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مع لدى أئمة المساجد والجوا وعالقته بسمات الشخصية الرضا الوظيفيمستوى 

 عمانبسلطنة 

 

 ينايرالباحث/ يعقوب بن هالل الش

 الدكتور/ سراج عبدهللا

 

 الملخص

سمات ب، وعالقته عمانالتعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى أئمة ومساجد سلطنة  إلىلية اهدفت الدراسة الح

حليلي، تشارا بين عينة البحث، استخدم الباحث المنهج الوصفي التأنأكثر السمات الشخصية  الشخصية، ومعرفة

ت أبعاد )االجتماعي والداخلي والخارجي(، وسما 3: الرضا الوظيفي من ة تكونت من جزئيينأنوصممت استب

لتحقق من صدق ا، تم الخبرة(على  االنفتاح ، يقظة الضمير، والعصابية، والطيبة، واالنبساطيةأبعاد ) 5الشخصية من 

شوائيا. ، تم اختيارها ععمان( إمام من جميع محافظات سلطنة 200تكونت عينة الدراسة من ) ة.أنوثبات االستب

يوعا لدى األكثر ش أنعامل الطيبة ك أنمرتفعا، و أنظيفي لدى األئمة كمستوى الرضا الو أن إلىتوصلت الدراسة 

سابي (، ثم يقظة الضمير بمتوسط ح40.41، حيث بلغ المتوسط الحسابي )مانعأئمة المساجد والجوامع بسلطنة 

لرضا الوظيفي ، وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بين ا(32.50ية بمتوسط حسابي بلغ )االنفتاح ( ثم عامل 38.55)

 على الخبرة. االنفتاح وعوامل سمات الشخصية، وهي دالة إحصائيا إال في عامل العصابية وعامل 

  الرضا الوظيفي، سمات الشخصية، أئمة المساجد. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 
The current study aimed to identify the level of job satisfaction among imams and 

mosques of the Sultanate of Oman, and its relationship to personality traits, and to know 

the most prevalent personality traits among the research sample. And personality traits of 

5 dimensions (extraversion, conscientiousness, neuroticism, kindness, and openness to 

experience), the validity and reliability of the questionnaire were verified. The study 

sample consisted of (200) imams from all governorates of the Sultanate of Oman, they 

were randomly selected. 

The study concluded that the level of job satisfaction among imams was high, and 

that the factor of kindness was the most common among imams of mosques and mosques 

in the Sultanate of Oman, where the arithmetic mean reached (40.41), then the vigilance 

of conscience with an arithmetic average (38.55), then the openness factor with an 

arithmetic average of (32.50). , as well as the existence of a positive correlation between 

job satisfaction and personality trait factors, which is statistically significant except in the 

neurotic factor and the openness to experience factor. 

Keywords: Job satisfaction, personality traits, imams of mosques. 
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 مقدمة

سلوكيا وفكريا  بالغ األهمية في رقي المجتمعات واألفراد المسلمة والجوامع الدور الذي يقدمه أئمة المساجد أن

حورية في وحضاريا، لكونهم أحد أهم ركائز المجتمع المساهمون في استقراره سلميا ومجتمعيا، ويمثلون أهمية م

 ن قبلهم.معوي باعتباره من صميم األدوار الواجب إقامتها األدوار العملية والعلمية في المجال الديني والتو

نوية في العمل بالكثير من المتغيرات والظروف المادية والمع يتأثر مام المسجد حاله كحال بقية الموظفينفإ   

عض بأئمة المساجد والجوامع يتعرضون كغيرهم في  أنتاجه وعطاؤه قوة وضعفا، حيث أنوينعكس أثر ذلك على 

اق النفسي واالرتباك واالكتئاب واالحتر كثير من الضغوط النفسية مثل الخوف والقلق والضغط النفسي إلى المهن

لدراسات االضغوط الخارجية، فقد حاولْت كثير من  إلىعملهم يجري طوال اليوم باإلضافة  نوالملل والسآمة، أل

 أنال بعض األسباب في هذه السلوكيات إ توضح أنواستطاعت  أنسنمعرفة بعض العوامل التي تؤثر في سلوك األ

 . هناك الكثير من الغموض حول طبيعة التصرفات البشرية

ته بالغ األهمية الدور الكبير في تحديد شخصية الفرد هي سماته الشخصية المتمثلة في تقديره لذا أنويرى الباحث 

ب أنب من جوأن، في أي جأو حل أند أينما كبل يشمل الفر ، وهذا األمر ال يقتصر على أئمة المساجد والجوامع فقط

لوظيفي للعاملين الحياة العلمية واالجتماعية والعملية، لذا من أهم مؤشرات الصحية للمؤسسة ومدى فاعليتها الرضا ا

بالتي يشعر  المؤسسة التي ال يشعر العاملون فيها بالرضا سيكون حظها قليال من النجاح مقارنة أن، على افتراض 

ته وتحقيق الموظف الراضي عن عمله هو أكثر استعداداً لالستمرار بوظيف أنعاملون بالرضا ، مع مالحظة فيها ال

 ( . 2014،  أنيمه يكون أكثر نشاطاً وحماساً في العمل الذي يؤديه والبيئة المحيطة به ) سلأنأهداف المنظمة، كما 

ب أنع جوم أنسناألأهمية في قياس مدى توافق  ، ولهأحد عالمات التوافق النفسي للفردويعد الرضا الوظيفي 

 (.2014، أن)سليمابية في التفاعل تاجية وأكثر إيجأن، وبه يكون الفرد أكثر حياته المختلفة

ي حياة فب كثيرة تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي وهي عوامل أساسيه أنهناك جو أنوإذا تفهمنا الواقع نجد 

يناسب وفي الحصول على عمل يرضيه ومتوائم معه، ومركز اجتماعي يناسبه الفرد في تحقيق ذات فاعلة، ونجاحه 

بتحقيق  أنسناأل ي، وزوجة يطمئن إليها، وهذا ما يشعرأنتطلعاته المستقبلية، ومسكن يالئمه يضمن له االستقرار المك

 (.2008 )الخيري،هدفه األساسي في الحياة  إلىذاته في الوصول 

 ارله دور رئيس في الرضا واالستقر الموظفخصص العلمي الذي ينخرط فيه المؤهل والت أنويرى الباحث 

متوافقة مع  والمؤهالت العلمية الغير ةيالمؤهالت العلمية المتوافقة مع التخصصات الوظيف أننجد  الوظيفي، حيث

ظيفة، حيث الو الوظيفة من ضمن الدعائم األساسية للرضا الوظيفي والعكس أيضا في المؤهالت الغير المتوافقة مع

ظيفة مؤهالت علمية لدراسات شرعية والبعض منهم ليس له مؤهالت علميه ويعمل في و ونيحمل بعض األئمة  أن

في مستويات  إمام مسجد أو له مؤهالت علمية غير متخصصة في العلوم الشرعية، لذا في مثل هذه الحاالت نجد تباين

 .عدمه موجود منة هذه الزاويةالرضا الوظيفي من 

 تعريف الرضا الوظيفي
ُ َعْنُهْم إلىالرضا في اللغة: ضد السخط، والسخط: الكراهية للشيء وعدم الرضا به، قال هللا تع : ﴿َرِضَي َّللاه

ِلَك اْلفَْوُز اْلعَِظيُم﴾ ]سورة المائدة  رضي عن أفعالهم، ورضوا عنه ما جازاهم به.  إلىهللا تع أن[ 119َوَرُضوا َعْنهُ ذََٰ

 4ي أسألك الرضا بعد القضاء< )اإلمام الحاكم النيسابوري، جأناللهم ملسو هيلع هللا ىلص > وفي دعاء الرسول ،( 12، 2010)الجالد.

 ( .447ص –

في تعريفه للرضا ( 2008) أنوردت تعريفات متعددة لمفهوم الرضا الوظيفي لدى علماء اإلدارة، حيث أشار فلبم

 وما يحصل عليه فعال مقابل الجهد. الوظيفي: هو حصيلة تفاعل بين ما يريده الفرد من الوظيفة

ه عبارة عن مستوي درجة إشباع حاجات الفرد أن( في تعريفه للرضا الوظيفي على 2003 ) عبدالباقيوأشار

ويتحقق هذا اإلشباع من عوامل متعددة منها ما يتعلق ببيئة العمل وبعضها يتعلق بالوظيفة التي يشتغلها الفرد وهذه 

ا عن عمله ومحققا لطموحاته ورغباته ومتناسبا مع ما يريد الفرد من عمله وبينما يحصل العوامل تجعل الفرد راضي

 (.173:2003 ،)عبدالباقيعليه في الواقع أو يفوق توقعاته منه". 

الرضا الوظيفي أو عدم الرضا الوظيفي " حالة  -( المشار إليه في العجاجي فيقول Hankinكين )أنويعرفه ه

 (.285: ـ1997 ،لتأثير اليومي الذي ينتج عن كل شيء يواجهه الموظف في عمله. )العجاجيذهنية تنتج من خالل ا

العاملين، ه عبارة عن شعور باالرتياح النفسي تجاه العمل وأنالرضا الوظيفي ب (2012)كما يعرف أبو رحمة  

يه من ل ما يحصل علتاجية، ومن خالنيظهر من خالل السلوك الخارجي، وفي حرصه على حسن التعامل وزيادة األ

 حوافز مادية ومعنوية من المؤسسة التي يعمل بها.
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 أهمية الرضا الوظيفي
اهتمت الدراسات والبحوث العلمية بالرضا الوظيفي، ويرجع أسباب اهتمام كل من الباحثين والمختصين في 

يحضوا بحياة  أني مؤسساتهم ألجل معظم وقت األفراد العاملين يقضونه ف أنعلمي النفس واإلدارة، باالعتقاد السائد ب

(. 2012، )محمدشخصية ووظيفية مستقرة، وقد تجاوزت عدد الدراسات ألكثر من ثالثة آلف دراسة وبحث علمي 

تاجية بمستويات عالية في المؤسسات نوساهم توفر الرضا الوظيفي لدى األفراد العاملين في زيادة وتحسن الكفاءة األ

(. وكون العنصر البشري هو الركيزة األساسية 2007،ولياتها ومستواها ) الجريدوالمنظمات على اختالف مسؤ

كفاءة تاج وناالهتمام بالرضا الوظيفي للعاملين سببا في زيادة األ أنتاج ألي مؤسسة، فكنوالعامل المؤثر في كفاءة األ

 (.2020 ،لشهومياالفراد وتطور المؤسسة. )ا

الفرد بالرضا الوظيفي، وهو ما يولد لديه اهتمام بالعمل وحرص شديد  وتظهر أهمية الرضا عن العمل هو شعور

شعور الفرد بالرضا الوظيفي في فترة أدائه لمهامه يحقق مكاسب جيدة  أنعلى أداء مهامه الوظيفية بأفضل أداء، إذ 

لفرد االستقرار النفسي تاجية لها وفي المقابل يحقق لدى انللمؤسسة التي ينتسب إليها، من خالل الزيادة والكفاءة األ

( والمكث في العمل وعدم الشعور بالرضا 2020،والوظيفي ويسهم في رفع مستوى كفاءته ورضاه الوظيفي) الشهومي

الفرد يكون لديه عدم االهتمام والالمباالة بالعمل، وسوء التصرف مما  أنالوظيفي لدى الفرد يأتي بنتائج سلبية إذ 

 (2019) أبو الرب،  األوضاعلفها مبالغ طائلة لتصحيح ويك يعكس نتائج سلبية على المؤسسة

 أسئلة الدراسة

 ؟عمان. ما سمات الشخصية األكثر شيوعا لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 1

 ؟عمان. ما مستوى الرضا الوظيفي لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 2 

 ؟ عمانوسمات الشخصية لدى أئمة المساجد في سلطنة  . هل توجد عالقة ارتباطية بين الرضا الوظيفي3 

 أهداف الدراسة

 ما يلي: إلىتهدف هذه الدراسة 

 .عمان. الكشف عن سمات الشخصية األكثر شيوعا لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 1 

 .عمان. معرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 2 

  عمانعالقة الرضا الوظيفي وسمات الشخصية لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة  . التحقق من3 

 أهمية الدراسة

حث تفحص شخصية إمام المسجد والجامع تشكل عصب مهم في تحقيق التوائم المجتمعي وسالمته ؛ فقد أراد البا

ا ؛ فعندملوظيفية، وعالقتها بالرضا اكبير هذه السمات التي يتمتع بها أئمة المساجد والجوامع الذين يقومون بمهام

بحث كونه يسلط نفعها سيعود حتما على المجتمع ويستفيد، وتبرز أهمية هذا ال أن؛ فتجتمع هذه األمور بصورة متميزة

لطبيعية انوع بيئتها على ت عمانالضوء على سمات الشخصية والرضا الوظيفي لدى أئمة المساجد والجوامع بسلطنة 

يفي ؛ عكاس ذلك على رضاهم الوظأنساعد في الكشف عن السمات الشخصية التي يتصفون بها ، و، ويالجيوغرافيه

 إلسالم.اعكاسها على عطائهم العملي في مجال تحقيق رسالة المسجد والجامع وهي رسالة أنفكل هذه األمور لها 

 األهمية النظرية:

ب الوطني أنى الجلة جدا اشارت في حدود علم الباحث علهناك دراسات قلي أنالبيئة هذه لم تطلها الدراسة البحثية أو 

اسعا للدراسات وفهذه الدراسة تسهم بتوفير المعلومات الدقيقة للدارسين والباحثين والمهتمين وتفتح الدارسة بابا 

علومات وفير المتالتراث العلمي والمعرفي، من خالل  إلىالمتالحقة التي تخدم شريح األئمة والخطباء وإضافة متميزة 

ية خاصة عماناالزمة عن سمات الشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي، وأيضا تساهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة ال

لغالبة على ، ومعرفة السمات اعمانوالعربية واألجنبية عامة بالمعلومات الموثقة عن أئمة جوامع ومساجد سلطنة 

 ي.أئمة المساجد والجوامع وعالقتها بالرضا الوظيف
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 األهمية التطبيقية: 

 عماند سلطنة أهمية العناية بأئمة جوامع ومساج إلىلفت اهتمام المعنيين في وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

ت التعامل مع المسجد وتحديد الوسائل التي تسهم في االرتقاء به مهنيا من خالل إعداد برنامج شامل يستهدف مهارا

 فكريا وثقافيا.الجمهور والتطوير المهني له 

شؤون الدينية في ضوء مـا قـد تتوصل إليه الدراسة من نتائج يمكن لفت اهتمام المعنيين في وزارة األوقاف وال

مهتمين بهذا ، وتزويد أصحاب القرار والعمانأهمية العناية بأئمة الجوامع والمساجد في سلطنة  إلى عمانبسلطنة 

ني الذي يخدم القطاع نها في طريقة اختيار إمام الجامع والمسجد أو الكادر الديبمعلومات تساعدهم في االستفادة م أنالش

لضعف ومحاولة االديني في السلطنة، باعتبارهم الفئة التي تتعامل مع شرائح المجتمع المختلفة، والوقوف على نقاط 

قادر على بذل  المسجد متكامل إمام للجامع أو إلىمعالجتها، وتعزيز اإليجابيات أينما وجدت، وذلك من أجل الوصول 

 تحقيق رسالة المسجد في اإلسالم. يات من أجلأنأقصى اإلمك

 مصطلحات الدراسة

عقله وبنية حد ما لطباع الفرد ومزاجه و إلىها ذلك التنظيم الثابت والدائم أنإيزنك الشخصية ب الشخصية:.1

 .(Eysenck,1997)جسمه الذي يحدد توافقه الفريد لبيئته. 

ة لجون ه الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على مقياس العوامل الخمسة للشخصيأنإجرائيا ب وتعرف

 .(2018والمقنن على البيئة األردنية من قبل )العزام، ،  (john &Srivastava,1999)وسريفاستافا 

فق بين ما يتوقعه ق ذلك بالتواهو " شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أدائه لعمله ويتحق الرضا الوظيفي:. 2 

 (. 2014" ) الفالح، ما يحصل عليه فعال في هذا العملالفرد و

 .ه الدرجة الكلية التي يحصل عليها المفحوص على مقياس مستوى الرضا الوظيفيأنويعرف إجرائياً: ب

الصطالحّي عن المعنى ا يقصد به لغةً من يقتدى به في أقواله وأفعاله، من رئيس أو غيره. وال يبعد اإلمام:. 3

يطلق على: اإلمام في المعنى اللّغوّي، بإطالقه الّشامل للمقتدى به عموماً في مجال الخير والّشّر، طوعاً أو كرهاً. و

 .جودالصالة هو الذي تقتدي به جماعة المصلّين وتتابعه في أفعال الصالة كالقيام والقعود والركوع والس

 حدود الدراسة
 عية: الحدود الموضو

لجوامع يركز هذا البحث على دراسة مستوى الرضا الوظيفي وعالقته بالسمات الشخصية لدى أئمة المساجد وا

 ية:أنالحدود المك عمانبسلطنة 

رة األوقاف والتي تتبع وزا عماناقتصر موضوع الدراسة الحالية على عينة من أئمة الجوامع والمساجد بسلطنة 

 ميع واليات السلطنة. والشؤون الدينية والتي تضم ج

 

 ية:أنالحدود الزم

وقاف والشؤون والتي تتبع وزارة األ عمانيتم تطبيق هذه الدراسة على عينة من أئمة الجوامع والمساجد بسلطنة 

ت هذه الدراسة ما بين م ، وطبق2019-2000الدينية والتي تضم جميع واليات السلطنة، والتي تم تعينها ما بين عامي 

 م.2020/2021

 محددات الدراسة
تخدمة . تتحدد نتائج الدراسة من خالل صدق المستجيبين وموضوعتيهم في اإلجابة على فقرات األدوات المس1 

 للدراسة.

 ة وطريقة جمع المعلومات.أن. تتحدد في األدوات المستخدمة في الدراسة، وهي االستب2 

 .عمانت سلطنة . عينة الدراسة شملت أئمة المساجد والجوامع بجميع محافظا3

 الطريقة واإلجراءات في منهجية الدراسة 

حليل تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، ويعتمد هذا األسلوب على وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وت

 اتها، وتعريف مكوناتها. وتم اختيار هذا المنهج لمالءمته ألهداف الدراسة.أنبي
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 نظريات الرضا الوظيفي
  (Value theory)مة نظرية القي -1

لقيمة انظرية  1976عام  Edwin lockeي إدوين لوك أن: قدم العالم األمريكي النفسوتفسير الرضا الوظيفي

لمستوى الذي االرضا الوظيفي يتحقق  عند  أنتعتبر أهم النظريات المفسرة للرضا الوظيفي ، ووفقا لهذه النظرية ف

 (.2004،د البشري من عوائد وما يرغب فيه ) روايةيحدث فيه التوافق بين ما يحصل عليه المور

 يةأنسننظرية الحاجات األ -2

 أن( و27:  2017 ،ية تؤثر في سلوك الفرد داخل التنظيم ) العنزيأنسنالحاجات األ أنافترضت النظرية 

ي حاجات (، وهناك تفاوت ف2018،تصبح المحدد الرئيس لسلوكه ) الشرايدة أنسنالحاجات الغير مشبعة لدى األ

 ،طبيعة الفرد يبدأ في إشباع الحاجات التي تليها في األهمية ) محمد  أنحسب اإلشباع وأهميتها، حيث  أنسناأل

من الحاجات ويؤثر تأثيرا سلبيا  أنمن العوامل التي تولد شعور بعدم الرضا للفرد هو الحرم أن(، ويرى ماسلو 2016

لحاجات تكون بمثابة دافع له، وكلما تم إشباع حاجات الفرد تولدت لديه على نفسية الفرد، والعكس عندما يتم إشباع ا

 ه.إشباع حاجات الفرد ودوافع سلوك تعمل على أنرغبة في إشباع حاجات أخرى، فمن واجب اإلدارة 

 (.2018،الشرايدة)

 نظرية عدالة العائد  -3

افراد المؤسسة  أنحيث أوضح  ، (Adams,1963) ظهرت هذه النظرية ألول مرة واهتم بها العالم آدمز 

الواحدة يتحفزون بتحقيق العدالة االجتماعية بينهم في المكافأت التي يتوقعون الحصول عليها مقابل الجهد المبذول 

(  وربط بين الدوافع التي تسهم في رضا الفرد وبين وجود عدالة حقيقية في 2008،جاز الذي تم تحقيقه، ) لطفينواأل

ع في المؤسسة التي ينتمي إليها العامل، ومن األسس التي تقوم عليه النظرية مدى شعور الفرد نظام الحوافز المتب

عامل المقارنات التي يعمل عليها الفرد بين ما يبذله من جهد وبين ما يحصل  نصاف في المؤسسة، ألنبالعدالة واأل

معهم، والطريقة نفسها يقارن الفرد بين جهود عليه من مقابل، وأيضا بين األفراد في المؤسسة من خالل تعامل اإلدارة 

العاملين والحوافز المادية والمعنوية التي يتلقونها في المنظمة مع جهود وحوافز العاملين في المنظمات األخرى خاصة 

 (.2020( ) الشهومي، 2014سبق له العمل بتلك المؤسسة. ) تايه،  أن

 نظرية ذات العاملين -4

عالجت  وتعد هذه النظرية من أهم النظريات التي ( ( Fradrec Herzberg,1959 رج نظرية فريدريك هيرزبي 

لدى كافة  أنموضوع الدافعية وأثره على الرضا الوظيفي ، كما ويطلق عليها نظرية الصحة والدافعية ، ومضمونها 

م األولى بالسالمة النفسي ، تهتالنماء  إلىتجنب األلم والحاجة  إلىالكائنات البشرية نوعين من الحاجات وهي الحاجة 

 امل الدافعية.ة تهتم بحاجات النماء النفسي وتحقيق الذات وتسمى عوالثانيوالصحة المادية ، وتسمى عوامل الصحة و

 مفهوم الشخصية
 وغيره تراه من بعيد، والشخص كل جسم له ارتفاع أنسن( والشخص سواد األ2003العرب ) أنجاء في لس

 ) جليزيةن(، وجاء في اللغتين األ14: 2003 ،بات الذات فاستعير لها لفظ الشخص )ابن منظوروظهور، والمراد إث

(Personality ( والفرنسيةPersonalite( فكلمة الشخصية مشتقة من األصل الالتيني )(Persona لكلمة وتعني ا

معين أمام الناس  يريد الظهور بمظهر أنالقناع الذي يلبسه الممثل في العصور القديمة حين يقوم بتمثيل دور أو حين ك

 (.14،  2010 ،يقوله أو يفعله ) غباري وأبو شعيرة أنفيما يتعلق بما يريد 

 ها مجموعأنبقوله: الشخصية ب (Watson,1958)تعريف علماء النفس للشخصية كما عرفها "واطسون"  جاء

تعطي معلومات  ، ذلك لكيأنرة كافية بقدر اإلمكشطة التي يمكن اكتشافها عن طريق المالحظة الفعلية للسلوك لفتناأل

 ( 1989، وآخرون بها )منصورموثوق 

الشخصية هي ذلك التنظيم الدينامي داخل الفرد لتلك النظم السيكو  )Allport ,1964(" ألبورتوفيما عرف 

فيعرفها  (Eysenck,1970)اما ايزنك (.  2008 ،)سوسن مجيدفيزيقية التي تحدد أسلوبه الفريد في التوافق مع بيئته 

ها ذلك التنظيم الثابت نسبيا المستمر نسبيا ألخالق الشخص ومزاجه وعقله وجسده، وهذا التنظيم هو الذي يحدد أنب

( الشخصية في االطار ,1941Griffiths(. وعرف جريفيث )2010 ،أبو شعيرة و توافق الفرد مع محيطه )غباري
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ف بها الفرد والناتج عن عملية التوافق مع البيئة االجتماعية، وهي تظهر ها مجموع الصفات التي يتصأناالجتماعي ب

 (.1996،على شكل أساليب سلوكيه معينة للتعامل مع العوامل المكونة لتلك البيئة )القذافي 

 السمات( –ماط ن) األ الشخصية نظريات

اد في تحقيق يتعلق بمساعدة األفربين؛ األول منها أنماط واضحة لشخصية األفراد تكمن في جأنأهمية تحديد  أن

م، فضال فهم كفاءتهم الشخصية، وكذلك لمساعدتهم في تحقيق نمو شخصي جيد له إلىفسهم، والوصول نفهم أفضل أل

والفاعلية لألفراد  ب األخر ينحصر في تحقيق نوع من الكفايةأنيقوموا ببناء تقديرات الذات مناسبة لهم. أما الج أنمن 

لكن مع زمالئهم وعلهم مع اآلخرين في البيئة المحيطة بهم التي ال تختص بأصدقائهم المقربين منهم وذلك عن طريق تفا

 .) :2014)أبو السل في العمل أيضا

خصائص  ماط لدراستها على أسس جسمية ونفسية ومزاجية تصلح كأساس للتنبؤ بأهمأن إلىوتم تقسيم الشخصية 

ب أنالنفس لها لعدم موضوعيتها وتكاملها في تفسير جميع جوشخصيات األفراد وسلوكهم، رغم رفض علماء 

يومنا  إلىمة ها ال زالت قائأنماط في تصنيف شخصيات األفراد إال نالشخصية، كذلك اعتمادها على عدد محدد من األ

كة لدى ( ويعد النمط صفة رئيسية جسمية أو نفسية تضم مجموعة من الصفات الفرعية المشتر 2004، أنهذا )سفي

، حيث لكل صنف من األفراد، حيث يشتركون في الصفات العامة ويختلفون فيما بينهم في درجة اتسامهم بهذه الصفة

كشف ينمط حسب مجموعة من السمات التي  إلىنمط خصائصه المميزة يتم من خاللها تصنيف الفرد لكونه ينتمي 

شترك بينهما، ات التي يكشف عنها تشكل هنا نمط ممجموعة من السم إلىتمت مجموعة كبيرة من األفراد أنعنها، فإذا 

 ( 2004جسدية أو فسيولوجية أو سلوكية. )طافش؛ إلىماط نتصنف األ أنويمكن 

ا لكل نمط شخصية خصوصيته أنوالمسلمات، حيث يمكن القول ب  ماط مجموعة من المبادينتضم نظرية األ

وك، ويمكن اعتبار ها تشكل قوة دافعة للسلأنسلوك الفرد حيث الفريدة من السمات، والتي لها الدور الرئيسي في تحديد 

كن مالحظة ماط سلوكيات عامة تصدر عن الفرد في كثير من المواقف تدل على توافقه مع البيئة، وكذلك ال يمناأل

ط ثابتة ماناأل أنماط الشخصية بما فيها من سمات مباشرة لكن يمكن االستدالل بها من خالل السلوك، ويمكن اعتبار أن

 (2002 ،نسبيا متصلة كميا قابلة للتدرج ويمكن قياسها تجريبيا واحصائيا. )أحمد

 إلىاجية ماط المزنماط الشخصية من قبل العلماء كل حسب توجهه وميوله، فهذا هيبوقراط قسم األأنتم تقسيم 

مق أو تثارته في غير عه يسهل اسأنماط رئيسية المزاج الدموي: حيث يتصف هذا النوع من األشخاص بأنأربعة 

ب الجدي أنجفعال والعصبية يغلب عليه النه شديد األأنالمزاج الصفراوي: وهو شخص يتسم ب الثانياتساع، والنوع 

مكتئب، ه حزين وأنوقلة السرور، والنوع الثالث المزاج السوداوي يغلب على الشخص المزاج السوداوي ويمتاز ب

 ( 2013 ،فعال وغير مكترث بشيء. )حمزاوينص متبلد في الشعور قليل األالنوع الرابع المزاج المتبلد وهو شخ

 إلىنسبة  :ينماط الشخصية على أساس االفرازات الهرمونية للجسم فالنمط األدرينالنلأل أنتقسيم برم أنفيما ك

 إلىنخامي: نسبة الهرمون األدرينالين ويمتاز صاحب هذه الشخصية بالقوة واإلثارة والمثابرة والنشاط الدائم، النمط 

لنمط الدرقي: افعاالتها، أنالغدة النخامية ويقوم صاحب هذه الشخصية بامتالك القدرة على ضبط النفس والسيطرة على 

ية أنرة والعدووهو النمط الذي ينتمي إليه أصحاب الغدة الدرقية النشطة ويمتاز صاحب هذه الشخصية بسهولة االستثا

المواقف، وأما  تغليب العاطفة على العقل في أغلب إلىلجنسي: ويميل أصحاب هذا النمط ية، النمط انأنوالتعصيب واأل

 ذ، والملل.النمط التيموسي: ويمتاز أصحاب هذا النمط بالالمباالة وعدم الشعور بالمسئولية، والميل نحو الشذو

 (1975،)راجح 

المذة فرويد ( ويعتبر أحد ت Carl Jung) يتمسك بهذا االتجاه هو كارل يونج أنماط النفسية والذي كنوأما األ

كن تصنيف ه يمأنهو الصراع الداخلي، وخالصة هذا االتجاه  أنسنالدافع الحقيقي لدى سلوك األ أنيرى ب أنحيث ك

بساطيين نأنوعين  إلىالناس من حيث أسلوب التعامل في الحياة من حيث االهتمامات األساسية التي تطبع سلوكهم 

آلخرين وال يهتم اه سليم البنية ويمتلك دائرة عالقات اجتماعية واسعة مع أنبساطي: ويتميز بنط األالنم .طوائيينأنو

ه صعب في أنبه بطوائي: ويمتاز صاحنالنمط األ .بالنقد الموجه له وال يهتم بتفاصيل األمور ومتفائل وعملي ومتساهل

جول. المستقبل ومتزمت الشك وخ أنوقلق بشحساسية النقد الذي يوجه له،  إلىاالتصاالت االجتماعية ويميل 

 )2012، )الساعاتي

مكونات الشخصية: هي حصيلة تفاعل بين المكونات األساسية للشخصية ومتغيراتها، وتشمل تلك المكونات 

والعادات الشخصية الموروثة واألصيلة والميوالت الذاتية الموجه  أنسنالدوافع األساسية كالمقومات الحياتية لأل

ات الشخصية، والمعتقدات واألفكار المحصلة من التفاعل االجتماعي، واألحاسيس والمشاعر بالذات أو باألخرين للقدر

،  وذكر أنسنبكامله بيولوجيا وبيئيا وتكوينيا مكونة الطبيعة الشخصية لأل أنسناأل أنكل هذه المكونات تمتزج في كي

لف علماء النفس في هذه المكونات تبعا الختالف ( : وعلى مستوى مكونات الشخصية قد اخت2000،)الداهري



 

7 
 

 (Ego) انواأل (id) منطلقاتهم واإلطار النظري الذي يقضون به فمثال عند فرويد تتمثل في ثالث منظومات هي الهو

وهي منظومة شعورية في التناغم والتوافق بين  (Ego) انتتمثل األ : (Jung) ويونغ (super Ego) ا العليانواأل

 .الفطرية ومطالب المجتمعالغرائز 

 .اإلرادةتتمثل في مكونين اإلرادة وضد  :(OttoRank) كأنأوثور   -

 (Murray) تتمثل في السمات موريه (Eysenck,1970) وايزنك (Cattel) وكاتل (Allport) ألبورت  -

 .الحاجاتتتمثل في  (Maslo) وماسلو

 .ويتمثل في الذات (Rogers) روجرز  -

 (182-181 2000،ويتمثل في االستجابات. )الداهري وآخرون  (Skinner) سنكر  -

نظومة ممكونات الشخصية تنمو بطريقة توافقيه ومنسجمة مع جميع المكونات في  أن( ب 1996  ،ويرى )عويضة

از ة هي التي تمتواحدة، وتتكامل مكوناتها الشخصية بين دوافع الفطرة والعوامل البيئية، والشخصية السوية المتكامل

ا في المهنية بالتوافق النفسي واالجتماعي معا بطريقة تكاملية، بحيث تتوافق مكونات الشخصية مع أسرتها وزمالئه

ن صراع وجميع أفراد المجتمع، وإذا لم يحدث التكامل بين مكونات الشخصية يحدث سوء التكيف وما ينتج عنه م

مشاكل الشذوذ العقلي والمزاجي واألخالقي  وأمراض نفسية، وبذلك يتعرض المجتمع ألساليب متنوعة من

 ( 2015،38تاج بالنسبة لعدد كبير من أفراده. )الشمالي نواالجتماعي، فضال عن ضآلة األ

عقلية مجموعة العوامل التي تتفاعل فيما بينها تشكل المكونات الشخصية، والمكونات هي الجسمية وال أن

له نستدل من خال واحدة متفاعلة ومتماسكة بتنظيم متناسق وثابت نسبيا، فعالية والبيئية تشكل في النهاية وحدةنواأل

لوك الفرد، لذا سمات الفرد وخصائصه توفر لنا فرصة للتنبؤ بس أنماط السلوكية الناتجة من هذا التفاعل، فنعلى األ

 .يختلف األفراد عن بعضهم البعض بناء على تفاعل المكونات للشخصية

  لكبرى للسمات الشخصيةمل الخمسة انموذج العوا
 :ي يتكون من خمسة عوامل رئيسية هيوهذا النموذج الهرم

مل معها ؛ يعكس هذا العامل التفضيل للمواقف االجتماعيـة والتعا ( E ) ( Extrarersion ) االنبساطية. 1 

 ة . يكونون نشطين ويبحثون عن الجماع االنبساطيةاألفراد مرتفعي  أنفالدرجة المرتفعة تدل على 

ي أن، والتـزجانا باالقتدار والكفاءة , واأليتميز الفرد هن : ( C ) ( Conscientiousness ) يقظة الضمير. 2

التواضع والجدية , والتعاون , و , واإليثار , والتسامح والتعاطف، ةأنأو الرويـة , وضبط الـذات ، كمـا يتميز باألم

 والدقة , والرحمة , والصدق , والوفاء . 

كون ي، أي طأ بالتسامح واالبتعاد عن الغموضيكون مرتب : ( openness) ( 0)  على الخبرة االنفتاح  .3

اً وله شخصاً واضح المالمح والمضمون ، ويكون صاحب عالقات جيدة مع الجميع ، ويكون شخصا محبوباً اجتماعي

 القدرة على تكوين صداقات كثيرة .

 وتصدرة , ويبتعد عن االختالط بالناس، هو شخص يحب العزل : ( N ) ( Neuroticism ) العصابية. 4 

 أقواله وأفعاله من عوامل ذاتية , وهو يحب التأمل وأحالم اليقظة ، ويفتقر للثقة بالنفس .

الفكري ,  الشخصية هنـا تتصف باإليثـار والعطـاء : ( A ) ( Agreeableness ) الطيبـة أو المقبوليـة. 5 

طة بالصداقة من أجل األلفة والتضامن مع الجماعة التي ينتمي إليها , وتكون له عالقة متراب والتواضع , والسعي

 خرين .والتعاون والحميمية ، ويكون شخصاً منجزاً لعمله ، ومثابراً ، ومنظماً , ويحترم مشاعر وعادات اآل

 الدراسات السابقة:

دى معلمي الكبرى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي ل" العوامل الخمسة  أن(  في دراسته بعنو2015أشار بقيعي )

الرضا الوظيفي  معرفة أكثر العوامل الخمسة الكبرى شيوعا ومستوى إلىوكالة الغوث الدولية بأربد"  والتي هدفت الدراسة 

قياس العوامل في ضوء متغيرات الجنس والخبرة التدريسية والمؤهل العلمي والصفوف التي يدرسونها، استخدم في الدراسة م

ث، وشملت عينة الخمسة الكبرى للشخصية لجون ودوناهو وكينتل، كما تم بناء مقياس الرضا الوظيفي للمعلمين من قبل الباح

خمسة شيوعا أكثر العوامل ال أن إلىمعلما ومعلمة بطريقة عشوائية عنقودية، وخلصت نتائج الدراسة  187الدراسة شملت 

رات الدراسة، عدم وجود فروق في مستوى أبعاد الرضا الوظيفي تبعا لجميع متغي إلىصابية، والمقبولية وأقلها شيوعا الع

إحصائيا بين عوامل  وجود عالقة إيجابية دالة إلىباستثناء بعدي الرضا المتعلق بظروف العمل وطبيعته، وبينت نتائج الدراسة 

 . سلبية بين عامل العصابية والرضا الوظيفيوالمقبولية ويقظة الضمير والرضا الوظيفي، وعالقة  االنبساطية

معرفة العالقة بين الرضا الوظيفي وسمات  أن( دراسة  بعنو Ayan & Kocacik,  2010وكوكيك )  أنوقد أجرى أي

وية أنمعرفة العالقة بين الرضا الوظيفي وسمات الشخصية لدى معلمي المدارس الث إلىالشخصية وهدفت دراسة هذه الدراسة  
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( مدرسة عليا . أظهرت النتائج وجود  25( معلما ومعلمة تم اختيارهم من )  482يا ، تكونت عينة الدراسة من ) في ترك

% منهم  32% من المعلمين لديهم شخصية منبسطة و  62 أن، والوظيفي لدى المعلمين والمعلمات مستوى متوسط من الرضا

لف باختالف السمات الشخصية : الكفاءة ، والطموح االجتماعي ، الرضا الوظيفي يخت أن، كما أظهرت النتائج طوائيينان

 والغضب بسهولة.

عالقة  أنفي دراستهم بعنو  (Vimansha Ranasinghe & Hemantha Kottawatta, 2016 )وأشار كل من 

لخمس الكبرى ادراسة تأثير السمات الشخصية  إلىالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية بالرضا الوظيفي والتي هدفت 

% 45ه مدرسا بما نسبت 229كية حيث شملت العينة نالرضا الوظيفي من منظور معلمي المدارس السريأل على

دام م واستخ1967في عام  Weiss et alاث، حيث استخدم مقياس الرضا الوظيفي الذي طوره أن% 55ذكور و

الكبرى،  الشخصية الخمسلقياس السمات  1992مقياس العوامل الخمسة الكبرى الذي طوره ماكري وجون في عام 

لكبرى لمعلمي هناك عالقة إيجابية قوية وتأثيًرا قويًا لسمات الشخصية الخمس ا أنحيث أظهرت نتائج الدراسة 

 اث على رضاهم الوظيفي.نالمدارس من الذكور واأل

لدى  دريسيالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها باألداء الت أن( دراسة بعنو2018وأجرى الشهري، عتوم )

مسة الكبرى التعرف على العالقة بين العوامل الخ إلىمعلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة، هدفت الدراسة 

 أنستخدم الباحثاللشخصية واألداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة، ولتحقيق أهداف الدراسة 

( 126الغ عندها )على عينة الدراسة الب أنللشخصية، ومقياس األداء التدريسي، ووزع المقياس مقياس العوامل الخمسة الكبرى

ابية، وأقلها العص ي،أنأكثر عوامل الشخصية شيوعا عند المعلمين عينة الدراسة هو التف أنمعلما ومعلمة، وقد أظهرت النتائج 

م وجود عد إلىند المعلمين والمعلمات، وتوصلت كذلك وجود درجة كبيرة من مستوى األداء التدريسي ع إلىكما توصلت 

جود عالقة إيجابية أي من متغيرات الدراسة، وبينت النتائج و إلىفروق في العوامل الخمسة، أو مستوى األداء التدريسي تعزى 

ى األداء التدريسي، ستوعلى الخبرة، وم االنفتاح ي، ويقظة الضمير، والوداعة، وأن، والتفاالنبساطيةدالة إحصائية بين عوامل 

 ووجود عالقة سلبية بين عامل العصابية ، ومستوى األداء التدريسي.

لخمسة االعالقة بين السمات الشخصية ذات العوامل  أن( دراسة بعنو2016 ،فوركا يلدريم و وقدم )مصطفى غولمز 

هذه الدراسة هو  الهدف من أنطاليا، حيث كأنيا بمحافظة نوالرضا الوظيفي بين العاملين في فنادق الخمس نجوم في منطقة أأل

مس نجوم في التحقق من العالقة بين السمات الشخصية ذات العوامل الخمسة والرضا الوظيفي بين العاملين في فنادق الخ

يث شملت ة الدراسة، حطاليا، حيث أجريت الدراسة على العاملين من جميع أقسام الفنادق المشمولة بعينأنيا بمحافظة نمنطقة أأل

بيرسون لتحليل لفندقا تم التواصل معهم بطريقة عشوائية. حيث واستخدم معامل االرتباط  12عامال من  471العينة الدراسة 

ه لم يالحظ أنلنتائج والضمير. حيث أظهرت ا االنفتاح االرتباط، لتحديد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الجوهري وأبعاد 

القة ذات صائية بين الرضا الخارجي وسمات الشخصية ذات العوامل الخمسة، ولوحظ أيضا وجود عأي عالقة ذات داللة إح

 أنبساط كنبعد األ أنديد حدار، وتم تحنوالضمير. بناًء على تحليل األ االنفتاح داللة إحصائية بين الرضا الوظيفي العام وأبعاد 

 االنفتاح لبعد  أننما كساط تأثير سلبي على الرضا الوظيفي الخارجي، بيبنلبعد األ أنوك االنفتاح له تأثير أكثر أهمية من بعد 

لرضا الوظيفي اتأثير ضعيف ولكن مهم إحصائياً على  االنفتاح بساط ونلبعدي األ أنتأثير إيجابي على الرضا الخارجي، وك

 بي.تأثير إيجا نفتاح االلبعد  أنبساط تأثير سلبي على الرضا الوظيفي العام، بينما كنلبعد األ أنالعام، وك

اء ، طونماط الشخصية ) األأنمعرفة العالقة بين  إلىبدراسة هدفت  ( Shahamiri & Namdrai,  2013وقـام ) 

معلماً ومعلمة تم  ( 795ية ، تكونت عينة الدراسة من ) أنبساط ( والرضا الوظيفي لدى المعلمين في مدينة بوشهر اإليرناأل

بية وجود عالقة سلو، االنبساطيةة بين الرضا الوظيفي وائية . وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطياختيارهم بالطريقة العشو

 ، وأكدت الدراسة في نتائجها عدم وجود فروق في السمات بين الجنسين.طواءنبين الرضا الوظيفي واأل

 التعقيب على الدراسات السابقة
لى ، ركزت عوظيفيالقة بين السمات الشخصية والرضا الالدراسات التي تمت في بحث الع أنالحظ الباحث 

في وظائف أو  جدأئمة الجوامع أو المساوا أنالعالقة التي تربط هذين المتغيرين ببعض وأثرهما على الموظفين سواء ك

ً ها أكثر هذه العن، أليوماكر لكوستامقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية أخرى بشكل عام من خالل  . وامل شيوعا

لرضا مية سمات الشخصية واأه إلىوتم استخدم المنهج الوصفي في جميع هذه الدراسات وأشارت بعض الدراسات 

 .، ولما لهذه السمات من أثر كبير على الرضا الوظيفيدافعية الموظففي تحفيز ورفع  الوظيفي
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها
عوبة تكيُّف صكالت النفسية والتحديات االجتماعية نتيجة يتعرض أئمة وخطباء الجوامع والمساجد لكثير من المش

تأخر  إلىما أدى مإمام المسجد أو الجامع مع بيئة العمل والبيئة المحيطة به، وأثر سلبا على كفاءته ورضاه الوظيفي 

سوء  أن( 2020،ةأشارت إليه )عكاش وقدعملهم والمرتبط برسالة اإلمام في المجتمع،  أنالنتائج المرجوة منهم في ميد

ة. وهذا ما اكتشفه سببا لشعور الفرد بعدم الرضا وعدم القدرة على التوافق مع المهن أنالتكيف الوظيفي لبيئة العمل ك

شؤون الدينية بمحافظة سنوات لألئمة والخطباء التابعين إلدارة األوقاف وال 6الباحث كونه َعمل سابقا موجها دينيا لمدة 

أثناء  بعض من السمات الشخصية التي برزت إلىون من ضغوط نفسية وذلك عائد أنيع همأن، ووجد أيضا الداخلية

 خفاض كفاءتهم والرضا الوظيفي لديهم.أنحديثهم والحوار المفتوح معهم، وقد أثر سلبا على أدائهم و

 الدراسة وعينة مجتمع
محافظات السلطنة، لجوامع والمساجد بمجتمع الدراسة من جميع الكوادر الدينية فئة األئمة والخطباء المعينين في ا

لسلطنة ي على اختالف البيئات الجغرافية لعمانإمام وخطيب( وهي ممثلة للمجتمع ال 2665والذي يبلغ عددهم )

افية( البيئة الجغر-الثقافة-اللغة -لذين يشتركون في الخصائص العامة مثل )الدينالساحلية( وا-الجبلية-)الصحراوية

 (1حسب الجدول رقم )،  عمانقاف والشؤون الدينية بسلطنة حدة هي وزارة األوتحت مظلة إدارية وا

 

 عدد األئمة والخطباء للجوامع والمساجد موزعين على محافظات السلطنة( 1جدول )

 العدد المحافظة م

 548 محافظة مسقط 1

 195 محافظة الداخلية 2

 53 محافظة مسندم 3

 542 محافظة شمال الباطنة 4

 331 ظة جنوب الباطنةمحاف 5

 143 محافظة الظاهرة 6

 68 محافظة البريمي 7

 303 محافظة شمال الشرقية 8

 295 محافظة جنوب الشرقية 9

 27 محافظة الوسطى 10

 160 محافظة ظفار 11

 إمام جامع ومسجد 2665 المجموع
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ها الطريقة التي أن( ب2019،كما أورد )العتومقام الباحث باستخدام العينة العشوائية الطبقية والتي جاء في تعريفها 

 يتم من خاللها اختيار مجموعات فرعية أو طبقات كي تكون متضمنه في العينة نفسها بالنسبة الموجود في المجتمع.

يا بوزارة ( إمام مسجد وجامع، والذي هم على بند الدرجات المالية المربوطة مال336عينة الدراسة ) تكونت

 تم تحديد العينة وفق معادلة ستيفن ثامبسون المالية، وقد و

ية . ومن أنسن% من مجتمع الدراسة ، وهذه نسبة مقبولة في الدراسات األ 40تشكل حجم عينة الدراسة ما نسبته 

ليل العاملي اختبار التح ( فيHair et al ., 1995حجم العينة يتالءم مع توصية هاير وآخرون )  أنالجدير بالذكر 

صل ضرب يكون أكبر من حا أنفرد ، و (100)حجم العينة يجب أال يقل عن  أن، الذي يؤكد على  (CFA)التوكيدي 

 .5عدد فقرات مقياس الدراسة في 

 أدوات الدراسة
ودرجة  عمانمستوى الرضا الوظيفي وعالقته بالسمات الشخصية لدى أئمة المساجد والجوامع بسلطنة  لتحديد 

حقق أهداف ت التي تم تحديد المقاييس عمانوظيفي لدى أئمة المساجد والجوامع بسلطنة على الرضا التقدير الذات 

 الرسالة حيث استخدم الباحث:

نن والمق (john & Srivastava,1999)أوال: مقياس العوامل الخمسة للشخصية الكبرى لجون وسريفاستافا 

فعلى سبيل المثال  اس في العديد من الدراسات العربية(، وقد استخدم المقي2018،على البيئة األردنية من قبل ) العزام

( من صدق  ( John & Srivastava, 1999حقق جون وسريفاستافا  ( ودراسة2018،ال الحصر دراسة) العزام

لشخصية، العاملي ، وكشفت نتائج التحليل عن وجود خمسة عوامل لسمات ا  مقياس سمات الشخصية بإجراء التحليل

تسع فقرات،  ويشتمل على تسع فقرات ، ويقظة الضمير ويشتمل على فقرات ، والطيبة أنويشتمل ثم ،االنبساطيةهي : 

( من 0.84على الخبرة ويشتمل على عشرة فقرات. وقد فسرت مجتمعة ) االنفتاح فقرات. ، و أنوالعصابية على ثم

 (59-57، 2018التباين ) العزام، 

 صدق المحكمين

ة من ة بصورتها المقننة على مجموعأنمع العينة المستهدفة تم عرض االستبلموائمة العبارات وتناسبها 

هدف إبداء المتخصصين والعاملين في مجال علم النفس والصحة النفسية في جامعات السلطنة والمراكز الخارجية، ب

يجابية. وقد أسفر واإلتماء كل عبارة من عبارات القائمة للبعد الخاص بها، وتحديد العبارات السلبية أنرأيهم في مدى 

 أو إيجابا. ذلك عن بعض التعديالت البسيطة في صياغة بعض العبارات مع االحتفاظ بمضمون العبارة واتجاهها سلبا

 صدق االتساق الداخلي

مبحوثين قبل ة هو إجراء الدراسة االستطالعية على فئات الأنمن أهم األمور التي تحقق الصدق الداخلي لالستب

عية، ومن أجل النهائي، ويعطي ترسيخ للخبرة في اإلجابة التي تم استشرافها من العينة االستطال أنيإجراء االستب

ة على عينة أنالستباقياس صدق االتساق الداخلي بين فقرات أداة القياس المعدة لهذه الدراسة، قام الباحث بتوزيع أداة 

معامالت  ، وتم احتسابعمانئمة المساجد في سلطنة ( من أ60استطالعية لها نفس خصائص مجتمع الدراسة وعددها )

ن، وتوضح النتائج االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والمحور الذي تنتمي اليه باستخدام معامل االرتباط بيرسو

 االتساق الداخلي لفقرات المقياس لكل محور من محاور الدراسة وكما يلي:

 الكبرى للشخصية  صدق االتساق الداخلي للعوامل الخمسة

ت البداية من أنات لعملية التحليل، فكأنالبد من اعداد وتهيئة البي أنوقبل الشروع في عملية التحليل للمقياس ك

تمائها لهذا العامل، فجميع فقرات أنترميز الفقرات بأخذ اول حرفين من اسم العامل الذي تنتمي اليه الفقرة لتدل على 

( Extraversion) االنبساطية(، وجميع فقرات عامل Ne( تم ترميزها بالرمز )Neuroticismعامل  العصابية )

( تم ترميزها Openness to Experienceعلى الخبرة ) االنفتاح (،  وجميع فقرات عامل Exتم ترميزها بالرمز )

ت عامل (، وجميع فقراAg( تم ترميزها بالرمز )Agreeableness) الطيبة(، وجميع فقرات عامل Oeبالرمز )

البد من تحويل الفقرات السالبة في  أن(. كذلك كCo( تم ترميزها بالرمز )Conscientiousnessيقظة الضمير )

درسكور )_(، وذلك أنقيم موجبة، حيث حملت الفقرة الجديدة نفس اسم ورقم الفقرة مع إضافة عالمة  إلىالمقياس 

جميع العبارات لمتغير العوامل الكبرى  أن اآلتيضح الجدول لتمييزها عن الفقرة االصلية السالبة في المقياس. ويو
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(  0,324( و) 0,692( وقد تراوحت معدالت االرتباط بين )0,01للشخصية ترتبط بمحورها عند مستوى الداللة )

 وهي قيم دالة إحصائيًّا وتحقق صدق االتساق الداخلي لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية.

 ورمعامل االرتباط بين درجة كل فقرة في محور العوامل الخمسة والدرجة الكلية للمح (2)جدول 

رقم 

 الفقرة

قيمة 

 االرتباط
 رقم الفقرة

قيمة 

 االرتباط

رقم 

 الفقرة

قيمة 

 االرتباط

Fen_1 .530 Fex9 .531 Fag_5 .497 

Fne2 .532 Fex10 .531 Fag_6 .537 

Fne3 .514 Fex11 .531 Fag7 .525 

Fen_4 .463 Fex_12 .489 Fag_8 .542 

Fne5 .485 Fop_1 .352 Fag_9 .554 

Fne6 .466 Fop_2 .360 Fag10 .542 

Fen_7 .538 Fop3 .306 Fag_11 .479 

Fne8 .536 Fop_4 .436 Fag_12 .530 

Fne9 .557 Fop_5 .390 Fco1 .503 

Fen_10 .536 Fop6 .410 Fco2 .524 

Fen11 .508 Fop_7 .371 Fco_3 .506 

Fne12 .499 Fop_8 .369 Fco4 .452 

Fex1 .507 Fop9 .373 Fco5 .489 

Fex2 .508 Fop_10 .373 Fco_6 .503 

Fex_3 .521 Fop11 .324 Fco7 .520 

Fex4 .521 Fop12 .327 Fco8 .518 

Fex5 .490 Fag1 .521 Fco_9 .543 

Fex_6 .490 Fag_2 .562 Fco10 .501 

Fex7 .533 Fag_3 .554 Fco_11 .520 

Fex8 .533 Fag4 .542 Fco12 .480  

 (0.01جميع الفقرات دالة احصائياً عند مستوى داللة )

ذلك قام الباحث بالتأكد من صدق االتساق الداخلي لكل عامل مع محور أداة قياس العوامل الخمسة  إلىإضافة 

المدونة ترتبط ارتباطا قويا مع المقياس الكلي جميع العوامل الخمسة  أن (3، ويوضح الجدول رقم )للشخصيةالكبرى 

(، وقد تراوحت معدالت ارتباط العوامل الخمسة بين 0,01للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند مستوى داللة )
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( وهذه القيم دالة احصائيا وتحقق صدق االتساق الداخلي لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية. 307( و)532)

 للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية. ( يوضح معامل االرتباطات3والجدول رقم )

 معامل االرتباطات للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية بمحورها. (3) جدول

 قيمة االرتباط عدد الفقرات الرمز الخمسة الكبرى العوامل

 العصابية
Ne 8 .532** 

 االنبساطية
Ex 8 .369** 

على الخبرة االنفتاح   
Oe 10 .390** 

 الطيبة
Ag 9 .307** 

 يقظة الضمير
Co 9 .466** 

 (0.01جميع الفقرات دالة احصائياً عند مستوى داللة ) **

 يا: مقياس الرضا الوظيفيأنث
( وقد 2021، (، والذي قام بتعريبه )الرفاعي1983) Schnakeاستخدم الباحث مقياس الرضا الوظيفي من اعداد 

 ة.استخدامه في البيئة العربي

 االتساق الداخلي لمقياس الرضا الوظيفي 

ا السم عملية تحليل وقياس االتساق الداخلي لمحور الرضا الوظيفي تمت من خالل أوال ترميز الفقرات طبق

(، والرضا So) ( تم ترميزها بالرمزSocialالمجال الذي تنتمي اليه هذه الفقرات، فجميع فقرات المجال االجتماعي )

( Ext)( تم ترميزها بالرمز Extrinsic(، والرضا الخارجي )Int( وتم ترميزها بالرمز )Intrinsicالداخلي )

 المجاالت التي يتكون منها محور الرضا الوظيفي 

رتبط جميع عبارات ت أنير الرضا الوظيفي، حيث يشير إلى االتساق الداخلي لمتغ (4الجدول رقم ) ويعرض

بمحور الرضا  (، وقد بلغت معدالت االرتباط للفقرة0.01عند مستوى داللة ) ارتباطاً قويا مع محور الرضا الوظيفي

 لرضا الوظيفي. ( وتعتبر هذه القيم دالة احصائيا وتحقق صدق االتساق الداخلي لمقياس ا806.( و)451.الوظيفي بين )

 

 كلية للمحوروالدرجة ال رضا الوظيفية كل فقرة في محور المعامل االرتباط بين درج (4)جدول 

 قيمة االرتباط رقم الفقرة قيمة االرتباط رقم الفقرة

So1 .589 Int4 .647 

So2 .551 Ext1 .649 

So3 .475 Ext2 .650 

Int1 .556 Ext3 .806 
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Int2 .725 Ext4 .728 

Int3 .451 - - 

 

 

الوظيفي،  اة قياس الرضاذلك قام الباحث بالتأكد من صدق االتساق الداخلي لكل مجال مع محور أد إلىإضافة 

الشمالي  واتبع الباحث في ذلك الدراسات السابقة التي أجريت حول العوامل الخمسة الكبرى للشخصية مثل دراسة

في عند جميع مجاالت ترتبط ارتباطا قويا مع المقياس الكلي للرضا الوظي أن (5ويوضح الجدول رقم )(، 2015)

صائيا وتحقق ( وهذه القيم دالة اح924.( و)619.ت ارتباط المجاالت بين )(، وقد تراوحت معدال0.01مستوى داللة )

مسة الكبرى ( يوضح معامل االرتباطات للعوامل الخ5صدق االتساق الداخلي لمقياس الرضا الوظيفي. والجدول رقم )

 للشخصية.

 معامالت االرتباط لمجاالت الرضا الوظيفي بمحورها (5) جدول 

ظيفيمجاالت الرضا الو  قيمة االرتباط عدد الفقرات الرمز 

 االجتماعي
So 3 .619** 

 الداخلي
Int 4 .800** 

 الخارجي
Ext 4 .924** 

 

 

 ثبات أداة القياس 

كونة من ممن أجل التحقق من ثبات المقياس لهذه الدراسة قام الباحث بتوزيع المقياس على عينة استطالعية 

(. Cronbach Alphaسة للتحقق من ثباتها باستخدام معامل كرو نباخ ألفا )( فرد كاختبار تجريبي ألداة الدرا60)

خدام معامل نتائج معامل الثبات لمتغير العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والرضا الوظيفي باست (6والجدول رقم )

 ا كرو نباخ.ألف

 معامالت الثبات لمحاور الدراسة والمحور الكلي للمتغير (6)جدول 

عدد  االبعاد المتغير

 الفقرات

 ألفاكرنباخ ألفاكرنباخ

العوامل الخمسة 

 الكبرى للشخصية

 922. 8 العصابية

.952 

 950. 8 االنبساطية

على  االنفتاح 

 الخبرة
10 .926 

 944. 9 المقبولية

 938. 9 يقظة الضمير

 الرضا الوظيفي

 841. 3 االجتماعي

 856. 4 الداخلي 885.

 882. 4 الخارجي
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 االجابة على سؤال الدراسة االول 

ً لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة ؟ عمان ينص سؤال الدراسة األول على ما سمات الشخصية االكثر شيوعا

ن سمات ات المعيارية لكل سمة مواالنحرافعلى هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية  ولإلجابة

يم اجابات عينة على الخبرة، والعصابية. حيث تم تقي االنفتاح ، المقبولية، يقظة الضمير، اطيةاالنبسالشخصية وهي 

مة من سثالثة مستويات، بناء على المتوسطات الجابات افراد العينة على كل  إلىالدراسة حول سمات الشخصية 

( 3.67 إلى 2.34فضة، )من ( منخ2.33 إلى 1سمات الشخصية. وتم تفسير النتائج حسب السلم التصنيفي )من 

ة كاتبة ( مرتفعة، وهذا التصنيف تم استخدامه بكثرة في الدراسات السابقة مثل دراس5 إلى 3.68متوسطة، )من 

 (.2020( والجرايدة والمعمري )2018(، الجرايدة والمسقري )2019)

ر النتائج سمات الشخصية، وتظهالمعيارية لكل سمة من  اتواالنحرافالمتوسطات الحسابية  (7الجدول رقم )ويوضح 

ً لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة  أن لمتوسط هي المقبولية، حيث بلغ ا عمانأكثر سمات الشخصية شيوعا

جد والجوامع (، وتقدير هذه السمة تعتبر مرتفعة لدى أئمة المسا0.72معياري قدره ) حرافانو( 3.87الحسابي لها )

وامع في سلطنة االكثر شيوعاً لدى أئمة المساجد والج ةالثانيظة الضمير في المرتبة سمة يق وتأتي. عمانفي سلطنة 

ر متوسطة (، وتقدير هذه السمة تعتب0.660معياري قدره ) حرافانو( 3.64، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها )عمان

( 3.54ي قدره )ة بمتوسط حسابفي المرتبة الثالث االنبساطية. واتت سمة عمانلدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 

على  تاح االنف(، وتقدير هذه السمة تعتبر متوسطة لدى افراد العينة. وتأتي سمة 0.602معياري قدره ) حرافانو

لسمة ايضا ا(، وتقدير هذه 0.764معياري قدره ) حرافانو( 3.36الخبرة في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي قدره )

( 1.76لها ) يب االخير أتت سمة العصابية، حيث بلغ المتوسط الحسابيتينة. وفي الترتعتبر متوسطة لدى افراد الع

الجوامع في (. وتقدير هذه السمة تعتبر منخفضة لدى أئمة المساجد و0.647المعياري لهذه السمة بلغ ) واالنحراف

ترتيب الشخصية مع ال المعيارية لسمات اتواالنحرافالمتوسطات الحسابية  (7ويستعرض الجدول ). عمانسلطنة 

 .عمانلدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 

 المعيارية لسمات الشخصية مع الترتيب اتواالنحرافالمتوسطات الحسابية  (7جدول )

 التقديردرجة  الترتيب حراف المعياريناأل المتوسط الحسابي السمات الرقم

 متوسطة 3 0.602 3.54 االنبساطية 1

 عالية 1 0.722 3.87 المقبولية 2

 متوسطة 2 0.660 3.64 يقظة الضمير 3

 متوسطة 4 0.764 3.36 على الخبرة االنفتاح  4

 منخفظة 5 0.647 1.76 العصابية 5

 

 

  الثانيسة ااالجابة على سؤال الدر

؟ انعمة على معرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطن الثانيحيث ينص سؤال الدراسة 

نة الدراسة عي إلجاباتالمعيارية  اتواالنحرافعلى هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية  ولإلجابة

عد من أبعاد المعيارية لكل بُ  اتواالنحرافحول مستوى الرضا الوظيفي لديهم. حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية 

 نحرافواال، والرضا الداخلي( ثم احتساب المتوسط الحسابي الرضا الوظيفي )الرضا االجتماعي، الرضا الخارجي

 المعياري لمعرفة مستوى الرضا الوظيفي الكلي والذي يشمل جميع االبعاد. 
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ادية االخرى، الرضا الخارجي، والذي يشمل الراتب والحوافز الم أنأعلى مستوى للرضا الوظيفي ك أنوكشفت النتائج 

ستوى م(، ويعتبر 0.674المعياري قدره ) واالنحراف( 3.77ظيفي الخارجي  )وبلغ المتوسط الحسابي للرضا الو

ة الرضا الوظيفي يالثانويأتي في المرتبة  .عمانالرضا الوظيفي الخارجي عالياً لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 

 وبلغ المتوسط اذ القرارات،الوظيفي، ودرجة الحرية في اداء الوظيفة والمشاركة في اتخ اناألمالداخلي والذي يشمل 

لوظيفي (، ويعتبر مستوى الرضا ا0.611المعياري قدره ) واالنحراف( 3.47الحسابي للرضا الوظيفي الداخلي  )

ً لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة  ي الرضا أما في الترتيب الثالث واالخير فيأت .عمانالداخلي متوسطا

جد من قبل الناس لتقدير وِود الناس والطريقة التي يتعامل بها امام وخطيب المساالجتماعي، والذي يشمل االحترام وا

(، 0.654المعياري قدره ) واالنحراف( 3.02وبلغ المتوسط الحسابي للرضا الوظيفي االجتماعي  )في المسجد. 

توى الرضا اما مس .عمانويعتبر مستوى الرضا الوظيفي االجتماعي متوسطاً لدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة 

سط الحسابي متوسطاً، حيث بلغ المتو أنفقد ك عمانلدى أئمة المساجد والجوامع في سلطنة الوظيفي بشكل عام لدى 

معيارية ات الواالنحرافالمتوسطات الحسابية  يوضح (8والجدول رقم )(. 0.646المعياري ) واالنحراف( 3.42له )

جوامع في سلطنة لدى أئمة المساجد والوظيفي، ومستوى الرضا الوظيفي الكلي والترتيب درجة التقدير ألبعاد الرضا ال

 .عمان

 رات المعيارية للرضا الوظيفي مع الترتيب ودرجة التقديواالنحرافالمتوسطات الحسابية  (8جدول )

 درجة التقدير الترتيب المعياري حرافناال المتوسط الحسابي أبعاد الرضا الوظيفي الرقم

 متوسط 3 0.654 3.02 جتماعيالرضا اال 1

 عالية 1 0.674 3.77 الرضا الخارجي 2

 متوسط 2 0.611 3.47 الرضا الداخلي 3

 متوسط - 0.646 3.42 الرضا الوظيفي الكلي 4

 

 

 سؤال الدراسة الثالثعلى اإلجابة 

 Confirmatoryلتوكيدي اإلجابة على هذا تتكون من مرحلتين، المرحلة االولى عن طريق اجراء التحليل العاملي ا

Factory Analysis (CFA) موذج الدراسة والتي يتكون من سمات الشخصية والرضا الوظيفي باستخدام نأل

رضية ة هي اختبار فالثانيموذج الدراسة. والمرحلة ن(، الختبار الصدق والثبات أل26نسخة )  AMOSبرنامج 

ءات اجراء ، وفيما يلي اجراStructural Equation Modeling (SEM)الدراسة باستخدام نمذجة المعادلة البنائية 

 مذجة المعادلة البنائية:أنالتحليل العاملي و

 موذج القياسي الكلي للدراسةنالتحليل العاملي التوكيدي لأل

باحث يبدء ال أنبل موذج الدراسة من االمور المهمة التي يجب القيام بها قنيعتبر اجراء التحليل العاملي التوكيدي أل

ظري ودراسات في اختبار فرضيات الدراسة، ويتم اجراء التحليل العاملي التوكيدي عندما يستند الباحث على اساس ن

(. ويتم Byrne, 2016سابقة حول البنية للمتغيرات االساسية والكامنة والعالقة بينهم أو بناء فرضيات الدراسة )

 (.Alsamawi et al, 2019موذج الدراسة )أنبات استخدام التحليل العاملي التوكيدي لقياس صدق وث

تم اجراء التحليل العاملي التوكيدي للنموذج القياسي الكلي باالعتماد على نتائج التحليل العاملي الفردي لكل متغير من 

يتكون متغيرات الدراسة، ألن التحليل العاملي التوكيدي للنموذج القياسي الكلي يشمل جميع متغيرات الدراسة، والذي 

على الخبرة،  االنفتاح، والمقبولية، يقظة الضمير، االنبساطيةالخمسة، وهي ) بأبعادهامن سمات الشخصية 

وقد )الرضا االجتماعي، الرضا الخارجي، والرضا الداخلي(.   بأبعادهوالعصابية(، والكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي 
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القياسي الكلي لهذه الدراسة أن مؤشرات القياس لهذا النموذج تعتبر أظهرت النتائج التحليل العاملي التوكيدي للنموذج 

(، وبلغت قيمة مربع كاي المعيارية وهي 1515( ودرجة الحرية )3696.977حيث بلغ مؤشر مربع الكاي )جيدة. 

يمة ( وتشير إلى درجة جودة مطابقة ممتازة ألنها أقل من الق2.44على درجة الحرية ) كأيحاصل قسمة قيمة مربع 

مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط خطأ اإلقتراب والذي عرف باسم (. كذلك فأن 5المعيارية الموصى بها وهي )

(RMSEA( بلغت قيمته )وتدل على جودة مطابقة ممتازة للنموذج ألنها أقل من القيمة المحددة وهي 0.045 )

حيث بلغت  TLIكذلك مؤشر تاكر لويس ( و0.933فقد بلغت قيمته ) CFI(. أما مؤشر المطابقة المقارن 0.080)

والتي NFI (، والمطابقة المعيارية 0.933بلغت قيمته ) IFI(، كذلك فأن قيمة مؤشر المطابقة المتزايدة 0.93قيمته )

(. لذلك يمكن القول أن النموذج Hair et al, 2019( وهذا يدل على مطابقة جيدة للنموذج )0.892كانت قيمها )

النموذج القياسي الكلي  ( يوضح قيم مؤشرات9صل على مستوى المطابقة المطلوبة. والجدول )ح القياسي الكلي قد

  للدراسة

 القياس الكلي للدراسةموذج نمؤشرات المطابقة أل (9جدول )

 جودة المؤشر قيمة المؤشر اسم المؤشر رمز المؤشر

CMIN 2651.821 كاي سكوير - 

P  قيمةP-value 0.000 - 

FD 1016 درجة الحرية - 

CMIN/DF مناسبة  2.61 كاي سكوير/درجة الحرية 

RMSEA مناسبة جداً  0.048 الجذر التربيعي لمتوسط خطأ اإلقتراب 

CFI مناسبة جداً  0.94 جودة المطابقة المقارن 

TLI )مناسبة جداً  0.94 المطابقة غير المعيارية )تاكر – لويس 

IFI مناسبة جداً  0.94 مؤشر المطابقة المتزايدة 

NFI مناسبة  0.91 مؤشر المطابقة المعياري 

 

 

 التحليل العاملي التوكيدي للنموذج القياسي الكلي (1شكل )
على  تاح االنف=  Op_exprience= يقظة الضمير، Conscientiousness = المقبولية، Agreeableness، االنبساطية= Extraversion مالحظة:

 .= الداخلي Intrinsic= الخارجي، Extrinsic = الرضا االجتماعي،  Socialمالحظة:  ،ية= العصابNeuroticismالخبرة، 
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 موذج الدراسة الكلينالصدق والثبات أل

 Convergent Validityاوالً: صدق التقارب 

م التاكد من كيدي، وتالصدق والثبات للنموذج القياسي الكلي يعتبر من األمور المهمة التي يكشفها التحليل العاملي التو

لى نطاق صدق وثبات النموذج القياسي من خالل قيم بعض األدوات والمؤشرات اإلحصائية، التي يتم استخدامها ع

site Reliability Compo، مثل قيمة الثبات المركب (Refaei et al-Al. ,2019ة )واسع في الدراسات السابق

)CR(( والموثوقية القصوى ،MAXR(H المستخلص. ومتوسط التباين  Average Variance Extracted 

)AVE(  لكل محور من محاور النموذج عند تربيع االرتباطCollier,  ; Hair et al .2019;  Byrne, 2016

جميع محاور ل( CRالثبات المركب ) (10فقد اظهر الجدول )، (. وبالنسبة لنموذج القياسي الكلي لهذه الدراسة2020(

(، 0.95-0.78( وهي القيمة الموصى بها، حيث تراوحت قيمة الثبات المركب بين )0.70ت اكبر من )أنالنموذج ك

قيمة متوسط التباين  (. وكذلك0.95-0.80حيث بلغت قيمها بين ) MaxR(H)وكذك مؤشر الموثوقية القصوى 

ذا النموذج ( ويحقق صدق تطابق ه0,50( وهي قيم أكبر من )0.73-0.54(، فقد بلغت قيمتها بين )AVEالمستخلص )

 وصدق تطابق النموذج. ثبات (10)ويستعرض الجدول ، الكليالقياسي 

 القياسي الكلي ثبات وصدق تطابق لنموذج (10الجدول )

 الموثوقية القصوى

Max R(H)  التباين المستخلص(AVE)   الثبات المركب  (CR  (  اسم المحور 

 االنبساطية 0.92 0.63 0.93

 المقبولية 0.95 0.73 0.95

 يقظة الضمير 0.95 0.66 0.63

 االنفتاح  على الخبرة 0.94 0.65 0.94

 العصابية 0.88 0.60 0.88

 الرضا الوظيفي 0.78 0.54 0.80

 

 Discriminant Validityصدق التمايز 

ه مع ير متداخلغمكونات النموذج  أناختبار صدق التمايز بين متغيرات النموذج القياسي الكلي الغرض منه التأكد من 

. (Refaei, 2019-Al)اال يكون فيه تداخل بين متغيرين او أكثر او يقيسوا نفس الشي  أنبعضها البعض، بمعنى اخر 

متوسط التباين وتم التأكد من مدى صدق التمايز بين مكونات نموذج القياس الكلي من خالل مقارنة الجذر التربيعي ل

ون الجذر يك أنطات بين التركيبات او المتغيرات االخرى، ويجب ( لكل متغير مع تقديرات االرتباAVEالمستخلص )

وفي  (.202Collier ,0األخرى )التربيعي للتباين المستخلص لكل متغير أكبر من االرتباط بين جميع المتغيرات 

رات ن متغي( لكل متغير مAVEقيمة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخلص ) أننموذج سمات الشخصية الحالي ف

ر والمتغيرات األخرى، موذج القياسي الكلي )المؤشر عليها باألسود الغامق( أكبر من قيمة االرتباط بين هذا هذا المتغيأن

ي للتباين يوضح قيم الجذر التربيع (11. والجدول )وهذا يؤكد صدق التمايز بين مكونات النموذج القياسي الكلي

 لنموذج.االقياسي الكلي وقيم االرتباط بين المتغيرات االخرى في موذج نالمستخلص لكل متغير من متغيرات األ
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 التربيعي للتباين المستخلص واالرتباط بين ابعاد نموذج القياس الكلي الجذر (11جدول )

 7 6 5 4 3 2 1 المحور

       795. االنبساطية

      851. ***684. المقبولية

     812. ***794. ***725. يقظة الضمير

    803. ***153. ***168. ***202. االنفتاح  على الخبرة

   0.772 ***150.- ***172.- **144.- ***181.- العصابية

 735. ***595. ***176.- ***148. ***613. ***600. ***575. الرضا الوظيفي

 

 موذج الهيكلي للدراسة واختبار الفرضياتناأل

لخطوة يتم اجرائها اهذه الدراسة، وهذه  اتانبية في عملية تحليل الثاني ةالرئيسيموذج الهيكلي يعتبر الخطوة ناأل

وذج الهيكلي بعد تحقق الباحث من صدق وثبات النموذج القياسي الكلي للدراسة الذي يحتوي جميع متغيراتها. والنم

لي في معرفة ذج الهيك(. ويساعد النموHair et al, 2019يعطي التفاصيل كاملة حول العالقة بين متغيرات الدراسة )

سة المقترح، ة على المتغيرات التابعة في نموذج الدرالوشرح الطريقة التي يمكن بموجبها تؤثر المتغيرات المستق

 . (Byrne ,2016بطريقة مباشرة أو غير مباشرة )

لضمير، ا ، والمقبولية، يقظةاالنبساطيةهي سمات الشخصية وويتكون النموذج الهيكلي للدراسة الحالية من 

ضا الخارجي، الرضا االجتماعي، الر بأبعادهة والرضا الوظيفي لعلى الخبرة، والعصابية، كمتغيرات مستقاالنفتاح 

ابعة، حيث يختبر ويختبر النموذج الهيكلي أثر المتغيرات المستقلة على المتغيرات الت والرضا الداخلي كمتغير تابع.

حصل النموذج وعلى الرضا الوظيفي. على الخبرة، والعصابية االنفتاح ، ، والمقبولية، يقظة الضميراالنبساطية أثر

ضح النموذج ( وشكل الذي يو 8ظر جدول رقم أن) الهيكلي للدراسة على نفس قيم مؤشرات المطابقة للنموذج القياسي

ودة مطابقة جلى النموذج الهيكلي قد حصل ع أن، وهذا يعني (1) انظر الشكل  الهيكلي للدراسة مع مؤشرات المطابقة

 ت النتائج كالتالي:ناجيدة, وبالتالي تم اختبار فرضيات الدراسة وك

 
 النموذج الهيكلي للدراسة (2شكل )
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على  بساطيةنلالونصت هذه الفرضية على وجود أثر  على الرضا الوظيفي: االنبساطيةالفرضية األولى: أثر  .أ

، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر ايجابي عمانة الرضا الوظيفي لدى خطباء وأئمة المساجد في سلطن

 االنبساطية( حول أثر Statistics-T( اإلحصائية )tعلى الرضا الوظيفي، حيث بلغت قيمة ) االنبساطيةلعامل 

( وهي القيمة المحددة 1.96( وهذه قيمة تعتبر مهمة وذات داللة كونها أكبر من )3.41) على الرضا الوظيفي

( 0.000وهي قيمة الداللة اإلحصائية اقل من ) value-Pبلغت قيمة  (. وByrne, 2016) بها لداللة الموصى 

 ه يتم قبول الفرضية كما فيأن(. وباالعتماد على هذه النتائج ف0.20قيمة معامل المسار بلغت ) أن، كما 

(Zumrah et al, 2021.) لدى  الرضا الوظيفيعلى  االنبساطيةه تؤكد جود أثر مباشرة لعامل أنف وبالتالي

 يعرض هذه القيم. (12)والجدول ، عمانأئمة وخطباء المساجد في سلطنة 

للمقبولية على  أثرونصت هذه الفرضية على وجود  ة: أثر المقبولية على الرضا الوظيفي:الثانيالفرضية  .ب

الوظيفي، حيث ايجابي لعامل المقبولية على الرضا  أثرالرضا الوظيفي، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود 

(. واعتماداً 0.24(، قيمة معامل المسار بلغت )0.000) value-P(، وقيمة 3.57( اإلحصائية )tبلغت قيمة )

 (، التي تؤكد وجود أثرByrne, 2016; Zumrah et al, 2021ه تم قبول الفرضية )أنعلى هذه النتائج ف

  (12)والجدول ، عمانسلطنة المساجد في لدى أئمة وخطباء  على الرضا الوظيفي المقبوليةمباشر لعامل 

 يعرض هذه القيم.

ليقظة الضمير  أثرونصت هذه الفرضية على وجود  الفرضية الثالثة: أثر يقظة الضمير على الرضا الوظيفي: .ج

ايجابي ليقظة الضمير على الرضا الوظيفي، حيث  أثرعلى الرضا الوظيفي، وكشفت نتائج الدراسة عن وجود 

(. واعتماداً 0.26(، قيمة معامل المسار بلغت )0.000) value-P(، وقيمة 3.65اإلحصائية )( tبلغت قيمة )

مباشر ليقظة الضمير على  (، التي تؤكد وجود أثرByrne, 2016ه تم قبول الفرضية )أنعلى هذه النتائج ف

 القيم. هذه (12)والجدول ، عمانلدى أئمة وخطباء المساجد في سلطنة  الرضا الوظيفي

 أثرونصت هذه الفرضية على وجود  على الخبرة على الرضا الوظيفي: االنفتاح رضية الرابعة: أثر الف .د

فتاح على الخبرة نمهم لأل أثرعلى الخبرة على الرضا الوظيفي، وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود  االنفتاح 

( القيمة المحددة للداللة 961.(، وهي اقل من )0.49( اإلحصائية )tعلى الرضا الوظيفي، حيث بلغت قيمة )

(Byrne, 2016 ،) وقيمةvalue-P (0.62( وهي أكبر من )القيمة المحددة للداللة، وبلغت قيمة معامل 0.05)

يعرض هذه   (12)والجدول الفرضية، ه تم رفض هذه أن(. واعتماداً على هذه النتائج ف0.02المسار بلغت )

 القيم.

للعصابية على  أثرونصت هذه الفرضية على وجود  ى الرضا الوظيفي:الفرضية الخامسة: أثر العصابية عل .ه

مهم للعصابية على الرضا الوظيفي، بالرغم من  أثرالرضا الوظيفي، وكشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود 

( القيمة المحددة للداللة 1.96(، وهي اقل من )-1.48( اإلحصائية )tوجود أثر سلبي، حيث بلغت قيمة )

(16Byrne, 20 ،) وقيمةvalue-P ( القيمة المحددة للداللة، وبلغت 0.05( وهي أكبر من )0.139بلغت)

 (12)والجدول  ، ه تم رفض هذه الفرضيةأن(. واعتماداً على هذه النتائج ف-0.06قيمة معامل المسار بلغت )

 يعرض هذه القيم.

 نتائج فرضيات الدراسة (21جدول )

معامل  الفرضيات المباشرة االولى 

 المسار
 tقيمة 

P-

value 
 النتيجة

 المتغير التابع المتغير المستقل 

 قبول الفرضية 000. 3.41 20. الرضا الوظيفي االنبساطية 1

 قبول الفرضية 000. 3.57 24. الرضا الوظيفي المقبولية 2

 قبول الفرضية 000. 3.65 26. الرضا الوظيفي يقظة الضمير 3

 رفض الفرضية 62. 490. 02. الرضا الوظيفي االنفتاح  على الخبرة 4

 رفض الفرضية 139. 1.48- 06.- الرضا الوظيفي العصابية 5
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 (R2معامل التحديد )

( يعتبر من المؤشرات المهمة، كونه 2Rالتربيعي المتعدد والذي يرمز له بالرمز ) االرتباطمعامل التحديد أو 

تيجة التغير الحاصل في المتغيرات المستقلة. وفي هذه الدراسة تمثل يفسر مقدار نسبة التباين في الرضا الوظيفي ن

( يتضح 2Rسمات الشخصية العوامل المستقلة والرضا الوظيفي متغيرات تابع. ومن خالل قيم اإلرتباط التربيعي )

ي نسبة % وه43الرضا الوظيفي تم تفسيره بنسبة  أنوجود تغير مهم في المتغير التابع )الرضا الوظيفي(، ونجد 

% في الرضا  43سمات الشخصية لها نسبة أثر مهم قدره  أن(.  وهذه النتيجة تكشف Cohen, 1988مرتفعة )

 .عمانالوظيفي لدى أئمة وخطباء المساجد في سلطنة 

 

 الخاتمة 

: األولى التي تم اجراؤها إحصائياً بمرحلتين الميدانيةالدراسة  بياناتنتائج تحليل  ذه الرسالةاستعرض الباحث في ه

( االجراء التحليالت األولية والتي تضمنت المتغيرات الديموغرافية لعينة 26االصدار ) SPSSباستخدام برنامج 

الدراسة، مثل المستوى التعليمي، والخبرة، ومنطقة وطبيعة العمل، وفحص البيانات والتأكد من خلوها من القيم 

وغيرها. والمرحلة  للبياناتالتحليل مثل التوزيع الطبيعي  ألجراءبة المتطرفة، وكذلك مطابقة البيانات للشروط المطلو

( ألجراء التحليل العاملي التوكيدي، واختبار فرضيات الدراسة 26االصدار ) AMOSتمت باستخدام برنامج  الثانية

، المقبولية، يةاالنبساطباستخدام نمذجة المعادلة البنائية. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر مباشر لسمات الشخصية 

، المقبولية، يقظة الضمير على الكفاءة االنبساطيةيقظة الضمير على الرضا الوظيفي. وأثر مباشر لسمات الشخصية 

الذاتية. وأثر مباشر للكفاءة الذاتية على الرضا الوظيفي. اضافة إلى تاثير غير مباشر لسمات الشخصية على الرضا 

 الوظيفي من خالل الكفاءة الذاتية.

 

  التوصيات

من خالل هذا الدراسة والتي ركزت على أهم العناصر التشغيلية للمؤسسات العامة والخاصة وهو الموظف وبجانبيه 

 السمات الشخصية وابعادها والرضا الوظيفي خرجت الدراسة ببعض التوصيات. يالفسيولوج

 مام المسجد والجامع.اجراء دراسات تربط بين السمات الشخصية وابعادها مع الكفاءة الذاتية إل -1

 استهداف عينة األئمة والكادر الديني بدراسات تعزز من الرضا الوظيفي واإلبداع في العمل. -2

 سات حول العوامل الخمسة الكبرى ودورها في رفع إنتاجية إمام المسجدااجراء مزيد من الدر -3

 ي الرقي بالمجتمع.ف ودوره

 لوظيفة إمام للمسجد أو الجامع. ضرورة التركيز على السمات الشخصية لمن يتقدم  -4
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الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لدى المشرفين التربويين والمشرفات  .(1429) .، إيناس فؤاد نواويانلمبف

 . رسالة ماجستير المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى.التربويات بإدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة

 

جاز لدى عينة من المرشدين التربويين نالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بدافعية األ (.2019كاتبة، ريم غالب )

 بمحافظة الخليل. رسالة ماجستير. جامعة الخليل، فلسطين.

ط  ،ن مکرم بن منظور األفريقي المصريلإلمام العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد ب(. 2005ن منظور. )العرب الب انلس

 .أند الخامس عشر، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر: لبن، المجل4

 ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر. ترجم نظريات الشخصية، مراجعة: لويس كامل مليكة (.طفي محمد فطيم. ) ل

جامعة مجلة  غرام(،نهديسن )األ-ماط الشخصية لدى طلبة جامعة دمشق وفق مقياس ريسوأن (.2014السل. ) حمد شحادة أبوم

 ، العدد األول.30مجلد -دمشق

. 1، ط : وجهة جديدة للدراسة وقياس بينية الشخصيةالعوامل الخمسة للشخصية(. 2012. )، هشام حبيب الحسينيحمدم

 جلو المصرية.نالقاهرة: مكتبة األ

لعمل واألداء التدريسي ألعضاء هيئة أثر االلتزام التنظيمي على العالقة بني ضغوط ا .م(2016صطفى، أحمد محمد أحمد. )م

مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا،  التدريس بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية،

 .، السعودية204-161 ، ص20العدد  ،7المجلد 
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