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 يف املىظفىن لدي الشخصية بسمات وعالقتها التنظيمية الثقافة
 الرتبية وزارة

 

 وسام قحطان عبد عمي .دم.
 الرصافة االولى  /وزارة التربية 

07702875638ali@gmail.com 

    الممخص: 
 ييدف البحث الحالي التغرف الى :

 الثقافة التنظيمية  لدى الموظفين  في وزارة التربية . - 1
 سمات الشخصية لدى الموظفين  في وزارة التربية . -2
الغالقةةةةةةةة اةرتباطيةةةةةةةة بةةةةةةةين الثقافةةةةةةةة التنظيميةةةةةةةة وسةةةةةةةمات الشخصةةةةةةةية لةةةةةةةدى المةةةةةةةوظفين  فةةةةةةةي وزارة  -3

 . التربية
 حدود البحث 

 - 2221يقتصر البحث الحالي عمى الموظفين في مديريات وزارة التربية الغراقية لمغام الدراسي 
2222. 

 اإلطار النظري 
 استغرض البحث الحالي عددًا من النظريات ذات الغالقة بالموضوع  .

 إجراءات البحث
( وتبني مقياس سمات 2214ميدي قام الباحث بتبني مقياس الثقافة التنظيمية لمباحثة ) - 1

 بغد أن تم التأكد من صدقو وثباتو وأسموب اإلجابة عمى فقراتو .  (2215)حسيب الشخصية لمباحث
 (222الموظفين في زارة التربية والتي بمغت )تم تطبيق المقياسي المذكورين أعاله عمى عينة من  -2

 2وقد استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية في تحميل النتائج موظف وموظفة 
 تم التوصل إلى النتائج اآلتية :و 
 ثقافة تنظيمية .لدييم  الموظفين أن  أظيرت نتائج البحث  2 1
  يتسمون بسمات الشخصية.  الموظفينبينت  نتائج البحث أن . 2
الثقافة التنظيمية وسمات الشخصية  ايجابية دالة بينأظيرت النتائج  وجود عالقة ارتباطية  -3 

   لمموظفين. 
 .وقد قدم الباحث بغض التوصيات والمقترحات
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 الكممات المفتاحية: ) الثقافة التنظيمية، سمات الشخصية، وزارة التربية (.
Organizational culture and its relationship to personality traits among 

employees in the Ministry of Education 

dr. Wissam Qahtan Abdul Ali 

Ministry of Education / Rusafa First 

  

Abstract: 

   The current research aims to identify: 

1 - Organizational culture of employees in the Ministry of Education. 

2- Personality traits of employees in the Ministry of Education. 

3- Correlational relationship between organizational culture and personality 

traits among employees in the Ministry of Education. 

search limits 

The current research is limited to employees in the directorates of the Iraqi 

Ministry of Education for the academic year 2021-2022. 

Theoretical framework 

The current research reviewed a number of theories related to the subject. 

Search procedures 

1 - The researcher adopted the scale of organizational culture for the 

researcher (Mahdi 2014) and the scale of personality traits of the researcher 

(Hasib 2015) after verifying its validity, stability, and the method of 

answering its paragraphs. 

2- The above-mentioned scales were applied to a sample of employees in the 

Ministry of Education, which amounted to (200) male and female employees. 

The researcher used the statistical bag in analyzing the results. 

The following results were obtained: 

1 0 The results of the research showed that employees have an organizational 

culture. 

2. The results of the research showed that employees are characterized by 

personality traits. 

 3- The results showed the existence of a significant positive correlation 

between organizational culture and employee personality traits. 

The researcher presented some recommendations and suggestions. 

Keywords: (organizational culture, personality traits, the Ministry of 

Education). 
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 الفصل اةول : التغريف بالبحث
ىناك مجموعة من القيم والمغتقدات والممارسات و السموكيات  : مشكمة البحث 

و التةةةةي توجةةةةو مسةةةةار الفةةةةراد داخةةةةل المنظمةةةةات أو الماسسةةةةات  وت شةةةةكل إطةةةةاًرا متكامةةةةل 
الجوانةةب ليةةم  ويكةةون ليةةا درجةةة تةةأثير عمةةييم وعمةةى المجتمةةظ   بحيةةث تقةةوم المنظمةةات 

ن التكيةف مةظ المةاثرات الداخميةة بنشر مغاييرىا ومغتقداتيا وقيميا بين الفراد ليتمكنةوا مة
والخارجية  ولةذلك ان  كةل منظمةة  او ماسسةو او دائةرة تمتمةك ثقافةة خاصةة بيةا  وعمةى 
الفرد الذي يغمل ويتكيف واذا كان الغكس ىنا تبرز المشةكمة   ويجةب عمةى الغةاممين ان 

أتضةةم مةةن  (15-13ص  2212عسةةكر  )يتمتغةةوا بثقافةةة تنظيميةةة داخةةل مكةةان الغمةةل 
فةةي مةةا يخةةص الموظفةةون فةةي الماسسةةات  اإلدارة التربويةةة لثقافيةةاتخةةالل قةةرالة الباحةةث 

لةةدييم قةدر كبيةةر مةن المغرفةةة والميةةارة  غةةاممون تشةةير إلةى إن ال  بصةةورة عامةة  التربويةة 
 كمسةةةتحدثات إداريةةةة الوظيفيةةةة وتقةةةديم الخةةةدمات لممةةةراجغين   التةةةي تسةةةتجد عمةةةى السةةةاحة 

 الةدوائر الحكوميةة التطورات المغرفية والتقنيةة المحيطةة بيةم   الةى إن تتاللم مظ وخدمية 
تواجةةو تحةةديًا مشةةتركًا يتمثةةل فةةي حاجتيةةا  بشةةكل عةةام ودوائةةر وزارة التربيةةة بشةةكل خةةاص 

 حتى يتسنى ليم التأقمم مظ متطمبات التغير السريظ وموظفييا  لرفظ مستوى ثقافة مديرىا 
(. 151 ص2223 ممحم) لغالم والخدمة المقدمة لمغميل والتكنموجيا الحديثة التي تغزو ا

 سةةةمات الشخصةةةية لمموظةةةف ومةةةن ىنةةةا تظيةةةر ضةةةرورة الةةةتالزم بةةةين الثقافةةةة التنظيميةةةة و 
ذات جةةدوى وفغاليةةة فةةي التحةةديات التةةي يظيرىةةا التغييةةر فةةي  النتةةائج اةيجابيةةة تحقيةةق ل

إن مةةا عانةةاه  (.   121  2222)  أبةةو بكةةر مجةةاةت التنميةةة والبحةةث والتطةةوير الغممةةي
مةةن  ومةةنيم الموظفةةون فةةي وزارة التربيةةة  الفةةرد الغراقةةي عمةةى بكةةل شةةرائحو وفئاتةةو الغمريةةة

 مةن الةةزمن  السةنين الماضةةية فةي أمنةةو النفسةي عمةى مةةدى او ظةةاىرة  اضةطرابات مخفيةة 
التةةةي تبةةةدو ظةةةاىرة  الشخصةةةية  لمةةةبغض و ظةةةواىر ة حصةةةر ليةةةا مةةةن السةةةماتاداة الةةةى 

أحيانًا أو مكبوتة فةي أعمةاق الالشةغور الفةردي والجمغةي عمةى مسةتوى الفةرد والجماعةة   
الالمبةاةة    تحتةاج  و الرشةوة والسةرقة والتغةالي  وتتراوح ىةذه السةموكيات المنحرفةة بةين 
(. إن كل ما تقدم www.psyhocenteriraq.orgالى دراسة وبحوث لتقويميا )حسن  
. الموظفةةون فةةي وزارة التربيةةة لةةدى  الثقافةةة التنظيميةةة يقودنةةا إلةةى التسةةاال حةةول مسةةتوى 

http://www.psyhocenteriraq.org/
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 ناوسةةمات الشخصةةية لةةدييمد مةةا يةةدفغالثقافةةة التنظيميةةة  بةةين  ارتباطيةةةوىةةل توجةةد عالقةةة 
 .والبحث فيو  من ذلك  لمتحقق 

وليةةا اىميةةة  بةةالفرد  ظةةاىرة خاصةة  ىةةي  الثقافةةة التنظيميةة ان -:اىميةة البحةةث 
اةسةرة  إذ يكتسةبيا اإلنسةان بةالتغمم مةنداخل الجماعة   عمى سموك اةفراد بالغة التأثير 

كما نجد ثقافة الماسسةة آلقةت اىتمامةًا كبيةرًا فةي المةدة الخيةرة عمةى اعتبةار   المجتمظ و
الرئيسةةةة لنجةةةاح الماسسةةةات أو فشةةةميا عمةةةى مةةةن المحةةةددات  الماسسةةةات افةةةراد أن ثقافةةةة 

القةةةةيم التقاليةةةةد و  افتةةةةراض وجةةةةود عالقةةةةة ارتباطيةةةةة بةةةةين نجةةةةاح الماسسةةةةة وتركيزىةةةةا عمةةةةى 
وابتكةةار مةةا ىةةو جديةةد والمةةنظم  والمفةةاىيم ممةةا دفةةظ اعضةةالىا إلةةى اةلتةةزام بالغمةةل الجةةاد 

فريةةةق  والغمةةةل عمةةةى روح ال وحسةةةن التغامةةةل والمحافظةةةة عمةةةى الجةةةودة وتحسةةةين الخدمةةةة
   2222)أبةةةو بكةةةر  التةةةي تخةةةص مكةةةان الغمةةةل  والمشةةةاركة فةةةي اتخةةةاذ القةةةرارات الواحةةةد 

وبخاصةةةة فةةةي عمةةةم   والتربويةةةة كمةةةا اجمةةةظ المختصةةةون فةةةي الغمةةةوم السةةةموكية (.129ص
شخصةية الفةرد   تكةوينو  عمى اىمية الثقافة التنظيمية ودورىا الحيوي في تشةكيل النفس
السةةموك المختمةةةف وانةةواع  الثقافةةة تشةةكل أطةةار انمةةةاط  ودوافغةةو    كمةةةا إنوميولةةو وقيمةةو  

ثقافتو  الخاصة بِو  ونجد كذلك أن لكل ماسسة ثقافتيا  بشري   وأن لكل مجتمظشخصلم
 عةةةاداتتتميةةةز عةةةن بيرىةةةا بمةةةا تشةةةمل مةةةن قةةةيم و و  والتةةةي تغةةةد مرجةةةظ ليةةةا  الخاصةةةة بيةةةا

إن الثقافة التنظيميةة ىةي مشةجغة  (.321 ص2224ومغارف واعتقادات وبيرىا )حريم 
حةةريص الماسسةةة   كمةةا ونجةةد إن مةةدير والخبةةرات لةةروح الفريةةق الواحةةد وتبةةادل اةفكةةار 

والغةاممين مغةو  عمةى التفكيةر واإلبةداع ومغالجةة المشةكالت  وظفينعمى تطوير قدرات الم
افةةةةة بطةةةرق إبداعيةةةةة  لةةةذا وجةةةةب عميةةةةو بةةةذل الجيةةةةود لتةةةةوفير اإلبةةةداع اإلداري المالئةةةةم لمثق

مةن  بنتائج ايجابية ضروريًا لمخروج  ميارات وافكار الموظف التنظيمية  وصار تطوير 
 لةذا يجةب عمةى  لألفضةلإلى اةنفتاح المغرفي والتنميةة والتغيةر  والجمود الروتين والقيود

  نةاجم شةخصأن يمتمةك صةفات أو قةدرات شخصةية ومغرفيةة تاىمةو  لن يكةون  الموظف
 مةةةةةةةةةةةةى مخرجةةةةةةةةةةةات الماسسةةةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةةةي يغمةةةةةةةةةةةل بيةةةةةةةةةةةةا ليغةةةةةةةةةةةود ذلةةةةةةةةةةةك عمةةةةةةةةةةةى النجةةةةةةةةةةةاح ع

 سةمات فةي دراسةتو وابحاثةو عةن الحديث النفس عمم ويتناول. (.12 ص2223)عاشور 
 بأنةةةةو الفةةةةرد لتصةةةةف مألوفةةةةة سةةةةموكية لنمةةةةاط تصةةةةوير ووصةةةةف تمثةةةةل التةةةةي الشخصةةةةية
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 فقةد لةذا  (298-297: 2225الرحةو ) إلة .. مثةابر أو متيةور أو انطوائي أو اجتماعي
 خةةاللواةجتماعيةةة   النفسةةية الدراسةةات فةةي ذات اىميةةة عاليةةة مكانةةة الشخصةةية احتمةةت
 فةي يصةدق كمةا السةوية الشخصةية دراسةة حةال فةي القةول ىذا ويصدق الخيرة  السنوات

 مةةةن عةةةدد المكانةةةة ىةةةذه تأكيةةةد عمةةةى سةةةاعد وقةةةد   غيةةةر سةةةوية ال الشخصةةةية دراسةةةة حةةةال
 لشخصية محصمة أنو عمى السموك إلى النظر  بينيا من كان والغناصر والتي  الغوامل
 ودوافةةةظ عناصةةةر مةةةن عميةةةو تنطةةةوي مةةةا وفييةةةا   متكاممةةةة وحةةةدة كونيةةةا حيةةةث مةةةن تغمةةةل

مكانيةةاتو  ورببةةات   فةةي الشخصةةية سةةمات مقةةاييس أفةةادت وقةةد(. 321: 2229ممحةةم ) ا 
 فةي الشخصةية لسمات قاييسم (Cattel )كاتل وضظ فقد الحياتية  المجاةت من الغديد
 مةن سةيجغل لمشخصةية الةدقيق البروفيةل تحديةد لن المينةي  اةختبةار  و اإلرشةاد مجال
 ومةةدىاةشةةخاص  لةةدى المزاجيةةة والخصةةائص والقةةدرات السةةمات بةةين تطةةابق أن السةةيل

وتبةةرز أىميةةة البحةةث  (518: 1998عبةةدالرحمن ) المينةة مطالةةب مةةظ موافقتيةا وتناسةةبيا
اصةةبم مةةن المفةةاىيم واسةةغة اةنتشةةار فةةي مجتمغاتنةةا  الثقافةةة التنظيميةةة فةةي أن مفيةةوم  

كةةل جوانةةب الحيةةاة. ولمةةا كانةةت لغةةة الغصةةر    المغاصةةرة وأصةةبم بشةةكل أو بةة خر يمةةس
الحالي ىي لغة استقرال المستقبل بغية أن نتممس منو قبل قدومو ما يغين عمى مواجيتو 

ت شخصيو ايجابية سمابأعمى درجة من الكفالة والفاعمية فمقد كان من الضروري وجود 
القةةةدرات التةةةي تمكنيةةةا مةةةن تجةةةاوز  يمتمكةةةون  و   لمغةةةاممين فةةةي القطةةةاع الغةةةام والخةةةاص 

. يتمكنةةةون مةةةن ارضةةةى وخدمةةةة المراجةةةظ بأحسةةةن اةوجةةةو التحةةةديات الساسةةةية لألزمةةةة و
  واةىميةةةةة لمقصةةةةوى لمبحةةةةث ىةةةةو ان المةةةةراجغين فةةةةي وزارة التربيةةةةة (5:  2227)اسةةةةميم  

مةةةين ومدرسةةةين اذ يجةةةب تةةةوفر ليةةةم احسةةةن الخةةةدمات فةةةي التغامةةةل ومةةديرياتيا ابمةةةبيم مغم
وانجاز مغاممتيم  من قبل الموظفين ىناك   حتى ة يةنغكس سةول التغامةل السةمبي عمةى 

 عمميم التدريسي لمطالب والغكس صحيم .
 :الى  ييدف البحث الحالي تغرف -:اىداف البحث 

  وزارة التربية في  وظفين لدى الم الثقافة التنظيمية. 
  عمةةةةى  وزارة التربيةةةةةفةةةةي  وظفين لةةةةدى المةةةة الثقافةةةةة التنظيميةةةةة دةلةةةةة الفةةةةرق فةةةةي

 وفق متغير النوع )ذكور  اناث(.
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 وزارة التربية في  وظفين لدى الم سمات الشخصية. 
  وزارة التربيةةةةةةةةفةةةةةةةي  وظفين لةةةةةةةدى المةةةةةةةسةةةةةةةمات الشخصةةةةةةةية  دةلةةةةةةةة الفةةةةةةةرق فةةةةةةةي 

 عمى وفق متغير النوع )ذكور  اناث(.
 لةةةةةةةةدى  سةةةةةةةةمات الشخصةةةةةةةةيةو  الثقافةةةةةةةةة التنظيميةةةةةةةةة لغالقةةةةةةةةة اةرتباطيةةةةةةةةة بةةةةةةةةين ا

 . وزارة التربيةفي  وظفين الم
وزارة التربية ريات مدي فيبالموظفين  الحالي البحث يتحدد   -: البحث حدود

 .2222 - 2221 الدراسي لمغامالغراقية 
 -تحديد المصطمحات:

  ( Culture Organizational)  التنظيمية الثقافة: اوةً 
 -: من كالً  عرفو  

 ((Schultz.& Ravasi 2006  رافاسي و  شولتتز   -1
ىةةي مجموعةةة مةةن اةفتراضةةات المشةةتركة التةةي توجةةو السةةموكيات  والتةةي تغةةد        

نمط السموك الجماعي  والتي ليا اةثر البالغ فةي تفاعةل اةفةراد داخةل الماسسةة مةظ 
 .رتو ةةةةةةةةةةةةةظ دائةةةةةةةةةةةةةةةةاىي الموظةف مةةةةةةةةةةةةةةةايضةةا فةي تمبغظيةم ومةظ الغمةةالل وليةا اةثةر 

Schultz.& Ravasi 2006 p433–458 )) 
 Randle 2011  ) ):     راندل -2
  والتةةةي تتضةةةمن القةةةيم ىةةةي شخصةةةية مشةةةتركة جامغةةةة لفةةةراد واعضةةةال الماسسةةةة   

الفةرد بصةةفة عضةو مةن تمةةك والمغتقةدات والقواعةد والقةةانون   وىةي تةاثر عمةةى سةموك 
 (                                        (Randle 2011:p247  الجماعة .

 (Kao  (2005  كاو -3
مةةن  مجموعةةة قامةةت التةةي والقةةيم واليةةدولوجيات واةفكةةار المغتقةةدات ىةةي مجموعةةة 

 بيةةر إجمةاعاتفةاق و  اي    بشةةأنيا واةجمةاع واةتفةاق وتبنييةةاصةيغتيا ب مةا اةفةراد 
 ( السةائدة لغةرف)ا يغةرف مةا وىةو مكتوبة الغير والسموكيات القواعد خالل من رسمي
 جةةةةةةةةةةةةةيل مةةن وتوارثيةةا ونقميةةا تبنييةةا يمكةةن التنظيميةةة الثقافةةةان و    مةةا عمةةل بيئةةة فةةي

 (.  Kao,2005 : p 277) . جةةةةةةةةةديد جيل إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى
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 2212عسكر -4
 التغامةل واسةاليب السةموكيات مجمةوع عمى والقائمة السائدة القيمة المنظومة تمكىي 
 داخةل الغمةل سةير عمةى السمبي أو باإليجابي تنغكس والتي والموظفين   المدير بين

 (.12  ص2212عسكر ).الماسسة 
  النظري التغريف

 (.2212عسكر ) تغريف تبنى قد الباحث ان
  اإلجرائي التغريف

 الثقافة مقياس عمى أجابتو خالل من المستجيب عمييا يحصل التي الكمية الدرجة 
 .   التنظيمية

  Personality Traitsالشخصية  سمات - :ثانياً 
 -: من كالً  عرفو  

ىي  مجموعة صفات  تميز الفرد عن اةخرين    :( Allport 1937)  ألبورت -1
والتي يمكةن تناوليةا عمةى شةكل عةدة حةاةت   وتكةون ىةذه الصةفات ثابتةة نسةبيًا 

 (.Allport,1937: 295. )في شخصية وسموك الفرد 
 نسبياً  ثابتةفي الفرد     متميزة طريقة ىي  : (Guilford 1959 )جمفورد -2

 (.Guiford,1959:5( )الفراد من بيره عن بيا يتميز
  الفغةةال ردودو  اةسةةتجابات مةةن مجموعةةةتمثةةل   :( Cattel  1966 )كاتةةل -3
 أن لالسةتجابات تسةمم التي وىي والتوافق   الوحدة من بنوع بينيا فيما ترتبط والتي 

)  .( الحةوال ابمب في واحدة بطريقة تتم المغالجة ايضًا و  واحد  اسم تحت توضظ
 ( . 41:  1992   الخالق عبد
 المميةةزة ( المكتسةةبة/الفطريةةة) السةةموكية الفغةةالىةةي مجموعةةة  :(1994) كةةاظم -4

 السةةةموك وصةةةف مةةةن تمكننةةةا نسةةةبياً  ثابتةةةة اسةةةتغدادات عةةةن والمغبةةةرة الفةةةرد    لسةةةموك
: 1994كاظم ) .اةنفغاليةالمغرفية  و و  اةجتماعيةو  الخمقية الجوانب في بو والتنبا
44.) 

 الشخصية لسمات النظري التغريف
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 سةةمات مقيةةاس مةةظ اتسةةاقاً  الشخصةية  لسةةمات( 1994) كةةاظم تغريةةف الباحةةث تبنةى
 .الحالي البحث في المغتمد الشخصية
 اإلجرائي التغريف

 سةمات مقيةاس فقةرات عمةى اسةتجابتو فةي سةتجيب الم عمييةا يحصةل التةي الدرجات 
 .الحالي البحث في المتبنى الشخصية

 
 النظريالفصل الثاني : اةطار 

 ( Culture Organizational) اوًة : الثقافة التنظيمية   
والةةةةدوائر  الحكوميةةةةة   أن لمثقافةةةةة التنظيميةةةةة أىميةةةةة قصةةةةوى فةةةةي حيةةةةاة المنظمةةةةات      

مةةن خةةالل إشةةراك الغةةاممين فةةي تحقيةةق أىةةدافيا  حيةةث تغمةةل الثقافةةة التنظيميةةة واةىميةةة  
التوقغةات التنظيميةة التةي تخةدم أىةداف الغةادات و اإليجابية عمى بنال القيم والمغتقةدات و 

 المةنظمالمحرك الرئيس لتنظيم وتوجيو السةموك فيي تغد المنظمة وتساعد عمى تحقيقيا  
مةةةن خةةةالل القةةةيم التنظيميةةةة التةةةي تغمةةةل عمةةةى توجيةةةو سةةةموك الغةةةاممين ضةةةمن الظةةةروف 

ويمكةةن  ت  وتطةورا حةول مةةا يةدور حةةوليم مةن أحةةداث مةةدركاتيم المختمفةة وتوسةةيظ قفةاق 
لمثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة أن تكون عنصرا إيجابية وفاعال في عممية تطبيةق 

لن (               (  23-21 ص2211اليةةةةةةةةةاس  )   الحديثةةةةةةةةةة  اإلدارة اةلكترونيةةةةةةةةةة
تسةةتوعب الكثيةةر التجديةةد و  بتكةةار وباةثقافةةة تةةامن  يتطمةةب تطبيةةق اإلدارة اةلكترونيةةة 

 كمةا أن دور الثقافةة التنظيميةة  الماسسة  الجديدة والتي تساعد عمى نجاح من المفاىيم 
عمةةى تحسةةين النمةةاط السةةموكية فةةي المنظمةةة  ومسةةاعدة المنظمةةة فةةي التغمةةب  يتوقةةفة 

التةةي  المرتةةدةعمةةى التحةةديات الداخميةةة والخارجيةةة  بةةل يمتةةد ليشةةمل اةسةةتفادة مةةن التغذيةةة 
  ومن ان وجدة  مى تصحيم الخطال واةنحرافات  وتساعد عجميظ اعضال الفريقتفيد 

 ثم اةحتفاظ بمستوى أدال فاعل يغالج اةنحرافةات أوة بةأول والتغةرف عمةى سةبل تحسةين 
التنظيميةة اىميةة ووظةةائف  لمثقافةةة .(282279  ص 2225  ادريةسالدال. )و تطةوير 

 :ومن اىميا  المنظمة  داخل تنفذىا عدة
 .المنظمة أفراد لدى التنظيمية باليوية الشغور توثيق و تغزيز  .1
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 .بين المنظمة والمنظمات الخرى اةختالفات  اىم  وبيان توضيم  .2
 بسةةيولة    أىةةدافيا لتحقيةةق اتبغيةةا الفةةراد المناسةةبة التةةي ينبغةةي  المغةةايير تةةوفير .3

 .التماسك بينيم  وزيادة
 .الوظيفي اةلتزامعمى  المنظمة في الغاممين الفراد مساعدة .4
 مسةةارات وتشةةكيل الفةةراد توجيةةو خةةالل مةةن لمةةتحكم لإلرشةةاد و   منطقيةةة قليةةة تغةةد .5

 .((Dixon ,2020: 179 .اتباعيا إلى ارشادىمو  مغينة
  : اىم النظريات التي فسرتو

أن التقميةد والمحاكةاة سةمة طبيغيةة لةدى اإلنسةان   -نظرية التفاعل اةجتماعي : (1
سوال كان طفاًل أو راشةدًا  كةون اإلنسةان فةي عمميةة تغمةم مسةتمر طةول حياتةو   
وىةةذا المةةر يفةةرض عميةةو تحةةديات  ومواجيةةات جديةةدة قةةد ة يممكيةةا  فةةي الوقةةت 
الراىن  وبالتالي سيمجأ لتغمميا من خالل مشاىدة نماذج أخرى   تادييةا أو مةن 

ائل التواصل اةجتماعي او  خالل القرالة عنيةا فةي الكتةب  والمجةالت   وة وس
يتوقف التغمم من خالل النموذج فقط عمى المغارف والميارات بةل يتسةظ ليشةمل 

تغةد نظريةة الةتغمم (   2229الغواطف والمشاعر ومخرجةات السةوك )أبةو شةغيرة 
التغميميةةةةةة أو  اةجتمةةةةةاعي مةةةةةن النظريةةةةةات الممتةةةةةدة الثةةةةةر سةةةةةوال فةةةةةي الوسةةةةةاط

اةيدلوجيةةةةة أو التجاريةةةةة  وذلةةةةك مةةةةن منطمةةةةق كونيةةةةا تفسةةةةر بشةةةةكل كبيةةةةر طريقةةةةة 
اكتساب الثقافة  التي يمارسيا الفرد مةن خةالل المحاكةاة والتقميةد  وبالتةالي يجةب 
عمينا بغد تغرفنا عمى ىذه النظريةة أن نكةون أكثةر وعيةا بتأثيرنةا المباشةر والغيةر 

ين والشةةةباب   ونسةةةغى أن نكةةةون مثةةةاًة جيةةةًدا لمةةةا مباشةةةر فةةةي أطفالنةةةا أو المةةةراىق
ان ندعوىم أن يكونوا عميو  وينمو مجتمظ مثقف يكتسب الثقافة بكل مجاةتيا   

مفيةةوم الثقافةةة ىنةةا ينمةةو لةةدى الفةةرد مةةن خةةالل مةةا يتغممةةو ويكتسةةبو مةةن اةخةةرين 
ل )اةسةرة   اةصةدقال   زمةال وبالخص اةفراد اكثر مخالطة مغةو      المحيطين
 (2212)الزبمول  الغمل( .

الثقافة الواحدة يسودىا عدد محدد  ان ىذه النظرية اصحابيرى   -:نظرية القيم (2
وجةود مبةدأ تكةاممي  من ) القيم   اةعراف  اةتجاىات   والمغتقدات(   وندرات 
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والغناصةةةةر  كةةةةل ثقافةةةةة توجةةةةد مجموعةةةةة مةةةةن القةةةةوىفةةةةي  و واحةةةةد يسةةةةود الثقافةةةةة  
عمةى تفاعةل الفةراد   تيةيمنالتي ياكد أفراد الجماعة عمةى أىميتيةا  و  اةساسية 

شةخص  اىتمةام ال أن (.38 ص2228وتحدد الكثير من انماط الثقافة )الغامدي 
مةةن الغةةالم ومنطقيةةا و ميمةةو إلةةى اكتشةةاف الحقيقةةة فيتخةةذ اتجاىةةًا مغرفيةةًا لمبحةةث 

  موضةوعية )بنظةرة  المحيط بو  يتمّيز الشخاص الذين تسود لدييم ىذه القيمةة
ىنةةا تمغةةب    الفالسةةفة الغممةةال و و يكونةةون عةةادًة مةةن (نقديةةة  مغرفيةةة  تنظيميةةة

كونيةةا دسةةتور بيةةر مكتةةوب لكةةن دورًا ميمةةًا فةةي حيةةاة الفةةرد والمجتمةةظ   ( القةةيم )
تكةةون  تغمةةيم النةةاس القةةيم الصةةالحة ان  يتبةةظ ويجةةب ان يةةتغمم  مةةن قبةةل الجميةةظ 

النفسي لمسموك اإلنساني   كما تمغب دورًا ميمًا في تحقيق التوافق وسيمة ضبط 
اةجتمةةاعي   وتسةةاعد فةةي اعطةةال المجتمةةظ وحدتةةو ع لنيةةا تغمةةل عمةةى اقامةةةة و 

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتتجةةةةو إلييةةةةا أفغ مشةةةةتركة ايجابيةةةةة نقةةةةاط التقةةةةال
  ((Dessler, 2010:89 اةفراد

وخصةال تجغميةا ان لكل ثقافة ىناك مجموعةة مرتكةزات  -:نظرية روح الثقافة(3 
 ورف  ) ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابير وىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةرى س منفةةةردة عةةةن بيرىةةةا مةةةن الثقافةةةات اةخةةةرى   ىنةةةا 

(Sapir & Hurf    تتميةةز لي  ماسسةةة مةةا    تنظيميةةة الثقافةة الفةةي ىةةذه النظريةةة أن
الخصةةةائص( المجةةةردة التةةةي يمكةةةن السةةةمات      بةةةروح مغينةةةة تتمثةةةل فةةةي مجموعةةةة مةةةن )

ال استخالصيا من تحميل المغطيات الثقافية  وتسيطر تمةك الةروح عمةى شخصةيات المةدر 
الغةادات  ويمكننا القول أن روح الثقافة تشير إلى مجموعة مةن   والغاممين في الماسسة 

التةي ينظةةر إلييةةا عمةى أنيةةا اطةةار مرجغةةي  المترسةخة فةةي عقميةةة كةل فةةردمن المجموعةةة و
مةن لألفةراد الغةاممين  النمو الثقةافي الممكةن تحقيقةو   ويتحددلمغظم أفراد جماعة التنظيم  

سسةةة المسةةتمدة أصةةاًل مةةن ثقافةةة المجتمةةظ وىةةذا يجغةةل روح الثقافةةة آليةةة خةةالل ثقافةةة الما 
 اةسةةةةةةةةةةةةةةتمرار والتطةةةةةةةةةةةةةةورجوانةةةةةةةةةةةةةةب عةةةةةةةةةةةةةةدة منيةةةةةةةةةةةةةةا ماسسةةةةةةةةةةةةةةة إداريةةةةةةةةةةةةةةة تتمثةةةةةةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةةةةةةي 

 (.39 ص2225)الشموي والتجديد
 (  (Personality Traitsثانيًا : سمات الشخصية 
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قةدم المغةة اإلنسةانية نفسةيا. فقةد كتةب أرسةطو كفكرة سةمات الشخصةية قديمةة  تغد   
الجةةةةبن يمةةةةثالن  وا  وأن التواضةةةةظ ق.م( حيةةةث ذكةةةةر بةةةةأن النزعةةةةة كةةةةالتكبر 384-322)

غير الخالقي. وقد وصف أيضًا اةختالفةات الالمفتاح الذي يقرر السموك الخالقي من 
والمتوسةطة  الفردية في ىذه النزعات ويشةير فةي أبمةب الحيةان إلةى المسةتويات المفرطةة

مةن الكممةات يمكةن كثيةر ىنالةك عةدد . (Matthews,2003: 3) المتدنيةة لكةل منيةا .و 
   نشةيط( مثةابر  قِمةق دقيةق   وحةذر  مةثاًل ) وسواسةي   أن تستخدم لوصةف الشخصةية 

ىةةةذا التةةةرابط بةةةين ان  والسةةةموك   كميةةةا تبةةةدو مرتبطةةةة بةةةبغض الخصةةةائص الغامةةةة لمةةةوعي
 شخصةةيةال او بغةةد وشةةكليمكةةن أن يكةةون عمةةى شةةكل مظةةاىر  الةةبغض  يابغضةة السةةمات
ىنةا: مةا ىةةو عةدد البغةاد الرئيسةية التةةي تحتةاج إلةى وصةةف  يطةرح نفسةةو   السةاال لمفةرد  

مةةةةن البحةةةةوث  الكثيةةةةر وعمةةةةى ىةةةةذا السةةةةاال  د شةةةةخصالغنصةةةةر الساسةةةةي لشخصةةةةية أي 
والدراسةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةغت جاىةةةةةةةةةدة إلةةةةةةةةةى وضةةةةةةةةةظ تصةةةةةةةةةنيف مخططةةةةةةةةةات لألبغةةةةةةةةةاد الرئيسةةةةةةةةةية 

التحميةةل الغةاممي لبنةةال الشخصةةية اإلنسةةانية ان   (Matthews,2003: 5).لمشخصةية
عةةادات  يشةير إلةةى أنةو تصةةميم ىندسةي ىرمةةي يبةدأ أسةةفمو بقاعةدة عريضةةة تضةم وقةةائظ و

مةةن سةةموك الفةةراد   ثةةم تةةتمخص ىةةذه القاعةةدة فةةي مسةةتوى أعمةةى منيةةا عبةةارة عةةن عةةدد و 
او ىو مستوى المحةاور الكبةرى في مستوى أعمى منيا  ىذه السمات السمات   ثم تتجمظ

لةةذا يغةةد التحميةةل الغةةاممي الداة الكثةةر اسةةتخدام لمكشةةف عةةن تمةةك   (Factors)الغوامةةل 
ومةةن جانةةب قخةةر يةةرى كمةةال .(92: 1974الفةةرد )الزينةةي  خصةةيةلشالوحةةدات التصةةنيفية 

( إن سمات الشخصية تمثل الصفات الظاىرة لمشخصية  وىي في مجموعيةا ة 1989)
والةةذي يشةةمل إلةةى جانةةب الظةةواىر الشخصةةية   الواقةةظ الفغمةةي لمشخصةةية تغتبةةريمكةةن أن 

التةةي  والظةةاىر  الغمةةن او  جميةةظ اإلمكانيةةات التةةي ة يسةةتطيظ الفةةرد التغبيةةر عنيةةا فةةي 
خفيةةو  مسةةتورةيحةةتفظ بيةةا لنفسةةو لسةةبب أو قخةةر  والتةةي ة يغرفيةةا عةةن نفسةةو وتظةةل لةةذلك 

 المناسةبةانيةات التةي ةبةد مةن تةوفر الظةروف عميو وعمى اآلخرين  كما أنيا تشةمل اإلمك
إلظيارىا  وعمى ذلك فإن ما يظير من سمات الشخصية عمى اختالفيا وتغددىا ما ىو 

خفيةةة عةةن  تكةةون جوانةةب الشخصةةية   وان الجةةزال الخةةرى وربمةةا الىةةم جةةزل بسةةيط  إة
لةى الظيور  وىذه النظرة المتكاممة لخصائص الشخصةية تجغةل مةن الصةغب  التوصةل إ
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فةةةي سةةةمات شخصةةةيتو  مغةةةروفميمةةةا بةةةدا واضةةةحًا أو  فةةةردالفيةةةم الكامةةةل لشخصةةةية إي 
 (.76: 1989)كمال 

 نظريات سمات الشخصية
 ( ,Allport  1937)ألبورت  -1

والةةةذي يسةةةتحق   أن شخصةةةية الفةةةرد تمثةةةل نظامةةةًا مسةةةتقاًل ذاتيةةةًا   ت يةةةرى ألبةةةور ان 
غصةةةبي ال-يالنفسةةة)ذلةةةك النظةةةام  ىةةةي(  Trait)إن السةةةمة وياكةةةد اةىتمةةةام بحكةةةم حقةةةو  

ومةةةن المالحةةةظ أن  (.Allport,1937: 295الةةةذي يتميةةةز بةةةالتغميم لخةةةاص بةةةالفرد )(
 موجةودة  السةمات حقيقيةة  اعتقةاد منةو  ان  عصةبي-ألبورت وصةف السةمة كنظةام نفةس

السةةمة تنتقةةل إلينةةا بشةةكل وراثةةي بةةالربم مةةن أنةةو يغةةد  ان يةةرىإن ألبةةورت ة   داخةةل الفةةرد
(  بةل يغنةي Pervin & John,1997:43ذات طةابظ وراثةي  )تكةون  بغةض السةمات 

  وأن السةمة تبقةى ثابتةة حتةى لةو لةم والنمطةي أن السمات ىي التي تكون السموك الثابةت
وأيضةةةًا الفةةةرد تغمةةةل عمةةةى توجيةةةو سةةةموك  وىةةةي التةةةي  يالحظيةةةايراىةةةا او يكةةةن ىنالةةةك مةةةن 

خاصةةة مةةظ يةةرتبط بصةةورة  ىةةذا الغامةةل نحةةو نمةةط مغةةين   بطريقتةةو تجغةةل السةةموك ثابتةةاً 
كيةةةف أن لكةةةل  يبةةةين ألبةةةورت  (.Barkhuus,1999: 4) السةةةمات المتصةةةمة بالغةةةادة

اثنةين مةن الفةراد يسةتطيظ    اذ كةانفقد أعطى مثاًة عمى الغدوانية  شخص سمات فريدة
كةةةل منيمةةةا امةةةتالك السةةةمة ولكةةةن بسةةةبب تةةةاري  التطةةةور المختمةةةف وعةةةدم إعةةةادة التةةةأثيرات 

( فةإن أسةموبيما ومسةتوى Allport,1937: 297يحدد كل شخصية ) الخارجية ىو الذي
التمييةز  سةوف تكةون دائمةًا مختمفةة .وأسةتمر ألبةورت فةيى كةل واحةد  مةنيم الغدوانيةة لةد

 (. فالسمات المشةتركةBarkhuus,1999: 5بين السمات الفردية والسمات المشتركة .)
ضةمن الثقافةة  اةشةخاصالشخصية التي  تةرتبط مةظ أبمةب والصفات ىي تمك المظاىر 

 :Allport,1961الواحةةدة والتةةي مةةن الممكةةن أن تميةةزىم عةةن بيةةرىم مةةن الجماعةةات )
اةتجةاه  الغةادة  )من خالل وصف السمة  قارن ألبورت مفيوم السةمة بمفيةومي .( 340

 عةةةةادة تكةةةةون . فمةةةةن الممكةةةةن لمغةةةةادة أن تةةةةادي وظيفةةةةة السةةةةمة  ولكةةةةن لةةةةيس كةةةةل سةةةةمة)
(Barkhuus,1999: 6.)  وقةةد أوضةةم ألبةةورت السةةمة بأنيةةا ناتجةةة مةةن  الةةدمج بةةين
 :Allport,1937مجموعة من الغادات لوحةدىا )سمسمة أو أكثر من  (الموىبة  الغادة )
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(. ومةةن الممكةةن لمسةةمة أن تةةادي وظيفةةة اةتجةةاه فمةةثاًل أن اةتجةةاه يمكةةن أن يوجةةو 293
السةةمة  بةةأن بةةين كةةذلك(.Barkhuus,1999: 6).  السةةموك  لةةذا يمكةةن أن يكةةون سةةمة

  والتةةةي شةةةخص الرئيسةةية واحةةةدة مةةةن السةةةمات الكثةةةر أتسةةاعًا وسةةةيطرة عمةةةى شخصةةةية ال
( مثةل Barkhuus,1999: 6يمكةن أن يغةود تأثيرىةا عمةى مغظةم سةموك ونشةاط الفةرد )

ذ التمةةةذاي  (المازوشةةةية)واالتمةةةذذ بإيةةةذال اآلخةةةر واةسةةةتمتاع بةةةذلك( ( اي السةةةادية )سةةةمة 
النةةةةوع مةةةةن  وان ىةةةةذا(. 132: 1992باإليةةةةذال مةةةةن اآلخةةةةرين واةسةةةةتمتاع بةةةةذلك. )داود 

: 1978)ىةةةول ولينةةةدزي  اةفةةةرادشةةةائغًا وة يمكةةةن مالحظتةةةو لةةةدى كةةةل  ة يكةةةونالسةةةمات 
( . وىنالةةك مجموعةةة مةةن السةةمات الخةةرى التةةي تةةأتي بالدرجةةة الثانيةةة بغةةد السةةمات 352

(   132: 1992( )داود 12-5) نسةةةةب قمةةةةيالذات السةةةةمات المركزيةةةةة  ىةةةةي الرئيسةةةةية  
) منصةةور وقخةةرون  ( .....الطمةةوح الغدوانيةةة  التنةافس )  مثةةل سةةمات ومنيةا اكثةةر شةةيوع

  (. وأخيةةرًا السةةمات الثانويةةة وىةةي أقةةل أىميةةة  ومةةن الصةةغوبة اكتشةةافيا  358: 1978
صةةةديق قريةةةب ) شةةةمتز   مةةةن خةةةالل اةىةةةل او ونةةةادرا مةةةا تظيةةةر بحيةةةث ة يالحظيةةةا إة

1983 :252 .) 
 ( Cattell (1967كاتل      -2

( اول مةن قةام بقيةاس وتحديةد Raymond Cattellيغةد عةالم الةنفس ريمونةد كاتةل) 
( فةي تحديةد  Factors Theoryالمكونةات اةساسةية لمشخصةية وقةدم نظريةة الغوامةل) 

ذلك   وقد قام  وبمساعدة زمالاه بجمظ حوالي )ثمانية قةف( كممة إنجميزية تستخدم في 
وصةةةةف الفةةةةرد . وبغةةةةدىا حةةةةذف التغبيةةةةرات المتداخمةةةةة   ممةةةةا خفةةةةض الغةةةةدد إلةةةةى حةةةةوالي 
)مةةةةائتي( مفةةةةردة   وقةةةةد جربةةةةا كاتةةةةل  مةةةةظ فريةةةةق البحةةةةث عمةةةةى مجموعةةةةات مختمفةةةةة مةةةةن 

ممةةات فةةي وصةةف أنفسةةيم والخةةرين المقةةربين  وبغةةدىا اةشةةخاص بةةأن يسةةتخدموا ىةةذه الك
حممت ىذه التغبيرات المستخدمة بالسموب الرياضي المغرف )التحميل اإلحصائي(  وقةد 
ربطةةةت اللفةةةاظ بغضةةةيا مةةةظ بغةةةض   فيمةةةا إذا كانةةةت ىنالةةةك كممةةةات تةةةدل عمةةةى سةةةمات 

وين موجودة بصفة عامة مغًا   لقد أمكن تحديةد) سةت عشةر( مجموعةة وضةغت ليةا عنةا
بةةةالحروف أوًة   ثةةةم منحةةةت ليةةةا أسةةةمال سةةةمات فيمةةةا بغةةةد  أن ىةةةذه السةةةمات تمثةةةل أبغةةةادًا 

أظيةرت نتةائج البحةث الةذي أجةراه كاتةل   (.599: 1983أساسية لمشخصية. )دافيدوف 
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بأن ىنالك طرق جديدة مطورة   وأن تمك الفكرة حول القياس وتصميم البحث ليا التأثير 
 factor analysis. كانت كتاباتو حول التحميل الغةاممي  الكبير عمى مجال عمم النفس
سةةةاىم بشةةةكل بةةةارز فةةةي تكةةةوين  multivariate analysisوتحميةةةل الغوامةةةل المتغةةةددة 

 structural equationمنيجيةةةةةةةةةة المغادلةةةةةةةةةة البنائيةةةةةةةةةة النموذجيةةةةةةةةةة 
modeling(.Horn,2001: 72 لةةذا ذىةةب كاتةةل إلةةى القةةول بأننةةا ة نسةةتطيظ توليةةد .)

عن الشخصية وة نستطيظ فيما كميًا   دون أن يكون بإمكاننا أن نغرف بةدةةت قوانين 
(. تشةةةةكل 349: 1983رياضةةةية دقيقةةةة طبيغةةةةة ىةةةذه الوحةةةةدة البنائيةةةة لمشخصةةةةية )شةةةمتز 

السمة التركيبة الساسية في نظرية كاتل   حيةث تمثةل الميةل المطمةق لالسةتجابة وكةذلك 
خصية الفرد   إن مفيوم السمة ىذا يظيراةتسةاق المظاىر السموكية الثابت  نسبيًا في ش

(. ان Perven,1975: 329و النمطيةة فةي السةموك عبةر المواقةف و بمةرور الوقةت. )
لتحديةةد السةةمات وعمةةى ىةةذا  Factor Analysis)كاتةةل قةةد اسةةتغمل التحميةةل الغةةاممي )

 يمكةةةةن القةةةةول إن السةةةةمة ىةةةةي متغيةةةةر او عامةةةةل   أو أنيةةةةا تجمةةةةظ مةةةةن الغوامةةةةل مترابطةةةةة
ومتالزمة فيما بينيا وليا مصادر مشتركة   فغندما يرتبط عامةل بغامةل قخةر فيةذا يغنةي 
إن أحد الغاممين إذا كان موجودًا فالغامل اآلخر يكون موجود أيضةًا   وعمةى ىةذا يغةرف 

(. وقةةد صةةنف كاتةةل 32: 1988كاتةةل )السةةمة( ىةةو تغريةةف لمغامةةل أو المتغيةةر  )صةةالم 
 ومن أبرز تمك التصنيفات ىي :سمات الشخصية بغدة اشكال    

 سمات السطم وسمات المصدر  
  السمات الفريدة والسمات المشتركة 
  السمات التكوينية  والسمات بيئية التشكيل 
 (. 349: 1983. )شمتز  سمات القدرة   والمزاج   والسمات الديناميكية 

 (Eysenck  1975 )قيزنك -3
  ميمةة لمشخصةية ركةائزعمةى أربغةة  اسةتندتقدم قيزنك نظرية فةي الشخصةية والتةي 

مشةةتقة بطريقةةة يمكةةن مةةن خالليةةا اسةةتخداميا فةةي القيةةاس النفسةةي لوصةةف الركةةائز تمةةك 
 ىي : الركائز او اةبغاد  وىذه   مختمف السمات الشخصية اإلنسانية



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1584 

ويشةةةةةير ىةةةةةذا البغةةةةةد إلةةةةةى ميةةةةةل الفةةةةةرد لن يكةةةةةون  : Extraversionاةنبسةةةةةاط  - أ
 :Westen,2002)اجتماعيا   نشط   مساعد  انفتاح عمى اةخرين ..... ( )

(  ويتميةةةز بالقةةةةدرة عمةةةةى اةخةةةةتالط اةجتمةةةةاعي واةندفاعيةةةةة   قيزنةةةةك فةةةةإن 422
الدرجة الغميا في ىذا البغد تشير إلى ) اةنطالق  النزعة اةجتماعية   اةنفتةاح 

   متغمق   المخاطر (. بينما تشير الدرجة الدنيا إلى) شخص ىادئ    خوض
 مسيطر عميو   منظم بشكل جيد  (.

قيزنةةةك إن ىةةةذا البغةةةد يقةةةيس عةةةدم اةسةةةتقرار فةةةق  و : Neuroticismالغصةةةابية  - ب
ان الدرجةةةة الغميةةةا فةةةي ىةةةذا البغةةةد تشةةةير إلةةةى    انالنشةةةاط الزائةةةد  او الغةةةاطفي
فةي أبمةب الحيةان  ويغةاني   حةزين  متةذمر....( منزعج  كئيبقمق   الشخص)

 .(Adebayo,2007: 35ماتية )سو يكو  من اةضطرابات السا
وىةةةةةذا ىةةةةةو البغةةةةةةد الخيةةةةةر الةةةةةذي وضةةةةةغو قيزنةةةةةةك  : Psychoticism الذىانيةةةةةة - ت

لمشخصية والذي يقيس مظاىر الشخصية التي ة تقظ ضمن بغةدي اةنبسةاط و 
. فةالفراد ذوي   (لتفكيةر الةواقغي)افةرد الغصابية. فالذىانية تصف مةدى التةزام ال

  ولدييم تجاىل لمتغبير الغاطفي  (بالتيور)الدرجة الغميا في ىذا البغد يتصفون 
اصةابة اقترح قيزنك بأن الدرجة الغالية في بغد الذىانيةة تغبةر عةن   بير المالئم

 (.  (Adebayo,2007: 4 .ةبالمراض الذىانيالفرد 
 

 الفصل الثالث : إجرالات البحث 
 مجتمظ البحث وعينتو:

الموجودين فةي مقةر تكّون مجتمظ البحث الحالي من الموظفين الغاممين في وزارة التربية 
بغدىا  (.(2022لسنة ( موظف وموظفة 10765( مديرية والبالغ عددىم )15الوزارة و)

ة ذات التوزيةةةظ المتسةةةاوي قةةةام الباحةةةث بسةةةحب عينةةةة البحةةةث بالطريقةةةة الغشةةةوائية البسةةةيط
 من مجتمظ البحث.موظف وموظفة ( 200والتي بمغت )
 أداتا البحث: 
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بغيةةةة تحقيةةةق أىةةةداف البحةةةث الحةةةالي  تطمةةةب تةةةوفر أداة اوة: مقيةةةاس الثقافةةةة التنظيميةةةة: 
لدى الموظفين في وزارة   تتصف بالصدق والثبات لغرض التغرف عمى الثقافة التنظيمية

(  اذا تكةةةون المقيةةةاس مةةةن 2214)ميةةةدي  مقيةةةاس الباحثةةةة وقةةةام الباحةةةث  بتبنةةةي التربيةةةة
 ( فقرة .24)

مةةن اجةةل التّغةةرف عمةةى مةةدى صةةالحية المقيةةاس وتغميماتةةو وبدائمةةو  صةةالحية المقيةةاس: 
التةي ( فقةرة واربةظ بةدائل 24قامت الباحث بغرض مقياس الثقافة التنظيميةة المكةون مةن )

تنطبةق عمةي احيانةا  نةادرا مةا تنطبةق عمةي  ة تنطبةق عمةي  تتمثل بة )تنطبق عمي دائمةا 
( 11والبةةةالغ عةةةددىم )دائمةةةًا( عمةةةى مجموعةةةة مةةةن المختصةةةين والخبةةةرال فةةةي عمةةةم الةةةنفس  

خبةةرال لبيةةان قرائيةةم ومالحظةةاتيم فيمةةا يتغمةةق بمةةدى صةةالحية المقيةةاس  ومةةدى مالئمتةةو 
مدت الباحث نسبة اتفةاق لميدف الذي وضظ لجمو  وبغد جمظ قرال الخبرال وتحميميا اعت

( فقةرة مةن فقةرات المقيةاس  2%( فةاكثر بةين تقةديرات المحكمةين. وبةذلك تةم حةذف )80)
 . ( فقرة22وأصبم المقياس يتكون من)

قام الباحث بالتطبيق اةسةتطالعي الول لمقيةاس التطبيق اةستطالعي الول لممقياس: 
مةةديريات وزارة التربيةةة لمغرفةةة مةةدى الثقافةةة التنظيميةةة عمةةى مجموعةةة مةةن المةةوظفين  فةةي 

وضةةةوح فقةةةةرات المقيةةةةاس وتغميماتةةةةو وبدائمةةةةو ووضةةةةوح لغتةةةةو  فضةةةةاًل عةةةةن حسةةةةاب الوقةةةةت 
( موظةف  وتبةين أن التغميمةات 20المستغرق لإلجابةة  عمةى عينةة عشةوائية مكونةة مةن )

 -5كانت واضحة والفقرات مفيومة  إذ كان الوقت المسةتغرق فةي اإلجابةة يتةراوح بةين ) 
 ( دقيقة.5.5دقيقة وبمتوسط )( 7

  فةإذا عمةى فقةرات المقيةاسطريقة ليكرت في اةجابة  استغمل الباحثتصحيم المقياس: 
درجةات(  4( تغطةى لةو )تنطبةق عمةي دائمةاكانت اجابة الموظف عن فقرات المقياس بة )

 1( تغطةةى لةةو )ة تنطبةةق عمةةي دائمةةاً فةةي حةةين اذا كانةةت أجابتةةو عةةن فقةةرات المقيةةاس بةةة )
 درجة(. 

قام الباحث باستخراج القوة التمييزية  التطبيق اةستطالعي الثاني )عينة تحميل الفقرات(:
مكونةة لممقياس بغد تطبيقو عمى عينة عشوائية من الموظفين  في مديريات وزارة التربية 

 ( موظف وموظفة. وتّم استخراج تمييز الفقرة بأسموبين ىما:222) من



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 

1586 

بغد تصحيم استمارات المفحوصةات تةم ترتيبيةا تنازليةًا  لطرفيتان:أ. طريقة المجموعتان ا
%( الغميةةةا مةةةن اةسةةةتمارات 27مةةةن أعمةةةى درجةةةة كميةةةة الةةةى أدناىةةةا ثةةةم أخةةةذت نسةةةبة الةةةة )

( 54بوصةةةفيا حاصةةةمة عمةةةى أعمةةةى الةةةدرجات وسةةةميت بالمجموعةةةة الغميةةةا والتةةةي بمغةةةت )
ات وسةةميت بالمجموعةةة %( الةةدنيا والحاصةةمة عمةةى أدنةةى الةةدرج27اسةةتمارة  ونسةةبة الةةة )
( استمارة. ومن أجل استخراج القوة التمييزية لكةل فقةرة مةن فقةرات 54الدنيا والتي بمغت )

مقيةاس الثقافةةة التنظيميةةة   تةةم اسةةتغمال اةختبةةار التةةائي لغينتةةين مسةةتقمتين لمغرفةةة دةلةةة 
( 1ل )الفةةرق بةةين المجمةةوعتين الغميةةا والةةدنيا لةةدرجات كةةل فقةةرة مةةن فقةةرات المقيةةاس وجةةدو 

 يوضم ذلك. 
لتحقيةةق ذلةةك تةةم اةعتمةةاد عمةةى مغامةةل ب. عالقةةة درجةةة الفقةةرة بالدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس: 

ارتبةةاط بيرسةةون بةةين درجةةة كةةل فقةةرة والدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس  واظيةةرت النتةةائج ان جميةةظ 
( 13  9مغةةةةةةةةةةةامالت اةرتبةةةةةةةةةةةاط مميةةةةةةةةةةةزة وفةةةةةةةةةةةق مغيةةةةةةةةةةةار نمةةةةةةةةةةةي مةةةةةةةةةةةا عةةةةةةةةةةةدا الفقةةةةةةةةةةةرات )

(Nunnally,1994)  فةةةاكثر (0,20)تكةةةون الفقةةةرة مميةةةزة اذا كةةةان مغامةةةل ارتباطيةةةا إذ  
 ( يوضم ذلك.1جدول )و 

 ( القوة التمييزية لمقياس الثقافة التنظيمية  بالسموبين المذكورين 1جدول )

 الفقرة

القيمةةةةةةةةةةةةةت 

التائيةةةةةةةةةةةةةت 

 المحسوبت

معامةةةةةة  

 االرتباط
 الفقرة

القيمةةةةةةةةةةةةت 

التائيةةةةةةةةةةةةت 

 المحسوبت

معامةةةةةةة  

 االرتباط
 الفقرة

القيمةةةةةةةةةةةةت 

تائيةةةةةةةةةةةةت ال

 المحسوبت

معامةةةةةةة  

 االرتباط

1 5.066 0.424 9 0.423 0.079 17 4.092 0.329 

2 3.175 0.212 10 5.151 0.322 18 3.604 0.363 

3 3.525 0.252 11 5.896 0.272 19 4.574 0.276 

4 3.352 0.412 12 5.077 0.325 20 6.845 0.508 

5 4.557 0.257 13 0.838 0.049 21 3.118 0.331 

6 5.055 0.333 14 3.138 0.325 22 6.242 0.481 

7 5.985 0.394 15 5.313 0.371 
 

8 5.345 0.463 16 7.217 0.412 

 ( فقرة بغد استغمال السموبين المذكورين سمفا.20وبيذا تكون المقياس من )
 استخرج لممقياس الحالي الماشرات اآلتية:ماشرات الصدق: 
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تحقةق ىةذا النةوع مةن الصةدق فةي المقيةاس : Face Validityالصدق الظةاىري  .1
الحةةةةالي عنةةةةدما عرضةةةةت فقراتةةةةو عمةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن الخبةةةةرال بشةةةةأن صةةةةالحية 

 المقياس ومالئمتو لمجتمظ الدراسة.
تحقق ذلك من خالل أسموب المجموعتين  :Construct Validityصدق البنال  .2

 قياس.وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممالمتطرفتين  
( موظةف وموظفةة. 40) إليجةاد الثبةات تةم اةعتمةاد عمةى عينةة بمغةتماشةرات الثبةات: 

 واستغممت الباحث الطريقتين اآلتيتين:
( وىةو 0.85) كانةتأن مغامةل الثبةات الكمةي لممقيةاس  طريقة التجزئة النصةفية: .1

مغامةةةل ثبةةةات جيةةةد إحصةةةائيا عنةةةد مقارنتةةةو بمغيةةةار الفةةةا لمثبةةةات  والةةةذي يةةةرى ان 
 فاكثر. (0,70)ت قيمتو الثبات يكون جيد اذا كان

( وىةةو ثبةةات 0,79أن الثبةةات باسةةتغمال مغادلةةة الفةةا بمةةغ )مغادلةةة ألفةةا كرونبةةاخ:  .2
 .(0,70)جيد عند مقارنتو بمغيار الفا لمثبات والذي يبمغ 

( فقةةةةرة  20اصةةةةبم المقيةةةةاس بصةةةةيغتو النيائيةةةةة يتةةةةألف مةةةةن ) المقيةةةةاس بصةةةةيغتو النيائيةةةةة:
ى اربظ بدائل  وبذلك فةأن المةدى النظةري لعمةى درجةة ضوئيا الموظف عميستجيب في 

(   ويكةون 20) ىةيوادنى درجة  .(80يحصل  الموظف عمييا ىي )لممقياس يمكن ان 
 .50) المتوسط فرضي )

بغيةةة تحقيةةق أىةةداف البحةةث الحةةالي  تطمةةب تةةوفر أداة سةةمات الشخصةةية: ثانيةةا: مقيةةاس 
  سةةمات الشخصةةية لةةدى مةةوظفين وزارة التربيةةة تتصةةف بالصةةدق والثبةةات لغةةرض تغةةرف 

( ولكةةي يةةتاللم   35(   والةةذي يتكةةون مةةن )2215قةةام الباحةةث بتبنةةي مقيةةاس )حسةةيب 
)الموظفين( المقياس وعينة البحث الحالي  قام الباحث بتكييفو عمى عينة البحث الحالي 

 من خالل استخراج مغامل الصدق والثبات   المبين ةحقًا.
من اجل  التّغرف عمى مدى صالحية المقياس وتغميماتو وبدائمو  تم صالحية المقياس: 

عمةى مجموعةة مةن المختصةين ( فقةرة 35المكون مةن ) سمات الشخصية عرض مقياس 
لبيةةان قرائيةةم ومالحظةةاتيم  وبغةةد ( خبةةرال 11والبةةالغ عةةددىم )والخبةةرال فةةي عمةةم الةةنفس  

%( فةةةاكثر بةةةين تقةةةةديرات 80جمةةةظ قرال الخبةةةرال وتحميميةةةا اعتمةةةد الباحةةةث نسةةةبة اتفةةةاق )
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وأصبم المقياس يتكون ( فقرات  4وبذلك تم حذف ) (157 ص1985)عودة المحكمين 
 . ( فقرة31من )

سةةمات تةةم التطبيةةق اةسةةتطالعي الول لمقيةةاس التطبيةةق اةسةةتطالعي الول لممقيةةاس: 
( موظةةف فةةي تربيةةة الرصةةافة اةولةةى  20عمةةى عينةةة عشةةوائية مكونةةة مةةن )الشخصةةية  

لمغرفةةةةة مةةةةدى وضةةةةوح فقةةةةرات المقيةةةةاس وتغميماتةةةةو وبدائمةةةةو  فضةةةةاًل عةةةةن حسةةةةاب الوقةةةةت 
 المستغرق لإلجابة  وتبين أن التغميمات كانةت واضةحة والفقةرات مفيومةة  إذ كةان الوقةت

 .دقائق( 6( دقيقة وبمتوسط )8 -4المستغرق في اإلجابة يتراوح بين )
  فةةإذا عمةةى فقةةرات المقيةةاسطريقةةة ليكةةرت فةةي اةجابةةة  تةةم اسةةتغمالتصةةحيم المقيةةاس: 

درجات( في  4بة )تنطبق عمي دائما( تغطى لو ) كانت اجابة الموظف عن فقرة المقياس
 درجة(.  1( تغطى لو )نطبق عمي دائماً ة تحين اذا كانت أجابتو عن فقرة المقياس بة)

تم استخراج القوة التمييزية لممقياس بغد تطبيقو عمى عينةة  التطبيق اةستطالعي الثاني:
( موظةةةف  وتةةةةّم ذلةةةةك باسةةةةتغمال 200) مكونةةةةة مةةةةنعشةةةوائية مةةةةن مةةةةوظفين وزارة التربيةةةة 

 أسموبين ىما:
ائي لغينتةين مسةتقمتين لمغرفةة تم اسةتغمال اةختبةار التة أ. طريقة المجموعتان الطرفيتان:

دةلة الفرق بةين المجمةوعتين الغميةا والةدنيا لةدرجات كةل فقةرة مةن فقةرات المقيةاس  وتبةين 
 ( يوضم ذلك. 2وجدول ) ( بير مميزة 23ان الفقرة )

لتحقيةةةق ذلةةةك اعتمةةةدت الباحةةةث فةةةي  ب. عالقةةةة درجةةةة الفقةةةرة بالدرجةةةة الكميةةةة لممقيةةةاس:
استخراج صدق فقرات المقياس عمى مغامل ارتباط بيرسةون بةين درجةة كةل فقةرة والدرجةة 
الكميةةة لممقيةةاس  واظيةةرت النتةةائج ان جميةةظ مغةةامالت اةرتبةةاط مميةةزة وفةةق مغيةةار نمةةي 

(Nunnally,1994) ( 23ما عدا الفقرات)   ( يوضم ذلك.2جدول )و 
 س سمات الشخصية بالسموبين المذكورين ( تمييز مقيا2جدول )

 الفقرة
القيمةةةة التائيةةةة 

 المحسوبة
مغامةةةةةةةةةةةةةةةل 

 اةرتباط
 الفقرة

القيمة التائيةة 
 المحسوبة

مغامةةةةةةةةةةةةةةةل 
 اةرتباط

 الفقرة
القيمةةة التائيةةة 

 المحسوبة
مغامةةةةةةةةةةةةةةةل 

 اةرتباط
1 5.870 0.481 12 3.173 0.325 23 0.289 0.042 
2 3.618 0.398 13 5.056 0.555 24 2.988 0.352 
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3 5.833 0.467 14 4.983 0.301 25 4.859 0.496 
4 3.916 0.398 15 4.215 0.331 26 2.997 0.269 
5 4.817 0.368 16 6.682 0.479 27 5.306 0.539 
6 3.718 0.394 17 7.670 0.614 28 4.197 0.464 
7 5.711 0.469 18 6.440 0.379 29 7.289 0.452 
8 5.925 0.467 19 2.323 0.251 30 2.716 0.258 
9 3.963 0.496 20 3.702 0.241 31 2.940 0.295 

10 4.798 0.338 21 5.401 0.376 
 

11 3.895 0.356 22 4.615 0.388 
 ( فقرة بغد استغمال السموبين المذكورين سمفا.32وبيذا اصبم المقياس مكون من )

 استخرج لممقياس الحالي الماشرات اآلتية: ماشرات الصدق: 
تحقةق ىةذا النةوع مةن الصةدق فةي المقيةاس  :Face Validityالصدق الظةاىري  .1

الحةةةةالي عنةةةةدما عرضةةةةت فقراتةةةةو عمةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن الخبةةةةرال  بشةةةةأن صةةةةالحية 
 المقياس ومالئمتو لمجتمظ الدراسة.

تحقق ذلك من خالل اسةتغمال قةوة تمييةز  :Construct Validityصدق البنال  .2
ة بالدرجةة الفقرات من خةالل أسةموب المجمةوعتين الطةرفيتين  وعالقةة درجةة الفقةر 

 الكمية لممقياس.
 تم ايجاد الثبات بالطريقتين اآلتيتين:ماشرات الثبات: 

 .(0.824بمغ مغامل ثبات المقياس بيذه الطريقة ) طريقة التجزئة النصفية: .1
( وىةةو ثبةةات جيةةد عنةةد 0,862بمةةغ الثبةةات بيةةذه الطريقةةة )مغادلةةة ألفةةا كرونبةةاخ:  .2

 . (0,70)مقارنتو بمغيار الفا لمثبات والذي يبمغ 
( فقةرة  فقةرة 30اصبم المقيةاس بصةيغتو النيائيةة يتةألف مةن ): المقياس بصيغتو النيائية

ى اربظ بدائل  وبذلك فةأن المةدى النظةري لعمةى درجةة ضوئيا الموظف عميستجيب في 
( وبمتوسةط 30( وادنةى درجةة ىةي )120لممقيةاس يمكةن ان يحصةل عمييةا التمميةذ ىةي )

 .(75فرضي )
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لمغالجةةةةةة البيانةةةةةات  اسةةةةةتغممت الباحةةةةةث مجموعةةةةةة مةةةةةن الوسةةةةةائل الوسةةةةةائل اإلحصةةةةةائية: 
 وىي:  (spss)اإلحصائية من خالل برنامج الحقيبة اةحصائية لمغموم اةجتماعية 

. اةختبار التائي لغينة واحدة لتغةرف الفةرق اةحصةائي بةين المتوسةط الحسةابي لمغينةة 1
 والمتوسط الفرضي.

 ئي لغينتين مستقمتين لحساب القوة التمييزية لفقرات المقياسين.. اةختبار التا2
. مغامل ارتباط بيرسون لحساب مغامل الثبات بطريقة التجزئةة النصةفية وعالقةة الفقةرة 3

 بالدرجة الكمية والغالقات اةرتباطية.
 . مغادلة سبيرمان براون التصحيحية ةستخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية.4
 مل ألفا كرونباخ لمثبات في حساب اةتساق الداخمي لممقياسين.. مغا5

 الفصل الرابظ : عرض النتائج وتفسيرىا
 الثقافة التنظيمية لدى الموظفين في وزارة التربية  عمى تغرفالاليدف اةول: 

(  9.104( وانحةراف مغيةاري قةدره )55.220) المةوظفينظير المتوسةط الحسةابي لةدى 
( وعنةةةةةد مقارنةةةةةة المتوسةةةةةط الحسةةةةةابي لغينةةةةةة البحةةةةةث 50الفرضةةةةةي )فيمةةةةةا كةةةةةان المتوسةةةةةط 

بالمتوسةةةط الفرضةةةي لممقيةةةاس وباسةةةتغمال اةختبةةةار التةةةائي لغينةةةة واحةةةدة ظيةةةر ان القيمةةةة 
وتشةةةةير تمةةةةك  (1,96)مةةةةن القيمةةةةة الجدوليةةةةة  أكبةةةةر( وىةةةةي 23,670التائيةةةةة المحسةةةةوبة )

( وبدرجةةة حريةةة 0,05عنةةد مسةةتوى دةلةةة )النتيجةةة الةةى وجةةود فةةرق ذو دةلةةة احصةةائية 
المةةةةوظفين فةةةةي وزارة التربيةةةةة( لةةةةدييم ثقافةةةةة تنظيميةةةةة     2اي ان عينةةةةة البحةةةةث(  199)

 ( يوضم ذلك.3وجدول )
 (3جدول)

 الثقافة التنظيمية الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 
عةةةةةةةةةةةةة   

 أفرا 

 العينت

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الفرضي

  رجت

 الحريت

القيمةةت التائيةةت 

 المحسوبت

القيمةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الج وليت

مسةةةتو

 ى

 ال اللت

  الت 1,96 23,670 199 50 9.104 55.221 200

وفق النظرية المغتمةدة فةي البحةث الحةالي نظريةة )القةيم ( اي إن  تفسر ىذه النتيجة عمى 
المترسخة   والتي تةاثر الثقافة التنظيمية تغني مجموعة من القيم و التقاليد و المغتقدات 
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عمةةةى سةةةموك الغةةةاممين فةةةي الماسسةةةة   فالثقافةةةة التنظيميةةةة تشةةةمل الةةةنمط اةداري والفنةةةي  
والمتمثل في تحديد المساولية والسموك والدافغية والتواصل مظ المراجغين بأسموب مرتةب 
ومةةنظم  وىةةذا يغنةةي أن المةةوظفين فةةي وزارة التربيةةة لةةدييم قةةدرات واتجاىةةات تةةاثر بشةةكل 
إيجةةةابي مةةةن خةةةالل تغةةةامميم مةةةظ المةةةراجغين  لتحقيةةةق اةىةةةداف المطموبةةةة فةةةي الماسسةةةة 

 التربوية .
 دةلة الفرق في الثقافة التنظيمية وفق متغير النوع )ذكور  اناث(: اليدف الثاني:

 بةةةةةةةةةةةانحراف مغيةةةةةةةةةةةاري( 94.8613ظيةةةةةةةةةةةر المتوسةةةةةةةةةةةط الحسةةةةةةةةةةةابي لمةةةةةةةةةةةذكور )لقةةةةةةةةةةةد     
( بةةةةانحراف 97.0002الحسةةةةابي لإلنةةةةاث )(  فةةةةي حةةةةين ظيةةةةر المتوسةةةةط 14.17815)

( وباسةةتغمال اةختبةةار التةةائي لغينتةةين مسةةتقمتين ظيةةر أن القيمةةة 14.08846مغيةةاري )
عنةةد مسةةتوى  (1,96)( وىةةي اقةةل مةةن القيمةةة الجدوليةةة 0.803التائيةةة المحسةةوبة كانةةت )

بةةةين متوسةةةطي  دةلةةةة احصةةةائيةفةةةرق ذو  الةةةى أنةةةو ة يوجةةةد(. ممةةةا يشةةةير 0,05دةلةةةة )
 ( يوضم ذلك.4وجدول )  وظفين )الذكور واةناث( عمى مقياس الثقافة التنظيمية الم

 (4جدول )
 الموازنة عمى مقياس الثقافة التنظيمية عمى وفق متغير النوع )ذكور  اناث( 

ويمكةةةن تفسةةةير ىةةةذه النتيجةةةة ان متغيةةةر النةةةوع لةةةم يظيةةةر ايةةةة دةلةةةة فةةةرق فةةةي متوسةةةطات 
الباحةةث ان تفسةةير ذلةةك يرجةةظ الةةى ان الةةذكور واةنةةاث يتغرضةةون  الر يةةاذ المجمةةوعتين  

نفةةس الظةةروف كةةونيم ينتمةةون الةةى نفةةس البيئةةة لةةذلك لةةم تظيةةر بيةةنيم أي فةةروق فةةي الةةى 
 الثقافة التنظيمية .

 عدد النوع
 الفراد

 المتوسط
 الحسابي

اةنحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراف 
 المغياري

 درجة
الحةةةةةةةةر 

 ية

 القيمة التائية
 المحسوبة

القيمةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 التائية

 الجدولية

 مستوى
 الدةلة

 14.17815 94.8613 166 الذكور
 دالة 1,96 0.802 198

 14.08846 97.0002 34 اةناث
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 اليةةةةدف الثالةةةةث: التغةةةةرف عمةةةةى سةةةةمات الشخصةةةةية لةةةةدى المةةةةوظفين فةةةةي وزارة التربيةةةةة :
ولتحقيةةق ىةةذا اليةةةدف تةةم اختبةةةار مقيةةاس سةةةمات الشخصةةية  وأن المقيةةةاس يقةةيس خمةةةس 

الكفايةةة الغقميةةة  اةلتةةزام  اةتةةزان اةنفغةةالي  الموضةةوعية  )الضةةمير الحةةي سةةمات متصمة
( وانحةراف مغيةاري 77.024ظيةر المتوسةط الحسةابي لةدى المةوظفين ) اةجتماعي( وقد

( وعند مقارنة المتوسط الحسابي لغينة 75(  فيما كان المتوسط الفرضي )7.943قدره )
تةةائي لغينةةة واحةةدة. ظيةةر ان البحةةث بالمتوسةةط الفرضةةي لممقيةةاس وباسةةتغمال اةختبةةار ال

وتشير تمك  (1,96)من القيمة الجدولية  اعمى( وىي 30,346القيمة التائية المحسوبة )
( وبدرجةةة حريةةة 0,05عنةةد مسةةتوى دةلةةة )النتيجةةة الةةى وجةةود فةةرق ذو دةلةةة احصةةائية 

  الخمةس شخصية السمات ال( مما يشير الى ان الموظفين في وزارة التربية لدييم 198)
 ( يوضم ذلك.5وجدول )

 (5جدول )
 سمات الشخصيةالفرق بين المتوسط الحسابي والفرضي لمقياس 

 عدد أفراد
 الغينة

 المتوسط
 الحسابي

 اةنحراف
 المغياري

المتوسةةةةةةةة
 ط

 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمةةة التائيةةة 
 المحسوبة

القيمةةة التائيةةة 
 الجدولية

 مستوى
 الدةلة

 دالة 1,96 30,347 199 75 7.943 77.024 200
ويشةةةير الجةةةةدول السةةةابق ان افةةةةراد الغينةةةةة لةةةدييم يتمتغةةةةون بالسةةةمات المةةةةذكورة اعةةةةاله   . 
وتفسر ىذه النتيجة عمى وفق النظرية السمات لمغالم )البورت( ان السمة ة تةورث ولكةن 
تكتسةةب  وبمةةا انةةا الغينةةة ىةةي مةةن الطبقةةة المثقفةةة والواعيةةة وليةةم بةةاع فةةي الخدمةةة   فمةةن 

 يمتمكون السمات اةيجابية المذكورة سابقًا. الواضم انيم
لةدى المةوظفين فةي وزارة التربيةة  سةمات الشخصةية اليدف الرابظ: تغرف دةلةة الفةرق فةي 

 وفق متغير النوع اةجتماعي )ذكور  اناث(:
بةانحراف ( 69.7893)عمةى مقيةاس سةمات الشخصةية ظير المتوسةط الحسةابي لمةذكور 

( 71.1764ظيةةةةةةر المتوسةةةةةةط الحسةةةةةةابي لإلنةةةةةةاث )(  فةةةةةةي حةةةةةةين 7.93977) مغيةةةةةةاري
(. وباستغمال اةختبةار التةائي لغينتةين مسةتقمتين ظيةر أن 7.99042بانحراف مغياري )
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عنةةد  (1,96)( وىةةي اقةةل مةةن القيمةةة الجدوليةةة 0.927القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة كانةةت )
ن بةةةةي دةلةةةةة احصةةةةائيةفةةةةرق ذو  الةةةةى أنةةةةو ة يوجةةةةد(. ممةةةةا يشةةةةير 0,05مسةةةةتوى دةلةةةةة )

( 6وجةةةدول )  متوسةةةطي المةةةوظفين )الةةةذكور   اةنةةةاث( عمةةةى مقيةةةاس الثقافةةةة التنظيميةةةة
 يوضم ذلك.

 (6جدول )
 الموازنة عمى مقياس سمات الشخصية وفق متغير النوع )ذكور  اناث(

ويتضةةةةم مةةةةن خةةةةالل الجةةةةدول السةةةةابق ان متغيةةةةر النةةةةوع لةةةةم يظيةةةةر ايةةةةة دةلةةةةة فةةةةرق فةةةةي 
رى الباحث ان سبب ذلك يرجظ الى طبيغة البيئة التي ينتمةي يمتوسطات المجموعتين  و 

والظروف اةجتماعية واةخالقية  التي يغيشةيا كةال الجنسةين ىةي نفسةيا  وظفينالييا الم
 مما ادى الى عدم ظيور فرق واضم بينيما.
وسةةةةةمات الثقافةةةةةة التنظيميةةةةةة بةةةةةين اةرتباطيةةةةةة اليةةةةةدف الخةةةةةامس: التغةةةةةرف عمةةةةةى الغالقةةةةةة 

 الشخصية لدى موظفين وزارة التربية :
بةةين الثقافةةة التنظيميةةة وسةةمات الشخصةةية لةةدى اةرتباطيةةة لجةةل التغةةرف عمةةى الغالقةةة 

مةةةوظفين وزارة التربيةةةة تةةةم حسةةةاب مغامةةةل ارتبةةةاط بيرسةةةون بةةةين درجةةةات المةةةوظفين عمةةةى 
الثقافةةةة التنظيميةةةة ودرجةةةاتيم عمةةةى مقيةةةاس سةةةمات الشخصةةةية وظيةةةر أن مغامةةةل  مقيةةةاس

جةةةل تغةةةرف ( وىةةةو مغامةةةل ارتبةةةاط ايجةةةابي وبدرجةةةة متوسةةةطة  ول0.297اةرتبةةاط كةةةان )
دةلةة اختبةار قيمةةة مغامةل اةرتبةاط تةةم اسةتغمال اةختبةار التةةائي لمغامةل اةرتبةاط ووجةةد 

 ( وىةةي أكبةةر مةةن القيمةةة الجدوليةةة البالغةةة )4.96أن القيمةة التائيةةة المحسةةوبة تسةةاوي )

 عدد النوع
 الفراد

 المتوسط
 الحسابي

اةنحةةةةةةةةةةةراف 
 المغياري

 درجة
 الحرية

القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 التائية

 المحسوبة

 التائيةالقيمة 
 الجدولية

 مستوى
 الدةلة

 7.93977 69.7893 166 الذكور
 دالة 1,96 0.927 198

 7.99042 71.1764 34 اةناث
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(  ىةةذا يغنةي أن الغالقةة بةةين 198( ودرجةة حريةة ) 0 05.( عنةد مسةتوى دةلةةة )1.96
 (.7حصائيًا والموضحة في جدول )دالة إ المتغيرين

 ( 7جدول )  
يوضةةم مغامةةل اةرتبةةاط والقةةيم التائيةةة المحسةةوبة والجدوليةةة لةةدرجات الثقافةةة التنظيميةةة و 

 سمات الشخصية لدى الموظفين في وزارة التربية
مغامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 اةرتباط
القيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التائيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المحسوبة
القيمةةةةةةةةةةةةةةةةة التائيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الجدولية
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى  درجات الحرية

 الدةلة
 دالة 198 1.96 4.96 0.297

الثقافةة التنظيميةة  وسةمات وتشير ىذه النتيجة الى أن ىناك عالقة ارتباطية موجبةة بةين 
أي كممةةا كةةان الموظةةف يتمتةةظ بثقافةةة تنظيميةةة كةةان يتمتةةظ  ويحمةةل السةةمات  الشخصةةية 

شخصةةةية   أي أن مغظةةةةم الموظفةةةةون فةةةةي وزارة التربيةةةةة  يمتمكةةةةون الثقافةةةةة التنظيميةةةةة أي 
يتممكون القيم و القوانين والمبادى ومغتقدات الماسسة وفي نفس الوقت يتمتغون بسمات 

 اةنفغالي والتزام اةجتماعي ...ال  .شخصية ايجابية مثل الموضوعية واةتزان 
 : Recommendations ))التوصيات 

 في ضول النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي  يوصي الباحث  بما يأتي :
إن ييةةةةةتم الموظفةةةةةون فةةةةةي وزارة التربيةةةةةة  بالغالقةةةةةات اةنسةةةةةانية الطيبةةةةةة بيةةةةةنيم وبةةةةةين  (1

اةخةرين   لن ذلةةك يغةد جانةب اساسةةي المةراجغين مةن المغممةين والمدرسةةين والنةاس 
 من الثقافة التنظيمية وسمات الشخصية اةيجابية .

عمةةةى المختصةةةين فةةةي وزارة التربيةةةة زيةةةادة الةةةدورات والمةةةاتمرات التةةةي تنمةةةي الثقافةةةة   (2
 التنظيمية وسمات الشخصية .

تقةةةديم التغزيةةةزات اةيجابيةةةة )كتةةةاب شةةةكر   مبمةةةغ مةةةالي   ايفةةةاد .....(مةةةن قبةةةل وزارة  (3
لتربيةةة ومةةديريتيا لمموظةةف الةةةذي يتمتةةظ بثقافةةة تنظيميةةة عاليةةةة فةةي عممةةو و سةةةمات ا

 شخصية تنغكس بالتغامل اةيجابي مظ المراجغين . 
 :  Suggestions)المقترحات )

 يقترح الباحث إجرال الدراسات التالية:    
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وزارة دراسةةةة فةةةي مجةةةال الثقافةةةة التنظيميةةةة وعالقتيةةةا بالرضةةةا الةةةوظيفي لةةةدى موظفةةةون (1
 التربية.

(  دراسةةةة سةةةمات الشخصةةةية لةةةدى موظفةةةون وزارة التربيةةةة  وعالقتيةةةا بمتغيةةةرات  مثةةةل ) 2
 الذكال الخالقي  النجاح الميني(

( دراسة مماثمة من نفس المتغيرات لكن تكون الغينة )المدراة  المغاونون( في المةدراس 3
 اةبتدائية والثانوية .   

 المصادر
 المصادر الغربية 

 (      دارة   2212ابةةةراىيم عبةةةدالقادر ( قيةةةاس أثةةةر عوامةةةل الثقافةةةة التنظيميةةةة وا 
 .15-13المغرفة في الميزة التنافسية  ص 

 (  التفكيةةةر اةسةةةتراتيجي واعةةةداد الخطةةةة 2222أبةةةو بكةةةر  مصةةةطفى محمةةةود : )
 اةستراتيجية  الدار الجامغية  لمطبظ والنشر اةسكندرية .

 ( : سةيكولوجيا النمةو  2229بةاري   ثةائر أحمةد ) أبو شغيرة   خالةد محمةد وغ ب
عمةةان : مكتبةةة المجتمةةظ –. الردن  1اإلنسةةاني : بةةين الطفولةةة و المراىقةةة   ط

 الغربي .
 (  السةموك التنظيمةي فةي منظمةات العمةال 2229ابو شغيره  محمةود احمةد : )

   عمان  دار وائل لمنشر.1 ط
 ( : السةةموك 2225المرسةةي  ) إدريةةس  ثابةةت عبةةد الةةرحمن  وجمةةال الةةدين محمةةد

التنظيمةةةي نظريةةةات ونمةةةاذج وتطبيةةةق عممةةةي إلدارة السةةةموك فةةةي المنظمةةةة   دار 
 الجامغية  السكندرية 

 (سةةمات إدارة الزمةةات فةةي الماسسةةات 2227إسةةميم   وسةةام صةةبحي مصةةباح :)
دراسةةةةة ميدانيةةةةة عمةةةةةى وزارة الماليةةةةة فةةةةي بةةةةزة  رسةةةةةالة  –الحكوميةةةةة الفمسةةةةطينية 

بةةةزة   كميةةةة –ارة اإلعمةةةال بيةةةر منشةةةورة   الجامغةةةة اإلسةةةالميةماجسةةةتير فةةةي إد
 التجارة قسم إدارة اإلعمال .بزة.
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 (  تةةةأثير الثقافةةةة التنظيميةةةة عمةةةى أدال المةةةوارد البشةةةرية   2211إليةةةاس سةةةالم  )
 .23-21صفحة 

 (السةةةةموك التنظيمةةةةي : سةةةةموك اإلفةةةةراد فةةةةي المنظمةةةةات  1997حةةةةريم  حسةةةةين: )
 شر والتوزيظ.الردن عمان  دار ىران لمن

  حسةةن   الحةةارث عبةةد الحميةةد )ب.ت.( المةةن النفسةةي وتحويةةل الصةةراعات فةةي
الغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراق   مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز البحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوث التربويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والنفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية   بغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد ) 

www.psyhocenteriraq.org .) 
 ( .مةةدخل عمةةم الةةنفس     ترجمةةة : د.  1983دافيةةدوف   لينةةدا ل ) سةةيد طةةواب

   نيويةةةةةةةورك : دار 3وقخةةةةةةةرون   مراجغةةةةةةةة وتقةةةةةةةديم: د.فةةةةةةةااد أبةةةةةةةو الحطةةةةةةةب   ط
 ماكجروىيل لمنشر .

 ( عمةم نفةس الشخصةية   وزارة 1992داود  عزيز حنا و الغبيةدي  نةاظم ىاشةم )
 التغميم الغالي والبحث الغممي   جامغة بغداد.

 ( أساسةةيات فةةي عمةةم الةةنفس  بيةةروت: الةةد2225الرحةو  جنةةان سةةغيد ) ار الغربيةةة
 لمغموم.

 ( نظريات التغمم .رام اهلل :دار الشروق .2212الزبمول   عماد. ) 
 ( نظريات الشخصية   ترجمة : حمد دلةي الكربةولي وعبةد 1983شمتز   داون )

 الرحمن القيسي   بغداد : مطبغة جامغة بغداد .
 (  الثقافةةةةة التنظيميةةةةة وعالقتيةةةةا 2225الشةةةةموي  حمةةةةد بةةةةن فرحةةةةان : ) باةنتمةةةةال

التنظيمةةةي  ادراسةةةة ميدانيةةةة عمةةةى منتسةةةبي كميةةةة الممةةةك خالةةةد الغسةةةكرية المةةةدنيين 
والغسةةةةكريين ا رسةةةةالة ماجسةةةةتير  كميةةةةة الدراسةةةةات الغميةةةةا  قسةةةةم الغمةةةةوم اإلداريةةةةة 

  جامغة نايف الغربية لمغموم اةمنية  السغودية .
 ( الشخصةةية بةين القيةةاس والتنظيةةر   وزارة1988صةالم   قاسةةم حسةةين )  التغمةةيم

 الغالي والبحث الغممي : بغداد.

http://www.psyhocenteriraq.org/
http://www.psyhocenteriraq.org/
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 (  الةدور المسةتقبمي لمةدير المدرسةة كقائةد تربةوي 2223عاشور  محمد عمي : )
فةةةةي مدرسةةةةة المجتمةةةةظ  ادراسةةةةة مسةةةةتقبميةا  مركةةةةز دراسةةةةات المسةةةةتقبل   جامغةةةةة 

 أسيوط .
 ( البغةةةاد الساسةةةية لمشخصةةةية  اإلسةةةكندرية 1992عبةةةد الخةةةالق  أحمةةةد محمةةةد )

 فة.:دار المغر 
 ( نظريةةةات الشخصةةية . القةةةاىرة : دار قبةةةال 1998عبةةد الةةةرحمن  محمةةد السةةةيد )

 لمطباعة والنشر والتوزيظ .
 (  القيةةةةادة التشةةةةاركية وعالقتيةةةةا بالثقافةةةةة 2212عسةةةةكر  عبةةةةد الغزيةةةةز محمةةةةد : )

التنظيميةةةةة لةةةةدى مةةةةديري المةةةةدارس الحكوميةةةةة بمحافظةةةةات بةةةةزة مةةةةن وجيةةةةة نظةةةةر 
 ل التربية  كمية التربية  بزة  فمسطين.المغممين  رسالة ماجستير في أصو 

 (  القيةةةةادة التشةةةةاركية وعالقتيةةةةا بالثقافةةةةة 2212عسةةةةكر  عبةةةةد الغزيةةةةز محمةةةةد : )
التنظيميةةةةة لةةةةدى مةةةةديري المةةةةدارس الحكوميةةةةة بمحافظةةةةات بةةةةزة مةةةةن وجيةةةةة نظةةةةر 

 المغممين  رسالة ماجستير في أصول التربية  كمية التربية  بزة  فمسطين.
 ( القياس والتقويم في الغممية التدريسية المطبغة 1985عودة  احد سميمان  )

 الوطنية  اربد.
 ( بنةةةةال مقيةةةةاس مقةةةةنن لسةةةةمات الشخصةةةةية لطمبةةةةة 1994كةةةةاظم   عمةةةةي ميةةةةدي )

المرحمةةة اإلعداديةةة فةةي الغةةراق   أطروحةةة دكتةةوراه بيةةر منشةةورة   جامغةةة بغةةداد  
 كمية اآلداب  بغداد.

 ( القيةةاس والتقةةويم فةة2229ممحةةم   سةةامي محمةةد )4ي التربيةةة وعمةةم الةةنفس  ط  
 عمان : دار المسيرة.

 (  الثقافة التنظيميةة السةائدة فةي المةدارس الثانويةة 2223ممحم  أحمد عارف : )
فةةي اةردن   رسةةالة دكتةةوراه  تخصةةص اإلدارة التربويةةة  كميةةة الدراسةةات التربويةةة 

 الغميا  جامغة عمان الغربية لمدراسات الغميا  اةردن .
  الشةةةةةرقاوي  أنةةةةةور عةةةةةز الةةةةةدين  عةةةةةادل. وأبةةةةةو عةةةةةوف  فةةةةةاروق منصةةةةةور  طمغةةةةةت

 ( أسس عمم النفس الغام  القاىرة  مكتبة اةنجمو المصرية.1978)
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 ( نظريات الشخصية   ترجمة : فرج أحمةد فةرج وقخةران   1978ىول وليندزي )
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