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 :ملخص 

لب ددد بحثامح دددوبحث  ددد بحث  دددا ب يهدددالبحث ادددلبحثادددلثعبفثددد بحثوادددالبثرددد بحثامح دددوبحل ادددابادددرمث 
و سددددومالكبحث  ددددلاعبح لو لط دددد بثددددا بنددددمنبحث ا ردددد بحثالنمادددد ب دددد بولهدددد بن ددددابحث اادددداي ب،بثرش صدددد  
 دا بوحث شفبثد بولدمعبثم د بحاط لن د بدحكبع ثد بف صدلن  ببدر ب ع دللبحثامح دوبحث  د بحث ،بحثطمبرر 
،بو ع للبحث  لاعبح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنما ب  بوله بن ابحث ااداي بحثطمبردر ،بثرش ص  

حبنمب  ددل75)بو ددابط منددنبثرلدد بحثااح دد ب دد  و ددابحثو دداكبحث ل ادد بثردد بحث ددلهمبحثم دد عب  ددلهمب،ب(ب ااددا 
ح لو لط ددد (ب دددد عوحكبث  دددلاعبحب–حثامح دددوبحث  سدددد بحث  دددا بثرش صددد  ب)ب  دددلبح دددوالننبي ع ل دددع،بثر ادددل
ددرنبحثااح دد بثراايدداب دد بحثلوددلنمبعو هددللبعسبحثامح ددوبحث  سدد بحث  ددا بثرش صدد  بحل اددا،بثرااح دد  بو ددابطم ت

لبثدددا بندددمنبحث ا رددد بحثالنماددد ب ددد بولهددد بن دددابحث ااددداي بحثطمبردددر بلدددلاكبباالددد  وعسب،بثلث ددد ()بادددرمث 
 ب  دلبط درت بولدمعبثم د،بثلث د ()بكبباالد  سومالكبحث  لاعبح لو لط  بثا بندمنبحث ا رد بحثالنماد بلدلا

،ب د حاط لن  ببر بعيالعب ع للبحثامح وبحث   بحث  ا بثرش صد  بوحثاالد بحث ر د بث ع دللبحث  دلاعبح لو لط
ب  دددلب بطملددابذددداولبدحكبع ثدد بف صدددلن  بثلدددا،ببرل ددلب بطملدددابثم دد بحاط لن ددد بحثاالدد بحث ر ددد بثر ع ل ددر 

عذداحعبثرلد بحث ادلب دمدبحثاالد بحث ر د بث دمب د ب ع دللبحثامح دوبحث  د ب(بذدعبراحاب0.05)ب سوم بحثا ث 
ددلبث و ردداحك و دداب،باعب ددلمحكبحث  دداع(ثددب–حثلددم ب)بحث  ددا بثرش صدد  بو ع ددللبحث  ددلاعبح لو لط دد ب مددوبوذ  

عو نبحثااح  بيلثااياب  بحثوم  لكب  بعو هللبضاواعبط اروبعوابن ابحث اااي بحثطمبرر ب د بالدمدب
وبوضداواعبحثا د،بمبحإلاالعي بحثوعبطسلومبذدعبيادلععب سدومالكبحث  دلاعبح لو لط د بثدا بحثطدمنبللابحث اح 

ب  بحل اع بوحثوسل حببر بحثطمن.،بوحث اا  بثر بنشابث لذ بحثا م،بذعب وتٍّ

 ث اااي بحثطمبرر .حب–حث  لاعبح لو لط  بب–حثامح وبحث   بحثش ص  بحث  ا ببالكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The present study aimed at identifying the most common traits among 

the Big Five personality traits and the levels of social competence among 

secondary school students, from the perspectives of school counselors. The 

study also aimed at revealing the existence of a statistically significant 

correlation between the Big Five Personality Traits Scale and the Social 

Competence Scale among secondary school students, from the perspectives of 

school counselors. The study sample consisted of (75) school counselors. The 

researcher adopted the descriptive approach as the research approach and used 

two scales (Big Five Personality Traits Scale - Social Competence Scale) as the 

research instruments. The study yielded several results, the most important of 

which are the following: the most common Big Five personality traits were 

rated (high), from the perspectives of school counselors; the levels of social 

competence among secondary school students were rated (high); there is a 

correlation between the dimensions of the Big Five Personality Traits Scale and 

the total score of the Social Competence Scale, while there is no correlation 

between the total scores of the two scales; and there are no statistically 

significant differences at the significance level of (0.05) among study sample 

members' overall opinions on the total score of both the Big Five Personality 

Traits Scale and the Social Competence Scale, based on the variables (gender - 

years of experience). The study presented several recommendations, the most 

important of which are the following: the necessity of supporting the role of 

school counselors through the conduction of guidance programs that would help 

in increasing the levels of social competence among students; and the necessity 

of working with students' families and in schools on disseminating the culture 

of forgiveness and tolerance among students. 

Keywords: Big Five personality traits - social competence - school counselors 
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ثاوبعومب مابحثو امبذدعب ادلدبعاح د بحثدل  بحث شداا بالدمدبنصدفبحث داسبحلالرداب
وحنوشدددلابحإلل دددل بوح دددعبحثلطدددللبثرددد بعسبح الومذدددلكبحث اعيددد بذدددعبحثسددد لكب،ب دددلسبرهدددما

،بوطل   هلبوذ  لبث  سد ب ادل كبعوبلمحندئبان سد  ،بحثش ص  بثا بحث لث ر بي م بط سراول
دددلبيل دددمب،بوح ن ودددل (،بوحثاصدددلب  ،بوحثدددمثع،بوحث  دددمد،بح ن سدددلن  )بوودددعل وحثودددعبطادددالب ا 

 بياو ابوذحبحثل مدجبي الي بث د ب شدوا ،بن مدجب"حثامح وبحث   بحثش ص  بحث  ا "؛بوحثرمم
بوحثوالوسببر بحث ل ار .،بثرا وبذعب الدبعاح  بحثل  بحث شاا بطسهوبحثومح و

مثداببرداجبثرد بون مدجبحثامح وبحث   بحث  ا بثرش ص  بومبح  مبحثذيبعنر د بل
وا  ددد ب،بوحث   مث ددد ،بوح ن سدددلن  ،بال ددد بعيادددلعبع ل ددد  بذدددعبحثش صددد  بوودددعلبحثاصدددلب  

وح ن ول بثرد بحث  داع؛بو دابرهداكبحثامح دوبحث  سد بحث  دا بثرش صد  ب،بحثض رابعوبحثمثع
حث ملند بحلوثد بب1990  لبح ورنبذدعبثدلمب،ب(1985)،ب(1980)بذعب ماطهلبحلوث  بثلم

ددلبطصددل ع  لبيضددمب ا ددمبحثصدد لكبحثوددعبببددر بععوحكبحثع ددلل حثامح ددوبحث  سدد ببم دد هلبن مدل 
ب(.205لبصب2018،بحثرا لنع)بعط انبذعب الدبحثش ص  ب،وال  هلبذعبو اعب و ل ر .

وط ادددوبحثامح دددوبحث  ددد بحث  دددا بثرش صددد  بحث ردددمدبحث ملدددمععبثدددا بإلنسدددلسبنادددمب
ودثد ب ل دوالي بث ا مثد ب،ب وحثسدرمب،بوحثادلذ ،بوحثالن د ،بفرهلابعن لطب ارلد ب د بحإلعاح 

ددلبث ددلبوددمب  وددا  ذدد سبوددذمبحث رددمدبطلشدد ب لو ادد بثط  ادد بععحاب،ب ولمثدد ب دد بحث ا دد حك؛بوذ  
 (.DeYoung et al., 2010: 2) حلن   بحثا لغ  .

و د بنل  دد بعالددا بطدداط ءبحث  ددلاعبح لو لط دد بثددا بنددمنبحث ا ردد بحثالنمادد بيصددماعب
؛ب رددلب رت ددلب لنددنبحثسدد لكبحثش صدد  بثرطلثددئبوث  دد بيلثامح ددوبحث  دد بحث  ددا بثرش صدد  

و لط دد بو لبر دد بثروشددمروبعثلددلابن ددممب ر ددلب ددلسبحث دداعبع اددابطدد ثا حبيددلث  ثاحكبح ل،بع ادداب اوندد 
يد بعوب در   بثرد بحث  دلاعبح لو لط د بثا،ب  دلب دابيد عيبف دلبفثد بطد ثراحكبفيالب د ،بحث ا ط 

بثر  .ببياسئب ا بفيالب  بعوب ر   بط ثراحكبوذمبحثو لثمك
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نددد بثر  دددلاعبح لو لط ددد ب وطاو دددابحثامح دددوبوحث هدددلاحكبوحثسدددرم  لكبح لو لط ددد بحث ممت
وحث دااعبثرد ب،بوطملهدلطهم،بثر ب ااحكبث ر  ب ااععب اولبحث ااعبثر بذهمب شدلثابحخالداا 

  دلبطا تدابودذمبحث هدلاحكبوحثسدرم  لكبثد ب،بوذهدمبعيالعودل،بحثو صابذعبحث مح فبح لو لط  
،بوح دو احمبحثطلثدئبثداعوحك،بعب ااعبثل  بثر بحثو لثوبحثلللحب عبحخالداا ن سهلبذعب ماب

فضلذ بفث بدثد بطاودلجب،بوحل لثرئبحث من  بثلاب الوث بحثو ثابذعب رم  لكبحث ا طر بي 
حث  لاعبح لو لط  بفث بثمح وبحثش ص  بحث   بحث  ا بحثودعبطسدلثابحث داعبثرد بح ندا لجب

ب(.132لبصب2016،بع ر )بذعبحثا لعبح لو لط  .
وطوسدددمبحث  دددلاعبح لو لط ددد بي نهدددلبدحكب  هدددممب واددداعبحثامحندددئبيوضددد  بالصدددلن ب
حثش ص  بوعن لن لب رم   ب اط ط بيااعب  بحثلولنمبحثو  ع  بحثوعبطااثبيصماعب و ح لد بعوب

  ددلبعنهددلبطاو دداب  اددا حبثردد بحثل ددمبحإليادلبع؛بثددذحبذ دداب ددلمبحث ددل امسببااح دد بحثاايدداب،ب وولياد 
محندددئبحث  دددلاعبح لو لط ددد بي دددلبذدددعبدثددد بحث هدددلاحكبحث اددداععبدحكبحثل دددعبذدددعبحث مح دددفب ددد بل

 ددعب،بوحث ددااعبثرد بط ددما بحثام دلكبحإليالب دد ،بو لثد بحث دداعب دعبع احندد ،بح لو لط د بحث  ور دد 
ب(.Blair et al., 2015: 1)بحثا لظبثررهل.

 

 مشكلة البحث:

حب ددد بثددداعبثرامح دددوبحث  ددد بحث  دددا بثبGoldbergث دددابندددلدبن دددمدجب رش صددد  بن دددا 
(بعند ب بي دامبالااطد بادل ر بفثد بحث داولبBlock 1995)بيدل ار ؛بذارد ب د روبحث ادلدبد دا

فثد بب(Zhou et al., 2017)ب(.ب  دلبعادلاكبعاح د 137لبصب2015،بلعد  )بحث اعيد 
عسبحثامح وبحث   بحث  ا بثرش ص  بطرائبعوا حبع ل   لبذدعبط دمسبحثسدرم  لكبحثسدر   بثدا ب

بولددداكبحثااح ددد بيددد سبولدددل بثم ددد ببدددر ب)بحثطدددمن حبذدددعبحث ا رددد بحثالنماددد (؛بذ دددام  وطاايدددا 
بوبر بفع لسبحإلنواننب  بنل   بعالا .،بح ن ول بوحثاصلب  بوح ن سلن  ب  بنل   

ب
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،بمن  لبياو ابن مبحث  لاعبح لو لط  بوداذ لبع ل د  لبثرا ر د بحثوار   د بثا  دعبحثطد
عوبذشدددوبذدددعبحث  دددلاعب،بحثالنماددد بيادددلنمسب ددد ب صدددماغردددابعسبحثددد االب ددد بندددمنبحث ا رددد ب

و دداب،بح لو لط دد بوحثددذيبي هددابذددعبثم ددلطهمبح لو لط دد ب ددعبحخالدداا بذددعبحث ر دد بحث ا طدد 
بذدددعبععحابيادددالبحث هدددلاحكبح لو لط ددد بذدددعبحث مح دددفبحث ر  ددد ب يالدددعبودددذحبحث صدددمابفثددد بالردددوٍّ

ب(.201لبصب2013،بحثاط  )بحث  ور  ب  لبي ثاب ر  لبثر بثم وهمب عبحخالاا .

(بفثد بعسبن  اد بحثو دلثمكبLee et al., 2010)بو دابعادلاكبعاح د بثدعبورالداا 
طدد عيبب–ي دلبذددعبدثدد بحث ا ردد بحثالنمادد ب–حثش صد  بحث ا طدد بيددلثطمنبذددعب ا ردد بحث احو دد ب

 بفضلذ بفثد بدثد،بفث بالْرقبثم  بفيالب  ببر بحث  لاعبح لو لط  بوعثاح بح  و لنبثايهم
لو لط دد بذددعب ددابدحطهددلبط ددمسب ل  ضدد بثددا بحثاايدداب دد بحثطددمنبن ددا حبلسبذدد سبحث  ددلاعبح 

عب  ددلبيدد ثاببدداوامب ددر  لبثردد بط ددلثمطهمب دد،بحل ددلثرئبحث ااة دد بحث ل دد ببهددمبطوسددمبيلثسددر   
بريلنهمبوع هلطهم.

(بAppiah-Boateng, 2015)بمطرلمبدب–وبالنئبدث بعادلاكبنودلنمبعاح د برب دلمب
بب–يشددموبثددلمب– اادداي بحثطمبرددر بوددمب سدد مثمسبفثدد بعندد بثردد بحثدداغمب دد بعسبحث ثدد ب ددوت 

ب شدددممطهمبيصددماعب  لاددداعبف بعنهدددمب،ب شددممكبحثطدددمنبحث اا دد   عوب سدددلثاطهمبثرددد ب ددوت 
؛بو دلسب يمحلهمسب ام دلكبثداعبطادمدبعوسبط مدلهمب د بحثع دلمبي ادوبدثد بحثداوابيشدموب دللٍّ

بااي بحثطمبرر .  بعبايبطر بحث امت  لكبن  بحث محاعبحث اا   بحث ول  بثر اب

  لبعثدلابعحذع د بحث ل اد بإللداحابحث ادلبحثادلثعبثروادالبثرد بحثام د ببدر بحثامح دوب
وطاسدر بحث  ددلاعبح لو لط دد بثددا بندمنبحث ا ردد بحثالنمادد ب دد ب،بحث  د بحث  ددا بثرش صدد  

بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر .
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 أسئلة البحث: 

لب ددد بحثامح دددوبحث  ددد بح - ث  دددا بثرش صددد  بثدددا بندددمنب دددلبحثامح دددوبحل ادددابادددرمث 
 حث ا ر بحثالنما ب  بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر ؟

 دددلب سدددومالكبحث  دددلاعبح لو لط ددد بثدددا بندددمنبحث ا رددد بحثالنماددد ب ددد بولهددد بن ددداب -
بحث اااي بحثطمبرر ؟

وددددوبطملددددابذدددداولبدحكبع ثدددد بف صددددلن  ب ددددمدب ع ددددللبحثامح ددددوبحث  دددد بحث  ددددا ب -
ددلبث و ردداحك(بوب0.05)بثرش صدد  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  بذ ددلبإللليددلكبعذدداحعبحثارلدد بوذ  

 ثاعب لمحكبحث  اع(؟ب–حثلم ب)

ووبطملابذاولبدحكبع ث بف صلن  ب مدب ع للبحث  لاعبح لو لط  بثلاب سدوم ب -
ددلبث و ردداحك0.05)بحثا ثدد  ددلبإللليددلكبعذدداحعبحثارلدد بوذ   ثدداعب ددلمحكبب–حثلددم ب)ب(بوذ  

بحث  اع(؟

ف صلن  ببر ب ع للبحثامح وبحث   بحث  ا بووبطملابثم  بحاط لن  بدحكبع ث ب -
ثرش صددد  بو ع دددللبحث  دددلاعبح لو لط ددد بثدددا بندددمنبحث ا رددد بحثالنماددد ب ددد بولهددد ب

بن ابحث اااي بحثطمبرر ؟

 أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالي لما يلي:

حثواددالبثردد بحثامح ددوبحل ادداباددرمث لب دد بحثامح ددوبحث  دد بحث  ددا بثرش صدد  بثددا ب -
 لنما ب  بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر .نمنبحث ا ر بحثا

حثواالبثر ب سومالكبحث  لاعبح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنماد ب د بولهد ب -
بن ابحث اااي بحثطمبرر .
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حث شفبث بولمعبذاولبدحكبع ث بف صلن  ب مدب ع للبحثامح وبحث   بحث  ا ب -
ددلبث و ردداحك(بوذ ددلبإللليددلكبعذدداحعبحث0.05)بثرش صدد  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  بارلدد بوذ  

 ثاعب لمحكبحث  اع(ب.ب–حثلم ب)

حث شددفبثدد بولددمعبذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  ب ددمدب ع ددللبحث  ددلاعبح لو لط دد ب -
دلبث و رداحك،ب(بن   دلبإللليدلكبعذداحعبحثارلد 0.05)بثلاب سوم بحثا ث  ب–حثلدم ب)بووذ  

بثاعب لمحكبحث  اع(ب.

ن  ببددددر ب ع ددددللبحثامح ددددوبحث شددددفبثدددد بولددددمعبثم دددد بحاط لن دددد بدحكبع ثدددد بف صددددل -
حث  دددد بحث  ددددا بثرش صدددد  بو ع ددددللبحث  ددددلاعبح لو لط دددد بثددددا بنددددمنبحث ا ردددد ب

بحثالنما ب  بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر .

 أهمية البحث:

 با بعسب سومالكبحث  دلاعبح لو لط د بثدا بندمنبحث ا رد بحثالنماد بثهدلبطد ثراحكب
 ذث بثر بحث او عبيشدموب ردع؛بثدذحبيهدومبوب،بوحثااح   بيشموب  را،بثر ب  لطهمبحثش ص  

حث ادددلبحثادددلثعبذدددعبطاايددداب سدددومالكبحث  دددلاعبح لو لط ددد بثدددا بحثطدددمنبذدددعبطرددد بحث ا رددد ب
لا حب  لبيسلومبحث البحثالثعبذعبحثوااُّلبثر بع اابحثامح وبحثش ص  بحنوش،بحثا اا بحثهل  

 ددد بحثودددعبط اددداب ددد ببدددر بذ دددلكبودددذمبحث ا رددد بثرا دددوبثرددد بطا اددد بحثامحندددئبحثش صددد  بحإليالب
ب سومالكبحث  لاعبح لو لط  بثا بحثطمن.ب

 مصطلحات البحث:

 العوامل اخلمسة الكربى للشخصية:

ُطااَّلبحثامح وبحث  س بحث  ا بثرش ص  بثر بعنهللب  لكبع ل   بذدعبحثش صد  ب
طم ددددوبفثرهددددلبحثار ددددلابوحث ددددل امسبذددددعب ردددداحسب،بثهددددلبحث ددددااعبثردددد بحثو رردددد ببددددر بذدددداعبورالددددا

،بوحثضدد رابحثاددع،بوحثطر دد ،بوح ن سددلن  ،بحثاصددلب  )بوطو اددوبطردد بحثسدد لكبذددعب،حثش صدد  
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طاددالبوددذمب،ب(.بوثردد بناددمب  لثددو517لبصبم2017،بحثا ددم ع)بوح ن وددل بثردد بحث  دداع(.
حثامح دددوبي نهدددللبن دددمدجبي ودددا بيددد سبولدددل بال سددد ب ادددل كبثرش صددد  بي مددد ب ددد بالمثهدددلب

بوحثدددمثع.،بوحث  دددمد،بوح ن ودددل ،بسدددلن  وح ن ،بوودددعبحثاصدددلب  ،بط سدددرابحثش صددد  بحث شددداا 
(Yates, 2017: 13.)ب

و  بحث  م بطااافبحثامح وبحث  س بحث  ا بثرش ص  بفلاحن  لبثر بعنهللبحثس لكب
ع وطو اوبطر بحثس لكب،بوط ر ب وبذاعبث بحخالا،بحل ل   بذعبا ص  بحإلنسلسبحثوعبطاات

وحثضد راب،بحثطر د بعوبحث   مث د وب،بوح ن سدلن  ،بحثاصدلب  )بذعبال  بثلل ابع ل   بوعل
بوح ن ول بثر بحث  اع(.،بحثاعبعوبحثمثع

 

 الكفاءة االجتماعية لدى الطالب

لبنددلطمبثرام ددلكبحثايلل  م دد بُتعررف ف الكفرراالج ااعتماليررة لررد  ال الرر   لرر    هررا
و ددمحذ مبوحطالولطدد ب،بو لللطدد ،بو رمثدد ،بحثصددلعاعبثدد بط لثددوبحثطلثددئبي هلاحطدد بح لو لط دد 

،بحثا وبح لو لثعب عبف ملن لكبحث ر  بحثوعبط ثابباواولبذعبح وااحعبحثطلثئبثاث لدنامب
(.ب  ددلب427لبصبم2017،ب؛بحث  ددع133لبصبم2011،ب  ددلييب)بوحلنشددط بح لو لط دد .

ددلبثردد بعنهددللب ا مثدد ب د بحثسدد لكبحثش صدد   وحثوددعبط هددابذددعب ددماعب،بي مد بطااا هددلبعيض 
 Odo et)بوا  د بحثضد را.،بوحثوسدل ح،بثوادلنف ادوبح،بثاعب  بحثسدرم  لكبثدا بحثطلثدئ

al., 2017: 15.)ب

وا مددد بطااادددفبحث  دددلاعبح لو لط ددد بثدددا بحثطدددمنبفلاحن  دددلبثرددد بعنهدددللب"حث هدددلاحكب
وح ن ددددداحطبذدددددعبحثا دددددلعب،بوحثسدددددرم  لكبح لو لط ددددد بحثودددددعبطسدددددلثابحثطلثدددددئبثرددددد بح ندددددا لج

علدوبط دما بثم دلكبحلو لط د ب د ب،بوحثومحذقب عبحخالاا بذعبحث ر د بحث ا طد ،بح لو لط  
بونللا ".،ب ر   
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 املرشدين الطالبيني:

ُياددددداَّلبحث اادددددابحثطمبدددددعبثرددددد بعنددددد لبحثشددددد  بحث  وَّدددددوبثر   دددددلبثو دددددايمبحث سدددددلثاعب
َصددددد بثاذددددداحعبوحثا لثدددددلكب ددددد بحثطدددددمنبحثدددددذي بيمحلهدددددمسبيادددددالبحثصدددددامبلك عوب،بحث و صت 

ُيادددات لبحثددد االب،ببلث ادددو(.بوب342لبصب2016،ب  ددد ع)حث شدددممكبحثل سددد  بوح لو لط ددد .ب
حث ااددابحثطمبددعبي ندد بلبادد  بيوددمث ب سدد وث  ب سددلثاعبحثطددمنبذددعب اددل كبحثواصددروب

ب(.Spacek, 2018: 20)بوحثل مبحث هلع.،بوحثل مبحثش صعبوح لو لثع،بحثااح ع

وا م بطااادفبحثُ اادابحثطمبدعبفلاحن  دلبثرد بعند لبذداعب ل دوبثرد بحثو دلعبثرا دوب
،بع دددلمبياددداعب ددد بحث هدددلمبحثودددعبطوضددد  بحث ا ددد بح لو لط ددد بحث اا ددد  وحث،بذدددعببر ددد ب اا ددد  
بو الثا بحثش وسبحثل س  بثرطمن.،بوحإلاالعبحثطمبع

 اإلطار النظري:

 العوامل اخلمس الكربى للشخصية: أوًلا:

طاو ابودذمبحثامح دوبحث  سد بحث  دا بثرش صد  بدحكبن  اد ب  ور د بو ولل ضد بفثد ب
 دد روبحثواايددابة  ددلبيوارددقبي ددا بف ملن دد بط راوددلببو ردداببوثردد ،ب دداب ددلبذددعبياددالبحثامحنددئ

حب د بحث دل ار بفثد بط سد مبودذم بن  ا بحثو لثمكبح لو لط د ؛بو دابعذدعبودذحبح الدوملبثداع 
ح دوبحثالن  لبثمح وبحث اون ؛بوطوض  بثمب،بحثامح وبفث بذ ور بحثلر لبحلوث لبثمح وبحثا لك

حث  دد بالل دد بي ددا بث ددلكب ددلبثددا بحث دداعب دد ببووددذم،بوحث  ددمد(،بوحثاصددلب  ،بحثددمثع)حثا ددلكب
ح ن سدددلن  ب)بوط دددلثمكبحلو لط دد ؛بع دددلبثمح ددوبحث اونددد بذووضدد  ،بو لثددد ب  حل دد ،بعحذع دد 

،بووعبالل  بي ا بق لمبحث اعبيصماعبنشط بيلث البث بطالانبلايداعبو ا داع،بوح ن ول (
ب محابثر بحثصارابحث  ايبعوبح لو لثع.
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حب دد بحث  ددلكبوحثامح ددوبحث  سدد بحث  ددا بثر ش صدد  بط ددلاعبثدد بن ددمدجبيوضدد  بثدداع 
حثال  بحثوعبطومبوذ  لبثهلبطصل فبحثس لكبحثش ص  بثإلنسدلس؛بو دعبعسبولدل بفل دل سبوح دعب

ب ددمدب سدد ت ب ددوبذ دد بعوبثل ددوب دد بوددذمب،بثردد بط لددعبوددذحبحثل ددمدج ف بعسبولددل بحالددوملس
ثم دفب دوبب–ي يادليبب–ذ ند ب د بحث هدمبحثوادا ب،بحثامح و؛بو  بعلوبطارروبوذمبحثامح و

ب(لDevadoss & Minnie, 2013: 211-212)بووذمبحثامح وب لخطع،بثل وب لهم

و دددئب،ب ادددولب دددهمث بح  دددوالاع،بلبيوضددد  بودددذحبحثال ددوب ا مثددد ب ددد بحثسددد لكاا بسرررا ية
 وحثوا رابحثالن ع.،بوحإل احا،بو ئبحثوااث،بح الومطبح لو لثع

،بوحثرطددف،بوحإلياددلا،ب اددولبحثا دد ،بمثدد ب دد بحثسدد لكلبيوضدد  بوددذحبحثال ددوب ا ولرررررررررررررالقب
 وحثسرم  لكبح لو لط  بحلالا .،بوحثوالنف

وحث ااعبثر بحثواممب،بلبيوض  بوذحبحثال وب سومالكبثلث  ب  بحثو  رابحث وا ت قيرررررررررررررالو 
ه بنامبحلواحل.،بذعبح ناذل   وحثسرم  لكبحث ملَّ

 ددد بودددذحبحثال دددوبثدددا بحث ددداعبيااضددد بفثددد بثددداعب ددد بلبفسبولدددمعب سدددومالكبثلث ددد بالعصرررا ية
 وحثا س.،بوحثوه م،بوحثو ر لكبحث  حل  ،بوحث رق،ب اولبحثو رئبحثالن ع،بحث شممك

  لب،بوحثو صا،بوح بو لا،ب اولبحثو رو،بلبيوض  بوذحبحثال وبياالبحث صلن احرررراا فت
بعسب  بي ور مسبوذحبحثال وبيوس مسببوااعبح وو ل لك.

 كن حتليل العوامل اخلمسة للشخصية كما يلي:ومن املم

 نظريَّات تفسري السمات الشخصية يف قائمة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية:

 ل ددنبثدداعبن ااددلكبثر  دد ببو سددرابحثسدد لكبحثش صدد  بذددعب لن دد بحثامح ددوبحث  سدد ب
انبفث بن اا بط رروبثامبحثو  ا(؛بحثوعب )بحث  ا بثرش ص  ب   بَبْر بوذمبحثل االكبحثهل  

 رلبنل شنبوذمبحثل اا بعوابوذمبحثامح وبذعبحالو لابحإلنسدلسب،بط سرابحثس لكبحثش ص  
  لبعادلاكبودذمبحثل ااد بفثد بعسبحإلنسدلسبي ردوبفثد بحالو دلاب،بل ا لن بثر ب  روبحثواايا
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ودثدد بن ددا حبلسبحإلنسددلسب،بحل ددا لابحثددذي بيو ددلثرمسب ادد بذددعبحثسدد لكبحثش صدد  بحث  ددا ب
وحالو دلاب د ب،بوحث  در ،ب  لبيوا بنامبحثو  دا،بذعبط ما بثم لكبحثصاح  بيو لع بحث اهمد

  ددلبطددا بوددذمبحثل اادد بيدد سب،بوااو ددابي نهددلب من دد ،بيو وددعبيلثسدد لكبحثش صدد  بحثوددعبيااذهددل
 Selfhout)بل  عبحثس لكبحث   بحث  ا بثرش ص  بطد ثابذدعبث ر د بحالو دلابحل دا لا.

et al., 2010: 512.)ب
ب دد ب م ددولبو مددايب رددلب ددابو دد بن ااددلكبط سددر ابحثسدد لكبحثش صدد  بن اادد ب ددوتٍّ
(بودث بثع للبثمث بعيالعبNEO Personality Inventory)ب ل لبي ثاحعب لن  بحثش ص  
بم1983  لبععا لبذعبثلمب،بح ن ول (،بح ن سلن  ،بحثاصلب  )بوح ا بذعبحثش ص  بووعل

حبثمثد ب د بحب–بNEOن لمبب–عسبن ل ه لب ث لد بثدمب،بثامح دوبحث  سد بحث  دا ب لسبي لثوبلدا 
ْاَشدابو رماد بحثضد را بثر ب  لكبذدعب ادلدب سد بحث   و دابعث ودلبعسب  دلي  ب،بيم ب شو م 

ح  ددو لن بحث  سدد ب لنددنبطرو ددعب ددعبحث  ددلي  بحث  ل دد بثردد بحثصدد لكبذددعبحثامح ددوبحث  سدد ب
ب(.146لبصبم2017،بحثال م)بحث  ا بثرش ص  .

ب–امح دددوبحث  ددد بحث  دددا بثرش صددد  بيو لددد ب  دددلبع ددداب م دددولبو مدددا بعسبن دددمدجبحث
حث او احكبحل ل   بثل االكبحثش ص  ب د بعسبحلذداحعبي مد بعسبطم دفبب–يشموبض لعب

،با ص لطهمبذعب صطرالكبطا ابث بن لدجبثلبو بنس   لب  بحلذ لابوحث شدلثابوحل داحث
هليد بحل دابوومب لبيسد حببوم دعبن دلدجب و دااعب د بعن دلطبحثسدرم بحث داعيبي دلبي مللدلبذدعبن

ب(.333لبصم2017،بحب بنلبعبو لعايب)ب  بعاح  بحثش ص  .
 ددذث ب دد ب دد ببددر بحثل ااددلكبحثاايادد بحث ال دد ببو سددرابحثسدد لكبحثش صدد  بن اادد ب
دددل؛ب ردددلبطهدددومبودددذمبحثل ااددد ب في الددد بثرش صددد  بحثودددعبوددداذنبفثددد بط سدددرابودددذمبحثامح دددوبعيض 

ددلبثاددل رر بحثلددر  وط سددمب،ب ن سددلن  بوحثاصددلب  (ح)بوو ددلل،ببوصددل فبحثش صدد  بحث شدداا بوذ  
،بحث سدددددو ابحث ل سدددددء)بوودددددعل،بودددددذمبحثل ااددددد بحثش صددددد  بحث شددددداا بفثددددد بعابدددددعبذ دددددلكبان سددددد 

 :Park et al., 2011)بوحثاصلبعبح نطدمحنع(.،بوحث سو ابح نطمحنع،بوحثاصلبعبحث ل سء

ب(.1-2
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 مميزات وأهمية قائمة العوامل اخلمسة الكربى للشخصية

ث  سددددددد بحث  دددددددا بثرش صددددددد  بيسدددددددا ب ال طهدددددددلبحثار  ددددددد بط ودددددددليب لن ددددددد بحثامح دددددددوبح
ذ  ببر بحث ال كبحثا ر  بحثهل  بحثوعبطسو امبذرهلب لن  بحثامح وبحث  س بحث  ا ببوحثا ر  

حثول دد بي سددوم بحثواصددروبثددا بحثطددمنبذددعبحث دداحال؛بذ ددابُولددابي ندد بي مدد ب دد ببثرش صدد  
سددوم بععحندد بذددعب ددلععبعاح دد  بوحث  ددمدبثددا بحثطلثددئبحثول دد بي ،بالددمدبعاح دد ب سددوم بحثددمثع

عع وح ن وددل بحثول دد بي سددوم بحثواصددروب،بوحثددمثع،ب  ددلبي مدد ب دد بالددمدبعاح دد بحث  ددمد،ب ادداَّ
،بوح ن ودددل ،بحثااح دددعبحث ردددع؛ب  دددلب  دددنبحث دددل امسب ددد بالدددمدبعاح ددد ب سدددوم بح ن سدددلن  

ثطلثددئبوإدحب ددلسبح،بوحثددمثعبف ملن دد بحثول دد بيلث اددادبحثواح  ددعبثرددااللكبحث  وصدد بيلثطلثددئ
بذعب  ل لكب  ور  بثر بعا بحثمح ع.ب–يشموباللصبب–يط قب لبثاي ب  ب ااذ ب س   ب

بوح اعب  بعبايبحث ضليلبحثوعبا رنبحث ل ار بث داب   لبيسهمبوذحبحثل مدجبذعب وت 
ع بوودددعلب  ع ددد بطصدددل فبحث  ددلكب ددد بحثسددد لكبحثش صددد  بذدددعبفندددلاب،بثدداعبث دددمعب لضددد  

 بوح اع؛ب رلبياودوبن دمدجبحثامح دوبحث  سد بحث  دا بعوبعحالوببل  بن اا،بطصل  عب و ل و
فدب،بثرش ص  ب ملن ب ه  ببر بحثل دلدجبحلالدا بحثودعبنا دنبثم دفبحثش صد  بوط سدراول

بيهددومببم ددفبوطصددل فبحثاايدداب دد بحث صددطرالك ددلباددل م  عوبحث  دداعحكبحثودددعب،بياددابن مدل 
ثل ددمدجبثردد بنددا ب  ددلبيسدلثابوددذحبح،بطصدفبحثسدد لكبحثش صدد  بحث و ليلدد بة  دلببددر بحلذدداحع

،بعوبثر صدلدبحثودعبط ردابحث دل ار بذدعبطل د مبحث ارم دلك،بطصل فب منمبثرس لكبحثش صد  
ب(.200لبصبم2018،بحثرا لنع)بو ذث بط ل وبحثلولنمبحثا ر  .

بلددلابثردد ب ددلب دد قبط  ددابحث ل ادد بثردد بعسبوضددعبن ددمدجبحثامح ددوبحث  سدد بحث  ددا ب
وحثوارردو؛بثدذحبذ داب،ب ببرمثمل د بذدعبحثو سدرا  لبح ولابفثد بع د،بثرش ص  بيو ر بيلثش مث  

ح و طئبحوو ل  لب  را حب  ب  َ دوبحث دل ار بحثسدلثر بإلث دلكبذلثرروهدلبطااا   دل؛ب ردلب دابعث دنب
حث دددل امسبق  ددد بن دددمدجبحثامح دددوبحث  سددد بحث  دددا بثرش صددد  ب ددد بالدددمدبو دددفبحثش صددد  ب

 دمبحث ااذد ب دمدبا صد  بوع،بوحثول د بيد عحابحإلنسدلسبذدعب  وردفب ادل كبحثا دلع،بحث شاا 
بحإلنسلسب  ب للومبن اا ب  ور  .
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 ويةلدى طالب املرحلة الثان ثانًيا: الكفاءة االجتماعية

سب ا دددئ،بفسبحث  دددلاعبح لو لط ددد ب  هدددممب واددداعبحليادددلع و ا دددابيوددد ثاب،بذهدددعب مدددمَّ
بيلثاايدداب دد بحثامح ددوبحثاحالر دد بوحث لال دد بحث ا طدد بيلإلنسددلس؛بو دد بحث م ددنبذددعبحلعب ددلك
بحثوعبطلل شبحث  لاعبح لو لط  بثا بنمنب اح وبحثوار مبحل ل عبثر ب د روبحثواايدابعس

عع دثد بوحث ااذد ؛بوب،بوحث هدلاع،بوودعلبحثاحذع د ،بولل بثم لكب واحالر ببدر بثمثد بعيادلعب اداَّ
،ب اولبحثدذ لابحثادلن ع،بفضلذ بفث بحإلالاعبفث بياالبحثامحنئبحثذحط  بحلالا بدحكبحثصر 

بكبحث ااة  .وحث هلاح
وطادددداَّلبحث  ددددلاعبح لو لط دددد بوددددعلبحث ددددااعبثردددد بح ددددو احمبحث هددددلاحكبح لو لط دددد ب

  دددلبعنهدددلبطاددداَّلبي نهدددللبحث دددااعبثرددد ب الثاددد ب،بحث من ددد بذدددعب دددوبللندددئب ددد بلمحندددئبحثا دددلع
  دددلبعسب،بوذلثر ددد بذدددعبحثام دددلكبحث ر  ددد بحثش صددد  ،بحث مح دددفبح لو لط ددد بحث ولمثددد بي هدددلاع

يبوذلثر د بيلثشدموبحثدذ،ب  بطالدعلبحث دااعبثرد بحثو لثدوب دعبحخالداا ببلادل حث  لاعبح لو لط
ودثد ب،ب  لبيسلثابذعبطا رقبحلوداحلبحثش صد  بوحث هل د ،بي سابطا رقبحثومحذقب عبحث ر  

 ددد بالدددمدبط دددما بثم دددلكبفيالب ددد بثهدددلبندددليعبح  دددو احابط مت ددد بحثطلثدددئب ددد بحثوددد ثرابذدددعب
عبحث  ددددلاعبح لو لط دددد بطو اددددوبذددددعب ا مثدددد ب دددد بعسبعياددددلبوتجرررردش اة رررراشج  لرررر ،بحخالدددداا 

ثا دد بوح،بوح طصددلد،بوحث هددلاحكبح لو لط دد ،بوحثوملدد بحثددذحطع،بحثالل دداب لهددللبحثالليدد بحثذحط دد 
ب.وع دددلثرئبحث محلهددد ،بونمط ددد بحثو دددلثمكبح لو لط ددد ،بوح ثو لعيددد ،بوح  دددو مث  ،بيدددلثل  

ب(.867لبصبم2013،بث لاع)
 أبعاد الكفاءة االجتماعية:

 رلب لمب،ب ابحالورفبحث ل امسب مدبوضعبعيالعب ااععبث  هممبحث  لاعبح لو لط  
 ددوبيل ددلببمضددعب ا مثدد ب دد بحلياددلعب دد ب ل ددمامبحثش صددعبثر  ددلاعبح لو لط دد بحثوددعب

عبحث  لاعبح لو لط  بذدعلبحثالليد بحثذحط د ،بطا ت ابث باؤاو  ،بثدذحطعحوحثومل د ب،بذهلل ب  ب اَّ
برل ددلب ددلمبرالدداببواايدداولبذددعبعياددلعبعالددا بطو اددوبذددعلب،بوح طصددلدب،وحث هددلاحكبح لو لط دد 

،ب ا ددددددددمع)بوإعحاعبحث ضددددددددئ.،بو ددددددددوبحث شددددددددممك،بوضدددددددد ءبح ندددددددداذل ،بحثو اددددددددوبحثاددددددددلن ع
ب(.84صلم2012
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 أواًل: الدافعية:

طاو ابحثاحذع  ب  بحثامح وبحث س طاعبثرد ب درم بحثطلثدئ؛بثدذحبطاودوبحثاحذع د بثدا ب
لبعو  دددد ب بط ددددوبثدددد بعو  دددد بحث هددددلاحكبحلالددددا ب ددددمحاب رددددلبفسبثهدددد،بحثطلثددددئب اط دددد بول دددد 

ثع دددلمبعحذع ددد بحثطلثدددئببددداواب ل دددمبذدددعب،بعوبغراودددلبعوبحثار  ددد ،،بعوبح لو لط ددد ،بحث ااة ددد 
،ب  ددلبعنهددلبطدد ثابذددعب ددرم بحثطلثددئبفيالب  ددلب رددلبط ملدد ب دد بفناددليبحث هددلمبحثصددع  ،بن ددمم

 ور هدددلبحثطلثدددئبنادددمبنادددل بذضدددمبثددد بعنهدددلبطملددد بحث  دددلاحكبوحث هدددلاحكبوحث ادددلالبحثودددعبي
عحكبعيبن دلم،بحث ه  بحثودعبي دممببهدل وودعبع دللبثداعحاب،بفضدلذ بفثد بعنهدلبطاو داب د ب ادات 

ب(.ب98لبصم2017،ب ا ابو الييب)بحث و ر .

يلإلضددلذ بفثدد بعسبحثاحذع دد بوددعلب ا مثدد ب دد بحثامح ددوبحثوددعبطااددوبحثطلثددئبيلو ددوب
ثع دلسب)بلدابنمثدلسب د بحثداوحذعبو دل  دلبيمب،بثرواا بنادمبعوداحلب ارلد ،ب  بوضا بحثالثع

ب(ل441-440لبصبم2017،بورالاوسب

،ب ردلبيمدمسبحث داعبياللد بعحن د بفثرهدل،بوودعب د بحث ارداحكبحل ل د  بثر داعبالدوافع األّولية:
  دلبعسبحثداوحذعبحلوث د بودعلب،بوحثاح د بحثل سد  ،ب اولبحل مابحثضاواا بثرعد ش

بذعب،بغ لكبحث اعبحل ل   طر بحثاوحذعبحثضاواا بوحل ل   بحثوعبطشاعباب ذ ام 
حثطلثئ(بحثع دلمبيلث ادلبثد بعالدذب   د ب  رداعب د ب)بحثلشلطبحثاا عب بابثر وارم

حل سدددار بي صدددابح  دددوااحعبثلشدددلطببدددانعبديب  مثددد بثلث ددد ب طردددمنب لددد بعسب
 بيلا م.

وذددعبعغردددئبحل  ددلسبناددداب،بطادددالبغلث  ددلبيلثددداوحذعبحث موسدد  بعوبحث وار ددد الرردوافع النا و:رررة: 
سدددد روهلبذددددعبثرددددمبحثددددل  بح لو ددددلثعببدددددب"حثدددداوحذعبح لو لط دددد "بووددددعبطوارددددقبط

بولدل بعوحذدعبثردوارم،بيلث ا ءبعوبحث ر د بحث لال د بثرطلثدئ ،بوعوحذدعبثرل دم،بذ دام 
وعوحذدعبحثوا اد بوحثو ماد بة  دلبي د بث ر د بحثدوارمب،بوعوحذعبإلناليبنشلطب ار 

بح لو لثع.



 ماعيةة االجتكفاءال العوامل اخلمس الشخصية الكربى للشخصية وحتسني

 البينيالط دينلدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر املرش
 

                                                                                                                                                      23 
 

 

 

 

دد
لع

ا
 (

7
2

 
ر 

وب
كت

 أ
)

2
0

1
9

 .
م

 

 

حثامحنددددئبحل ل دددد  بحثوددددعبطوطددددمابثددددا ببوطددددا بحث ل ادددد بعسبحثاحذع دددد بطاو ددددابف ددددا 
وثاددوبعودمب ددمابحثاحذع دد بحثوددعبطو ددمسبثددايهمبوددعلب،بحثطدمنبيل ددو احابالددمدب اح ددوبن ددموم

وا سددابحث ددل امسبن ددمبحثاحذع دد بح لو لط دد بثددا بحثطددمنب دد بالددمدب،بحثاحذع دد بح لو لط دد 
خالدداا ب دد بعوبغاادد عبطدداذاهمبفثدد بط لددعب ددلبثددا بح،بن اادد بعسبثددا بحث شددابيط  اددوهمبعحذددع

نبوطصماحكب مدبحثالثمبحث ا ء؛بوا عتيبوذحبحثاحذعبفث بطا ر باغ  بحثطم،بونمحيل،بعواحل
فضدلذ بفثد بدثد بذد سبحثاحذع د بح لو لط د ب،بنامبحثوالوسب عبحخالاا بذعب  ورفبحلنشدط 

ب اط ط بيلثالل بفث بح نو لاب رلبفسبحثطلثئبيلاذعبنامبحثو لثوبح لو لثعب عبحخالاا 
بوط ما بحثشامابيل نو لابفث ببر و بحث ا ط .،بلبنامبحثومح وبحإليالبع ع  ب

 ارة:ـــثانيا: امله

ثاددوبع ادداب ددمابحث هددلاعبذددعبحث  ددلاعبح لو لط دد بثددا بحثطددمنبيشددموبالددلصب ددلب
 بوطدددابءبحث هدددلاعبحثالنع ددد ببدددر ب دددوب ددد،بعوبحث  دددلاعبحثالنع ددد ()بيادددالببدددد"حث هلاعبحثالنع ددد "

وحث شددددممكبحثسددددرم   بذددددعبحث صددددوب،ب ددددلاعبح لو لط دددد بذددددعبحث لدددد دوحث ،بحث هددددلاعبحث ااة دددد 
بحثااح عب  بنل   بوحث ااذ بحثالنع  بوحثول  مبحثذحطعبحثالن عب  بنل   بعالا .

وطو ادددوب هدددلاحكبحث  دددلاعبح لو لط ددد بذدددعبحث هدددلاحكبح لو لط ددد بحثودددعبيو دددقبذرهدددلب
و فب رسدر ب د بب(بذعم1984وعوعجبو اذعب)بو،ب(م1982و  مدبب)ب" لذو"ب عب وب  

وحثار  ددد بحث وضددد ل بذدددعبطاايددداب  دددفبيوصدددالبحثطلثدددئبذدددعب،بحث هدددلاحكبحث  لاددداعبحث ااة ددد 
و ددد بحثصدددائبطاايدددابحث هدددلاحكبح لو لط ددد ؛بلنهدددلبطاودددميبثرددد ب،ب م دددفبحلو دددلثعب ادددر 

د بنادمبودال دمبذدعبحثداوا،بحثااياب  بحثالل ابذلث هدلاحكبح لو لط د بودعبحثودعبطملت ،بوطامت
،بحثشددددا لويب)بو ولمثدددد بوذددددقبحثسدددد للبح لو ددددلثع.،بقبي مح ددددفب ارلدددد و ددددرم ب ددددوارمب واردددد

ب(.137لبصبم2016

  لبطاو ابحث هلاعب  بع اابحثامحنئبط ثرا حبذعبحث  لاعبح لو لط  ؛بثذث بذ سبطَدمحُذَاب
ب  بحث  لاعبح لو لط  بثا بحثطلثئبيوطرئب اا حب  بحإلط دلسبثد االبحث هدلاحكب  سوم بثلدٍّ
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ععبدحكبحثصدر ؛ب ب د بحث ددااعبثرد بفط دلمبحث هددلمحث ادات ،بوطشددو وبحث  دلاعبح لو لط د بثردد ب دوتٍّ
لثدددددد بحثضدددددداواا بثروال ددددددوب ددددددعبحثواددددددلانبح لو لط دددددد ب،بوإعحاعبحث سدددددد مث لك وحث هددددددلاحكبحث ات

ب(.Jones et al., 2015: 2284)بوحثالنع  .

 

 ة:ــثالًثا: املعرف

 ددددوا دبوحثوا رددددئبفسبحث ااذدددد بوددددعبحثول دددد بوح  ددددو احابوح  ددددولولجبوح  ددددول لطبوح 
،بوح دددو للبحثمح دددع،بوحث ااذددد بودددعبي اليددد ب  دددلط حبط دددوحبحثددد   ،بوحثوارردددوبوحثو سدددرابوحثسددد    

وبلثوددلثعب،بونوددلنمب ددراواطهل،بعوبح  ددو احابإلعحاحكبط لثددوبحث  لنددلك،بو ااذدد ب ا دد بحثوددمحيسب
عوب،ب طس حببوا رقبحلواحلبي  ا بوع هوبناا  بعوسبح وا لدبحثوصا حبيلثو ذي بحثامس 

ب(.20لبصبم2015،ب سرم)بحثوااب بوحث ط ؛بلنهلبطس حببواايابحث  هممبحثصا حبذما ح.

وذ  لبثرل لالكبحثل اا ببر بحث ل ار بذ سبذهمبن  ا بحث ااذ بحثالنع  بثا بحثطلثدئب
وثرد ب د روبحث ادلدب،بياو ابع ا حبيلثغبحلو   بثواايابحثول  بيط  ا بحث  لاعبح لو لط  بثايد 

البحث ددل ار بحثددذي بيدداوسبعسبحث ددااعبثردد بح ددوع لدبوط سددرابحثا ددلنوبحثالنع دد ب دد بولددل بيادد
و د ب،بحخالاا ب  ببر بحث ممنلكبحثان س  بث لبيطر مسبثر  ب"حث  لاعبح لو لط  بحثالنع د "

،بوددذحبحث ل ددمابذ ندد ب دد بحث  وددا بيدد سبحثطددمنبحثددذي بيو واددمسبيلث ددااعبثردد بذهددمبحثا ددلنو
  لبعنهمبي لمسب،بو  لاعبحلو لط  ب و م  ،بخالاا بُيَل ُّمسب هلاحكوحإلالاحكبحثالنع  ب  بح

ب(.Trentacosta & Fine, 2010: 3)بثم لكبحلو لط  بفيالب  بعذضوب   ب محوم.

و  بولدلبط  دابحث ل اد بثرد بعسبحثم دمدبفثد بحث  دلاعبذدعبعيب ادلدب د بحث هدلاحكب
دلبث ددلبطشدرابفث دد ب ا د،بيوطردئب دماعب دد ب دمابحث ااذدد  ذدد سب،بمبحثااح ددلكبدحكبحثصدر ووذ  

  لبطدابءبحلعب دلكب،بحث  لاعبح لو لط  ب اط ط بيصماعبوث   بي لبياالبيلث ااذ بحثالنع  
بدددر بحث ااذددد بحثالنع ددد بوبدددر بثددداعبلمحندددئبعالدددا بدحكبحثصدددر بثدددا بندددمنب اح دددوبحثوارددد مب

ث شدممكب  لبطوض  بوذمبحثامحنئبحثااياب  بح،ب    لبنمنبحث ا ر بحثالنما ،بحل ل ع
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ي مددد بحث دددمدبيددد سبُيادددابحث ااذددد ب ددداط ءب،بوحث دددااحكبوحث هدددلاحكبحث ااة ددد ؛بوبلثودددلثع،بحثسدددرم   
بيصماعبوث   بب اابحث هلاع.

 مظاهر الكفاءة االجتماعية

  قبحثوااافبيلث  لاعبح لو لط  بووعلب ا مث بحث هلاحكبوحثسدرم  لكبوحث  داحكب
وبحث احودددقبثرددد بحثو لثدددوببلادددل ب دددعبحث او دددعبع،بح لو لط ددد بحثودددعبُط  اددداب ددد بَ دددْاابحثطلثدددئ

يصددد  بب–  دددلبطاو دددابحث  دددلاعبح لو لط ددد ب،بحث اددد ءبيشدددموبفيادددلبعبطادددلمبحث مح دددفبحثا لط ددد 
َ  رددد بثا  دددعبحث هدددلاحكبح لو لط ددد بحثودددعبياوللهدددلبحثطلثدددئب دددعبيدددلاحبذدددعب  لطددد بب–ثل ددد 

احكبذدعبحالو دلابحث هدلبوثم لط بح لو لط  ؛بذلثطلثئبدوبحث  لاعبح لو لط  بيلاح،بحثرم   
لبم2012،باضدمحس)ب  دلبيسدو ا هلبيطدالبطد عت بفثد بندمحطمبفيالب د .،بحث لل   بث وب م ف

ب(.134صب

وا مد ب ْصدَابيادالب د ب،بوط هابحث  دلاعبح لو لط د ب د بالدمدبيادالبحث  دلوا
بل(57لبصبم2016،بث لا)بطر بحث  لوابحث  ر عبثر  لاعبح لو لط  بذعبحخطع

 وحن ال كبحخالاا .،ب  لبيلن ال ط عسبيممسبحثش  بوحط -

 وحثوصالبيشموب لل ئ.،بفعحاعبحثاوحذع -

 حثومح وبحث اتلد. -

 ودحكب ال .،بطشمروبثم لكب ا   -

 حثا وبيشموبلراب عبحخالاا . -

 

 أوًلا: املسؤولية اجملتمعية:
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طاو دددددابحث سددددد مث  بح لو لط ددددد ب ددددد بعودددددمب  دددددلوابحث  دددددلاعبح لو لط ددددد بثدددددا بذ ددددد ب
 رلبطوشموبحث رمدبنامبحث س مث  ب،باللصبثا بنمنبحث ا ر بحثالنما بوبشمو،بحث احو ر 

وحثو لثدددوب دددعبحث  دددلا؛بذ دددعبودددذحبحثدددل ءب ددد ب،بح لو لط ددد بثدددا بحث ددداحو ر ب لو اددد بثرومح دددو
وُاشددا منهمبذددعبعنشددط بطل ددعب هددلاحكب،بحثو لثددوبُي هددابحث  ددلابثر دداحو ر بح وو ددلمبوحثادداص

عوبحث او ددددعب،بعوبحث اا دددد ،بكبذددددعبحث لدددد د ددددمحاب لنددددنبحث شددددمم،ب ددددوبحث شددددممكبثددددايهم
عبحث  ددلُابحث دداحو ر بثردد بحث شددلا  بذددعبعنشددط بولعذدد ،بحث ادد ء وادد عيب ددوبدثدد ب،ب  ددلبيشددات

وبشدددموبالدددلصبندددمنبحث ا رددد ب،بفثددد بطل  ددد ب ددد بحث سددد مث  بح لو لط ددد بثدددا بحث ددداحو ر 
بحثالنما .

 دداعبو ددا ب دد بعو هددللبولددمعبحث،ب رددلبط َلدد بحث او اددلكبثردد بثدداعبعث دداعبان سدد  
،بوط ددددلعدبحلذ ددددلابحإليالب دددد ،بو للدددد ب ددددوب له ددددلبفثدددد بحخالددددا،بطدددد ثرامبذددددعبحثا لثدددد بوحث دددداع

وحثا لي بحث او ع  بيلثا لظبثر بحثع مبحل ل   بوحثو لثرابوحثالعحكبحثوعب لمبثررهلبحث او عب
 وبوذحبيومبث بنااقبحنو لابحث اعبفثد ب،بعوبحث لنمنع،ب محابث بنااقبحثض ءبح لو لثع

ذلإلنسلسبيل عب ااحط بحث اعي بوحثا لط  ب،با لث ؛بلسبحثالل بفث بح نو لاب لل بع ل   حث
  ددددلبطا ددددوبحث سدددد وث  ب،ب رددددلبي هددددابحثامحنددددئبحإلباحط دددد بوحثع لعيدددد ،بثددد بنااددددقبح نو ددددلا

حثوعبط اعب لذبحثص ابيلنو لن بفث بحل اعبثمبطوطمابذدعبحث  َ دا؛بثوشد وبحثم دءب،بح لو لط  
ب(.1762لبصب2016،بحثل ر )بحث او ع..بثم،بحث ا ءبي 

 ثانيا: االنتماء:

عوب،بياددالبح نو ددلابي ندد لبحثالثدد بحثوددعبيوشددموبذرهددلبلدد اسب دد ببل دد بحلو لط دد ب ارلدد 
عع وا  ددداب،بواالدددعبف سدددللبحث ددداعب  دددمحن بعوب طلثدددئبي نددد بلددد اب ددد بحث دددو،بل لثددد ب ادددات

حثوددعبطو ر ددوبذددعبعث ددللببح نو ددلاب ضددماب ا مثدد ب دد بحلذ ددلابوحثعدد مبوحلثدداحلبوحثو لثرددا
ذهدددمبيشدددموبلدددذوابحثهماددد ب،بوطا دددلبيددد ب وددد بطوادددمدبفثددد ب  دددلسب اسدددمل،بحث ددداعبة ا دددلببهدددل

،ب  ددددلبعسبح نو ددددلابوددددملباددددامابعحالرددددعبيااددددوبحث دددداعبيشددددااببدددداو بحثا لثدددد ،بح لو لط دددد 
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عوبومبف سللبطالمبع اب ادر بي ادلبحثدم اب،بوبلاط لطببرل بوبر بعذاحعب او ا بوبر بونل 
ب(.24لبصبم2017،بذو ا )بلابث .وح نو 

ودثدد ب،بواموسددئبح نو ددلابعو  دد ب  ددا بثددا بحثطددمنبذددعب اح ددوبحثواردد مبحل ل ددع
وولدددددل بثم ددددد بوث  ددددد ببدددددر بحثاحذع ددددد ب،بيصددددد و بللن  دددددلب ددددد بلمحندددددئب"حثاحذع ددددد بح لو لط ددددد "

وحث  دددلاعبح لو لط ددد ؛بذالدددابحثل دددابفثددد بن  اددد بحثو دددلثمكبح لو لط ددد بذدددعب،بح لو لط ددد 
ذددد سبحثطلثدددئبدوبحث سدددوم بحثادددلثعب ددد بحثاحذع ددد بح لو لط ددد بيسدددا بفثددد بط دددما ب،با ددد حث ا

  دلبيو ادوبدثد بذدعبحثاغ د بذدعب الوثد بذهدمبحخالداا ب،ب شلثابح نو لابفثد ببر ود بحث ا طد 
بوبلددلابحثدداوحيءبحثالنع دد ب اهددم؛ب ددعبح ددو احابحثطلثددئبذددعبحثو لثددوبحلو لط  ددلبذددع،ب دد ب مثدد 

 بحث هدلاحكبحث ااة د بحث و ا د بذدعبحثل دم؛بو د بالدمدبن دمبودذمببر و ب رلبط داعب ا مثد ب د
ب  بحث  لاعبح لو لط  . لبي سوم بثلدٍّ ب(.Over, 2016: 5)بحث هلاحكبيص حب و وا 

 العمل اجلماعي: ثالًثا:

حث هددد ب،بياو دددابحثا دددوبحثا دددلثعب ددد بعنادددحبحثطدددالبحثودددعبطسدددهتوبحث هددد بحإلنسدددلن  
وحثوددعبياددئبعسبيددومبحث ددااب،بلبوددعبع ددللب ددوبحث هدد حثوابمادد بوحثوار   دد بيصدد  بالل دد ؛بلنهدد

و  دفبعسبيداب ب،ب  بالمثهلببوار مبحلن لدب  فبيو لط مسبذعبث وبل دلثعبثرد بحث ردا
ددلب ددعبحثا لثدد  حب لدد ،بو الوثدد بفع ددللهمبعحالددوبحث ادد ء،بط ددمسبعحن   ،بو الوثدد بلارهددمبلدد ا 

وولدمعبحث او دعب،بث داع  دلبعسبحثا دوبحثا دلثعبيادابضد لن بثملدمعبح،بوث  ب ااعب و دالر 
ذاودد بحث ارددوبحثل سددعب دد ا منابذاواددابحثددذيبثدداَّلببااح ددو بثر دداعبعوسبحثا لثدد بثددمب،ب مددو

عسب دددوبذددداعبيسدددهمبياددداعبعاوح بل لط ددد لباو ب)بيسدددوطعبعسبيوادددلويب  هدددممبحثا لثددد بذ دددلدل
بب(.14لبصبم2011،بال ا)بواو بنلن و (.،بواو بن  و ،بثا  

بلبم2017،ب ددددلثح)بحلودددداحلبحثوددددعبطو اددددوبذددددعبة ا ددددقبحثا ددددوبحثا ددددلثعبحثاايدددداب دددد 
،بوح واحمبحثل مبوحث دمحنر ،بوطا وبحث س وث  ،ب(لبعن بيسلثابحثطلثئبثر بطل   با صرو 77صب

 وحث سلو  بذعب  لعب او ا .،بوحث شلا  ب عبحخالاا ،بوطل   ب ااط بثر بحثوالوسب
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دددددعبحث دددددااعبثرددددد بح وسدددددلنبحث هدددددلاحكبحث اط طددددد بيلثا دددددوبحإلنسدددددلنع؛ب  لث هدددددلاحكبيل ت
و دداث بفناددليب،بوياددلععب صددررو بحث ااة دد ،بحإلنولل دد بحثوددعبطسددلثابحث دداعبثردد بحط ددلدبحث دداحا

 وحث ل  .،بوحثا لة  ،بو ذث بحث هلاحكبحث اط ط بيلثلشلط؛ب لث هلاحكبحثاالض  ،بحثا و

دددعبقددد مبحثادددمحا ،ب دددعبحادددواح همبذدددعبطصددد  م،بوحث لل شددد ببدددر بعثضدددلابحثا لثددد ،بُيل ت
 ث اح م.وح،بوطل رذبحث طء

حث شددلا  ب ددعبحخالدداا بذددعبطا ددوبحث سدد وث  ب رددلبطسددلثابحثطلثددئبثردد بح وسددلنب
بوطل   بحث ااحكبحثع لعي .،بحث هلاحك

 

 النظريات املفسِّرة للكفاءة االجتماعية:

وطا ر ددلكب ااة دد بط ددممببمضددعب،بحث  ددلاعبح لو لط دد بوددعبدثدد بحثلسددقب دد ب  ددلع 
 بح لو ددلثعبحث و ل ددوب دد بالددمدبحلث ددلدبحثطلثددئبثردد بعا دد بح  ددوااحعبث  لا دد بحثسددرمب

،بوحلن لطبحثسرم   ،ب  لبيشو وبوذحبحثلسقبثر ب ا مث ب  بحث هلاحكبحث ا   ،بوحلنشط 
وحث اددلالبحث  ور دد بحثوددعبط هددابلر تدد بذددعب ددماعبحثسددرم بح لو ددلثع؛بوحث  ددلاعبح لو لط دد ب

حث ددفابحلو لط  ددل؛بب للدد بحلو لط دد بع ل دد  ؛بلسبحث او ددعبي  ددامبذددعب للدد بفثدد بحثطلثددئ
،بو ااذدد بل  ددعبلمحن هددلب دد بالددمدب ا مثدد ب دد بحثل ااددلك،بثددذث ب ددلودبحث ددل امسبط سددراول

،بحث اطدلنع)بوغراول.،بوحثل اا بحث ااة  ،،بوحثل اا بحثسرم   ،ب لهللبن اا بحثوارروبحثل سع
ب(.2لبصبم2013

 

 

 نظرية التحليل النفسي:

ددددلبثواايددددا    سدددد بن اادددد بحثواررددددوبب–اددددابذاوببيددددادبح ددددطم بحثواررددددوبحثل سددددعبوذ  
ثردد بثمثدد بعادد لابوددعلب ددلهمبحث اددلبذددعبحثا ر ددلكبحثل سدد  بحثوددعبط ددلعبطسواصدد بب–حثل سددع



 ماعيةة االجتكفاءال العوامل اخلمس الشخصية الكربى للشخصية وحتسني

 البينيالط دينلدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر املرش
 

                                                                                                                                                      29 
 

 

 

 

دد
لع

ا
 (

7
2

 
ر 

وب
كت

 أ
)

2
0

1
9

 .
م

 

 

حثل سددد  (بي دددممبثرددد بحث دددلهمب)بوذددد بثدددمجبح ضدددطاحيلكبحثاصددد   ،بثرددد بعيب دددلهمبرالدددا
وذدعبحثمح دعب،بو ا مث ب  بحث الالبحثل س  ب رلبيو ثفب لهلبن دلمبثر دعبلايدا،بحث ذ ما

سبن اادد بحثواررددوبحثل سددعب ددابولهددنبحلن ددلابفثدد بن طدد بوددعبذددعبحثمح ددعبط رددغبحث ليدد ب دد بذدد 
 رلبفسبحث  احكبح ن الث  بذعبحثط مثد بحث  مداعبطودا ب،بحلو   بثااح  بحثش ص  بحإلنسلن  

ب(.203لبصبم2017،با  لنع)بعثا حبيلق  لبذعبط ما بحثش ص  .

وابحثو لثدددوبح لو دددلثعبيصددد  بث دددابططدددماب ل دددمابن ااددد بحثوارردددوبحثل سدددعب دددمدبع
حبذددعبحث اح ددوبحثا اادد ب،بثل دد بوحث  ددلاعبح لو لط دد بيصدد  بالل دد بذددعبن ددمبحإلنسددلس وطاايددا 

 د بحث داسبحثسدلبقب دلسبثر دلابحثوارردوبحثل سدعب،بم(بيلثواايدا1960)بحث  ماع؛بذ  ب  دوبثدلم
بثد بحث و رداحكبحث ا طد  بلمثد؛بع دلبيادابياو اوسبحث اعبيصماعبلمواا بن ل  لب  ر  لبو سدو م 

اوسبفثد بحثو دلابعسبحثل دمبحثل سدعبثإلنسدلسبياداثبذدع،ب(بذ ابطمل بحثار لام1960) بوحث ل ت 
،ب رلبيااثبة  بحثو لثوببر ب دوب د بحث ردمدبحث رمثمل د بحثللاد  بثدا بحثط دو،بن لمب  وم 

ب(.Beebe, 2014: 10)بوعن لطبحثاثلي بحث  ا  بث ب  ب  َ وبحث لن ر بثر باثليو .

 ة السلوكية:النظري

ياو ددابحث اددمابحثان سددعبثرل اادد بحثسددرم   بوددمبحثسددرم بحث ددلوايب دد ب رددلب  ع دد ب
طار دد بوطاايردد ؛بو دد بولهدد بن ددابحثسددرم رر بعسب ددرم بحث دداعب موسددئ؛بلسب ددرم  لكبحث دداعب

،برم  لكب موسدد  بو وار دد  ددب– بولهدد بن دداوم ددب– ددمحاب لنددنب ددما بعوبغردداب ددما بذهددعب
  بذددعبثدداعبعن ددلطب وسدد  ب دد بحثسددرم ؛بوثواايددابا صدد  ب  ددلبيددا بحثسددرم رمسبعسبحثش صدد

حث ددداعبذاررلدددلبعسبحثع دددلمبيا دددوبطاايددداب دددلبي دددممبيددد بحث ددداعب ددد بطصددداذلكبثرددد ب ددد  بحثددداوحمب
 ردددلبي مددد بق ل ددد ب،بوا  دددابح دددملاابثرددد بحث م  ددد بذدددعبحثسدددرم بحإلنسدددلنع،بوح  دددو احا
،ب ذددعب)ب دد   هل.ذسددرم بحث دداعب امددممبيلثاايدداب دد بحث دداولبحث سددو ر بذددعب،بوحثددواممبيدد 

ب(.28لبصبم2017
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ذ دددابادددهاكبردددلواعب،بو دددعبيادددلععبحليادددلثبحث  وصددد بيلثل ااددد بحثسدددرم   بوطم ددداهل
ب ددد ب ردددلب  ع ددد بطااادددفبحث دددل ار بثهدددل؛بذ دددابع ددد انبحث  دددلاعب حث  دددلاعبح لو لط ددد بطادددم  

ر ودد بح لو لط د بُطَادداَّلبثرد بعنهددللبنودلجبثم ددواليلكبحثال د بحثوددعبي دممببهددلبحإلنسدلسبطاددلمبب
ددلبي  دداعبعسبحث  ددلاعبح لو لط دد بطلشدد ب لوددلجب،بحث ا طدد    ددلبطددمثعبوددذمبحثل اادد بحوو ددلمبالل  

،بوعنهددددلبث سددددنب ودددد ثاعبيلثش صدددد  ،بوعو هددددلبحثو ددددلثمكبح لو لط دددد ()بثرو ددددلثمكبحث  ور دددد 
ب(.Kelly, 2014: 14)بوحث صلن بحث  ر عبثر اع.

 النظرية املعرفية:

حث ااذ بثا بحث اعبي دابث دابح دواحط ا لكب وولث د بطا بحثل اا بحث ااة  بعسب اوثب
ب(ل12لبصم2017،بب بناحعبوحثمنلل)بوطور  بة  لبيرعب  بن لط،بذعبحث   

،بوإثددلععب دد لغ بحث ارم ددلك،بوحثو سددرابح نو ددلنعبثر ارم ددلك،بح نو ددلمبح نو ددلنعبثر ارم ددلك
وح ددددوالل ب،بلثدددذح اععوبحث ااذددد بحث اصدددر بي،بوح  و دددلظبيلث ارم دددلك،بوبلدددلاب ااذددد بلايددداع

 حث ارم لكبثلابحثالل بفثرهل.

حبحثل ااددد بحث ااة ددد بب–ث دددابططا دددنبحثل ااددد بحث ااة ددد ب وبشدددموبالدددلصبع ادددابطاايدددا 
ددلب،بفثدد بطدد ثراحكب سددوم بحث  ددلاعبح لو لط دد بثردد بحثالثدد بحثل سدد  بثإلنسددلسب–ثم و ددلنب ووذ  

ثسددر   بطدد عتيبفثدد بف ددلي بثهددذمبحثل اادد بذ ندد بفثدد بللنددئب ع  دد بعسبحثو ددلثمكبح لو لط دد بح
ل و دهمث بذدعبحثاداوثب،بواداع،بحإلنسلسبيل  و لنبذ سبعثاح بح  و لنبط مسبع اابوضم  

دل   دلبيو ادوبدثد بذدعب دمسب،بثلا لبيممسب سوم بحث  دلاعبح لو لط د بثدا بحإلنسدلسب ل  ض 
ب(.Lee et al., 2010: 3)بحل رمنبحث ااذعبثاي ب ر   ل.

 النظرية الواقعية: 

حثل ااددد بحثمح ع ددد بيط  اددد بط سدددرابحإلنسدددلسبثرو دددلثمكبح لو لط ددد بث الددداا ؛بطهدددومب
ددلبثهددذمب،بوطاددالبحثل اادد بحثمح ع دد بثردد بنطددللبوح ددعبيل ددمب"حثل اادد بحثمح ع دد بح  و لب دد " ووذ  
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حثل اادددد بذدددد سبحلادددد لصبحث صددددلبر بيل  و ددددلنبيو واددددمسبي سددددوم بعثردددد ب دددد بحثا دددد بذددددعب
حبذدعب  ع د ب،ب ردابحث صدلبر بيل  و دلنو م هدمبحثش صدعب  لاند بي،بطصماحطهم ودثد بطاايدا 

و  دلبطددا بحثل ااد بيد سبحلاد لصبحث صدلبر بيل  و ددلنب،بطدم اهمبثرالثد بحث  حل د بث الداا 
بع اددابع دد بذ نهددلبطدداحومب ددذث بعضددافبطشددوو لبذددعبط ردد مب دد بيملددمسب شددلثابفيالب دد بطاددلوهم.

(Geisner et al., 2015: 2.)ب

حثش صددددد  بحث  دددددا بثرش صددددد  بوطاسدددددر بحث  دددددلاعببحثام ددددد ببدددددر بحثامح دددددوبحث  ددددد 
بح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنما 

بفسبثرامح وبحث  س بحثش ص  بحث  دا بطد ثرا حب  لادا حبثرد بحث  دلاعبثملو لط د بثدا 
،بوح ن سدددلن  ،بوحثاصددلب  ،بحث  دددمد)بووددذمبحثامح دددوبحث  دد بوددعل،بنددمنبحث ا ردد بحثالنماددد 

اوثبحث رددوبذددعبحثاصددلب  بوح ن سددلن  ب دداط ءبيصددماعب  لادداعبذدد سب دد،بوح ن وددل (،بوحثددمثع
وومب  ب مابحن  ل ب سوم بحث  لاعبح لو لط  ؛بثذث بيطردقب،ببو مسبحث رقبح لو لثع

 ا د حكبثر بوذي بحثال رر ب"ُيْاَاحبحثالث بحث  حل  "؛ب  لبطوسمبحثاصدلب  بيلثاسل د  بطادلمبحث
 ما بطع لبح ن سلن  بذ نهلبطوسمبيلث روبنامب،ب  وحث روبنامبط ما بحث شلثابحثسر ،بحثسر   

بوحثو لثوبح لو لثع.،بحث شلثابحإليالب  

وحث  دددلاعبح لو لط ددد ب ددد بحثامح دددوبحث ه ددد بذدددعبطاايدددابن  اددد بحثو دددلثمكبحثرم  ددد ب
  لبعنهدلب،بثرطر  بذعبل  عب ال كبحثا لعب رلبطسلثاومبثر بحثومحذقبحثل سعبوحثش صع

يدد بفثدد بحثلاددل ب،با بودد  ابحثطر دد  ع ددلابثرصددا بحثل سدد  بثدد وطادداب دد بحثامح ددوبحثهل دد بحث  عت
لب لبي ابيد ب او الدلب،بثهذحبذهعبضاواعبحلو لط  ،بوحثومحذقبحثل سع،بح لو لثع والصم  

ورهددددماب  ددددلا مبثصدددداا ب اددددولبحثامث دددد بو دددداح ب،بحثرددددممبذددددعبرددددوبحثواددددايلكبوحثصددددامبلك
و احثددلعبثمح ددوبحثش صدد  بحث  سدد ب،بئحثا لذددلك؛بوبلددلابثردد بدثدد بذدد سبحإلثدداحعبحثارددابثرطلثدد

وناادددددقبحثلادددددلعبثرو ردددددئبثرددددد بعيب،بحث  دددددا بيسدددددلثامبثرددددد بح وسدددددلنبحث  دددددلاعبح لو لط ددددد 
ب(.1760لبصم2016،بحثل ر )ب امبلك.
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و ددد بحث هدددمبح نو دددلمبفثددد بعو  ددد بعوابحث ال رددد بحثمحثايددد بذدددعبحثام ددد ببدددر بحثامح دددوب
حبحثاصدددلب  )بحث  سددد بحث  دددا بثرش صددد   وح ن سدددلن  (بوطاسدددر بحث  دددلاعب،ب دددمدوحث ،بوطاايدددا 

بح لو لط  ؛بوا م بطر   بن  ا بوذمبحثام  بذعبحثل لطبحثولث  ب  لبطاحولبحث ل ا ل

 ددابط ددمسبحثاصددلب  بدحكب،بلبثلددا لبط ددمسبحثام دد ببددر بحثطلثددئبووحثايدد ب ددر   ةررررررررررالعصا ي
ذددد سبحاط دددل ب سدددوم بب،طددد ثرابفيادددلبعبعوب دددر عبثرددد بحث  دددلاعبح لو لط ددد بثايددد ؛بذ ددد بنل  ددد 

حثاصدلب  ب ددابي ادداب د بحثودد ثراحكبحثسددر   بثر  لا دلكبحثمحثايدد بثردد بحث  دلاعبح لو لط دد بثددا ب
حثطلثئ؛بو  بنل   بعالا بذ سبدث ب ابيداذعبيلثطلثدئبفثد ب الوثد بفيادلعب ودل  بحلو دلثعب

ود ثرابوث دعبيمدمسبودذحبحث،ب و اوبذعبع احن ب  لبياذا بفث بحثواسدر ب د ب  لاطد بح لو لط د 
ب دد بحثودد ثرابحثسددر عبذدد سب د بحثضدداوايبعسبيو وددعبحثطلثددئبيددلثااععبذددعبط لثمطدد ب فيالب  دلببددا  

ب  بح  والي بحثالنع  .،بح لو لط    وعسبيو وعبي سوم بثلدٍّ

لبياو دداب ددا بطدد ثرابحث  ددمدبثردد بحث  ددلاعبح لو لط دد بثددا بحثطلثددئبثردد ب ددا بولرررررررررررررررررالقب
ب سددوم بحثا ليدد بحثمحثايدد حطسددلمبحث ال ردد بحثمحث و ددوب سددوم بحث  ددمدب،بايدد بيلثا ليدد ؛بذ ر ددلب ددوَّ

 وحثام ب ا ح.،ب ر لبحاط عب سوم بحث  لاعبح لو لط  

بحلن(بيلثا ليدددد ب)بلبثلددددا لبيوسددددمبع ددددرمنبحث ال ردددد بحثمحثايدددد اا بسررررا ية حب دددد ب  َ ددددو  طاايددددا 
دلبذدعبحث ادلععب د ب سدو،بحث  ان  م بحث  دلاعبح لو لط د بثدا بذ سبح ن سلن  بطرائبعوا حبول  
بحثطلثئ.

 

 الدراسات السابقة:

(بفثدد بحثواددالبفثدد بع اددابح ددواحط ا لكبحثوال ددوبم2017)بودداذنبعاح دد بعبددمبياوددمسب
ح لو دلثعبح دو اح  لب د ب  دوبحثطر د بحث موددمبر بوحث و دم ر بحث روا در بي داحالبحث رد بث دداب

حثامح ددددوبحث  سدددد بحث  ددددا بذددددعبوحثواددددالبفثدددد ب سددددوم ب،ب ببددد بث ددددابحثا ادددد بحثاددددلنعبثرو ردددد 
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وحادو رنبثرلد بحثااح د ب،بحثش ص  بثا بحثطمنبحث مومبر بوحث و م ر بحث روا در بيلث اا د 
وح دو ا نبحثااح د بحث دلهمبحثم د عبح  دوطمثعب  دلهمب،ب(ب  بحثطمن106)بثر بثاع

ح دوبعو هدللبعسبح ن سدلن  ب لندنبعثرد بحثامب،بثرااح  ؛ب  لبطم درنبحثااح د بفثد بثداعبنودلنم
حث  سددد بحث  دددا بذدددعبحثش صددد  بثدددا بحثطر ددد بحث مودددمبر بوحث و دددم ر بذدددعب دددر ب دددلسبع رهدددلب

ببح ن ول   بثر  احك.

وثم وهددلب،ب(بفثدد بحثواددالبثردد بحث  ددلاعبح لو لط دد م2017)بو ددانبعاح دد ب ذددع
(بنلث  ددل؛ب377)بوحاددو رنبثرلد بحثااح دد بثرد ،ببوم ردابحثددذحكبثدا بحثطر دد بذدعب لط دد بحث دال

و ابطم رنبحثااح  بفث بثداعب،بثااح  بحث لهمبحثم  عبحثوارروب  لهمبثرااح  وح و ا نبح
عو هددللبعسب سددوم بحث  ددلاعبح لو لط دد بثددا بحثطر دد بذددعب لط دد بحث ددالبلددلابباالدد ب،بنوددلنم

  ددلبعرهدداكبحثااح دد بولددمعبثم دد بحاط لن دد ب مادد ببددر بحث  ددلاعبح لو لط دد بوبددر ب،ب اط ادد 
لبو ما ل.ب،ب  بحث الطم رابحثذحكبثا بحثطر  بذعب لط بو لسب سوم بحثام  ب اط ا 

فثد بذاد بح اط لندلكبب(Zhou et al., 2017)ببرل دلبوداذنبعاح د بيودمبورالداا 
وإع دددلسبحإلنواندددنبثدددا بحث ددداحو ر ب ردددلب،بحث ااددداعببدددر بحثامح دددوبحث  سددد بحثش صددد  بحث  دددا ب

ثم د عبحثوارررددعب(بنلث  دل؛بو ددابحثو دابحث ددل امسبثرد بحث ددلهمبح998)بحادو رنبثرلد بحثااح دد 
 د ب دلسبعو هدللبعسبولدل بثم،ب  لبعرهاكبحثااح  بحثااياب  بحثلولنم،بحث لنمبثر بح  و لن 

وإع دلسبحإلنواندنب د بنل  د بعالدا ؛بوعسبولدل بثم د ب،ب ر   ببر بحث  مدبوحثمثعب  بنل  د 
 دددلبفيالب ددد ببدددر بح ن ودددل بوحثاصدددلب  بوح ن سدددلن  بوإع دددلسبحإلنواندددنب ددد بنل  ددد بعالدددا ؛ببرل

ثرضددد رابطددد ثرا حبفيالب  دددلبغرددداب  لادددابثرددد بفع دددلسبحإلنواندددنب ددد بالدددمدبحن  دددل بحثو  دددفب
بحث و ا  ب مدبحثالن  .

(بفث بفيالعبحثام  ببر بحثامح دوبحث  سد بم2015)بذعب ر بواذنبعاح  بحثا م ع
و ددددابحاددددو رنبثرلدددد ب،بوح ددددو احمب م ددددعبحثومح ددددوبح لو ددددلثعبة سدددد م ،بحث  ددددا بثرش صدددد  
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  ددددلبح ددددو ا نبحثااح دددد بحثالث دددد بحث ددددلهمبحثم دددد عب،ب(بنلث  ددددلبونلث دددد 426)بحثااح دددد بثردددد 
و ددابطم ددرنبحثااح دد بفثدد بثدداعبنوددلنمبعو هددللبثددامبولددمعبثم دد ب،بحثواررددو؛ب  ددلهمبثرااح دد 

و ددذث بولددمعبثم دد بحاط لن دد ب،بحاط لن دد ببددر ب اط اددعبحثاصددلب  بوح ددو احمب م ددعبة سدد م 
بباحمب م عبحثومح وبح لو لثعبة س م . مل  ب ما ببر ب اط اعبح ن سلن  بوح و 

فثددد ببet al., 2012 (Holopaine)ببرل دددلب دددانبعاح ددد بومثمبدددليلر بورالددداا 
ح و شددللبحثام دد ببددر بحث  ددلاعبح لو لط دد بوحثسددم  بحثل سدد  بثددا بحث دداحو ر بوعاح دد بعواب

ب بثرد و ابحادو رنبثرلد بحثااح د،ب امبلكبحثوارمبذعبحث  لاعبح لو لط  بوحثسم  بحثل س  
  دددلب،بوحثو ددابحث ددل امسبثردد ب ددلهمبحثااح دد بحثطمث دد بحث ددلنمبثردد بح  ددو لن ،ب(بنلث  ددل412)

 ددلسب دد بعو هددللبعسبولددل بثم دد بفيالب دد ب مادد ببدددر ب،بعرهدداكبحثااح دد بحثاايدداب دد بحثلوددلنم
ب،بحثسم  بحثل س  بو هلاحكبحثوالوسب وعسبولل بثم  ب ر   ب ما ببدر ب هدلاحكبحثوادلوسبو دم 

و ددوب دد بحثسددم  ب،ب  ددلب بطملددابثم دد ببددر ب ددامبلكبحثددوارم،بناذلط دد بوحث مضددما  دد بح 
بحثل س  بوحث  لاعبح لو لط  .

(بفثدد بح و شددللب ددلبفدحب لنددنبLee et al., 2010)بو ددانبعاح دد بثددعبورالدداا 
وحل ددداحسبطوم دددءبحثام ددد ببدددر بحث  دددلاعبح لو لط ددد ب،بحثو دددلثمكبحثسدددر   ب دددعبعوث دددلابحل دددما

و لبفدحب لننبحل لثرئبحث ااة د بحثسدر  ت بطوم دءبحثام د ببدر ب،بحث وصماعبوعثاح بح  و لن
و دددابحادددو رنبثرلددد ب،بوط اددداب ددد بعثددداح بح  و دددلن،بحثو دددلثمكبحثسدددر   ب دددعبعوث دددلابحل دددما

حث لهمبحثم  عبحثوارررعبحث لنمبثر ب  لبحثو ابحث ل امسبثر ب،ب(بنلث  ل350)بحثااح  بثر 
 دلسب د بعو هدللبعسبحثو دلثمكبحثسدر   ب دعب،بح  و لن ؛بوعرهاكبحثااح  بحثاايداب د بحثلودلنم

طوم ددءبل ن  ددلبحثام دد ببددر بحث  ددلاعبح لو لط دد بب–وث دد بثدد  ب ددعبحل دداحسبب–عوث ددلابحل ددماب
ر   بطوم دددءبحثو دددلثمكبو دددذث بعسبحل دددلثرئبحث ااة ددد بحثسددد،بحث وصدددماعبوعثددداح بح  و دددلن

ب  لبط عيبفث بعثاح بح  و لن.،بحثسر   ب عبعوث لابحل ما

 اإلجراءات املنهجية البحث:
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  منهج البحث:

يل دددو احمبحثااح ددد بحثالث ددد بب– ددد بعلدددوبطا ردددقبعوددداحلبحثااح ددد بب– ل دددنبحث ل اددد ب
ار دددعبوودددمب"ع دددابعادددملدبحثوارردددوبوحثو سدددرابحث،بحث دددلهمبحثم ددد عبحثواررردددعب  دددلهمبثرااح ددد 

،بوطصدددمااولب    دددلبثددد بناادددقبل دددعبحث  لندددلك،بعوب شدددمر ب اددداعع،بحث دددل مبثم دددفبردددلواع
بوإالضلثهلبثرااح د بحثاق  د ".،بوطارررهل،بوطصل  هل،بو ارم لكب ارل بث برلواعبعوب شمر 

ب(287لبصم2008،بث ابحث    )

 جمتمع البحث وعينته:

و داب،بحثوابمار بي لط د يشو وب او عبحث البحثااح  بحثالثعبثر بل  عبحث شاذر ب
ب(ب شاذ لبو شاذ ب لهم؛بثو اروب او عبحثااح  .75)بحاو رنبثرل بحثااح  بثر 

 خصائص عينة البحث:

ددلبث و ردداحك ب–حثلددم ب)بطددمب سددلنبحثو دداحاحكبوحثلت َسددئبحث  مادد بلذدداحعبثرلدد بحث اددلبوذ  
بثاعب لمحكبحث  اع(.

 توزيع أفراد العينة حسب النوع:

 

 

 

 

 (1) جدول رقم

 وزيع أفراد العينة وفقا للنوعت
 النسبة المئوية التكرار النوع م

 %45.3 34 ذكر 1
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 %54.7 41 انثى 2

 %100.0 75 المجموع

ببرل لبنس  ،ب%(ب  بعذاحعبحثارل بد ما45.3)ب(بعسبنس  1)بيوضحب  بحثااودبا م
ب%(ب  بعذاحعبحثارل بفنلث.54.7)

 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات اخلربة:

 (2) جدول رقم

 توزيع أفراد العينة وفقا لعدد سنوات اخلربة

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرة م

 %14.7 11 سنوات 5قل من أ 1

 %49.3 37 سنوات 10قل من أإلى  5من  2

 %36.0 27 سنوات فأكثر 10من  3

 %100.0 75 المجموع

حعبحثارلد بثدايهمبال داعبث وداعب%(ب د بعذداب14.7)ب(بعسبنسد  2)بيوضحب  بحثااودبا م
فثد بع دوبب5%(ب  بعذاحعبحثارل بثايهمبال داعبث وداعب د ب49.3)ببرل لبنس  ،ب لمحكب5ع وب  ب

ب لمحكبذ  اا.ب10%(ب  بعذاحعبحثارل بثايهمبال اعبث واعب  ب36.0)ببرل لبنس  ،ب لمحكب10  ب

 

 

 أدوات البحث:

سدددلي  بحث وار ددد بي مضدددم بوحثااح دددلكبحث،بيادددابعسبطدددمبح ندددم بثرددد بحلعنبحثوابدددميب
حثامح ددددوبحث  دددد بحثش صدددد  بحث  ددددا ب)بحث ادددلبذ دددداب ل ددددنبحث ل ادددد بب لددددلابوططدددمااب ع ل ددددع

حث  لاعبح لو لط د (ببهدالبحثوادالبثرد بحثامح دوبحل ادابادرمث لب د بحثامح دوبب–ثرش ص  ب
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و سومالكبحث  لاعبح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنماد ب د ب،بحث   بحث  ا بثرش ص  
وحث شدددفبثددد ب دددا بولدددمعبثم ددد بحاط لن ددد بدحكبع ثددد ب،ب بن دددابحث ااددداي بحثطمبردددر ولهددد

و ع للبحث  لاعبح لو لط  بثا ب،بف صلن  ببر ب ع للبحثامح وبحث  س بحث  ا بثرش ص  
بنمنبحث ا ر بحثالنما ب  بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر .

 وصف أدوات البحث:

 ية(:الكربى للشخص العوامل اخلمسة الشخصية) أوًلا: مقياس

 لقد احتو  المقياس في صوشته النهائية  ل  عز ين شئيسيين:

ثدددداعب ددددلمحكبب–حثلددددم ب)بيشددددو وبثردددد بحث  لنددددلكبحلوث دددد بلذدددداحعبحثارلدددد بووددددعلبالجررررزال األول:
بحث  اع(.ب

بو ددابط ددمسبحث ع ددللبذددعبنسدد وهلبحثلهلن دد ب دد ،بيشددو وبثردد بعياددلعبحث ع ددللبالجررزال النررا ي:
بثر بال س بعيالعبان س  بوعل(بط لاعب ميث ب50)

 (بط لاحك.10)بواو مسب  ،ب"حثاصلب  "بالبعد األول:

 (بط لاحك.ب10)بواو مسب  ،ب"ح ن سلن  "بالبعد النا ي:

 (بط لاحك.10)بواو مسب  ،ب"ح ن ول بثر بحث  اع"بالبعد النالث:

 (بط لاحك.10)بواو مسب  ،ب"حثمعحث "بالبعد الفابع:

 (بط لاحك.10)بواو مسب  ،بض را""ي   بحثبالبعد الخامس:

ثروادالبب،ثلث د (بب–وم دط ب ب–ضدع   ب)بوث ابطمبح دو احمب ع دللبث مداكبحثامثدع
ثردد بحثامح ددوبحل ادداباددرمث لب دد بحثامح ددوبحث  سدد بحث  ددا بثرش صدد  بثددا بنددمنبحث ا ردد ب

بحثالنما ب  بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر .
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 وم ددط ب بب–ب1ضددع   ب )بالب دد و لنددنبناا دد بطصددا حبحث ع ددللبثرع ددلاحكبحإلي
ب(3ثلث  ب بب–2

-2)بووددعبحثع ددلاحكبا ددمل،ببرل ددلب لنددنبناا دد بطصددا حبحث ع ددللبثرع ددلاحكبحثسددر   
ب–ب2باالدد ب وم ددط ب ب–ب3ضددع   ب )ب(بيلث ع ددلل4-6-7-8-36-37-40-46-47

ب(1باال بثلث  ب ب

 

 صدق مقياس العوامل اخلمسة الشخصية الكربى للشخصية:

 .وبحث  س بحثش ص  بحث  ا بثرش ص  حالرعبث ع للبحثامح  البح طسللبحثا -

 . البح طسللبحثاحالرعبث ع للبحثامح وبحث  س بحثش ص  بحث  ا بثرش ص   -

دددلب  دددواليلكبعذددداحعبحثارلددد بح  دددوطمط  ب بطدددمب سدددلنب دددالبح طسدددللبحثددداحالرعبوذ  
حث ر دد بوحثاالد ب،بودثد بياسدلنب ال ددوبحاط دلطببرا دمسببددر بعالدلكب دوبط ددلاع،ب(30)بسب 

(ب3)ب  دددلبيمضدددحبنولناهدددلبلددداودبا دددم،بثر ادددابحثدددذيبطلو دددعبفث ددد بحثع دددلاعب ددد بعيادددلعبحث ع دددلل
بحثولثعل
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 (3) جدول رقم

 ة للبعد لكلية امعامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرج

 الذي تنتمي إليه العبارة من أبعاد املقياس

 البعد األول: "العصابية"

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة رتباطمعامل اال رقم الفقرة

1 .799** 5 .849** 9 .690** 

2 .785** 6 .695** 10 .849** 

3 .790** 7 .730**   

4 .769** 8 .850**   

 البعد الثاني: "االنبساطية"

11 .777** 15 .734** 19 .650** 

12 .788** 16 .414* 20 .777** 

13 .737** 17 .688**   

14 .800** 18 .760**   

 البعد الثالث: "االنفتاح على الخبرة"

21 .822** 25 .810** 29 .694** 

22 .859** 26 .774** 30 .822** 

23 .813** 27 .747**   

24 .827** 28 .828**   

 البعد الرابع: "الوداعة"

31 .828** 35 .647** 39 .689** 

32 .841** 36 .685** 40 .647** 

33 .770** 37 .668**   

34 .820** 38 .828**   

 البعد الخامس: "يقظة الضمير"

41 .832** 45 .818** 49 .654** 

42 .844** 46 .749** 50 .785** 

43 .781** 47 .732**   

44 .796** 48 .830**   

ب(0.01)ب**بعحدبف صلن  لبثلاب سوم بحثا ث 
ب(0.05)باب سوم بحثا ث *بعحدبف صلن  لبثل
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(بحثسلبقبعسب ال مكبحاط لطبحثع دلاحكبيلثاالد بحث ر د بثر ادماب3)بيو ر ب  بلاود
بحثذيبطلو عبفث  بحثع لاعب  بعيالعبحث ع للبللاكبل  اهلبعحث بف صلن  لبثلداب سدوم بع ثد 

بلالبعررد األول  ددلبلددلاكبل  ددعبقدد مب اددل مكبح اط ددلطبقدد مبثلث دد ب رددلبطدداحو ب،ب(0.01)
لبالنرا يبالبعردبرل لبطاحو نب ال مكبح اط لطبذعب،ب(**850.-**690.)ب"حثاصلب  "ببر 

بالبعرد النالرث:برل لبطاحو نب ال مكبح اط لطبذدعب،ب(**800.-*414.)ب"ح ن سلن  "ببر 
برل ددلبطاحو ددنب اددل مكبح اط ددلطبذدددعب،ب(**859.-**694.)ب"ح ن وددل بثردد بحث  دداع"ببددر 

برل دلبطاحو ددنب ادل مكبح اط ددلطبحث ادداب،ب(**841.-**647.)بثد "ببددر حث ادابحثاحيددعلب"حثمعحب
(ب  لبيادبثر بطدمحذابعالد بثلث د ب د ب**844.-**654.)بحث ل  لب"ي   بحثض را"ببر 

ب البح طسللبحثاحالرعبثع لاحكبحث ع لل.

 الصدق البنائي العام ألبعاد املقياس:

دبفيادلعب ادل مكبح اط دلطبطمبحثوا قب  بحثصالبحث للنعبليالعبحث ع للب د بالدم
بوامضحبنولناهلبحثااودبحثولثعل،بوحث ا م بحث رعبثر ع لل،ببر بحثاال بحث ر  بث وب اما

 (4) جدول رقم

 والدرجة الكلية ألبعاد املقياس، معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل ُبعد

 معامل االرتباط البعد م

 **936. البعد األول: "العصابية" 1

 **943. عد الثاني: "االنبساطية"الب 2

 **943. البعد الثالث: "االنفتاح على الخبرة" 3

 **857. البعد الرابع: "الوداعة" 4

 **960. البعد الخامس: "يقظة الضميف" 5

ب(0.01)ب**بعحدبف صلن  لبثلاب سوم بحثا ث 
ب(0.05)ب*بعحدبف صلن  لبثلاب سوم بحثا ث 
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حثسدددلبقبعسبقددد مب ادددل مكبح اط دددلطبليادددلعبحث ع دددللبب(4)بيو دددر ب ددد بحثاددداودبا دددم
،ب(**873.-**476.)بيلثاالددد بحث ر ددد بثر ع دددللبلدددلاكبيعددد مب اط اددد ب ردددلبطاحو دددنببدددر 

(ب  لبيدادبثرد بطدمحذابعالد بثلث د ب0.01)بو لننبل  اهلبعحث بف صلن  لبثلاب سوم بع ث 
ب  بحثصالبحث للنعبليالعبحث ع لل.

 ثبات املقياس:

 (5) جدول رقم

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات البعد م

 968. 10 البعد األول: "العصابية" 1

 967. 10 البعد الثاني: "االنبساطية" 2

 968. 10 ة"البعد الثالث: "االنفتاح على الخبر 3

 979. 10 البعد الرابع: "الوداعة" 4

 965. 10 يقظة الضمير"البعد الخامس: " 5

 973. 50 المجموع

(بحثسدددلبقبعسبقددد مب ادددل مكبحثا دددلكبليادددلعبحث ع دددللب5)بيوضدددحب ددد بحثاددداودبا دددم
،ب(979.-965.)بللاكبيع مبثلث  ب رلبطاحو نبق مب ال مكبحثا لكبليالعبحث ع للببر 

 ادل مكبوطشرابوذمبحثعد مب د ب،ب(973.)بوبر نبق   ب ال وبحثا لكبحث رعبليالعبحث ع لل
بوحثمثملبي .،بوإ ملن  بح ثو لعبثر بنولنا ،بحثا لكبفث ب م   بحث ع للبثروط رق
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 مقياس الكفاءة االجتماعية(:) ثانًيا:

 لقد احتو  المقياس في صوشته النهائية  ل  عز ين شئيسيين:

ثددداعب دددلمحكبب–حثلدددم ب)بيشدددو وبثرددد بحث  لندددلكبحلوث ددد بلذددداحعبحثارلددد بوودددعلبالجرررزال األول:
بث  اع(.ح

بو ددابط ددمسبحث ع ددللبذددعبنسدد وهلبحثلهلن دد ب دد ،بيشددو وبثردد بعياددلعبحث ع ددللبالجررزال النررا ي:
بب(بط لاع.20)

ثلث دد (بثرواددالبب– وم ددط بب–ضددع   ب)بوث ددابطددمبح ددو احمب ع ددللبث مدداكبحثامثددع
بثر ب سومالكبحث  لاعبح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنما .

 وم ددط ب بب–ب1ضددع   ب )باحكبحإليالب دد و لنددنبناا دد بطصددا حبحث ع ددللبثرع ددل
ب(3ثلث  ب بب–2

-10-4)ببرل لب لننبناا  بطصا حبحث ع للبثرع لاحكبحثسر   بوعبحثع لاحكبا مل
ب(ب.1باال بثلث  ب بب–ب2باال ب وم ط ب ب–ب3ضع   ب )ب(بيلث ع لل11

 صدق مقياس الكفاءة االجتماعية:

 صدق االتساق الداخلي الكفاءة االجتماعية:

دددلب  دددواليلكبعذددداحعبحثارلددد بح  دددوطمط  بطدددمب  بسدددلنب دددالبح طسدددللبحثددداحالرعبوذ  
وحثاالد بحث ر دد ب،بودثد بياسدلنب ال ددوبحاط دلطببرا دمسببددر بعالدلكب دوبط ددلاع،ب(30)بسب 

ب(بحثولثعل6)بثر ع للب  لبيمضحبنولناهلبلاودبا م
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 (6) جدول رقم

 ة للبعد ليلكة امعامالت ارتباط بريسون بني درجات كل عبارة والدرج

 الذي تنتمي إليه العبارة من أبعاد املقياس

 معامل ااشتباط شقم الفقفج معامل ااشتباط شقم الفقفج معامل ااشتباط شقم الفقفج

1 .831** 8 .829** 15 .799** 

2 .842** 9 .663** 16 .747** 

3 .780** 10 .799** 17 .731** 

4 .794** 11 .831** 18 .829** 

5 .799** 12 .842** 19 .663** 

6 .747** 13 .780** 20 .799** 

7 .731** 14 .794**   

ب(0.01)ب**بعحدبف صلن  لبثلاب سوم بحثا ث 

ب(0.05)ب*بعحدبف صلن  لبثلاب سوم بحثا ث 

(بحثسلبقبعسب ال مكبحاط لطبحثع لاحكبيلثاال بحث ر  بثر ع للب6)بيو ر ب  بلاود
  دلبلدلاكبل  دعبقد مب ادل مكب،ب(0.01)بلبثلاب سوم بع ث للاكبل  اهلبعحث بف صلن  ب

(؛ب  دلبيدادبثرد بطدمحذابعالد ب**842.-**663.)بح اط لطبق مبثلث  ؛ب ردلبطاحو دنببدر 
بثلث  ب  ب البح طسللبحثاحالرعبثع لاحكبحث ع لل.
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 ثبات مقياس الكفاءة االجتماعية:

 (7) جدول رقم

 قياسمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لعبارات امل

 معامل النبات شقم الفقفج معامل النبات شقم الفقفج معامل النبات شقم الفقفج

1 .971 8 .970 15 .970 

2 .971 9 .973 16 .972 

3 .972 10 .970 17 .972 

4 .971 11 .971 18 .970 

5 .970 12 .971 19 .973 

6 .972 13 .972 20 .970 

7 .972 14 .971   

 973. الدشعة الكلية

(بحثسدددلبقبعسبقددد مب ادددل مكبحثا دددلكبثع دددلاحكبحث ع دددللب7)بيوضدددحب ددد بحثاددداودبا دددم
-970.)بلددلاكبيعدد مبثلث دد ؛ب رددلبطاحو ددنبقدد مب اددل مكبحثا ددلكبثع ددلاحكبحث ع ددللببدددر 

  دلبطشدرابودذمبحثعد مب،ب(973.)بوبر نبق   ب ال وبحثا لكبحث رعبثع لاحكبحث ع لل،ب(973.
،بوإ ملن دد بح ثو ددلعبثردد بنولنادد ،ب ع ددللبثروط رددق دد لب اددل مكبحثا ددلكبفثدد ب ددم   بحث

بوحثمثملببهل.
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 األساليب اإلحصائّية:

وحلواحلبحثوعب ا بفث بطاع  هلبذر ابطمبطارروبحث  لنلكب،ببللابثر بن  ا بحث ال
دد،ب(SPSS)بيل ددو احمببانددل مبحثا  دد بحإل صددلن  بثرارددممبح لو لط دد  لبوح ددو احجبحثلوددلنمبوذ  

بحثولث  لبثا لثرئبحإل صلن  

لكبثرواالبثر بالصلن بعذاحعبثرل بحث البوذ  لبثر  لنبالتكفاشات والنس  المئو:ة: -
 حثش ص  .

ثاسدددددلنب وم ددددطلكبط دددددلاحكببالمتوسرررر ات الحسرررررا ية واا حفافرررررات الم ياش:ررررة: -
حث  لي  بو ذث بحثدااللكبحث ر د بليادلعبحث  دلي  ببلدلابثرد بح دواليلكبعذداحعبثرلد ب

 حث ال.

 ثاسلنبح طسللبحثاحالرع.بون:معامل اشتباط  يفس -

 ثاسلنبحثا لكبثع لاحكبحث  لي  .بمعامل  لفا كفو باخ: -

وباداب،بودثد بثم دفبحث وم دءبحثاسدلبعبثر  دلي  بثرد ب دوبط دلاعبمعادلة المرد : -
 ثر بحثلامبحثولثعل

 ضع   (.)بط اوبعال بح والي ب1.66فث بع وب  بب1  ب

بوم ط (. )بط اوبعال بح والي ب2.33فث بع وب  بب1.67  ب

 ثلث  (.)بط اوبعال بح والي ب3فث بع وب  بب2.34  ب

ث ااذ بحث اولبحإل صلن  بوذ  لبث و راببIndependent Samples Testحالو لاب
 حثلم .

دلبone way anova)بطارروبحثو لي بحل لعي (بثروا قب  بحث اولبحإل صدلن  بوذ  
 ث و رابثاعب لمحكبحث  اع.
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؛بثواايدددابحطادددلمبحث ددداولبذدددعبفلليدددلكب  ددداعحكبب(Kruskal-Wallis Test)بحالو دددلا
 ثرل بحثااح  بفسبولاك.

" دددلبع ادددابحثامح دددوبحث  سددد بحث  دددا بثرش صددد  بب رررفم ومناقارررة السررر ال األول:
لبثددا بنددمنبحث ا ردد بحثالنمادد ؟بو ددلب سددومالكبحث  ددلاعبح لو لط دد بثددايهمب دد ب حل ادداباددرمث 

بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر ب؟"

طمب سلنبحث وم ءبحثاسلبعبوح نااحلبحث ع لايب،بثس حدبحلودثإلللي بثر بوذحبح
ثمبطاطرئبطر بحليالعبطلليث  دلببلدلاب،بيااب  بعيالعب ع للبحثامح وبحث  س بحث  ا بثرش ص  

ب(بحثولثعل8)بثر بحث وم ءبحثاسلبعب  لبط ر بنولنمبحثااودبا م
 (8) جدول رقم

 ب املرحلة الثانوية العوامل اخلمسة الكربى للشخصية شيوعًا لدى طال

 من وجهة نظر املرشدين الطالبيني

 البعد م
المتوسط 
 الحسا ي

اا حفاف 
 التفتي  الم ياش

دشعة 
 ااستجابة

  الية 1 357. 2.64 البعد النالث: "اا فتاح  ل  الخبفج" 3

  الية 2 360. 2.49 البعد النا ي: "اا بسا ية" 2

  الية 3 464. 2.41 البعد الخامس: "يقظة الضميف" 5

 متوس ة 4 395. 2.32 البعد األول: "العصا ية" 1

 متوس ة 5 425. 2.28 البعد الفابع: "الودا ة" 4

الدشعة الكلية لمقياس العوامل الخمسة 
 الكبف  للاخصية

  الية -- 694. 2.96

  الية -- 412. 2.53 الدشعة الكلية لمقياس الكفاال ااعتمالية
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(بحثسددلبقبعسبحثامح ددوبحث  سدد بحث  ددا بثرش صدد  بحل ادداب8)بيو ددر ب دد بحثادداودبا ددم
لبثددا بنددمنبحث ا ردد بحثالنمادد ب دد بولهدد بن ددابحث اادداي بحثطمبرددر بلددلاكبباالدد  باددرمث 

(؛ب694.)ب(بيددددلنااحلب ع ددددلايببرددددغ2.96)ب رددددلبلددددلابحث وم ددددءبحثاددددلمبثر ع ددددلل،بثلث دددد ()
(بوودعبقد مب ل  ضد ؛ب  دلب464.-357.)بوبر نبح نااحذلكبحث ع لاا بليالعبحث ع دللببدر 

بيمضحبطالن براحابعذاحعبحثارل ب مدبعيالعبحث ع لل.

ولددلاكبذددعبحثواطرددئبحلودبحث اددابحثالثددللب"ح ن وددل بثردد بحث  دداع"بي وم ددءب سددلبعب
وار دددد بذددددعبحثواطرددددئبحثاددددلنعبحث اددددابحثاددددلنعلب،ب(357.)بوحنادددداحلب ع ددددلايببرددددغ،ب(2.64)ببرددددغ

ثددمبير دد بذددعب،ب(360.)بوحنادداحلب ع ددلايببرددغب،(2.49)ب"ح ن سددلن  "بي وم ددءب سددلبعببرددغ
وحنادداحلب،ب(2.41)بحثواطرددئبحثالثددلبحث اددابحث ددل  لب"ي  دد بحثضدد را"بي وم ددءب سددلبعببرددغ

ب(بثددمبير دد بذددعبحثواطرددئبحثاحيددعبحث اددابحلودلب"حثاصددلب  "بي وم ددءب سددلبع464.)ب ع ددلايببرددغ
الردددابحث ادددابحثاحيدددعلبثدددمبير ددد بذدددعبحثواطردددئبحل،ب(395.)بوحناددداحلب ع دددلايببردددغ،ب(2.32)ببردددغ

ب(.425.)بوحنااحلب ع لايببرغ،ب(2.28)ب"حثمعحث "بي وم ءب سلبعببرغ

وطددا بحث ل ادد ب صددمدبحث اددابحثالثددللب"ح ن وددل بثردد بحث  دداع"بثردد بحث اط دد بحلوثدد ب
باالدد بح ددوالي بثلث دد ب ددابيالددعبفثدد بث دد بعذدداحعبحثارلدد ب دد بحث شدداذر بحثوابددمار بعسبعغرددئب

حبذعبذهمب اراب د بحل د،بما بثايهمب اث بحث ايه حثطمنبذعبحث ا ر بحثالن ،بماو ااار بلا 
وحلذ ددلابحثاايدداب،ب  ددلبعندد بذددعبعغرددئبحل  ددلسب ددلبيسددو وعبحثطلثددئبيلثوال ددوب ددعبحثل ااددلك

 ودث بنو ا بطمحذابنس  ب  راعب  بحث ضمدبحث  ايبثاي .

حثوددعب(ب2017)بوط ورددفبطردد بحثلو ادد ب ددعب ددلبعاددلاكبفث دد بنو ادد بعاح دد بعبددمبياوددمسب
طم رنبفث بعسبح ن سلن  ب لننبعثر بحثامح وبحث  س بحث  ا بذعبحثش ص  بثا بحثطر د ب

بذعب ر ب لسبع رهلبح ن ول   بثر  احك.
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(بحثسدددلبقبعسب سدددومالكبحث  دددلاعبح لو لط ددد بثدددا ب8)ب  دددلبيو دددر ب ددد بحثاددداودبا دددم
(ب2.53)بع دلل رلبللابحث وم ءبحثادلمبثر ،بثلث  ()بنمنبحث ا ر بحثالنما بللاكبباال 

دحبطادلن براحابعذداحعبحثارلد ب412.)بيلنااحلب ع لايببرغ (؛بوودعبق  د ب ل  ضد ؛ب  دلبيمضت
ب مدبط لاحكبحث ع لل.

وطددددا بحث ل ادددد بعسبطردددد بحثلو ادددد باب ددددلبُطادددد  بفثدددد ب ددددااعبحثطلثددددئب دددد بولهدددد بن دددداب
ح،بحث شددداذر بحثوابدددمار بثرددد بحث شدددلا  بذدددعبحلنشدددط بح لو لط ددد بحث اا ددد   بوح ندددا لجبلردددا 

  دلبث د بح دو ولث ببملدمعمب دعب،بعحالوبحث ا مث بيساعبحثطلثئبفث بحثر لاحكبح لو لط  
 حخالاا بذعبعغرئبحل  لس.

(بحثودعبطم درنب2017)بوطو قبطر بحثلو ا ب دعب دلبعادلاكبفث د بنو اد بعاح د ب ذدع
 فث بعسب سوم بحث  لاعبح لو لط  بثا بحثطر  بذعب لط  بحث البللابباال ب اط ا .

 ناقشة فرضيات البحث: عرض وم

وحثودعبنصددنبثردد ب" بطملدابثم دد بحاط لن دد بعحثد بف صددلن  لببددر ببالففضررية األولرر :
حثاالددد بحث ر ددد بث ع دددللبحث  دددلاعبح لو لط ددد بوبدددر بعيادددلعب ع دددللبحثامح دددوبحث  سددد بحث  دددا ب

بوحثاال بحث ر  .،بثرش ص  

االدد بحث ر دد بوثإللليدد بثدد بوددذمبحث اضدد  بطددمب سددلنب ال ددوبحاط ددلطببرا ددمسببددر بحث
،بوبددددر بعياددددلعب ع ددددللبحثامح ددددوبحث  سدددد بحث  ددددا بثرش صدددد  ،بث ع ددددللبحث  ددددلاعبح لو لط دددد 

بوحثاال بحث ر  ؛بو لننبنولنمبحثوارروب  لبومب مضحبيلثااودبحثولثعل
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 (9) جدول رقم

 جتماعيةفاءة االالك ياسنتائج معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية ملق

 لكليةارجة الدولعوامل اخلمسة الكربى للشخصية وبني أبعاد مقياس ا

 

الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة 
 االجتماعية

 معامل االرتباط
الداللة 

 اإلحصائية

 000. **517. البعد األول: "العصابية"

 000. **515. البعد الثاني: "االنبساطية"

 000. **639. البعد الثالث: "االنفتاح على الخبرة"

 000. **562. ابع: "الوداعة"البعد الر

 000. **425. البعد الخامس: "يقظة الضمير"

 الدرجة الكلية لمقياس العوامل الخمس 

 الكبرى للشخصية
.088 .451 

ب(بفث ب لبيرعل9)بطشرابنولنمبحثااودبا م

 ددللبوحثاالدد بحث ر دد بث ع،ب"حثاصددلب  "بوعررود  ةقررة اشتبا يررة موعبررة  ررين البعررد األول: -
ب(.**517.)بحث سو  وببر نبحثومل بنام

 ع دللبثوحثاالد بحث ر د ب،ب"ح ن سدلن  "وعود  ةقة اشتبا ية موعبة  ين البعد النرا ي:  -
ب(.**515.)بحث  لاعبح لو لط  ببر ن

حث ر د ببوحثاالد ،ب"ح ن ول بثر بحث  اع"بوعود  ةقة اشتبا ية موعبة  ين البعد النالث: -
 (.**639.)بث ع للبحث  لاعبح لو لط  ببر ن
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وحثاالدد بحث ر دد بث ع ددللب،ب"حثمعحثدد "بوعررود  ةقررة اشتبا يررة موعبررة  ررين البعررد الفابررع: -
ب(.**562.)بحث  لاعبح لو لط  ببر ن

وحثاالدد بحث ر دد ب،ب"ي  دد بحثضدد را"بوعررود  ةقررة اشتبا يررة موعبررة  ررين البعررد الخررامس: -
ب(.**425.)بث ع للبحث  لاعبح لو لط  ببر ن

بددددر بحثاالدددد بحث ر دددد بث ع ددددللبحثامح ددددوبحث  سدددد بحث  ددددا بثددددامبولددددمعبثم دددد بحاط لن دددد ب -
بثرش ص  بوبر بحثاال بحث ر  بث ع للبحث  لاعبح لو لط  .

  لبيادبثر بعن ب ر لبيحعبحنوشدلابحثامح دوبحث  دا بحث  سد بثرش صد  بثدا بندمنب
وع د امحبع اداب دااعبثرد بط دما بثم دلكب،بحث ا ر بحثالنما ب ر لبيحعكب  لاطهمبح لو لط د 

بو لط  بنر  .بحل

وحثوددعبنصددنبثردد ب"ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداببالففضررية النا يررة:
(ب دددمدبعيادددلعب ع دددللبحثامح دددوبحث  سددد بحث  دددا بثرش صددد  بوحثاالددد ب0.05)ب سدددوم بحثا ثددد 

بثاعب لمحكبحث  اع(.ب–حثلم ب)بحث ر  بوذ  لبث و راحك

  : الففوق وفقا لمتغيف النوع:

وحثاالد بحث ر د ب،بر بفلليدلكبعذداحعبحثارلد بليادلعبحث ع دللثر شفبث بولمعبذداولببد
دلبث و رددا  Independent Samples ك(ب")بحثلدم (ب ل ددنبحث ل ادد ببوط ردقبحالو ددلا)بوذ  

Testبثومض حبع ث بحث اولبذعبفلليلكب  اعحكبثرل بحثااح  بن   لبث و رابحثلم بحثااح عب"
ب(10)ب  لب مضحبذعبحثااودبحثولثعبا م
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 (10) جدول

 ابات مفردات عينةللفروق يف إج( Independent Samples Test) نتائج " اختبار ت "

 لنوعاف متغري ختالاىل إالدراسة حول أبعاد املقياس والدرجة الكلية طبًقا 

 ن النوع البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 الداللة
مستوى 
 الداللة

البعد األول: 
 العصابية""

 37421. 2.3235 34 ذكر

73 -.089- .930 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 
 41620. 2.3317 41 انثى

البعد الثاني: 
 "االنبساطية"

 35850. 2.4765 34 ذكر

73 -.367- .715 

غير دالة 
عند 

 مستوى
  <0.05 

 36633. 2.5073 41 انثى

البعد الثالث: 
"االنفتاح على 

 الخبرة"

 34289. 2.7000 34 ذكر

73 1.329 .188 

غير دالة 
عند 

 مستوى
  <0.05 

 36661. 2.5902 41 انثى

البعد الرابع: 
 "الوداعة"

 43081. 2.2471 34 ذكر

73 -.731- .467 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 
 42439. 2.3195 41 انثى

البعد الخامس: 
"يقظة 
 الضمير"

 45673. 2.3559 34 ذكر

73 
-

1.066- 
.290 

غير دالة 
عند 

 مستوى
  <0.05 

 47077. 2.4707 41 انثى

 الدرجة الكلية

 19722. 2.4206 34 ذكر

73 -.474- .637 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 
 22384. 2.4439 41 انثى

ب

ب
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 (10) يتضح من خةل  تائج الجدول شقم

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)بحثا ثدد ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم ب -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحث الب مدبحث اابحلودلب"حثاصلب  "

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحث الب مدبحث اابحثالنعلب"ح ن سلن  "

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)باب سددوم بحثا ثدد  بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدد -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحث الب مدبحث اابحثالثللب"ح ن ول بثر بحث  اع"

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحث الب مدبحث اابحثاحيعلب"حثمعحث "

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)بع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  بطملددابذدداولبدحكب -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحث الب مدبحث اابحث ل  لب"ي   بحثض را"

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحث الب مدبعيالعبحث ع للب مو

سدد ئبذددعبدثدد ب دد بولهدد بن ددابعغرددئبعذدداحعبثرلدد بحث اددلبفثدد بط ددلانبواب ددلبُياددَ  بحث
 سومالكبحثطمنبحثش ص  بنو ا بطدمحذاببر دلكب و لابد ب دمحابذدعبحث اا د بعوبحث لد دب  دلب

 لاوبراحابحث اااي بحثطمبرر بعذاحعبحثارل ب و لاب ب مدبعيالعبحث ع للبوعالو بحث ر  .

 ب: الففوق وفقا لمتغيف  دد سنوات الخبفج:
وحثاالد بحث ر تد ب،بثر شفبث بولمعبذداولببدر بفلليدلكبعذداحعبحثارلد بليادلعبحث ع دلل

ددلبث و رددا  One)بثدداعب ددلمحكبحث  دداع(ب ل ددنبحث ل ادد ببوط رددقبطاررددوبحثو ددلي بحل ددلعي)بوذ  

Way Anova) ثومض حبع ث بحث اولبذعبفلليلكب  اعحكبثرل بحثااح  بن   لبث و رابثاعب
ب(11)بحثااودبحثولثعبا مب لمحكبحث  اعب  لب مضحبذع
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 (11) اجلدول رقم

 ق ( للفرو One Way Anova ) نتائج "حتليل التباين األحادي"

  يف إجابات مفردات عينة الدراسة حول حماور الدراسة

 طبًقا إىل اختالف متغري عدد سنوات اخلربة

  البعد
جمموع 

 املربعات

عدد 

درجات 

 احلرية

 مربع

 املتوسط

أداة 

 اإلحصاء

 ف()
 لداللةا

 مستوى

 الداللة

 البعد األول: 
 "العصابية"

 218. 035. 2 070. بين المجموعات

.805 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 

داخل 
 المجموعات

11.482 72 .159 --- 

 --- --- 74 11.551 المجموع

 البعد الثاني: 
 "االنبساطية"

 440. 058. 2 116. بين المجموعات

.646 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 

داخل 
 المجموعات

9.510 72 .132 --- 

 --- --- 74 9.627 المجموع

البعد الثالث: 
"االنفتاح على 

 الخبرة"

 758. 098. 2 195. بين المجموعات

.472 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 

داخل 
 المجموعات

9.285 72 .129 --- 

 --- --- 74 9.480 المجموع

ابع: البعد الر
 "الوداعة"

 745. 136. 2 272. بين المجموعات

.478 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 

داخل 
 المجموعات

13.154 72 .183 --- 

 --- --- 74 13.427 المجموع

البعد الخامس: 
"يقظة 
 الضمير"

 1.608 342. 2 684. بين المجموعات

.207 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 

داخل 
 المجموعات

15.310 72 .213 --- 

 --- --- 74 15.994 المجموع

 الدرجة الكلية

 1.251 055. 2 111. بين المجموعات

.292 

غير دالة 
عند 

 مستوى

  <0.05 

داخل 
 المجموعات

3.187 72 .044 --- 

 --- --- 74 3.298 المجموع
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 (11) يتضح من خةل  تائج الجدول شقم
(بذعبراحابعذاحعبثرل ب0.05)ب صلن  بثلاب سوم بحثا ث  بطملابذاولبدحكبع ث بف -

بوذ  لبث و رابثاعب لمحكبحث  اع.،بحث الب مدبحث اابحلودلب"حثاصلب  "

(بذعبراحابعذاحعبثرل ب0.05)ب بطملابذاولبدحكبع ث بف صلن  بثلاب سوم بحثا ث  -
  اع.وذ  لبث و رابثاعب لمحكبحث ،بحث الب مدبحث اابحثالنعلب"ح ن سلن  "

(بذعبراحابعذاحعبثرل ب0.05)ب بطملابذاولبدحكبع ث بف صلن  بثلاب سوم بحثا ث  -
 وذ  لبث و رابثاعب لمحكبحث  اع.،بحث الب مدبحث اابحثالثللب"ح ن ول بثر بحث  اع"

(بذعبراحابعذاحعبثرل ب0.05)ب بطملابذاولبدحكبع ث بف صلن  بثلاب سوم بحثا ث  -
 وذ  لبث و رابثاعب لمحكبحث  اع.،ب"حثمعحث "بحث الب مدبحث اابحثاحيعل

(بذعبراحابعذاحعبثرل ب0.05)ب بطملابذاولبدحكبع ث بف صلن  بثلاب سوم بحثا ث  -
 وذ  لبث و رابثاعب لمحكبحث  اع.،بحث الب مدبحث اابحث ل  لب"ي   بحثض را"

عبثرلدد ب(بذددعبراحابعذدداح0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
 وذ  لبث و رابثاعب لمحكبحث  اع.،بحث الب مدبعيالعبحث ع للب مو

واب ددددلب ددددلسبحثسدددد ئبذددددعبطردددد بحثلو ادددد ب دددد بولهدددد بن ددددابحث ل ادددد بُياددددَ  بفثدددد ب ادددداعب
ح  و ددل ببددر بعذدداحعبحثارلدد ب دد بحث شدداذر بوط ددلعثهمبثر  دداحكبحثوددعبي ر منهددلب دد ب رددلبط ردد مب

دلبيسد ئب،بنمنبحث ا ر بحثالنما  طشدلي بحثش صد لكبثدا بعغردئبندمنبحث ا رد بواب دلبعيض 
بوعالو بحث ر  .،بحثالنما ب  لب لانببر بفلليلكبعذاحعبحثارل ب مدبعيالعبحث ع لل

لبوحثوددعبنصددنبثردد ب"ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بالففضررية النالنررة
ددلبث و 0.05)بحثا ثدد  ب–حثلددم ب)بردداحك(ب ددمدبحثاالدد بحث ر دد بث ع ددللبحث  ددلاعبح لو لط دد بوذ  

بثاعب لمحكبحث  اع(.
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  : الففوق وفقا لمتغيف النوع:
ثر شدددفبثددد بولدددمعبذددداولببدددر بفلليدددلكبعذددداحعبحثارلددد ب دددمدبحثاالددد بحث ر ددد بث ع دددللب

ددددددلبث و رددددددا  ك(ب")بحثلددددددم (ب ل ددددددنبحث ل ادددددد ببوط رددددددقبحالو ددددددلا)بحث  دددددلاعبح لو لط دددددد بوذ  

Independent Samples Testعبفلليلكب  اعحكبثرل ب"؛بيغ  بطمض حبع ث بحث اولبذ
ب(14)بحثااح  بن   لبث و رابحثلم ب  لب مضحبذعبحثااودبحثولثعبا م

 (12) جدول

ة جابات مفردات عينللفروق يف إ (Independent Samples Test) نتائج " اختبار ت "

 لنوعاف متغري ختالاىل إالدراسة حول أبعاد املقياس والدرجة الكلية طبًقا 

 ن النوع المقياس
متوسط ال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 الداللة
مستوى 
 الداللة

الدرجة الكلية 
لمقياس الكفاءة 

 االجتماعية

 31532. 2.6235 34 ذكر

73 1.802 .076 

غير دالة 
عند 

 مستوى

 46856. 2.4537 41 انثى 0.05>  

 (12) يتضح من خةل  تائج الجدول شقم
(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)بدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  بطملددابذدداولب -

 حث الب مدبعيالعبحث ع للب موبوذ لبث و رابحثلم .

واب لبُياَ  بحثس ئبذدعبدثد ب د بولهد بن دابحث ل اد بفثد بط دلانب سدومالكبحث  دلاعب
كبوإ سلبهمبياضدهمبيادالب لهدلب  دلبلادوبفلليدل،بح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنما 

 حث اااي بحثطمبرر ب و لاب باغمبحالوملبحثلم .

(بحثوددددعب2017،ب ذدددد )بوط ورددددفبطردددد بحثلو ادددد ب ددددعب ددددلبعاددددلاكبفث دددد بنو ادددد بعاح دددد 
(بذدعب سدوم بa=0.05)بطم رنبفث بولمعبذاولبدحكبع ث بف صلن  بثلداب سدوم بحثا ثد 

نددنبثصددلثحبو ل،بحث  ددلاعبح لو لط دد بثددا بحثطر دد بذددعب لط دد بحث ددالبُطاددَ  بث و رددابحثاددل 
 حإلنلث.
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 ب: الفروق وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة:

ثر شدددفبثددد بولدددمعبذددداولببدددر بفلليدددلكبعذددداحعبحثارلددد ب دددمدبحثاالددد بحث ر ددد بث ع دددللب
ثداعب دلمحكبحث  داع(ب ل دنبحث ل اد ببوط ردقبطارردوبحثو دلي ب)بحث  لاعبح لو لط  بوذ لبث و را

ولبذدعبفلليدلكب  داعحكبثرلد ب(؛بيغ د بطمضد حبع ثد بحث دابOne Way Anova)بحل دلعي
ب.(13)بحثااح  بن   لبث و رابثاعب لمحكبحث  اعب  لبومب مضحبذعبحثااودبحثولثعبا م

 (13) اجلدول رقم

للفروق يف إجابات مفردات عينة  ( One Way Anova ) نتائج "حتليل التباين األحادي"

 ربةالدراسة حول حماور الدراسة طبًقا إىل اختالف متغري عدد سنوات اخل

 

  المحور
مجموع 

 المربعات

عدد 

درجات 

 الحرية

 مربع

 المتوسط

أداة 

 اإلحصاء

 ف()

 الداللة
 مستوى

 الداللة

 الدرجة الكلية

بين 

 المجموعات
.058 2 .029 .167 

.847 

 

غير دالة 

عند 

 مستوى

  <0.05 

داخل 

 المجموعات
12.541 72 .174 --- 

 --- --- 74 12.599 المجموع

 (13) ل  تائج الجدول شقميتضح من خة 

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
 وذ  لبث و رابثاعب لمحكبحث  اع.،بحث الب مدبعيالعبحث ع للب مو

فثد بسب دلمحكبحث  داعب بب– د بولهد بن دابحث ل اد بب–واب لبُياَ  بحثس ئبذعبدث ب
بذددعبط ردد مبطصدد ذللذاددلدبوحضددا بلر دد ب،بوعذاددلدبنددمنبحث ا ردد بحثالنمادد ،باذلكُط اددوبثددل م 

  ددلب ددلانب،بطمضددحبفدحب ددلب ددلسبحثطددمنبثددايهمب سددوم بلردداب دد بحث  ددلاعبح لو لط دد بعوب 
بدددر بفلليدددلكبعذددداحعبحثارلددد ب ددد بحث ااددداي بحثطمبردددر ب دددمدبحثاالددد بحث ر ددد بث ع دددللبحث  دددلاعب

 ح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنما .
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 لنتائج:ملخص ا

لبثدا بندمنبحث ا رد بحثالنماد ب د ب - عسبحثامح وبحث  س بحث  ا بثرش صد  بحل ادابادرمث 
 ثلث  (.)بوله بن ابحث اااي بحثطمبرر بللاكبباال 

بولددلاكبذددعبحثواطرددئبحلودبحث اددابحثالثددللب"ح ن وددل بثردد بحث  دداع"بي وم ددءب سددلبعببرددغ -
واطردددئبحثادددلنعبحث ادددابحثادددلنعلبثدددمبير ددد بذدددعبحث،ب(357.)بوحناددداحلب ع دددلايببردددغ،ب(2.64)

ثمبير  بذعب،ب(360.)بوحنااحلب ع لايببرغ،ب(2.49)ب"ح ن سلن  "بي وم ءب سلبعببرغ
وحنااحلب،ب(2.41)بحثواطرئبحثالثلبحث اابحث ل  لب"ي   بحثض را"بي وم ءب سلبعببرغ

ثدددمبير ددد بذدددعبحثواطردددئبحثاحيدددعبحث ادددابحلودلب"حثاصدددلب  "بي وم دددءب،ب(464.)ب ع دددلايببردددغ
ثمبير  بذعبحثواطرئبحلالردابحث اداب،ب(395.)بوحنااحلب ع لايببرغ،ب(2.32)بسلبعببرغ 

ب(.425.)بوحنااحلب ع لايببرغ،ب(2.28)بحثاحيعلب"حثمعحث "بي وم ءب سلبعببرغ

 ثلث  (.)بعسب سومالكبحث  لاعبح لو لط  بثا بنمنبحث ا ر بحثالنما بللاكبباال  -

 للبوبر بحثاال بحث ر  بث ع،بابحلودلب"حثاصلب  "ولمعبثم  بحاط لن  ب مل  ببر بحث ا -
ب(.**517.)بحثومل بنامبحث سو  وببر ن

وبدددر بحثاالددد بحث ر ددد ب،بولدددمعبثم ددد بحاط لن ددد ب مل ددد ببدددر بحث ادددابحثادددلنعلب"ح ن سدددلن  " -
ب(.**515.)بث ع للبحث  لاعبح لو لط  ببر ن

 ر د بوبدر بحثاالد بحث،ب  داع"ولمعبثم  بحاط لن  ب مل  بحث اابحثالثدللب"ح ن ودل بثرد بحث -
 (.**639.)بث ع للبحث  لاعبح لو لط  ببر ن

وبدددر بحثاالددد بحث ر ددد بث ع دددللب،بولدددمعبثم ددد بحاط لن ددد ب مل ددد بحث ادددابحثاحيدددعلب"حثمعحثددد " -
ب(.**562.)بحث  لاعبح لو لط  ببر ن
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وبدددر بحثاالددد بحث ر ددد ب،بولدددمعبثم ددد بحاط لن ددد ب مل ددد بحث ادددابحث دددل  لب"ي  ددد بحثضددد را" -
ب(.**425.)بللبحث  لاعبح لو لط  ببر نث ع 

ثددددامبولددددمعبثم دددد بحاط لن دددد ببددددر بحثاالدددد بحث ر دددد بث ع ددددللبحثامح ددددوبحث  سدددد بحث  ددددا ب -
بوحثاال بحث ر  بث ع للبحث  لاعبح لو لط  .،بثرش ص  

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحثامح وبحث  س بحث  ا بثرش ص  ب موحث الب مدبعيالعب ع للب

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
دلبث و ردابثداعب،بحث الب مدبعيادلعب ع دللبحثامح دوبحث  سد بحث  دا بثرش صد  ب مدو وذ  

  لمحكبحث  اع.

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)بم بحثا ثدد  بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددو -
 وذ  لبث و رابحثلم .،بحث البحثاال بحث ر  بث ع للبحث  لاعبح لو لط  

(بذددعبراحابعذدداحعبثرلدد ب0.05)ب بطملددابذدداولبدحكبع ثدد بف صددلن  بثلدداب سددوم بحثا ثدد  -
دددلبث و ردددابثددداعب دددلمحكب،بحث ادددلب دددمدبحثاالددد بحث ر ددد بث ع دددللبحث  دددلاعبح لو لط ددد  وذ  

  اع.حث 
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 توصيات البحث:

ضدداواعبط ارددوبعوابن ددابحث اادداي بحثطمبرددر ب دد بالددمدببلددلابحث دداح مبحإلااددلعي ب
 حثوعبطسلومبذعبيالععب سومالكبحث  لاعبح لو لط  بثا بحثطمن.

ب د بحل داعبوحث اا د بثرد بنشدابث لذد بحثا دم وحثوسدل حببدر ب،بضاواعبحثا وبذعب دوتٍّ
 حثطمن.

ُادداب دد ب سددومالكبحثاصددلب  بثددا بنددمنبحث ا ردد بضدداواعبوضددعببدداح مبفااددلعي بطَب
 وطط   هلبيلث احال.،بحثالنما 

ضاواعبطمذرابحث  ااب  بحث اااي بحثطمبرر بي احالبحث ا ر بحثالنما بثرا وبثرد ب
وطط ردددقبعنشدددط بنمب ددد بطاذدددعب ددد ب  دددلاطهمب،بوعث هدددمبن سددد  لبوحلو لط  دددل،بطمل ددد بحثطدددمن

 ح لو لط  .

،بوث لة  دددل،بلعي بثطدددمنبحث ا رددد بحثالنماددد بطددداث همبذ اا دددلضددداواعبط دددايمببددداح مبفااددد
 وحلو لط  ل.،بولساي ل،بو رم   ل

ب
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 قائمة املراجع

 أواًل: املراجع العربية

(.بحثامح وبحث  س بحث  ا بثرش ص  بوثم وهلبيلثذ لاب2017)ب ر   ،بنصراع؛ب لعايب،بحب بنلبع
ب.ب339ب-330(لب54)،بحثا حنا،بعاح لك،بح ن الثعبثا بثرل ب  بنر  بحثال ا 

(.بح واحط ا لكبحثوال وبح لو لثعبوثم وهلبيلثامح دوب2017)بل لدبث اب ب م  ،بعبمبياومسب
،بحث اداا ،ب ار بحثاردممبحثوابماد بوحثل سد  ،بحث  س بحث  ا بذعبحثش ص  بثا بحثطر  بحث مومبر بوحث و م ر 

 .369ب-405(لب1)ب18

ق ددددللبحثامح ددددوبحث  سدددد بحث  ددددا بثرش صدددد  بثلددددابحث ار ددددر بب(.2017)بيشددددا بع  ددددا،بحثال ددددم
ب.ب176ب-136(لب3)ب25،ب صا،بحثارممبحثوابما ب،بوحث ار لك

(.بحثامح دددوبحث  ددد بحث  دددا بثرش صددد  بوثم وهدددلب2015)بفثهدددلمبث دددابحثشدددمماب ا دددا،بحثا دددم ع
،بثددر بادد  ب-ب دد  اردد ب ر دد بحثواب،بيل ددو احمبحث دداحو ر بث مح ددعبحثومح ددوبح لو ددلثعبثردد بادد م بح نوانددن

ب.ب534ب-507(لب39)ب4،ب صا

(.بحثوااائبثر بحث  لاعبح لو لط  بواذعبحث  لاعب2016)ب ا معبث ابحثا   بط س ،بحثشا لويب
 ع مللبعحابحثارمبوحإلي لسبثرلشابوحثومياع.ب،ب1طب،بح لو لط  بثا بحلن لدبحث ال ر بث ر ل بحث لبرر بثروارم

(.ببانل مبطااا عبثول   بحث  لاعبح لو لط  بثا بحلن دلدب2013)بع  لابث اب ب ا ا،بحثاط  
ب.ب249ب-191(لب34)،ب صا،ب ار بحإلاالعبحثل سع،بدويب امبلكبحثوارم

 ارد ب،ب(.بحث هلاحكبح لو لط  بثا ب ا لعبحث  دااحك2017)بومحنمب هايبذاغرعب ا ا،بحث  ع
 .ب430ب-422(لب58)ب10،ب صا،برر (حثا ع  بحث صاا بثاالصلنرر بح لو لث)ب-حث ا  بح لو لط  

(.بعثدداببانددل مبثر  ددلاعبح لو لط دد بذددعبال ددالبحثسددرم ب2013)بناددمابحثسدداراب سدد ،بحث اطددلنع
 اهددداب،با ددلث بع ودددماحمبغرددداب لشدددماع،بحثادداوحنعبثدددا بنلث دددلكبحث ا رددد بحثالنمادد بيلث  ر ددد بحثااب ددد بحثسدددامعي 

  صا.ب،بلل ا بحث لواع،بحثااح لكبحثوابما 

(.بحثع  د بحثول  اد بثرا ثد بح لو لط د بوحثامح دوبحث  د ب2018)باامببلدنب  ردابع  دا د،بحثرا لنع
 ارد بحثادممب،بحث  ا بذعبحثش ص  بثإلع لسبثر بحإلنواننبثا بنلث لكبلل ا بعمبحث ا بذعب مد بحث ما د 

بب.224ب-191(لب1)ب19،بحث ااا ،بحثوابما بوحثل س  
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ب دد ببددر بحث  ددلاعبح لو لط دد بوحثاحذع دد بثمناددلي(.بحثام2016)بث ددابحثددا   ببدد ب ددر  لس،بحثل ردد 
ب43،بعاح دددددلكبحثاردددددممبحثوابماددددد ،بثددددا بندددددمنبحث ا رددددد بحثالنماددددد بحث و دددددم ر بعاح ددددد ل بذددددعب لط ددددد بحثاادددددل 

 .1772ب-1759(لب4 راقب)ب

(.بث ددلكبط ر  ددلكبحث  ددلاعبح لو لط دد بثددا بحلن ددلدب2016)ب دد ايب ا ددمعبث ددابحث وددل ،بع ددر 
بحثارددمم،ب دد بث ع ددللبحث  ددلاعبح لو لط دد بحث اددادبذددعبضددمابن اادد بف ملن دد بحثوا دد ميل ددو احمبحثلسدد  بحثااب

ب.ب181ب-129(لب2)ب24،ب صا،بحثوابما 

(.بحثو  رددددابحإلبدددداحثعبذددددعبرددددوبحثل اادددد بحث ااة دددد ب2017)ب  اددددلنع،بيالدددد ؛بحثمنددددلل،ببدددد بندددداحع
ب(ل29)،بنددددداحثا حب،وا رددددد ب-لل اددددد ب ل دددددايب ابدددددل ب-ب ارددددد بحثاردددددممبحإلنسدددددلن  بوح لو لط ددددد ،بحثسدددددرم   

بب.22ب-11

بحثسددر   بوذددقب-(.بحضددطاحيلكبحثش صدد  بحثااوحن دد 2015)بث ددللب ا ددابع  دداب ا ددمع،بلعدد  
،بن مدجبحثامح وبحث   بحث  ا بثرش ص  بثا بحث ار ر ب  بنمنبحثااح لكبحثار لبيمر د بحثواب د بي  درمط

 .ب121ب-199(لب101)ب26،ب صا،ب ار ب ر  بحثواب  بلل ا ببلهل

(.بحطادددلمبحث ااددداي بحثطمبردددر بيلث ا رددد بح بواحن ددد بنادددمب  لا ددد ب هدددلاحكب2016)بع  دددا،ب  ددد ع
ب.ب366ب-322(لب170)ب4،ب صا،بحثواب  بلل ا بحث وا،بحإلاالعبيلثرائ

(.بثم د ب دل كبحلندلبيسدراواحكبح طصدلدبحثش صدعلبطلدلودبن دايبذدعب2017)ب داام،با  لنع
ب-  ددابل ددعبعاح دد بوطا رددقب  طمنددلكبحث لط دد بوغراوددل ب- اردد بحثودداحث،بفنددلابن اادد بحثواررددوبحثو ددلعثع
ب.ب2016ب-201(لب25)،بحثا حنا،بلل ا بيااحسبثلامابيلثار  

،ب(.ببانددل مبطددااا عبثواسددر بحث  ددلاعبح لو لط دد بلن ددلدبحثاوضدد 2012)ب لدد بلددلبا،باضددمحس
 ب.171ب-133(لب1)،ب صا،بلل ا ببما ارا()ب ار ب ر  باال بحلن لد

 ارد بحثدمثعبحإل دم علبويحاعب،ب(.بحثا وبحثا لثعببر بحثاي بوثردمبحثدل  2011)بيشا ب،بال ا
ب.ب15ب-14(لب549)ب48،بحث مان،بحلو للبوحثش مسبحإل م   

 ارد ب،ب(.بحل اعبوحث اا د بوث لذد بحثا دوبحثا دلثعبثلدابحلن دلد2017)بفعاا ب رطلس،ب لثح
بب.78ب-76(لب622)ب54،بمانحث ،بيحاعبحلو للبوحثش وسبحإل م   وبب–حثمثعبحإل م عب

فاادددلعيبثول  ددد بحث  دددلاعبح لو لط ددد بثدددا بب(.بذلثر ددد بباندددل م2016)بردددلواب دددااب سددد ،بث دددلا
ب.ب92-53(ل47)،ب صا،ب ار بحإلاالعبحثل سع،بعن لدبحث ا ر بح بواحن  
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(.بعواب  وددا بثطاا دد بالا دد بحثا لثدد بثول  دد بحث  ددلاعبح لو لط دد ب2013)بذردداويبذددمييب،بث ددلاع
 ار بعاح لكبذعبحث ا  ب،بلبعاح  ب ط   بثر بحثللعيبحث ضعبثر سلر ببا لهمابي الذ  بحث اراعثر سلر 

ب.930ب-847(لب35)ب2،ب صا،بح لو لط  بوحثارممبحإلنسلن  

(.بعوابحث اا ددد بحثا حنااددد بذدددعبطلشددد  بحث ددداعبثرددد بقددد مبحث محنلددد لب ددداحاعب2017)ببراسدددر ،بذو اددد 
حثم يدددلكب،بع لاحيدددل ()بي  ددد بحل اام ددد بحثااب ددد بثراردددممبوحثو لمثمل دددل ارددد بحل لع،بطاررر ددد بثددد االبحثااح دددلك

ب.36ب-19،ب(25)ب8،بحث وااعبحل اام  

(.بحث  دددلاعبح لو لط ددد بوثم وهدددلببوم ردددابحثدددذحكبثدددا بحثطر ددد بذدددعب2017)ب م دددنبطمذردددق،ب ذدددع
 حلاعس.ب،ب لسبحثااب  لل ا بث،ب ر  بحثارممبحثوابما بوحثل س  ،با لث ب للسورابغراب لشماع،ب لط  بحث ال

(.بفاددملث  بعحذع دد بحثوم رددذب2014)بل ددلدبثرددع،ب ا ددابااددل ؛ب ددماحن ،ب دداام؛بذاصددع،بثع ددلس
بب.453-437(لب41)،بحثا حنا،ب ار بحثارممبحإلنسلن  ،بث  لا  بحثواب  بحث ان  بوحثاالض  

وثم وهدلب(.بعحذع د بحث اردمب2017)بثلنشد ببلدنبثردع،بع رداعبع  دابث دابحثاعد ن؛ب ادلييب،ب ا ا
ب.ب120ب-97(لب49)،ب صا،ب ار بحإلاالعبحثل سع،بيس لكبحثش ص  

(.بحثددا مبح لو ددلثعبثوا رددقبحث  ددلاعبح لو لط دد بثوم رددذب2012)بفي ددلسبث ددابحثموددلن،ب ا ددمع
ب.ب103ب-75(لب1)ب22،ب صا،بعاح لكبن س  ،بدويب امبلكبحثوارم

ث دلسلبعحابحث اود ب،ب1طب،بحث ارم دلك(.بفعحاعبحث ااذ بوط لمثمل لب2015)بث اب ب س ،ب سرم
بثرلشابوحثومياع.ب

(.بطدد ثرابباندددل مبطاوااددعب ولدددم بثردد بحث  دددلاعبح لو لط ددد ب2012)بح  ددداب ا ددابنصدددا،ب  ددلييب
ب.ب160ب-127(لب34)ب2،ب صا،ب ار بع رمطبثارممبوذلمسبحثواب  بحثاالض  ،بثاذاحعبحث ال ر ب ا  ل ب
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