19 ،23 ،29 ،33 ،39 ،33 ،

39 ،53 ،59 
12 

 يقظة الضمير

(Consientiousness) 

5،10 ،15 ،20 ،25 ،30 ،35 ،30 ،35 ،

50 ،55 ،20 
12 
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, بينما لم يجد أى ارتباط ما بين العصابية في القائمة واالنبساطية 1078,  1072ارتباط  
 10134لدى آيزنك إذ بلغ االرتباط 

ام بحساب صدق البناء الداخلي بإستخدام التحليل العاملي بطريقة المكونات كما ق
األساسية, وأظهرت التحليالت العاملية تشبعات واضحة على األبعاد الخمسة في البيئة 

من التباين الكلي %( 820704)كما فسرت  السعودية, فقد تبين وجود خمسة أبعاد
بطريقتي ثبات ( 7112)وصلت إليها دراسة الجهني للمصفوفة, كما تشير نتائج الثبات التي ت

االستقرار بإعادة االختبار واالتساق الداخلي إلى تمتع القائمة بدالالت ثبات مقبولة,  وقد 
,  1047 - 1087    دة االختبار منحصرة ما بين انحصرت معامالت ثبات االستقرار بإعا

 1055 - 1025وبحساب معامل ألفا كرونباخ انحصرت ما بين 
 :استخدام القائمة يف الدراسة احلالية 

لم تكتفي الباحثة بما توفر لديها من بيانات تؤكد صدق وثبات هذه األداة رغم عينة 
فردًا تراوحت ( 0087)دراسته والتي بلغت ( 7112) التقنين الواسعة التي أجرى عليها الجهني

 :وذلك نظرًا لآلتي ( 71 - 04) أعمارهم من
 الباحثة إجراء هذه الدراسة في العام  رىوت( 7112)انت في العام دراسة الجهني ك

م األمر الذي قد يؤشر إلحتماالت حدوث تغييرات في المجتمع خالل هذه 7100الحالي 
 .  الفترة نظرًا لطبيعة العصر الذي نعيشه والموسوم بعصر التغير السريع 

  والتي قد ( مدارس بالرياضمديرات ال)طبيعة وخصوصية المجتمع محل الدراسة الحالية
 – 04) تختلف في بعض خصائصها عن عينة تقنين الجهني والتي تناولت األعمار من

سنة, وهي فئة عمرية ( 21 - 98)ل األعمار من عمر سنة, وبذلك فهي لم تشم( 71
 .تمثل قطاع كبير من مجتمع الدراسة الحالية

ه األداة مـن التحكــيم , كمـا أنهــا لـم تقــم وعلـى ذلـك فــإن الباحثـة قامــت بإسـتثناء هــذ           
ـــات  بإســـتخراج مصـــفوفة لمعـــامالت اإلرتبـــاط علـــى مســـتوى اإلبعـــاد؛ وذلـــك نظـــرًا لتعامـــد مكون
المقياس نظريًا, وقامت بتنفيذ عدد من اإلجراءات اإلحصائية األخرى المتنوعـة الكفيلـة بضـمان 

مجتمعها, وذلـك مـن خـالل صالحية هذا المقياس إلستخدامه في هذه الدراسة حسب خصائص 
التحقق من صدقه وثباتـه وقدرتـه علـى تقـديم بيانـات موثـوق بهـا, وتمثلـت تلـك اإلجـراءات فـي 

 :    تطبيقها على عينة استطالعية تفاصيلها كما يلي 
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 :الدراسة االستطالعية

مـن % 79مـديرة, بنسـبة ( 81)قامت الباحثة بتطبيق القائمة علي عينة استطالعية بلغت     
 :وقد توصلت للنتائج التالية  لعينة الكلية ا
 

( 9-3) جدل رقم   

لقائمة العوامل الخمسة الكبرى( االتساق الداخلي)يوضح صدق البناء   

 

 
يوضح البنود المحذوفة(  10-3)  جدول رقم   

ألفا والتجزئة النصفية والصدق الذاتي والثبات بطريقتي  

 
 
 
 
 

لم تقم الباحثة بإستخراج صـدق البنـاء علـى مسـتوى المقيـاس  ( :االتساق الداخلي)صدق البناء 
ككل وذلك نسـبة إلحتوائـه علـى أبعـاد متعامـدة, وعلـى ذلـك فقـد قامـت بعمـل ذلـك علـى مسـتوى 

 يقظة الضمير االنسجام االنفتاحية االنبساطية العصابية

ارتباط  الرقم

 البند

الر ارتباط البند الرقم

 قم

ارتباط 

 البند

الرق

 م

ارتباط 

 البند

الرق

 م

ارتباط 

 البند

1 .07 2 -.11 3 .55 3 .24 5 .51 

2 .49 2 .22 4 .28 9 .34 10 .28 

11 .53 12 .27 13 -.062 13 .47 15 .49 

12 .22 12 .24 14 .54 19 .08 20 .24 

21 .56 22 .34 23 .28 23 .44 25 .29 

22 .62 22 29. 24 .24 29 .27 30 .30 

31 .28 32 .38 33 .44 33 .27 35 .45 

32 .26 32 58 34 .07 39 .41 30 .43 

31 .50 32 .43 33 .47 33 .38 35 .30 

32 .21 32 .40 34 .43 39 -.13 50 .38 

51 .43 52 .60 53 .39 53 .42 55 .43 

52 .59 52 .24 54 .31 59 .46 20 .45 

 

 البعد/ المقياس ككل

أرقام البنود 

 المحذوفة

ثبات ألفا 

 كورنباخ

الصدق 

 الذاتي

 الثبات بالتجزئة النصفية

جتما براون -سبيرمان

 ن

 76. 76. 86. 75. 1 العصابية

 59. 60. .80 64. 2 االنبساطية

 .61 .62 81. 67. 13،34 االنفتاحية

 66. 68. .83 .69 39، 19 االنسجام

 69. 69. 84. 71. بدون حذف يقظة الضمير
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أعــاله أن (  3-9)  رقــم أن كمــا هــو مبــّين فــي الجــدولاألبعــاد الفرعيــة للمقيــاس, وقــد اتضــح 
رتبـاط معظـم بنـود كـل األبعـاد بدرجـة البعـد الكليـة مرتفعـة بمسـتوى مقبـول فيمـا عــدا إمعـامالت 

لبعض بنودها والتي جاءت ضعيفة أو سلبية األمر الـذي حـدا بالباحثـة أن تحـذفها وهـي البنـود 
فـــي بعـــد ) 95, 09)والبنـــدين نبســـاطية, فـــي بعـــد اال ( 7)د نـــلب, وافـــي بعـــد العصـــابية ( 0)

ــدين ــة, والبن ــم اســتخرجت(  73, 03 (االنفتاحي ــد االنســجام, ومــن ث ــامالت  فــي بع ــة مع الباحث
( .21-. 77)حيــث انحصــرت بــين قيمتــي ( 87)الثبــات لمــا تبقــي مــن البنــود والبــالغ عــددها 

ثـة معامـل ثبـات ألفـا األمر الذي جعل الباحثة تقوم بإعتمادها, ومن خالل ذلـك اسـتخرجت الباح
ــة, االنســجام, يقظــة )كرونبــاخ لكافــة األبعــاد المّكــون منهــا  العصــابية , االنبســاطية, االنفتاحي

وهـي درجـات ثبـات مقبولـة ,  ( 40, 23, 24, 27, .48) حيث بلغـت علـى التـوالي( الضمير
بطريقـة ولمزيد من التأكد من صالحية المقياس قامـت الباحثـة أيضـا بإسـتخراج ثبـات المقيـاس 

سبيرمان ـ براون, وطريقة جتمان للتجزئة النصفية حيث أكدتا على ثبات المقيـاس إذ انحصـرت 
( 01-9)رقــم كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  (42 -.83)قــيم الثبــات فــي الطــريقتين مــا بــين 

 .    , وعلى هذا فإن الباحثة ترى صالحية هذا المقياس لإلستخدام في هذه الدراسةأعاله 
ومــن ثــم اســتخرجت الباحثــة الصــدق الــذاتي والــذي هــو نــاتج الجــذر التربيعــي : تيالصدددق الددذا

  ( . 57, 59, 50, 51, .52)لمعامل ثبات ألفا حيث بلغ بذات التوالي 
ربـاعي لباحثـة بعقـد مقارنـة طرفيـة بـين األ قدرة التمييزية قامت االوللتأكد من  :يزي يالصدق التم

 :وقد توصلت للنتائج التالية%( 74 األدنى)ي األدنى واألرباع%( 74أعلى )األعلى للمقياس 
 (الصدق التمييزي)المقارنة الطرفية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية (  00-9)رقم جدول  

 االستدالل
القيمة 

 االحتمالية

 "ت"قيمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

االنحرافين 

 المعياريين
 المقياس المستوى العدد المتوسطين

الفروق 

 دالة
.000 

 

6.2 

 

 العصابية أعلى 13 40.7 7.1 24

 أدنى 13 27.3 2.9

الفروق 

 دالة
.000 

 

10.6 

 

 االنبساطية أعلى 13 45.2 2.2 24

 أدنى 13 33.0 3.4

الفروق 

 دالة
.000 

 

7.4 

 

 االنفتاحية أعلى 13 35.4 4.4 24

 أدنى 13 25.9 1.2

الفروق 

 دالة
.000 

 

12.7 

 

 االنسجام أعلى 13 40.1 1.7 24

 أدنى 13 29.1 2.5

الفروق 

 دالة

 

.000 

 

15.1 

 

يقظة  أعلى 13 56.9 1.1 24

 الضمير
2.5 44.9 13 

 أدنى
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من القيم % 74الذي يتضمن المقارنة الطرفية بين أعلي ( 00-9) رقم بالنظر إلى الجدول
: المحسوبة لفروق "ت"أن قيم منها لكل أبعاد المقياس ودرجته الكلية, نالحظ % 74وأدني 

, 01,2,4,7,07,4 , 207) =واالنسجام, ويقظة الضمير النفتاحية العصابية, واالنبساط, وا
حيث أن القيم االحتمالية لها  .110على التوالي, وهي قيم دالة جميعها عند درجة ( 08,0
قدرة عالية علي  إذن الفروق دالة وكلها لصالح المستوى األعلى إذن للمقياس. 111=جميعًا 

 .التمييز بين طرفيه
 : قائمة العوامل اخلمسة الكربى يف صورتها النهائية 

بعد إجراء التحليل ( 5أنظر ملحق رقم )  أصبحت القائمة في صورتها النهائية
كما هو موضح في جدول رقم , وموزعه على خمسة أبعاد, عبارة( 87)اإلحصائي مكونة من 

العبارات المظللة وضعت معكوسة وتم ترميزها عكسيًا وفقًا لمفتاح علمًا بأن أرقام , (9-07)
 9ترميزها ومحايد, درجات 7وتنطبق ترميزها , درجات 8الترميز اإليجابي فتنطبق بشدة ترميزها

 .وال تنطبق بشدة درجة واحدة, وال تنطبق درجتان, درجات
 (12-3)   رقمجدول 

 لكبرى وأبعادها بصورتها النهائية توزيع العبارات في قائمة العوامل الخمسة ا

 :  مقياس اختاذ القرار 4 – 5 – 3

فقد قامت ( 7110)والسبيعي , (ت.د)المستخدم من قبل كل من عبدون  مقياس اتخاذ القرار 
 قدرة قياس إلى المقياس هذا ويهدف. الحالية الباحثة بإعادة صياغته ليناسب مع الدراسة

 الصورة المقياس في صورته المصرية على صورتين, صمم وقد .القرار اتخاذ على الفرد
 اختبار ويتكون .الجمل اختبار سميت (ب) والصورة المواقف اختبار :وسميت( أ) األولى

 عددها أرقام العبارات البعد

العصابية 

(Nearoticism) 
3 9 13 12 22 22 32 32 31 35 50 11 

االنبساطية 

(Extraversion) 
5 10 13 14 23 24 33 32 32 32 51 11 

 1 2 15 19 23 29 34 33 32 52 10 (Openness)االنفتاحية 

االنسجام 

(Aqreeableness) 
2 2 11 20 25 30 33 39 34 53 10 

 يقظة الضمير

(Consientiousness) 
3 4 12 12 21 22 31 35 30 33 39 53 12 
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 اختبار ويتكون,حيح خاصاختيارات ولها مفتاح تص بثالثة متبوعة عبارة ( 70 ) من المواقف
 ختيارإ المفحوص والمطلوب من محتملة استجابات بخمس متبوعة عبارة (95 )  من الجمل
ويضم ( تماما أوافق إلى أوافق تماما ال (من االستجابات هذه وتتدرج االستجابات, هذه إحدى
 . يجابيةا  سلبية و بنود 

واستخراج الصدق والثبات له على ( ت.د)قام بتجريبه عبدون  :التجريب على البيئة املصرية 
 المدارس الثانوية والثالثة من تالميذ( 911)البيئة المصرية على ثالث عينات تجريبية بلغت 

الجامعة , وقد توصل إلى أن كل معامالت  طالب من بتدائية والثانيةاإل المرحلة معلمي من
 فردتين مقبولة ومحصورة بيناالرتباط بين بنوده والدرجة الكلية لكل صورة من الصورتين من

, كما استخرج معامل الثبات للصورتين حيث انحصر معامل ألفا كرونباخ . ( 38 -. 17)
ومعامل الثبات . ( 42 -. 85)ما بين ( ب) وللصورة . ( 48 -. 88) ما بين ( أ )  للصور 

 ..(59 -. 85)بالتجزئة النصفية للصورتين فقد انحصر بين 
 : السعودية  التجريب على البيئة 

وقــد أخضــعه لتحكميــه مــن قبــل العديــد ( 7110)جّربــه الســبيعي (: 7110)دراســة الســبيعي 
 مـن (013)من أساتذة علـم الـنفس وأجـرى عليـه عـدة تعـديالت , ثـم طبقـه علـى عينـة بلغـت 

ســتخرج اتســاقه الــداخلي ليجــد أن معــامالت ارتبــاط بنــوده إاألقســام  ثــم  ورؤســاء المــديرين
للبنـود المعتمـدة لديـه .(  75 -. 77)ة في كلي الصـورتين قـد انحصـرت مـا بـين بالدرجة الكلي
للبنـود المعتمـدة .(  73-. 70)بـين( ب ) , وانحصرت المعامالت في الصورة (أ ) في الصورة 

علـى التـوالي , وبلـغ .( 42,.  80)  ستخرج معامل الثبات ألفا كرونباخ للصـورتينإكما  منها,
 (. 21,. 77) ة بواسطة التجزئة النصفي

دراسـة إحصـائية بعـد أن قـام ( 7115)وكذلك أجـرى عليـه العتيبـي  (:7115)دراسة العتيبي 
بعــد أن طبقــه علــى عينــة مــن المرشــدين الطالبيــين , بتحكيمــه وتعديلــه وفــق متطلبــات دراســته

الكليـة  و الدرجـة  فقـرة كـل بـين اإلرتبـاط معـامالت مرشد ثم أوجد( 91)بالطائف  بلغ  حجمها 
, كما قـام بحسـاب ارتبـاط الصـورتين .( 57 -. 80)حيث انحصرت االرتباطات للصورتين بين 

كمــا انحصــرت .(. 37-. 53)ببعضــهما الــبعض والدرجــة الكليــة وقــد انحصــرت االرتباطــات بــين
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أمـا ثباتهـا بطريقـة .( 57-. 59)معامالت ثبات ألفـا كرونبـاخ للصـورتين ودرجتهـا الكليـة بـين 
 .  .(59-.50) انحصرت بينالنصفية ف التجزئة

 :استخدامه يف الدراسة احلالية 
قامــت الباحثــة بتنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات العلميــة المتنوعــة الكفيلــة بضــمان صــالحية 
هذا المقياس إلستخدامه في هذه الدراسة حسب خصـائص مجتمعهـا, وذلـك مـن خـالل التحقـق 

 :    وتمثلت تلك اإلجراءات فيما يلي من صدقه وثباته وقدرته على تقديم بيانات موثوق بها , 
 ( :احملكمني)الصدق املنطقي للمقياس 

ــاس       ــة مــن المقي ــة بعــرض النســخة األولي  ولتحقيــق هــذه النــوع مــن الصــدق قامــت الباحث
ــارة( 77)والمكــون مــن   ــى , عب ــدريس  والمتخصصــين  فــيعــدد مــن عل ــة الت ــم  هيئ مجــال عل

قائمـة المحكمـين ( 0)ملحـق رقـم أنظـر   -محكمـًا  (07)وكان العدد الكلـي للمحكمـين ,النفس 
؛ وذلك من أجل الكشف عن مدى صدق فقرات األداء ومالئمتهـا لقيـاس مـا وضـعت لقياسـه  -

وقــد اتفــق بعــض . مــدى مالئمــة العبــارة ومــدى وضــوح العبــارة ومــدى أهميــة العبــارة: مــن حيــث
اإلبقـاء علـى العبـارات التـي وفـي ضـوء آرائهـم تـم , هؤالء المحكمين علـى عـدد مـن التوصـيات 

ــارات األخــرى , ولإلطــالع علــى %  51حصــلت علــى نســبة اتفــاق  وتعــديل صــياغة بعــض العب
 (.3)و (  7)التعديالت تم إرفاق المقياس في صورته األولية والنهائية في ملحق رقم 

 :معاجلات املقياس بعد التحكيم

المقياس مستهدية بآراء قامت الباحثة بإجراء عدد من المعالجات على بعض بنود 
بعض المحكمين وعلى ذلك أجرت إعادة ترتيب لبنود المقياس, لتأهيلها مرة أخرى إلجراء 

 . الدراسة االستطالعية عليها
 : الدراسة االستطالعية

لم تكتفي الباحثة بما توصلت إليه من إفادات فقامت بصياغة وتعديل المقياس وفقًا 
مديرة, بنسبة ( 81)عينة استطالعية بلغت  ىن ثم وزعته علاآلراء السابقة, ومللتوجيهات و 

  :وقد توصلت للنتائج التالية   من العينة الكلية % 79
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 لمقياس اتخاذ القرار( االتساق الداخلي)يوضح صدق البناء (  13-3) جدول رقم 

 

 يوضح البنود المحذوفة(   13-3)  ول رقم جد

   والصدق الذاتي والثبات بطريقتي ألفا والتجزئة النصفية

 

 :  (االتساق الداخلي)صدق البناء 

مـع درجتهـا الكليـة كلهـا مرتفعـة بدرجـة ( أ ) تبـاط بنـود الصـورة نالحظ إن معامالت ار 
وهـي بنـود ضـعيفة قامـت ( 3, 4)مـا عـدا البنـدين . 97 -. 70مقبولـة حيـث تراوحـت مـا بـين 

نالحظ في الجدول أعاله أن معامالت ارتبـاط  كـل البنـود ( ب)أما في الصورة . الباحثة بحذفها 
لــذي حــدا بالباحثــة أن تعتمــدها جميعــًا مــا عــدا البنــد بالمقيــاس ككــل قــد جــاءت مقبولــة األمــر ا

والذي قامت بحذفه كما موضح في الجدول أعاله, ومن ثـم اسـتخرجت الباحثـة معـامالت ( 05)

 (أ)الصورة 

 اختبار المواقف

 اختبار الجمل( ب)صورة 

 المشاركة االنفعال العلمية المقياس ككل

ارتباط  الرقم

 البند

ارتباط  الرقم

 البند

ارتباط  الرقم

 البند

ارتباط  الرقم

 البند

ارتباط  الرقم

 البند

ارتباط  الرقم

 البند

1 .25 1 .31 12 .28 3 .26 1 .22 12 .26 

2 .30 2 .28 13 .45 3 .48 2 .29 19 .46 

3 .34 3 .29 13 .22 5 .44 2 .37 20 .41 

3 .28 3 .49 15 .23 4 .20 2 .27 21 .24 

5 .28 5 .39 12 .47 9 .32 10 .48 22 .31 

2 .27 2 .36 12 .28 11 .47 13 .24   

2 .03 2 .31 14 .15 13 .27 12 .42   

4 .21 4 .25 19 .38 15 .25     

9 .02 9 .29 20 .33 12 .48     

10 .27 10 .45 21 .32 14      

  11 .50 22 .24       

                            

 الصور

أرقام البنود  

 المحذوفة

ثبات ألفا 

 كورنباخ

الصدق 

 الذاتي

 الثبات بالتجزئة النصفية

 جتمان براون–سبيرمان 

 59. 60. 72. 52. 9، 2 (ب)الصورة  (أ)صورة 

 

 

 (ب)صورة 

 69. 69. 83. 70. 14 المقياس ككل 

 53. 54. 78. 61. بدون حذف العلمية 

 68. 68. 78. 62. بدون حذف الجانب االنفعالي التخاذ القرار 

 55. 56. 74. 55. بدون حذف المشاركة والجماعية
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والمالحظ أنهـا تمتعـت بمعـامالت ثبـات عاليـة ( 70)االرتباط لما تبقي من البنود والبالغ عددها 
 .(. 8 -.77)ومقبولة حيث انحصرت بين قيمتي 

 : بات املقياسث

وهـي .( 87)بنـود ( 5)ما تبقى مـن البنـود والبـالغ عـددها( أ ) بلغ معامل ثبات صورة 
وأيضـا هـي درجـات . ( 83, .21)أما ثباتها بطريقتي التجزئة النصفية فقـد بلـغ , درجة مقبولة

 .مقبولة
ومن خالل ذلك استخرجت الباحثة معامل ثبات ألفا للمقياس المّكون منها فقـط حيـث  

وهي درجـة ثبـات مقبولـة, ولمزيـد مـن التأكـد مـن صـالحية المقيـاس قامـت الباحثـة .( 41)بلغ 
بــراون, وطريقــة جتمــان للتجزئــة النصــفية  -أيضــا بإســتخراج ثبــات المقيــاس بطريقــة ســبيرمان

لكليهمــا , وعلــى هــذا فــإن الباحثــة .( 23)حيــث أكــدتا علــى ثبــات المقيــاس إذ بلغــت قــيم الثبــات
 .لمقياس لإلستخدام في هذه الدراسةاترى صالحية هذا 

أنــه معــامالت  ( 09-9)أمــا بالنســبة لألبعــاد المكونــة للمقيــاس فــنالحظ فــي الجــدول 
ارتبـــاط كـــل بنـــود أبعـــاد المقيـــاس قـــد جـــاءت مقبولـــة مـــا األمـــر الـــذي حـــدا بالباحثـــة أن تقـــوم 

ــث انحصــرت م ــة معــامالت ثباتهــا, حي ــك اســتخرجت الباحث ــًا, ومــن ذل ــامالت باعتمادهــا جميع ع
ـــين  ـــة أيضـــا .( 20, .88)ثباتهـــا ب ـــد مـــن التأكـــد مـــن صـــالحية المقيـــاس قامـــت الباحث ولمزي

ــ بــراون, وطريقــة جتمــان للتجزئــة النصــفية حيــث  راج ثبــات المقيــاس بطريقــة ســبيرمانبإســتخ ـ
وعلى هذا فـإن الباحثـة .( 23-. 89)    أكدتا على ثبات المقياس إذ انحصرت قيم الثبات بين

 .ذا المقياس لإلستخدام في هذه الدراسةترى صالحية ه
 :الصدق الذاتي 

ومـن ثـم اسـتخرجت الباحثـة الصـدق الـذاتي والـذي هـو . 47( أ ) بلغ الصدق الذاتي للصورة  
, وبالنسـبة لألبعـاد انحصـرت قيمـه بـين  .59ناتج الجذر التربيعي لمعامل ثبات ألفا حيث بلـغ  

(54 . ,47..) 
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 :عاد صدق البناء على مستوى األب
(  15 -3) رقم جدول  

 مصفوفة االرتباط  ألبعاد المقياس والدرجة الكلية

 

 .(01)ارتباط دال عند مستوى داللة  *.(                         05)ارتباط دال عند مستوى داللة **

قامت الباحثة باستخالص هذه المصفوفة بغرض التأكد من مدى ارتباط أبعاد المقياس  
أعاله أن كافة قيم  (08 -9)رقم  كوحدات عضوية تشكل المقياس, ونالحظ في الجدول

وكلها ارتباطات موجبة  .110دالة إحصائيا عند مستوي داللة  االرتباطات الواردة بالمصفوفة
, مما يؤكد علي مدى ارتباط عناصر ( .509 -.  997) قوية ومقبولة حيث تراوحت بين

 .المقياس واتساقها معًا كوحدات مكونة للمقياس
رة المقياس التمييزية قامت الباحثة بعقد مقارنة طرفية بين وللتأكد من قد: الصدق التمييزي

وقد توصلت للنتائج %( 74أدنى )واألرباعي األدنى % ( 74أعلى )األرباعي األعلى للمقياس
 : التالية

  (أ)الصورة  (ب)الصورة                             

 

 المقياس ككل وأبعاده
المشاركة 

 والجماعية

  العلمية االنفعالية

 ككل( ب)الصورة  (**)521. (**)813. (**)742. (**)515.

 العلمية    (**)731. (**)530.

 االنفعالية    (*)334.
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 (الصدق التمييزي)المقارنة الطرفية ألبعاد المقياس والدرجة الكلية  (12-3)  رقم جدول

الذي يتضمن المقارنة الطرفية بين أعلى  أعاله (02-9) رقم بالنظر إلى الجدول
 "ت"منها لكل أبعاد المقياس ودرجته الكلية, نالحظ أن قيم % 74من القيم وأدنى % 74

المقياس ككل, بعد العلمية, بعد االنفعالية, بعد ( ب)والصورة ( أ)الصورة : المحسوبة لفروق 
وهي قيم دالة , (0909, 0108, 307, 0101, 0708) :        المشاركة يبلغ على التوالي

إذن الفروق دالة . 111=حيث أن القيم االحتمالية لها جميعًا . 110جميعها عند درجة 
 .وكلها لصالح المستوى األعلى إذن للمقياس قدرة عالية علي التمييز بين طرفيه

 :مقياس اختاذ القرار بصورته النهائية 

بعد إجراء ( 3أنظر ملحق رقم  ) أصبح مقياس اتخاذ القرار في صورته النهائية
عبارات في اختبار المواقف وله مفتاح تصحيح كما هو في ( 4)التحليل اإلحصائي مكون من 

وقامت الباحثة بتوزيعها على ثالثة أبعاد عبارة في اختبار الجمل ( 70)و, ( 05)جدول رقم 
بأن  ,(04-9)قم كما هو موضح في جدول ر , (والمشاركة والجماعية , واالنفعال, العلمية)

أرقام العبارات المظللة وضعت معكوسة وتم ترميزها عكسيًا وفقًا لمفتاح الترميز اإليجابي 
 .درجة واحدة ال يحدثو , درجتان 7ترميزها  وأحياناً , درجات 9ترميزها دائماً ف

القيمة  االستدالل

 االحتمالية

 "ت"قيمة 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

االنحرافين 

 المعياريين

  المقياس المستوى العدد المتوسطين

الفروق 

 000. دالة

 
12.5 

24 
.75 6.3 13 

 (أ)الصورة  أعلى

.95 2.0 13 
 أدنى

الفروق 

 000. دالة

 

10.0 

 

24 
1.5 57.3 13 

المقياس  أعلى

 ككل

 

 

صور

 ة 

 (ب)

 أدنى 13 48.3 2.8

الفروق 

 دالة
.000 

9.4 

 

24 
.80 22.8 13 

 العلمية أعلى

24 
1.3 18.6 13 

 أدنى

الفروق 

 دالة
.000 

 
10.5 

 االنفعالية أعلى 13 19.7 72. 24

 أدنى 13 14.9 1.4

الفروق 

 دالة
.000 

13.3 

 

24 
.64 13.0 13 

المشاركة  أعلى

 والجماعية
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 (12  -3) رقم جدول

 يةوأبعاده في صورته النهائ( ب)توزيع العبارات مقياس اتخاذ القرار صورة 

               
 (أ ) تخاذ القرار صورة افتاح التصحيح لمقياس م( 14-3)رقم جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 : اإلساليب اإلحصائية  3-5

دراسة لد من المعالجات اإلحصائية لبيانات بغرض التوصل إلى نتائج دقيقة ليتم إجراء العد
ختيار األساليب اإلحصائية المحددة وفق لمقتضيات الدراسة حيث استخدم برنامج إوقد تم 

الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية, وقد اختارت من تلك  (SPSS)اإلحصائي المعروف 
 :الحزمة ما يلي

 .للكشف عن معامل ثبات الفا للمقاييس وأبعادها: معامالت الفاكرونباخ  .0
 للتأكد من ثبات المقاييس بطريقة التجزئة النصفية (: سبيرمان ـ براون)معادلة   .7
 التجزئة النصفية للتأكد من ثبات المقاييس بطريقة: معادلة جتمان  .9

 عددها أرقام العبارات البعد

 9 12 15 13 11 9 4 5 3 3 العلمية

 2 12 13 10 2 2 2 1 االنفعال

المشاركة 

 والجماعية
12 14 19 20 21 5 

 ج ب أ العبارة

1 1 3 2 

2 3 1 2 

3 2 1 3 

3 3 1 2 

5 3 2 1 

2 1 3 2 

2 2 1 3 

4 3 2 1 
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للكشف عن جوهرية الفروق بين المتوسطات الحسابية : للعينة الواحدة( ت)اختبار  .7
 .والمتوسطات الفرضية

للكشف عن جوهرية الفروق بين المتوسطات الحسابية : للعينتين( ت)اختبار  .8
والمتوسطات لدى المجموعات الثنائية في اختبار الفروض ومعرفة الصدق التمييزي 

 .ل المقارنة الطرفيةمن خال 
 : استخدم لألغراض اآلتية: ارتباط بيرسون  .2

 .استخراج مصفوفات ارتباط مكونات المقاييس   - أ
 استخدمته للكشف عن العالقات ودالالتها بين المتغيرات في اختبار الفروض  - ب
ارتباطات بنود المقاييس بالدرجة الكلية لمقياسها , على مستوى المقاييس  -ج

 .وى أبعادهاككل أو على مست
لمعرفة ظاهرية الفروق في المتغير التابع وألغراض أخرى تتعلق : المتوسطات .4

 .بالعينة والمقياس
للكشف عن أشكال الفروق بين المتغيرات :  One way ANOVAتحليل التباين  .5

  .ذات مجموعات المقارنة المتعددة 
, لمجموعاتاستخدمته الباحثة للكشف عن جوهرية الفروق بين ا:  LSDاختبار  .3

 .( اتجاه الفروق)وذلك لتمتعه بخاصية الكشف عن الفروق البعدية 
قدرة المتغيرات  ىللتعرف عل( : Stepwise Regression ) االنحدار الخطي الهرمي .01

 .المستقلة علي التنبؤ بمتغير التابع
 : تها انية وإجراءاامليد طواتاخل   6  - 3

 :ءات على النحو التاليتحقيقًا ألهداف الدراسة فقد مضت اإلجرا
 .اإلطالع على الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة  -
للتأكد أن عنوان , الدراسات اإلسالميةالحصور على إفادة من مركز الملك فيصل للبحوث و  -

 (.01نظر ملحق  رقم أ)الدراسة لم يبحث من قبل 
وثباتها على عينة ستخراج صدقها اتجهيز أدوات الدراسة وتحكيمها وتجريبها و  -

 وذلك للتأكد, تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة, مديرة ( 81)بلغ قوامها  ستطالعيةا
  . وأن تكون وسائل فعالة لتحقيق أهداف الدراسة, تفي بمتطلبات الدراسة بحيث منها
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الحصول على خطاب تسهيل مهمة للباحثة من عميد كلية العلوم االجتماعية موجه إلى  -
 .(00أنظر ملحق  رقم ) اعد الشؤون التعليميةمكتب مس

الحصول على خطاب تسهيل مهمة للباحثة بتطبيق أدوات الدراسة من مكتب مساعد  -
انظر ملحق  )  بمدينة الرياض الحكومية مديرات المدراسإلى ن التعليمية موجه وؤ الش
 .(07رقم 

تتضمن تعليمات  جمع أدوات الدراسة في كراسة واحدة وتقديمها للمفحوصات برسالة -
, المرحلة التي تعمل بها المديرة: مع طلب تعبئة بيانات تخدم الدراسة وهي , موحدة

 (.3, 5, 4, 2, 8 أنظر ملحق)            وسنوات الخبرة 
وأثناء التطبيق تم تعريف المديرات بموضوع الدراسة , تطبيق أدوات الدراسة على العينة -

أنه سوف يتم  ,ولتحفيز المديرة على االستجابة, اركةمع ترك الحرية لمن ال ترغب بالمش
 . تبليغك الحقًا بنتائج الدراسة

معالجتها إحصائيًا من قبل محلل  تمت و, قامت الباحثة بتفريغ البيانات بالحاسب اآللي -
 .إحصائي؛ وفقًا لما تقتضيه تساؤالت الدراسة

 . إستخراج النتائج وعرضها ومناقشتها -
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 الفصل الرابع

 :لنتائج ومناقشتها عرض ا

 عرض النتائج. 
 تفسري النتائج. 

 :متهيد  4-1

 :تعرض الباحثة نتائج الدراسة وتفسيرها في ضوء ُبعدين أساسين هما 
 .من حيث تحقق فروض الدراسة من عدمها  - أ
وفي ضوء , ختالف مع نتائج الدراسات السابقة العربية واألجنبيةتفاق واالمن حيث اال  - ب

, وسيتم عرض نتائج كل فرض من فروض الدراسة وتفسيرها, ةاإلطار النظري للدراس
مع اإلشارة لألسلوب اإلحصائي  وذلك من خالل عرض صيغة الفرض في البداية

تائج الفرض الذي تم التوصل وعرض ن, المستخدم في معالجة واختبار الفرض
ا اقشتهويلي ذلك تفسير هذه النتائج ومن, الفرض أو عدمه قومعرفة مدى تحق,إليه

 .مع عرض وجهة نظر الباحثة
تتسم مديرات مدارس الرياض بدرجة مرتفعة دالة في " :على الفرض األولينص   

  ."افاعلية الذات وأبعاده
فأظهرت نتيجة هذا اإلجراء ( ت)بإختبار وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسابه   

 :الجدول التالي
 ( 1 -3) رقم  جدول

 السمة العامة لفاعلية الذاتقياس ( ت)يوضح اختبار 

عدد  المتغير 

البنو

 د

حجم 

نالعي

 ة

الوسط 

الفرض

 ي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة  قيمة ت

 االحتمالية

 االستدالل

المبادأة 

في 

 السلوك

8  
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16 21.46 2.08  
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 مرتفعة دالة 000. 38.81

الثقة 

 بالذات

 مرتفعة دالة 000. 45.47 2.30 25.06 18 9

 مرتفعة دالة 000. 40.76 2.35 26.46 20 10 المثابرة

الدرجة 

 الكلية 

 مرتفعة دالة 000. 50.95 5.51 72.95 54 27
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لفاعلية الذات لدى العامة  السمةأعاله والذي يتضمن  ( 0 -7)رقم  بالنظر إلى الجدول
المبادأة في )سطات األبعاد أن الفروق بين متو  ومن المالحظ , مديرات مدارس الرياض

ومتوسط الدرجة الكلية من ناحية , والمتوسطات المحكية لهن ( السلوك, الثقة بالذات, المثابرة
 50.95,  40.76, 45.47, 38.81: لها تبلغ على التوالي (( ت))دالة حيث أن قيم 

ولما . 000ًا حيث تبلغ القيم االحتمالية لها جميع . 001وهي قيمة دالة عند مستوى داللة 
 .الدال  باالرتفاعإذن تتسم الدرجة  الفرضيةكانت هذه الفروق كلها لصالح المتوسطات 

والتي تشير إلى أن  Smith( 2009)تتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسة سميث  
أيضًا تتفق النتيجة الحالية مع دراسة هدى , المديرين يشعرون بدرجة مرتفعة بفاعلية الذات

واختلفت نتيجة . والتي كشفت عن ارتفاع درجة فاعلية الذات لدى المعلمين( 7100)ة الخاليل
العامة  سمةوالتي ترى أن ال Yusoff (2006)الفرض الحالي مع نتائج دراسة يوسف 

دارة , إدارة النجاح اإلكاديمي: )لفاعلية الذات لدى المدراء تتحدد في ضوء األبعاد التالية وا 
دراة شؤ , الموظفين دراة المرافق المدرسية, ون التالميذوا  دارة شؤون المدرسة مع , وا  وا 

ة العامة لفاعلية الذات لدى مديرات المدراس في سمفي حين تحددت ال, (المجتمعات المحلية
 (.المبادأة في السلوك, الثقة بالذات, المثابرة: )األبعاد التالية ضوء الدراسة الحالية في

لت له الدراسة الحالية من ارتفاع في مستوى فاعلية الذات وقد تعزي الباحثة ما توص    
في رفع كفاءة مديرات المدارس  إدارة التعليملمديرات المدارس إلى اإلهتمام الكبير الذي توليه 

كما أن الباحثة تلمس بأن مديرات المدارس لديهن , والدورات, وفاعليتهن بعقد ورش العمل
وعلى مدارسهن و طالباتهن ؛ ولهذا يعملن بثقة , إحساس بأنهن مسؤوالت من أعمالهن

فظهور النتيجة بهذا الشكل يعود إلى إنجازاتهن األدائية إذ تعد . واستعدادية بدرجة عالية
مصدر من مصادر فاعلية الذات أهمية فنجاح مديرة المدرسة المتكرر في إنجاز المهمات 

كما أن , المهمات المتشابهة بنجاحيوّلد لديها شعور إيجابيًا حول إتمام , التي تكلف بها
فمديرة المدرسة التي يتم إقناعها . للخبرات البديلة دورًا في زيادة أو تفعيل إدراك فاعلية الذات

كما أن تقييم مديرة , بأنها تملك طاقة كامنة للنجاح تبذل قصارى جهدها للوصول إلى الهدف
تمام المدرسة لنفسها اإليجابي وثقتها بنفسها يساعد على إ نجازها للمهمات البسيطة بنجاح وا 

 أوضح فقد. لدى مديرة المدرسة ذات عالية فكل هذا يسهم في بناء فاعلية, المهمات الصعبة
المدرسة ن فاعلية الذات لكل مدير في مهمات توجيه إ Rosenholtz (1985) روزنهولتز 
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. ناخ مدرسي إيجابيألن المدير يلعب دورًا مركزيا في خلق م هي المهمة وأكثر من هذا؛
نجازًا وتقديرًا إكون أكثر ينه يميل  إلى أن إير المدرسة في فاعليته الذاتية ففعندما يعتقد مد

ؤونه الشخصية وتمس شؤون اإلدراة دقة في أنماط قراراته التي تمس شلذاته ويكون أكثر 
 (.7117,في أقرع)المدرسية 

 لرياض بدرجة مرتفعة دالة فيتتسم مديرات مدارس ا ":علىالفرض الثاني ينص   
وبدرجة ( االنبساطية,االنفتاحية, االنسجام, يقظة الضمير)العوامل الخمسة الكبرى  بعض

 ." منخفضة دالة في  عامل العصابية
فأظهرت نتيجة هذا اإلجراء ( ت)وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسابه بإختبار   

 :الجدول التالي
 (2 - 3) رقم جدول

 السمة العامة للعوامل الخمسة الكبرىقياس ( ت) يوضح اختبار

العامة للعوامل الخمسة أعاله والذي يتضمن السمة  (7 - 7)رقم  بالنظر إلى الجدول       
العصابية, االنبساطية, االنسجام, يقظة )نالحظ أن الفروق بين متوسطات األبعاد  الكبرى
( ت), والمتوسطات المحكية لهن دالة حيث أن قيم ومتوسط الدرجة الكلية من ناحية( الضمير

(  43.41, 18.08,  18.74, 12.82- )                        :لها تبلغ على التوالي
, أما . 000, حيث تبلغ القيم االحتمالية لها جميعًا .  001وهي قيمة دالة عند مستوى داللة

 278.المحسوبة لها ( ت)في عامل االنفتاحية فالقيمة غير دالة إحصائيا حيث تبلغ قيمة 

 

 المتغير

عدد 

 البنود

حجم 

 العينة

الوسط 

 الفرضي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

القيمة  قيمة ت

 االحتمالية

 االستدالل

  11 العصابية
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33 28.04 5.72  

 

 

219 

منخفضة  000. 12.82-

 دالة

مرتفعة  000. 18.74 4.64 38.87 33 11 االنبساطية

 دالة

القيمة  781. 278. 3.87 30.07 30 10 االنفتاحية

 متوسطة

مرتفعة  000. 18.08 4.56 35.56 30 10 االنسجام

 دالة

يقظة 
 الضمير

12 36 51.3
5 

5.24 43.4
1 

مرتفعة  000.
 دالة
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ولما . 05وهي قيمة غير دالة إحصائيا عند أدنى مستوى داللة  781.بقيمة احتمالية بلغت 
كلها لصالح المتوسطات ( االنبساطية, االنسجام, يقظة الضمير)ت هذه فروق األبعاد كان
رتفاع الدال , بينما جاءت الفروق في عامل العصابية حسابية إذن تتسم الدرجة فيها باإل ال

نخفاض الدال, أما في بعد االنفتاحية فالفرق غير المتوسط المحكي مما يؤكد على اإل  لصالح
 .لى أن الدرجة متوسطة دال مما يشير إ

ى لمديرات نفردت هذه الدراسة بالكشف عن السمة العامة للعوامل الخمسة الكبر ا        
فقد أسفرت نتائج هذا الفرض عن وجود درجة مرتفعة دالة في . المدراس بمدينة الرياض

عامل اإلنبساطية وبالرجوع إلى خصائص الشخصية االنبساطية نجدها تتميز بأنه طموح 
وين ودود واجتماعي سهل المعاشرة, وال يعرف الكبت ويستمتع برفقة اآلخرين ويهتم بتكو 

ويتمتع بدرجة عالية من الثقة بالنفس ومحب لآلخرين كما أنه  عالقات اجتماعية مع اآلخرين
عبد ) ينظر إلى الحياة من الجانب المشرق فيها وهو مفعم بالحيوية ويميل للقيادة

لصفات تتناسب مع صفات مديرة المدرسة التي أشار إليها سليمان وهذه ا(. 0339الخالق,
االتسام بالخلق الطيب والقدوة الحسنة لزمالئه والعاملين والطلبة من خالل احترام ( 0345)

وترى الباحثة أن اتسام مديرات المدراس بدرجة  .المواعيد والمشاعر اإلنسانية وحسن المظهر
درجة مقبولة وذلك؛ إلرتباط عامل االنبساط بسلوكيات  تعد, مرتفعة في عامل االنبساطية

كما أنهم مدفعون بالعمل ,القادة واالنبساطيون مدفعون بالبحث عن المواقف والسيطرة عليها
   .  وهذا ما يجب توفره في صفات مديرات المدراس, الجاد وارتفاع الطموح

تفعة دالة لمديرات بالنسبة لعامل االنسجام دلت نتائج الفرض عن وجود درجة مر و 
التي أشار إليها وبالرجوع إلى خصائص شخصية عامل االنسجام , المدراس بمدينة الرياض 

األفراد  بأن (0335)االنصاري  المذكور في Costa & McCrae( 1992)كوستا وماكري 
, التواضع, الطاعة, اإليثار, االستقامة, بعدد من المظاهر وهي  الثقة ونيمتاز في هذا العامل 

, وترى الباحثة أن اتسام مديرات المدراس بدرجة مرتفعة في عامل االنسجام. اإلحساسرقة و 
 مديرة المدرسة يجب أن تتوفر في واإلعتدال في الرأي سمات الترويال فهذه, تعد درجة مقبولة

  .من أجل اتخاذ قرارات رشيدة تخص مدرستها
ة لمديرات ود درجة مرتفعة دالبالنسبة لعامل يقظة الضمير دلت نتائج الفرض عن وج

التي أشار وبالرجوع إلى خصائص شخصية عامل يقظة الضمير , المدراس بمدينة الرياض
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 بأن (0335)االنصاري  المذكور في Costa & McCrae( 1992)إليها كوستا وماكري 
والكفاح من أجل التفوق  بالنظام,بعدد من المظاهر وهي  وناألفراد في هذا العامل يمتاز 
ويتميزون بالدقة في سلوكهم وتمسكهم , لذات والشعور بالواجبوالقدرة العالية على ضبط ا

كما ذكر , وهذه الصفات تتناسب مع صفات وخصائص المديرة المهنية. باألخالق والقيم
والقدرة على التخطيط  والجدية في العمل, ية وسعة ثقافةتحمل المسؤول( 0335)البرادعي 
أن هذه النتيجة تؤكد أن مديرات المدراس يتمتعن بوجود معنى وغاية حثة وترى البا .والتنظيم

وتنظيم المسارات في , باإلضافة إلى قدرتهن على التقدم رغم العوائق, ومنظور متزن لعملهن
 .اإلدراة المدرسية

أما فيما يخص عامل العصابية دلت نتائج الفرض عن وجود درجة منخفضة دالة 
؛ وذلك شخصية مديرة المدرسةبالنسبة لمؤشر على قدر من األهمية  وهذه  لمديرات المدارس

يشير إلى  كونه بعد أساسي من أبعاد الشخصية,( 0339)الخالق عبدحسب ما أشار إليه  
ضطراب النفسي, وحتى يظهر العصاب الفعلي فال بد أن يتوفر إلى االستعداد لإلصابة باال

. رتفع من الضغوط البيئية الخارجية أو الداخليةجانب الدرجة المرتفعة من العصابية, قدر م
؛ فالقلق لصالح مديرات المدراسمقبولة و النتيحة فإن هذه  ةالعصابيعامل سمات  وبالنظر إلى

والتوتر واالندفاع والقابلية لإلنضغاط ال تتسق مع مايتطلبه اتخاذ القرار من موضوعية ودقة 
خفاض تعزي الباحثة انلهذا  و. والمفاضلة بينهمافي جمع المعلومات وتحديد البدائل وتقييمها 

إلى أن المديرة التي تتميز بدرجة منخفضة من العصابية تكون قادرة على درجة العصابية 
وتحمل المسؤولية  ,إمتالك زمام أمور المدرسة وبالتالي تكون قادرة على اتخاذ القرارت

 .المناطة بالعملية التعليمية
فقد اتسمت , على درجة متوسطة في عامل االنفتاحية كما حصلت مديرات المدراس

واالهتمام , والتنافسية, واالبتكارية, الخيالية : مديرات المدراس بدرجة متوسطة من حيث
ولعل  .وهذا يدل على تقيد مديرات المدراس باللوائح وقوانين اإلدراة المركزية, فكار الجديدةباأل

س  يسهم في رفع مستوى درجة االنفتاحية في السنوات تنفيذ نظام اإلدراة الذاتية في المدرا
 .المقبلة

دالة إحصائيًا بين فاعلية  إيجابية رتباطيةاتوجد عالقة ": علىالفرض الثالث ينص 
 ." مديرات مدارس الرياض الخمسة الكبرى لدى عواملالبعض الذات و 
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نتيجة هذا فأظهرت  ,وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسابه بمعامل ارتباط بيرسون
                                          :اإلجراء الجدول التالي

 ( 3 - 3)  رقم جدول

 معامالت ارتباط بيرسون بين فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى

والذي يتضمن العالقة بين الدرجة الكلية لفاعلية  ( 9 - 7)  رقم دولجبالنظر إلى         
( العصابية, االنبساطية, االنفتاحية, االنسجام, يقظة الضمير)الذات والعوامل الخمسة الكبرى 

دالة  (9 - 7)في جدول رقم نالحظ أن كل قيم االرتباطات الواردة ( بيرسون)وفق ارتباط 
, 305., 223.-: , حيث جاءت كما يليباط فاعلية الذات بعامل االنسجامعدا ارتإحصائيًا ما

الرتباطات العصابية, واالنبساطية . 001وهي قيم دالة عند مستويات داللة   432., 149.

الرتباط االنفتاحية, أما ارتباط فاعلية الذات باالنسجام فغير . 05ويقظة الضمير , ومستوى 
وهي قيمة غير دالة عند . 122بقيمة احتمالية  104.تباطها بلغ دالة حيث أن معامل ار 
ونالحظ أن كل االرتباطات موجبة ما عدا ارتباط العصابية فسالب . 05أدنى مستوى داللة 

 . مما يؤكد على صحة الفرض
كما أكدت نتائج  (.7113)المطرف  العنود تتفق تنائج هذا الفرض مع دراسة دراسة      

البلوي خولة  مع دراسة  تشابهتو . ذلكHartman and Betz  (2010)بتز هيرتمان و 
 Caprara ,et alكابرارا وآخرين  دراسةوكذلك اتسقت نتيجة الفرض الحالي مع , (7113)

(2011).  
وهو أن فاعلية الذات من محددات ( 7113)وتؤكد النتائج السابقة ما ذكره النفيعي 

ولكن , المهمة والتي تعبر عن مجموعة من األحكام ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط شخصيةال
وتمثل مرآة معرفية للفرد , وأنها نتاج للمقدرة الشخصية يستطيع إنجازه أيضًا بالحكم على ما

أن  Hall & Lindzey  (1978)وكما أوضحى . تشعره بقدرته على التحكم في البيئة

 معامالت ارتباط بيرسون  فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى البيان حجم  العينة 

 كبرى العوامل  الخمسة ال

 يقظة الضمير االنسجام االنفتاحية االنبساطية  العصابية 

 

فاعلية 

 الذات
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 (**)432. 104. (*)149. (**)305. (**)223.- االرتباط. م

. ق

 االحتمالية

.001 .000 .027 .122 .000 

 ارتباط  دال غير  دال ارتباط  دال ارتباط  دال ارتباط  دال االستدالل

http://jca.sagepub.com/search?author1=Robert+O.+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jca.sagepub.com/search?author1=Robert+O.+Hartman&sortspec=date&submit=Submit
http://jca.sagepub.com/search?author1=Nancy+E.+Betz&sortspec=date&submit=Submit
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فاعلية الذات من األهمية بمكان في شخصية الفرد حيث يتم تقويمها بواسطة الفاعلية 
من خالل تعامله مع , إظهار ردود أفعال إيجابية والتي يكون المرء قادرًا بها على, الذاتية

 (. 7113,في المطرف)أشخاص مختلفين في ظل ظروف مختلفة 
ات لدى مديرات المدراس؛ نظرًا لذا ترى الباحثة أنه من الضروري تعزيز فاعلية الذ       

ة وثقة الذي بدورها تفرز نظرة إيجابي الوثيق بينها وبين العوامل الخمسة الكبرى تباطر لال 
بالنفس لدى مديرة المدراسة التي تساعدها على مدى إدراكها وقدرتها في مواجهة 

استطاعتها او , الضغوط بشكل فعال وبطريقة صحيحة وإمتالكها مهارات حل المشكالت
مديرة المدراسة  ولهذا, على وضع الخطط الواقعية واتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذها

وهذا ما توصي   مرتفعةفاعلية الذات لديها لتصبح  بحاجة إلى تدريب على رفع مستوى
 . به

ذات دالة إحصائية بين  إيجابية رتباطيةاتوجد عالقة ": علىالفرض الرابع ينص 
 ." فاعلية الذات واتخاذ القرار لدى مديرات مدارس الرياض

فأظهرت نتيجة هذا  ,وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسابه بمعامل ارتباط بيراسون 
 :راء الجدول التالياإلج

 (3 - 3) رقم جدول
 معامالت ارتباط بيرسون بين فاعلية الذات واتخاذ القرار

 
اتخاذ القرار و فاعلية الذات ضمن العالقة بين أعاله والذي يت (7 -7)جدول رقم بالنظر إلى 
نالحظ أن قيمة معامل االرتباط الواردة أعاله دالة إحصائيًا حيث بلغت ( بيرسون)وفق ارتباط 

,  ولما كانت عالمة االرتباط الدالة موجبة . 110وهي قيمة دالة عند مستوي داللة  407.
 .مما يؤكد على صحة الفرض. يصبح ارتباطها طردي

تشنغ  يوكذلك مع دراسة و  ,(7115)بي يذا الفرض مع دراسة العتتتفق نتائج هو            
نتائج  هناك أن, وحسب ماورد في اإلطار النظري. Wei-Cheng Mau (2000)  ماو

 االستدالل االحتمالية. ق ارتباط بيرسون. م حجم العينة المتغيران

 ارتباط  دال 000. (**)407. 220 فاعلية الذات

 اتخاذ القرار
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واستوفت وجود عالقة ( 7119)عبد القادر عام  أجرهامشابهة مع نتيجة الفرض أثر دراسة 
 وأيضا أكدت دراسة, التفكير المستخدمة في صنع القرارليب موجبة بين فاعلية الذات وأسا

أن فاعلية الذات العامة غالبًا ما   Nadya & Sarah (1996) ناديا وساره           
اطها بتوقعات تكون مرتبطة بدرجة مرتفعة بأهداف وأغراض اتخاذ القرار المهني أكثر من ارتب

أن أفراد اإلدارة  ( 7119)أبو العال سهير  كرتهوهذا يؤكد ماذ .المهني نتائج اتخاذ القرار
المدرسية في مدارس التعليم العام يدركون أن نجاح اإلدارة المدرسية يتوقف على قدرة 

 . لى صنع واتخاذ القرارات التربويةالمديرين ع
ترى الباحثة أن فاعلية الذات تزيد من قدرة مديرة المدرسة في اتخاذ , وفي ضوء هذا        

دراة الصراعات في اإلدراة المدرسية, رارات وحل المشكالتالق في حين توفرت في مديرة . وا 
ولديها رؤية , المدرسة مهارات معينة مثل أن تكون أكثر مرونة في مواجهة المشكالت

مشتركة مع العامالت بالمدرسة وأن تفكر وتبحث في العديد من البدائل والخيارات والتي لها 
 .ية اتخاذ القراردور في تأثير فاعل

حدد طبيعة يُ  مديرة المدرسةوأن فاعلية الذات تمثل وسيطًا معرفيًا للسلوك؛ ألن توقع 
فهذا يؤثر على , ي موقفًا مابذله فتقوم به والجهد الذي ستومدى السلوك الذي سوف 

وعلى المثابرة في مواجهة العقبات و المشكالت ,ابنفسه اوعلى ثقته, في السلوك اتهامباد
 . تخاذ القرارات  بشأنهاوا

بعض رتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين اتوجد عالقة " : على الفرض الخامسينص 
 ." عوامل الخمسة الكبرى واتخاذ القرار لدى مديرات مدارس الرياضال

فأظهرت نتيجة هذا  ,وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسابه بمعامل ارتباط بيرسون
 :اإلجراء الجدول التالي
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 ( 5 - 3) رقم جدول 

 عوامل الخمسة الكبرى واتخاذ القرارالبعض معامالت ارتباط بيرسون بين 

         
         أعاله والذي يتضمن العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى (  8 -7)رقم  بالنظر إلى الجدول 
وفق ارتباط واتخاذ القرار ( العصابية, االنبساطية, االنفتاحية, االنسجام, يقظة الضمير)

, حيث جاءت على التوالي طات الواردة أعاله دالة إحصائياً نالحظ أن كل قيم االرتبا( بيرسون)
وهي قيم دالة عند (  316., 159. 244., 272., 213.-)                :كما يلي

. 05الرتباطات العصابية, واالنبساطية ويقظة الضمير , ومستوى . 110مستويات داللة 
الرتباط االنفتاحية, واالنسجام ونالحظ أن كل االرتباطات موجبة ما عدا ارتباط العصابية 

 . فسالب مما يؤكد على صحة الفرض
وهذا ما دعمته , (7113)العتيبي البندري فق نتائج الفرض مع  نتائج دراسة تتو         

التي توصلت إلى وجود تأثير  Saihani ,et al  ((2009نتائج دراسة سيهاني وآخرين 
 .شخصية على اإلبداع في عملية صنع القرار الكبير لسمات 
لقرار وسمات الشخصية الدراسات على وجود عالقة بين اتخاذ ابعض  تفقد كشف           

أن عوامل الشخصية ال سيما عاملي ( 7110)الخولي ودراسة , ( 0343)عبدون دراسة مثل 
والتي , العصابية واالنبساطية يؤثران بشكل كبير على طريقة الفرد في معالجة المعلومات 

يز على حيث يميل األفراد المرتفعون  على عامل العصابية إلى الترك,تؤثر على اتخاذ القرار
كما يميل المرتفعون على عامل اإلنبساط إلى , النواحي السلبية في ذواتهم وفي المواقف 

, لوينسبيتي أشارت إلى نتائج دراسة (7113)العتيبي البندري  دراسة وفي. اتخاذ القرار
 Lounsbuty,Tatum, Chambers,Owensوجليبسون, ووينس, وشامبيرس, وتاتيم

حجم   المتغيرين

 العينة

معامالت ارتباط بيرسون بعض عوامل الشخصية الخمسة الكبرى باتخاذ  البيان

 القرار

 العوامل  الخمسة الكبرى

 ة الضميريقظ االنسجام االنفتاحية االنبساطية العصابية

العوامل 

الخمسة 

 الكبرى
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 (**)316. (*)159. (**)244. (**)272. (**)213.- االرتباط. م

. ق

 االحتمالية

.001 .000 .017 .019 .000 

اتخاذ 
 القرار

ارتباط   االستدالل
 دال

ارتباط  
 دال

ارتباط  
 دال

ارتباط  
 دال

 ارتباط  دال
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& Gilbson  (1999) يقظة و  االنسجامرتباط اتخاذ القرار الجازم موجبًا بعاملي إلى ا
 .سالبًا بالعصابيةارتبط  اتخاذ القرار و  الضمير

حيث , وترى الباحثة أن عملية اتخاذ القرارات تتأثر بشخصية كل مديرة على حده 
, توجد اختالفات في اتخاذ القرارت التي تصل إليها المديرتان في ظل ظروف إدراية مماثلة

إلى مستوى فاعليتها الذاتية في قدرتها  ومرجع هذه االختالفات تعود إلى شخصية المديرة و
وليس  ,ولهذا أوصت الباحثة على اختيار مديرة المدرسة وفق معايير معينة. على اتخاذ القرار
 . قدمية في العملعلى معايير األ

لية الذات لدى ال توجد فروق دالة إحصائيًا في فاع": علىالفرض السادس ينص  
 ."التعليمية  الخبرة  والمرحلةسنوات مديرات مدارس الرياض تعزى لمتغير 

, (ANOVA)تحليل التباين وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسابه بإختبار  
 نتيجة هذا اإلجراء الجدول التاليفأظهرت 

 (2 -3) رقم  جدول

 (ANOVA)باستخدام تحليل التباين  لةحساب الفروق في فاعلية الذات التي تعزى للخبرة والمرح 

أعاله والذي يتضمن الفروق في فاعلية الذات ( 2 - 7)رقم  بالنظر إلى الجدول          
وفق فروق  التعليمية لمرحلةالخبرة واسنوات رس الرياض التي تعزى لمتغير لدى مديرات مدا

نالحظ أن كافة القيم المحسوبة لتلك الفروق والواردة , (ANOVA)إختبار تحليل التباين 
بقيم احتمالية بذات  903.,  2.46أعاله غير دالة إحصائيًا حيث بلغت قيمها على التوالي 

 المتغيرات التباين. م المربعات.مج ح المربعات. م ( F (قيمة  االحتمالية الداللة

الفروق غير 

 دالة

  بين المجموعات 220.209 3 73.403 2.46 064.
سنوات 
 الخبرة

 
 
 

فاعلية 
 الذات

داخل   6444.241 216 29.834  

 المجموعات

 المجموع 6664.450 219   

الفروق غير 

 دالة

  بين المجموعات 82.519 3 27.506 903. 441.
 المرحلة
 التعليمية

داخل   6581.931 216 30.472  
 المجموعات

 المجموع 6664.450 219   
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مما يشير على  05.م كلها غير دالة عند أدنى مستوى داللة , وهي قي441., 064.التوالي 
 .صحة الفرض
اختلفت نتيجة الفرض مع  ولكن(. 7115)تتفق نتائج الفرض مع دراسة العتيبي             

هذا من جانب ومن  .Smith (2009)سميث  دراسةو ,  Yenice 2009) )سي ياندراسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية للمرحلة التي خر اختلفت نتائج الفرض على أنه ال آجانب 

مع دراسة إبراهيم وكذلك , ( 7100)الخاليلة هدى مع دراسة , تعمل بها مديرة المدرسة
(7118.) 
وترى الباحثة أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية الذات لدى           

؛ يعود إلى أن مديرات التعليمية  لةوالمرح الخبرةسنوات لرياض تعزى لمتغير مديرات مدارس ا
وبناء , إنجازاتهن لتعزيز ثقتهن بأنفسهن المدراس بحاجة إلى مزيد من التشجيع والثناء على

كما أن الخبرات التي تكتسبها المديرة من خالل ممارساتها , فاعلية ذات قابلة للتطوير
ا من خالل مالحظات إنجازات الشخصية لإلدارة تعد أكثر تأثيرًا من الخبرات التي قد تكتسبه

 .زميالتها كنوع من الخبرات المتبادلة
أن الطريقة الفعالة لتكوين شعور قوي بفاعلية الذات يكون من خالل خبرات ترى كما و  

فالنجاح السابق يبني اعتقاد قوي , أو النجاح المتكرر, التمكن التي تعرف باإلنجازات األدائية
بأدوات معرفية  مديرة المدرسةت التمكن والنجاح المتكرر يمد حيث أن خبرا, في فاعلية الذات

بشكل أفضل في المرات  تشعور مرتفع بالفاعلية الذاتية إذا أد ايكون لديه لمديرةفا, وسلوكية
 .السابقة

والتدريب لمديرات المدراس؛ كوسيلة فاعلة , ومن هنا تشير الباحثة إلى دور اإلعداد الجيد 
وتقديم التغذية الراجعة البناءة؛ مما يؤثر , توفير الفرص لهن لتبادلهاو , إلمدادهن بالخبرات

 . إيجابيًا في دافعيتهن وشعورهن بالرضا الذي ينعكس إيجابيًا على مستوى فاعليتهن الذاتية
ال توجد فروق دالة إحصائيًا في العوامل الخمسة الكبرى لدى مديرات ": الفرض السابع ينص 

 . "التعليمية  الخبرة  والمرحلةسنوات غيرات مدارس الرياض تعزى لمت
فأظهرت , (ANOVA)باستخدام تحليل التباين وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حسابه  

 :نتيجة هذا اإلجراء الجدول التالي



 م7104 يناير( 74)ـــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 274 - 

 (2 - 3)  جدول رقم 

 (ANOVA)الفروق العوامل الخمسة الكبرى حسب سنوات الخبرة و المرحلة التعليمية  باستخدام تحليل التباين 

 

 

 

 المتغيرات التباين. م المربعات.مج ح المربعات.م (( f قيمة  االحتمالية الداللة

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 55.175 3 18.39 557. 644.

 

 

 

 

 

 

سنوات 

 الخبرة

 7132.370 216 33.020   العصابية
داخل  

 المجموعات

 المجموع 7187.545 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 41.741 3 13.91 641. 589.

 4688.695 216 21.70   االنبساطية
داخل  

 المجموعات

 وعالمجم 4730.436 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 52.109 3 17.37 1.15 327.

 3242.727 216 15.01   االنفتاحية
داخل  

 المجموعات

 المجموع 3294.836 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 48.011 3 16.00 766. 514.

 4514.098 216 20.89   االنسجام
داخل  

 المجموعات

 المجموع 4562.109 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 169.645 3 56.54 2.08 103.

 5854.405 216 27.10   يقظة الضمير
داخل  

 المجموعات

 المجموع 6024.050 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 53.142 3 17.71 536. 658.

 

 

 

 

 

المرحلة 

 التعليمية

 7134.404 216 33.03   العصابية
داخل  

 المجموعات

 المجموع 7187.545 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 100.010 3 33.33 1.55 201.

 4630.426 216 21.43   االنبساطية
داخل  

 المجموعات

 المجموع 4730.436 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 25.610 3 8.53 564. 639.

 3269.226 216 15.13   النفتاحيةا
داخل  

 المجموعات

 المجموع 3294.836 219   

الفروق 

 غير دالة

 بين المجموعات 8.147 3 2.71 129. 943.

 االنسجام
  21.08 216 4553.963 

داخل  

 المجموعات

 المجموع 4562.109 219   

الفروق 

 غير دالة

 ن المجموعاتبي 51.808 3 17.26 625. 600.

 5972.242 216 27.64   يقظة الضمير
داخل  

 المجموعات

 المجموع 6024.050 219   
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ذي يتضمن الفروق في العوامل الخمسة الكبرى وال ( 4 -7)   رقم بالنظر إلى الجدول      
وفق  التعليمية  الخبرة والمرحلةسنوات لدى مديرات المدارس بالرياض التي تعزى لمتغير 

, نالحظ أن كافة القيم المحسوبة لتلك الفروق والواردة أعاله غير دالة (ANOVA)فروق 
ها غير دالة عند أدنى , وهي قيم كل(2.08 -129. )إحصائيًا حيث انحصرت قيمها بين 

مما يؤكد .( 94 -103.)حتمالية لها انحصرت بين حيث أن القيم اإل 05.مستوى داللة 
 . الفرض على صحة

نفردت الدراسة الحالية بالكشف عن عدم وجود فروق للعوامل الخمسة الكبرى لدى ا           
لذا . لتي تعمل بها المديرة والمرحلة ا, الخبرةسنوات مديرات المدراس بالرياض تعزى لمتغير 
والمراحل التعليمية التي تعمل بها مديرة المدرسة ليست  ترى الباحثة أن اختالف سنوات الخبرة

. سبب اختالف درجات مديرات المدراس على مقياس العوامل الخمسة الكبرىتي تال اتالمتغير 
 & Costa( 1992)ي أن كوستا وماكر ( 7117)وهذا يؤكد على ما ذكره  النعمة و العجيلي 

McCrae  ( 78)توصلوا إلى أن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تبقى ثابته على مدى
 .وال تتأثر بالتباين الثقافي, مًا بعد بداية سن الشباب المبكرعا

لكبـرى للشخصـية القـدرة علـى لـبعض العوامـل الخمسـة ا": على الفرض الثامنينص 
 . "دارس الرياضبفاعلية الذات لدى مديرات م التنبؤ

فـأظهرت نتيجـة هـذا , تحليـل االنحـدار الهرمـيوللتحقق من صحة الفرض تـم حسـابه ب
 :اإلجراء الجدول التالي

   تحليل االنحدار الهرمي لية الذاتحساب القدرة التنبؤية للعوامل الخمسة الكبرى بفاع ( 4 -3)   رقم جدول 

 

 دالالت التنبؤ

 

 المتغيرات

 المستقلة

معامل 

االرتباط 

 البسيط

معامل 

 التحديد

المساهمة 

الكلية   

 للمتغيرات 

R2 

النسبة 

المئوية 

 للمساهمة

 

B 

 

 

Beta 

 

( ت)قيمة 

 إلضافةل

القيمة 

 االحتمالية

 قيمة

(F) 

القيمة 

 االحتمالية

 الثابت

.476 .227 .220 %22 

 42.88 11.265 .000 

31.8

6 
 028. 6.131 398. 378. االنبساطية 000.

 028. 3.382 248. 209. يقظة الضمير
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الخاص بدالالت التنبؤ وباستخدام تحليل االنحدار الهرمي (  5 -7)   رقم بالنظر إلى الجدول
(Stepwise Regression )نجد أن المتغيرات ذات التأثير في معادلة االنحدار هي:    

. 001عند مستوى داللة دالة إحصائيا ( F)االنبساطية, ويقظة الضمير, ونالحظ أن  قيمة 
بفاعلية الذات لدى مديرات  إلى قدرة هذه العوامل على التنبؤمما يشير 31.86 حيث بلغت 

في تفسير التباين % 22المدارس بالرياض, كما نالحظ أن نموذج هذه العوامل يساهم بنسبة 
امالت كما نجد أيضا بالنظر إلى مع. 22بلغت  R2الحادث في فاعلية الذات حيث أن قيمة 

(Beta )المتغيرات هو عامل  بفاعلية الذات من بين هذه ؤأن المتغير األهم في التنب
 . االنبساطية يليه عامل يقظة الضمير

اتسقت النتيجة  في حين, )7113)البلوي خولة اختلفت نتائج الفرض مع دراسة         
إال أن هناك بعض . Caprara ,et al (2011)الحالية مع نتيجة دراسة كابرارا وآخرين 

 خر كدراسةآالعوامل الخمسة الكبرى مع متغير الدراسات المشابهة التي تناولت فاعلية الذات و 
توصلت إلى أن عامل االنبساط يأتي في مقدمة العوامل في التنبؤ ( 7113)المطرف  العنود

لعامل  وهذا يدل على أن. يليه فاعلية الذات, بدرجة المهارات االجتماعية لدى الطالبات
ة الضمير قدرة على التنبؤ بفاعلية الذات لدى األفراد ومن بينهن عينة ظويق, االنبساط 

 .الدراسة الحالية
( يقظة الضمير -االنبساط)وفي ضوء ما سبق تالحظ الباحثة أن كاًل من عاملي           

ت إليه نتيجة لها أهمية في التنبؤ بالسلوك اإلنساني في المواقف المختلفة وفقًا لما أشار 
فمن خالل عاملي االنبساط و يقظة الضمير يفسر  .الفرض الحالي ونتائج الدراسات السابقة

ومياًل للتخطيط , بأن مديرة المدرسة االنبساطية ويقظة الضمير لديها  نشاط وحيوية وتفاؤل
ء كما تتسم بالمثابرة وضبط النفس والوفا, ولديها قدرة على تحمل المسئولية, والتنظيم

وهذه الصفات تشكل مجموعة من المواصفات التي ال بد أن , بااللتزامات والتمسك بالفضائل
فهذا يزيد من فاعلية مديرة المدرسة سواء كانت ذاتية أو , تتوافر في شخصية مديرة المدرسة

 . مهنية
 ؤلفاعلية الذات وبعض العوامل الخمسة الكبرى القدرة على التنب": علىالفرض التاسع ينص 

 . "تخاذ القرار لدى مديرات مدارس الرياضإب
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فأظهرت نتيجة هذا اإلجراء , تحليل االنحدار الهرميمن صحة الفرض تم حسابه ب وللتحقق
 : الجدول التالي

تخاذ إعوامل الخمسة الكبرى بالحساب القدرة التنبؤية لفاعلية الذات وبعض  ( 9 -3)   رقم جدول 

 القرار 

  (Stepwise Regression تحليل االنحدار الهرمي) 

 

أعاله الخاص بدالالت التنبؤ وباستخدام تحليل ( 3 -7) رقم بالنظر إلى الجدول          
نجد أن المتغيرات ذات التأثير في معادلة ( Stepwise Regression)االنحدار الهرمي 

دالة ( F)فاعلية الذات, واالنبساطية, ويقظة الضمير ونالحظ أن  قيمة           : االنحدار هي
مما يشير إلى قدرة هذه العوامل   18.86حيث بلغت. 001قيمة إحصائيا عند مستوى داللة 

مدارس بالرياض, كما نالحظ أن نموذج هذه العوامل على التنبوء باتخاذ القرار لدى مديرات ال
بلغت  R2في تفسير التباين الحادث في اتخاذ القرار حيث أن قيمة % 19.7يساهم بنسبة 

تخاذ القرار إب ؤأن المتغير األهم في التنب( Beta), كما نجد أيضا بالنظر إلى معامالت   197.
 . االنبساطية يليه عامل يقظة الضمير من بين هذه المتغيرات هو فاعلية الذات ثم عامل

من حيث وجود إمكانية ( 7115)اتفقت نتيجة الفرض الحالي مع دراسة العتيبي          
وكذلك اتفقت مع دراسة ليريوال و ليفين , التنبؤ على اتخاذ القرار من خالل الفاعلية الذاتية

Lauriola & Levin  2001) )في   ؤن يسهم في التنبأن لعوامل الشخصية أثرًا يمكن أ
 Saihani, et al)هاني وآخرين اإال أنها اختلفت مع دراسة س. المخاطرة بإتخاذ القرار

دالالت 

 التنبؤ

 تالمتغيرا

 المستقلة

معامل 

االرتباط 

 البسيط

معامل 

 التحديد

المساهمة 

الكلية   

 R2 للمتغيرات 

النسبة 

المئوية 

 للمساهمة

 

B 

 

 

Beta 

 

( ت)قيمة 

 لإلضافة

القيمة 

 االحتمالية

 قيمة

(F) 

القيمة 

 االحتمالية

11.29 - 42.91 19.7 197. 208. 456. الثابت

6 

.000 18.86 .000 

فعالية 

 الذات

.233 .299 4.334 .000 

االنبساط

 ية

.124 .150 2.217 .028 

يقظة 

 الضمير

.132 .142 2.216 .028 
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ويليه عامل االنفتاحية في تأثير على اإلبداع في صنع  ,في حين أتى عامل االنسجام 2009)
 .القرار

ى  قدرة تنبيئة وحسب ماورد في اإلطار النظري أن لبعض العوامل الخمسة الكبر           
 .Bailey(2002) بيلي لفاعلية الذات في اتخاذ القرار بناء على ما أسفرت به نتائج دراسة

يكون لها قدرة على المثابرة في مواجهة , فمديرة المدرسة التي لديها فاعلية ذات عالية
تطبيق وذلك بإيجاد الحل المناسب القابل لل والتغلب على المشكالت التي تواجهها؛, العقبات
وذلك من خالل االختيار بين البدائل وهذا ُيسهم في فاعلية اتخاذ القرار لدى مديرة , والتنفيذ
التي تتصف  بأن مديرة المدرسة هوفيما يخص عامل االنبساطية يمكن تفسير . المدرسة

وأحدى مكونات فاعلية , نبساطية والتي هي ضمن سمات عامل اال , بالتوكيدية والثقة بالنفس
تمكن مديرة المدرسة من عدم التردد في اتخاذها للقرارات التي تخص , عند باندورا  الذات

وفي مايتعلق بعامل يقظة الضمير بإمكانية تنبؤه بالقدرة على اتخاذ  .إدراتها المدرسية
فإن عامل يقظة الضمير يرتبط بالتخطيط واستخدام االستراتيجيات اإليجابية في , القرارات
 .القرارات واتخاذ, المواجهة
لتعزيز فاعلية الذات لدى  التعليم إدارةلذلك ترى الباحثة اتخاذ اإلجراءات الالزمة من         

ثير في القدرة على اتخاذ لما لها تأ, وورش عمل, من خالل إقامة دوراتمديرات المدراس 
المدرسية  وذلك من خالل السماح لمديرات المدراس ممارسة اتخاذ القرارت في اإلدراة القرار؛
عن بعض الصالحيات المنوطة بها من قبل اإلدراة بحيث ما يتناسب في مدرسة ال  اً بعيد

 . وذلك حسب اختالف البيئات المدرسية في مدينة الرياض, يتناسب مع مدرسة أخرى
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 الفصل اخلامس

 ملخص النتائج. 
 التوصيات. 
 البحوث املقرتحة. 
 قائمة املراجع. 
 املالحق. 

 : متهيد 5-1

وأبرز التوصيات والبحوث , الدراسةنتائج من هذا الفصل عرضًا لملخص يتض
 .المقترحة

 :الدراسة نتائج ملخص  5-2

 .ادالة في فاعلية الذات وأبعادهرتفعة تتسم مديرات المدارس بمدينة الرياض بدرجة م .0
تتسم مديرات مدارس الرياض بدرجة مرتفعة دالة في العوامل الخمسة الكبرى  .7

, وبدرجة متوسطة في عامل االنفتاحية ,(االنسجام, يقظة الضميراالنبساطية )
 .عامل العصابية  وبدرجة منخفضة دالة في

رتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين فاعلية الذات لدى مديرات المدارس اتوجد عالقة  .9
( االنبساطية, االنفتاحية, يقظة الضمير)بالرياض وبعض العوامل الخمسة الكبرى 

 .سية دالة مع عامل العصابية وليس لها عالقة دالة مع عامل االنسجاموعالقة عك
رتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين فاعلية الذات واتخاذ القرار لدى توجد عالقة ا .7

 .مديرات مدارس الرياض
 )عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين بعض العوامل الخمسة الكبرى  توجد .8

ة مع عامل سالبو , واتخاذ القرار(  االنسجام, يقظة الضمير االنبساطية االنفتاحية,
 .العصابية

ال توجد فروق دالة إحصائيًا في فاعلية الذات لدى مديرات المدارس بالرياض تعزى  .2
 .التعليمية والمرحلة  لمتغير سنوات الخبرة
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ال توجد فروق دالة إحصائيًا في العوامل الخمسة الكبرى لدى مديرات المدارس  .4
 .التعليمية والمرحلة  ياض تعزى لمتغير سنوات الخبرةبالر 

بفاعلية الذات لدى مديرات مدارس  ؤلبعض العوامل الخمسة الكبرى القدرة على التنب .5
 . الرياض وأقدرها عامل االنبساطية يليه عامل يقظة الضمير 

لدى بإتخاذ القرار  ؤقدرة على التنبلها فاعلية الذات وبعض العوامل الخمسة الكبرى  .3
النبساطية فاعلية الذات ثم عامل ا دارس بالرياض وأقدرها على التنبؤمديرات الم

 . يليه عامل يقظة الضمير
 : توصيات الدراسة: 5-3

وج بعدد من في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية تمكنت الباحثة من الخر 
 : التوصيات وهي كما يلي

 التي تؤمن بأهمية التطوير في , ربوية الواعيةضرورة اختيار مديرات من القيادات الت
و لديهن , وأن يتحلن بالمرونة في التفكير واالنفتاح على الخبرات الجديدة , المدارس

وعقد االختبارات؛ , قدرة على اتخاذ القرارت وذلك من خالل إجراء المقابالت الشخصية
 . للتأكد من توافر تلك الخصائص لديهن

 التي من شأنها , ت المادية والمعنوية في البيئة المدرسيةضرورة توفير التسهيال
 .تعزز نمو فاعلية الذات لدى مديرات المدراس

 مما , اشراك مديرات المدراس في تنظيم اللوائح والتعاميم التي تخص اإلدراة المدرسية
 .المهنيةالذاتية و  يعزز فاعليتهن

  ديهن لتصبح مرتفعةمستوى فاعلية الذات لتدريب مديرات المدراس على رفع ,
الخمسة؛ على اعتبار أن هذه العوامل لها  ومحاولة زيادة وعيهن بعوامل الشخصية

 .تأثير على فاعلية الذات والقدرة على اتخاذ القرار
  إعداد برامج تهدف إلى التوعية العامة والتعرف بأهمية موضوع اتخاذ القرار

 .وأساليبه
 مع , قراردام األساليب الفعالة في اتخاذ الوضع برامج تهدف إلى التدريب على استخ

 .ختالفات في طبيعة سمات الشخصية المتدرباتاألخذ بعين االعتبار اإل
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 : البحوث املقرتحة  5-4

بناء على ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية تقترح الباحثة عددًا من األبحاث التي  
 :تحمل العناوين التالية

 مناطق أخرى إجراء دراسات مماثلة على. 
  إجراء دراسة مقارنة بهدف الكشف عن الفروق بين مدراء ومديرات المدارس حول فاعلية

 .الذات واتخاذ القرار في اإلدراة المدرسية
  دراسة العالقة بين العوامل الخمس الكبرى وفاعلية الذات لدى المعلمات. 
 المهني لدى العامالت  رضادراسة العالقة بين فاعلية الذات والعوامل الخمسة الكبرى وال

 .في المدرسة
 ياس مع عمل بحيث تتالءم بنود المق, بناء مقياس إلتخاذ القرار يخص اإلدراة المدرسية

دراة مديرة المدرسة  .وا 
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 قائمة املراجع

 : املراجع العربية

م المعج(. 0358) .محمد, جارحامد ؛ والن, أحمد ؛ وعبدالقادر, الزيات؛ و  مصطفى, إبراهيم    -
 .مجمع اللغة العربية: القاهرة. الوسيط

الكفاءة الذاتية وعالقتها بالكفاءة المهنية والمعتقدات  . (7118) . , إبراهيم الشافعي إبراهيم   -
. التربوية والضغوط النفسية لدى المعلمين وطالب كلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية

 .039 - 090, (48) 03, المجلة التربوية
عملية صنع واتخاذ القرار التربوي في اإلدارة .  (7119) . سهير عبد اللطيف,  بو العالأ   -

 .843 - 892,( 0)03, المجلة العلمية. المدرسية
كفاءة المواجهة وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى مقياس .  (7113) .سميرة علي ,  أبوغزالة  -

 .721-718, 7,  مجلة العلوم التربوية. للشخصية
فاعلية الذات واالنتماء لدي عينة من الشباب العاطلين عن .  (7115. ) بشري اسماعيل, حمدأ  -

 .077 -84, يوليو( 3)المجلة المصرية للدراسات النفسية , .  العمل 
الكفاءية الذاتية وعالقتها بالضغوط المهنية لدى معلمي التربية .  (7117) .علياء , أحمد   -

, الخرطوم. جامعة الخرطوم. كلية اآلداب , الة ماجستير منشورةرس. الخاصة بوالية الخرطوم
 . السودان

عالقة عملية اتخاذ القرار بالسمات الشخصية لمديري .  (0335. )نجم الدين نصر,  أحمد   -
 .745-777, عدد يوليو, مجلة كلية التربية . المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 

العالقة بين مراكز اتخاذ القرار في التخطيط األقليمي للتنمية الريفية .  (0343) .كمال ,  أغا   -
 .القاهرة , مجلة كلية الخدمة االجتماعية.بمنطقة الشرقية

فاعلية الذات لمدراء المدارس الثانوية الحكومية في محافظات .  (7117) .صالح ,  أقرع    -
كلية الدراسات . ة ماجستير  منشورةرسال. شمال فلسطين من وجهة نظر المدراء والمعلمين 

 .فلسطين, نابلس, جامعة النجاح . العليا
" مكونات الشخصية لدى الشباب الكويتي من الجنسين.  (0335) .محمد  , بدر األنصاري   -

 .022 – 091,عدد خاص,  مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية". دراسة عامليه
دار الكتاب : الكويت . مقدمة لدراسة الشخصية  ( .0333  ) . محمد بدر,  األنصاري   -

 .الحديث
 .دار الكتاب الحديث: الكويت . قياس الشخصية .  (7111) .بدر محمد ,  األنصاري   -
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دار الكتاب : الكويت . المرجع في مقاييس الشخصية .  (7117) .محمد  بدر ,  األنصاري   -
 .الحديث

 .دار الفكر: دمشق . مهامه –صفاته : رسه الثانويه مدير المد . (0355. ) , عرفانالبرادعي    -
سلوك المخاطرة وفاعلية الذات في ضوء العوامل الخمسة الكبرى .  (7113) .خولة ,  البلوي   -

 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.  رسالة دكتوراة غير منشورة.  للشخصية لدى المرأة العاملة
 .الرياض, 

االحتراق النفسي وعالقته بفاعلية الذات لدى معلمي التربية .  (7115) .بديعة حبيب ,  بنهان   -
 .900-772, 77, مجلة اإلرشاد النفسي . الخاصة

درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات ( . 7114. )فاتنة جميل , يسي  ببل   -
. اسات العليا كلية الدر . رسالة ماجستير منشورة . المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين 

 .فلسطين , نابلس , جامعة النجاح العليا 
العفو كمتغير وسيط  بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية . (7113) .سيد أحمد ,  البهاص   -

 .954-974, 9, مجلة اإلرشاد النفسي .والشعور بالسعادة لدى طالب الجامعة 
ته بكل من الفاعلية الذاتية و إدراك الذكاء الوجداني وعالق.  (7114) .البندري ,  الجاسر   -

كلية . رسالة ماجستير غير منشورة . القبول الرفض الوالدي لدى طالب وطالبات جامعة أم القرى 
 .مكة المكرمة, جامعة أم القرى. التربية

فاعليه الذات وعالقتها ببعض مظاهر .  (7119) ., هذاب بن عبداهلل بن عبدالرحمن  الجوبان  -
كلية . منشورةغير رسالة ماجستير .  الكالم والعاديين عالي لدى التالميذ مضطربيالسلوك االنف

 .الرياض,  جامعة الملك سعود . التربية
المعوقات التي تواجه اإلدارة المدرسية في تفعيل مشروع .  (7113) .محمد بن خاتم ,  الحارثي  -

, جامعة أم القرى . كلية التربية. رسالة ماجستير غير منشورة .  إستراتيجيات التدريس الحديثة
 .مكة المكرمة

مكتبة االنجلو :  القاهرة . القرار صنع سيكولوجية.  (0334) . الكريم عبد مجدي , حبيب  -
 .المصرية

 .دار الفكرالعربي: القاهرة . اإلدراة التعليمة واالدارة المدرسية .  (0335. )اسماعيل ,   حجي   -
مطابع الدستور : عمان.  الشباب وفن اتخاذ القرار( . 7117)  .عمر محمود ,  الخرابشة   -

 .التجارية
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الفاعلية الذاتية لمعلمي مدارس محافظة الزرقاء ومعلماتها في .  (7100) .هدى ,  الخاليلة   -
 . 78-8,  (0)78,( العلوم اإلنسانية)مجلة جامعة النجاح ألبحاث . ضوء بعض المتغيرات

قة بعض جوانب الدافعية الدراسية بتفضل المخاطرة واتخاذ عال.  (7110. ) هشام , الخولي  -
 .070-52, 83,مجلة علم النفس ,  المخاطرة لدى طالب الجامعة

عينة : مقياس للعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية.  (7114) .عبداهلل صالح ,  الرويتع  -
 .072-33, ( 70) 59,  المجلة التربوية. سعودية من اإلناث

العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى الطلبة .  (7114).  المعين بن عمردعب,  الزبيدي  -
,  جامعة مؤته.  رسالة ماجستير منشورة.  العنيفين وغير العنيفين في مدارس المرحلة الثانوية

 . األردن,  مؤته
 بطال من عينة القرار لدى واتخاذ المهني التفضيل( . 7113) . عاشور بن سلطان,  الزهراني   -

, جامعة أم القرى. كلية التربية . رسالة ماجستير غير منشورة . جدة  المهنية بمحافظة الكليات
 .مكة المكرمة

 المهني ببعض التعليمي القرار اتخاذ عالقة( . 7117)  . أحمد علي الرحمن عبد , الزهراني  -
 رسالة .معلمين بالباحةوال التقنية بكليتي الملتحقين الطالب لدى واالجتماعية الشخصية المتغيرات
 .مكة المكرمة, القرى  أم جامعة .التربية كلية.منشورة  غير ماجستير

مجلة . البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية ومحدداتها. (7110) . فتحي مصطفى,  الزيات  -
 .895-730, ( 2)7, سلسلة علم النفس المعرفي

 .دا الشروق: , جدة  السعودية العربية المملكة في ةالعام اإلدارة.) 0357 ) . أمين , ساعاتي  -
عوامل الشخصية الخمس الكبرى وعالقتها بأساليب .  (7101) .عماد الدين محمد ,  السكري  -

 .مجلة العلوم التربوية والنفسية . التفكير لدى عينة من طالب الجامعة 
لدى عينة من  ل الخمس الكبرىالتفاؤل والتشاؤم وعالقتها بالعوام.  (7112) .هيلة ,  السليم  -

 .الرياض, جامعة الملك سعود , رسالة ماجستير غير منشورة ,  طالبات جامعة الملك سعود
مكتبة : القاهرة .  استراتيجية اإلدارة في التعليم.  (0345) . عرفات عبدالعزيز,  سليمان  -

 .االنجلو المصرية
ة الذات ومركز التحكم في عالقتهما فاعلي.  (7114,مايو . ) محمد الدسوقي ,  الشافعي  -

ورقة عمل مقدمة . بالتحصيل في المستويات المعرفية المختلفة لدى عينة من طالب كلية التربية 
 .للمؤتمر العلمي الحادي عشر لكلية التربية بجامعة طنطا
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 فاعلية الذات وعالقتها ببعض المتغيرات الدافعية لدى.  (7111. ) عالء محمود,  الشعراوي  -
 .978-755,  7,مجلة كلية التربية . طالب المرحلة الثانوية

اإلفصاح عن الذات لدى ذوي االضطرابات العصابية في . (7101) .لطيفة عثمان ,  الشعالن -
ضوء نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية دراسة على المراجعين للعيادات الخارجية لمجمع 

المجلة المصرية للدراسات . لمسلحة بالرياضاألمل للصحة النفسية ومستشفى القوات ا
 .927-907, ( 22)71,النفسية

المشكالت اإلدراية والفنية التي تواجه مديرات مدراس البنات .  (7117. )ذهب, الشمري   -
رسالة ماجستير غير , الحكومية بمدينة حائل من وجهة نظر المديرات والمشرفات التربويات 

 .الرياض ,جامعة الملك سعود , منشورة 
الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى عينة من موظفي ( . 7113) .سعد محمد , الشهري   -

مكة ,جامعة أم القرى , رسالة ماجستير غير منشورة . القطاع العام والخاص بمدينة الطائف 
 .المكرمة

لجامعة وعالقتها بكل االبتكارية االنفعالية لدى عينة من طالب ا(. 7115) .أبو زيد ,  الشويقي  -
 المجلة المصرية للدراسات النفسية. من االلكسيثيميا والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية

,05(20 ) ,77-43. 
مجلة كلية . الفاعلية الذاتية وعالقتها بضغوط الحياة لدى الشباب( . 0339. )عواطف , صالح   -

 .752- 720,  20العدد, جامعة المنصورة , التربية 
رسالة ماجستير , اتخاذ القرارات وعالقتها بسمات الشخصية( . 0322. )يوسف , ري صب  -

 مصر, القاهرة , جامعة القاهرة , منشورة 
 ديبونبد للنشر دار : عمان .القيادي والسلوك القرار اتخاذ.   )م 7112 ( .أحمد  أمل طعمه ,  -

 .والتوزيع
مركز وايد : القاهرة.  القرن الواحد والعشرونالبعد الثالث إلدارة .  (7111) . سعيد يس, عامر  -

 .سيرفس لالستشارات والتطوير االداري
 .دار الميسر للنشر والتوزيع : عمان . أساسيات علم اإلدارة ( . 7117) .علي  , عباس  -
طرق البحث , النمو, الديناميات,البناء   –نظريات الشخصية .  (0331. ) جابر,  عبدالحميد   -

 .دار النهضة العربية: اهرةالق. والتقويم
دار المعرفة : االسكندرية . األبعاد األساسية للشخصية .  (0359) .أحمد ,  عبد الخالق   -

 .الجامعية
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 .دار المعرفة  الجامعي: القاهرة. أصول الصحة النفسية ( . 0339. ) أحمد, عبدالخالق    -
. الخمسة الكبرى في الشخصيةالعوامل .  (0332. )بدر,  أحمد و االنصاري,  عبد الخالق   -

 .3-2, 95,  مجلة علم النفس
 .دار المعرفة الجامعية: االسكندرية . قياس الشخصية .  (7119. )أحمد ,  عبد الخالق   -
فاعلية الذات لدى األسوياء ( . 0335) . سامي,  محمد السيد وهاشم,  عبدالرحمن   -

 . 952-974, مجلة دراسات في الصحة النفسية .  والجانحين
 .دار الزهراء : الرياض . نظريات الشخصية ( . 7112. )محمد السيد , عبدالرحمن     -
عالقة المشاركة في صنع القرار باالنماط القيادية . (7101) .محمود أبو النور ,  عبدالرسول    -

 .082-019, 74, مجلة التربية . لمديري المدارس االبتدائية في مصر 
فاعلية الذات وعالقتها باتخاذ القرار لدى المراهقين .  (7119) .ينة صابر شف,  القادر عبد    -

,  جامعة عين شمس. معهد الدراسات العليا لطفولة.  رسالة ماجستير منشورة.  من الجنسين
 .مصر, القاهرة 

وتطبيقاتها اإلكلينيكية " نظرياتها"الشخصية استراتيجياتها .  (7111) . محمد قاسم,  عبداهلل    -
 . دار المكتبي: دمشق. بوية الشخصية والعالج النفسي والتر 

الذكاء الوجداني وعالقته بفاعلية ( . 7115) .مصطفى , و العقاد   هشام ابراهيم,  عبداهلل   -
,  03, مجلة علم النفس المعاصر والعلوم اإلنسانية.  الجامعة الذات لدى عينة من طالب

024-797. 
اتخاذ القرار لدى بعض تالميذ المدارس وعالقته ببعض  . (0343) .سيف الدين ,  عبدون   -

 .مصر, القاهرة, جامعة األزهر. رسالة ماجستير منشورة .متغيرات الشخصية
أساسيات البحث  ( .7118) . كايد, عبدالرحمن ؛ و عبد الحق , ؛ وعدس ذوقان ,  عبيدات   -

 . والتوزيع دار أسامة للنشر: الرياض.  أساليبه –أدواته  -العلمي, مفهومه 
أساليب اتخاذ القرار وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية (. 7113) . البندري,  العتيبي   -

كلية  , رسالة ماجستير غير منشورة.  والتفكير غير العقالني لدى طالبات جامعة الملك سعود
 .الرياض ,جامعة الملك سعود, التربية 

 االجتماعية الذات والمساندة فاعلية من بكل وعالقته القرار اتخاذ( . 7115) .بندر ,  العتيبي   -
كلية . رسالة ماجستير غير منشورة . الطائف  بمحافظة المرشدين الطالبيين عينة من لدى

 .مكة المكرمة,  جامعة أم القرى. التربية 
 . دار الكويت الحديث: الكويت . ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها.  (7119) .علي ,  عسكر   -
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 (.ن.د), طنطا.  العامة اإلدارة علم أصول مبادئ( .  0334 ) . محمود مصطفى , عفيفي   -
العالقة بين فاعلية الذات ودافعية  . (7112)  .محمد ,  نصر محمد و سحلول,  العلي   -

مجلة جامعة أم . اإلنجاز وأثرهما في التحصيل اإلكاديمي لدى طلبة الثانوية في مدينة صنعاء 
 .091 -37, ( 0) 05, علوم التربوية واالجتماعية واإلنسانيةالقرى لل

أليات صنع القرار من وجهة نظر العمداء ورؤساء األقسام ( . 7117) . بسام ,  العمري  -
 .799- 915, ( 7)73, مجلة دراسات . األكاديمية في الجامعات الحكومية األردنية 

, ته بالعوامل الخمس الكبرى للشخصيةالواسوس القهري وعالق.  ( 7114) . فهد,  العنزي  -
, جامعة األمير نايف للعلوم األمنية , كلية العلوم االجتماعية. رسالة ماجستير غير منشورة

 .الرياض
 .عالم الكتاب : القاهرة.  علم نفس التربوي( .7118). حجاج ,  غانم  -
دار : القاهرة . ياتها نظر , قياسها, محدداتها : سيكولوجية الشخصية .  (0348) .سيد ,  غنيم  -

 .النهضة العربية
العالقة بين اضطراب الشره العصبي للطعام وكل من العوامل الخمسة .  (7114) .حنان ,  الفايز  -

رسالة ماجستير غير . الكبرى والحالة االجتماعية لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود
 .الرياض, جامعة الملك سعود. كلية التربية. منشورة

رسالة ماجستير . عالقة اتخاذ القرار ببعض سمات الشخصية (. 0358) .علي , رحان ف  -
 .العراق, بغداد , جامعة بغداد. منشورة

 للنشر دار المناهج: األردن .القرار اتخاذ نظريات. ) 7117 ( . الحسين عبد مؤيد , الفضل  -
 . والتوزيع

لية الذات المهنية لدى عقتها بفاضغوط العمل وعال(. 7117) . محمد بن مسعود,  القحطاني  -
رسالة ماجستير غير . العاملين في المؤسسات الصناعية في القطاعين الحكومي والخاص

 .الرياض, جامعة الملك سعود. منشورة
: بنغازي. الشخصية نظرياتها, واختباراتها, وأساليب قياسها(. 0332) . ,رمضان القذافي  -

 .الوطنيةدار الكتب 
الذكاء االنفعالي وعالقته بالمهارات االجتماعية والفاعلية (. 7101) . عبداهللسميرة ,  كردي  -

الذاتية والقيادة التربوية لدى عينة من مديرات المدراس الثانوية بالمنطقة الغربية في المملكة 
 .755-717,  0,مجلة العلوم التربوية . العربية السعودية

 .الدار الجامعية : مصر. والمهارات اإلدارة المبادى .  (7117) .أحمد ,  ماهر -
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بعض أنماط السلوك الصحي وعالقته بفاعلية الذات وتقدير .  (7112) .شيماء ,  المحمود  -
قسم علم النفس . رسالة ماجستير منشورة. الذات واالكتئاب لدى عينة من طالب جامعة الكويت 

 .الكويت, جامعة الكويت. 
فاعلية الذات وعالقتها بكل من الدافعية لإلنجاز .  (7114)  .ليلى بنت عبداهلل ,  المزروع  -

 5, مجلة العلوم التربوية والنفسية . والذكاء الوجداني لدى عينة من طالبات جامعة أم القرى 
(7 ) ,42-53. 
بعض سمات الشخصية وعالقتها بإتخاذ القرار لدى عينة من .  (7119) . زامل جميل,  مسكي  -

 .مكة المكرمة, جامعة أم القرى . رسالة ماجستير غير منشورة. رمة مديري المدارس بمكة المك
مكتبة االنجلو : القاهرة. اتجاهات الجديدة في اإلدارة المدرسية.  (0344) .حسن , مصطفى   -

 .المصرية
قلق المستقبل وعالقته بكل من فاعلية الذات ومستوى .  (7113) . غالب بن محمد,  المشيخي  -

جامعة , كلية التربية, رسالة دكتوراة غير منشورة . طالب جامعة الطائف الطموح لدى عينة من
 .مكة المكرمة, أم القرى

المهارات االجتماعية في ضوء فاعلية الذات .  (7113) . العنود بنت عبدالرحمن,  المطرف  -
لدى عينة من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود ( العصابية-االنبساط)وعاملي الشخصية 

جامعة اإلمام محمد بن سعود .كلية العلوم االجتماعية . منشورة غير رسالة ماجستير . الميةاإلس
 .الرياض, اإلسالمية 

دراك المواقف الحياتية . (7113) .عادل محمود ,  المنشاوي   - األنتماء وعالقته بفاعلية الذات وا 
 .053-000, (9)03, مجلة كلية التربية . الضاغطة لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية

 .القرارات اتخاذ المنهجي في واألسلوب العامة المفاهيم ( .0344) . اهلل عبد إبراهيم , المنيف   -
 .4 ,7العامة, اإلدارة مجلة

العالقة بين درجة ممارسة القرارات التربوية ودرجة حل القدرة على حل . (7113) .مي ,  نزال  -
. حكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية المشكالت لدى مديري ومديرات المدراس ال

 .فلسطين,نابلس , جامعة النجاح . رسالة ماجستير  منشورة 
مطبعة المجمع : بغداد. مدخل إلى علم النفس.  (7117). , صباح  , طه والعجيلي النعمة   -

 .العلمي
عينة من المتفوقين المهارات االجتماعية وفاعلية الذات لدى .  (7113) .فواد , النفيعي   -
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