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عناصر الشخصية الخمس واالداء المهني , وتأثير العناصر في االداء التعرف على نتائج اختبار يهدف البحث الى 
الييتخدا الباحييث الميينهج الوصيي ي بألييلو  الع  ييا  ,والمهنييي لييدر مدرلييي التربييية الرياقييية بمن ايية ال ييرا  االوليي  

االلببية وبال ري ة الت اعلية , ولت بيق المنهج وتن يذه بأللو  علمي يعتمد على ألس البحث العلمي, فاياا الباحيث بتحدييد 
 ومييخ خيي  ,( ٕٕٔٓ -ٕٕٓٓمدرلييي التربييية الرياقييية بمن ايية ال ييرا  االوليي  للعيياا الدرالييي   مجتمييا البحييث,  ييا 

 - يي    العصيبية  ( مجياال ٘المكوخ ميخ  لشخصية الخمس الكبرر عناصر ا ماياسإجراءا  البحث  اا الباحث بأعداد 
 ٓٙويكيوخ مجموعهيا فايرة  ٕٔياظة القمير( كي  مجيا  يحتيول عليى  –المابولية  –االن تاح على الخبرة   -االنبلا ية 

شخصييية  ( فرعييية  متمثليية   مت لبييا  مهنيييةٖمجيياال  رئيلييية و ( ٗاالداء المهنييي المكييوخ مييخ   ماييياسوبنيياء , فاييرة 
التخ يي   -وأخ  ية , والمت لبا  المهنية االدارية والتنظيمية , والمت لبا  المهنية ال نية , والمت لبا  المهنية التدريلية أ

ثا االختبارا , وفي قوء ااٍلجراءا  الميدانية التي  منا بها, المااييس وواتبا الباحث خ وا  بناء  (التاويا  –التن يذ  - 
 ا , وت ليييرالنتيائج عيير  و االخييرةميخ ثييا التوصي  الييى النتيائج وف المتغييرا  ,وتحليلهييا احصيائيا  بتوصيييالباحيث  ياا 

 .ومنا شتها 
   مدرسً التربٌة الرٌاضٌة( -االداء المهنً -عناصر الشخصٌة الخمسة الكبرى)                        
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The study aims to identify the test results of the five personality factors and the professional 
performance, and the effect of the factors on the professional performance of physical 
education teachers in the middle Euphrates region.The researcher used the descriptive 
approach in the manner of causal relations and in an interactive way, and to apply and 
implement the curriculum in a scientific manner based on the foundations of scientific 
research, the researcher identified the study community, the physical education teachers in 
the Middle Euphrates region for the academic year (0202-0202) Through the study 
procedures, the researcher prepared the scale of the big five personality factors consisting 
of (5) domains (neuroticism - extraversion - openness to experience - acceptability - 
conscientiousness) each domain contains 20 items and a total of 62 items, and building a 
professional performance scale consisting of (4) main and (3) sub-domains represented by 
(personal ,ethical and professional requirements,administrative and organizational 
professional requirements, technical professional requirements, and teaching professional 
requirements a- planning b- implementation c- evaluation).  
    (  the physical education teachers, the big five factorsof personality , professional 
performance) 
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 ممدمة وأهمٌة البحث : -1

يتميز الارخ الواحد والعشروخ بم مح لا تكخ مخ  ب  ,فهو عصر التغيير العميق والدائا واللريا في العملية التعليمية 
والتربوية ,اذ كاخ البد مخ البحث عخ ك  جديد ليلاعدنا على النهو  في عالا التربية , ويعد المدرس احد أ ا 

أ مها على اإل  ق فهو العنصر ال عا  والمؤثر في جميا مدخ   النظاا المدخ   البشرية للعملية التعليمية أخ لا يكخ 
 ي (moderationأخ الع  ة المل  ة أو الت اعلية  التعليمي ,وفي تحايق أ دافه على نحو أفق  وبك اءة عالية . 

لى متغير ت اعلي ي لق عليه الع  ة التي توجد بيخ متغيريخ احد ما ملتا  والثاني معتمد أو تابا , وتعتمد  ذه الع  ة ع
  moderator ). اإللهاا في تكويخ اتجا ا  ايجابية نحو األعداد المهني لمدرلي ومدرلا   في وتكمن اهمٌة البحث

اإللهاا في إيقاح الصورة وإيجاد فها متكام  لألداء  -ة في ت وير العملية التعليمية التربية الرياقية كركيزة ألالي
رلا  التربية الرياقية ويع ي مؤشرا  للعديد مخ للوكياتها األدائية والتثمار إمكاناتها على المهني لمدرليخ ومد

ومخ خ   عم  الباحث بالتدريس وا  عه  - يلية ألجراء البحث .النحو األفق  وكاخ  ذا في حد ذاته احد الدوافا الرئ

المهني ,والعوام  الخملة الكبرر للشخصية ,وفي ذا  الو   أخ ال جوة وتنايبه بالمكتبا  للعديد مخ الدرالا  ذا  الع  ة باألداء 
االداء المهني   المعرفية تمثل    انه ال توجد درالة لل   القوء على كشف اآلثار المباشرة لملتويا  الشخصية في إبعاد

يتها ,مما  د يلها في إيقاح الصورة األمر الذل دفا الباحث إلجراء الدرالة الحالية للتعرف على تلك الع  ة وأ مللمدرليخ 
وإيجاد فها متكام  لشخصية مدرلي التربية الرياقية ويع ي مؤشرا  للعديد مخ للوكياتها التدريلية والتثمار إمكاناتها على 

 النحو األفق  ,وكاخ  ذا في حد ذاته احد الدوافا الرئيلة إلجراء البحث.

 اهداف البحث  1-2

,وأثر ا في  بمن اة ال را  االول   الرياقية الخمس الكبرر لمدرلي التربية الشخصيةالتعرف على عناصر •
 .ادائها المهني 

 .بمن اة ال را  االول  التربية الرياقية  المهني مخ مت لبا  مهنية لمدرليالتعرف على االداء  •

 :الغرض من الدراسة -2  

الغر  مخ الدرالة  و التعرف عليى المتغييرا  وكيذلك الع  ية بييخ عناصير الشخصيية الخميس الكبيرر       
وبنياء مايياس واالداء المهني لمدرلي التربية الرياقية بمن اة ال را  االول  مخ خ   أعداد ماياس العناصير 

 االداء المهني .

 هجٌة البحث واجراءته المٌدانٌة :من -3     
المنهج في البحوث يعود إلى مشكلة البحث, فهي التي  ت ر  المنهج الذل يمكخ  فيه إخ عملية اختيار ال شكمما        

بأللو   اذ التخدا الباحث المنهج الوص يبيعة المشكلة واإلمكانا  المتاحة التعماله, واخت ف المنهج يرجا إلى  
 . الع  ا  اللببية ملتخدما  ال رياة الت اعلية

 البحث :وعٌنة مع مجت 3-1 
 -ٕٕٓٓال را  االول   للعاا الدرالي    مدارس مركزتحدد مجتما البحث الحالي بمدرلي التربية الرياقية ب     

مراكز من اة ال را  االول  مدارس الحالي مخ مدرلي التربية الرياقية باذ اختار الباحث عينة البحث  ( , ٕٕٔٓ
و د (  33: ٔ  العينة مخ  ذا المجتما حل  المعادلة المعروفة    دمحم ع انة (( , وتا اختيار ٖٕٕٔوالبالغ عدد ا  

 ( مدرس ومدرلة ٖٓٓبلغ   
  حجا المجتما                                                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=     حجا العينة               
 ٔحجا المجتما ( + ×  ٕ    ملتور الخ أ(                                  

 

 تصمٌم الدراسة : 3-2
عداد ماياس عناصر الشخصية الخمس الكبرر لمدرلي التربية الرياقية بمن اية ال يرا  االولي  وميخ  اا الباحث بأ     

 خ   االعتماد على الدرالا  والبحوث اللاباة وخبرا  الباحث .لها مخ ثا  اا ببناء ماياس االداء المهني 

 أجراءات البحث الرئٌسٌة:ٖ-ٖ
 . ات اعداد ممٌاس عناصر الشخصٌة الخمس الكبرىخطو3-3-1

 توصٌف واعداد فمرات ومجاالت الممٌاس :3-3-1-1
عناصر الخملة للشخصية    ما ا داف البحث وبعد اال  ع على الدرالا  والبحوث تبنى الباحث  ائمة ال أنلجاما  
 –فارة موزعة على خملة ابعاد  ي   العصابية  ٓٙوتعري  بدر االنصارل و ي تتكوخ مخ  99ٕٔماكرل ( كولتا و

 فارة لك  مجا  (ٕٔقمير(   ياظة ال –المابولية –االن تاح على الخبرة  –االنبلا ية 



 تحدٌد صالحٌة فمرات ممٌاس العناصر الخمسة الكبرى للشخصٌة 3-3-1-2
باليتمارة اليتبياخ  ( فايرة   ٓٙألج  تحديد ص حية فارا  ماياس عناصر الشخصية عرق  فايرا  المايياس البالغية   

 whatsapp & telegramالراب  االلكتروني عبير ت بيايا     , google formsالكترونية وذلك عخ  ريق ارلا  
خبييرا  ومختصيا   فيي مجيا   االختبيارا  والايياس وعليا الين س الرياقيي  ٘ٔوعيدد ا   اللادة الخبراء والمختصييخعلى 

( معييارا  ٕ, وبعيد جميا البيانيا  وت ريغهيا اليتعم  الباحيث اختبيار  كياالذيخ تا اعتماد ا لتحدييد صي حية فايرا  المايياس
كميا فيي  حة مخ غير يا , وأظهير  النتيائج بيأّخ جمييا ال ايرا  تصيلح فيي  يياس ميا اعيد ليه .للتعرف على ال ارا  الصال

 ( ٔالجدو   
 

  2ومربع كاي صالحٌة فمرات ممٌاس العناصر الخمسة للشخصٌة ( ٌبٌن أراء الخبراء والمختصٌن فً 1جدول)

 مستوى الداللة 2لٌمة كا عدد الخــــــبراء               .             ارلام  الفمرات المجال

 نسبة االتفاق ال تصلح نسبة االتفاق تصلح

  العصابٌة

1-6-4-3-8-12 
ٔ٘ ٔٓٓ ٓ 

 

3 
 معنوٌة ٘ٔ

 

9-11-7-2-13-5 
ٔ٘ ٔٓٓ ٓ 

 

3 
 معنوٌة ٘ٔ

 9-11-6-7-4-2 االنبساطٌة

 
ٔٗ 9ٖ.ٖٖ ٔ 

 

6.66 
 معنوٌة 1ٕ.ٔٔ

3-1-8-5-12-13 

 
ٕٔ 0ٓ ٖ 

 

23 
 معنوٌة ٗ.٘

 معنوٌة ٘ٔ 3 ٓ ٓٓٔ ٘ٔ 9-4-2-3 االنفتاح على الخبرة

 معنوٌة ٙٙٓ.0 13.33 ٕ ٙٙ.0ٙ ٖٔ 13-5-11-1

 معنوٌة ٙٓ.0 13.33 ٕ 1ٙ.0ٙ ٖٔ 6-7-8-12

 الممبولٌة
 معنوٌة ٘ٔ 3 ٓ ٓٓٔ ٘ٔ 7-1-3-2-4-6

 معنوٌة 1ٕ.ٔٔ 6.66 ٔ ٖٖ.9ٖ ٗٔ 9-8-5-13-12-11

 4-7-3-6-2-1 ٌمظة الضمٌر

8-9-12-13-11-5 
ٔ٘ ٔٓٓ ٓ 

 

3 
 معنوٌة ٘ٔ

 ( 0ٗ.ٖ(  ي   ٘ٓ.ٓ( وملتور داللة    ٔ( عند درجة حرية  ٕالايمة الجدولية    كا
 

 الكبرى للشخصٌة  االجابة على ممٌاس العناصر الخمسإعداد تعلٌمات  3-3-1-3
واأللاليية التيي ميخ خ لهيا  إخ إعداد تعليما  مايياس العناصير الخملية للشخصيية  تعيد ميخ اإلجيراءا  الهامية

 ليييتمكخ الباحييث مييخ الحصييو  علييى إجابييا  د يايية وموقييوعية ل اييرا  الماييياس, ولاييد أعتمييد الباحييث تعليمييا  الماييياس
  االصلي .

 تصحٌح ممٌاس عناصر الشخصٌة الخمس الكبرى  3-3-1-4   
تن بق  -  تن بق تماما , تن بق بشك  كبير( بدائ  ٘( فارة وتتا االجابة على وفق  ٓٙ شم  ماياس العناصر على       
( واوزانا  لل ارا  ٔ-٘ال تن بق تماما  ( وأع ي  أوزانا  لل ارا  االيجابية تراوح  بيخ   -تن بق بشك   لي  -احينا  

  ( ٌبٌن ذلن 2والجدول )  ل  اإلجابة .( حل  تلل٘-ٔالللبية تراوح  بيخ  

 اس عناصر الشخصٌة الخمس الكبرى ممٌٌبٌن بدائل اإلجابة عن فمرات  (2)جدول 



                          تصحٌح الفمرات الموجبة               

            

 تصحٌح الفمرات السالبة  

 

 الكبرى     التجربة االستطالعٌة لممٌاس عناصر الشخصٌة الخمس 3-3-1-5

و ي عبارة عخ تجربة او عم  صغير للدرالة العامة يجريها الباحث للو يوف عليى الليلبيا  وااليجابييا  التيي 
 د ترافق اجراء الدرالة الرئيلية للبحث , واجريي  عليى عيدد ميخ المدرلييخ والمدرليا  للتربيية الرياقيية ميخ مديريية 

 الث ثاء المصادف يوا  ( ٕٕٔٓ/   ٓٔ/ ٕٔ   ( وبتاريخ  ٓ٘تربية الاادلية وعدد ا  
 

 :المؤشرات العلمٌة لممٌاس عناصر الشخصٌة الخمس الكبرى 3-3-1-6
 صدق الممٌاس:  3-3-1-6-1
 للتحاق مخ صدق الماياس. التخدا الباحث  ذا الصدق  
 : الصدق الظاهري  .أ 

فايييرا  اليييتخدا الباحيييث  يييذا النيييوع ميييخ الصيييدق عنيييدما اخيييذ يراء الخبيييراء والمختصييييخ فيييي ميييدر صييي حية 
يهييييدف  ييييذا النييييوع مييييخ الصييييدق إلييييى معرفيييية مييييدر تمثييييي     ماييييياس عناصيييير الشخصييييية الخمييييس الكبييييرر ,

االختبيييار أو المايييياس لجوانييي  الليييمة أو الصييي ة الم ليييو   ياليييها, وعميييا إذا كييياخ االختبيييار أو المايييياس ياييييس 
 (       ٖٙ:   ٙ    يالييييه ر م ابايييية محتييييواه لمييييا يريييييدجانبييييا محييييدودا مييييخ  ييييذه الظييييا رة أو يايلييييها كلهييييا. أل مييييد

و يييد تحايييق  يييذا الصيييدق عنيييدما عييير  مايييياس العناصييير عليييى مجموعييية ميييخ الخبيييراء والمختصييييخ فيييي عليييا 
 الن س العاا وعلا الن س الرياقي واالختبار والاياس ال رار ص حية فاراته  

 ثبات الممٌاس:3-3-1-6-2   

           يتصف االختبار الناجح بالثبا  واالختبار الثاب   و االختبار الذل يع ي نتائج متااربة او النتائج ن لها إذا                 
 :اس التخدا الباحث ال رائق اآلتيةللتحاق مخ ثبا  الماي ( ٖٗ: ٕ    مخ مرة في ظروف متماثلة  بق أكثر

 :حساب الثبات لممٌاس العناصر  -ٔ
لحلا  معام  ثبا  فارا  المايياس وتيا حليا  معامي  الثبيا  ميخ  اعادة االختبار -  رياةالتخدا الباحث      

( مدرس ومدرلة مخ افيراد العينية  ٓ٘خ   التخداا معادلة بيرلوخ   االرتبا  البلي  ( على عينة بلغ عدد ا 
 في محافظة الاادلية بمن اة ال را  االول  وتا اعادة الت بيق الثياني بعيد اليبوعيخ ميخ االختبيار االو  وكاني 

(  9ٕ1ٙٗ.ٓ( ,واالن تيييياح علييييى الخبييييرة       001٘.ٓ  ( , واالنبلييييا ية   1ٗ01ٕ.ٓالعصييييابية  - يمتييييه 
 ( . 0ٖٗٓ90.ٓ (  والماياس كك   بلغ   يمته 191ٙ٘.ٓ(, وياظة القمير  0ٓ090.ٓ,والمابولية  

: اعتمد الباحث على اليتخرا  الثبيا  بهيذا ال رياية عليى اليتجابا  افيراد العينية والبيالغ  بطرٌمة الفاكرونباخ -
, ( 0ٖٓ٘ٗ.ٓفيييرد اذ ظهييير   يمييية معامييي  االرتبيييا   للمجييياال  الخملييية وعليييى التيييوالي  يييي   ٓ٘عيييدد ا 

                                                                                                         (            01901.ٓوبلغ الماياس كك     ( 0ٖٕٙ٘.ٓ( ,   001ٖ9.ٓ( ,   9ٙ1ٖ0.ٓ( ,   9ٓٙ٘.ٓ 

 : عناصر الشخصٌة الخمس الكبرى لممٌاساالعداد النهائً  3-3-1-1
وفيق الخ يوا  االجرائيية واجيراء االليس العلميية توصي   تحديد مجاال  وفارا  المايياس بعد اخ انهى الباحث

  . ةفار (ٓٙ( مجاال  و  ٘بعد ا الى التكما  اعداد ماياس العناصرالخمس الكبرر للشخصية المكوخ مخ   

   : على عٌنة االعداد  الكبرى الخمس الشخصٌة  عناصر مٌاستطبٌك م3-1-8-ٖ
علييى عينيية اإلعييداد والبييالغ عييدد ا  للماييياس, تييا ت بيييق الماييياسبعييد االنتهيياء مييخ ت بيييق التجربيية االلييت  عية 

بمن ايية ال ييرا   الخميييس( المصييادف يييوا  ٕٕٔٓ/   ٓٔ/  0ٕ مدرليية للتربييية الرياقييية وبتييأريخ ( مييدرس و ٖٓٓ 

 تنطبك بشكل كبٌر تنطبك تماما بدائل اإلجابة ت
تنطبك 
 أحٌانا

تنطبك بشكل 
 للٌل

 ال تنطبك تماما

 1 2 3 4 5 الدرجات  1

 تنطبك بشكل كبٌر تنطبك تماما اإلجابةبدائل  ت
تنطبك 
 أحٌانا

تنطبك بشكل 
 للٌل

 ال تنطبك تماما

 5 4 3 2 1 الدرجات  1



     ,  whatsapp & telegramالراب  االلكترونيي عبير ت بيايا     , google form االول  وذلك عخ  ريق أرلا  
وبعد االنتهاء مخ ت بيق الماياس على عينة االعداد وأخذ الو   الكافي لإلجابية تيا ارليا  االجابية عليى ن يس اليراب  لييتا 

 و  تمهيدا  لتحليلها احصائيا  . جما وتبوي  البيانا  وترتيبها في جدا

 خطوات بناء ممٌاس االداء المهنً:3-4
تا أعداد ماياس عناصر الشخصية الخمس الكبرر تَ ل  مخ الباحث بناء تحاياا  أل داف البحث الحالي وبعد اخ       

 ماياس   االداء المهني ( لمدرلي التربية الرياقية بمن اة ال را  االول  على وفق الخ وا  اآلتية :

 إجراءات بناء ممٌاس االداء المهن3-4-1ً 
من اة ال را  االول  مدارس لمدرلي التربية الرياقية ببما إخ أحد أ داف البحث  و بناء ماياس  االداء المهني (       

, لذا  اا الباحث ببناء  ذا الماياس تحاياا  لهذا الهدف , ولغر  تحايق ذلك اتبا الباحث الخ وا  المحددة في عملية 
 البناء مخ أج  الحصو  على ماياس يتمتا بألس علمية رصينة , و ي :

 ء المهنً تحدٌد الهدف من ممٌاس االدا3-4-1-1 
إّخ الهدف مخ بناء ماياس االداء المهني  و التعرف على ملتور اداء مدرلي التربية الرياقية مهنيا  بمن اة ال را  

 االول  .

 تحدٌد اإلطار النظري لممٌاس االداء المهنً 3-4-1-2 
في تخصص  الشخصية ما الخبراءبعد تحديد الهدف مخ بناء ماياس االداء المهني  اا الباحث بأجراء المااب          

باال  ع على الدرالا  والبحوث   اا الباحث كذلك تدريس التربية الرياقية والمشرفيخ االختصاص ,المنا ج و رق 
 المهني التي لها ع  ة باالداء 

 :تحدٌد مجاالت ممٌاس االداء المهنً 3-4-1-3
,  اا الباحث باال  ع على العديد مخ لمدرلي التربية الرياقية  د مجاال  ماياس االداء المهنيلغر  تحدي         

درالة   , كذلك اال  ع على الدرالا  والبحوث المشابهةاالداء المهني (والمراجا ذا  الع  ة بموقوع  االدبيا  
   ( مجاال  لهذا الماياس و ي :ٙ   (, حيث أمكخ جمإٓٔٓودرالة علي حليخ جالا , 9ٕٓٓعدناخ نغيش , 

المت لبا  المهنية الشخصية , المت لبا  المهنية االدارية والتنظيمية , المت لبا  المهنية ال نية , المت لبا  المهنية 
النشا  الداخلي والنشا  الخارجي (,  –التدريلية ,المت لبا  المهنية االخ  ية , المت لبا  االدارية لألنش ة الرياقية

 الم لو   يالها بدرجة كبيرة.  التي تشك  في مجموعها الظا رة داء المهنيماياس اال لمجاال  تشك  مجاال وأخ  ذه ا

 :لمجاالت ممٌاس االداء المهنً تحدٌد األهمٌة النسبٌة3-4-1-4 

على مجموعة   اا الباحث بتحديد األ مية النلبية لك  مجا  مخ مجاال  الدرالة حيث عرقها في التمارة التبياخ     
, وعلى قوء نتائج  (وعلا الن سو رائق التدريس صاص  االختبار والاياس والتاويا في اخت مخ الخبراء والمختصيخ 

تبيخ ص حية جميا المجاال  التي تا عرقها على اللادة الخبراء والمختصيخ ماعدا  ةالتحلي  اإلحصائي لأل مية النلبي
( عند درجة 0ٗ.ٖ( المحلوبة كان  ا   مخ الايمة الجدولية البالغة   ٕخ  يمة  كامجا   االنش ة الرياقية المدرلية( ال

      (, كما تا دمج مجا  المت لبا  االخ  ية ما مجا  المت لبا  الشخصية .٘ٓ.ٓ( وملتور داللة  ٔحرية  

 وصالحٌتها :فمرات ممٌاس االداء المهنً دإعدا

, يعد ألالا لبناء الماياس لذا فأخ عملية إعداد فارا  الماايس مخ خ   وقا أكبر عدد  مية النلبيةبما اخ اعتماد األ     
اتبا  الصيغة األولية للماياسال ارا  التي تتنال  معه, ولوقا ماياس, ووقا مخ ال ارا  لك  مجا  مخ مجاال  ال

 ال رق اآلتية: 
 أوال: االطالع على المصادر ذات العاللة.

 مماٌٌس ذات العاللة:ال ثانٌا: االطالع على
يت ل  الحصو  على ص حية فارا  الماياس توافق معظا اراء الخبراء حو  ص حية فارا  الماياس , لذلك  

التوج  على الباحث بإعداد التمارة ماياس االداء المهني واع اء تعريف لك  مجا  مخ المجاال  المكونة للماياس اذ 
موزعة على اربا مجاال  رئيلية لمدرلي التربية الرياقية لماياس االداء المهني ( فارة 9ٙاشتمل  االلتمارة على   

( خبير اختصاص االختبارا  والاياس و رائق التدريس الذيخ ٘ٔاللادة الخبراء وعدد ا  وث ثة فرعية ,ووزع  على 
( ٕوت ريغها وتا التخداا اختبار كاوبعد اخ  اا الباحث بجما البيانا   ,تا اعتماد ا لتحديد ص حية فارا  الماياس 

( فارة لماياس االداء المهني حيث 9ٙللتعرف على ال ارا  الصالحة وغير الصالحة , و د اظهر  النتائج ص حية   
كان  جميعها صالحة لتمث  المجاال  التي تنتمي اليها كما مبيخ في الجدو  ادناه , وكذلك تا االخذ بجميا التعدي   

 نهجية التي ا ترحها اللادة الخبراء والمختصيخ.        اللغوية والم
 
 
 
 
 



 
2ٌبٌن أراء الخبراء والمختصٌن فً صالحٌة فمرات ممٌاس االداء المهنً ومربع كاي  

نوع 
 الداللة 

         
    .  

لٌمة 
2كا  

 الصالحٌة 

النسبة  المجال ارلام  الفمرات
 المئوٌة

 ال تصلح
النسبة 
 المئوٌة

 تصلح

المتطلبات المهنٌة  5-2-7-3-4-1 15 133 3 3 15 معنوٌة
 8-6-13-9-11 12 83 3 23 5.4 معنوٌة الشخصٌة واالخاللٌة

المتطلبات المهنٌة  7-4-9-6-5-1 15 133 3 3 15 معنوٌة
 12-13-11-8-3-2 13 87 2 13.33 8.36 معنوٌة االدارٌة والتنظٌمٌة

المتطلبات المهنٌة  13-7-5-1-2 15 133 3 3 15 معنوٌة
 3-8-6-4-9 14 93 1 6366 11.26 معنوٌة الفنٌة

 15 133 3 3 15 معنوٌة
1-2-5-4-7-9-6-8-

3 

تخطٌط 
 الدرس

المتطلبات 
المهنٌة 

 التدرٌسٌة       
 

 13 87 2 13333 8.36 معنوٌة

1-2-4-6-9-5-3-7-
8-11-13-13- 14-
12-16-15-19-17-

18 

تنفٌد 
 الدرس

 15 133 3 3 15 معنوٌة
1-4-6-2-5-7-3-8 

 

 
 

 

 :االولٌة لممٌاس االداء المهنً الصورة 3-4-1-5
   , فييي الييتمارة  بعييد أخ تييا الموافايية علييى ال اييرا  وتوزيعهييا علييى المجيياال  الرئيلييية وال رعييية واعييادة ترتيبهييا        

 ( فايرة ٖٙ,  ٔٔ,ٕٔ,ٓٔة بمعيد   فاير( 9ٙاالداء المهنيي اصيبح مكيوخ ميخ  الصورة االوليية للمايايس ( , اذ اخ مايياس 
المت لبييا   , المت لبييا  المهنييية التنظيمييية و االدارييية , المت لبييا  المهنييية الشخصييية و االخ  يييةوعلييى التييوالي لمجييا   

 . وتاويا ( - وتن يذ-تخ ي   -المت لبا  المهنية التدريلية مخ , المهنية ال نية

 :تعلٌمات ممٌاس االداء المهنً اعداد3-4-1-6
وتميي  كتابيية  ييذه التعليمييا  فييي صيي حة ملييتالة مييخ صيي حا  االختبييار, وتقييمن  التعليمييا  علييى وقييوح االجابيية       

وكذلك شرح أ مية التركيز فيي االجابية والصيدق فيهيا وعيدا تيرك أل فايرة دوخ أجابيه واخ تتليا تعليميا  وشيرو  تن ييذ 
ح والموقوعية حتى يمكخ االلتزاا بها مخ دوخ حدوث أل اخت ف يمكيخ اخ ييؤثر عليى نتيائج االختبار باللهولة والوقو

 االختبار, وايقا تا إع اء مثا  توقيحي عخ كي ية االجابة على الاائمة.

 :ٌح تصحٌح ممٌاس االداء المهنًمفات3-4-1-7

عليييى الماييياس ميييخ الخ يييوا  المهميية وتعتميييد الدرجييية  ال الييي تعييد خ يييوة حليييا  الدرجيية التيييي يحصييي  عليهييا        
الجابيييية إذ منحيييي  علييييى  ريايييية بنيييياء ال اييييرا  وعييييدد بييييدائ  اإلجابيييية, وبعييييد موافايييية اللييييادة الخبييييراء علييييى بييييدائ  ا

درجييية(  ٕدرجييية( ,  نيييادرا   ٖدرجييية( ,  أحيانيييا   ٗدرجييية( ,  غالبيييا   ٘اليييدرجا  لبيييدائ  اإلجابييية كميييا ييييأتي :  دائميييا  
 درجة( ,  ٔ,  أبدا  

 :       ستطالعً لممٌاس االداء المهنًالتطبٌك اال 3-4-1-8

(مدرس ٓ٘على عينة تتكوخ مخ   الث ثاءالموافق يوا (  ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔخ  باحث التجربة االلت  عية بتاريأجرر ال     
ءمة البيدائ  وميدر وم ,وذلك للتحاق مخ مدر وقوح تعليما  وفارا  المااييس ومدر د تها ومدرلة بمحافظة الاادلية 

 . للمااييس التيعابها

 : الرئٌسً لممٌاس االداء المهنًالتطبٌك 3-4-1-9

باشر الباحث ما  بالصورة االولية( وفاراته جا زا  للت بيق  الماياسبتعليماته  ماياس االداء المهني  أخ اصبحبعد     
من اة ال را  مدرس ومدرلة ب( ٖٓٓالبناء( البالغ عدد ا  على عينة البحث  عينة در العم  الملاعد بت بيق الماياس كا

 . الخميسيوا الموافق (  ٕٕٔٓ/ ٓٔ/ 0ٕ   االول  بتاريخ
وبعد االنتهاء مخ تن يذ التجربية الرئيلية, جيدو  الباحيث البيانيا  الخاصية بيأفراد عينية البنياء بعيد جمعهيا وترتيبهيا تمهييدا 

 لتحليلها إحصائيا .
 
 
 



 :االداء المهنًالتحلٌل االحصائً لفمرات ممٌاس 3-4-1-13

أخ عملية بناء الماياس تت ل  إجراء تحلي  فاراته, ولكي يتا الحصو  على فارا  ت ي بالغر  وتحم  الجودة يج       
 , ومخ أ ا عمليا  التحلي  المتبعة:ءا , التي يجريها مصما الماياس أخ تتقمخ عملية التحلي  مجموعة مخ االجرا

 مؤشرات التمٌٌز:3-4-1-13-1
 لغر  حلا  معام   تمييز ال ارا  فاد تا التخداا أللوبيخ  ما: 

 خ  االتلاق الخارجي(:يتي رفالمجموعتيخ ال-ٔ
 بعد أخ تا ت بيق المااييس على عينة التحلي  اإلحصائي وتصحيح االلتمارا   اا الباحث بالخ وا  اآلتية:

  . تحديد الدرجا  الكلية لك  مجا-ٔ
  % ميخ اليدرجا  الكليية لكي  مجيا  فرعيي, لتمثي1ٕترتي  الدرجا  الكليية ترتيبيا تنازلييا  وميخ ثيا أخيذ أعليى وأدنيى -ٕ

, إْذ تييا حلييا  المتوليي  الحلييابي % ميينها1ٕ% مييخ المدرليييخ والمدرلييا  , ومجموعيية الييدنيا  1ٕالمجموعيية العليييا 
 .  مخ عوام  الماياس درجا  المجموعتيخ في ك  عام واالنحرافا  المعيارية ل

( لعينتيخ ملتالتيخ للتعرف على الداللة اإلحصائية لل رق بييخ متولي ي المجميوعتيخ t-testتا ت بيق االختبار  
لبالغية العليا والدنيا ل ارا  الماياس وعد  الايمة التائية كمؤشر لمدر ص حية ال ارة مخ خ   ماارنتها بالايمة الجدوليية ا

يبيخ الول  الحلابي  ى مجاال  ماياس االداء المهنيبالنلبة ال (٘ٓ.ٓ( وملتور داللة  90ٕحرية  ( عند درجة 9ٙٓٔ 
 لمن اة ال را  واالنحراف المعيارل للمجموعتيخ العليا والدنيا والايمة التائية المحلوبة

( لعينتيخ t-testالتائي  ( فارة بالتخداا االختبار 9ٙحلا  معام  تمييز ك  فارة مخ فارا  الماياس البالغة   تا 
( إذ SPSSملتالتيخ في معرفة داللة ال رق بيخ المجموعتيخ العليا والدنيا بولا ة الحايبة االحصائية للعلوا االجتماعية  

ية  ( ودرجة حر٘ٓ.ٓتعد الايمة التائية المحلوبة مؤشرا  لتمييز ك  فارة عند ماارنتها بالايمة الجدولية عند ملتور داللة  
( , ولاد أظهر  النتائج التحلي  االحصائي أخ فارا  ماياس االداء المهني جميعها مميزة 9ٙ.ٔ( والتي مادار ا  90ٕ 

( , وبذلك اصبح عدد فارا  ماياس االداء المهني ٘ٓ.ٓ(عند ملتور داللة   9٘ -ٗ٘-ٔ٘ -1ٗ -٘ٗبالتثناء ال ارا    
 ( فارة, والجدو  اع ه يُبيخ ذلكٗٙ و  

 الداء المهنً لمؤشرات العلمٌة لممٌاس اا3-4-1-13-2
 : صدق الممٌاس3-4-1-13-2-1

 التخدا الباحث ال رائق التالية للتحاق مخ صدق الماياس.  

فاد ذ   الباحث لتحايق  ذا النوع مخ الصدق مخ خ   عر  مجاال  االداء المهني على  أوال: صدق المحتوى:

األ مية النلبية لك  مجا  مخ مجاال  المااييس  يد الدرالة , وكذلك تا مجموعة مخ الخبراء والمختصيخ والتخرا  
 ( . ٕعر  ال ارا  على ن س الخبراء والمختصيخ , ومخ ثا تحلي  يرائها إحصائيا بالتخداا   كأ

 ثانٌا: صدق البناء: 
د به  درة الماياس او يعتبر صدق البناء او صدق الم هوا مخ أكثر أنواع الصدق تمثي   لم هوا الصدق" وياص    

 (   و د تحاق  ذا النوع مخ الصدق مخ خ   ما يلي:٘٘ٔ : ٕ رقي معيخ".  االختبار في  ياس م هوا ف
 أسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌن:-ٔ
 و د تحاق مخ خ   صدق التمييز وذلك مخ خ   اإلبااء على ال ارا  التي اثب  التحلي  اإلحصائي  درتها التمييزية.   
 االتساق الداخلً:-2

 معام  االتلاق الداخلي ل ارا  ماياس االداء المهني
( التي تعتمد على ايجاد الع  ة Internal Consistency Methodالتخر  الباحث  رياة االتلاق الداخلي 

ي يحصلوخ عليها االرتبا ية بيخ درجة الملتجيبيخ عخ ك  فارة مخ فارا  ماياس االداء المهني  وبيخ الدرجة الكلية الت
(. إذ يُباى على ال ارا  التي يكوخ  يمة معام   : 11ٔعند اجابتها عخ جميا فارا  ك  مجا  مخ مجاال  الماياس  

ارتبا ها مرت عا , وتحذف ال ارا  التي يكوخ  يمة معام  ارتبا ها منخ  . وألخ  ماياس االداء المهني يتكوخ مخ اربعة 
التُعم  االتلاق الداخلي لك  ماياس فرعي على حدة, وبذلك يكوخ لك  ماياس فرعي مجاال  رئيلية وث ثة فرعية 

لع  ة  با  بيرلوخ وظهر أنهادرجة كلية ملتالة عخ الدرجة الكلية للمااييس ال رعية االخرر. وُحلب   يّا معام  ارت
        الذل تنتمي اليه, درجة ك  فارة بالدرجة الكلية للماياس ال رعي

(  لك  ماياس. ونجد أخ اغل  ال ارا  معنوية  ماعدا ٖٓٓالباحث في ذلك على التجابا  عينة البناء البالغة  واعتمد 
( ٘ٓ.ٓ( عند ملتور داللة  ٔٔ.ٓ( لكوخ الايمة المحلوبة ا   مخ الايمة الجدولية والبالغة   0ٙ-1٘-0ٗ-ٖٗال ارا    

, وبذلك اصبح عدد فارا  ماياس االداء المهني  و  يالها ( و ذا معناه أخ ال ارا  صاد ة في 90ٕودرجة حرية   
               ( فارة .ٓٙ 

 :ع  ة ارتبا  درجة المجا  بالدرجة الكلية للماياسو د تحاق الباحث لهذا النوع مخ الصدق مخ خ   إيجاد 
الكلية للماياس, إذ التعم  الباحث معام  ارتبا  بيرلوخ اللتخرا  معام   االرتبا  بيخ درجا  المجاال  والدرجة 

 ظهر   يا جميا المجاال  معنوية 
 



 مؤشرات ثبات الممٌاس: 3-4-1-13-2-2 
 ألج  التخرا  الثبا  اعتمد الباحث على ال رق اآلتية:.  

ر جو ريا  بتكرار إجراء ألاليا  مخ شرو  أدوا  الاياس ال عا  , أخ ع  ة ال رد ال تتغييعد الثبا  شر ا   الماياس :
  (ٕٗٔ: ٖ  عدد مرا  إجراء االختبارا  المختل ة.   ارتبا  بيخ ع  ة األفراد وبيخعنه إحصائيا  بأنه معامراالختبارويعب

  رياتيخ  ما :ومخ أج  التحاق مخ ثبا  الماياس التعم  الباحث 
 

مخ افراد العينة بعد البوعيخ مخ الت بيق االو  والتخر  عام   ٓ٘اعادة االختبار    ت بيق االختبار على  -ٔ
 (0ٖٗٓ90.ٓ (ه الثبا  باانوخ بيرلوخ   االرتبا  البلي (  وكان   يمت

والبالغ ابا  افراد العينة ب رياة ال ا كرونباخ : اعتمد الباحث على التخرا  الثبا  بهذا ال رياة على التج -2
  (01901.ٓهر   يمة معام  االرتبا   فرد اذ ظ ٓ٘عدد ا

 :  النهائً لممٌاس االداء المهنًالتطبٌك 3-4-1-11 

, باشر الباحث ما  بتعليماته وفاراته جا زا  للت بيق  الماياليخ بالصورة النهائية( أخ اصبح ماياس االداء المهني بعد     
 البالغ ٕٕٔٓ/٘/9ولغاية  ٕٕٔٓ/٘/٘بحث  عينة الت بيق( في يوا الماياس على عينة الكادر العم  الملاعد بت بيق 

, وبعد االنتهاء مخ تن يذ التجربة الرئيلة, جدو  الباحث البيانا  مدرس ومدرلة بمن اة ال را  االول   (ٖٓٓعدد ا  
 الخاصة بأفراد عينة الت بيق بعد جمعها وترتيبها تمهيدا لتحليلها إحصائيا .

 عرض النتائج وتحلٌلها ومنالشتها : -4  
 عرض النتائج وتحلٌلها: 4-1

يتنيياو   ييذا ال صيي  عيير  نتييائج البحييث وتحليلهييا ومنا شييتها, بعييد اخ الييتكم  الباحييث جمييا البيانييا  الناتجيية عييخ         
االختبارا  الملتخدمة في البحث والتي تا وقعها على شك  جيداو  لميا تمثليه ميخ ليهولة فيي اليتخ ص االدلية العلميية 

ال رقيييا  وأال ييداف التييي تخييص   ييذالبحث فييي قييوء تمكننييا مييخ تحايييق جميييا وألنهييا أداة توقيييحية منالييبة للبحييث 
 اإلجراءا  الميدانية التي  اا بها الباحث .

عرض وتحلٌل ومنالشة نتائج األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لعناصر الشخصٌة 4-1-1
 :الخمس الكبرى

 ( 3جدول ) 
 وصف عناصر الشخصٌة الخمس الكبرى لعٌنة البحث

 المتغٌرات
عدد 
 العٌنة

اعلى 
 لٌمة

الل 
 لٌمة

الوسط 
 الحسابً

الخطا 
 المعٌاري

االنحراف 
 المعٌاري

 التفلطح االلتواء
معامل 
 االختالف

 3.26 3.39 3.72 8.36 1.83 33.95 48 19 333 العصبٌة

 3.36 3.41- 3.44 13.52 2.35 29.25 48 14 333 االنبساطٌة

 3.39 3.35- 3.53 13.86 2.43 27.95 48 12 333 االنفتاح على الخبرة

 3.35 3.27- 3.55 13.33 2.33 29.43 48 15 333 المبول

 3.36 3.29- 3.59 13.46 2.34 29.43 49 15 333 ٌمظة الضمٌر 

 3.34 3.23- 3.63 39.44 8.82 117.73 192 65 333 الممٌاس ككل

 -عناصير الشخصيية الخميس الكبيرر  العصيبية (  يا األولا  الحلابية واالنحرافا  لمايياس ٖيتبيخ مخ خ   الجدو    
(   ٓٗ.9ٕ(   1.9ٕ٘(   ٕ٘.9ٕ(   9٘.ٖٓياظة القيمير(  والتيي بلغي    -الابو   -االن تاح على الخبرة  -االنبلا ية 
( علي التوالي , والتي مخ خ لها يمكخ الوصو  إليى وصيف لميا علييه حاياية عينية البحيث فايد كياخ 1.1ٓٔٔ(   ٓٗ.9ٕ

بي معبرا عخ المعدال  التي تتمركز حولها نتائج عينة البحث في ك  مخ المتغيرا  المدرولة كما يمكيخ عيد الول  الحلا
 االنحرافا  المعيارية وليلة لكشف مديا  التشت  لنتائج عينة البحث عخ الول  الحلابي.

واطئ( واألوساط الحسابٌة  -متوسط -عرض وتحلٌل ومنالشة نتائج المستوٌات )عالً 1-2-ٗ
  ة لعناصر الشخصٌة الخمس الكبرى:واالنحرافات المعٌارٌة ولٌمة "ت" المحسوب

 
 ( 4جدول ) 

 تصنٌف العٌنة وممارنة الوسط الحسابً بالوسط الفرضً ولٌمة ت لعٌنة واحدة

 المتغٌرات
مركز  المستوٌات

 المستوى
الوسط 
 الحسابً

فرق 
 االوساط

الخطا 
 المعٌاري

الوسط 
 الفرضً

 لٌمة ت 
مستوى 
 الداللة

 العصبٌة

 ٓٓ.ٗٗ عالً

33.95 -5.35 1.83 
36 

 ٓٙ.ٖٓ متوسط 3.31 2.83-

 0ٖ.ٕٕ واطئ

 3.31 2.87- 2.35 6.75- 29.25 1ٙ.ٕٗ عالً االنبساطٌة



 9ٓ.ٕٙ متوسط

 ٓٓ.٘ٔ واطئ

 االنفتاح على الخبرة

 0ٖ.ٔٗ عالً

 ٖٓ.ٕ٘ متوسط 3.33 3.31- 2.43 8.35- 27.95

 1٘.ٖٔ واطئ

 المبول

 ٓ٘.ٕٗ عالً

 ٓٓ.1ٕ متوسط 3.31 2.87- 2.33 6.63- 29.43

 1٘.٘ٔ واطئ

 ٌمظة الضمٌر 

 0ٖ.ٕٗ عالً

 0ٓ.ٕٙ متوسط 3.31 2.82- 2.34 6.63- 29.43

 1٘.٘ٔ واطئ

 19.1٘ٔ عالً 

117.73 

     

 متوسط الممٌاسس ككل
ٔٔٙ.ٔٓ -62.33 8.82 183 -7.37 3.33 

      ٓٓ.19 واطئ 

 - متول  – عاليالى ث ثة ملتويا    عناصر الشخصية الخمس الكبرر( تصنيف متغير ٗيتبيخ مخ خ   الجدو    
( بخ أ ٖٓ.ٕٙ( وبلغ فرق األولا    1.1ٓٔٔإذ كاخ الول  الحلابي لمدرلي التربية الرياقية في بلغ  (, وا ئ

( عند 1ٓ.1فاد بلغ   يمتها   المحلوبة لعناصر الشخصية الخمس الكبرر  (, وعند اجراء اختبار" "0.0ٓمعيارل  
 (. ٓٓٓ.ٓملتور الداللة  

  ت لٌد البحث لعٌنة البحث:إٌجاد عاللة االرتباط بٌن المتغٌرا 4-1-3

اخ الهدف مخ درالة االرتبا  ,  يو الكشيف عيخ  يوة أو درجية الع  ية بييخ المتغييرا ,  فاالرتبيا  ييد  عليى وجيود      
ع  ة بييخ تليك المتغييرا , ولتحاييق عمليية اليتخرا   يوة الع  ية ميا بييخ درجيا  المتغييرا  فيي الدرالية الحاليية لعينية 

 معام  االرتبا  البلي   بيرلوخ(.البحث, تا التعما  
 (5جدول ) 

 مصفوفة االرتباط بٌن عناصر الشخصٌة الخمس الكبرى

 المتغٌرات
الممٌاسس 

 ككل
 االنبساطٌة العصبٌة

االنفتاح على 
 الخبرة

 المبول
ٌمظة 

 الضمٌر 

 3.998 3.998 3.996 3.995 3.981 1.333 الممٌاسس ككل

 3.969 3.973 3.966 3.967 1.333  العصبٌة

 3.996 3.998 3.993 1.333   االنبساطٌة

 3.995 3.994 1.333    االنفتاح على الخبرة

 3.999 1.333     المبول

 1.333      ٌمظة الضمٌر 

 3.11هً  3.35ومستوى داللة  298المٌمة الجدولٌة عند درجة حرٌة        
 

االرتبا  بيخ متغير  عناصر الشخصية الخمس الكبرر  يد ( نجد أخ  يا معام  ٘عند التعرا  نتائج الجدو    
,   ٓٓٓ.ٓ( على التيوالي واخ  يمية مليتور الداللية المرافاية لهيا جياء  بمايدار  999.ٓ  ى( ال9ٙٙ.ٓتراوح  ما بيخ  

 ( و ذا يؤشر اخ االرتبا  معنول والع  ة حاياية, لا تأِ  عخ  ريق الصدفة. ٘ٓ.ٓ( و ي أصغر مخ  ٓٓٓ.ٓ
 ( 6جدول ) 

 االرتباط المتعدد لٌم بٌتا لالنحدار لممٌاس 

 المتغٌرات
االرتباط 
 المتعدد

 معامل بٌتا
مستوى 
 الداللة

 3.333 3.265 3.996 ٌمظة الضمٌر

 3.333 3.234 3.999 ٌمظة الضمٌر +العصبٌة

 3.333 3.275 1.333 ٌمظة الضمٌر +العصبٌة+االنفتاح على الخبرة

 3.333 3.261 1.333 العصبٌة+االنفتاح على الخبرة+المبولٌمظة الضمٌر +

 3.333 3.333 1.333 ٌمظة الضمٌر +العصبٌة+االنفتاح على الخبرة+المبول+االنبساطٌة

( ٓٓ.ٔ( لياظية القيمير, اليي  91ٕ,ٓ( أخ  يمية معامي  االرتبيا  المتعيدد جياء  بمايدار  ٙيظهر مخ خي   الجيدو     
 ياظيية القييمير +العصييبية+االن تاح علييى الخبرة+الابو +االنبلييا ية ( كمييا بلييغ معاميي  بيتييا مجتمعيية لجميييا العواميي  

 ( الي  وة الع  ة بيخ المتغيرا .ٓٓ.ٓ( الي   1ٕ٘.ٓ 



 
والمت لبا   -المت لبا  الشخصية واالخ  ية االداء المهني (  يا األولا  الحلابية واالنحرافا  لماياس 1يتبيخ مخ خ   الجدو     

(  ٓٓٓٗ.ٓٗ(   ٓٓٓٙ.ٓ٘(  ٓٓ٘٘.1ٗ(  والتي بلغ   وتاويا -تن يذ–والتدريلية مخ تخ ي   –والمت لبا  ال نية –التنظيمية واالدارية 
( علي التوالي , والتي مخ خ لها يمكخ الوصو  إلى وصف لما عليه حاياة عينة البحث فاد كاخ الول  ٖٓٓ٘.ٕٖ(  ٕٓٓٓ.ٔٗ ( ٓٓٓٗ.1ٖ 

لة الحلابي معبرا عخ المعدال  التي تتمركز حولها نتائج عينة البحث في ك  مخ المتغيرا  المدرولة كما يمكخ عد االنحرافا  المعيارية ولي
 لنتائج عينة البحث عخ الول  الحلابي.لكشف مديا  التشت  

واطئ( واألوساط الحسابٌة  -متوسط -عرض وتحلٌل ومنالشة نتائج المستوٌات )عال2-1-2ً- 4
 واالنحرافات المعٌارٌة ولٌمة "ت" المحسوبة لعناصر وصف االداء المهنً: 

  
 ( 8جدول ) 

 لعٌنة واحدةتصنٌف العٌنة وممارنة الوسط الحسابً بالوسط الفرضً ولٌمة ت 

 المستوٌات المتطلبات المهنٌة
مركز 

 المستوى
الوسط 
 الحسابً

فرق 
 االوساط

الخطا 
 المعٌاري

الوسط 
 الفرضً

 لٌمة ت
مستوى 
 الداللة

 الشخصٌة واالخاللٌة

 ٕ٘.ٖ٘ عالً

 ٖٖ.1ٗ متوسط 3.333 12.38 33 1.23 14.55 47.55

 ٙ٘.ٕٗ واطئ

 التنظٌمٌة واالدارٌة

 ٖٖ.٘٘ عالً

 ٗٔ.0ٗ متوسط 3.333 12.59 36 1.16 14.63 53.63

 ٕ٘.ٗٗ واطئ

 الفنٌة

 00.٘ٗ عالً

 0.1ٖٔ متوسط 3.333 9.39 33 1.14 13.43 43.43

 ٓٓ.ٖٗ واطئ

 التدرٌسٌة

 تخطٌط

 ٕ٘.ٖٗ عالً

 1ٕ.ٖٗ متوسط 3.333 8.35 27 1.24 13.43 37.43

 ٓٓ.ٕ٘ واطئ

 تنفٌذ

 ٓٓ.0ٗ عالً

 ٓ٘.ٔٗ متوسط 3.333 9.23 33 1.22 11.23 41.23

 0ٕ.ٖٙ واطئ

 تموٌم

 ٖٗ.1ٖ عالً

 1ٔ.ٖٔ متوسط 3.333 8.24 24 1.31 8.35 32.35

 1ٔ.1ٕ واطئ

 الممٌاس ككل

 9ٕ.0ٖٕ عالً

 1ٙ.ٕٗ٘ متوسط 3.333 13.87 183 6.38 69.53 249.53

 ٖٓ.ٕٕٗ واطئ

 - متول  – عاليالى ث ثة ملتويا    عناصر وصف االداء المهني( تصنيف متغير 0يتبيخ مخ خ   الجدو    
( بخ أ ٓ٘.9ٙ( وبلغ فرق األولا    ٓ٘.9ٕٗإذ كاخ الول  الحلابي لمدرلي التربية الرياقية في بلغ  (, وا ئ

( عند 01.ٓٔفاد بلغ   يمتها   المحلوبة لعناصر الشخصية الخمس الكبرر  (, وعند اجراء اختبار" "0ٖ.ٙمعيارل  
 (. ٓٓٓ.ٓملتور الداللة  

  ت لٌد البحث لعٌنة البحث:إٌجاد عاللة االرتباط بٌن المتغٌرا4-2-3
اخ الهدف مخ درالة االرتبا  ,  و الكشف عخ  وة أو درجة الع  ة بيخ المتغيرا ,  فاالرتبا  يد  على وجود 

 ع  ة بيخ تلك المتغيرا . 
ولتحايق عملية التخرا   وة الع  ة ما بييخ درجيا  المتغييرا  فيي الدرالية الحاليية لعينية البحيث, تيا اليتعما  

 معام  االرتبا  البلي   بيرلوخ(.

 

 المتطلبات المهنٌة
عدد 
 العٌنة

 الوسط الحسابً الل لٌمة اعلى لٌمة
الخطا 
 المعٌاري

االنحراف 
 المعٌاري

 التفلطح االلتواء
معامل 
 االختالف

 ٔٔ.ٓ 9ٖٖ.ٔ- 1ٔٓ.ٓ 0ٗ9ٕٖ.٘ ٕٓٔٗٓ.ٔ ٓٓ٘٘.1ٗ ٓٓ.9ٖ ٘٘ 333 الشخصٌة واالخاللٌة

 ٓٔ.ٓ 1٘ٔ.ٓ 0ٕٓ.ٓ 0٘ٓٓٔ.٘ 9ٗٓ٘ٔ.ٔ ٓٓٓٙ.ٓ٘ ٓٓ.9ٖ ٓٙ 333 التنظٌمٌة واالدارٌة

 ٖٔ.ٓ 09ٔ.ٔ- 1٘ٓ.ٓ ٖ٘ٗٔٔ.٘ ٖٓٗٗٔ.ٔ ٓٓٓٗ.ٓٗ ٓٓ.ٕٖ ٓٓ.9ٗ 333 الفنٌة

 التدرٌسٌة

 ٘ٔ.ٓ ٘ٓٙ.ٓ- 1ٕٕ.ٓ- 0ٕٙٙ٘.٘ 10ٕٗٗ.ٔ ٓٓٓٗ.1ٖ ٓٓ.ٕ٘ ٓٓ.٘ٗ 333 تخطٌط

 ٖٔ.ٓ ٘ٗٙ.ٔ- ٗٗٗ.ٓ ٙٗٗٗٗ.٘ 1ٕٕٗٔ.ٔ ٕٓٓٓ.ٔٗ ٓٓ.ٖ٘ ٓٓ.9ٗ 333 تنفٌذ

 ٗٔ.ٓ ٖٙٔ.ٔ- ٗٙٔ.ٓ 19ٖٖ٘.ٗ 19ٖٔٓ.ٔ ٖٓٓ٘.ٕٖ ٓٓ.ٕ٘ ٓٓ.ٓٗ 333 تموٌم

 ٔٔ.ٓ 9ٔٗ.ٔ- ٖٙٓ.ٓ 09ٔ٘٘.0ٕ 0ٖٗٗٓ.ٙ ٓٓٓ٘.9ٕٗ ٓٓ.ٕٙٓ ٓٓ.9ٕٙ 333 الممٌاس ككل



 (9جدول ) 
 مصفوفة االرتباط لالداء المهنً

 المتطلبات المهنٌة
الشخصٌة 
 واالخاللٌة

التنظٌمٌة 
 واالدارٌة

 تموٌم تنفٌذ تخطٌط الفنٌة
الممٌاس 

 ككل

 895. 832. 779. 791. 756. 749. ٔ الشخصٌة واالخاللٌة

 914. 665. 835. 857. 893. 1   التنظٌمٌة واالدارٌة

   الفنٌة
 

1 .953 .921 .736 .956 

 التدرٌسٌة

   تخطٌط
  

1 .881 .624 .937 

   تنفٌذ
   

1 .743 .944 

   تموٌم
    

1 .826 

   الممٌاس ككل
     

1 

 3.11هً  3.35ومستوى داللة  298المٌمة الجدولٌة عند درجة حرٌة        
( نجد أخ  يا معامي  االرتبيا  بييخ متغيير  األداء المهنيي(  يد تراوحي  ميا بييخ  9عند التعرا  نتائج الجدو   

( و ييي ٓٓٓ.ٓ,  ٓٓٓ.ٓ( علييى التييوالي واخ  يميية ملييتور الدالليية المرافايية لهييا جيياء  بماييدار  9٘ٙ.ٓ( الييي  ٘ٙٙ.ٓ 
 ( و ذا يؤشر اخ االرتبا  معنول والع  ة حاياية, لا تأِ  عخ  ريق الصدفة. ٘ٓ.ٓأصغر مخ  

 ( 13جدول ) 
 االرتباط المتعدد لٌم بٌتا لالنحدار لممٌاس االداء المهنً

 معامل بٌتا االرتباط المتعدد المتطلبات المهنٌة
مستوى 
 الداللة

 3.333 3.499 3.981 التدرٌسٌة 

 3.333 3.182 3.994 التدرٌسٌة +ادارٌة وتنظٌمٌة

 3.333 3.189 3.998 التدرٌسٌة +ادارٌة وتنظٌمٌة +الشخصٌة واالخاللٌة

 3.333 3.179 1.333 التدرٌسٌة +ادارٌة وتنظٌمٌة +الشخصٌة واالخاللٌة +الفنٌة

( لي دءا  المهنيية   التدريليية ( 90ٔ.ٓ( أخ  يمة معام  االرتبا  المتعيدد جياء  بمايدار  ٓٔيظهر مخ خ   الجدو    
مجتمعيية  التدريلييية +ادارييية وتنظيمييية +الشخصييية واالخ  ييية +ال نييية( كمييا بلييغ معاميي  بيتييا  ( ليي داءا ٓٓ.ٔالييي  

 ( الي  وة الع  ة بيخ المتغيرا .19ٔ.ٓ( الي   99ٗ.ٓ 

 
 منالشة النتائج: 4-2

ناصير الشخصيية نتيجة لنتائج الدرالة الحالية التي ظهر  مخ الجداو  اع ه تبيخ انه يمكخ التنبؤ بياالدء المهنيي بداللية ع
 الخمس الكبرر  ياظة القمير +العصبية+االن تاح على الخبرة+الابو +االنبلا ية(

واالداء المهني  التدريلية +ادارية وتنظيمية +الشخصية واالخ  ية +ال نية ( لمدرلي التربيية الرياقيية بمن اية ال يرا  
لمدرليي التربيية الرياقيية فيي عناصير الشخصيية  يتقح مميا ليبق بيأخ  نياك تبيايخ بييخ المتولي ا  الحليابية, االول 

الخمييس مييخ خيي   المتوليي ا  الحلييابية لكيي  عاميي  مييخ العاميي  الخمليية للشخصييية حيييث تاييارخ العصييابية بيييخ عناصيير 
االلتارار العا  ي وعناصر العا  ة الللبية, وتوحي االنبلا ية بتوجه نش  نحو العالا على العكس المنهج الللبي, بينميا 

ن تاحية ان تاح ال رد على الخبرا  ماابي  قييق األفيق, وتليعى المابوليية لايياس ال يرد ميا إذا كياخ ليدر الشيخص توحي اال
توجه اجتماعي وتعاوني تجاه اآلخريخ أو يتصرف بعدائية ,وتشم  ياظية القيمير اليتحكا فيي النيزوا  مميا يليا ا إنجياز 

يتقح مخ الجيدو  أيقيا أخ  ييا االنحيراف المعييارل كبييرة  المهاا وغير ا مخ الللوكيا  الموجهة نحو  دف ما, وكذلك
وتد  على تشت  كبير في درجا  المدرليخ في التجاباتها عليى مايياس العوامي  الخميس الكبيرر للشخصيية و نيا يرجيا 
الباحث بأخ االخت ف في ليما  الشخصيية بييخ المدرلييخ  يد يكيوخ نتيجية  بيعيية وذليك ألخ كي  ميدرس يعييش ظيروف 

مااازن ص صااالح  ويييذكر خاصيية بييه ومختل يية والتييي خلايي  لييديها لييما  معينيية تميز ييا عييخ زمييي ئها االخييريخ.تربوييية 
, كما أخ درالة عوامي   اخ للعوام  الشخصية تأثير كبير على غير ا مخ المتغيرا  الن لية والمعرفية األخرر (2339)

ليما  غيير ليما  زم ئهيا ميخ ن يس الشيريحة, و كيذا فيي الشخصية له أ مية كبرر في الللوك اإلنلاني فالمعلميخ لها 
داخ  الثاافة العامة توجد ثاافا  فرعية و ذه الثاافا  ال رعية والعامة ت با شخصية أبناء ا ميخ الشيرائح المختل ية ب يابا 

لا اخ شخصية المع McNeil( 2313مان نٌل )  ويرل,  (1ٙ: ٗ ير ا مخ أبناء المجتمعا  األخ .خاص يميز ا عخ غ
 على تؤثر العملية التعليمية مخ خ   التواص  بيخ المعليا وال لبية ليواء كياخ  يذا الت اعي  ل ظيي أو أدائيي  غيير ل ظيي(, 

مما يؤثر علي أداء المعلا المهني ويمكخ الاو  أخ المعلا يتمتا بشخصية تعليميية ميخ خي    درتيه عليى خليق (ٖٓٔ: ٓٔ 
ة بالدافعية المريحة وإدامتها, كما أخ اللما  الشخصية تلا ا في التيأثير عليى  رياية البيئة التعليمية التي يشعر فيها ال لب

التعام  ما اآلخريخ وااللتجابة إلى ال رياة التيي يتعامي  بهيا اآلخيروخ, والمعليا اليذل يتمتيا بليما  شخصيية فاعلية, أو 
و يد أشيار ,  ي يليتخدمها فيي العمليية التعليمييةفعالة يمكنه أخ يعكس ذلك على ع  اته ما ال لبة, وعلى  رائق التعليا الت

لها تأثير فيي زييادة دافعيية المعليا المتمثلية فيي رعايية ال لبية والتو عيا    بأخ اللما  الشخصية  Wang (2313)وٌنج
العالية والنميوذ  الجييد واالحتيراا المتبياد  بييخ ال الي  والمعليا, وتُليها الشخصيية فيي التيأثير فيي زييادة مليتور فاعليية 



إليى أخ أ يا األدوار المهنيية التيي يمارليها  م(2335) ص غنٌماةويت يق ذليك ميا ,  ( 00: ٔٔ المو ف التعليميي التعلميي
المييدرس  ييي الاييياا بتربييية متوازنيية لرعاييية الت ييور والبنيياء العالييي والن لييي و البييدني للت ميييذ  فييالمعلا يكليي  ت ميييذه 
المعييارف والمعلومييا  والمهييارا  الرياقييية والخبييرا  ال زميية لهييا فييي حييياتها, فقيي  عييخ مليياعدتها علييى التكيييف 
االجتماعي والتأ لا ما ظروف الحياة الوا عية, وكذلك إرشاد ا و توجيهها علميا وعمليا و يادة تادمها  في ظ   ذا الدور 

ويعييزو الباحييث  ييذه ال ييروق الييي ,   ( ٕٗٓ: 1 ي تييه المتميييزة فييي النظيياا التعليمييالكبييير الييذل ياييوا بييه المعلييا ليتبييوأ مكان
اخت ف برامج االعداد المهني للمدرليخ حيث تلا ا امت ك مدرلي التربية الرياقية ل داءا  المهنية و ي الادرة عليي 
إعدادا  والتثمارا   ا يا  الت مييذ والعمي  عليي إليهامها اإليجيابي فيي زييادة حجيا اإلنتيا  و ا ية المجتميا, و درتيه عليي 

روق ال ردية بيخ ت ميذة والتعام  معها مخ من لق ال ها اليواعي لهيذه ال يروق وملياعدتها عليى التغلي  عليهيا, مراعاة ال 
و درته علي تصميا برنامج إعادة التأ يي  بشيك  فيردل وجمياعي عليى الميدر الاصيير ووقيا أ يداف  ويلية األجي  فيي 

كما ييرل  عة تلبي احتياجا  الت ميذ وميولها و دراتها.االعتبار و يكوخ البرنامج شام , و درته علي تصميا انش ة متنو
أخ  قية إعداد المعلا وت وير أدائه تعد مخ الاقايا الحيوية التي شيغل   Alfonso et al( 2331الفونس واخرون  )

ا يتو يف عليهي, ومخ العوام  الحالمة التيي  المهتميخ بشئوخ التربية والتعليا, وذلك ألخ المعلا  و عص  العملية التعليمية
التنمية المهنية  ي الجهد المنظا لتحليخ ظروف التعليا ومصادره ومهما  تحليخ أداء المعلميخ, نجاح التربية في تحايق 

و و عملية شاملة تهدف إلى تمكيخ جميا المعلميخ, ومخ المحافظة على مليتور عيا  ميخ أدائهيا, وتهيئيتها ألدوار جدييدة 
ويرر الباحث أخ ذلك يرجا إلى أ مية األداء المهني للمدرس وذلك نظرا       ( 1ٔ :ٕٔد الجديتاتقيها مت لبا  الت وير

ل بيعة الدور الذل ينبغي على المدرس الاياا بيه عنيد تيدريس وادراة اليدرس حتيى يليت يا تحاييق األ يداف المرجيوة ميخ 
جتمعية التي يعيش فيها و بيعة الت مييذ الدرس مخ خ   فها واقح ل بيعة المجتما وعاداته وتااليده وكذلك الظروف الم

واحتياجاتها المختل ة وتوفير األنش ة بملتوياتها المختل ة والتي ت ئيا ال يروق ال رديية المختل ية وميخ جاني  يخير مناليبها 
ويعييزو الباحييث  ييذه النتييائج الييي أخ مدرلييي  ل بيعية األميياكخ المخصصيية للممارليية وحلييخ توظيييف اإلمكانييا  المتاحيية .

التربية الرياقية البد مخ توفر اعداد مهني منال  مما يزيد مخ  دراتها على توظييف معارفهيا فيي التربيية الرياقيية فيي 
عباد الساالم ص عباد الساالم ييرر وميخ ثيا,  التعام  ما الت ميذ وتلياعد ا عليى الايياا بيأدوار ا لتيدري  وتعلييا الت مييذ

الييبة لتعليييا والييتعلا, والتييي ليييحتاجها المعلمييوخ لت ييوير فهمهييا وتدريلييها أخ األداء المهنييي  ييو ال ييرص المن (2333)
لمجاال  تخصصها, بتوجيه ال    وملياعدتها, و يو عمليية مليتمرة ميدر الحيياة تلياعد فيي تنميية معيارفها وأفكيار ا 

لذاتي والملتمر وبرامج ومعتاداتها وفهمها و دراتها, وتمتد مخ خبرا  وبرامج اإلعداد  ب  الخدمة وحتى خبرا  التعلا ا
فييالنمو المهنييي عملييية شيياملة مييخ األنظميية المرئييية, وأنظميية اإلعييداد ي التييدري  أثنيياء الخدميية فييي نهاييية الملييتاب  المهنيي

والتدري , والليالا  وااللتراتيجيا  والتشريعا , التي تهدف إلى زيادة فعالية عم  المعلميخ, مخ خ   ت وير ك ايتها 
جية, بجانبيها المعرفي والللوكي, ورفا ملتور أدائها الوظي ي في مجاال  عدة منهيا: إجيراءا  البحيوث التعليمية واإلنتا

التعاونية, التيعا  ك  ما  يو جدييد فيي النميو المهنيي ميخ ت يويرا  تربويية وعلميية, وإتاياخ اليتخداا الوليائ  والتانييا  
 ( ٕٓٔ:  9  .والتعرف على  رائق التدريس وألاليبه
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 التوص  الى االلتنتاجا  اآلتية: بناء  على نتائج البحث التي تا التوص  اليها في حدود مجتما البحث أمكخ      
                                          أمت ك مدرلي التربية الرياقية بمن اة ال را  االول  عناصر شخصية ايجابية مما لاعد على االرتااء -ٔ           
 .وبيخ االداء المهنيالعناصر الخملة للشخصية بيخ   ناك ع  ة ارتبا  إيجابية -ٔ
فاعلية ماياس العناصر الخملة للشخصية في التعرف على ملتويا  مدرلي التربية الرياقية وتصني ها  -ٕ

 منخ   ( . –متول   –الى ث ثة ملتويا    مرت ا 
                                            نيوبيخ االداء المه الخمس العناصرالشخصية يخب أثارلببية  ناك اخ الى تشيرالنتائج -ٖ

 التوصٌات: 5-2
 عناصر الشخصية الخمس الكبرر واالداء المهني بشك  ملتمر ودورل .تماد مااييس اع -ٔ
قرورة أجراء درالا  اخرر على معلمي التربية الرياقية مماثلة للبحث الحالي , باالقافة لمتغيرا  اخيرر ليا ييتا الت يرق اليهيا  -ٕ     

 في الدرالة الحالية .
تربيية ت وير االمكانا  الذاتية واأل تماا بالجوان  الن لية لما لهيا ميخ دور مهيا والاليي فيي رفيا مليتور االداء المهنيي لمدرليي ال -ٖ  

 الرياقية .
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 االيجابية مخ الشخصية .
 تبصير الاائميخ على تعيينا  المدرليخ والمدرلا  بعناصر الشخصية االيجابية مخ مابولية, وان تاح على الخبرة , وياظة  -٘

 عدا الابو  . االعتبار للابو  او القمير و واخذ ا بعيخ
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ٔٓ- McNeil, J.D. & Popham, WJ. The Assessment of Teacher Competence. In R.M. W. Travers 
(Ed.), Second Handbook of Research on Teaching. Chicago: Rand McNally, ٕٖٓٔ. 

ٔٔ- Wang, d (ٕٓٔٓ). motivation strategies in the classroom, ehowcon tributor. Journal of the 
Academy. {online} Available .sciencedirect . 

ٕٔ- Alfonso, R.; Geral‘ F. & Richard, N. (ٕٓٓٔ). Instructional supervision: A behavior system, 
Boston: Allyn & Bacon, Inc. 


