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 محافظة جدة في ي صعوبات التعلمياختصاص لدى الوظيفي بالرضا وعالقتها للشخصية الكبرى الخمسة العوامل
 

 الرب عمر محمد أبوبن محمد 
 جدةجامعة  –  الرتبيةكلية 

 هـ16/1/1440 وقبل -هـ 16/7/1439 قدم للنشر

 يف ي صعوبات التعلمياختصاص لدى الوظيفي والرضا الكربى للشخصية اخلمسة العوامل بني العالقة معرفة إىل احلالية الدراسة هدفت: ستخلصمال
 امعلم  ( 165) على عينة مكونة من الوظيفي الرضا للشخصية ومقياس الكربى اخلمسة العوامل مقياس تطبيق الدراسة مت أهداف ، ولتحقيقحمافظة جدة

 كما االنبساطية، شيوعا   وأقلها يقظة الضمري هو شيوعا   الشخصية أكثر عوامل أن النتائج أظهرت. بالطريقة العشوائية العنقوديةاختيارهم  مت ومعلمة،
اخلربة  متغري إىل تبعا   العصابية يف فروق ووجود اإلناث، ولصاحل متغري اجلنس إىل تبعا   املقبولية، العصابية عوامل يف فروق وجود إىل توصلت الدراسة

 وجود باستثناء الدراسة، مي  متغرياتجل تبعا   الوظيفي الرضا أبعاد مستوى يف فروق وجود عدم إىل النتائج أيضا   وأشارت اخلربة األقل، ذوي ولصاحل
  .ولصاحل اإلناث اجلنس متغري إىل تعزى املسؤولني م  العالقة عن والرضا الذات واجملتم ، عن الرضا بُعدي على فروق

 .ي صعوبات تعلمي؛ اختصاصالوظيفي الرضا ؛للشخصية الكربى اخلمسة العوامل المفتاحية: الكلمات
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 :مقدمةال

الرتبوي  الدمج ومبدأ الشاملة، املدرسة فلسفة من انطالقا      
على  اقادر   املعلم يكون أن بد ال احلديثة، الرتبية به نادت الذي

مجي   م  التعامل على اوقادر   املتعلم، سلوك يف تغيري إحداث
وأعراقهم؛  وقدراهتم، الثقافية، خلفياهتم عن النظر بغض التالميذ

خمرجات  إىل والوصول التعليمية العملية أهداف حتقيق أجل من
هذا  إليه أسند الذي اجملتم  عنها ويرضى عنها، يرضى تعليمية
 بتوازن األجيال مريب يتمت  أن يتطلب األمر وهذا .النبيل الدور

 ويؤمن وللمتعلمني، ملهنته وإخالص وحب، نفسي، ودافعية،

 ممارسته أثناءيف  والرضا بالراحة ويشعر اليت حيملها، بالرسالة

 يعاين كان إذا ةعد ملشكالت يتعرض املعلم قد أن غري .لعمله

 العطاء، على القدرة بعدم وشعور نفسية وإهناك، ضغوط من

 متباينة جمموعة م  يتعامل كما أنه .داخل املدرسة بدوره والقيام

 مثل مشكالت أكادميية، من يعاين من فمنهم التالميذ، من

 من يعاينمن  وهناك .احلساب أو الكتابة، أو القراءة، صعوبات

 التذكر، أو االنتباه أو اإلدراك، ضعف يف تتمثل منائية مشكالت

 املصحوب بالنشاط االنتباه بضعف التعلم صعوبة تصاحب وقد

 املسألة على يعقد مما السلوك؛ يف والقهرية واالندفاعية الزائد

 التعليمية التالميذ احتياجات تلبية يف تفكريه عند خاصة املعلم،
 يف الواس  التباين هذا ويعد .(2007)اخلطيب، احلديدي، 

 وخباصة املعلمني، لدى للتوتر والقلق امصدر   التالميذ خصائص

 غري أكادميية مبؤهالت هذا امليدان يف يلتحقون الذين أولئك

 اخلدمة قبل املناسب التأهيل والتدريب لديهم وليس متخصصة،

 التالميذ هؤالء تعليم تواجههم عند اليت التحديات م  للتعامل
 (.2004الظاهر،)

 عن الكادر مبعزل يعمل ال التعلم صعوبات يياختصاص إن    

 بيئة بعمله يف يقوم بل فيه، يعيش الذي اجملتم  عن وال املدرسي،

من  زمالئه م  التعامل من له بد فال هبا؛ ويتأثر يؤثر تفاعلية
املدرسة  إدارة م  يتفاعل أن جيب كذلك وخمتصني، معلمني
 أمور أولياء م  تعامله إىل باإلضافة فيها، اإلداري والكادر

 فإذا املعلم، على أثرها هلا التفاعالت من الشبكة التالميذ، وهذه

 واملساندة الدعم له مد  وقُ  دوره، والزمالء إدارة املدرسة تفهمت

 وأوكلت فقده، إذا أما األداء، لىع وحيفزه فهذا يشجعه الكافية،

 يشكل ذلك فإن كتابية وأعمال إدارية إضافية، مهمات له

 من عدم االرتياح والشعور باإلهناك مما خيلق جوا   عليه؛ اضغط  
  (.2003حسن،  )اجلمايل،

اليت  املوضوعات من الوظيفي الرضا موضوع أصبح ولقد    
 اجلوانب ببحث وذلك واإلداريني ،السلوكيني باهتمام حتظى

 درجة وقياس ،لدى املوظف الرضا ومصادر لوسائل املختلفة

 عدم ومصادر أسباب حبث وكذلك ،وظائفهم حنو األفراد رضا

 إىل تؤدي اليت العوامل من جمموعة إىل التوصل ولقد مت ،الرضا

 املنشود الرضا وأساسا  لتحقيق ضروريا   وجودها واعتبار الرضا

 حالة يف املوظف وض  إىل يؤدي العوامل هذه وفقدان للموظف،

 وقيامه العمل يف هئأدا على ذلك ينعكس ومن مث ،الرضا من عدم

 الوظيفي الرضا مفهوم وقد ارتبط ،املطلوب الوجه على بواجباته

 املطلوبة والواجبات باألدوار والقيام للعاملني الوظيفي باألداء
 ميكن الذي مهامل األثر إىل وباإلضافة (.2004،سيحاينال) منهم

 على وقدرته أدائه، على للمعلم الشخصيةالسمات  ترتكه أن

 ,Carpara)فإن كل من املختلفة، الظروف م  التكيف

Barbaraneli, & Steca, 2003)  يعد الوظيفي الرضا بأن يرون 

 املعلمني واجتاهاهتم أداء على التأثري يف واحلاسم املهم العنصر

 غري املعلمني أن إىل (Evans,2001)يشري كما  .التعليم مهنة حنو

 ويرتكون يف مهنتهم، االتزام   أقل يكونون عملهم عن الراضني

 وقيمه اجتاهاته للمعلم يعكس الوظيفي الرضا نألو  .امبكر   املهنة

 تشكل قد السمات الشخصية فإن هبا؛ يقوم اليت األعمال حنو

 إدراكه ويف له، الرضا الوظيفي يف دورا   تؤدي اليت العوامل إحدى

 قدرته ويف أثناء العمل،يف  تواجهه اليت والتحديات للضغوط

 ُتسهم كما قد الصعبة، والتحديات الظروف م  التكيف على

 ذات العالقة واملستقبلية احلالية القرارات من الكثري اختاذ يف

 (.2015)بقيعي،  هبا واالستمرار املهنة باختيار
ويعد منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية من هذا     

 د  ليت فسرت مسات الشخصية، كما يعالنماذج وأحدثها اأهم 
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من أكثر النماذج اتساقا  يف تقييم الشخصية والتنبؤ هبا 
، ويفرتض منوذج العوامل اخلمسة الكربى (2009 )أبوغزاله،

وجود مخسة عوامل لوصف الشخصية وعلى الرغم من أن مثة 
نه فإ، جدال  قد ثار بصدد صياغة مسميات للعوامل اخلمسة

يوجد اتفاق عام بني علماء نفس الشخصية على هوية هذه 
العوامل، وهي: االنبساط، العصابية، الصفاوة ،الطيبة، يقظة 

 منعدد  يف الشخصية عوامل وتؤثر(، 2006 )املوايف، الضمري

إىل وجود  (،2009 )أمحد، جوانب احلياة، وقد أشارت دراسة
 ويشرياحلياة، عالقة ارتباطية بني عوامل الشخصية وأسلوب 

 واملهنية، واألخالقية االجتماعية الفرد يف حياة أمهيتها إىل ذلك

 .اليومية حياته يف هبا يقوم والوظائف اليت األعمال ويف
 بني العالقة عرفةمل (2015 ،بقيعي)دراسة وجاءت        

 معلمي لدى الوظيفي والرضا الكربى للشخصية اخلمسة العوامل

 أن النتائج أظهرت إربد التعليمية. منطقة يف الدولية الغوث وكالة

 شيوعا   وأقلها املقبولية هو شيوعا   الشخصية أكثر عوامل

 عوامل يف فروق وجود إىل توصلت الدراسة كما العصابية،

 اإلناث، ولصاحل متغري اجلنس إىل تبعا   الضمري ويقظة االنبساطية

 التدريسيةاخلربة  متغري إىل تبعا   االنبساطية يف فروق ووجود

 إىل تبعا   املقبولية يف فروق ووجود األعلى، اخلربة ذوي ولصاحل

 الثالثة الصفوف ولصاحل املعلم يدرسها اليت متغري الصفوف

 .الوظيفي والرضا العصابية بني عامل سلبية عالقة ووجود األوىل،
 على التعرف ( إىل2015دراسة )الثبييت والعنزي، وهدفت      

 القريات، حمافظة معلمي نظر من وجهة الوظيفي الرضا عوامل

 التعليمية، واملرحلة واخلربة، املؤهل العلمي، متغري من كل وأثر

 الدراسة أن نتائج أظهرت وقد الوظيفي. الرضا عوامل على

 القيادة بعد :على النحو اآليت جاءت الوظيفي الرضا عوامل

 الثانية، باملرتبة جاءالعمل  بيئة وبعد األوىل، باملرتبة جاء املدرسية

 املادية اجلوانب بعدو  باملرتبة الثالثة، الزيارة جاء أساليب وبعد

 باملرتبة جاء والتدريب وبعد التأهيل باملرتبة الرابعة، جاء واحلوافز

 اخلامسة.

 ,Zahi, Willis, Oshen, Zahi & Yang)  دراسة وبينت    

 الوظيفي الرضا يف للشخصية الكربى اخلمسة أثر العوامل (2013

الرضا  يف فقط االنبساطية أثر النتائج أظهرت والرفاهية الذاتية.
يف  الضمري ويقظة والعصابية االنبساطية من كل وأثر الوظيفي،
أقوى  االنبساطية أن إىل أيضا   النتائج وتوصلت الذاتية، الرفاهية
االنبساطية  وأن الذاتية، والرفاهية الوظيفي الرضا يف أثرا   العوامل

والرفاهية  الوظيفي بالرضا التنبؤ على قدرة العوامل أكثر هي
 .الذاتية

 إىل (Shahamiri &Namdrai, 2013) دراسة وتوصلت    

، )االنبساطية االنطواء،(الشخصية  أمناط بني العالقة معرفة
 النتائج أظهرت مدينة بوشهر. يف املعلمني لدى الوظيفي والرضا

 واالنبساطية، الوظيفي الرضا بني إجيابية ارتباطيةعالقة  وجود

 وأظهرت واالنطواء، الوظيفي الرضا بني عالقة سلبية ووجود

 الذكور بني الشخصية السمات يف وجود فروق عدم النتائج

 .واإلناث
 معرفة إىل (Husin & Zaidi,2011) دراسة وهدفت      

 عينة لدى الوظيفيوالرضا  الكربى اخلمسة العوامل بني العالقة

 من عاملني وجود النتائج يف ماليزيا، أظهرت املوظفني من

 دالة إجيابية عالقة هلما الكربى للشخصية اخلمسة العوامل

 على واالنفتاح االنبساطية، :الوظيفي، مها الرضا م  إحصائيا  

 .اخلربة
اليت  (Ayan & Kocacik,2010): دراسة نتائج أظهرتو      

 الشخصية ومسات الوظيفي الرضا بني العالقة هدفت إىل معرفة

 من متوسط مستوى تركيا وجود يف الثانوية املدارس لدى معلمي

 املعلمني من % 62 وأن املعلمني واملعلمات، لدى الوظيفي الرضا

 أظهرت كما انطوائيني، منهم% 32 منبسطة و شخصية لديهم

 الشخصية: السمات باختالف الوظيفي خيتلف الرضا أن النتائج

 .بسهولة والغضب االجتماعي، والطموح الكفاءة،
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 :مشكلة الدراسة

صعوبات  ييإن قياس السمات الشخصية الختصاص    
التعلم قد يؤدي دورا  أساسيا  يف معرفة مدى قدرهتم على 
التكيف يف الواق  التعليمي، ومدى قدرهتم على جماهبة 
الظروف الصعبة، واجتيازها بنجاح دون أن تؤثر سلبا  يف 
أدائهم وعطائهم. وعند النظر إىل العالقة بني العوامل اخلمسة 

امتالك الفرد لبعض الكربى للشخصية والرضا الوظيفي، فإن 
السمات الشخصية قد يكون أحد األسباب اليت تقف وراء 
االستقرار الوظيفي لدى األفراد، كما أن معرفة السمات 
الشخصية لدى األفراد ميكن أن يتنبأ بالرضا الوظيفي لديهم 

نظرا  ملا يتصف به مستقبال  وعلى مدار سنوات طويلة. و 
خصية جتعلهم من مسات ش ي صعوبات التعلمياختصاص

خيتلفون فيما بينهم يف تقبل ظروف العمل والرضا عنه؛ فقد 
الحظ الباحث من خالل عمله وزيارته املتكررة للمدارس 
املتوفر هبا غرف الرتبية اخلاصة أن هناك ضيقا  وتذمرا  بني 
اختصاصي صعوبات التعلم، واختالفا  يف نظرهتم إىل املؤشرات 

أن هذا االختالف يف جزء منه الدالة على الرضا الوظيفي، و 
يف قد يعود إىل بعض السمات الشخصية اليت تظهر عليهم 

. وميكن أن ينعكس م  بعضأثناء حديثهم وتواصلهم بعضهم 
على أدائهم وإنتاجيتهم، وعالقاهتم م  املسؤولني  ة  هذا مباشر 

والزمالء والطالب وأولياء األمور. ومن هنا، فإن قياس 
يؤدي دورا   صعوبات التعلم يالختصاصيالسمات الشخصية 

أساسيا  يف معرفة مدى قدرهتم على التكيف يف الواق  
التعليمي، ومدى قدرهتم على جماهبة الظروف الصعبة، 

 واجتيازها بنجاح دون أن تؤثر سلبا  يف أدائهم وعطائهم.
وبالنظر إىل الدراسات السابقة اليت حبثت يف العالقة بني       

مسة الكربى للشخصية، والرضا الوظيفي على العوامل اخل
املستويني العريب واحمللي فإهنا ما زالت قليلة. وعلى اعتبار أن 
السمات الشخصية تتأثر بثقافة اجملتم  الذي يعيشه 

فإن دراسة هذه املوضوعات لدى  صعوبات التعلمو صاصيتاخ
قدم نتائج جديدة ي ميكن أن صعوبات التعلم يياختصاص

للشخصية، والرضا  ة بني العوامل اخلمسة الكربىحول العالق
 الوظيفي يف بيئة مل يتم دراستها من قبل.

العالقة بني وبناء  على ما سبق جاءت هذه الدراسة لبحث     
العوامل اخلمسة الكربى للشخصية والرضا الوظيفي لدى 

 .حمافظة جدةيف  ي صعوبات التعلمياختصاص

 الدراسة أسئلة

 لدى شيوعا   للشخصية الكربى اخلمسة العوامل أبرز ما .1

 ي صعوبات التعلم؟ياختصاص
ي صعوبات ياختصاص الوظيفي لدى الرضا مستوى ما .2

 ؟ التعلم
 من عامل كل يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .3

ي صعوبات يلدى اختصاص للشخصية الكربى العوامل اخلمسة
 ؟ األكادميي()اخلربة، اجلنس، املؤهل  ملتغريات التعلم تعزى

 أبعاد مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4

 ملتغريات تعزى ي صعوبات التعلمياختصاص لدى الرضا الوظيفي

 ؟ )اخلربة، اجلنس، املؤهل األكادميي(
 كل بني إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل .5

  الرضا ومستوى للشخصية، الكربى اخلمسة من العوامل عامل
 ؟ي صعوبات التعلمياختصاص الوظيفي لدى

 :أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة احلالية إىل:
التعرف على أبرز العوامل اخلمسة الكربى للشخصية  .1

 ي صعوبات التعلم.يشيوعا  لدى اختصاص
ي ياختصاص الوظيفي لدى الرضا التعرف على مستوى .2

 صعوبات التعلم.
الكشف عن الفروق يف العوامل اخلمسة الكربى  .3

 حمافظة جدةي صعوبات التعلم يف يللشخصية لدى اختصاص
 )اخلربة، اجلنس، املؤهل(. :يةتتبعا  للمتغريات اآل
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الكشف عن الفروق يف درجة الرضا الوظيفي لدى  .4
تبعا  للمتغريات  حمافظة جدةي صعوبات التعلم يف ياختصاص

 )اخلربة، اجلنس، املؤهل(. :يةتاآل
 من العوامل عامل كل بني االرتباطية العالقة التعرف على .5

 الوظيفي لدى الرضا ومستوى للشخصية، الكربى اخلمسة

 ي صعوبات التعلم.ياختصاص

 :أهمية الدراسة

أقصى  بذل إىل الفرد يدف  به واالقتناع العمل عن الرضا نإ    
 والعكس لإلجناز دافعا   يشكل العمل عن فالرضا إلجنازه اجلهود

 املهنية وكفاءته الفرد فإن عطاء لذلك ،كبري حد إىل صحيح

 ،فيه والتقدم بالنجاح وإحساسه عمله عن رضاه مدى على دليل
 حلاجاته إشباع من له العمل يوفره ما مبقدار العطاء هذا ويزداد

 كونه يف الوظيفي الرضا أمهية وتكمن لطاقاته. واستغالل ودوافعه

 يف الداخلية املؤثرات إزاء العاملني األفراد مشاعر يتناول موضوعا  
 أن شك وال. املادية احمليطة البيئة يف اخلارجية املؤثرات أو العمل

بالنسبة جلهة  مهم أمر الوظيفي الرضا من عال   مستوى حتقيق
 واإلنتاجية الطموح مستوى على الواضحة نظرا  لتأثرياته العمل،

 املشاركات يف وإسهام األفراد واحلوادث الغياب ومعدل واألداء،

جتاه  الفرد سلوك وكذلك بالعمل املتعلقة واألنشطة اخلارجية
 .مؤسسته وعمله

ن معرفة العالقة بني أبعاد الشخصية من الناحية النظرية فإف    
والرضا الوظيفي له أمهية واضحة يف فهم السلوك اإلنساين، 

اكتشاف العالقة الوظيفية بينها وذلك أن فهم ظاهرة ما معناه 
وبني غريها من الظواهر، فمعرفة طبيعة العالقة وتقديرها كميا  
بشكل دقيق يؤدي إىل دقة يف التنبؤ حبدوث الظاهرة ومن مث 

 التحكم يف إحداثها وتفسريها.
 حتديد يفمن الناحية التطبيقية   كذلك الدراسة وتسهم      

 يفيد صعوبات التعلم مما ييالختصاص الوظيفي الرضا مستويات

 مستوى رف  يف التعليم وإدارة الرتبية اخلاصة إدارة يف ولنيؤ املس

 العملية الرتبوية سري اإلنتاجية وحتسني لزيادة لألفراد الرضا

 عن تشغلهم إدارية ومهام وإعادة النظر يف تكليفهم بواجبات

 .هلم األساسي الدور

 مصطلحات الدراسة:

جتمعات  ة: هي مخسالكبرى للشخصيةالعوامل الخمسة 
ألبرز مسات الشخصية ميثل كل عامل جتريدا  جملموعة من 

 . (Cloninger, Susan ,2000)السمات املتناغمة

: اإجرائي   العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتعرف
 صعوبات التعلم على وعليها اختصاصي حيصل اليت بالدرجة

 Costa)) إعداد للشخصية منالعوامل اخلمسة الكربى  مقياس

& McCrae,1992 .واملستخدم يف هذه الدراسة 
 الفرد، ويتحقق حاجات إشباع درجة : مستوىالرضا الوظيفي

 العمل ببيئة يتعلق ما منها، متعددة عوامل من اإلشباع هذا

 جتعل العوامل وهذه الفرد، يشغلها بالوظيفة اليت يتعلق وبعضها

 ما م  ورغباته، ومتناسبا   لطموحاته وحمققا   عمله عن راضيا   الفرد

 يفوق أو الواق  يف عليه حيصل ما وبني عمله من الفرد يريده

 والسعادة إلشباع واالرتياح بالقناعة النفسي منه الشعور توقعاته

 بيئة وحمتوى نفسه العمل م  والتوقعات واحلاجات الرغبات

 واملؤشرات العوامل وم  للعمل والوالء واالنتماء الثقة وم  العمل

 (.2004العالقة )عبدالباقي،  ذات األخرى
: بالدرجة اليت حيصل عليها اويعرف الرضا الوظيفي إجرائي   

( 2015ي، عالفرد يف مقياس الرضا الوظيفي من إعداد )البقي
 واملستخدم يف هذه الدراسة.

يف  يعملون الذين املعلمونصعوبات التعلم:  وياختصاص
بتدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم ويعمل  تعىن اليت املدارس
ختطيط وتنفيذ برامج الرتبية اخلاصة باملدرسة وإعداد على 

البحوث والدراسات يف جمال صعوبات التعلم. وتقدمي اإلرشاد 
والدعم للمعلمني لتنفيذ الربامج العالجية للطلبة ذوي 

 صعوبات التعلم.
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 اإلطار النظري

 ية:تويشمل على املصطلحات اآل 
 الكبرى للشخصية:  ةالعوامل الخمس -أول  
يهدف علم النفس منذ فرتة طويلة إىل تأسيس منوذج     

 النموذج هذا مناسب لوصف الشخصية اإلنسانية، واستخدام

 الشخصية، اضطرابات وعالج تشخيص يف

إىل ظهور عدد ضئيل من النماذج  (Digman,1997)ويشري
وقبوال  ما يعرف بنموذج املفسرة للشخصية، أكثرها شهرة 

العوامل اخلمسة الكربى، ذلك النموذج الذي يعد أكرب 
 .النماذج العملية والقابلة للتطبيق يف جمال علم النفس

ويعد منوذج العوامل اخلمسة الكربى للشخصية من أهم     
يعد منوذجا   إذالنماذج وأحدثها اليت فسرت مسات الشخصية، 

من املصطلحات أو  عددشامال ، يهتم بوصف وتصنيف 
املفردات اليت تصف مسات الشخصية اليت يتباين فيها األفراد 

Saucier, 2002)) ، ويهدف منوذج العوامل اخلمسة الكربى إىل
جتمي  أشتات السمات املتناثرة يف فئات أساسية، وهذه 
الفئات مهما أضفنا إليها وحذفنا منها تبقى حمافظة على 

وال ميكن االستغناء عنها بأي وجودها كفئات أو عوامل، 
حال يف وصف الشخصية اإلنسانية، وبعبارة أخرى يهدف 
هذا النموذج إىل البحث عن تصنيف حمكم لسمات 

 (. 2002)كاظم،  الشخصية
بأن العوامل اخلمسة أعطت  (Digman, 1997)ويرى     

جمموعة مفيدة من األبعاد الواسعة جدا ، واليت متيز االختالفات 
، كما أهنا تعطي جوابا  واضحا  حول تركيب الشخصية الفردية

 وتتبدى أمهيتها يف أهنا: 
. متسقة م  النظريات الشخصية العاملية، وكذلك نظريات 1

 التحليل النفسي.
 . القدرة على التجريب.2
 . قابليتها للقياس. 3

كما تقدم وصفا  كامال  للشخصية، وهي مستقاة من      
تقارير الذاتية، والصفات الشخصية التحليالت العاملية لل

ومواضي  األسئلة، واالختبارات الشخصية السابقة، وتتميز 
 العوامل اخلمسة للشخصية بأهنا:

. أبعاد وليست مناذج، لذلك يتفاوت تقدير الناس يف األداء 1
 عليها، م  اإلشارة إىل أن معظم الناس يقعون يف الوسط.

 ا لدى الفرد.. مستقرة نسبي  2
 رمبا متلك قيمة تكيفية.. 3
أثناء العالج يف . مفيدة للتبصر والفهم العميق للشخصية 4

 النفسي.
 الكبرى للشخصية: ةمفاهيم ذات الصلة بالعوامل الخمس

: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على  النبساطية
كمية وقوة العالقات والتفاعالت الشخصية واملخالطة 

 (. 2006)عبداهلل، االجتماعية والسيطرة
: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على العصابية

عدم التوافق والسمات االنفعالية السلبية، وكذلك السلوكية 
 (. 2006)عبدالعال، االكتئاب –مثل القلق 

: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على الصفاوة
وخرباهتم القيم غري التسلطية واالنفتاح على مشاعر اآلخرين 

 (. 2002)كاظم،
: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على نوعية الطيبة

العالقات البني شخصية مثل التعاطف والدفء واحلنو 
 (. 2004)الدردير، 

: وهي جمموع السمات الشخصية اليت تركز على يقظة الضمير
 ضبط الذات والرتتيب يف السلوك وااللتزام يف الواجبات

 (. 2005)املراحبة، 
 الرضا الوظيفي: -ثانيا
 ألول )الوظيفي الرضا(  العمل عن الرضا موضوع بدأ لقد     

 إىل امليادين خمتلف يف وتعددت الدراسات الصناعة، جمال يف مرة

مطلبا   الوظيفي الرضا كان فإذا .التعليم جمال إىل انتهت أن
 لدى ضرورة أشد فإنه عمل، أي يف موظف أي لدى ضروريا  
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 الرتبوية للعملية ملا والتعليم وذلك الرتبية قطاع يف العاملني

وهنضتها.  اجملتمعات تقدم يف األكيد األثر من والتعليمية
 النامية أو منها املتقدمة سواء بالتعليم األمم معظم واهتمت

 هو البشري املال رأس بأن استثمار ملعرفتها قضاياها أهم وجعلته

عليها  يعود والذي جماالهتا جبمي  للتنمية احلقيقي االستثمار
 املنظور هذا ومن  .الزمن طول على ميتد كبري اقتصادي مبردود

 أي يف للعاملني الوظيفي مبوضوع الرضا الباحثني معظم اهتم

عن  الراضي الشخص بأن" القائل االفرتاض من تنظيمي قطاع
 فإن لذلك  "عمله عن الراضي غري زميله من إنتاجية أكثر عمله

 بيئة مكونات من د  يع أي تنظيم يف للعاملني الوظيفي الرضا

 .(2008)حوحيي،  الرئيسة العمل
 املدرسني أن على 2015) والعنزي، )الثبييت وتؤكد دراسة    

 إذ أكثر العمل بفعالية منهم يتوق  أن ميكن عملهم عن الراضني

 عند استعراضهما (Watt & Richardson,2008)  من كل وجد

 حقق الذين املدرسني أن والدراسات البحوث من لعدد

 وأن عملهم، عن نيراض كانوا دراسيا  مرتفعا   إجنازا   تالميذهم

 مرتفعة. كانت معنوياهتم
 دليل   املهنية وكفاءته الفرد عطاء أن العلمية احلقائق ومن      

 يوفره ما مبقدار العطاء ويزداد هذا عمله عن رضاه مدى على

(. ويشري 2004ودوافعه )سلطان،  حلاجاته إشباع من له العمل
 الشائعة املصطلحات منعدد ( إىل 2005)أبو رمضان، 

يشعر هبا الفرد جتاه  اليت النفسية املشاعر عن للتعبري عمالاالست
 ، وهناك(Morale)املعنوية  الروح مصطلح فهناك عمله،

 Attitude toward theالعمل) حنو النفسي االجتاه اصطالح

job)الوظيفي  الرضا ، ومصطلح .(Job Satisfaction)  
 اللفظ يف تعددت املصطلحات هذه نإ القول وميكن      

 إىل عامة بصفة أهنا تشريغري  مدلوالهتا تفصيالت يف واختلفت

 الذي العمل حنو الفرد هبا يشعر اليت الوجدانية املشاعر جمموع

 وهي سلبية، أو إجيابية تكون قد املشاعر وهذه يشغله حاليا  

 فكلما عمله، منه أنه حيقق الفرد يتصور الذي اإلشباع عن تعرب

 كلما حلاجاته كبريا   إشباعا   له حيقق عمله أن الفرد تصور كان

صحيح )فرج،  والعكس إجيابية عمله حنو كانت مشاعره
2002). 

 ويتأثر واألبعاد، اجلوانب متعدد الوظيفي الرضا مفهوم إن    

 اآلخر بعضها يتعلق يف حني ذاته إىل العمل بعضها يعود بعوامل

 إذا االعتقاد أنه اخلطأ ومن احمليطة، العمل وبيئة العمل جبماعة

 راض أنه يعين ذلك فإن عمله يف معني جانب عن الفرد رضا زاد

 أحدهم جند قدإذ  وأبعادها، الوظيفة بقية جوانب عن بالضرورة

 ظروف أو عن الراتب راضيا   وليس الزمالء م  العالقة عن راضيا  

 مطلقة، وليست نسبية مسألة الوظيفي والرضا  غريها. أو العمل

 هو بالرضا والشعور له، أدىن حد أو أعلى هناك حد ليس إذ

 يف فعال   عليه ما حيصل وبني الفرد يريد ما بني التفاعل حصيلة
 (.2005السعودي، ) معني موقف

 الرضا عن العمل مها:( إىل نوعني من 2002ويشري )فرج،     
 عمله حنو للفرد العام االجتاه بأنه ويعرف :العمل عن العام الرضا

 وال اإلطالق، على هكذا راض   غري أم راض   هو فهل ،لي اك

 عنها اليت يرضى النوعية اجلوانب بتحديد املؤشر هذا يسمح

 اليت اجلوانب عن فضال   ذلك، مقدار وال غريها من أكثر العامل

 على عامة نظرة إلقاء يف يفيد أنه بيد أصال ، عنهايرضى  ال

 .عمله إزاء العامل موقف
 جوانب من جانب كل عن الفرد رضا إىل ويشري :النوعي الرضا

 املنظمة، سياسة اجلوانب تلك حدة، وتتضمن على كل عمله

 واالجتماعية، الرعاية الصحية الرتقي، فرص اإلشراف، األجور،

م   والعالقات املنظمة داخل االتصال أساليب العمل، ظروف
 أهنا يف اجلوانب هذه على الضوء إلقاء يف الفائدة وتتمثل الزمالء،

 يف ُتسهم اليت املصادر على يده يض  من أن الباحث مُتكن
 .زيادته أو الرضا خفض

 :حدود الدراسة

ي صعوبات يحدود بشرية: أجريت الدراسة على اختصاص
 .التعلم
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تعليم  باملدارس التابعة إلدارةحدود مكانية: أجريت الدراسة 
 .حمافظة جدة

الفصل الدراسي الثاين مت إجراء الدراسة خالل  حدود زمنية: 
 .م2016/2017

 الدراسة:  منهج

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد     
بني عالقة على مج  البيانات وتصنيفها وحتليلها ومعرفة ال

النتائج. ويقوم هذا املنهج على دراسة  مكوناهتا مث التوصل إىل
ا ا دقيق  الظاهرة، كما توجد يف الواق  من خالل وصفها وصف  

ومج  املعلومات وحتليلها وتفسريها، ومن مث عرض النتائج يف 
 .ضوئها

 :مجتمع وعينة الدراسة

صعوبات التعلم  ييمجي  اختصاص من الدراسة جمتم  نتكو     
مت ا ومعلمة، معلم   (435)يف حمافظة جدة والبالغ عددهم 

 ا ومعلمة( معلم  165) ريقة العشوائية العنقودية اختياربالط
إدارات التعليم  من خالل تقسيم ،منهم لتكون عينة الدراسة

وتوزعت العينة على  .يف حمافظة جدة )مشال، وسط، جنوب(
 :أدناهاجلدول متغريات الدراسة كما يظهر يف 

 (1جدول)
)الجنس، الخبرة، المؤهل( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات 

 المجموع العدد مستويات المتغير المتغير

  78 ذكر الجنس
 87 أنثى 165

 بالسنوات الخبرة
  56 5أقل من 

165 6-10 92 
 17 10أكثر من 

 المؤهل
  123 بكالوريوس

 42 ماجستري 165

 دوات الدراسة: أ
ن لتحقيق أهداف ااستخدمت يف هذه الدراسة أدات    

 الدراسة ومها:
 : للشخصية  الخمسة الكبرى العوامل مقياس .أول  
أعد و  ،Costa & McCrae,1992)) إعداد من وهو    

ويهدف املقياس  (2002، نصارياأل)االختبار باللغة العربية 
إىل قياس العوامل األساسية للشخصية بوساطة جمموعة من 

، يتضمن هذا املقياس مخسة مقاييس فرعية بندا   (60)البنود 
 –الطيبة  –الصفاوة  –االنبساط  – من )العصابية تقيس كال  

عبارة  (12)يقظة الضمري(، توزعت عبارات املقياس مبعدل 
لكل مقياس فرعي. وليس هناك وقت حمدد لتطبيق املقياس، 

اعية أو فردية. وتتم اإلجابة وميكن تطبيق املقياس بطريقة مج
 عبارات املقياس باختيار بديل واحد من مخسة بدائل نع

 –معارض  –حمايد  –موافق  –لإلجابة هي )موافق بشدة 
معارض بشدة(، واملقياس مرفق مبفتاح تصحيح خاص به. 
علما  بأن املقياس ال يعطي درجة كلية واحدة كونه يقيس 

بصدق متييزي  ويتمت  املقياسأبعادا  خمتلفة للشخصية . 
(. 2010،51وصدق ذايت بصورته األصلية كما ورد يف )ملحم، 

وللتأكد من الثبات للمقياس، فقد مت حسابه وفق  ثبات 
االستقرار: وهو تطبيق املقياس نفسه مرتني، وبفاصل زمين 

ي يقدره ثالثة أسابي ، على عينة عشوائية من اختصاص
بلغ معامل الثبات  فقدصعوبات التعلم خارج عينة الدراسة 

، (88.6) ، االنبساط(83.1)العصابية  :حنو ما يأيتباإلعادة 
 . (90.3) ، يقظة الضمري(74.1) ، الطيبة(72.2) الصفاوة

 ي،عمن إعداد )البقي :للمعلمين الوظيفي الرضا مقياس. اثاني  
 مكون من أربعة أبعاد للرضا الوظيفي للمعلمنيوهو  (2015
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 اجلوانب عن والرضا وطبيعته، العمل ظروف عن الرضا :هي
 عن والرضا اجملتم ، وتقدير الذات عن والرضا واحلوافز، املادية
 ) مناألصلية  بصورته املقياس تكونيو  لني،املسؤو  م  العالقة

 الصدق :فر للمقياس دالالت صدق متمثلة يفتتو  إذ .فقرة40)
 احملكمني للتحقق اتفاق طريقة الباحث استخدم فقدالظاهري 

املقياس  إعداد بعد الدراسة ألداة الظاهري الصدق من
 الصدق من للتحقق البناء وذلك  وصدق األولية، بصورته

 بني بريسون ارتباط معامالت حساب ومت البنائي للمقياس
 أن اعتبار على وأبعادها، لي اك األداة على املتحققة الدرجات

 الرضا جوانب من جانبا   يقيس األبعاد هذه من بعد كل
على النحو  االرتباط معامالت وكانت للمعلمني، الوظيفي

 عن والرضا  (0.80) وطبيعته العمل ظروف عن الرضا :اآليت
 وتقدير الذات عن والرضا (0.75) واحلواف املادية اجلوانب
  (0.82). املسؤولني م  العالقة عن والرضا  (0.81)اجملتم 
 معامل حبساب الباحث وللتحقق من ثبات املقياس، قام    

 بطريقة الثبات معامل قيمة بلغت إذاإلعادة  بطريقة الثبات
 :حنو ما يأيت وللمجاالت (0.91)الكلي للمقياس اإلعادة
 اجلوانب عن والرضا (0.88) وطبيعته العمل ظروف عن الرضا
 اجملتم  وتقدير الذات عن والرضا ،(0.92) واحلوافز املادية

 مت كما 0.89)) م  املسؤولني العالقة عن والرضا( 0.87)
 معامل بلغ إذ االتساق الداخلي، خالل من الثبات حساب
 وتعد (0,85)الوظيفي الكلي الرضا مقياس على ألفا كرونباخ
 مقبولة. هذه الثبات معامالت
مخاسي  "ليكرت" أسلوب استخدام مت املقياس نع ولإلجابة
 أعارض أعارض، مرتدد، أوافق، بشدة، أوافق (التدريج
( 1،2،3،4،5الدرجات ) التقديرات هذه تعطى ، حبيث)بشدة

 الفقرات يف وعكسها اإلجيابية، الفقرات حالة يف على الرتتيب

 مقياس على املعلمني استجابات مستويات ولتحديد .السلبية
 على سواء احلسابية املتوسطات تصنيف مت الرضا الوظيفي،
 ) :يتاآل املعيار وفق لي اك املقياس أم الواحدة مستوى الفقرة

-2.50)، الوظيفي الرضا من منخفض مستوى) فأقل 2.49

فأكثر(  3,50الوظيفي، ) الرضا من مستوى متوسط (3.49
 الوظيفي. الرضا من مستوى مرتف 

 اإلحصائية: المعالجة

بعد تفريغ إجابات أفراد العينة جرى ترميزها وإدخال     
ا البيانات باستخدام احلاسوب مث متت معاجلة البيانات إحصائي  

 .(SPSSباستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )
مت حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب  وقد    

املئوية، واالحنرافات املعيارية. اختبار "ت" لعينتني مستقلتني 
(Independent t-test)،  تبار ، اخاملتعدداختبار حتليل التباين

 ، معامل ارتباط بريسون.توكي ملعرفة الفروق البعدية

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

بة حسب اجلزء حتليل نتائج الدراسة مرتيتناول هذا     
  توضيح هلذه النتائج:أيتتساؤالت الدراسة، وفيما ي

 الكربى اخلمسة العوامل أبرز ما :اإلجابة عن السؤال األول
 لإلجابة ي صعوبات التعلم؟ياختصاص لدى شيوعا   للشخصية

 احلسابية واالحنرافات املتوسطات حساب مت السؤال، هذا عن
 مقياس العوامل على الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية
ات التعلم ي صعوبيلدى اختصاص للشخصية الكربى اخلمسة

 يوضح ذلك. يف حمافظة جدة واجلدول أدناه
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 ( 2جدول )
ي يلدى اختصاص للشخصية الكبرى الخمسة مقياس العوامل على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية الحسابية والنحرافات المتوسطات

صعوبات التعلم
 المستوى النحراف المعياري الوسط الحسابي المجال
 مرتف  0.44 4.10 المقبولية
 متوسط 0.68 3.58 العصابية

 منخفض 0.48 3.04 النبساطية
 مرتف  0.45 4.01 النفتاح على الخبرة

 مرتف  0.61 4.81 يقظة الضمير
 كان يقظة الضمري الشخصية، عامل أظهرت النتائج أن

 ي صعوبات التعلم مبتوسطياختصاص لدى األكثر شيوعا  
، ومبستوى مرتف ، (0.61)معياري ، واحنراف(4.81)حسايب

يتعامل معها  ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل طبيعة الفئة اليت
جمموعة متجانسة،  ليسواعلم، فهم صعوبات الت وياختصاص

فإن من الصعب احلديث عن جمموعة من اخلصائص  من مثو 
هم ضالب يعاين من صعوبات التعلم، فبعيتصف هبا كل ط

)القراءة، الكتابة،  كادميية متمثلة يفأيعاين من صعوبات 
صعوبات منائية خر يعاين من اآل همبعض، احلساب(، و مالءاإل

دراك، النشاط الزائد، الذاكرة، .... (، )االنتباه، اإل متمثلة يف
خالص والصدق واجلهد، هم حيتاجون من املعلم اإل من مثو 

إضافة لتحمل املسؤولية وااللتزام، ليتمكنوا من جتاوز 
الصعوبات اليت يعانون منها، وهذا حيتم على االختصاصي 

املرجوة، لتحقيق األهداف التمت  بضمري نقي يقظ، يسعى 
بن له، وحيرص على مصلحته اويعامل الطالب على أنه 

واستفادته من أوقات تواجده يف غرفة املصادر بأكرب قدر 
 ممكن. 

، (4.10)حسايب مبتوسط الثانية املرتبة املقبولية يف وجاءت    
أيضا ، وهذا يفسر من  مرتف  ، ومبستوى(0.44)معياري واحنراف

يثار إصعوبات التعلم من ثقة، و  وييتمت  به اختصاصخالل ما 
إىل  وتعاطف م  طالهبم وزمالئهم يف مكان العمل، إضافة

تواصلهم ومتابعتهم املستمرة لطالهبم، فهم مؤمنون بأن 
الطالب لن يتعلم ولن يستفيد من وجوده يف غرفة املصادر ما 

 مل تربطه الثقة مبعلمه والقبول ودفء املشاعر. 

كذلك  مرتف  مبستوى اخلربة على االنفتاح اوجاء ثالث      
، وهذا يعزى (0.45) معياري واحنراف (4.01) حسايب مبتوسط

صعوبات التعلم من االنفتاح واملتابعة  ويملا يتمت  به اختصاص
لكل جديد يف ميدان صعوبات التعلم، إضافة ملا يقدموه 
لطالهبم من اسرتاتيجيات تتصف باملواكبة لكل جديد، وما 
يضفيه من ملسات مجالية وترتيب واهتمام بغرفة الصف اخلاصة 

 به وبطالبه. 
 مبتوسط جاءت العصابية الرابعة يف املرتبة أما    
متوسط، وهنا  ومبستوى ،(0.68)واحنراف معياري (3.58)سايبح

تدل الدرجة املنخفضة على أن األفراد يتميزون باالستقرار 
وأقل عرضه للقلق واالكتئاب، وهم االنفعايل، وأكثر مرونة، 

 بعد عن العدائية، واالندفاع.أ
 مبتوسط االنبساطية اخلامسة واألخرية املرتبة ويف    

إذ منخفض،   ومبستوى( 0.48)معياري واحنراف (3.04)حسايب
ا تدل الدرجة املنخفضة على االنطواء واهلدوء والتحفظ، بعيد  

رغوبة، فهم خيصصون جل وقتهم املغري عن التداخالت 
شكل دائم وجهدهم وتركيزهم باجتاه الفئة اليت يتعاملون معها ب

إال  عن اإلثارة. نيالكالم وال باحث يومستمر، فهم ليسوا كثري 
عالت االجتماعية أن هذه الدرجة املنخفضة قد حترمهم التفا

 خرين.واالخنراط م  اآل
وجاءت هذه النتيجة خمتلفة من حيث السمات األكثر     

 أظهرت فقدا لدى املعلمني يف الدراسات السابقة، شيوع  
املقبولية، يف حني   هو شيوعا   الشخصية أكثر عوامل أن النتائج

 (.2015يف دراسة )البقيعي، اشيوع   األقل العصابية كان عامل
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 & Ayan)ا يف دراسةومسة االنبساطية كانت أكثر شيوع      

Kocacik,2010).  ويعزو الباحث هذا االختالف باختالف
 طبيعة عينة الدراسة والبيئة.

 الوظيفي لدى الرضا مستوى : مااإلجابة عن السؤال الثاني
 مت السؤال، هذا عن لإلجابة؟  ي صعوبات التعلمياختصاص

 لتقديرات املعيارية احلسابية واالحنرافات املتوسطات حساب
أدناه  واجلدول الوظيفي، مقياس الرضا على الدراسة عينة أفراد

 :ذلك يوضح

 ( 3جدول )
 الوظيفي مقياس الرضا على الدراسة عينة أفراد لتقديرات المعيارية الحسابية والنحرافات المتوسطات

 المستوى المعياري النحراف الحسابي الوسط المجال
 متوسط 0.68 3.02 الرضا عن ظروف العمل

 متوسط 0.54 3.77 المجتمع وتقدير الرضا عن الذات
 مرتف  0.46 4.01 المسؤولينمع  الرضا عن العالقة

 منخفض 0.90 2.81 الجوانب المالية والحوافز الرضا عن
 متوسط 4.20 3.56 المقياس الكلي

، (3.56) بلغ الكلي الوظيفي أظهرت النتائج أن الرضا    
ظهر بُعد  فقدومبستوى متوسط.  (4.20)معياري وباحنراف

الرضا عن العالقة م  املسؤولني األعلى مبتوسط 
 وميكن ، ومستوى مرتف (0.46)، واحنراف معياري(4.01)حسايب
 اختصاصيو به يقوم الذي من خالل الدور ذلك تفسري

 بد فال هبا؛ ويتأثر يؤثر تفاعلية بيئة يف بعمله التعلم صعوبات
 جيب كذلك وخمتصني، معلمني من زمالئه م  التعامل من له
 باإلضافة فيها، اإلداري والكادر املدرسة إدارة م  يتفاعل أن
 من الشبكة وهذه التالميذ، أمور أولياء م  تعامله إىل

 املدرسة مدير تفهم فإذا املعلم، على أثرها هلا التفاعالت
 الكافية، واملساندة الدعم له وقدم دوره، نواملسؤولو  نواملشرفو 
 لديه، الوظيفي الرضا ويعزز األداء لىع وحيفزه يشجعه فهذا
 .األعلى املسؤولني م  العالقة عن الرضا بُعد ظهر حيث

يف حني جاء بُعد الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز     
، واحنراف (2.81)مبستوى منخفض، ومبتوسط حسايب 

 حيتاجهويعزو الباحث هذه النتيجة إلى ما  .(0.90)معياري
 من جو وإىل حمفزة، ثرية لبيئة التعلم صعوبات ذوو التالميذ
 اونظر   الفردية، احتياجاهتم تليب كي عمل ووحدات اهلدوء،
 يعتمد أن جيب ذكره، أسلفنا كما خصائصهم يف للتباين

 كل العمل، حمطات أو التعليمية الوحدات نظام على تعليمهم
 ذلك كانأ سواء التعلم، جماالت من ما جملال ختصص حمطة
 هذا ويتطلب. األكادميية أو النمائية اجلوانب بتنمية يتعلق
 تربية تقدمي يف املعلم تساعد وأنشطة تعليمية مواد توفري األمر

 املعدات توفر إىل إضافة التالميذ، هلؤالء مناسبة عالجية
 رأسي، فوق عرض وجهاز احلاسوب مثل املساندة، واألدوات
 املعلم تساعد عمل وأوراق وبطاقات ومسجل وفيديو، وتلفاز،
 عدم حال يف أما. وإجيابية مرنة بصورة بدوره القيام على

 إىل يؤدي مما بنفسه؛ وحتضريها بإعدادها يقوم فسوف توافرها،
 ببعض القيام على ذلك يرغمه وقد اجلهد، من املزيد بذله

 إىل تؤدي قد إضافية، عمل أعباء يشكل مما باملنزل؛ األعمال
 التعليمية اخلطة أهداف لتحقيق حيتاج كما حتمله، وعدم توتره

 التعليمية، التالميذ خطط باختالف ختتلف قد لوسائل الفردية
 عملية وجيعل أمامه، املسألة يعقد سوف توفرها عدم حال ويف

 غاية يف اأمر   اخلطة أهداف وحتقيق املهارات اكتساب
 واختصاصي جيد يبذله، الذي اجلهد هذا مقابل. الصعوبة
 الشهري والدخل املادي املردود يف اتدني   التعلم صعوبات
 بُعد جاء فقد. الوظيفي الرضا بعدم يشعره وهذا واحلوافز،

 واتفقت منخفض. مبستوى واحلوافز املالية اجلوانب عن الرضا



 (م2019إبريل  /هـ1440الرياض )شعبان    – 63العدد  – اجمللة السعودية للعلوم النفسية

 

104 

 من كل دراسة نتيجة م  احلالية الدراسة نتيجة
 عن الرضا تدين يف ،(2015والعنزي، الثبييت) ،(2015بقيعي،)

 .واحلوافز املالية اجلوانب
 وتقدير الذات عن والرضا العمل ظروف عن الرضا بُعدا وظهر
ويعزو الباحث ذلك إىل غياب  .متوسط مبستوى اجملتم 

 والكفاءة اخلدمة، أثناءيف  هلا تعرض واليت التدريبية الدورات
 التعليمية، للمهمات أدائه وطبيعة العمل يف والرغبة املهنية،
 وشعوره لذاته املعلم حتقيق يف أثر ذات عوامل مجيعها وهي

عن ظروف  إضافة لعدم الرضا .واالحرتام والتقدير بالتميز
 هذه وتشتمل العمل والرضا عن الذات وتقدير اجملتم ، 

 بعضها، غياب لكن وختصصه، املعلم، مؤهالت على العوامل

ا عن دارية بعيد  إأو وظيفة  بأعمال أخرى القيام يف يفكر جيعله
 .الوظيفي الرضا بعدم يشعره وهذا التعليم،

 ذات فروق توجدهل : للدراسة الثالثالسؤال اإلجابة عن 
 الكربى العوامل اخلمسة من عامل كل يف إحصائية داللة

 ملتغريات تعزى ي صعوبات التعلمياختصاص لدى للشخصية
 املتوسطات حساب مت ؟)اخلربة، اجلنس، املؤهل األكادميي(

ي صعوبات ياختصاص لتقديرات املعيارية احلسابية واالحنرافات
 الكربى للشخصية، اخلمسة العوامل مقياس على التعلم

 :ذلك يوضح أدناه واجلدول

 (4جدول )
ي صعوبات التعلم على مقياس العوامل الخمسة يالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لتقديرات اختصاص 

 المتغير
 مستوى
 المتغير

 النفتاح على النبساطية العصابية المقبولية
 الخبرة

 يقظة الضمير

 ع م ع م ع م ع م ع م
            

 الجنس
 0.43 4.03 0.58 3.98 0.40 3.18 0.47 3.45 0.43 4.03 ذكر

 0.45 4.27 0.42 4.02 0.44 3.36 0.40 3.87 0.44 4.24 أنثى

 الخبرة
 0.42 4.01 0.54 3.76 0.57 3.22 0.54 3.64 0.49 3.68 5أقل من 

5- 10 4.14 0.46 3.23 0.43 3.15 0.40 4.21 0.41 4.22 0.44 
 0.41 4.24 0.46 4.17 0.38 3.34 0.39 3.54 0.40 4.25 10أكثر من 

 0.40 4.19 0.58 3.89 0.44 3.21 0.42 3.24 0.46 4.16 بكالوريوس المؤهل
 0.40 4.28 0.40 4.18 0.38 3.35 0.50 3.74 0.40 4.20 ماجستري

املتوسطات  بني ظاهرية فروق وجود (4) اجلداول من يتبني
 العوامل مقياس على الدراسة عينة أفراد لتقديرات احلسابية

 الدراسة. وملعرفة متغريات حسب للشخصية اخلمسة الكربى

 حتليل استخدام مت الفروق لتلك اإلحصائية مستويات الداللة
 ذلك يبني أدناه املتعدد، واجلدول التباين

 (5جدول)
حسب  للشخصية الكبرى الخمسة العوامل على العينة أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات بين للفروق المتعدد التباين تحليل نتائج 

الدراسة متغيرات
 الدللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات  مجموع الشخصية  سمات التباين مصدر

 الجنس

 0.002 *9.610 2.374 1 2.368 املقبولية
 0.010 *6.736 1.146 1 1.135 العصابية
 0.328 0.981 0.489 1 0.489 االنبساطية

 0.124 2.359 0.461 1 0.462 االنفتاح على اخلربة
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 الدللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات  مجموع الشخصية  سمات التباين مصدر
 0.076 3.164 0.578 1 0.563 يقظة الضمري

 الخبرة

 0.533 0.628 0.157 2 0.318 املقبولية
 0.016 *4.165 0.712 2 1.398 العصابية
 0.791 0.224 0.115 2 0.234 االنبساطية

 0.334 1.104 0.217 2 0.426 االنفتاح على اخلربة
 0.648 0.434 0.081 2 0.161 يقظة الضمري

 المؤهل
 كاديمياأل

 0.416 0.665 0.165 1 0.165 املقبولية
 0.067 3.417 0.581 1 0.581 العصابية
 0.163 1.961 0.996 1 0.996 االنبساطية

 0.083 3.089 0.598 1 0.598 االنفتاح على اخلربة
 0.362 0.832 0.153 1 0.153 يقظة الضمري

 الخطأ

   0.26 164 40.63 املقبولية
   0.17 164 27.76 العصابية
   0.50 164 82.98 االنبساطية

   0.19 164 31.82 االنفتاح على اخلربة
   0.18 164 29.93 يقظة الضمري

 إحصائية داللة ذات فروق توجد *
بني  إحصائية داللة ذات فروق وجود (5) اجلدول يبني    

 :الشخصية مسيت على الدراسة عينة أفراد تقديرات متوسطات
 اإلناث، وعدم ولصاحل اجلنس متغري إىل تعزى املقبولية، العصابية

 الشخصية األخرى مسات على إحصائية داللة ذات فروق وجود

 ذات فروق وجود عدم (5) اجلدول يظهرو  .املتغري هذا إىل تعزى

 على الدراسة عينة أفراد تقديرات بني متوسطات إحصائية داللة

 املؤهل متغري إىل تعزى للشخصية اخلمسة الكربى العوامل مجي 

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم (5) اجلدول ويبني .العلمي

 العوامل مجي  على الدراسة عينة أفراد تقديرات بني متوسطات
مسة  باستثناء التدريسية اخلربة متغري إىل تعزى الشخصية
 استخدام مت الفروق تلك مصادر ولتحديد العصابية،

 :أدناه كما يظهر يف اجلدول  (Scheffe)اختبار
  (6) جدول
 الخبرة. متغير سمة العصابية حسب على العينة أفراد تقديرات متوسطات بين للفروق (Scheffe) اختبار نتائج

 10أكثر من  10-5 سنوات 5أقل من   الخبرة
 3.54 3.23 3.64 الحسابي المتوسط             

   - 3.64  سنوات 5أقل من 
5_10  3.23 4.818* - 1.960 

 -  *2.858 3.54  10أكثر من 
يف  إحصائية داللة ذات فروق وجود (6) اجلدول من يظهر   

 5خلربة )أقل من ا بني ، اخلربة متغري مسة العصابية حسب
 5)أقل من  سنوات لصاحل اخلربة (10_5) سنوات(، واخلربة

إحصائية  داللة ذات فروق ا وجودكما يظهر أيض     سنوات(.
( لصاحل 10أكثر من ) خلربةسنوات(، وا 5)أقل من  اخلربة بني

 فروق أظهرت النتائج وجود فقدسنوات(.  5)أقل من  اخلربة

 الدراسة عينة أفراد تقديرات بني متوسطات إحصائية داللة ذات

 اجلنس متغري إىل تعزى املقبولية، العصابية :الشخصية مسيت على

اإلناث. ويعزو الباحث هذه النتيجة، من حيث مسة  ولصاحل
لدى  منه أكثر املدرسة داخل املعلمات بني املقبولية إىل التواصل
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املعلمني، فاملعلمات أكثر وداعة، وأكثر تعاطف وأكثر إذعان 
من املعلمني، إضافة إىل التقمص الوجداين يظهر بصورة أوضح 

 لدى املعلمات منه لدى املعلمني.
وفيما خيص مسة العصابية، ميكن أن تفسر النتيجة بالنظر    

املعلمني،  إىل قابلية املعلمات لإلحراج والتوتر والقلق أكثر من
إضافة إىل ضعف االستقرار االنفعايل هلن مقارنة باملعلمني. 

ليت ( ا2015، البقيعي)هذه النتيجة م  نتيجة دراسة  تواختلف
اث يف مسيت االنبساط نأظهرت وجود اختالف لصاحل اإل

 Shahamiri)ويقظة الضمري. كما اختلفت م  نتيجة دراسة

&Namdrai, 2013) فروق ذات داللة اليت أظهرت عدم وجود 

ناث. لذا مت رفض يف مسات الشخصية بني الذكور واإل
 الفرضية.

 ذات فروق توجد هل: للدراسة السؤال الرابعاإلجابة عن 

 لدى الرضا الوظيفي أبعاد مستوى يف إحصائية داللة

)اخلربة، اجلنس،  ملتغريات تعزى ي صعوبات التعلمياختصاص
 ؟املؤهل األكادميي(

 املعيارية احلسابية واالحنرافات املتوسطات حساب مت    

 الرضا مقياس أبعاد على ي صعوبات التعلميلتقديرات اختصاص

 :أدناه اجلدول يف موضحة هي كما كانت فقد الوظيفي،

 (7جدول )
 الوظيفي الرضا مقياس أبعاد على صعوبات التعلم ييلتقديرات اختصاص المعيارية الحسابية والنحرافات المتوسطات 

 المتغير
 

 مستوى
 المتغير

 الرضا عن
 ظروف العمل

 الرضا عن الذات
 وتقدير المجتمع

 الرضا عن العالقة
 مع المسؤولين

 الرضا عن الجوانب
 المالية والحوافز

 ع م ع م ع م ع م

 اجلنس
 0.68 3.02 0.42 3.63 0.67 3.12 0.62 2.67 ذكر
 0.63 2.60 0.40 4.39 0.41 4.42 0.55 3.37 أنثى

 اخلربة
 0.55 2.42 0.47 3.98 0.58 3.67 0.62 2.71 5أقل من 

5- 10 3.01 0.63 3.73 0.54 3.90 0.56 3.13 0.40 
 0.63 2.88 0.46 4.15 0.54 3.91 0.38 3.34 10أكثر من 

 املؤهل
 األكادميي

 0.67 3.12 0.54 3.83 0.53 3.75 0.56 3.24 بكالوريوس
 079 2.50 040 4.19 0.48 3.79 0.64 2.80 ماجستري

 املتوسطات احلسابية بني ظاهرية فروق وجود (7) ولاجلد يبني
 الرضا الوظيفي مقياس أبعاد على الدراسة عينة أفراد لتقديرات
 الداللة اإلحصائية مستويات وملعرفة .الدراسة متغريات حسب

 أدناه املتعدد، واجلدول التباين حتليل استخدام مت الفروق لتلك
 :ذلك يبني

  (8)جدول
 حسب متغيرات للشخصية الكبرى الخمسة العوامل على العينة أفراد لتقديرات الحسابية المتوسطات بين للفروق المتعدد التباين تحليل نتائج

 الدراسة
 مصدر
 التباين

 مجموع بعاد الرضا الوظيفيأ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الدللة

 اجلنس

 0.834 0.051 0.019 1 0.019 الرضا عن  ظروف العمل
 0.005 *7.894 2.897 1 2.897 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 
 0.022 *5.254 1.537 1 1.537 الرضا عن العالقة م  املسؤولني
 0.187 1.769 0.765 1 0.765 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

 0.179 1.698 1.218 2 1.218 الرضا عن  ظروف العمل اخلربة
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 مصدر
 التباين

 مجموع بعاد الرضا الوظيفيأ
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 ف

 مستوى
 الدللة

 0.948 0.053 0.035 2 0,035 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 
 0.062 2.957 1.658 2 1.658 الرضا عن العالقة م  املسؤولني
 0.643 0.426 0.376 2 0.376 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

 االكادميي املؤهل

 0.073 3.148 1.122 1 1.122 الرضا عن  ظروف العمل
 0.959 0.003 0.001 1 0.001 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 

 0.287 1.074 0.328 1 0.328 العالقة م  املسؤولنيالرضا عن 
 0.218 1.723 0.764 1 0.764 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

 اخلطأ

   0.352 164 63.594 الرضا عن  ظروف العمل
   0.364 164 67.126 الرضا عن الذات وتقدير اجملتم 
   0.317 164 56.386 الرضا عن العالقة م  املسؤولني
   0.432 164 79.453 الرضا عن اجلوانب املالية واحلوافز

  .إحصائية داللة ذات فروق توجد *
 إحصائية داللة ذات فروق وجود أظهرت النتائج عدم فقد    

 اجلنس متغريات إىل تعزى الوظيفي الرضا أبعاد على مجي 
 بُعدي على فروق باستثناء وجود واخلربة واملؤهل األكادميي،

 م  العالقة والرضا عن الرضا عن الذات وتقدير اجملتم ،
 .اإلناث ولصاحل اجلنس، متغري إىل تعزى املسؤولني

ناث يف بُعد الرضا عن فمن حيث وجود فروق لصاحل اإل    
تقبل للمهنة اليت أكثر ناث اإلالذات وتقدير اجملتم ، جند أن 

 املعلمني، لدى منه أكثر املعلمات بالعمل تقوم هبا، والتزام
 أكثر؛ إجيابية بصورة بالعمل يسري املعلمات استقرار أن كما
 هي مما أفضل عمل أخرى فرص عن املعلمات تبحث الإذ 

فهي ناث اإلعليه، وبسبب أن العاطفة تطغى على طبيعة 
املنشودة م  طالباهتا،  تشعر بالفرح عند حتقيق األهداف

ويشعرها ذلك بنجاحها هي مما يرف  مفهوم الذات لديها، 
 ويعزز تفاعلها م  جمتمعها املتمثل بأولياء أمور الطالبات. 

 الرضا يف اجلنسني بني فروق وجود يف حني ميكن تفسري    
 تنفيذ على املعلمات حرص إىل م  املسؤولني العالقة عن

 وتنفيذ املدرسية، باألعمال وااللتزام منهن،املطلوبة  الواجبات
بتنفيذ  اومنظمة؛ فهن أكثر التزام   مميزة الرتبوية بصورة املشاري 

 البعد أكثر هذا يف الوظيفي الرضا جيعل وهذا التوجيهات،
تنفيذ  يف مياطلون الذين الذكور لدى منه اإلناث لدى

 اليت التوجيهات إىل االستماع أو منهم، املطلوبة الواجبات
 وقد اتفقت هذه النتيجة يف جزئية الرضا .نو يقدمها املسؤول

 (.2015)البقيعي، سؤولني م  دراسةم  امل العالقة عن
 عالقة توجد هل: للدراسة السؤال الخامساإلجابة عن 

 من العوامل عامل كل بني إحصائية داللة ذات ارتباطية
 الوظيفي لدى الرضا ومستوى للشخصية، الكربى اخلمسة
 ؟ي صعوبات التعلمياختصاص

 اخلمسة العوامل بريسون بني ارتباط معامالت حساب مت    
 اجلدول يظهر يف كما الوظيفي والرضا للشخصية الكربى
 :أدناه
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 ( 9جدول )
الوظيف والرضا للشخصية الكبرى الخمسة العوامل بيرسون بين ارتباط معامالت

 العوامل الخمس الكبرى للشخصية
 الرضا الوظيفي

 مستوى الدللة معامل الرتباط
 0.026 *0.172 املقبولية

 0.003 *0.213 االنبساطية
 0.000 *-0.265 العصابية

 0.342 0.071 االنفتاح على اخلربة
 0.040 *0.163 يقظة الضمري

 )موجبة( إجيابية ارتباطية عالقة أظهرت النتائج وجود فقد    
 ويقظة االنبساطية واملقبولية من كل بني إحصائية ذات داللة

 ييالوظيفي الختصاص والرضا للشخصية، الضمري كعوامل
صعوبات التعلم. فالعالقة االرتباطية املوجبة تعين أن الرضا 

الضمري   ويقظة واملقبولية الوظيفي يزداد بزيادة االنبساطية
 )سالبة( عكسية عالقة ارتباطية وجودو  للشخصية. كعوامل
الوظيفي  والرضا بني العصابية، إحصائية داللة ذات

صعوبات التعلم. والعالقة االرتباطية السالبة تعين  يالختصاصي
أن الرضا الوظيفي يقل بزيادة العصابية كسمة للشخصية. 

 بني االنفتاح إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود عدمو 
ي صعوبات التعلم. يالوظيفي الختصاص والرضا اخلربة، على

 واتفقت نتيجة الدراسة احلالية م  نتيجة 
( يف وجود ارتباط بني كل من 2015يعي، )بق دراسة

االنبساطية واملقبولية ويقظة الضمري م  الرضا الوظيفي، وبينت 
 أن (Zahi, Willis, Oshen, Zahi & Yang, 2013),دراسة 

 الوظيفي. الرضا يف أثرا   أقوى العوامل االنبساطية
 Shahamiri)) دراسة نتيجة م  الدراسة هذه نتيجة واختلفت 

& Namdrai, 2013 بني سلبية عالقة وجود إىل أشارت اليت 
 .الوظيفي والرضا االنبساطية

 التوصيات:

فإن  احلالية الدراسة إليها توصلت اليت النتائج ضوء يف    
 :اآليتب يوصي الباحث

 زيادة الرضا يف تسهم اليت والعوامل الظروف حتسني -
 ي صعوبات التعلم.يلدى اختصاص الوظيفي

ي صعوبات يلدى اختصاص الشخصية السمات استثمار -
 .التعلم يف دعم تعليم ذوي صعوبات التعلم

العالقة بني العوامل  إجراء مزيد من الدراسات حول -
الرضا الوظيفي لعينات يف و  اخلمس الكربى للشخصية

 اختصاصات أخرى.

 :المراجع

مقياس كفاءة املواجهة وعالقته بالعوامل اخلمسة  .(2009، مسرية )أبو غزالة
 .260-205، (2)17 جملة العلوم الرتبوية،الكربى يف الشخصية، 

 (. العوامل اخلمسة الكربى للشخصية ومفهوم2009)أمحد، بشرى إمساعيل
جملة علم النفس طالب اجلامعة،  ىالذات كمنبئات بأسلوب احلياة لد

 .20لداملعاصر والعلوم اإلنسانية، اجمل
مقاييس الشخصية تقنني على اجملتم   .(2002)حممداألنصاري، بدر 

 .، القاهرة: دار الكتاب احلديثالكوييت
 الكربى للشخصية وعالقتها اخلمسة العوامل(. 2015)بقيعي، نافر أمحد

إربد  منطقة يف الدولية الغوث وكالة معلمي لدى الوظيفي بالرضا
 .447-427، (4)11، مالعلوم الرتبويةاجمللة األردنية يف التعليمية. 

 معلمي الوظيفي لدى الرضا عوامل (.2015) خالدوالعنزي،  حممد الثبييت،
 مبحافظة والتعليم إدارة الرتبية دراسة /نظرهم وجهة من القريات حمافظة
 .117-99 ،(6)3 ،الرتبوية املتخصصة الدولية اجمللة .القريات

 االحرتاق النفسي مستويات (.2003) عبداحلميد وحسن، فوزية اجلمايل،
 بسلطنة واحتياجاهتم التدريبية اخلاصة االحتياجات ذوي معلمي لدى
 .  2(1) 151-210،النفس علم يف عربية دراسات .عمان
 ذوي تعليم الطلبة اسرتاتيجيات (.2005مجال) واخلطيب، مىن احلديدي،

 . عمان: دار الفكر.اخلاصة احلاجات



 ...حممد بن عمر أبو الرب: العوامل اخلمسة الكربى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى اختصاصيي صعوبات التعلم

 

109 

 رغبة على الوظيفي للرضا املسببة العوامل أثر(. 2008، مروان أمحد)حوحيي
ماجستري غري منشورة، اجلامعة  ، رسالةبالعمل يف االستمرار العاملني

 سالمية، غزة.اإل
، دراسات معاصرة يف علم النفس املعريف .(2004) الدردير، عبد املنعم أمحد

 : عامل الكتب.القاهرة
 والرضا التنظيمية الثقة بني العالقة (.2005) أمحد ىموس السعودي،

 العلوم دراسات جملة  األردنية، يف الوزارات العاملني ىلد الوظيفي
 .115 -100، (1)32 ،اإلدارية
 الرضا ىمبستو  اإلداري اإلشراف منط عالقة .(2004) جرب السيحاين،

 األمنية، للعلوم العربية نايف جبامعة منشورة ، رسالة ماجستريالوظيفي
 السعودية.

 .وائل دار :عمان.التعلم صعوبات(2004)  قحطان الظاهر،
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Abstract:  The present  study aimed at recognizing the relation between the big five personality traits and the job satisfaction 

with learning  disabilities specialist in Jeddah. To achieve the aims of this study, the gauge of the big five personality traits 

and the gauge Job Satisfaction  was applied. The sample of this study consisted of (165) male and female teachers that were 

selected on the basis of ( random cluster). The results demonstrated that the commonest personality trait is conscientiousness 

and the least common one is extraversion. The results also showed that there are differences in the traits of Agreeableness 

and neuroticism attributed to the variable of sex in favor of females; there are also differences in the trait of neuroticism 

according to the variable of teaching experience in favor of those getting the lowest experience. The results also 

demonstrated that there are no differences in the level of job satisfaction in terms of all the variables of this study except a 

difference in job satisfaction attributed to the variable of sex in favor of females.  
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