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 المستخمص
ىدفت الدراسة الى الكشؼ عف العبلقة بيف العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ك التكافؽ 

         ني لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة ، كما ىدفت  الى الكشؼ عف المي
        أفراد عينة الدراسة في ضكء متغيردرجة تكافر العكامؿ الخمسة الكبرل ك التكافؽ الميني لدل 

اة مة الثانكية في محافظة المخك الجنس (، كقد تكك ف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرح )
( معمما  ك معممة تـ 0:0( معمما  كمعممة كتككنت عينة الدراسة مف ) 09<البالغ عددىـ )ك 

اختيارىـ بالطريقة العشكائية . كقد اتبعت الدراسة المنيج الكصفي اإلرتباطي . ك استخدـ الباحث 
ف . ياس التكافؽ الميني لممعمميأداتيف ىما : مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ، ك مق

النتائج أىميا ما يمي : تكافر العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية صمت الدراسة الى العديد مف تك ك 
تكافر الذم جاء بدرجة قميمة ، ككذلؾ كبيرة باستثناء عامؿ العصابية ك  لدل المعمميف بدرجة

 ايضا   عكامؿ التكافؽ الميني لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة بدرجة كبيرة، ك
في العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية تعزل لمتغير  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ 

كجاءت الفركؽ لصالح  يقظة الضمير(، ك المقبكليةفي جميع العكامؿ باستثناء عاممي ) الجنس
كما تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ الميني تعزل لمتغير الجنس في اإلناث. 
المجاالت كفي الدرجة الكمية باستثناء مجالي طبيعة كظركؼ العمؿ، كالعبلقة مع الطمبة جميع 

كالمجتمع كجاءت الفركؽ لصالح اإلناث. كجكد عبلقة إيجابية دالة إحصائيا بيف العكامؿ الخمسة 
الكبرل لمشخصية  كبيف مجاالت التكافؽ الميني كالتكافؽ الميني ككؿ  باستثناء عاممي 

ك اإلنفتاح عمى الخبرة ( . كفي ضكء النتائج السابقة أكصت الدراسة بعدة تكصيات )العصابية 
أىميا :  اإلفادة مف نتائج مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كعقد دكرات تدريبية 
لممعمميف تسيـ في تعريفيـ بخصائص السمات اإليجابية  كطرؽ التخمص مف السمات السمبية ، 

مقياس التكافؽ الميني لتطكير الخدمات الضركرية التي تخمؽ الشعكر كاإلفادة مف نتائج 
باالستقرار  كاألماف لممعمميف كالمعممات ، ك إستثمار السمات الشخصية التي يتحمى بيا معممي 

 المدارس الثانكية في محافظة المخكاة في تحسيف كاقع العممية التعميمية.
 رل لمشخصية ، التكافؽ الميني ، المرحمة الثانكية . : العكامؿ الخمسة الكب الكممات المفتاحية
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Abstract 
The study aims to discover the relation between the five major's 

factors of personality and Professional compatibility for teachers in the 
secondary stage in Almakhwa city. It also aims to discover the extent of 
the five major factors of personality and its relation to the professional 
compatibility for the teachers in the secondary stage in Almakhwa city 
according to sex. The population of study has consisted of all 904 
teachers who teach in the secondary stage in Almakhwa city while the 
sample of the study consisted of 150 male and female teachers who 
were chosen randomly. The study was designed on descriptive 
associative approach. Scale of five major factors of personality and 
scale of Professional compatibility were used. The study has reached to 
many results as the following 

All teachers have the five major factors of personality in a high 
extent except neutralism factor was in low extent and they also highly 
have all availability of the professional compatibility factors. There were 
no statistical significant differences in all five major factors of personality 
according to sex variable except acceptability and conscientiousness. 
The differences were found for female teachers. There were statistical 
differences in the professional compatibility attribute to sex variable in all 
aspects except nature and work condition and relationship with students 
and society. The differences were also found for female teachers. There 
was a statistical significant relation in all five major factors of personality 
and all Professional compatibility aspects except neutralism and 
openness to experience. According to the previous results, the study 
recommends .Teachers should take part courses according to the five 
major factors of personality to learn how to use these factors efficiently. 
work conditions should be improved for the teachers.To benefit from the 
Professional compatibility scale results in improving the essential 
services which help teachers in Almakhwa city to do their job better.  
Key words: The five major factors of personality, professional 
compatibility, secondary school stage. 
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 مدخل إلى الدراسة
 مقدمة :

لما لممعمـ مف دكر كأىمية داخؿ البيئة المدرسية ؛ فقد حرصت المدارس التربكية عمى          
تدريبو كتأىيمو تعميميا  كمينيا ، لمقياـ بالمياـ المككمة إليو مف خبلؿ البرامج التي تطرح في 

ات لديو ليمتمؾ مجمكعة كافية مف التعميـ، كمف خبلؿ الدكرات التأىيمية، بيدؼ تنمية الميار 
الكفايات التعميمية، لنقؿ الميارات كالخبرات التعميمية التعممية لممتعمـ، ليصبح المعمـ قائدا  

 كمنظما لمبيئة التعميمية كمصمما  ليا. 
         كنظرا  لتطكر التعميـ كالكـ المعرفي اليائؿ؛ أصبح التعميـ مينة ليا شأف كأصكؿ        

مف االتجاىات في مجاؿ إعداد المعمـ كدكره في  د كمناىج عممية، حيث تطكرت كثيركقكاع
 مجاؿ التعميـ.

دكر المعمـ في المجتمعات الحديثة، فقد عنيت بكضع األسس التي كنظرا  ألىمية التعميـ ك      
العتيبي )الحامد كزيادة ك ىمو ألداء الدكر بكفاءة كعناية، تكفؿ إعداده بطريقة عممية تطكيرية تؤ 

 (.7:0: >700كمتكلي، 
أما دكر المعمـ اليـك فانو يختمؼ اختبلفا  كبيرا  عما كاف عميو في السابؽ، ألف دكر التعميـ        

في المجتمع  تطكر كثيرا ، كأصبح دكره يرتكز عمى تنمية كتمبية حاجات المجتمع التربكم  لجميع 
ضافة إلكساب المتعمـ  االتجاىات كالخبرات األنشطة االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية، باإل

اإلقتصادية غرس القيـ الدينية كاالجتماعية كاألخبلقية كالسياسية ك كالميارات كالمعمكمات، ل
التجديد في المؤسسة التعميمية المعمـ ىك أداة التغيير ك  أصبح الخ...، كمف ىذا المنطمؽ

 كالمجتمع كالبيئة. كمف أبرز أدكار المعمـ  :
 ة الطبلب عمى التكجيو السميـ كتعديؿ سمككيـ.مساعد -
 .يعتبر المعمـ حمقة االتصاؿ األكلى بيف المدرسة كاألسرة -
 .التعاكف مع المؤسسات االجتماعية كالتعميمية كالنفسية -

          )سبلمة كالخريسات كصكافطة  تنظيـ األنشطة التعميمية الصفية كالبلصفية
 (.=8: <700كقطيط، 

عمـ دكرا أساسيا  كبالغ األىمية في العممية التعميمية، كيتعدل ىذا الدكر إلى لذلؾ يمعب الم
ترتكز أىمية المعمـ في التعميـ عمى تطكير شخصيتو كذاتو،  العممية التربكية بأكمميا، فمف ىنا

 (.:9: >700)الترتكرم،
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صابية ي "العكمف خبلؿ دكر المعمـ كجد عمماء النفس في العكامؿ الخمس الكبرل كى     
اإلنبساطية كالمقبكلية )الطيبة( كاالنفتاح عمى الخبرة كيقظة الضمير" أف ىناؾ حاجة كبيرة إلى ك 

نمكذج كصفى يشكؿ األبعاد الرئيسية لممعمـ عف طريؽ جمع البيانات كالصفات، حتى يتـ 
تصنيفيا بأبعاد أك عكامؿ يمكف تعميميا مف خبلؿ األفراد، بيدؼ الكصكؿ لدراسة العكامؿ 

 األبعاد األساسية لشخصية المعمـ كتكافقو الميني. ك 
كقد احتمت الشخصية اإلنسانية كالعكامؿ الخمس المؤثرة  فييا مكانة ىامة كأساسية في      

الدراسات التربكية كاالجتماعية كالنفسية، كذلؾ لمتعرؼ عمى مككناتيا، ككيفية تفاعميا كتكافقيا مع 
ـ الذم يمكف أف تتركو العكامؿ الخمس الكبرل لسمات المعمـ البيئة، باإلضافة إلى األثر المي

كأدائو كقدرتو عمى التكافؽ مع الظركؼ المختمفة، فإف التكافؽ الميني يعد العنصر الياـ كالحاسـ 
 في التأثير عمى أداء المعمميف.

ؾ مف خبلؿ ممارسة المعمـ مينة التعميـ بعكامميا الخمسة في محيط العمؿ يحقؽ مف ذلك      
شباع حاجاتو، حتى يتمكف مف التكافؽ مع نفسو كمع  سمات عديدة، منيا تحقيؽ ميكلو كرغباتو كا 
مينتو كمع اآلخريف، أما المعمـ الذم يقـك بعممو  كيفتقر لمدكاـ كاالستقرار، يعكد عميو بالسمب 

تعميمية بفقداف تكافقو الميني كعكاممو الخمسة لبناء شخصيتو، كمعيقات كصعكبات في العممية ال
لتحقيؽ أىدافو، كتعريضو لحاالت نفسية تؤثر عمى أدائو الجسدم المعرفي كسمككو االجتماعي  

 (.=0:  <700كسماتو الشخصية )درادكة، 
كتنبع أىمية التكافؽ الميني لممعمـ، مف خبلؿ مجمكعة مف الميارات كالكفاءات كالتقدـ      

ضركرة المحافظة عمى الميارات لمعمـ طمب مف االمعرفي الذم يمتاز بو، ىذا األمر يت
 كتقنياتو. التعميـ كاالتجاىات كالمعمكمات الحديثة في طرائؽ كأساليب

ر يعتبر التكافؽ الميني مف المؤشرات اليامة في نجاح المعمـ ك المؤسسة التعميمية، كأم     
ضركرم لقياـ المعمـ بمياـ عممو حسب ما ىك مطمكب منو، كقد أجمعت الدراسات عمى أىمية 
المعمـ كدكره  في التعميـ مف خبلؿ تكافقو الميني كتكظيؼ العكامؿ الخمسة الكبرل في بناء 

 (. 89: >700)سمير،  شخصيتو داخؿ مؤسستو التربكية
لعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ك عبلقتيا مف ىنا جاءت ىذه الدراسة ك التي تناكلت ا    

 بالتكافؽ الميني لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة . 
 مشكمة الدراسة : 

يعد سكء التكافؽ الميني حالة ذات أسباب متعددة ، منيا ما يعكد لمعامؿ نفسو مثؿ عدـ      
ب تتعمؽ بظركؼ البيئة غير المبلئمة ، الشعكر باألمف ، كاإلكثار مف األخطاء كالحكادث ك أسبا

كما اف ىناؾ اسباب تعكد الى سياسة التدريب كالتكظيؼ ، كشخصيات المدربيف كالمشرفيف 
كعدـ كجكد تعميمات كاضحة ككثرة االحتكاؾ  ،كالرؤساء المحيطيف بو كسياسية الترقي كاألجكر

عمؿ الباحث في الميداف  (. كمف خبلؿ=;، >700بالزمبلء كالرؤساء كالمرؤكسيف )مكناسي، 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/4508/posts
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التربكم فقد الحظ الباحث التذمر مف مينة التعميـ بيف اكساط المعمميف مما يصاحب ىذه المينة 
مف اعباء ك تكميفات متعددة مما كاف لو أثر كبير عمى تسرب المعمميف مف الميداف الى أعماؿ 

مف مبلحظات تؤكده نتائج  كما ذىب إليو الباحثإشرافية أك إدارية أك طمب التقاعد المبكر ، 
التي بينت في مجمميا أف مستكل ( ك  ;700) فكزية الزىراني  بعض الدراسات، كمنيا دراسة

 التكافؽ الميني لدل المعمميف ك المعممات في الباحة في المستكل الضعيؼ. 
عبلقتيا ك العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة ك التي تناكلت     

  بالتكافؽ الميني لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة .
 أسئمة الدراسة:

 تتمثل اسئمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:
التوافق الميني لدى معممي العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية و  ما طبيعية العالقة بين    

 المرحمة الثانوية في محافظة المخواة ؟
 ؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:ويتفرع من الس

          ما درجة تكافر العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدل معممي المرحمة الثانكية  .0
 بمحافظة المخكاة ؟

 ما درجة تكافر التكافؽ الميني  لدل معممي المرحمة الثانكية بمحافظة المخكاه ؟ .7
ؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدل ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة العكام  .8

 معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة تعزل لمتغير الجنس ؟
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة التكافؽ الميني لدل معممي المرحمة الثانكية  .9

 في محافظة المخكاه  تعزل لمتغير الجنس ؟
عكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ىؿ تكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف ال .:

 كالتكافؽ الميني لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة ؟
 أىداف الدراسة 

 ىدفت الدراسة الى مايمي:
الكشؼ عف درجة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدل معممي المرحمة الثانكية في  -0

 محافظة المخكاة 
 ل معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة. الكشؼ عف درجة التكافؽ الميني لد-7
تحديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدل معممي -8

 المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة تعزل لمتغير الجنس .
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مة الثانكية تحديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية في درجة التكافؽ الميني لدل  معممي المرح-9
 في محافظة المخكاه ت عزل  لمتغير الجنس .

الكشؼ عف العبلقة بيف العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ك التكافؽ الميني لدل معممي -:
 المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة.

 أىمية الدراسة
 تكمن أىمية ىذه الدراسة في:

 األىمية النظرية )العممية( لمدراسة: .2
اسة في تنمية كتعزيز إستخداـ العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدل معممي قد تسيـ الدر  .0

 المرحمة الثانكية.
 تساىـ الدراسة  في مجاؿ تعزيز العممية التعميمية في المرحمة الثانكية  . .7
تسعى الدراسة لمرفع مف مستكل التكافؽ الميني لمعممي المرحمة الثانكية باستخداـ العكامؿ  .8

 الخمسة الكبرل.
فت إنتباه القائميف عمى عممية مؤسسات إعداد المعمميف عمى تفعيؿ استخداـ المعمميف ل .9

 لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية . 
 حدود الدراسة:

 تقتصر  الدراسة  عمى الحدود التالية:
في إطار أىداؼ الدراسة كمنيجيتيا، فإف الدراسة تقتصر عمى العكامؿ الحدود الموضوعية: 

        لمشخصية كعبلقتيا بالتكافؽ الميني لدل معممي المرحمة الثانكية في الخمسة الكبرل 
 محافظة المخكاة .

 : قاـ الباحث بتطبيؽ دراستو في محافظة المخكاة التعميمية .الحدود المكانية
         طبؽ الباحث دراستو عمى عينة مف معممي المرحمة الثانكية في الحدود البشرية:
 محافظة المخكاة.

            تـ تطبيؽ الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسيالحدود الزمانية: 
 ق =098->098

 مصطمحات الدراسة:
 العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية 

ىي مجمكعة مف العكامؿ التي تتككف مف تحميؿ الشخصية إحصائيا  كبشكؿ عممي دقيؽ،      
االنبساطية، كالمقبكلية، كاالنفتاح عمى الخبرة ، كيقظة الضمير  كىذه العكامؿ ىي: العصابية، ك 

  (.7007)الساعاتي، كالحمك، 
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                مجمكعة مف العكامؿ الشخصية المجتمعةبأنيا إجرائيا    الباحثكيعرفيا  
 ) العصابية ، االنبساطية ،المقبكلية ، األنفتاح عمى الخبرة ، يقظة الضمير ( التي تعمؿ عمى
تسييؿ آلية تصنيؼ المعمميف كمعرفة طبيعة شخصياتيـ بطرؽ عممية حديثة، مف خبلؿ عمميات 

 . كغالبا  تبرز إحدل ىذه السمات بشكؿ كاضح في شخصية الفردالتحميؿ اإلحصائي ، 
 التوافق الميني

ىك المستكل الذم يحصؿ عميو المعممكف عمى مقياس الكظيفة كتكابعيا، كيتككف مف أربعة      
مجاالت ىي: الرضا الكظيفي، كالنمك الميني، كالعبلقات االجتماعية، كتفكيض السمطة 

 (. 7008)الخميمي، كرضكاف ، 
إجرائيا  بأنو ما يقـك بو المعمـ كيبذلو مف جيد مف أجؿ اإلحساس كالشعكر  الباحثكيعرفو       

 بالتكيؼ بينو كبيف مينةالتعميـ.
 أدبيات الدراسة

 ؛ كالذم يمثؿالنظرم اإلطار جانبيف أساسييف، أكليما: ث في ىذا الفصؿيتناكؿ الباح     
التأصيؿ لممغيرات كفيو يتـ  -لمبحث العممي الرئيسة الركائز كأحد -لمدراسة العممية الخمفية

المرتبطة ارتباطا  مباشرا  بمكضكعيا، كثانييما: البحكث كالدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع 
 الدراسة الحالية.

 أوال  اإلطار النظري:
 المبحث األول : العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية 

 تمييد:
يعد إطار العكامؿ الخمسة الكبار ىك نمكذج ىرمي لصفات الشخصية كىك نمكذج يقترح 
أف معظـ الفركؽ الفردية في الشخصية البشرية يمكف تصنيفيا إلى خمسة مجاالت كاسعة كالتي 

مف التجريد، كؿ عامؿ يككف ثنائي القطب كيمخص عدة جكانب  تمثؿ الشخصية بأكسع مستكل
 فرعية أكثر تحديدا، كالتي بدكرىا تمثؿ عددا مف الصفات الفرعية األكثر تحديدا.

 كيعد مفيـك الشخصية مف أكثر مفاىيـ عمـ النفس شيكعا كاستخداما كمف أكثرىا 
ء النفس في تعريؼ الشخصية جاذبية، كمع ذلؾ فيك معقد يصعب تعريفو نظرا  الستناد عمما

لمناحي نظرية متعددة، مما يترتب عمى ذلؾ اختبلفيـ في افتراضاتيـ حكؿ الطبيعة البشرية، كما 
المظاىر عمى المظاىر الجسمية الخارجية، ك أف مفيـك الشخصية متعدد األكجو يشتمؿ 

           ة لسبب أك آلخر.االجتماعية كاالنفعالية باإلضافة إلى الجكانب غير المرئية التي تبقى خفي
 (=07، 7009)جرادات، 
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كلعؿ أحد األىداؼ الرئيسية لعمـ النفس أف يؤسس لنمكذج يمكف مف خبللو كصؼ 
الشخصية بشكؿ مناسب، كأحد ىذه النماذج األكثر بركزا كشيكعا في عمـ النفس المعاصر ىي 

كالتفاني كاالنفتاح عمي  نظرية العكامؿ الخمسة لمشخصية)العصابية، كاالنبساطية كالكداعة
الخبرة( كىي مؤلفة مف خمسة متغيرات مختمفة تؤدم بمجمميا إلى أنمكذج تصكرم لكصؼ 

 (:=، :700الشخصية.)اليكيش، 
كتعد قائمة العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية مف أىـ النماذج كأحدثيا التي فسرت 

خصية أف الحاجة ماسة إلى سمات الشخصية، حيث كجد عمماء النفس كالباحثكف في مجاؿ الش
نمكذج كصفي أك تصنيؼ يشكؿ األبعاد األساسية لمشخصية اإلنسانية عف طريؽ تجميع 
الصفات المرتبطة معا ، كتصنيفيا تحت نمط أك بعد أك عامؿ مستقؿ يمكف تعميمو عبر األفراد 

 (>:، ;700كمختمؼ الثقافات.)عمياف، 
ـ اكتشافو مف قبؿ باحثيف أمريكييف كبالرغـ مف أف نمكذج  العكامؿ الخمسة قد ت

باستخداـ أدكات مرتكزة عمي مصطمحات السمات بالمغة اإلنجميزية، إال أف محاكالت عديدة 
أجريت لتقييـ قابمية تعميـ ىذا النمكذج عبر الثقافات، فقد تـ استخداـ كسف ترجمات الستبياف 

مسة األمريكي، كذلؾ عمى عينات الشخصية الجديد المعدؿ ثـ تـ مقارنتيا بتركيب العكامؿ الخ
ألمانية كبرتغالية كصينية كككرية ك يابانية، كقد أظيرت النتائج كجكد بنى متشابية عمى العينات 

 (7<8، 7008ذات الثقافات المختمفة.)محيسف، 
كما إف نمكذج العكامؿ الخمسة أثبت فائدتو في تشخيص الحاالت العادية كالمضطربة 

نفتاح عمي الخبرة، العكامؿ الخمسة) العصابية، كاالنبساطية، كاال سمككيا  مف خبلؿ دراسة
الكداعة، كالتفاني(. كمع ما يجرم حاليا مف جدؿ في ىذا األدب النفسي، إال أنو يعتبر دارجا  ك 

في دراسات مقارنة كثيرة عبر البمداف كالثقافات كاألعمار كاألجناس، مما يعطي منعطفا  جديدا  
 (077، 7009لقرشي، في قياس الشخصية.)ا

كأىـ ما يميز العكامؿ الخمسة الكبار لمشخصية ىي القدرة التنبؤية الكاضحة ليـ عبر 
مجاالت الحياة: )الشخصية كاالجتماعية كالمؤسسية ( فقد أشارت األبحاث الحديثة إلى أف 

نجاح سمات الشخصية قد تككف مؤشرا  قكيا  عمى تكقع األداء الكظيفي كالقدرة اإلدراكية كال
 (.Roberts et al, 2007, 339األكاديمي كالعبلقات االجتماعية كالعاطفية )

 مفيوم العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:
تعددت التعريفات لمعكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كفيما يمي عرض ألكثر مفاىيـ       

 (7=، :700رؼ اليكيش )فقد ع العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية انتشارا  كاتفاقا  بيف الباحثيف
نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية بأنو مف أىـ كأحدث المقاييس النفسية التي فسرت 
سمات الشخصية، كيتككف مف خمسة عكامؿ رئيسية، كىي: العصابية، االنبساطية، الكداعة 

 كالتفاني كاالنفتاح عمى الخبرة.
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ؿ شخصية كاسعة يعتقد عمماء النفس أنو كيشير مفيـك الخمسة الكبار إلى خمسة ىياك      
يمكف استخداميا لتمخيص شخصية الفرد بأكممو كالعكامؿ الخمسة ىي: التكافقية، الضمير الحي، 

 (.Sanders, 2008, 132االنبساطية، العصابية، االنفتاح)
كتعد العكامؿ الخمسة الكبرل ىي نمكذج في الشخصية يتضمف خمسة عكامؿ، كيندرج      

( ؛ ;0;، 7000عامؿ أك بعد مجمكعة مف السمات النكعية التي تشكمو.)عبد المجيد،  تحت كؿ
( أنيا عبارة عف قائمة مختصرة كشاممة لعدد كبير مف سمات ;7، 7009كما أكضح طعبمي )

 الشخصية، كيتككف نمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية مف خمسة مككنات فرعية ىي: 
 ؿ الميؿ إلي األفكار كالمشاعر السمبية أك الحزينة.: يعكس ىذا العام العصابية

 : يعكس ىذا العامؿ التفضيؿ لممكاقؼ االجتماعية كالتعامؿ معيا.االنبساطية
 : كيعكس ىذا العامؿ النضج العقمي كاالىتماـ بالثقافة.االنفتاح عمى الخبرة

 : يعكس ىذا العامؿ كيفية التفاعؿ مع اآلخريف.المقبولية
 يعكس ىذا العامؿ المثابرة كالتنظيـ لتحقيؽ األىداؼ المرجكة.: يقظة الضمير

كيمثؿ نمكذج الشخصية المككف مف العكامؿ الخمس الكبار ىيكبل  مف الصفات التي تـ        
تطكيرىا كتحديدىا عمى مدل العقكد الخمسة الماضية، كيتـ تعريفيا كمجمكعات مف الصفات 

لسمات، كىي: التكافقية، الضمير الحي، االنبساطية، المترابطة كالتي يشار إلييا أيضا  با
 (Rothmann,& Coetzer 2003, 68العصابية، االنفتاح  )

كمف خبلؿ ما سبؽ مف تعريفات يرل الباحث أف العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية  يمكف       
لمقبكلية ، مجمكعة مف العكامؿ الشخصية المجتمعة ) العصابية ، االنبساطية ،اتعريفيا بأنيا 

األنفتاح عمى الخبرة ، يقظة الضمير ( التي تعمؿ عمى تسييؿ آلية تصنيؼ المعمميف كمعرفة 
كغالبا  تبرز طبيعة شخصياتيـ بطرؽ عممية حديثة، مف خبلؿ عمميات التحميؿ اإلحصائي ، 

 .إحدل ىذه السمات بشكؿ كاضح في شخصية الفرد
 تحميل العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية:

نمكذج العكامؿ الخمسة الذم قدمو" ماؾ كرم، كككستا" مف أكثر نماذج الشخصية  يعد
انتشارا  في الكقت الحالي، حيث يقدـ إطارا  عاما  كشامبل ، لمفركؽ بيف األفراد في األساليب 

 (07، 7009الدافعية كاالنفعالية كبيف الشخصية.)عبد الخالؽ، 
الكتشافات المعتمدة عمى البيانات التجريبية كتعتبر السمات "الخمسة الكبار" مف أكبر ا

كاألكثر شمكال  في تاريخ عمـ النفس الشخصي، كقد كاف تحديد سمات كىيكؿ الشخصية البشرية 
كاحدة مف أىـ األىداؼ األساسية في كؿ جكانب عمـ النفس، كتعتمد كظيفة ىذه العكامؿ عمى 

 (.Olakitan, 2011, 113القدرة النفسية لمفرد عمى استخداـ إمكانياتو.)
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 وفيما يمي توضيح ألىم  السمات النموذجية لكل عامل من العوامل الخمسة الكبرى: 
       : القمؽ حيث يككف عصبي كلديو مخاكؼ مرضية، العدائية حيث يشعر بالعداء العصابية

تجاه الغير عند كبت المشاعر، االكتئاب كيككف انفعالي منقبض أكثر منو مرح كيشعر باليـ 
.  كالضيؽ كالتشاـؤ

: حيث الدؼء كالمكدة، ك يككف اجتماعي كيحب الحفبلت كلو أصدقاء كثيركف، االنبساط .:
 يككف نشط يشعر بالحيكية كسرعة الحركة كأحيانا يككف مندفعا .

: الخياؿ يككف لديو تصكرات قكية ك كثيرة كحياة مفعمة بالخياؿ كعنده االنفتاح عمى الخبرة .;
 ريبة، كيعتقد بأف ىذه الخياالت تشكؿ جزءا ميما في حياتو.أحبلـ كثيرة كطمكحات غ

: الثقة حيث يشعر بالثقة تجاه اآلخريف، كاثؽ في نفسو، االستقامة، مخمص المقبولية .>
 كمباشر كصريح، اإليثار كيككف محب لمغير كالرغبة في مساعدة اآلخريف كمتعاكف.

ؼء كمدرؾ كمتبصر كيتصرؼ بحكمة : االقتدار أك الكفاءة كيككف بارع ككيقظة الضمير     
مع المكاقؼ الحياتية المختمفة، كممتـز بالكاجبات بما يمميو عميو ضميره كيتقيد بالقيـ األخبلقية 

 (.=79، 7000بصرامة )األنصارم، 
كمف أجؿ تحميؿ السمات الخمسة الكبرل لمشخصية بصكرة أكثر حرص الباحث عمى إبراز     

 ؿ عمى النحك التالي: آراء الباحثيف في ىذا المجا
 أوال : العصابية 

يتضح ىذا العامؿ في الشخص مف خبلؿ اتصافو بالقمؽ كالخكؼ كالغضب كالعدكانية 
 (:=8، 7008كمراقبة الذات كاإلحراج كاالندفاعية كبالتالي يشعر بالعجز أك اليأس. )محيسف، 

لغضب كالقمؽ كالعصابية ىي الميؿ إلى تجربة المشاعر غير السارة بسيكلة، مثؿ ا
كاالكتئاب كالضعؼ، العصابية تشير أيضا إلى درجة مف االستقرار العاطفي كالتحكـ في النفس، 
          حيث أف الحاجة الماسة إلى االستقرار تعكس شخصية غير عصابية كمستقرة كىادئة لكف

       تقرار يمكف أف ينظر إلييا عمى أنيا غير مميمة كغير مبالية، كانخفاض الحاجة إلى االس
يعكس شخصية تفاعمية كمثيرة لكف يمكف اعتبارىا غير مستقرة أك تفتقد الثقة في النفس 

(Toegel & Barsoux, 2012, 52.) 
كاالندفاعية  كمف سمات العصابية القمؽ كالعدائية الغاضبة كاالكتئاب كالكعي بالذات

       عدـ تحمؿ اإلحباط. التمركز حكؿ الذات، القابمية لبلنجراؼ ك كعدـ ضبط الدكافع ك 
 (808، 7008)زىراف، 

 كما أنو يمكن تقسيم سمات العصابية إلى ما يمي: 
 القمؽ )الخكؼ، النرفزة، اليـ، االنشغاؿ، سرعة التييج(.

 الغضب )حالة الغضب الناتجة مف االحباطات (.
 العدائية )الناتجة مف كبت مشاعر الغضب(.



 عبد العزيز عمي جابر عسـيريأ /        العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية
 يوســف بن احمد العجــالني / د   
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و مرح كيؤدم ذلؾ إلى اليـ كالكرب كالقمؽ كاالنفعالية الدائمة االكتئاب )انفعالي، منقبض أكثر من
 كالحالة المزاجية القابمة لمتغير.

الشعكر بالذات )الشعكر باإلثـ كالحرج، كالخجؿ، كالقمؽ االجتماعي الناتج عف عدـ الظيكر أماـ 
 اآلخريف في صكرة مقبكلة.

 بالتكتر كالقمؽ كسرعة االستثارة. االندفاع )عدـ القدرة عمى ضبط الدكافع كفيو يشعر الفرد
االنعصاب )عدـ قدرة الفرد عمى تحمؿ الضغكط كبالتالي يشعر الفرد بالعجز اك اليأس كاالتكاؿ 

 (.>99، :700كعدـ القدرة عمى اتخاذ القرارات في المكاقؼ الضاغطة. )بقيعي، 
 ثانيا : االنبساطية

نطكاء، كيتضح ىذا العامؿ ( أف االنبساط ىك مقابؿ اال:=8، 7008أكضح محيسف )
 مف خبلؿ اتصاؼ الشخص بالمكدة كالحيكية كاالجتماعية كااليجابية كالتفاؤؿ. 

كيشير ىذا العامؿ إلى تفضيؿ المكاقؼ االجتماعية كالتعامؿ معيا كحب االبتياج كالمرح، 
إلى فالدرجة المرتفعة عمى ىذا العامؿ تعني أف الفرد يككف نشطا  كيبحث عف الجماعة كيميؿ 

االىتماـ القكل باآلخريف، كباألحداث الخارجية، في حيف تدؿ الدرجة المنخفضة ليذا العامؿ عمى 
 (000، ;700اإلنطكاء كاليدكء كالتحفظ ك النشاط كالبحث عف اإلثارة. )جاد الرب، 

كيشتمؿ مفيـك االنبساط عمى ست فئات مف العكامؿ، ىي المكدة أك الدؼء كاالجتماعية 
 (:;، 7007النشاط كالبحث عف اإلثارة كالمشاعر اإليجابية. )شكيخ، كالتككيدية ك 

كيتصؼ الشخص المنبسط بالشعكر بالدؼء كاالجتماعية كالتككيدية كيككف كاثؽ 
 (808، 7008كمتحمس كنشيط يميؿ إلي الحيكية كفعاؿ كمحب لمحفبلت كلو أصدقاء. )زىراف، 

 ثالثا: االنفتاح عمي الخبرة: 
( أف ىذا العامؿ يتضح مف خبلؿ اتصاؼ الشخص بكثرة :=8، 7008أكضح محيسف )

الخياؿ كالطمكحات كعدـ الجمكد ك الميؿ إلي االبتكار؛ كىي سمة تدؿ عمى االىتماـ باألفكار 
الجديدة، كاالىتماـ بكجيات النظر غير التقميدية التي تختمؼ عف األفكار الشائعة، كما تعكس 

ميؿ إلى التجديد كاالبتكار كالتعبير عف االنفعاالت بشكؿ حب االستطبلع كالتزكد بالخبرات كال
كاضح، كمف سمات ىذا العامؿ الخياؿ، التذكؽ الجمالي، المشاعر، النشاط، كاألفكار، كالقيـ؛ 
كيككف الشخص المنفتح ذك خياؿ، كيككف حالـ كمحب لمجماليات مثؿ األدب كالفف كالشعر 

 (808، 7008يميؿ لمتجديد..)زىراف، كالمكسيقي، كيككف مبتكر كمحب لبلستطبلع ك 
كاالنفتاح عمى الخبرة تقدير عاـ لمفف كالمشاعر كالمغامرة كالعمـك كاألفكار غير العادية 
كالخياؿ كالفضكؿ، ىذا السمة تميز الناس ذك الخياؿ الخصب عف األشخاص  التقميدييف، 

شخاص ذك المستكم كاالنفتاحييف ىـ أكثر عرضة التخاذ معتقدات غير تقميدية، أما األ
المنخفض في االنفتاح يميمكف إلى أف يككف لدييـ أفكار تقميدية أكثر كيفضمكف األمكر الكاضحة 
كالسيمة بدال  مف األمكر المعقدة كالغامضة كالغير ممحكظة كقد يشكككف في الفنكف كالعمـك 

 (Olakitan, 2011, 115كيعتبركف ما يتعمؽ بيذه المساعي غير ميـ )
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 يقظة الضميررابعا : 
تشير ىذه السمة إلي تميز الفرد كتحمؿ المسئكلية كقكة اإلرادة كالكفاح كالسعي نحك 
اإلنجاز كضبط الذات كااللتزاـ بالكاجبات كالتنظيـ لتحقيؽ األىداؼ، كاألشخاص الذيف يتمتعكف 

ـ بدرجة مرتفعة عمى ىذه السمة يتميزكف باألمانة كاإليثار كالجدية كضبط النفس، كمف أى
سماتيـ " الكفاءة، النظاـ، الشعكر بالكاجب، النضاؿ مف أجؿ اإلنجاز، كاالنضباط 

 (808، 7008الذاتي.)زىراف، 
كتشير يقظة الضمير إلى السعي لتحقيؽ الكفاءة كاإلنجاز االنضباط الذاتي كالتنظيـ 

عيـ، كتشير كالحـز كالتأني، كىك مرتبط بالطريقة التي يتحكـ بيا الناس كينظمكف كيديركف نكاز 
درجات عالية مف الضمير الحي إلى تفضيؿ السمكؾ المخطط بدال مف السمكؾ التمقائي 

(Raynor & Levine, 2009, 73 
 خامسا : التوافقية

ىي صفة تميز الشخص الذم يككف بشكؿ رئيسي متعاطؼ مع اآلخريف كحريص عمى 
نفس القدر مف المساعدة مساعدتيـ كفي المقابؿ يؤمف أف اآلخريف أيضا  سكؼ يككنكا عمى 

كالتعاطؼ، أما الشخص ذك التكافقية المنخفضة فيك متمركز ذاتيا ، مشككا في نكايا اآلخريف، 
 (.Rothmann,& Coetzer 2003, 69كتنافسي بدال  مف تعاكني)

كيككف مف سمات الشخص التكافقي، الثقة كاالستقامة كاإليثار كاإلذعاف كالتكاضع كاعتداؿ       
 (808، 7008التسامح كغير متكبر كمتكاضع. )زىراف، الرأم ك 
( حيث أشار إلى أف مفيـك التكافقية يضـ :;، 7007كىذا ما أكدت عميو ىناء شكيخ )     

مجمكعة مف العكامؿ، مف أىميا الثقة كاالستقامة كاإليثار كاإلذعاف أك الطاعة كالتكاضع، كرقة 
نافر أك العدائية كيشير إلي الشؾ في اآلخريف، كعدـ المشاعر، أما الطرؼ المقابؿ لمقبكؿ فيك الت

الثقة كالتسامح، كالعدكانية، ك عدـ التعاكف، كاألنانية. كتعزز التكافقية فكائد السمات اإليجابية، 
كغيابيا يؤدم إلى تفاقـ األثر الضار لمصفات الغير مرغكب فييا، فالبالغكف الذيف يتمتعكف 

مرتفع كجد أنيـ أقؿ عرضة إلدماف الكحكليات كاإلصابة  بمستكم تكافقية كتفاعؿ اجتماعي
باالكتئاب  كيتمتعكف باالستقرار الكظيفي كأكثر التزاما  بالقانكف بالمقارنة مع أكلئؾ ذك مستكل 

 (.Laursen et al, 2002, 602تكافؽ كتفاعؿ اجتماعي منخفض)
رل لمشخصية يرل الباحث كبعد اسعراض آراء الباحثيف حكؿ سمات العكامؿ الخمسة الكب      

 أف أىـ السمات التي يتميز بيا كؿ عامؿ مف ىذه العكامؿ مايمي :
 القمؽ ػ الخكؼ ػ الغضب ك العدكانية ػ اإلكتئاب ػ الشعكر بالذات ػ اإلنعصاب . العصابية :

 المكدة ػ المرح ػ المشاركة اإلجتماعية ػ الدؼء ػ تككيد الذات . اإلنبساطية :
 الخياؿ ك الطمكح ػ الفضكؿ ػ األفكار ػ اإلبتكار . خبرة :اإلنفتاح عمى ال
 تحمؿ المسؤلية ػ اإلنجاز ػ ضبط الذات ػ التنظيـ . يقظة الضمير:

 التعاطؼ مع اآلخريف ػ التكاضع ػ الثقة ػ اإلستقامة ػ الطاعة . التوافقية :
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 المبحث الثاني : التوافق الميني لدى معممي المرحمة الثانوية
  تمييد :
ف العصر الحالي جعؿ مف المتاح تطكير كزيادة المكارد الشرية كتحسيف األداء إ

الكظيفي؛ لذا يجب عمى كافة المؤسسات كالمؤسسات التربكية بشكؿ خاص أف تعمؿ عمى تنمية 
جيؿ جديد مف المعمميف في كؿ المجاالت قادريف عمى التكافؽ كاألداء في مختمؼ الظركؼ؛ 

ذلؾ الجيؿ العمؿ عمى انشاء برامج كخدمات محددة لمساعدة كيتطمب تنمية كتطكير مثؿ 
المعمميف عمى تحقيؽ التكافؽ الميني في بيئات أعماليـ المختمفة؛ كالتغمب عمى معكقات التكافؽ 

 مثؿ المعكقات المغكية كالبيئية التي تتسبب في عدـ التكافؽ لدل المعمميف.
مف تحقيؽ التكافؽ كمف بيف أىـ ىذه  كيسعى الفرد دائما لمبحث عف الكسائؿ التي تمكنو

الكسائؿ نجد العمؿ، حيث يسعي الفرد إلي بمكغ تكافقو في مجاؿ العمؿ، حيث يحاكؿ إحداث نكع 
مف التكاـؤ كالتكازف مع بيئتو المينية كاالجتماعية التي يعيش فييا؛ كيعتبر التكافؽ الميني جزء 

شمؿ تكافقو مع محيط العمؿ بما يتضمنو ىذا مف التكافؽ العاـ لمفرد في شتي مجاالت حياتو، كي
 (0:، >700المحيط مف عكامؿ بيئية كثيرة طبيعية كاجتماعية. )مكناسي، 

كيكجد ثبلثة جكانب لمتكافؽ كىي: التكافؽ العاـ كالتكافؽ التفاعمي كالتكافؽ الميني؛ ففي 
العامة كالثقافة البيئية  حيف يعني التكافؽ العاـ درجة الراحة النفسية فيما يتعمؽ بظركؼ المعيشة

المحيطة بالفرد؛ كيعرؼ التكافؽ التفاعمي عمى أنو الراحة النفسية المتعمقة بالتفاعؿ مع األفراد 
بالبيئة المحيطة؛ كيفيـ التكافؽ الميني عمى أنو درجة شعكر الشخص بالراحة النفسية إزاء دكره 

 (.Han, 2001, 1-2في بيئة العمؿ. )
( أنو مف أجؿ رفع مستكم التكافؽ الميني 8;8، 7009كآخركف ) كقد أكضح صبيرة     

لممعمـ، يجب العمؿ عمى تحسيف تكافؽ المعمـ كعبلقتو مع كؿ مف مككنات بيئتو كسكؼ يؤدم 
ىذا إلي تحقيؽ التكافؽ المطمكب لو في عممو، أما ىذه العبلقات فيي: عبلقة المعمـ بنظاـ 

 قة المعمـ بزمبلئو، كعبلقة المعمـ ببيئتو خارج المدرسة. المدرسة، كعبلقة المعمـ بالمدير، كعبل
                                                                 مفيوم التوافق الميني:

( التكافؽ الميني: بأنو حالة مف التبلـؤ 077، :700عرفت سعيدة بف غرباؿ )
كالتي تجعمو راضيا عف أداءه  -االجتماعيةالمادية ك  -كاالنسجاـ بيف العامؿ كبيئتو المينية

الميني، كمرضيا لآلخريف)المشرفيف كالزمبلء(، كقدرتو عمى التقدـ في عممو كتحسيف مياراتو 
باستمرار كالذم يمكف قياسو مف خبلؿ طبيعة العمؿ، العبلقة مع الزمبلء، العبلقة مع الطمبة، 

  اإلشراؼ، الترقية كالتطكر، كفرص التقدـ في العمؿ.
كيمكف تعريؼ التكافؽ الميني ىي حالة مف الرضا التي يشعر بيا العامؿ بعد سعيو 
لخمؽ نكع مف االنسجاـ بينو كبيف بيئتو المينية، فالتكافؽ الميني عممية مستمرة كتتميز 
بالديناميكية نظرا لتعدد حاجات األفراد كتغيرىا المستمر ككذلؾ تغير المحيط الميني الذم يتكاجد 

 (9:، >700رد.)مكناسي، فيو الف
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يعرؼ بأنو تكييؼ الشخص ببيئتو االجتماعية مجاؿ مشكبلت حياتو االجتماعية، التي 
ترجع لعبلقات بأسرتو كمجتمعو، كمعايير بيئتو االقتصادية كالسياسية كالخمقية ذات التأثير عمى 

 (;:0، 7009حياتو المينية.)سبلـ، 
تقبؿ كاالرتياح لمتعامؿ مع بيئة جديدة مف حيث كيشير مفيـك التكافؽ العاـ إلى مستكل ال

العادات كالطعاـ كالسكف كالدراسة أك العمؿ؛ في حيف أف التكافؽ الميني يعرؼ عمى أنو مستكل 
        ( ؛ YEDGARIAN, 2016, 15التفيـ كالتقبؿ كاالرتياح لمثقافة السائدة في مكاف العمؿ )

بيف ما يمي: )أ( االحتياجات المينية لممكظؼ، كما أف التكافؽ الميني ىك عممية التكفيؽ 
      كالعكامؿ التعزيزية في بيئة العمؿ، كبيف )ب( قدرات المكظؼ كالميارات البلزمة لمعمؿ

(Owen, 2002, 4.) 
كمف خبلؿ التعريفات السابقة يرل الباحث أف التكافؽ الميني  ىك ما يقـك بو المعمـ 

تكافؽ بينو كبيف منية التعميـ، كشعكره بالرضا عف العمؿ كيبذلو مف أجؿ اإلحساس كالشعكر بال
كيساعده عمى تككيف عبلقات إنسانية مناسبة مع زمبلئو كرؤسائو؛ نتيجة قيامو بالعمؿ المناسب 

 الذم يسخر فيو إمكانياتو كقدراتو.
 قياس التوافق الميني:

عمى  -سميـ أك نتيجة لوسكاء كاف مؤشرا عمى االختيار الميني ال -يعتمد التكافؽ الميني    
إدراؾ المبلئمة بيف الفرد كالكظيفة، أم إدراؾ الفرد لمبلئمة ذاتو لمتطمبات المينة كمبلئمة المينة 

كمف ثـ فإف التكافؽ الميني لممعمميف يمكف االستدالؿ عميو مف خبلؿ مؤشرم المبلئمة  -لحاجاتو
ـ مؤشرا  عمى تكافر أسس االختيار )الذات كالكظيفة( كيعطي التعرؼ عمى التكافؽ الميني لديي

 (078، 7000الصحيح كاعتبارات المعايشة النفسية لممينة سمبا  أك إيجابا .)عيسي، 
كيمكف قياس التكافؽ الميني عف طريؽ مجمكعة مف الكسائؿ كمف أىميا ما أكرده      

 ( فيما يمي::;، >700)مكناسي، 
رضا الفرد عف عممو مف حيث األجر، : كالذم يعبر عنو بمدل قياس الرضا الوظيفي -6

كالمكانة االجتماعية التي يحققيا لو عممو، باإلضافة إلي رضا العامؿ عف نمط اإلشراؼ 
حساسو بأف المؤسسة تكفر لو  داخؿ المؤسسة  كنمط التسيير كالعبلقات االجتماعية السائدة كا 
 (090، :700)بف غرباؿ،   األمف كالعدالة.

: كىي اتجاىات الفرد نحك بيئة العمؿ، كنحك التعاكف النابع مف ذكاتيـ ةقياس الروح المعنوي -7
 لبذؿ أقصي طاقة في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ المكضكعية داخؿ المؤسسات التي يعممكف بيا. 

كىي الركح السائدة أك المزاج السائد بيف األفراد الذيف يشكمكف جماعة معينة كالتي تتميز في     
اؾ عممية ربط بيف احتياجات الفرد كالركح المعنكية كمدل إشباع ىذه الثقة بالجماعة، فين

الحاجات، كعمى مدم قدرة العامؿ عمى التكيؼ كالتأقمـ مع عممو، فيذه النظرة ترتبط أيضا 
 (090، :700بالركح المعنكية لمفرد كبالرضا الذم يشعر بو في عممو. )بف غرباؿ، 
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بيا تمؾ العكامؿ االستعدادية الجسمية كالعقمية، التي : كيقصد قياس االستعدادات والقدرات -20
تساعد الفرد عمى تحقيؽ التكافؽ في بيئتو المينية، فقياس ىذه القدرات ضركرم لمعرفة فيما 

 إذا كاف الفرد يستطيع أف يحقؽ التكافؽ في محيطو الميني.
ادلية يمكف أف كلقياس التكافؽ الميني البد مف تفعيؿ نظرية عمؿ متطكرة كديناميكية كتب

تساعد الباحثيف عمى فيـ كيفية تصرؼ األفراد كالمنظمات في بيئة العمؿ كقياس ذلؾ؛ حيث 
يشتمؿ إطار العمؿ المتكامؿ لمنظرية عمى نمكذجيف )أ( النمكذج التنبئي الذم يصؼ المطابقة 

شخص بيف الشخص كالبيئة، ك )ب( نمكذج التفاعمي الذم يصؼ عممية التفاعؿ الجارية بيف ال
كالبيئة؛ كمع ذلؾ، تعتمد معظـ الدراسات عمى منظكر الفركؽ الفردية الذم يقاس فيو جكانب 
الشخصية قياسا  مممكسا  في عبلقتيا مع بالبيئة، فمف حيث قياس التكافؽ الميني اعتمادا  عمى 
نظرية التكافؽ الميني، يقـك معظـ الباحثيف بقياس خصائص الشخص غالبا  أكثر مف خصائص 

 (.Shtivelband, 2014, 6بيئة )ال
كيمكف قياس التكافؽ الميني لمفرد باستخداـ المقاييس المختمفة لتحديد مدل تكافؽ الفرد 
الميني فإنو ينبغي أف يسبؽ ذلؾ دراسة نظرية كتجريبية لكؿ مقياس لتقدير الكزف الذم ينبغي 

اسة مف كفاءتو في الداللة إعطاؤه لو داخؿ بطارية تجمعو كغيره، عمى حساب ما تسفر منو الدر 
عمى مدل تكافؽ الفرد الميني كفيما يمي أىـ المقاييس الممكف استخداميا في قياس التكافؽ 

 (88، :700الميني: )بكتكتو، 
 مقياس لقياس الرضا اإلجمالي عف العمؿ.

 مقياس اتجاه يشمؿ مقاييس فرعية لقياس االتجاىات نحك جكانب العكامؿ المختمفة.
 بات، كمقياس لقياس مستكم الطمكح.مقياس لمرغ

 بطارية قدرات، كمقياس ميكؿ، كمقياس اإلنتاجية، مقاييس مقننة لمغياب، الحكادث، التنقؿ.
استبياف عف التاريخ الميني الذم يشمؿ قائمة باألعماؿ التي شغميا الفرد منذ بدء عممو طكؿ 

كؿ منيا كسبب تركو لكؿ  الكقت، مع كصؼ ىذه األعماؿ، كمدة بقائو في كؿ منيا، كمستكل
 منيا، كسائمو في إيجاد  العمؿ كفترات تعطمو. 

صحيفة متابعة الفرد في العمؿ، كمحؾ لمصبلبة المينية، كيمكف أف يقارف عمى أساسو مدل 
 ككف العامؿ مناسب لمعمؿ مف حيث خصائصو كاستعداده كميكلو.

ياس التكافؽ الميني ال يمكف ( أف ق7<;، <700كفي ىذا الصدد فقد أكضح عطا اهلل )      
نما يستخدـ إلي جانب ذلؾ محكا خارجيا يعتمد  بمجرد تعبير الفرد عف رضاه عف المينة فقط، كا 
عمى رأم الرؤساء كالمشرفيف عمى الفرد العامؿ، أف ىذا االتجاه يستند عمى نظرية أك تقسيـ 

ؿ العمؿ كالرضا عنو، الركح "منيسكتا" لمتكافؽ الميني الذم يشتمؿ عمى النكاحي التالية، تقب
 المعنكية كاتجاىات المكظفيف كالقكل الدافعة لمعماؿ، المحكات السمككية كالصبلحية لممينة.  
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كباءا  عمى ما ذكره الباحثيف مف مقايسس يمكف اإلستدالؿ بيا عمى مستكل التكافؽ الميني      
تكافؽ الميني ال يمكف بمجرد ( أف قياس ال7<;، <700لمفرد فإف الباحث يتفؽ مع عطا اهلل )

نما يستخدـ إلي جانب ذلؾ محكا خارجيا يعتمد عمى  تعبير الفرد عف رضاه عف المينة فقط، كا 
 رأم الرؤساء كالمشرفيف .

 العوامل المؤثرة في التوافق الميني:
يعد التكافؽ الميني عممية ديناميكية مستمرة بيف العامؿ كبيئتو المينية كاالجتماعية      

لنفسية، يتفاعؿ بيا مع بيئة عممو لكي يصؿ إلى حالة يتبلءـ معيا تجعمو راضيا  عف عممو، كا
مرضيا  عنو كمحققا  عبلقات حسنة مفيدة بينو كبيف العكامؿ البيئية المحيطة بالعمؿ كمتكافقا  

 (;:0، 7000معيا، كمع المتغيرات التي تطرأ عمى ىذه العكامؿ. )النجار، 
ديد مف العكامؿ التي تؤثر في مدل نجاح التكافؽ الميني لممعمـ كيمكف تناكؿ لذا فيناؾ الع     

 (.8;، >700أىميا فيما يمي: )مكناسي، 
: كىك المبمغ الذم يتقاضو المكظؼ نظير عممو اليكمي الذم يقدـ فيو جيده لمتنظيـ، ىذا األجر

الراتب بمدل كفايتو  المبمغ يستعممو الفرد إلشباع حاجاتو األساسية كيتكقؼ رضا الفرد عف
 إلشباع حاجاتو مقارنة بالجيد المبذكؿ.

        : ينظر لمترقية عمى أنيا حصكؿ المكظؼ عمى فرص لمترقية إلى مناصب أعمى الترقية
بحيث تمنحو الترقية اإلشباع المادم كالمعنكم، كبالتالي فرضا الفرد يتكقؼ عمى مدل إتاحة 

 الفرصة لو لمترقي.
العامؿ لمحصكؿ عمى نكع مف الضمانات في عممو، سكاء  كانت أثناء تأدية : كىك سعي األمن

 العمؿ أك بعد تركو لمعمؿ بسبب العجز أك الكفاة أك إنياء الخدمة كغيرىا.
: لئلنساف مكانة عالية في جميع المجاالت ، حيث يسعي الفرد إلى الحصكؿ االحترام والتقدير

 قضي فيو حكالي ثمث كقتو اليكمي.عمى التقدير كاالحتراـ في العمؿ الذم ي
: يسكد التنظيـ مجمكعة مف العبلقات التي تتسـ بيف العامميف، كتؤثر ىذه جماعات العمل 

 العبلقات في درجة الرضا الذم يشعر بو الفرد في عممو.
: كيقصد بيا مقدار ما يشعر بو الفرد مف االستقبلؿ كحرية التصرؼ في جدكلة الحرية في العمل

ب العمؿ اليكمي، فكمما أتيحت لمفرد درجة مف الحرية في العمؿ، شعر بالمسؤكلية بعض جكان
 الشخصية نحك إمكانية النجاح أك الفشؿ التي يمكف أف تحدث في تنفيذ األعماؿ.

كمف العكامؿ التي تؤثر عمى التكافؽ الميني بدرجة كبيرة ما أشارت إليو سعيدة بنت 
 ( فيما يمي:080، :700)،  غرباؿ
إف تنافر خصائص الشخصية كمتطمبات المينة يؤدم إلى تعطيؿ العمؿ، : مل شخصيةعوا

كعدـ النجاح بؿ إف ذلؾ قد يؤدم إلى الشعكر بعدـ السعادة، كضعؼ مستكل اإلنتاجية، 
كاالضطرار إلى ترؾ العمؿ كمف أىـ العكامؿ الشخصية المؤثرة في التكافؽ الميني: الحالة 

لمزاجية، االضطرابات االنفعالية كالنفسية، كالصراع كالقمؽ كاإلحباط الصحية، كالحالة النفسية كا
 .. الخ.
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كما أف مف العكامؿ المؤثرة في التكافؽ الميني: )أ( مدخبلت الشخص )أم نكع الجنس،       
           كالكضع االجتماعي كاالقتصادم، كالمكاقؼ تجاه دكر الجنس(، )ب( خبرات التعمـ

الة كالظركؼ العاطفية(، )ج( الكفاءة الذاتية لصراع العمؿ كاألسرة؛ )د( الدعـ )أم القدكة، أك الح
كالحكاجز السياقية )أم الصراع بيف العمؿ كاألسرة، كاألسرة كالعمؿ(؛ )ق( إنجازات األداء 

(Moel, 2007, 28-29.) 
إيجابيا  أك ( العكامؿ التي تؤثر عمى التكافؽ الميني سكاء  0<0، 7007كقد قسـ أبك مسمـ )     

 سمبيا  فيما يمي:
ىناؾ عكامؿ شخصية مؤثرة في التكافؽ الميني لمفرد مثؿ الحالة : عوامل خاصة بالفرد 

          الصحية التي ترجع إلى أساس فسيكلكجي، كالحالة النفسية أك المزاجية، االضطرابات 
 النفسية كالصراع.

مجتمع الخارجي مف جية الفرد العامؿ قد حيث إف العبلقات بيف المجتمع الكظيفي، كال      
يؤدم إلى مشكبلت يعاني منيا العامؿ، كما أف االختبلؼ في السمات الشخصية لمعامؿ 
كمتطمبات المينة تسيـ بدكرىا في تعطيؿ عجمة التقدـ كالنجاح كتساعد في سكء التكافؽ الفردم 

فاية في العمؿ، التفكير في كالذم يظير في أشكاؿ متعددة مثؿ : الشعكر بالتعاسة، نقص الك
ترؾ العمؿ، كمف أىـ العكامؿ الشخصية أيضا الحالة الصحية لممكظؼ كتداعياتيا، كالحالة 

 (70ق، 0980المزاجية. )الشيخ، 
إف التركيز عمى بناء العبلقات االجتماعية كاإلنسانية الفعالة لو : عوامل خاصة ببيئة العمل

 فرد، كما تتصؿ المكانة المينية بالرضا عف العمؿ .عبلقة كثيقة بمستكم الرضا الميني لم
إف الفرد ليس عضكا  في عممو فحسب، بؿ ىك  :عوامل تتعمق بالفرد خارج نطاق العمل

عضك في جماعات كثيرة متعددة األىداؼ، فظركؼ المنزؿ غير المبلئمة تعد كاحدا  مف أعظـ 
 افؽ الميني.العكامؿ العامة خارج بيئة العمؿ، كالتي تتصؿ بسكء التك 

            ومن أىم العوامل والمتغيرات التي تؤثر في التوافق الميني لممعممين ما يمي:     
 (30، 1021)الحالق، 

األسرة ىي نكاة المجتمع كأكؿ مؤسسة تربكية   تغير األسرة من حيث الحجم والوظيفة:
ع أية مؤسسة تربكية أخرل عرفيا إلنساف، كأكؿ مؤسسة يعيش في كنفيا الطفؿ كتكسبو ما يستطي

 تقـك بكظيفتيا التربكية خير مقاـ. -إلي كقت قريب -إكسابو لو، كقد كانت األسرة
كمف التأثيرات اليائمة عمى المعمميف كمينتيـ، انعداـ احتراـ  نظرة المجتمع لممعممين:

أمر جر المعمـ إلي قاعات المحاكـ  المجتمع كمؤسساتو لممعمـ، فباستطاعة أم طالب أك كلي
تحت أم تيمة أك ممارسة قد يفسرىا القانكف تفسيرا  يأتي في غير صالح المعمـ، كىذا بالطبع قد 

 أثر كثيرا  عمى المعمميف كأجبرىـ عمى إتخاذ إجراءات الحذر عند التعامؿ مع الطمبة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        يسمرب    -جز   اني -الثاني عشر   العد    -       لدا 22
 

 

ىا االجتماعي كالمشاكؿ اختبلؼ بيئة الصؼ أك المدرسة كدكر  اختالف البيئة المدرسية:
الناتجة عف ذلؾ، كىذا ما يظير في صعكبات إدارة الصؼ كازدياد العنؼ كالمشكبلت 

 االجتماعية التي تؤثر في النياية عمى النكاتج النيائية لمعممة التعميمية كعمى التكافؽ الميني.
تطكر أساليب مف المؤثرات التي تجسدت في تغير بناء المناىج ك  التعقد في نسيج المعرفة:

التعميـ كطرقو كالثكرة في مجاؿ الكسائؿ التعميمية كاختبلؼ أدكار المعمميف كالمدرسة، فمقد شكمت 
المناىج الجديدة التي ظيرت عمى المساحة التربكية تحديات حقيقة لممعمميف تطمب منيـ بذؿ 

لطكيؿ لمكاكبة  الجيكد اإلضافية لتحقيؽ النمك الميني المستمر كمكاصمة التعمـ عمى المدل ا
 آخر المستجدات عمى الساحة الثقافية كالتربكية.

أف المعمـ مكضع مبلحظة كمراقبة مف   الضغوط النفسية في مينة التعميم ومنيا:
 جيات عدة، مف الطبلب كأكلياء األمكر ك المكجييف كمف إدارة المدرسة.

كال يستطيع  -ميرخاصة إذا كاف حي الض-تعرض المعمـ إلى لـك الذات كتأنيب الضمير
 المكاءمة بيف قدراتو النفسية ك الجسمية ك المستكل الذم يريد أف يصؿ إليو.

                 يضطر بعض المعممكف إلى إخفاء مشاعرىـ الحقيقة كاصطناع اتجاىات ال تتفؽ مع
   ىذه المشاعر، فقد يتظاىركف أماـ طبلبيـ بالثقة ك المرح، بينما ىـ في الكاقع يعانكف مف

 الخكؼ كالضجر.
يؤثر في التكافؽ الميني لمفرد التغيرات الحضارية، كالتكنكلكجية، التي  التقدم التكنولوجي:

تزعزع أمنو كاستقراره النفسي كتجعمو يتردل بيف األمؿ كاليأس كالرضا، كما أنيا تحبط حاجاتو 
 كتخنؽ شخصيتو كتشيع فييا االضطرابات النفسية عمى اختبلؼ أنكاعيا.

جسامة المياـ كالكاجبات المناطة بالمعمـ كعدـ تكفر الكقت المبلئـ  دة األعباء الوظيفية:زيا
" في الميؿ كالنيار" بمياـ ككاجبات.  ألدائيا، فالمعمـ مطالب عمى مدار ست عشرة ساعة في اليـك

 يمي : ويرى الباحث أن ىناك عوامل كثيرة تأثر عمى التوافق الميني لممعممين أىميا ما
كؼ األسرية لممعمميف ، نظرة المجتمع ليـ ، البيئة المدرسية ، التقدـ التكنكلكجي ، الظر 

 زيادة األعباء الكظيفية .
 أسباب سوء التوافق الميني :

يعد أحد أسباب سكء التكافؽ الميني البارزة ىك التضارب بيف األسرة كالعمؿ؛ كقد انتشر ىذا      
مكسع، كيكصؼ عمى أنو النزاع المتبادؿ الذم يختبره  السبب في أدبيات التكافؽ الميني بشكؿ

الفرد عند محاكلة إدارة متطمبات كبل  مف العمؿ كأدكاره األسرية؛ كبصكرة أكثر تحديدا، يمثؿ 
التضارب بيف العمؿ كاألسرة بالدرجة التي تتداخؿ بيا كظيفة الفرد مع حياتو األسرية، كما يمثؿ 

 .(Moel, 2007, 4رد األسرية مع العمؿ )الدرجة التي تتداخؿ بيا حياة الف
 ( فيما يمي:46، 1005ومن أسباب سوء التوافق الميني ما أورده )مكناسي، 

أسباب تعكد لمعامؿ نفسو مثؿ عدـ الشعكر باألمف كالحساسية الزائدة كالخكؼ كاإلنياؾ كالقصكر 
 اإلدراكي كاإلكثار مف األخطاء كالحكادث.
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ؽ بظركؼ البيئة غير المبلئمة، كمرض أفراد العائمة، كسكء الحالة أسباب تعكد إلى البيئة تتعم
المالية كالسكف البعيد كغير المناسب كالصراعات داخؿ األسرة، كيبلحظ أف الشعكر بالتعب 
كالممؿ، تعتبر مف العكامؿ المؤثرة عمى التكافؽ الميني كالتي تؤدم إلي سكء التكافؽ كخاصة 

 كررة.بالنسبة لؤلعماؿ النمطية المت
أسباب تعكد لمعمؿ مثؿ سياسة التدريب كالتكظيؼ كشخصيات المدربيف كالمشرفيف كالرؤساء 

كعدـ كجكد تعميمات كاضحة ككثرة االحتكاؾ بالزمبلء  ،المحيطيف بو كسياسية الترقي كاألجكر
 كالرؤساء كالمرؤكسيف.

عي يكجد سبب آخر لسكء التكافؽ الميني ىك أكجو الضعؼ في التنظيـ االجتما
 كالعبلقات الشخصية الداخمية بيف العامميف في المؤسسات.

كما أف الصدمة الثقافية الناجمة عف االحتكاؾ بالثقافة الجديدة لبيئة العمؿ قد ينجـ عنيا 
ضعؼ التكافؽ الميني، حيث يكاجو الفرد اإلجياد )سكاء العضكم أك النفسي(، كالتعب المعرفي 

             الجديدة، سكاء المفظية كغير المفظية(، كصدمة الدكر)المعمكمات الزائد عف المعمكمات 
)حيث غمكض دكر الفرد في البيئة الجديدة(، كالصدمة الشخصية )أحد جكانب الصدمة الثقافية 

 (. Gabriel, 2008, 40الناجمة عف التغيرات المتنكعة في الحياة الشخصية()
ويمكن حصر بعضيا  فشل التوافق الميني وىناك العديد من األسباب التي تؤدي إلى      

 (221، 1005عطيط، فيما يمي: ) بو 
تعد العكامؿ الذاتية أك الشخصية مف األسباب اليامة التي تسبب ظاىرة سكء : العوامل الذاتية

 التكافؽ، كمف العكامؿ التي تندرج تحتيا نجد العكامؿ الجسدية، النفسية، العقمية.
مؿ ليا أثر عمى سكء التكافؽ لدم العامؿ في مركز عممو، ىذه العكا: العوامل الجسمية

فالمرض عمى سبيؿ المثاؿ كالذم يشمؿ ضعؼ النظر، العاىة، ضعؼ السمع كؿ ذلؾ قد يسبب 
 لمعامؿ اضطراب نفسي مما يجعمو غير قادرا  عمى ممارسة العمؿ بنجاح فيصبح كثير الغياب.

مختمؼ جكانب الشخصية كالتي تتسبب  ليذه العكامؿ تأثير كبير عمى: العوامل النفسية
معظميا في ظيكر الصراعات النفسية لدل العامؿ مما يؤدم حتما  إلي بركز سكء تكافقو بشكؿ 

 كاضح كالفت لبلنتباه مما قد يتسبب لو في العديد مف المشاكؿ األخرل.
يرا بحكادث ىي مف العكامؿ المسببة لسكء التكافؽ الميني، فميا ارتباطا كب: العوامل العقمية

العمؿ كتغيب العامؿ عف عممو كقد أثبت الباحثكف المتخصصكف أف ىناؾ عبلقة طردية بيف 
 مستكل الذكاء كحكادث العمؿ.

كعية أىميا التنازع بيف األسرة كيرل الباحث أف أسباب سكء التكافؽ الميني متعددة ك متن
كما أف مف األسباب المؤثرة  العمؿ كذلؾ عندما التتناسب متطمبات العمؿ مع ظركؼ األسرة ،ك 

عمى التكافؽ الميني  أسباب عائدة الى بيئة العمؿ فقد تككف البيئة غير مناسبة لمقياـ بالعمؿ ، 
المشرفيف كالرؤساء ، ف عميو مف المدربيف ك كىناؾ أسباب ناتجة عف سياسة العمؿ ك القائمي

لسكء التكافؽ تعكد لمعامؿ  العبلقات الشخصية بيف العامميف داخؿ المؤسسة ، كىناؾ أسبابك 
 قد تككف عقمية .ف جسمية كالمرض كقد تككف نفسية ك نفسو قد تكك 
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 ثانيا : الدراسات السابقة:
يشتمؿ ىذا الجزء عمى الدراسات كالبحكث العربية كاألجنبية المتصمة بمكضكع الدراسة      

تكضيح الحاجة إلى  كالذم سعى الباحث إلى االطبلع عمييا، كذلؾ بيدؼ االستفادة منيا في
إجراء الدراسة الحالية كتحديد منيجيا. فضبل  عف معرفة أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج قد تفيد 
في بناء الدراسة الحالية، كتأصيؿ إطارىا النظرم، كأخير ا إبراز مكقع الدراسة الحالية بالنسبة 

 لمرحمة.لمدراسات السابقة، كما يمكف أف تسيـ بو في ىذا المجاؿ كفي تمؾ ا
 أوال : الدراسات التي تناولت العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية

"قياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية (بعنوان: 1024دراسة بشرى جاسم وسماح شالل )
عند المعمميف كالمعممات". ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية عند 

ائية، كدراسة الفركؽ في العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كفؽ معممي كمعممات المرحمة االبتد
متغيرات )النكع، الخبرة، الحالة االجتماعية(. تككف مجتمع الدراسة مف معممي كمعممات المرحمة 

الكرخ الثانية( حيث بمغ عددىـ لمعاـ  -االبتدائية في مدينة بغداد/ مديرية تربية )الكرخ األكلى
( معمـ كمعممة تـ 900( معمما كمعممة، كبمغت العينة )80:=0ـ )7008-7007الدراسي

اختيارىـ بالطريقة العشكائية مف المدارس التابعة لمديريتي )الكرخ األكلى كالكرخ الثانية( لتربية 
محافظة بغداد. كاستخدمت الدراسة مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ؿ )ككستا كماكرم( 

راسة عمى المنيج الكصفي المقارف كمنيج لمدراسة. كقد تكصمت كأداة لمدراسة. كاعتمدت الد
 الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا ما يمي:

ذات   ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في عاممي )العصابية كالقبكؿ( بينما تكجد فركؽ
 داللة إحصائية في كؿ مف االنبساطية كالتفتح كيقظة الضمير.

 لة إحصائية في العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كفؽ متغير النكع   ال تكجد فركؽ ذات دال
: "العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كعبلقتيا بالرضا الكظيفي ( بعنوان1023دراسة بقيعي )

لدل معممي ككالة الغكث الدكلية في منطقة إربد التعميمية". ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة 
لكبرل لمشخصية كالرضا الكظيفي لدل معممي ككالة الغكث الدكلية العبلقة بيف العكامؿ الخمسة ا

في منطقة إربد التعميمية كما ىدفت إلى معرفة أكثر العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية شيكعا 
كمستكل الرضا الكظيفي لدييـ كذلؾ في ضكء متغيرات )الجنس، الخبرة التدريسية، المؤىؿ 

كف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ككالة الغكث الدكلية العممي، كالصفكؼ التي يدرسكنيا(.تك
( 0>00ـ كالبالغ عددىـ ):7009/700في منطقة إربد التعميمية خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ 

( معمما كمعممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية العنقكدية. >=0كتككنت عينة الدراسة مف )
مؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كمقياس الرضا كاستخدمت الدراسة أداتيف ىما: مقياس العكا

الكظيفي لممعمميف. كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي )المسحي( كمنيج لمدراسة؛ كقد 
 تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا ما يمي:



 عبد العزيز عمي جابر عسـيريأ /        العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية
 يوســف بن احمد العجــالني / د   
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 أف أكثر عكامؿ الشخصية شيكعا ىك المقبكلية كأقميا شيكعا العصابية.
 ساطية كيقظة الضمير تبعا إلى متغير الجنس كلصالح اإلناث.كجكد فركؽ في عكامؿ االنب

" تحديد عكامؿ الشخصية لمعممي العمـك بالمرحمة  ( بعنوان:Rhodes, 2015دراسة رودز )
الثانكية كآثارىا عمى بقاء المعمـ. "  ىدفت ىذه الدراسة لفحص العبلقة بيف العكامؿ الشخصية 

اء المعمـ في مجالو التعميمي؛ كتككف مجتمع الدراسة مف كؿ لمعممي العمـك بالمرحمة الثانكية ببق
معممي العمـك بالمرحمة الثانكية في مقاطعة تعميمية بمدينة ىيكستف في تكساس بالكاليات المتحدة 

معمـ منيـ؛ كأعتمد الباحث عمي المنيج الكمي القائـ  :>األمريكية؛ كاشتممت عينة الدراسة عمي 
فقرات مييكمة بمقياس ليكرت  ;الشخصية الكبرل مككنة مف  عمى استطبلع كصفي لعكامؿ

الخماسي، كتـ استخداـ كؿ مف مؤشر تغير النمط كمؤشر النكع كمحدد العكامؿ الفرعية لمخمسة 
الكبار كمؤشر العبلقات األساسية لتكجو عكامؿ الشخصية كأدكات لمدراسة؛ كأظيرت الدراسة عدة 

 نتائج أىميا:
.أف عامؿ العصابية ىك   األكثر انتشارا  بيف معممي العمـك

"اإلسياـ النسبي لكؿ مف التفكير البنائي كالذكاء  ( بعنوان:1022أبوالعينين  )دراسة النرش و 
العاـ كعكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل في القدرة عمى اتخاذ القرار لدل معممي التعميـ العاـ"  

ية الخمسة الكبرل لدل المعمميف ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف عبلقة عكامؿ الشخص
بقدرتيـ عمى اتخاذ القرار، كالكشؼ عف تأثير التفاعؿ الثنائي المشترؾ لكؿ مف عكامؿ الشخصية 
الخمسة الكبرل كالتفكير البنائي في قدرة المعمميف عمى اتخاذ القرار، كما ىدفت إلى التكصؿ إلى 

القرار مف درجتو في كؿ مف التفكير البنائي  معادلة تحميؿ االنحدار لمتنبؤ بدرجة الفرد في اتخاذ
( =;0كالذكاء العاـ كعكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل.تككنت عينة البحث االستطبلعية مف )

معمما كمعممة مف المعمميف الممتحقيف ببرنامج الدبمـك العاـ بالدراسات العميا بجامعتي بكرسعيد 
( معمما :<8ت عينة البحث األساسية مف ). بينما تككن7007/7008كحمكاف بالعاـ الجامعي 

كمعممة مف المعمميف العامميف بمدارس التعميـ العاـ كالمدارس التجريبية التابعة لكزارة التربية 
كالتعميـ كالتي يشرؼ عمييا الباحثاف في مقر التربية العممية كالتدريب الميداني. كاستخدمت 

ر، كقائمة التفكير البنائي، كقائمة العكامؿ الخمسة الدراسة األدكات التالية: مقياس اتخاذ القرا
الكبرل لمشخصية. كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي كمنيج لمدراسة. كقد تكصمت الدراسة 

 إلى العديد مف النتائج أىميا ما يمي:
( لمتفاعؿ الثنائي لكؿ مف عكامؿ الشخصية 0.00كجكد تأثير داؿ مكجب عند مستكل )

كالتفكير البنائي في القدرة عمى اتخاذ القرارات مما يشير إلى عدـ تحقؽ الفرض الخمسة الكبرل 
 الصفرم كقبكؿ الفرض البديؿ.

عدـ إمكانية التكصؿ إلى معادلة االنحدار الخاصة بالتنبؤ بقدرة المعمميف عمى اتخاذ القرار 
كنسبة ذكائيـ  مف درجاتيـ الخاصة بكؿ مف عكامؿ الشخصية الخمسة الكبرل كتفكيرىـ البنائي

  العامة كىك ما يعني تحقؽ الفرض الصفرم.
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"العكامؿ الشخصية كالتنظيمية كالفردية: مؤشرات  ( بعنوان:Fuiks, 2008دراسة فويكس )
أساسية لمتنبؤ  باإلنياؾ بيف المعمميف" ىدفت ىذه الدراسة إلي تقييـ أم مف العكامؿ الشخصية 

ية يمكف اعتباراىـ أفضؿ مؤشرات تنبؤية باإلنياؾ لممعمميف؛ كالتنظيمية كالفردية كالتكيفية كالكظيف
كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف في شماؿ غرب كالية كاركلينا بالكاليات المتحدة 

( معمـ؛ كاعتمدت الباحثة عمي المنيج الكمي القائـ 790األمريكية؛ كاشتممت عينة الدراسة عمي )
تطبلع قائمة اإلنياؾ، كاستطبلع قائمة الشخصية المككف استطبلعات، تـ استخداـ اس 9عمي 
 :7فقرة، كاستطبلع ككؾ المعدؿ المككف مف  79فقرة، كاستطبلع التأقمـ المككف مف  790مف 

 فقرة؛ كأظيرت الدراسة العديد مف النتائج، أىميا:
ح عمي أف اإلنجاز الشخصي يرتبط إيجابيا بالمقبكلية، الضمير الحي، االنبساطية، االنفتا

 الخبرة كيرتبط سمبيا  مع العصابية.
 ثانيا : الدراسات التي تناولت التوافق الميني

"التكافؽ الميني كعبلقتو باألمف النفسي لدل معممي مرحمة  ( بعنوان:1021دراسة القباطي )
 التعميـ األساسي" 

كل ىدفت ىذه الدراسة إلى كضع صكرة كاضحة كشاممة عف مستكل التكافؽ الميني كمست
األمف النفسي كالعبلقة بينيما بالنسبة لممعمميف كما ىدفت إلى معرفة الفركؽ في التكافؽ الميني 
كاألمف النفسي كفؽ بعض المتغيرات )الجنس، المؤىؿ الدراسي، سنكات الخبرة، مقدار الراتب(. 

( :0)( معممة مكزعيف عمى 000( معمـ ك )000( معمـ بكاقع )700كقد بمغ عدد أفراد العينة )
مدرسة مف مدارس التعميـ العاـ الحككمي في مدينة تعز. كاستخدـ الباحث أداتيف لمدراسة ىما: 
مقياس التكافؽ الميني كمقياس األمف النفسي. كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي 

 كمنيج لمدراسة. كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا ما يمي:
 تكافؽ الميني يقع ضمف المتكسط لدل معممي مرحمة التعميـ األساسي.إف مستكل ال

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ الميني تبعا لمتغير الجنس. ما عدا مجاؿ )الدخؿ 
 المادم مف العمؿ( فقد كانت الفركؽ لصالح اإلناث.

لتكاصؿ لدل معممي التربية "التكافؽ الميني كعبلقتو با ( بعنوان:1022دراسة الحمو وفحجان )
الخاصة في المدارس الحككمية". ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األىمية النسبية لمجاالت 
مقياس التكافؽ الميني كالتكاصؿ مع التعرؼ عمى التكافؽ الميني كعبلقتو بالتكاصؿ لدل معممي 

فركؽ الجكىرية في مقياس التربية الخاصة بالمدارس الحككمية بمحافظات غزة كالتعرؼ عمى ال
التكافؽ الميني كمقياس التكاصؿ تعزم لمتغيرات )الجنس، الحالة االجتماعية، كسنكات الخدمة(. 
تككف مجتمع الدراسة مف معممي التربية الخاصة بالمدارس الحككمية كلقد بمغت عينة الدراسة 

مجتمع األصمي لمدراسة. ( معمما كمعممة تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية البسيطة مف ال90)
كاستخدمت الدراسة أداتيف ىما مقياس التكافؽ الميني كمقياس التكاصؿ. كاعتمدت الدراسة عمى 

 المنيج الكصفي التحميمي كمنيج لمدراسة. تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أىميا ما يمي:
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 %.0.:>أف الكزف النسبي لمقياس التكافؽ الميني بمغ 
"ىيكؿ التكافؽ الميني كعبلقتو باإلرىاؽ اك الحماس  ( بعنوان:Weiqi, 2007)دراسة ويكي  

الكظيفي لمعمـ المرحمة الثانكية" ىدفت ىذه الدراسة إلي معرفة الييكؿ األساسي لمتكافؽ الميني 
كالعكامؿ التي تحفز الحماس الكظيفي لدم معمميف المرحمة الثانكية كالجكانب الكظيفية التي 

كالرابط بيف التكافؽ الميني كاالستمرار بالكظيفة؛ مجتمع الدراسة تككف مف كؿ كجدكىا ميمة 
معمميف المرحمة الثانكية في ثبلث مدارس بمدينة جكانزك بالصيف؛ كاشتممت عينة الدراسة عمي 

معمـ مرحمة ثانكية؛ كاعتمد الباحث عمي المنيج الكصفي التحميمي القائـ عمي أداة  780
حمة األكلي استخدـ استبياف لبلستفسار عف العكامؿ التي يراىا المعمـ ميمة أك االستبياف؛ في المر 

، في المرحمة الثانية 00إلي  0فقرة مف بدرجة أىمية مف  ><غير ميمة لمتكافؽ الميني بتقييـ 
أقساـ، كمقياس التزاـ المعمميف لممنظمة الذم  00فقرة مقسمة إلي  7:تـ استخداـ استبياف مف 

ية بقاء أك ترؾ المعمـ لكظيفتو، كمقياس اختيار مف خمس نقاط متعدد األبعاد يقيس يقيس احتمال
ثبلث أبعاد ىي االلتزاـ المعنكم كالتكافؽ كاستمرارية االلتزاـ، كمقياس حماس المعمـ الذم يستخدـ 

 إجابات؛ كأظيرت الدراسة العديد مف النتائج أىميا: :االختيار مف 
مـ المرحمة الثانكية يرتبط بشكؿ كثيؽ بالنظاـ التعميمي، كاإلدارة أف ىيكؿ التكافؽ الميني لمع

 كالقيادة ، كالدخؿ المادم، كبيئة العمؿ، كالمكانة االجتماعية.
 أف التقدير المادم كالمعنكم يرفع مف التحفيز لدم المعمـ.

 أف ىناؾ عبلقة كثيقة تربط بيف التكافؽ الميني كااللتزاـ الكظيفي لممؤسسة.
" العكامؿ التي تساىـ في نجاح المغتربيف  ( بعنوان:Gabriel, 2008اسة جابريل )در      

 بالتكافؽ المتعمؽ بالعمؿ كالمعيشة في ثقافة أخرل ".
ىدفت ىذه الدراسة لمتحقيؽ في العكامؿ التي تساىـ في نجاح المغتربيف بالتكافؽ المتعمؽ        

الدراسة مف كؿ المعمميف كالمشرفيف األمريكييف بالعمؿ كالمعيشة في ثقافة أخرل؛ كتككف مجتمع 
كالكندييف السابقيف في مدرسة دكلية في منطقة حكض الكاريبي بالكاليات المتحدة األمريكية؛ 

مشرفيف(؛ كاعتمد الباحث عمى المنيج الكيفي القائـ  8معمـ، ك  <9كاشتممت عينة الدراسة عمى )
فقرة لمتعرؼ  77ية الفردية، كاستطبلع المككف مف عمى المقاببلت المتعمقة، كالمقاببلت الشخص

عمى منظكر أفراد العينة عف العكامؿ التي تساىـ في نجاح المغتربيف بالتكافؽ؛ كأظيرت الدراسة 
 العديد مف النتائج، كاف مف أبرزىا:

مف أىـ العكامؿ التي تساىـ في التكافؽ الميني لممعمميف في ظؿ البيئة المدرسية ىي إقامتيـ 
داقات متينة ككطيدة مع أقرانيـ كزمبلئيـ في العمؿ؛ إلى جانب امتبلكيـ لدرجة عالية مف لص

 تقدير الذات.
كاف مف الكاضح أف امتبلؾ المعمـ لعقؿ متفتح كشخصية انفتاحية تتسـ بالتعاطؼ الثقافي يساىـ 

 بدرجة إيجابية عالية في التكافؽ الميني لممعمـ.
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 ( بعنوان:Zembylas & Papanastasious, 2006) باباناستاسيوسدراسة زيمبيالس و 
"مصادر التكافؽ كعدـ التكافؽ الميني لدم المعمـ في قبرص"  ىدفت الدراسة إلي فحص التكافؽ 
الميني لدم المعمميف في الدكؿ النامية كخاصة في قبرص؛ كتككف مجتمع الدراسة مف المعمميف 

( مدرس 7:ممت عينة الدراسة عمي )مقاطعات بقبرص؛ كاشت :كاإلدارييف في مدارس مف 
دارم؛ استخدـ البحثاف المنيج الكيفي القائـ عمي المقاببلت الشخصية، كانت مدة المقاببلت  كا 

دقيقة كتـ تسجيميا عمي أشرطة صكتية، كأظيرت الدراسة العديد مف  :>إلي  :9تتراكح بيف 
 النتائج أىميا:

          تكافقو الميني ىك مدم تقبؿ تعاممو كتكاجده  أف أكثر العكامؿ المؤثرة في منظكر المعمـ نحك
 مع الطبلب.

أف كجكد بيئة تعاكنية بيف الزمبلء كمقابؿ مادم مرضي ىـ مف العكامؿ الميمة كالمؤثرة في 
 التكافؽ الميني لدم المعمـ.

جراءات الدراسةمنيج و   ا 
 تمييد :

ي قاـ بيا الباحث لتحقيؽ أىداؼ يتناكؿ ىذا الفصؿ تكصيفا شامبل ألىـ االجراءات الت     
الرسالة ، كتمثمت ىذه االجراءات في تحديد المنيج المتبع في ىذه الدراسة كمجتمع الدراسة، 
كعينة الدراسة، كأدكات الدراسة، كالتحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات، كأىـ الخطكات التي قاـ بيا 

 خداميا.الباحث لتحقيؽ أىدافيا، كاألساليب االحصائية التي تـ است
 أوال: منيج الدراسة:

الذم استخدـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي نظرا  لمبلئمتو لطبيعة الدراسة الحالية،      
يعتبر طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة، كتصكيرىا كميا  عف طريؽ جمع معمكمات مقننة عف 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة )عبيدات ك   (.>79، 7000آخركف، المشكمة كتصنيفيا، كتحميميا، كا 
 :مجتمع وعينة الدراسة ثانيا: 

تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاه  كالبالغ  
منطقة  ->700( معمما  ك معممة، حسب إحصائية دليؿ الخدمات السادس عشر 09<عددىـ  ) 

كمعممة، كتـ تكزيع االستبانة عمى  (  معمـ700الباحة، كقد تـ اختيار عينة عشكائية حجميا )
(مف االستبانات، كبعد تفحص االستبانات تـ استبعاد 0>0جميع أفراد العينة كتـ استرجاع )

( منيا نظرا  لعدـ تحقؽ الشركط المطمكبة لئلجابة عمى االستبياف، كبذلؾ يككف عدد 70)
 ( استبانة .0:0االستبانات الخاضعة لمدراسة )
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 صيات و المقترحاتالتو ممخص النتائج و 
تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ، ثـ تقديـ بعض 

 التكصيات ك المقترحات .

 توصمت الدراسة الى العديد من  النتائج أىميا ما يمي :
ك تكافر العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية لدل المعمميف بدرجة كبيرة باستثناء عامؿ العصابية  

 الذم جاء بدرجة قميمة .

 تكافر عكامؿ التكافؽ الميني لدل معممي المرحمة الثانكية في محافظة المخكاة بدرجة كبيرة.

في  الجنسفي العكامؿ الخمسة الكبرل تعزل ألثر متغير  كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ 
 ركؽ لصالح اإلناث.كجاءت الف يقظة الضمير(، ك المقبكليةجميع العكامؿ باستثناء عاممي )

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التكافؽ الميني تعزل لمتغير الجنس في جميع المجاالت 
كفي الدرجة الكمية باستثناء مجالي طبيعة كظركؼ العمؿ، كالعبلقة مع الطمبة كالمجتمع كجاءت 

 الفركؽ لصالح اإلناث.
لكبرل لمشخصية ك التكافؽ الميني عكامؿ الخمسة ابيف دالة إحصائيا  ايجابيةكجكد عبلقة 

 باستثناء عاممي ) العصابية ك االنفتاح عمى الخبرة (.
كجكد عبلقة سمبية دالة إحصائيا بيف العصابية كبيف مجاالت التكافؽ الميني كالتكافؽ الميني 

 ككؿ باستثناء مجالي طبيعة كظركؼ العمؿ، كالراتب كالترقية.
بيف االنبساط كبيف مجاالت التكافؽ الميني كالتكافؽ الميني كجكد عبلقة ايجابية دالة إحصائيا 
 ككؿ باستثناء مجاؿ الراتب كالترقية.

العبلقة مع ، ك العبلقة مع المسئكليف كاالدارةكبيف  المقبكليةبيف دالة إحصائيا  ايجابيةكجكد عبلقة 
 التكافؽ الميني ككؿ.ك  زمبلء العمؿ

يف االنفتاح عمى الخبرة كبيف مجاالت التكافؽ الميني عدـ كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا ب
 كالتكافؽ الميني ككؿ.

كجكد عبلقة ايجابية دالة إحصائيا بيف يقظة الضمير كبيف مجاالت التكافؽ الميني كالتكافؽ 
 الميني ككؿ باستثناء مجاؿ الراتب كالترقية.
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 وفي ضوء النتائج السابقة أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا :  
اإلفادة مف نتائج مقياس العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية كعقد دكرات تدريبية لممعمميف      

تسيـ في تعريفيـ بالخصائص ذات العبلقة باالنبساطية، كالمقبكلية، كيقظة الضمير كاالنفتاح 
 عمى الخبرة،  كطرؽ التخمص مف العصابية.

فظة المخكاة، كتخفيؼ األعباء اإلدارية تحسيف ظركؼ العمؿ لمعممي المدارس الثانكية في محا
 المككمة إلييـ، لكي يقكمكا بعمميـ بكفاءة كفعالية أكبر.

اإلفادة مف نتائج مقياس التكافؽ الميني لتطكير الخدمات الضركرية التي تخمؽ الشعكر 
 متميزة.باالستقرار  كاألماف لممعمميف كالمعممات، كبالتالي خمؽ جك مبلئـ لئلبداع كبناء الككادر ال

التأكيد عمى التربكييف في المممكة العربية السعكدية بسمات الشخصية لممعمـ الناجح في مينة 
 التعميـ كأثرىا الميـ في تطكير العممية التربكية.

استثمار السمات الشخصية التي يتحمى بيا معممك المدارس الثانكية في محافظة المخكاة في 
 تحسيف كاقع العممية التعميمية.

تماـ صناع السياسات في المممكة العربية السعكدية بحقيقة أف مستكم التعميـ في المممكو لو اى
 صمة كثيقة بالتكافؽ الميني لدم المعمـ.

 المقترحات :
إجراء دراسة تتناكؿ العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ك عبلقتيا بالتكافؽ الميني لدل المعمميف 

 طؽ التعميـ المختمفة .في مراحؿ التعميـ المختمفة كفي منا
إجراء دراسة تتناكؿ العكامؿ الخمسة الكبرل لمشخصية ك عبلقتيا بالتكافؽ لدل المعمميف 

 المغتربيف .
 إجراء دراسة لمعرفة مصادر التكافؽ الميني لدل المعمميف
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 قائمة المراجع
 أوال : المصادر :

 القرآن الكريم
، تحقيؽ   سنن أبي داوداألزدم السجستاني :  اإلماـ الحافظ أبي دكاك سميماف بف األشعث  

/ >، دار الرسالة العالمية :  0شعيب األرنؤكط كمحمد كامؿ قره ، ط 
 . 00=9حديث رقـ ==0
 ثانيا  : المراجع العربية :

توجيات األىداف وعالقتيا بالعوامل الخمسة (. ;700أبك غزاؿ، منير محمد سعيد خالد )
، رسالة ماجستير غير عة اليرموكالكبرى لمشخصية لدي طمبة جام
 األردف . -منشكرة، كمية التربية، جامعة اليرمكؾ

مقياس كفاءة المواجية و عالقتيا بالعوامل الخمسة الكبرى في ( . <700أبك غزالة ، سميرة )
 (.7، مجمة العمـك التربكية ، ع ) الشخصية

، مجمة بالتوافق الميني لممعممميارات إدارة الذات وعالقتيا (. 7007أبك مسمـ، محمكد أحمد)
 .707 ->=0(، 79مصر: ) -بحكث التربية النكعية

التوافق الميني وعالقتو بفاعمية الذات لدي عينة من أعضاء (. ;700أحمد، بدرية كماؿ)
مصر:  -، مجمة دراسات الطفكلةىيئة التدريس في الجامعة المستنصرة

0>(<0) . 
قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية في  مدي كفاءة(. 7000األنصارم، بدر محمد)

 ( .7)>مصر:  -، مجمة دراسات نفسيةالمجتمع الكويتي
، إعداد المعمم وتأىيمو في المدرسة التربوية الحديثة( .>700الترتكرم، محمد عكض، )

(، جامعة 7000منتديات المنشاكم لمدراسات كالبحكث، كحدة التخطيط )
 البمقاء التطبيقية، األردف.

لحامد، محمد معجب، كزيادة، مصطفى عبد القادر، كالعتيبي، بدر جكيعد، كمتكلي، نبيؿ عبد ا
التعميم في المممكة العربية السعودية ، رؤية ـ(. >700الخالؽ، )

 .، مكتبة الرشد: الرياض9، طالحاضر واستشراف  المستقبل
رس وكالة الغوث درجة فاعمية االجتماعات المدرسية في مدا(. 7007الحبلؽ، جيمد حسف)

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، اإلعدادية بمحافظات غزة
 غزة . -الجامعة اإلسبلمية
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التوافق الميني وعالقتو بالتواصل (. 7000الحمك، محمد كفائي عبلكم كفحجاف، سامي خميؿ )
، بحث مقدـ لمؤتمر لدى معممي التربية الخاصة في المدارس الحكومية

(، 7000كالحكار التربكم نحك مجتمع فمسطيني أفضؿ، بتاريخ )التكاصؿ 
 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

التوافق الميني وعالقتو (. 7008الخميمي، كصاؿ محمد تكفيؽ، كرضكاف، أحمد محمكد ، )
، بالتمكين اإلداري لدى مديرات المدارس في مديرية تربية إربد األولى

 ة، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف.رسالة ماجستير، كمية التربي
التفكير األخالقي وعالقتو بالتوافق الميني لدي ق(. 0987الزاممي، أيمف مصطفي مكسي)

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة المرشدين التربويين
 غزة . -اإلسبلمية

لدى عينة من المعممين و  القمق و عالقتو بالتوافق الميني( . ;700الزىراني ، فكزية حامد )
، رسالة ماجستير غير منشكرة ، كمية التربة ،  المعممات في الباحة

 جامعة الباحة .
دراسة لبعض العوامل (. 7007الساعاتي، إسبلـ أحمد محمد، كالحمك، محمد كفائي عبلكم ، )

، المميزة  لشخصية القائد السياسي وفق نظرية العوامل خمسة الكبرى
  ر، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستي

التوافق الميني والمساندة االجتماعية لدي عينة من ق(. 0980الشيخ، فكاز بف محمد صالح)
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ العمال السعوديين

 القرل .
ي معممات رياض األطفال بمحمية التوافق الميني لد(. 7000العركي، أمؿ محمد عبد اهلل)

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب، بحري وعالقتو بالتدين
 .700 -0السكداف:  -جامعة أـ درماف

،  المدخل إلى البحث في العموم السموكية في العموم السموكية(. :700العساؼ ، صالح حمد.)
 الرياض: مكتبة  العبيكاف.

التوافق الميني وعالقتو باألمن النفسي لدى (. 7008سف )القباطي، ماجد جاـز محمد ح
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية معممي مرحمة التعميم األساسي

 التربية، جامعة تعز، الجميكرية اليمنية.
           العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا باحترام النظام (. 7009القرشي، خمؼ سميـ)

(، =>)09مصر:  -، مجمة الثقافة كالتنميةلطائفلدي طالب جامعة ا
00<- 70> . 
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العالقة بين التوافق الميني واإلنتاجية لعمال (. 7000النجار، أحمد الششتاكم البسيكني)
مصر:  -، مجمة عمـ النفسصناعة الغزل والنسيج بالمحمة الكبرى

07(9< ،)0:7- 0:<. 
اإلسيام (. 7009اف سعيد محمد مصطفى )النرش، ىشاـ إبراىيـ إسماعيؿ كأبك العينيف، إيم

النسبي لكل من التفكير البنائي والذكاء العام وعوامل الشخصية 
، الخمسة الكبرى في القدرة عمى اتخاذ القرار لدى معممي التعميم العام

 .::=-8<>(: 0;0) 8مجمة التربية )جامعة األزىر(، مصر، 
برى وعالقتيا بمركز التحكم لدي العوامل الخمسة الك(. :700اليكيش، فاطمة خمؼ )

، المجمة الموىوبات والعاديات لطالبات المرحمة الثانوية بمنطقة اإلحساء
 .80 -0(، 00);السعكدية:  -العربية لتطكير التفكؽ

 منطقة الباحة . ->700اليئة العامة لؤلحصاء  ، إحصائية دليؿ الخدمات السادس عشر 
لخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى العوامل ا(. :700بقيعى، نافز أحمد )

، المجمة األردنية معممي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعميمية
 .>99->97(: 9)00في العمـك التربكية، 

، رسالة ماجستير غير الذكاء العاطفي وعالقتو بالتوافق الميني(. :700بف غرباؿ، سعيدة)
  نسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خضيرمنشكرة، كمية العمـك اإل

 الجزائر . -بسكرة
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية العمكـ التوافق الميني لممرضين(. :700بكتكتو ،المية )

 الجزائر . -اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك
، رسالة ماجستير غير نيطبيعة اإلشراف وعالقتيا بالتوافق المي(. >700بكعطيط، سفياف)

 -منشكرة، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة منتكرم قسنطينة
 الجزائر.

المكونات العاممية لشخصية طمبة جامعة الكويت في ضوء (. ;700جاد الرب، ىشاـ فتحي)
، مجمة العمـك نظرية العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية لكوستا وماكري

 .0:0 -;<(، 7)99الككيت:  -االجتماعية
قياس العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية  (.;700جاسـ، بشرل أحمد كشبلؿ، سماح حمزة ) 

(، 0<مصر: ) -، مجمة دراسات تربكية كنفسية عند المعممين والمعممات
8:7- 7>:. 
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الفروق في العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وفقا (. 7009جرادات، عبد الكريـ محمد)
البحريف:  -، مجمة العمـك التربكية كالنفسيةإلي المعرفةلمجنس والحاجة 

0:(8 ،)07:- 0:7. 
مدى امتالك معممي المرحمة األساسية في لواء الرمثا لكفايات التعمم (. <700درادكة، حمزة، )

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة اليرمكؾ، إربد، األردف.اإللكتروني
لخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بكل من الصمود العوامل ا(. 7008زىراف، محمد حامد)

األكاديمي واالستغراق الوظيفي لدي طالب الدراسات طالب الدراسات 
 ( .;8، مجمة اإلرشاد النفسي، مصر )العميا العاممين بالتدريس

التوافق الميني في عالقتو بالمساندة االجتماعية لدي (. 7000سكراف، ماىر عبد الرازؽ)
مصر:  -، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعيةجتماعييناألخصائيين اال

:(80 ،)0>77- 0><>. 
، مجمة اإلدارة الصفية وعالقتيا بالتوافق الميني ألستاذ التعميم الثانوي(. 7009سبلـ، ىدم)

 .70 -0(، <0السعكدية: ) -العمـك االجتماعية
وعالقتيا بالتوافق الشخصية المتقمبة (. <700سبلمة، كالخريسات، كصكافطة، كقطيط، )

، كمية التربية، الميني لدى العاممين في المؤسسات ، مجمة العمـك
 الجامعة األردنية، األردف.

بعض السمات الشخصية لدى الممارسين وغير الممارسين (. >700سمير، ىاني أحمد، )
، رسالة ماجستير، قسـ الدراسات النفسية لألنشطة الطالبية في الجامعة

 عيد الدراسات العميا لمطفكلة، جامعة عيف شمس، مصر.كاالجتماعية، م
االتجاىات السياسية وعالقتيا باالنتماء السياسي والعوامل (. 7000شقفة، عطا أحمد )

. رسالة الخمسة الكبرى لمشخصية لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة
 دكتكراه غير منشكرة، معيد البحكث كالدراسات العربية، القاىرة.

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية بوصفيا منبئات لمسموك (. 7007ء أحمد)شكيخ، ىنا
الككيت:  -لعمـك االجتماعية، مجمة االصحي لدي طالب الجامعة

90(0). 
الضغوط النفسية وعالقتيا بالتوافق (. 7009صبيرة، فؤاد ك كحيمة ، ريـ ك ناصر ، عبير )

، مجمة األساسيالميني لدي عينة من معممي ومعممات مرحمة التعميم 
 ( .9);8سكريا:  -جامعة تشريف لمبحكث كالدراسات



 عبد العزيز عمي جابر عسـيريأ /        العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية
 يوســف بن احمد العجــالني / د   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

22 
          يسمرب  - جز   اني-الثاني عشر     العد  -      ا لد 

 

، سمات الشخصية في منظور العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية( . 7007صالحي ، سعيدة)
 (.;مجمة الباحث الجزائر، ع )

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا باستراتيجيات (. 7009طعبمي، محمد الطاىر)
 -، مجمة الحكمة لمدراسات التربكية كالنفسيةنفسيةمواجية الضغوط ال

 .:9 -77(، <7الجزائر: )
صعوبة تعرف المشاعر وعالقتيا بالعوامل الخمسة الكبرى (. 7009عبدالخالؽ، أحمد محمد)

، مجمة العمـك لمشخصية لدي عينة من طالب جامعة الكويت
 .0: -00(، 0)97الككيت:  -االجتماعية

العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بالذكاء (. 7000م عبده)عبدالقكم، رانيا الصاك 
الجزائر:  -، مجمة دراسات نفسيةالوجداني لدي طالبات جامعة تبوك

(8 ،)80- =0. 
الذكاء الوجداني وعالقتو بالعوامل الخمسة الكبرى (. 7000عبدالمجيد، نصرة منصكر)

 .0:; -:0;(، 9)70مصر:  -، مجمة دراسات نفسيةلمشخصية
البحث العممي، مفيومو، ( 7000عبيدات ، ذكقاف، كعدس، عبد الرحمف، كعبد الخالؽ، كايد)

 . عماف: دار الفكر. أدواتو، وأساليبو
، مجمة مقياس التوافق الميني لمعممي التربية الخاصة(. <700عطااهلل، صبلح الديف فرح)

 .88> -<=;(، 8)70السعكدية،  -جامعة الممؾ سعكد
نموذج العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية في ضوء (. 7000مضاف مصطفي)عمي، عماد ر 

الجزائر:  -، مجمة دراسات نفسيةمستويات التدريب لمطالب العسكريين
(0 ،);8- 00:. 

البنية العاممية لقائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية نوذج (. ;700عمياف، محمد محمد)
 -::(، 090)>8السعكدية:  -، مجمة رسالة الخميجي العربيجولدبيرج

<0. 
التوافق الميني وعالقتو باالحتراق النفسي لدي (. 7000عيسي، محمد رفقي محمد فتحي)

 .0;0 ->00(، 89)<الككيت:  -، المجمة التربكيةمعممات الرياض
التوافق الميني والمسئولية االجتماعية وعالقتيما بمرونة األنا (. 7000فحجاف، سامي خميؿ)

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، لتربية الخاصةلدي معممي ا
 غزة  . -الجامعة اإلسبلمية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

        يسمرب    -جز   اني -الثاني عشر   العد    -       لدا 22
 

 

مبادئ اإلحصاء واستخداماتيا في مجاالت الخدمة ـ(. ;<<0كشؾ، محمد بيجت. )
 . دار الطباعة الحرة، اإلسكندرية.مصر.االجتماعية

الكبرى لمشخصية لدي  البنية العاممية لمقياس العوامل الخمسة(. 7008محيسف، عكف عكض)
 -، مجمة العمـك التربكية كالنفسيةطمبة الجامعات الفمسطينية بغزة

 .;90 ->=8(، 8)09البحريف: 
العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية وعالقتيا بكل من (. ;700معشي، محمد بف عمي مساكم)

، مجمة السعادة النفسية واألمل لدي طالب الدراسات العميا بجامعة جازان
 .889 -8=7(، 8<مصر: ) -ات تربكية كنفسيةدراس

التوافق الميني وعالقتو بضغوط العمل لدي موظفي المؤسسات (. >700مكناسي، محمد)
الجزائر:  -، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة منتكرم قسنطيةالعقابية

0- 780. 
، رسالة د النفسيالكفاءة المدركة وعالقتيا بالتوافق الميني لدي المرش(. 7007ىيبي، الفي )

 -ماجستير غير منشكرة، كمية العمـك التربكية، جامعة عماف العربية
 األردف  .
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