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 بس  هللا الرحمن الرحي 

الشمد و  الشمد هلل هةأ هلى وع  "لئن شكرت  ألز دوك " صدق هللا العلأ العظي ، 
بن هةد هللا وهلى آل أهجطو  هن شكره . والحال  والسالة هلى أشرف الخلق اجمع ن مشمد 

ب ت  ال  ة ن ال  هر ن وهلى من ات عه  الى قي ة يوة الدين، والشمد هلل الذي و دنأ واه ونأ 
 كلم  قلت لك الشمد وج   الشكر.وشكري  ي ه يفتدر  لى ، االطروحةهذه هلى  تم ة هم  

 .ذلك أن أقول لك الشمدهلى 
الد يسية متمثلة  ج معة-الةدوية وهلوة الر   ة اتددة ب لشكر الجط    لى هم ي  ولية الترةية 

مشت ق ي ة.والمع ون العلمأ )أ. شةر(احمد هةد االم ر هةد الر    )ا.يب لس د هم د الكلية 
الذي  العلمية الرص نةكم ل يهاستأ العلي  وللره ية إلألت حت  الفرصة ( م شأ هةد الر  

  ي ه . منشنأ
 ،الف   المشرف  المس هد تددير  لى االست ذوهر  و  منأ ب لجم   اتددة بف ئق الشكر وال

الدهاس ت العلي   أ الكلية  مد طوال  لره يت  العلميةالذي و ن  ()ا.ة.ي ح زة هلأ غ زي 
 أ اجتي ز و  ة الحعوة ت ووذلك تسه   هم  ال  حث من خالل المت بعة   الكة ر  األهمية

 الجطال.الج ي   جطاه هللا هنأ خ ر 
 ج معة الد يسية الر   ة /الشكر لك  ة اس تذ  ولية الترةية الةدوية وهلوة  أقدةيسروأ أن 

لم  بذلوه من جهوي متم ط    ة هنداوي العم د الس بقاالست ذ الدوتوه هشب لذور وأخص 
  التشض ر ة.المرحلة وص يقة لتوجي  ال  حث خالل 

 الشكر والتقدير
 



 

 

  

 
 

  ي

طرائق التده س وهل  النفس أس تذ  أتددة ب لشكر والتددير لمن وجدت   ه  وع  العون والسند و 
المد بالت ه  أجر ت مع اللذينوالخةرال والمختح ن  ، واالخت  هات والمد ييس واالحح ل

 من مس هد  لأ وحسن التع م ،  جطاه  هللا أحسن الجطال. هالشخحية، لم  أبدو 
االخو  واألصدق ل زمالئأ  أ يهاسة أتددة ب لشكر والتددير لمن وجدت   ه  وع  وذلك و  

 . الدوتوهاه 
ه جطًا هن التعة ر هن المش هر التأ احمله   زال من اقترن ه  هم  بر   هللا  أقفوأخ رًا 

ت  هك وتع لى،  ك ن يه ؤهم  وج ً  لأ من و  مكروه. و  ًل منأ له  أتددة بعم ق االمتن ن 
أ الغ لية, وابن ئأ االهطال , وزوجت العط ط ن،والدَي  ه ئلتأ،وخ لص الشكر والتددير الى 

 فض  يهواته  الح يقة وصلت الى م  أو  في ؛  دد ف؛ وابن ئه  هطالوأخواتأ األ وأخأ
  له  منأ و  الش  واالهتطاز. شرو ل  أ المع و   بشق وو ووا الكث رمنشووأ من الع  ل 
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س الكبرى والكفايات التدريسية عناصر الشخصية الخمل التأثير التفاعلي

 الاداء المهني لمدرسي التربية الرياضية في

 بإشراف                الباحث                

 د حازم علي غازي.  مأ.                    حسيج سا ي س يد          

 م2022                                       ه  1443              
وااليال المهنـأ  و وف يـ ت التـده س هن صـر الشخحـية الخمـس الكةـر  لـى : التعـرف هلـى ا يهدف البحث 

هن صـر الشخحـية , وذلك يهدف الـى التعـرف هلـى أ ـر  الر   ية بمن دة الفرات االوسط لمدهسأ الترةية
 مــس الكةــر  هن صــر الشخحــية الخاال ــر التفــ هلأ بــ ن  ــأ االيال المهنــأ , وايجــ ي والكف يــ ت التده ســية 
حـ ئيً  الى بن ل اوموذج يتمتع بمستو  مالئمة ه لأ اح ب إل   ة أ االيال المهنأ ,  والكف ي ت التده سية 

  أ االيال المهنأ لمدهسأ الترةية الر   ية . والكف ي ت التده سية  الخمس  هن صر الشخحيةأل ر 
والكف يــ ت  وهن صــر الشخحــية الخمــس الكةــر     ر التفــ هلأوتضــمنت االطروحــة تو ــيشً  وافيــً  هــن التــأ

 .وااليال المهنأ  التده سية 
و أ ا ن ل تجرةة ال  حث ووو  مدهس للترةية الر   ية وةعد اطاله  ب لمكت  ت للعديد من الدهاسـ ت ذات  

العالقة ب أليال المهنأ والكف ي ت التده سية من جهة والعن صر الشخحـية الخمـس الكةـر  مـن جهـة اخـر  
ول هلى وشف اال ر التفـ هلأ , و أ ذات الوقت تمثلت الفجو  المعرفية ب او  ال توجد يهاسة سل ت الض

ب ن هن صر الشخحية الخمس الكةر  والكف ي ت التده سـية  واوعك سـ   ـأ االيال المهنـأ االمـر الـذي ي ـع 
ب ل  حث ال جرال الدهاسة الش لية للتعرف هلـى تلـك العالقـة وأهم تهـ  ممـ  يسـه   ـأ  هـ  متك مـ  لشخحـية 

 لى احسن وج  .  مدهسأ الترةية الر   ية واستثم ه امك و ته  ه
ال  حـث المـنها الوصـفأ بأسـلوب العالقـ ت الســةةية  ب سـتخداةتشديـد منهجيـة ال شـث واجرالاتـ  تمثلـت وتـ  

وة ل ر دــة التف هليـــة , وقـــد حـــدي مجتمـــع ال شـــث بمدهســـأ الترةيـــة الر   ـــية بمن دـــة الفـــرات االوســـط للعـــ ة 
قسـ   , امـ  ه نـة الدهاسـة  ـت  اختيـ ه( مـدهس ومدهسـة 1223( وال ـ ل  هـديه ) 2021-2020الدهاسأ ) 

 ( من مدهسأ الترةية الر   ية بواس ة مع يلة مشمد هف وة 300) من مجتمع ال شث وال  ل  هديه  
( مج الت والمقي س الث وأ هو  4االول الكف ي ت التده سية المكون من ) ووأجرال هملأ ت  بن ل مقي س ن 

(  رعيــة وقــ ة ال  حــث بعــرل وــ  مجــ ل و دراتــ   3( مجــ الت هئيســية و)  4االيال المهنــأ المكــون مــن ) 
هلـــى الخةـــرال والمختحـــ ن لتشديـــد صـــالح ته  لغـــرل ت ة ـــق المقي ســـ ن هلـــى ه نـــة ال شـــث , وـــذلك قـــ ة 

مقيــ س العن صــر الخمــس الكةــر  للشخحـية لكوســت  ومــ كري وات ــع ال  حــث خ ــوات اهــداي ال  حـث بأهــداي 

 ملخص الاطروحة
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 ب ســـتعم ل( مجـــ الت وتـــ  اســـتخراج االســـس العلميـــة للمدـــ ييس وتفر ـــ  الةي وـــ ت  5المقيـــ س المكـــون مـــن )
 ( . spss  وس ئ  االحح ئية بةرو ما )ال

 ى االستنت ج ت االتية : ومن خالل هرل وتشل   ومن قشة وت ئا الدهاسة ت  التوص  ال
وجـــوي هالقـــ ت اهت  طيـــة ايج بيـــة بـــ ن الكف يـــ ت التده ســـية والعن صـــر الخمـــس الكةـــر  للشخحـــية وااليال 
المهنأ , وم  توجد هالقة تأ  ر ب ن هن صر الخمس الكةر  للشخحية وااليال المهنأ من جهة والكف ي ت 

العن صـر الخمـس الكةـر  بـ ن تف هـ  لى وجوي أ ر للا ب إل   ة, التده سية وااليال المهنأ من جهة اخر  
 االيال المهنأ .هلى والكف ي ت التده سية واوعك س   للشخحية

  مد ييس ) الكف يـ ت التده سـية  اهتم يو أ  ول االستنت ج ت التأ توص  ال ه  ال  حث اوصى بم  يأتأ : 
المتغ ــــرات لــــد  مدهســــأ الترةيــــة لقيــــ س هــــذه  ( وااليال المهنــــأ, وهن صــــر الشخحــــية الخمــــس الكةــــر , 

الر   ية بشك  يوهي , أجرال يهاس ت أخر  مش بهة هلى المدهس ن والمدهس ت ومعلمأ الترةية الر   ية 
لمعر ــة مســتواه  الشقيدــأ مــن وف يــ ت تده ســية والعن صــر الخمســة للشخحــية وخ صــة االيج بيــة وايائهــ  

 المهنأ .
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 التعريف بالبحث:-1
 المقدمة واهمية البحث:  1-1

من لدل كندأ م م دل  ةدط ا  دل   تدسيسد مويعد المددس  اددد م دل المددالب الة دليم لةعمة دم ال      
ف ددا العر ددل ال عددلؤ والمددميل فددال  م ددا  دددالب الروددلت التعة مددال عوفددال     دد  م دافدد   ةددط   ددا 

 مفضل وبن لءة  لل م.

وي نل المدس  دجل الزاويم فال مي  طاس  لباي عوان م داده  ةط المستاى الجدل عال و ه  ةد       
 عللددددم للس  ددددله ون لء دددد  و  ع ددددل مدسا دددد    جددددل  العمة ددددم الرل  ددددم وال االسددددتلا  ج مو دسيةدددد  ك ددددنل 

دااددل الممسسددم التلبايددم و ددأ  رددل  و ددل م م ددم من  تمتددا جة دد م المدددس   دس ددم  لل ددم  تدسيسدد مال
لألداء الم رال والكلف لب التدسيس م ألداء   ل   الاظ ف م وذلك  أ الؤ  ةتةد  األدواس التدال ك دات 

مذ يلى الكث ل  أ ابلاء التلب دم الليليد م ان ال دلنم أ  ةدط   ل المدسسم  ل فال العمة م التلبايم داا
 دددسيم  ددلدة التلب ددم الليليدد م فددال الملادددل الدساسدد م كجددك ان كمتةكدداا  الك لكددلب التدسيسدد م الل  ددم 

اسلسدد م لدددى المدسسددد أ   دسيسددد ملتدددسيم الم ددلساب الليليدد م المةتة دددم لددوا ال ددد  دددأ  دداافل   لكددلب 
سد رمال مددسا  ل  تدسيسد مك ا اا  ددوس ل ون لكدم وفل ة دم الدوا الجدك ان ا دتلك ل لةك لكدم ال م ة ل آلن 

 .ويثلي ابلا  ل

وصدددمل  اسدددتل ملنمدددم م ةددد   ة  دددل ملنمدددم العاا دددل الةمسدددم الكبدددلى لة ة ددد م والتدددال دو ددد        
لغددلب عو ددال ول تمددلت  ددللمال عو ددل الت  دد   ر ددل  بددل الث لفددلب المةتة ددم  مددل  ددل  ل مت ددل الددط  دددة 

 ةدددط  اا ة دددل  ءا  ا دددد   دددر  لب  تعدددددة لة ة ددد م  ردددلو السدددايد ع-فل سدددل-البل غدددلؤ-ال لودددلن-ململ  دددل
وإوعلد دددل عو دددأ ادددددص  دددوه الت دددر  لب ومكثل دددل جددد ا ل  اسدددتل و دددلكلي والتدددال صدددر    دددأ الل دددل 

–ال بداؤ  -ة اال  تل   ةط الةبدل –اال ةسل  م  -ال ة  م الط العاا ل الةمسم التلل م: ) الع ب م 
 ك وم الضم ل( 
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ويت دس  ماذج العاا ل الةمسم الكبلى  نل     مدم  د أ الرمدلذج األادلى التدال  لدد  لاصد     
ال ة ددد م يذ كعدددد  ماذ دددل جدددل ل ي دددتل  اصددد  و  دددر   العديدددد  دددأ الم دددطة لب التدددال   ددد  

ر    لنددل السددملب ال ة دد م التددال يتةددليأ ف  ددل األفددلاد عكمددل كسددل د  ددوا الرمدداذج  ةددط  ددل    دد
لةة ددلؤ التددال    ددد الةددلدث أ فددال  رودد ل المعةا ددلب و كل ددل الرتددلنر العمة ددم عكمددل يددافل   ددطة لب 

 (2011m   khan  m  and ansram (  بالم لاص  ال لو  ال لدكم فال ال ة  م 

يددلى الكث ددل  ددأ ابددلاء التلب ددم الليليدد م ان ال ددلنم أ  ةددط  دددسيم  ددلدة التلب ددم الليليدد م فددال       
لملادل الدساس م كجك ان كمتةكاا  الك لكلب التدسيس م الل  دم لتددسيم الم دلساب الليليد م المةتة دم ا

لددوا ال ددد  ددأ  دداافل   لكددلب  اسلسدد م لدددى المدسسدد أ  ددم ة ل آلن ك ا دداا  دددوس ل ون لكددم وفل ة ددم الددوا 
 س رمال مدسا  ل ويثلي ابلا  ل  .تدسيس م الجك ان ا تلك ل لةك لكم ال

ألداء الم ردددالا وويدددا  عدددلي ل لددديدددم وللت ة دددل العةمدددال الددددم   ل دددوا الدساسدددلب التلبا ان ا تمدددلت       
  ررددددم لت ايمدددد ا ومددددد مجددددلسب وعددددف الدساسددددلب ةلددددط من  دددداف ل  عددددلي ل   ررددددم لت ددددايل األداء الم رددددال 
لةمدددس  لدد م وددلأل ل ال دد أا ومكدددب  ددوه الدساسددلب م دد   ددأ الم  ددد اال  ددل   ةددط ة ددلس  مةددال  ادددد 

وتكمن  ول  أ الل  ةلط المدس ا وذلك لت لدي الوا  ما واالمتلاب  ةمل م نأ  دأ المايداة م . ُير
ع  يدما سد لت فدال  طدايل  جدلؤ التلب دم البد  دم و ةدات الليل أهمية البحث والحاجة اليه فيمنا لين: :

الليليددد م ا سددد لت فدددال  كدددايأ ا جل دددلب اكجل  دددم   دددا األ دددداد الم ردددال لمدسسدددال و دسسدددلب التلب دددم 
 مدل ك ددت ف دل  ل دل لةعلمدلب الب ر دم التدال  سدل ل فدال  ع لتدسيسد مل  زة مسلس م فال  طايل العمة م اك

 كايأ صاسة اويح لدى العل ة أ فال المجلؤ وبللتللال ال  ز   ا التربم المايا ال ألي  جدلؤ  دأ 
ل  مددددسيسددد م  جدددلالب االداء الم ردددال  دددأ ادددلؤ  رلصدددل ال ة ددد م الةمدددم الكبدددلى والك لكدددلب الت

كسددددل ل فددددال ةكضددددل  ال دددداسة وإكجددددلد ف ددددل  تكل ددددل ألدان ددددل الم رددددال ويعطددددال  مجددددلاب لةعديددددد  ددددأ 
 االفضل .سةا  ل  ل األدان م واستثملس ة نل ل  ل  ةط الر ا 
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 مشكية البحث : 1-2

كعد  دال األداء الم رال والك لكلب التدسيس م  أ م ل اال جل لب ال ديثم فال م داد المددس          
ع  ددل ومكثددل جدد ا ل وا تثددلسا فددال األوسددلث الم ر ددم د ددح ا دد  مصددةح ك ددنل دل ددم  لبايددم   ددد  ةلددط 

ال لدس  ةط  اا  م التغ لاب السليعم فال   دل التطداس  المدس  ذاب األداء الم رال والك ء م داد
المعلفدددال ع  مدددل ان المددددس   ددددس لب  لل دددم  دددأ العاا دددل ال ة ددد م االكجل  دددم يةعدددك دوسا   دددل فدددال 
مدسا    ةط الرجل  فال العمة م اؤ وإك لل  الملدة التدسيس م و رس     لكل  ل التدسيس م ل ستط ا  دأ 

اددلؤ ع و ددأ  ل دد  ع و ددأ  ددوا المرطةدد   ددلءب فكددلة الة ددح ال ددللالالل ددل ا جددل  الم ددلت الما ةددم ة
وللمنتةددددلب لةعديددددد  ددددأ الدساسددددلب ذاب العلمددددم وددددلألداء الم رددددال   ل دددد االةلدددددح وللتدددددسيم و   مددددل

والك لكددلب التدسيسدد م  ددأ  ل ددك ع والعاا ددل الةمسددم الكبددلى لة ة دد م  ددأ  ل ددك ماددل ع وفددال ذاب 
                      ا دددددددد  ال  ا ددددددددد دساسددددددددم سددددددددةط  الضدددددددداء  ةددددددددط   دددددددد  الامدددددددد  من ال جدددددددداة المعلف ددددددددم  مثةدددددددد  ب 

فدددم ع فضدددل  دددأ  عل  الك لكدددلب التدسيسددد م اآليدددلس المةلجدددلة لعرلصدددل ال ة ددد م الةمدددم الكبدددلى فدددال
فدددال االداء والك لكدددلب التدسيسددد م  رلصدددل ال ة ددد م الةمدددم الكبدددلى التدددهي ل الت دددل ةال المتمثدددل  ددد أ 

  لاء الدساسم ال لل م لةتعل   ةط  ةك العلمدم وم م ت دل ع  مدل مدد الم رال األ ل الوي دفا الةلدح 
كس ل فال ةكضدل  ال داسة وإكجدلد ف دل  تكل دل ل ة د م  دسسدال التلب دم الليليد م ويعطدال  مجدلاب 
لةعديددد  ددأ سددةا  ل  ل التدسيسدد م واسددتثملس ة نل ددل  ل  ةددط الر ددا األفضددل ا و ة دد  فددهن  ددوه الدساسددم 

 تسلؤالب اال  م :ستسعط لأل لوم  ةط ال

 لمدسسال التلب م الليلي م . كبلى  ةط االداء الم رال ل  ميل  رلصل ال ة  م الةمم ال -1
 .  ل  ميل الك لكلب التدسيس م   ةط االداء الم رال لمدسسال التلب م الليلي م -2
 ةدددط االداء والك لكدددلب التدسيسددد م  رلصدددل ال ة ددد م الةمدددم الكبدددلى يدددايل الت ل دددل  ددد أ   دددل-3

 سسال التلب م الليلي م .الم رال لمد
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 أهداف البحث : 1-3

 ةددددط  رلصددددل ال ة دددد م الةمددددم لمدسسدددال التلب ددددم الليليدددد م ومرط ددددم ال ددددلاب التعدددل   -1
 االوسط .

لمدسسدددال التلب دددم الليليددد م  ومرط دددم واالداء الم ردددال  الك لكدددلب التدسيسددد م  ةدددط التعدددل   -2
 ال لاب االوسط . 

الم رددددال لمدسسددددال التلب ددددم الليليدددد م ومرط ددددم  رددددلء  ي لسددددال لةك لكددددلب التدسيسدددد م واالداء  -3
 ال لاب االوسط .

  فددالوالك لكددلب التدسيسدد م   رلصددل ال ة دد م الةمددم الكبددلى االيددل الت ددل ةال  دد أ اكجددلد   -4
 االداء الم رال لمدسسال التلب م الليلي م ومرط م ال لاب االوسط .

 ك تلض الةلدح   فروض البحث :  1-4
 دسسدال التلب دم الليليد م لددى  رلصل ال ة د م الةمدم الكبدلى  ا د فلو   عرايم   أ  -1

 ومرط م ال لاب االوسط.
 ا ددد فددلو   عرايددم  دد أ موعددلد الك لكددلب التدسيسدد م واوعددلد االداء الم رددال لمدسسددال التلب ددم  -2

 .الليلي م ومرط م ال لاب االوسط 
يتةددليأ االداء الم رددال  ةددط وفدد   ددل وعددد  ددأ موعددلد  ي ددل  االداء الم رددال لمدسسددال التلب ددم 3-

 الليلي م ومرط م ال لاب االوسط . 
يا دددد ميدددل  عرددداي لك لكدددلب التددددسيم فدددال االداء الم ردددال لمدسسدددال التلب دددم الليليددد م ومرط دددم  -4

 ال لاب االوسط .
  فدددددال االداء  والك لكدددددلب التدسيسددددد م   رلصدددددل ال ة ددددد م الةمدددددم ددددد أ  ت ل دددددللةيا دددددد  دددددهي ل  -6

 الم رال لمدسسال التلب م الليلي م ومرط م ال لاب االوسط .
 مجاالت البحث:  1-5
لةعددلت   دسسددال و دسسددلب التلب ددم الليليدد م ومرط ددم ال ددلاب االوسددط -المجددلؤ الة ددلي : 1-5-1

 . 2021 -   2020الدساسال  
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 . 10/4/2022ولغلكم   25/11/2020 أ  -المجلؤ الز ل ال : 1-5-2

المددداس  المتاسددطم والثل ايددم فددال المددديليلب العل ددم لةتلب ددم ومرط ددم  -: المجددلؤ المنددل ال 3– 1-5
 ال لاب االوسط ) المثرط ع ال لدس م ع الرج  ع  لبلء ع ول ل ( .

 المصطيحات المستعمية ف: البحث:  1-6

العلمدم المةط دم او الت ل ة دم   دا(  210ع  2022 لفد  )  ردداوي  :  التأثير التفنالي: : -1
(moderation )  التال  ا د   أ  تغ ليأ ادد مل  ست ل والثل ال  عتمد مو  دلوا ع و عتمدد

 . (moderator وه العلمم  ةط  تغ ل   ل ةال كطة   ة   )

وه دد              linden  (69ع2010: ديأ رددل  )كعلف ددل : اليمننا الكىننر  لناصننر الشيصننية  -2
 دددأ   مددداذج فدددال ال ة ددد م يتضدددمأ امسدددم  اا دددل ويرددددسج   ددد   دددل  ل دددل  جما دددم 

السملب الراة م التال   نة  او  كا   و وه العاا ل  ال : الع ب م ا اال ةسدل  م ا ال بداؤ 
 . ا اال  تل   ةط الةبلة ا ك وم الضم ل

 علفدددم ( من الك لكددم  دددال :  72ع  2008:   مدداد اللب عدددال ) يدددلى  الكفايننات التدسيسنننية : -3
وإ  دددلن المدددلدة العةم دددم او اكتسدددلب الم دددلساب وال ددددساب و عردددال مددددسة ال دددلد  ةدددط  ل مدددم  دددل 

 دس د  الوا  دم فدال ا دتلم المعلفدم وطدل   ةتة دم   د ل و عةم  فال الماام  ال  ل  م ال عة م 
 ةلط دسأ األداء و  غ ل الو أ وال كل وعم  لت ةح المعلفم  زءا  أ سةا  

ال دسة  ةط مداء سدةام  عد أ  (12 ع2009 : دى  اس الديأ)  لفتر   :االداء المهن:  - 4
يل ةط وم لت  ع رم ويعبل  ر  ومجما م  دأ الت دلفلب او الت ل دلب او األمدااؤ و تكدان  دأ 
 جما م  أ المعدلس  والم دلساب واال جل دلب التدال  ت دل ا  دلال  ةلجدلا  ةعدد  عد أ و دمدى 

 األ دا  و نل  ةلجلومستاى  ع أ  أ ا   لن كضمأ       



 

 
 

 الفصل الثاني 

 
 

 :والمشابهةالدراسات النظرية       - 2

 الدراسات النظرية     2-1

 المشابهة  الدراسات     2-2
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 :الدراسات المشابهة الدراسات النظرية و  -2
  الدراسـات النظرية:2-1
 -التأثير التفاعلي : 2-1-1

التفاعلي ال بد من التطرق وبصورة عامة عن النماذج قبل التعرف على التأثير        
 . انواع المتغيرات كل حسب طبيعة االنموذج المراد دراستهوبنائها ومعرفة 

 -بنـــــــــــــاء النمــــــــــــــــاذج في العلوم التربوية :  2-1-1-2   
انبثقت فكرة هذه الدراسة من خالل تشخيص بعض اوجه القصور في الدراسات         

لى المجالت ذات التصنيفات العربية مقارنة باألجنبية وهذا واضح جدا لدى أي مطلع ع
Scopus   وClarivate  ولعل منشئ هذا هو مستوى الضعف الواضح باالهتمام بمادة

وللباحثين في الدراسات العليا  البحث العلمي عربيا ومحليا بصفتها الحجر االساس لألساتذة
من  تشجيع الباحثين على تقديم بحوث باستخدام منهجيات بحثية مختلفةوكان الهدف منها 

وغيرها   Meta-analysisو  bootstrapقبيل ما سيطرح او الدراسات الطولية او تقنيات 
وبالتالي التعرف على االداة المناسبة الختبار كل نوع من انواع النماذج البحثية المتعددة 

 ( 292:  2011)سعد حمود , عامر حسين , .
 مدخل لفهم االنموذج : 2-1-1-3

المتغيرات المدروسة فضال عن مشكلة البحث توليد نماذج بحثية تختلف تفرض طبيعة      
باختالفها اذ ان عملية بناء االنموذج هي مجموعة مراحل منطقية متسلسلة ال ُيلتزم بها او 
ُيغض اغلب النظر عنها االمر الذي يجعل الباحثين يتورطون في حل مشكالتهم البحثية 

جود العديد من الحلول للمشاكل البحثية اذ يحملون بطرق غير سليمة سببها غفلتهم عن و 
 البحث عبء استخدام اداة غير مناسبة وبالتالي نتائج غير ذات نفع .

بانه مجموعة من المفاهيم المترابطة منطقيا والتي تشكل سلسلة مسارات  االنموذجيعرف   
سلوب الوحيد من تقود الباحث الى فهم السبب والنتيجة بطريقة وصفية اذ تعد النماذج اال

بين االساليب الوصفية الذي يفسر النتيجة تفسيرا مقبوال يجعله بمصافي البحوث التجريبية ، 
وهو ايضا يمثل الحجر االساس للوصول الى النظرية وبالتالي فهو اداة مهمة وناجحة لفهم 

عية والفسلجية الظواهر المختلفة في العلوم السلوكية والتربوية واالدارية والرياضية واالجتما
وكذلك في العلوم الطبيعية . ومن وجهة نظر احصائية فهو تمثيل رياضي او بياني او 
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تخطيطي لنظام من البيانات لظاهرة ما  واالستدالل من خاللها على حقائق علمية وصوال 

 الى النظرية . 
انواع من المتغيرات حسب طبيعة االنموذج  تكون االنموذج مما ال يزيد عن خمسةي   

 المراد دراسته ، وهذه المتغيرات هي :
في  ا  ( : وهو المتغير الذي يحدث تأثير Independent Variable) المتغير المستقل .1

 المتغيرات االخرى اي  كان نوعها ) تابعة او وسيطة ( وال يتأثر بغيره .
وهو متغير تابع للمتغير المستقل من جهة،  ( : Mediator Variable) المتغير الوسيط .2

وهو بنفسه متغير مستقل لمتغير تابع يليه ، بمعنى انه يتوسط العالقة بين السبب والنتيجة 
 ليكون هو بدوره من يضفي هذه الصبغة من خالل انتاج العالقات المباشرة وغير المباشرة.

المتغير المعدل وهو المتغير ( : ويسمى ايضا Moderator Variable) المتغير التفاعلي .3
الذي يتفاعل مع المتغير المستقل فيعدل من اثره في المتغير التابع اذ يعدل قوة او اتجاه 

 العالقة السببية بين المتغير المستقل والتابع .
( : وهو المتغير الذي يتأثر بالمتغير المستقل او Dependent Variable) المتغير التابع .4

وبالطبع فهو اخر سلسلة االنموذج من حيث المخطط الرياضي ألنه  الوسيط او التفاعلي
 يتأثر وال يؤثر . 

( : او المتغير الرقابي وهو ليس احد المتغيرات Control Variable) المتغير الضابط .5
االربعة سابقة الذكر وال يدخل في تصميم النموذج ولكننا احيانا نحتاج لتحييد تأثير بعض 

االنموذج ليكون االنموذج خالي من التأثيرات الجانبية التي قد تدخل المتغيرات من نتيجة 
فتجعل النتائج غير دقيقة وبالتالي فإننا ندرس اثر المتغيرات الدخيلة على المتغير التابع 
لغرض ازالة تأثيرها فقط اذ ان اهمالها يعني بقاء تأثيرها وتدخلها ومثالها  ) الجنس والعمر 

 ( 292:  ذكرهعد حمود , عامر حسين , مصدر سبق .)س والذكاء .... ( .
  انواع النمــــــاذج : 2-1-1-4

تبعا لنوع المتغيرات الخمسة وتشكيالتها المتعددة التي تفرضها الدراسة بما تحويه من    
 2022:هنداوي  ) : عملية حل لمشكلة البحث فقد تعددت انواع النماذج الى الخمسة التالية

, 203 ) 
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اسهل الطرق ألنه  ، واستخدم في مجاالت كثيرة ويعد: وهو االكثر شيوعا البسيط االنموذج .1

 . ذلكوالشكل أدناه يبين  يشمل نوعين فقط من المتغيرات وهما المستقلة والتابعة
                            

 
 (1شكل )                                         

 المتغير المستقل والتابع اذ يعد: وهنا يدخل المتغير الوسيط ليحل بين  االنموذج الوسيط .2
نقطة مرور منطقية وهو نموذج شائع في البحوث االدارية ونادر في التخصصات االخرى ، 

 وهو على نوعين :
عن وجود : في هذه الحالة يكون هناك متغير مستقل واحد فضال  االنموذج الوسيط البسيط .أ

 .يبين ذلك  والشكل أدناهمتغير وسيط ومتغير تابع 
 
 
 

                                       
 (2شكل )                                        

: وفي هذه الحالة يتعدد المتغير المستقل ليكون اكثر من واحد  االنموذج الوسيط المتعدد .ب
 .أدناه يبين ذلك  وهو من النماذج قليلة االستخدام والشكلوصعودا 

 
 
                 

       
 
 

                               
 (3شكل )

 متغير تابع متغير مستقل

 متغير تابع  متغير وسيط متغير مستقل

متغير 

(1مستقل)  

 متغير تابع متغير وسيط

متغير 

(2مستقل)  
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: وفي هذه الحالة يظهر وجود متغير يتفاعل مع المتغير المستقل  االنموذج التفاعلي.3

لكي يؤثران في المتغير التابع، وبطبيعة الحال فان التأثير في المتغير التابع بوجود او بدون 
وجود المتغير التفاعلي قد يتغير فيؤثر في شكل وقوة العالقة ، وهذه مشكلة تتطلب تصميم 

وذج علما انه من النماذج النادرة جدا في الدراسات العربية على الرغم من الحاجة هذا االنم
  . رضها الكثير من المشاكل البحثية والشكل أدناه يبين ذلكله التي تف

 
 
 
 

                                        
 (4شكل )                                      

 
: وهو انموذج نادر حتى في الدراسات االجنبية فضال عن  نموذج التفاعلي الوسيطاال 

العربية وهنا تتشكل العالقة بين المتغير المستقل والتفاعلي لتؤثر في المتغير الوسيط ذهابا 
 الوسيط من سابقا المتغير التفاعلي لمتغيرالنموذج يكون ا باتجاه المتغير التابع ، ففي هذا

 .النموذج والشكل أدناه يبين ذلك  في التسلسل ناحية
 
 
 
 
 

                                        
                                  

 
 (5شكل )                                      

 

 متغير تابع متغير مستقل

 متغير تفاعلي

المتغير 

 المستقل
 المتغير التابع

المتغير 

 التفاعلي

 المتغير الوسيط
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: وهو االندر على االطالق ولم ُيحَص منه أي دراسة عربية  االنموذج الوسيط التفاعلي .6

ومحلية قط وهو نفس االنموذج السابق اال انه يتميز بان المتغير الوسيط يسبق التفاعل 
والشكل أدناه يبين  لمتغير الوسيطفيه التفاعل على اوليس كاألنموذج السابق الذي يتقدم 

 . ذلك
 
 
 
 
 

                                 
                                   

 (6شكل )
وطبيعة االنموذج المراد وبعد التعرف على النماذج بصورة عامة وكيفية بنائها وانواعها    

 فاعلي كونه أساس الدراسة الحاليةدراسته وجب التعرف وبشكل اكبر وأدق عن النموذج الت
حيث أعتمده الباحث في دراسته ليقف على التأثير التفاعلي بين العناصر الخمسة للشخصية 

 -:والكفايات التدريسية في االداء المهني لمدرسي التربية الرياضية 
وهو من النماذج التي تستعمل بشكل  -: (  moderation  modelالتفاعلي  )النموذج 

نادر على مستوى الدراسات العربية وخاصة المحلية وحتى وأن استخدمت من قبل بعض 
الباحثين اال ان طريقة استخدامها كانت غير صحيحة , ويتكون هذا النموذج من ثالث انواع 

ل , والمتغير التفاعلي , والمتغير التابع , اذا  المتغير المتغير المستق –من المتغيرات هما 
( , ان  interactiveالتفاعلي او المعدل هو الذي يستعمل في اختبار العالقة التفاعلية ) 

المتغير المستقل يسبب او يؤثر بشكل كبير او قوي جدا  او ضعيف في المتغير المعتمد 
اه العالقة السببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع فالمتغير التفاعلي يعدل قوة او اتج

 يخفف او يزيد من اضاءة المصباح  التابع فهوا اشبه بالمفتاح الذي
 
 

المتغير 

 المستقل
 المتغير الوسيط المتغير التابع

المتغير 

 التفاعلي
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 the big five factorالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية :  2-1-2
 مفهوم العوامل الخمس الكبرى للشخصية : 2-1-2-2

مة واالوسع انتشارا في علم النفس الحديث , ئماليعد نموذج العوامل الخمسة األكثر         
ديجمان (  صف الشخصية وصفا دقيقا وهي حسب)كونه مؤلف من خمسة متغيرات مختلفة ت

        وقابلية للتطبيق ضمن المقاييس الموجودة في علم النفس للشخصية                           لميةعا انها األكثر
 (  45:  2013) عبادو , 

ويستند نموذج العوامل الخمسة الى فكرة الفروق الفردية الدالة على التفاعالت اليومية        
ذات شكل مشكل في اللغات التي يتكلم بها هوألء االشخاص  خرلألشخاص احدهم مع اال

ه الفكرة تمت مراجعة معاجم اللغة ألعداد قوائم بالمصطلحات الدالة على سمات وعلى هذ
 (  93:   2011. ) شقفة , نية الشخصية االنسا

ويشير الموافي الى ان علم النفس يهدف مند فترة طويلة الى تأسيس نموذج مناسب        
ا النموذج في تشخيص وعالج اضطرابات صف الشخصية األنسانية واستخدام هذلو 

ي لك النموذج الذمل الخمسة الكبرى ذالشخصية وأكثرها شهرة وقبول ما يعرف بنموذج العوا
.  ) الموافي يعتبر اكبر واكثر النماذج العملية والقابلة للتطبيق في مجال علم النفس 

 ( 2:  2006وراضي , 
من اهم النماذج واحدثها التي فسرت سمات  ويعد نموذج العوامل الخمسة الكبرى         

الشخصية , حيث يعتبر نموذج شامال يهتم بوصف وتصنيف العديد من المصطلحات التي 
  (  SAUCIER  ، 2002: 2صف عناصر الشخصية التي يتباين بها االفراد .    )   ت

,  1990ومن أشهر النماذج التي تناولت عوامل الشخصية الخمسة نموذج ديجمان  
DIGMAN    وجولدبيرجCOLDBERG 1981  وكوستا وماكري ,COSTA 

MCCRAE 1999  التنضيم الهرمي للسمات خمسة ابعاد او عناصر  ويتضمن هذا
 اساسية هي :

 مير , االنفتاح على الخبرة , , المقبولية , العصابية , يقظة الض extraversionاألنبساطية 
وبعد ان قام الباحث بعرض آراء ونظريات الباحثين السابقين التي فسرت وأوضحت        

مفهوم الشخصية وسماتها وكيفية االستدالل عليها ، فكان رأي ) كاظم  ، والرويتع ( يدل 
( فقد كان يرى هذا النموذج في  2011على نموذج العوامل الخمسة ، اما) شقفة ، 
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الفردية الدالة على التفاعالت اليومية لألشخاص أحدهم الشخصية يستند الى فكرة الفروق 

مع االخر اذ ستصبح ذات شكل مسجل للغات التي يتحدث بها هؤالء األشخاص على هذه 
الفكرة تمت مراجعة معاجم اللغة العداد قوائم بالمصطلحات الدالة على سمات الشخصية 

ذ فترة طويلة الى تأسيس نموذج اإلنسانية ،  وأشار الموافي وراضي ان علم النفس يهدف من
مناسب لوصف الشخصية وأستخدام هذا النموذج في تشخيص وعالج اضطرابات الشخصية  

( ان هذا النموذج من اهم النماذج وأحدثها التي فسرت  Saucier   ،2002، ويرى ) 
سمات الشخصية حيث يعد نموذج شامال  يهتم بوصف وتصنيف العديد من المصطلحات او 

وصفت تلك السمات التي يتباين بها االفراد ،  ونتيجة آلراء الباحثين التي  يالمفردات الت
فالباحث يرى ان هذا وكيفية نشأته ،  وصفت وصنفت ذلك النموذج والدور الذي لعبه 

قد بدأ او اعتمد على منحيين هما : المنحى القاموسي ، ومنحى  النموذج المفسر للشخصية
العبارات او الفقرات وفي المنحى القاموسي يقدم للمفحوص صفات مستمدة من القواميس 

على صياغة عبارة  اللغوية ترتبط بالصفات التي يراد قياسها  ، اما منحى العبارات يقوم
تعبر عن سلوك معتاد يتصف الفرد يقدم للمفحوص ويطلب منه ان يحدد مدى انطباقه عليه 

 او على شيء آخر . 
المقياس تمت ترجمته الى اللغات المختلفة في  ( ان هذا 1997وقد ذكر االنصاري )       

ا , والبرتغال , وفرنسا , والصين العالم اجمع مثل : هولندا , وكندا , بولونيا , وفنلندا , والماني
, والسويد , والفلبين , والنرويج وقام االنصاري بترجمة المقياس الى اللغة العربية وتقنينه 

لك بداية االتشار في االوساط العربية , حيث قام كل من كاظم ) ذ على البيئة الكويتية وكان
البيئة المصرية  والرويتع  ( بتطبيق نفس المقياس على  2006( والسكري  )  2001

لك اصبحت نظرية العوامل الخمس ( وبذ 2007لى البيئة السعودية  ) بتقنين المقياس ع
لفحص الشخصية ) الرويتع  استخداماالسنوات االخيرة واحدة من اكثر األدوات  لالكبرى خال

 ,2007  :101 ) 
 تأريخ العوامل الخمسة الكبرى للشخصية : 2-1-2-3

هل في علم النفس الخمسة للشخصية نتيجة التقدم المذنشأ انموذج العوامل        
التحليل العاملي كتقنية  استخداماالحصائي , حيث استطاع علماء النفس للشخصية 

الختصار السمات الشخصية االكثر تكرارا , مما ادى الى ظهور نظريات سمات الشخصية 
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ي استخرج خمسة ي ترجع نشأتها الى فيسك الذة والتوكان من ابرزها نموذج العوامل الخمس

 باستخدامعوامل للشخصية عن طريق التحليل العاملي لقائمة كاتل لدى عينات مختلفة 
 ( 9:  2001التقارير الذاتية وتقديرات المالحظين واالقران  ) كاظم , 

لعوامل مرت نظرية العوامل الخمسة بتاريخ طويل من الجهود في سبيل الوصول الى ا       
االساسية في الشخصية , وبدأت بطريقة تحليل السمات عن طريق المعاجم اللغوية على يد 

 (  101: 2007) البورت ( و ) ادبرت ( في الثالثينات من القرن الماضي  ) الرويتع , 
( مصطلح معجمي من قاموس  18000حيث قاما بجمع قائمتهم االولية بما يقارب ) 

ه الصفات الى اربعة قوائم لطبعة الثانية ثم قاموا بتقسيم هذختصر اوبستر الدولي غير الم
( مصطلح من سمات الشخصية االساسية , القائمة الثانية 4504حيث اشتملت القائمة ) 

( مصطلح يختص بالحاالت واالمزجة المؤقتة وتشتمل القائمة الثالثة على  4541شملت ) 
 3682( مصطلح  تختص بالتقييمات االجتماعية , بينما يتكون القسم الرابع من  5116) 

مصطلح من االوصاف التي يصعب فرزها ضمن االقسام الثالثة االولى ويعتقد البورت 
  (simmsان القائمة االولى هي فقط التي تمثل السمات الشخصية الحقيقة.  ودوبرت

2007:66  ) 
باستخدام قائمة البورت وادبرت كنقطة بداية لنموه المتعدد االبعاد  (1943ثم قام كاتل)    

يصلح ألغراض البحث ،بدأ  كاتل ان حجم قائمة البورت كان كبير جدا ال أىور  للشخصية،
مصطلح ،وباستخدام كل من االجراءات التجريبية والداللية "معاني  (4500بتركيبة من )

(مصطلح 4500الكلمات "اضافة الى استعراضاته الخاصة ألدب الشخصية اختصر كاتل )
المصطلحات ،وباستخدام التحليل العاملي تمكن من  99(متغيرا وبلك الغي كاتل 35الى )

(عامال التي 16(عامال في الشخصية التي اصبحت جزءا  من )12كاتل من تشخيص )
 (.johnstrivastava,1999:5خلص اليها )

اال ان البدايات االولى لظهور العوامل الخمسة الكبرى للشخصية فكانت على يد       
سمة للشخصية ,والتي ضمنها  (22مسة عوامل من)حيث قام باستخراج خ (1949فيسك )

قائمة كاتل ،وهه العوامل التي استخرجها فيسك تشبه الى حد كبير ما سوف يعرف فيما بعد 
 (.GOLdberg,1993:27العوامل الخمسة الكبرى للشخصية . )
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باعادة تحليل عالقة TUbeschristal(1961) وكريستاليوبس قام كل من تثم       

من ثماني عينات مختلفة تراوحت ما بين طيارين اقل من تعليم ثانوي وطلبة من  المصفوفات
سنة اولى دراسات عليا ,وقد شملت تقييمات من قبل االساتدة والمشرفين واالطباء دوي 

 (. johnstrivastava,1993:27الخبرة في االعدادات كالدورات العسكرية )
ثيوبس وكريستال الى خمسة عوامل هي  وباستخدام التحليل العاملي توصل كل من    

االنبساط واالستبشار والطيبة واالتكالية واالتزان االنفعالي والتهيب ,واطلق عليها جولدينبرج 
 (.2010:285فيما بعد العوامل الخمسة للشخصية )ابو هاشم,

بمراجعة قائمة البورت وادبرت على اساس الفحص الدقيق  (1967كما قام نورمان )     
 (1961محتويات قاموس وبستر الدولي الثالث الجديد غير المختصر "والصادر عام ) لكل

قرن الذي يفصل بين هذا واضاف اليها المصطلحات الجديدة التي ظهرت في حوالي ربع ال
واصبح المجموع الكلي لقائمة البورت  , ي اعتمد عليه البورت وادبرتالمعجم والمعجم الذ

قاموس وبستر في طبعته المشار اليها بقدر ما فات الممكنة من وادبرت الكاملة وكل االضا
    .( 1998:87يقارب اربعين الفا من الصفات )عبد الخالق ,

التحليل العاملي لقائمة الصفات التي وضعها اخيرا توصل الى عزل خمسة  جراءوبأ     
واالنفتاح على  , لعصابيةا , ميرالض يقظة  , ابعاد اساسية للشخصية هي االنبساط ,الطيبة

 (.1996:8الخبرة )عبد الخالق واالنصاري ,
من خاللها  حللوابدراسة    DimanTakemoto(1981) وتيك وموتو دجمانثم قام        
(, وقد كشفت الدراسة 1961وكريستال ) (, وتوبس1949(,فيسك )1947عطيات كاتل)م

ي يشتمل على عشرين متغيرا قام بتطبيق استبيان نورمان ,والذ عن وجود خمسة عوامل ,كما
 De,2000:8)  وقد توصل الباحثان الى وجود خمسة عوامل  على عينة من الفلبين ,

Raad.) 
بعد دلك دراسة استخدم فيها قائمة نورمان المنقحة والتي تضم  رججولد باجرى      

,وباستخدام طرق مختلفة من التحليل  وعماميتها(صفة الختبار مدى استقرارها 1710)
رج الى ان العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بقيت ثابتة عمليا بعد ب العاملي توصل جولد

  (.  gohnStrivastav,1999:7تدويرها اكثر من خمسة مرات )
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( بعدا   1985وقام كل من كوستا وماكري بتطوير النموذج السابق حيث اضافا عام ) 

( مقياسين  لكل من المقبولية  1989االنفتاح على الخبرة كما طوروا عام ) جديدا اسمياه 
  1992: 180ويقظة الضمير كما استبدال بعد العصابية ببعد الثبات االنفعالي المنخفض )

,John ,McCre )  أسماء العوامل الخمس   1996وقد لخص عبد الخالق واالنصاري ,
 -: مبين في الجدول التالي كما هو  1989منذ إكتشافها وحتى عام  

 

( هذا التغير في التسمية بإن تاريخ العوامل  25-24: 2007ويفسر أبو هاشم )     
الى استخراج   Fiskeالخمسة الكبرى للشخصية يرجع الى أسماء عديدة , فتوصل فيسك 

خمسة عوامل للشخصية عن طريق التحليل العاملي لقائمة كاتل لدى عينات مختلفة 

العامل  العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول الباحث

 الخامس

الرغبة في  المسايرة منبسط ( 1949فيسك )
 االنجاز

 العقل الباحث الضبط االنفعالي 

 الثقافة االم االتزان االنفعالي االتكالية الطيبة االنبساط (1957كاتل )
 ثيوبسو

 (1961كريستال)
 الثقافة االم االتزان االنفعالي  االتكالية الطيبة االنبساط

 الثقافة الرفيقة االتزان االنفعالي يقظة الضمير الطيبة االندماج التفاعلي (1963نورمان)
االندماج  (1964بورجاتا )

 االجتماعي 
 الذكاء االنفعالية  االهتمام بالعمل المحبة

 التفتح العصابية يقظة الضمير الطيبة االنبساط (1985كوستا وماكري)
 االهتمامات العصابية ضبط الدوافع الطيبة التوكيدية (1985كونلي)
مستوى التطبيع  االستبشار (1986لورا )

 االجتماعي
 االستقالل االتزان االنفعالي التحكم الذاتي 

 الذكاء التوافق االندفاعية المالئمة االجتماعية،الطموح (1986هوجان)
 (1988ديجمان)

 
الرغبة في  المطاوعة/الصداقة االنبساط

 اإلنجاز
 الذكاء/الفطنة العصابية

عدم االتزان  يقظة الضمير الطيبة االستبشار (1988دي راو)
 االنفعال

 الثقافة الراقية 

بيبودي ، 
 (1989جولنبيرج)

 الذكاء الوجدان العمل المحبة االنبساط

 ذكي ومثقف مسيطر ضمير يقظ ذو  طيب/ متزن  التكيف االجتماعي (1989بويتون، باص)
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باستخدام التقارير الذاتية وتقديرات المالحظين واالقران , كما توصل كل ثيوبس وكريستال 

Tupes & Christal  عن طريق التحليل العاملي لقائمة كاتل الى خمسة عوامل للشخصية
, والثاني الطيبة  Surgencyعامل األول االنبساط او االستبشار اطلقا على ال

Agreeableness   والثالث االتكالية ,Dependability   والرابع االتزان االنفعالي ،
Emotional Stability   والخامس التهذيب ،Culture  برج بالعوامل  وأطلق عليها جولد

كد ان كل عامل منها عبارة عن عامل ، اذ ا  The big Five Factorsالخمس الكبرى 
مستقل تماما  عن العوامل األخرى ، بحيث يلخص هذا العامل مجموعة كبيرة من صفات 
الشخصية المميزة ، وقد يعكس ترقيم العوامل من واحد الى خمسة اتفاق الباحثين على 

ت ذات ظهور العوامل الخمسة في دراساتهم فيندرج تحت العاملين األول والثاني السما
الطابع التفاعلي ، في حين يصف العامل الثالث المطالب السلوكية والتحكم في الدوافع 
وكان العامالن االخيران أصغر العوامل من ناحية الصفات المندرجة تحتهما  فقد تكون 
العامل الرابع من السمات المرتبطة باالتزان االنفعالي كالهدوء والثقة مقابل العصبية والتوتر 

زاج المتقلب والنزعة الى الحزن والقلق ، ويصف العامل الخامس التكوين العقلي للفرد والم
 ومدى عمقه باإلضافة الى الخبرة الذاتية . 

ببناء قائمة لقياس العوامل الخمسة Costa&MaCrae(1985كما قام كوستا وماكري )    
اسم استخبار ،واطلقا على المقياس الجديد nessالكبرى للشخصية ،وهي العصابية 

 Extraversion and,The Revisedالشخصية المنقح للعصابية واالنبساطية والصفاوة 
NeuroticisOpenness Personality Inventory(NEO-PIR ثم قاما سميث وسنل )

Smith&Snell(1996)  بتطوير قائمة من الصفات اشتقت اساسا  من قائمة جولدبيرج
 Bipolar measure of the Big  personality Five للصفات ثنائية القطب

Goldbergs  . حيث استخرجا من هذه القائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية, 
ويمكن القول بوجود نموذجين للعوامل الخمسة الكبرى ،احدهما طوره كوستا    

(،وتم بناء قائمة للتحقق منه ،واألخر مرتبط بدراسات مستندة 1987-1985وماكرى)
ومقاس إجزائيا  بعدد من االختبارات العاملية  Psycho lexicalللمنحى النفسي المعجمي 

(،والنموذجان يتشابهان في عدد العوامل ، وفي محتوى 1990-1992طورها جولدبيرج )
نفعالي ،ولكنهما يختلفان في موقع العاملين العامل الثالث الضمير الحي ،والرابع االتزان اال
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من صفات المقبولية في نموذج جولدبيرج ، والعامل   Facetاألول والثاني إذا ان الدفء

والعقلية في نموذج جولدبيرج واالنبساط  NEOالخامس تم اعتباره االنفتاح على الخبرة في 
 Conscientious،ويقظة  الضميرAgreeableness، والطيبة Opennessوالتفتح 

 قياس العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية      2-1-2-4
 New –PL Costa & McCraeنموذج العوامل الخمسة الكبرى لكوستا وماكري : )أ   

1985-1992 ) 
يستند نموذج العوامل الخمسة الى ان فكرة الفروق الفردية الدالة على التفاعالت          

ذات شكل مسجل في اللغات التي يتحدث بها هؤالء األشخاص ، اليومية لألشخاص تصبح 
وعلى هذه الفكرة تمت مراجعة معاجم اللغة إلعداد قوئم بالمصطلحات الدالة على السمات 
الشخصية اإلنسانية ، اذا  نشأة العوامل الخمسة كان نتيجة للتقدم في علم اللغة المقارن ، 

اللغة المقارنة في معرفة السمات المشتركة حيث استفاد علماء نفس الشخصية من بحوث 
 ( . 92:  2011غات الحية  ) شقفة ، للشخصية عن طريق التحليل اللفظي لل

العوامل الخمسة واحدة من احدث النماذج التي تم تطويرها لوصف الشخصية د وتع     
ويعد من ضمن اكثر النماذج نظاما  تصنيفيا  للسمات على الرغم من النقد الذي وجه إليها  
إال انه هو المسيطر على مجال البحث العلمي في الوقت الحاضر حيث يوجد اجماع في 

مل الخمسة وتفسيراتها وقيمتها األساسية بالنسبة لتحليل مجال علم النفس يتعلق بهوية العوا
الشخصية ، كما ان هذا النموذج يعتبر أداة مفيدة في مجال تقييم الشخصية والتنبؤ بها فهو 
مفيد في فهم ظاهرة ما في ثقافة ما وبالتالي يمكن من خالله توفير لغة مشتركة حقيقية 

للتفكير والتصرف والشعور على نحو منسق)  لتناول وتعتبر نزعات وراثية لدى االفراد 
Ewen  1998: 141 .) 

( في اصلها  NEO –PF-5قاما كوستا وماكري بنشر قائمة العوامل الخمسة )      
،  وتتكون   1992ثم صدرت الطبعة الثانية لنفس القائمة عام  1989اإلنجليزي عام 

ل العاملي لنتائج نموذجهم األول وقد ( بندا  فقط اشتقت من التحلي 60القائمة الجديدة من ) 
وصالحيتها في قياس العوامل  ترجمت القائمة الجديدة الى العديد من اللغات وأثبتت نجاحها

 (. Manga et al.  2004: 640ة الكبرى للشخصية ) الخمس
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قياس موضوعية ،  ألداة وتكمن أهمية إضافة كوستا وماكري لهذا النموذج في تطويرها      

تقيس العوامل األساسية الكبرى للشخصية بواسطة مجموعة بنود تختلف طريقتهما عن 
مناهج الدراسات األخرى التي اعتمدت اساسا  على منهج المفردات اللغوية المشتقة من 

 (  12:  1996معاجم اللغة ) عبد الخالق واالنصاري ، 
د أكثر شموال  وتوسعا  مقارنة بالطرق األخرى ، وفضال عن ذلك فإن العوامل الخمسة تع    

في تأكيدها على وجود سمات الشخصية ، ويجب  وأزنكوتتفق مع نظريات البورت وكاتل 
النظر الى العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على انها اكثر النماذج وصفا  وشمولية 

ى متوسط ليست قليلة فهي ذات مد وازينكللشخصية اإلنسانية اذا قارناها بنموذجي كاتل 
 العدد كعوامل أيزنك وال كثيرة العدد كعوامل كاتل .

قائمة العوامل الخمسة الكبرى لكوستا وماكري عام  باعتمادمما تقدم فإن الباحث قام     
1997 Costa & McCrae  والتي صممت لقياس عوامل وابعاد الشخصية الخمسة الكبرى

والتفاني او يقظة  –والوداعة  -واالنفتاح على الخبرة  –واالنبساط –وهي ) العصابية 
الضمير ( بهدف قياس سمات او عناصر الشخصية وتأثيرها التفاعلي بين كفايات التدريس 

م الباحث بتقنين المقياس وتغيير وحذف لعينة البحث من مدرسي التربية الرياضية ، حيث قا
بعض الفقرات والتي لم تتناسب مع البيئة العراقية وعينة البحث وقام الباحث ايضا  بتحكيمه 

من قبل متخصصين في مجال علم النفس ليالئم مجتمع وعينة البحث والبيئة العراقية  
 على افراد عينة البحث بشكل خاص .بشكل عام ومن ثم تطبيقه 

 العوامل الخمسة الكبرى في الثقافات المختلفة : 2-1-2-5
قام عدد من الباحثين بالتحقق من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عبر الثقافات      

المختلفة ، حيث كانت الدراسات حتى وقت قريب مقصورة على المجتمع األمريكي الذي 
عميم هذه العوامل الكبرى على يتحدث اللغة اإلنجليزية فقط ومن هتا ظهرت الحاجة الى ت

 ( . 281:  1997لغات وثقافات مختلفة أخرى  ) األنصاري ن 
( الى ان هذا النموذج او القائمة قد تمت ترجمتها الى اكثر  2004ويشير ماكري في )     
ثقافة وثقافة فرعية من لغات مختلفة في القارات الخمسة ، حيث طبقت على فئات  63من 

كالبالغين ، الطلبة ، كبار السن  ( وبرهنت الدراسات على قابلية النموذج  عمرية مختلفة )
 ( McCrae  2004  9للتعميم عبر الثقافات  ) 
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أثبتت العديد من الدراسات صدق وثبات هذا النموذج بعد ترجمته الى العديد من      

،  الفنلنديةاللغات مثل االسبانية، البرتغالية , الهولندية ، األلمانية ، اإليطالية ، الكرواتية ، 
 (.  858:  2010الفرنسية ، الصينية  وغيرها ..( ) سليمان ، 

فس العوامل في بعض الدراسات التي أجريت ، األمر الذي يرجح اإل انه لم يتم إيجاد ن     
عدم وجود تلك العوامل في بعض الثقافات ، وعند دراسة العوامل الخمسة يجب وضع 

 جانبين في االعتبار :
 ال يوجدالحقيقة التي مفادها ان العوامل الخمسة شاملة ال يعني بالضرورة انه  األول :

 ثقافات االخرين .عوامل شخصية إضافية خاصة ب
مهمة  ال تكون الشخصية المعدل فإن جميع العوامل قد  استبيانعندما يتم تطبيق  الثاني :

فعلى سبيل المثال الفروق الفردية في االنفتاح على الخبرة قد يكون لها نتيجة قليلة في 
 ( . 23:  2012الثقافات التقليدية ، حيث خيارات الحياة محدودة جدا  )جبر ، 

بتطبيق Kallasmaa,et al,(2000للتحقق من عالمية العوامل الخمسة الكبرى قام )و    
القائمة الجديدة المنقحة للشخصية بعد ترجمتها الى اللغة االستونية ,وتم العثور على خمسة 
عوامل موازية لتلك التي تم العثور عليها في النسخة االمريكية ,وفي تركيا قام 

(Gulgoz,2002  بتطبيق النسخة المترجمة الى اللغة التركية من قائمة)NEO-PI-R  
 واظهرت النتائج تماثل العوامل مع تلك المستخرجة من عينة التقنيين االمريكية .

(ودراسة الرويتع 2001(,دراسة كاظم )1997وفي البيئة العربية من دراسة االنصاري )    
حول مصداقية نموذج العوامل الخمسة واظهرت هذه الدراسات وجود تناقض  (2007)

(عدم قابلية العوامل 1997حيث برهنت دراسة االنصاري ) الكبرى في البيئات العربية ,
 رالخمسة للتكرار عبر ثقافة شرقية كما ان قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية غي

 (2001في المجتمع الكويتي ,بينما أظهرت دراسة كاظم ) مترية السيكوصالحة من الناحية 
تمتع القائمة بدرجة مقبولة من االتساق الداخلي وأكدت النتائج على ان نموذج العوامل 

( الى 2007كما توصل الرويتع ) الخمسة الكبرى للشخصية يتمتع بالصدق عبر الثقافات ,
السعودية كما ان المقياس أداة جيدة في  يئةبمل الخمسة الكبرى في الاإمكانية استخراج العو 

(في وجود نفس البيئة 2007اكدته دراسة يونس وخليل ) تعميم العوامل الخمسة ,وهذا ما
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المريكية وعينات من ثقافات للعوامل الخمسة في العينة المصرية مقارنة بالعينة ا العاملة
 أخرى.

 في الشخصية :مميزات وخصائص نموذج العوامل الخمسة الكبرى 6 -2-1-2
يعرف نموذج العوامل الخمسة الكبرى في مجال الشخصية من أوسع نماذج الشخصية    

انتشارا  حيث تناولته العديد من الدراسات في مجال علم نفس الشخصية وعلم النفس 
لدراسة الفروق الفردية  اإلكلينيكياالجتماعي وعلم النفس الصناعي التنظيمي ,وعلم النفس 

(Rosellini&Brown,2011:28.) 
يوفر قواعد واسعة لوصف سمات  ويعتبر نموذج العوامل الخمسة الكبرى نموذجا  شامال ,    

الشخصية ,وكذلك تنظيم وتشخيص امراض الشخصية ,حيث اشارت الدراسات الى انه 
يحتوي تقريبا على كل ابنية الشخصية التي تم تحديدها في نماذج أخرى للشخصية 

 McCrae etاخذت من مضامين خاصة تعرف كل عامل على حدة ),خصوصا  التي 
al.,2005:270.) 

ان مقاييس العوامل الخمسة تمثل أداة موضوعية ومفيدة  (1995ثم استنتج بوتوين )     
وقد قدم جسرا  مفيدا  بين البحث األساسي في سيكولوجية الشخصية وعلم  لتقييم الشخصية ,

 (.120:2005النفس التطبيقي )محيسن ,
هذا وقد اكدت الدراسات صدق وثبات نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على     

جميع الفئات العمرية ولكال الجنسين ,وفي العديد من المجتمعات مثل 
 McCrae&Terracciano et(ودراسة )Guenole&chernyshenko2005دراسة)

al,2005(ودراسة)Yiketal.,2003(ودراسة)Gulgoz,2002(و,2002راسة)كاظم(ود 
وبناءا  على ما سبق فان العديد من الباحثين يرون ان نموذج العوامل  (,2007)الرويتع 

 الخمسة أداة مفيدة في تقييم الشخصية وقابلة للتطبيق على مختلف الثقافات .
المتغيرات الخمسة التي يحتويها النموذج تعطي احسن جواب لمسالة تركيب  إذ تعد    

الشخصية ,كما وان العوامل الخمسة الكبرى اعتمدت في بنائها لغة بسيطة ومفهومة بصورة 
والمتداولة في اللغة المستخدمة  المألوفةعامة ,حيث انها تضمنت اعدادا  كبيرة من السمات 

 (.,18:1996اس )عبد الخالق واالنصاري في التعامل اليومي بين الن
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اكثر شموال  وتوسعا  وعمقا  بالطرق األخرى وتتفق مع عوامل الخمسة الكبرى ال إذ تعد        

 كيدها على وجود سمات الشخصية .  نظريات البورت وكاتل وايزنك في تأ
 ثم أورد الزبيدي صفاتًا للعوامل الخمسة وهي كالتالي :

الخمسة هي طيف متصل االبعاد وليست انماطا  ,لذا فان االفراد يتباينون على االبعاد  - 1
 مساق ذلك الطيف ,ويقع غالبية األشخاص فيما بين نهاياتها المتطرفة .

 بعد بداية سن الشباب المبكر . (عاما  45تبقى ثابتة على مدى ) - 2
 يمكن ان تورث . - 3
 ين الثقافي .ثر بالتباشاملة كل الحضارات وال تتأ -  4
ذات فائدة في اكتساب البصيرة  العاملةمعرفة الشخص لموقعه على طيف االبعاد -5

 (. 48:2007-49,وتساعد على التحسن خالل العالج )الزبيدي 
 استنتاجات الباحث عن أنموذج عوامل الشخصية الخمسة  : 2-1-2-7

 ما يأتي:بعد اطالع الباحث على أنموذج لعوامل الشخصية الخمسة يستنتج 
قدرة العوامل الخمسة الكبرى على تحديد الفروق الفردية بين األشخاص  الفروق الفردية : -1

مما يؤكد ذلك تطبيق هذه العوامل على الجاهل والمتعلم والكبير والصغير وكذلك انتشارها 
 بين الثقافات األخرى.

والثبات كما برهنت مقاييس هذه العوامل على درجة عالية من الصدق  : الثبات والصدق -2
 العديد من الدراسات .

مقارنة بالنظريات السابقة تعتبر هذه النظرية من افضل النظريات من حيث  الشمولية : -3
الوصف والشمول للشخصية اإلنسانية ,حيث توفر للدارسين والباحثين نظاما  متكامال   للبحث 

 في الشخصية .
ا  كبيرا  من السمات الشائعة والدارجة في يضم نموذج العوامل الخمسة عدد سهولة اللغة : -4

 اللغة والمستخدمة في الحياة اليومية مما يجعل النموذج يمتاز بالوضوح لدى عامة الناس .
من الممكن أن يكون نظرية جيدة على وفق مبادئ عوامل الشخصية الخمسة  أنموذجإن  -5

دة التجريب والقياس، والبساطة تقييم النظريات وهذه المبادئ تتمثل باالقتصادية، وإمكانية إعا
في التفسير، والموضوعية، وإثارة جدل ودراسات عديدة،  وعلى الرغم من تحديده للشخصية 
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بخمسة عوامل، لكنه يوفر قاعدة مركبة من سمات واسعة لوصف َتعقيد وتنوع تركيب 

 الشخصية.
يتعلق بأن يوجد شبه اجماع في مجال علم النفس عامة وعلم نفس الشخصية خاصة فيما  -6

 انموذج العوامل الخمسة أكثر شيوعا  في العقود االخيرة.
ُيعد انموذج العوامل الخمسة للشخصية متوسطا  من حيث عدد العوامل، فهو ليس قليل العدد  -7

كعوامل ايزنك الثالثة وال كثير العدد كعوامل كاتل الستة عشر أو سمات البورت 
 وصف بناء الشخصية.(. وهذا يعكس التطور النظري في 18000ال)

هذا األنموذج يقود نتائج أبحاث عديدة دعمت االبعاد الرئيسة المألوفة في معظم نظريات  -8
 الشخصية وأدوات قياسها.

عميقة في أدبيات علم النفس مثل يقظة الضمير الذي يرتبط بالحاجة  مفاهيميوجود جذور  -9
 الى االنجاز والنظام، واالنفتاح العقلي يرتبط مع بعض مهارات التفكير االبداعي لكلفورد.

     استناد انموذج عوامل الشخصية الخمسة الى منهج التحليل العاملي، تجعله  -10
 من الناحية النظرية والتطبيقية.يستند على ُأسس منهجية علمية مركبة 

 نقد نظرية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية : 2-1-2-8
بالرغم من اإليجابيات والخصائص التي تتميز بها نظرية العوامل الخمسة الكبرى        

،اال انه قد وجهت لها بعض المآخذ واالنتقادات ولم تسلم من النقد ،حيث يرى البعض من 
علماء الشخصية ان نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية هي ليست نظرية متكاملة 

( . ويعد كل من كاتل وايزنك من اكبر  Mecrae& John1992 189للشخصية )
المعارضين لنموذج العوامل الخمسة الكبرى , حيث يصر كاتل على وجود ابعاد أساسية 
للشخصية اكثر بكثير من االبعاد الخمسة الكبرى في حين يؤكد ايزنك على ان العوامل 

اد ) عبد الخالق الخمسة كثيرة في عددها والبد من تقليصها الى عدد اقل من االبع
مجموعة من االنتقادات منها   Blok 1995( . وقد أثار بلوك  18:  1996واالنصاري ، 

في تطوير نموذج العوامل الخمس الجديد  استخدامه: حدود طريقة تحليل العوامل  وسوء 
، ونقص التحكم كتحيز االستجابة في  اللغة السيكولجية في تطوير النموذج  واستثناء
 (       121:  2005ت الذات الجديد  ) محيسن ، استبيانا
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ويشير الواقفي : يضاف الى ذلك ما يشير اليه النقاد من خطر اإلقالل من تنوع وتعقد     

طبيعة الشخصية ، حيث ال يمكن لقائمة من خمسة عوامل او خالف ذلك ان تستوعب 
تعقدية هذه الشخصية ، وتحيط بالمسالك التي يمكن ان تسلكها في المواقف المختلفة بحيث 

 (  28:  2012فراد بديناميتها وتعقدها  ) جبر ، تجسد بالتالي شخصيات اال
أن مصطلح الشخصية أوسع من ذلك المشار اليه من قبل   Darek Dawdaويرى     

المؤيدين لنموذج العوامل الخمسة الجديدة ، فنظرية السمات بصورة عامة ونموذج العوامل 
 محدود في بحوث ونظريات الشخصيةالخمسة صورة خاصة لها مكان 

  كفايات التدريس 2-1-3
ترجع الجذور العلمية لمصطلح الكفاية واستخدامها بصفة عامة الى علم النفس       

السلوكي اذ ارتبط مفهومها في بداية نشأته وانتشاره في مجال التشغيل والمهن وتدبير الموارد 
البشرية , حيث انه مفهوم جديد في اللغة العلمية بعلم النفس او علوم التربية اذ ساد الحديث 

( وعن السمات   interests( وعن الميول ) aptitudesات واالستعدادات )عن االمكاني
وعدت تمثل الخصائص النفسية التي تميز االفراد  ( personalities  triatsdeالشخصية )

 ( . 2:  2008) هناء عبد الكريم ، 
 : Competencyمفهوم الكفاية   2-1-3-2

والمهارات واالجراءات التي يحتاجها  وتعرف الكفايات بانها مجموعة من المعارف     
المدرس للقيام بعمله باقل قدر من الكلفة والجهد والوقت والتي ال يستطيع من دونها ان 
يؤدي واجبه بالشكل االمثل والمطلوب ومن ثم ينبغي ان يعد توافرها لديه شرط ال جازته في 

 (.  242:  2005) خالد طه ،  .العمل
ويرى )الربيعي( ان الكفاية في معناها الواسع هي معرفة واتقان المادة العلمية او      

اكتساب المهارات والقدرات ، كما انها تعني قدرة الفرد على ترجمة ماتعلمه  في المواقف 
الحياتية الفعلية وبناء على امكانياته الذاتية في امتالك المعرفة بطرق مختلفة تشير الى 

 2010نشيط الذهن والفكر بعمق لتصبح المعرفة جزء من سلوكه ) الربيعي، حسن االداء وت
:16  ) 

وتعرف الكفايات التدريسية بانها جملة تصرفات وسلوك المدرس والتي تتمثل بالمعارف      
  واالتجاهات والمهارات عند قيامه بأداء عمل يتم بالكفاءة والفاعلية
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( ان الكفاية هي القدرة على عمل شيء او  2009وحدد ) مصطفى محمد السايح ،      

 .احداث نتائج متوقعة
اما ) هييوت ( فيعرف الكفاية بانها مجموعة من المهارات والمعارف واالساليب       

) مرعي  .وانماط السلوك التي يمارسها المدرسون بصورة ثابتة ومستمرة في اثناء التدريب
 ( 69:  1981توفيق ، 

حسن –فاية ال يختلف كثيرا عن بعض المفاهيم القريبة مثل : ) المهارة ان مفهوم الك      
االداء _ الخبرة _ القدرة ( وعادة ما يتم استخدام الواحدة بدل االخرى ، كما يميز ) لوبالط ( 

 بين تصورين مختلفين لمفهوم الكفاية هما : 
 behavioristeالتصور السلوكي    -أ 
 congnitivisteالتصور المعرفي ) الذهني ( -ب

 .ام التي تقدر الفرد على انجازهافالتصور السلوكي يعرف الكفاية بواسطة االعمال والمه    
اما التصور المعرفي يبين الكفاية كاستراتيجية ونظام من المعارف . ) الزبيدي ، وأخرون ، 

2016  :18 .) 
ويعرفها ) ويبستر ( بانها امتالك المعلم او المدرس للمعلومات واالتجاهات والمهارات       

 (. 2: 2008والقدرة على اداء مهمة او واجب معين.) هناء عبد الكريم ، 
اما القاموس الموسوعي للتربية فعرف الكفاية بانها الخاصية االيجابية للفرد والتي       

از بعض المهام , ويؤكد بأن الكفايات شديدة التنوع فهناك الكفايات تشهد بقدرتها على انج
 العامة او الكفايات القابلة للتحويل والتي تسهل انجاز مهام عديدة ومتنوعة .

وكذلك عرفت الكفاية على انها هدف مرمى متمركزة حول البلورة الذاتية للطالب على      
الوضعيات باعتماد معارف مفاهيمية ومنهجية الحل الجيد للمشاكل المالزمة لمجموعة من 

 (. 121:  2003ديتشي ,  مندمجة ومناسبة . )
–ويعرفها فيليب بيرنو هي القدرة على تعبئة مجموعة من الموارد المعرفية قدرات       

الخ...( بقصد مواجهة جملة من الوضعيات بشكل مناسب) باوال , –معلومات –معارف 
الدريج ان الكفايات ينظر اليها على انها اجابات عن وضعيات (، ويشير محمد 41: 2004

 ( . 41:  2004مشاكل وعوائق تتألف منها المواد الدراسية . ) الدريج , 
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ونستنتج من ذلك بأن الكفاية هي مجموعة من القدرات والمهارات والمعارف يتحصن      

التي تستوجب ايجاد الحلول  بها الفرد او الطالب لمواجهة مجموعة من الوضعيات والمشاكل
 الناجحة لهما بشكل مناسب وفعال . 

يرى الباحث ان الباحثين الذين تمت اإلشارة الى تعريفهم للكفاية اتفقوا على انها القدرة      
 على معرفة واتقان عمل شيء او اكتساب مهارات وقدرات واتجاهات ألحداث نتائج مرغوبة

الباحث الكفايات التدريسية بانها: مجموعة مهارات  ومن خالل التعاريف السابقة يعرف
وقدرات ومعارف يجب على المدرس من امتالكها للقيام بواجباته ومسؤولياته على أحسن 

 وجه وأدق صورة .
وهنا يتفق الباحث مع الربيعي على أن الكفاية ومن خالل التعاريف السابقة تبنى على     

 في :مجموعة عناصر أساسية يمكن تلخيصها 
 المهارات والقدرات . -1
 االداء واالنجاز   -2
 الوضعية او المشكل .  -3
 حل الوضعية بشكل صائب وفعال .  -4
 تقويم الكفاية بطريقة شاملة .  -5

الوضعية ( والتي تعني  –اذا يتبين لنا ان الكفاية مرتبطة اشد االرتباط ) باألشكال    
تحاصر الحدث وتبين سياقه وقد مجموعة من الظروف المكانية والزمانية والحالية التي 

تتداخل الوضعية مع الظروف والمشاكل والمواقف والصعوبات والمحاكات والواقع واالطار 
.. الخ اي ان الكفاية قائمة على اتمام المهمات الصعبة وايجاد الحلول المالئمة للمشاكل 

عية هي عالقة استلزام المطروحة في الواقع الفعلي , اذا العالقة الموجودة بين الكفاية والوض
 (. 338:  2021) محمود الربيعي وأخرون , اختباري وديداك يكي وتقييمي . 

يتفق كل من ) الربيعي ، وعبدهللا بن مسلم وآخرون ( على ان تحديد الكفاية تبنى على     
مستوى الكفاءة التي يتم بموجبها اداء السلوك للطالب ويكون هذا معيار نحدد بموجبه بين 

اكتسب الكفاية ولم يكتسبها . اما االعداد القائم على الكفايات فيعرف بأنه االعداد الذي  من
يقوم على تصميم االنشطة التدريبية وتنفيذها بطريقة تؤدي الى انتاج مدرسين يمتلكون 
كفايات تدريسية محددة مسبقا تؤهلهم للدخول في مهنة التعليم وتبنى معايير الكفايات على 
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داف محددة لدى رفة المكتسبة والقابلية على تطبيقها باإلضافة الى تحقيق اهاساس المع

 (    78:  2018)  عبدهللا بن مسلم ،  المتعلمين
 أسباب ظهور الكفايات التدريسية : 2-1-3-3

 بما يلي :1967( الى االسباب التي ادت الى ظهورها عام 2003اشارت الفتالوي ) 
 افضل لعملية التدريس .بمردود  مطالبة الجماهير 
  التطور الواسع في مجال التربية, وظهور اتجاهات تربوية ونفسية معاصرة مثل : التعلم

 الذاتي, التعلم المصغر وغيرها .
  : انسحاب العديد من المفاهيم االقتصادية واستراتيجياتها على النظام التعليمي مثل

 اقتصاديات التعليم وغيرها .
  الذي سهل مهمة ظهور هذه الكفايات في عملية التدريس .التطور التكنولوجي 
  ظهور مبدأ المسؤولية في العملية التربوية , بحيث أدى تطبيق هذا المبدأ الى االنتقال

باهتمامات التدريس من عملية التعليم الى عملية التعلم وتحول دور المعلم من مصدر 
                 (22: 2016عون,للمعلومة الى موجه ومحفز وميسر لعملية التعلم.)ال

 تحديد الكفايات التدريسية : 2-1-3-4
 يحدد محمود كامل الناقة الكفايات في اربعة اسس رئيسية وهي :

 األساس الفلسفي :  -1
ان مفتاح اي برنامج قائم على الكفايات هو تحديد افتراضاته وأهدافه اي التصور       

العام عن المدرس الذي يعد من قبل الهيئة او المؤسسة التي تقوم على اعداده ومقدار 
 العطاء المنتظر منه وفي نفس الوقت التصور العام لدور هذه المؤسسة وطبيعتها . 

 االساس التطبيقي :  -2  
اي االستعانة بما اثبتته التجربة وأظهره التطبيق من معلومات وبيانات في تحديد      

الكفايات , وذلك الن المعلومات المبنية على التطبيق ينظر اليها دائما باعتبارها معلومات 
  صادقة .

 األساس الكفائي : -3
ر والمهام والواجبات التي اي االستناد في تحديد الكفايات على االساس من تحديد األدوا     

 العاملون ذي الخبرة في الميدان الفعلي . يؤديهسيؤديها من سيتم اعداده وذلك في ضوء ما 



 29         المشابهةالدراسات ......................الدراسات النظرية و......................................الفصل الثاني 

 
 األساس الواقعي  : -4 

عضاء ة واشراك العاملين في المؤسسة كأأي العودة الى البرامج الحالية والقرارات الموجود
محمود كامل الناقة , ) تحديد الكفايات الخبراء في –الطالب –المدربين -هيئة التدريس

2006 :2- 21  ) 
 مصادر اشتقاق الكفايات  :  2-1-3-5

يرى الباحث وجود العديد من المصادر التي يلجأ اليها الباحثون للوصول الى       
 الكفاءات المناسبة لبرامجهم ودراساتهم ومن اهم هذه المصادر :

 course translationnتحليل المقررات وترجمته الى كفايات  -1
ويتم فيه اعادة تشكيل المقررات الجارية وتحويلها الى فقرات تقوم على الكفاية , ويشير      

الى ان ترجمة المحتوى يعني تحويل محتوى المقرر, والتدرج    hall and jonsهل وجونز 
من االهداف العامة الى االهداف التعليمية الخاصة مرورا بالكفايات وذلك في خط متصل 

 ----الكفايات العامة  ----االهداف  ----يمكن تصويره على النحو التالي : المقرر 
رات . ويرى هوستون  ان هذا  االسلوب االهداف التعليمة والمها ----الكفايات الفرعية 

هو اكثر االساليب استخداما ) يرى هل وجونز ( اضافة بعد اخر ألسلوب ترجمة المحتوى , 
حيث يقترحان دعم هذا االسلوب بأساليب اخرى مثال يطلب من المعلمين تحديد ما يرونه 

.) من المقررضروريا من كفاءات واهداف يمكن اضافتها لما يشتق من كفايات واهداف 
 (  213:  2015اقبال عبد الحسين , ونبيل الجوري , 

 needs assessmentتحديد الحاجات   -2
تحديد الحاجات من مصادر اشتقاق الكفايات في ضوء طبيعة الميدان , وحاجاته وما  يعد

يراه الخبراء , والقائمون على التخطيط من مطالب معينة ألعداد االنسان الذي سيعمل في 
هذا المجال ويتطلب هذا المدخل تحديد حاجات المجتمع والمدرسة والمسئولين بمجال التعليم 

غيرهم , حتى يتم اشتقاق كفايات البرنامج في ضوء تلك الحاجات .                                               من مدرسين وطالب و 
 (  117:  2016)نهيل نزال ، 
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 competencyقوائم تصنيف الكفايات  -3    

من مصادر اشتقاق الكفايات قوائم تصنيف الكفايات اذ يعتمد هذا المصدر على القوائم 
ة التي ترتكز على عدد كبير من الكفايات التعليمية بما يوفر امكانية االختيار من الجاهز 

بينها بما يتألم وحاجات البرنامج في ضوء وجود استراتيجية واضحة ومحددة يتم في ضوئها 
اختيار العدد المناسب من الكفايات التي تشتق من منطلقات البرنامج واهدافه وهي متواجدة 

 ( 71-47:  2016لمطلق ، دراسات العربية واالجنبية . ) فرح افي العديد من ال
 مشاركة العاملين في مهنة التعليم وما يسمى بالمدخالت المهنية : -4

ويتضمن هذا المصدر االستعانة بالعاملين في مهنة التعليم ومؤسساتها  المصدر األول :
التعليمية المهنية بعملية االشتقاق للكفايات وتحديدها وتضمين ما يرونه ضروريا منها في 
برامج تربية العاملين ومشاركة المنتفعين من برامج األعداد في تحديد الكفايات التي تحتويها 

الل استطالع ارائهم وفق قدراتهم , بواسطة اساليب المقابالت هذه البرامج وذلك من خ
 الشخصية واالستبانات واستطالع الرأي .

دراسة المقررات التربوية الخاصة بطالب معاهد المعلمين وترجمة هذه  المصدر الثاني :
المعلم  –المقررات على اعتبار ان  االهداف سوف تكون هي الكفايات التي تكسب الطالب 

 الل التعلم الذاتي ,من خ
: اراء الخبراء والعاملين في المجال التربوي وذلك بالحصول على ارائهم بعد المصدر الثالث

حصر الكفايات وتحديدها وتضمين ما يرونه ضروريا بالنسبة لتحديد كفايات القياس 
 (  33-32:  2014) جامل ,   والتقويم.

 انواع الكفايات التدريسية : 2-1-3-6
يشير محسن علي عطية هناك من الكفايات التي ترتبط بمجال تربوي خاص في تنمية    

:  2016شخصية المتعلم من الناحية المعرفية , والوجدانية ,والنفسحركية.) محسن عطية ، 
 ( ان هناك اربعة انواع من الكفايات المهنية وهي : pineda  2013( كما اشار )  111

وهي المعلومات والمهارات العقلية الضرورية الداء الفرد ) المعلم  ( الكفايات المعرفية:  -1
 في شتى مجاالت عمله التعليمي والتعلمي .
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وهي استعدادات الفرد ) المعلم ( وميوله واتجاهاته وقيمه الكفايات الوجدانية :  -2

اتجاهه ومعتقداته وهذه الكفايات تغطي جوانب متعددة , مثل حساسية الفرد وثقته بنفسه و 
 نحو مهنة التعليم .

هي تشير الى كفايات االداء التي يظهرها الفرد او المعلم وتتضمن الكفايات األدائية :  -3
المهارات النفس حركية , واداء هذه المهارات يعتمد على حصيلة المعلم من كفايات معرفية 

 سابقة .
علم للكفاءات السابقة في الميدان وهي التي تشير الى اثراء اداء الم الكفايات االنتاجية : -4

 التعليمي , أي اثر كفايات المعلم في المتعلمين , ومقدار تعلمهم المستقبلي او في مهنهم.
 وهناك كفايات حسب طبيعة عملية التدريس وهي اربعة اربع كفايات :

,  وتشمل كفايات فهم طبيعة المرحلة العمرية للطالب كفايات متعلقة بالجانب النفسي : -1
 والمرحلة الدراسية  وفهم تطبيق نظريات التعليم والتعلم .

وتشتمل على كفايات فهم محتوى المنهاج التربوي  الكفايات المتعلقة بالجانب المعرفي:  -2
 , ومعرفة غاياته والتحكم في استراتيجيات التدريس والتمكن من اجراءاته .

وتشمل بعض الكفايات  خطيط الدروس :الكفايات المتعلقة بتنظيم المواد الدراسية وت -3
 المتعلقة بكيفية التدريس .

وتشمل على بعض الكفايات مثل : القدرة على  الكفايات المتعلقة بتحقيق النتاجات : -4
 ( 23:  2016) العون ,  تنمية وتطوير التفكير العلمي للطالب. 

 : ( الى انواع من الكفايات المهنية  2015وعساف )  وهناك كفايات قد صنفها األغا ,
 : وهي المرتبطة بمهارة تحديد االهداف التعليمية , وصياغة  كفايات المادة الدراسية

 االهداف السلوكية وتنظيم عناصر الدرس بشكل متسلسل .   
 : س هي المرتبطة بمهارة استخدام الطرائق الحديثة في التدري كفايات اساليب التدريس

 ومهارة طرح االسئلة , واستخدام تكنلوجيا التربية وربط المعلومات السابقة بالجديدة .
 : تلك المرتبطة بخصائص المتعلم ومرحلته العمرية وتشجيع  كفايات تربوية عامة

عملية التفاعل الصفي باستخدام الثواب والعقاب وفق االصول التربوية والنفسية والدينية 
. 
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 وهي مرتبطة بألمامه بطرئق التحليل ذاتي والتجديد المعرفي : كفايات التعليم ال

 والتفكير الناقد واالبداعي .
 : هي المرتبطة بأتقانه الستخدام اساليب التقويم المختلفة والقدرة على  كفايات التقويم

:  2015تعليم طالبه التقويم الذاتي واصدار االحكام والتحقق .) االغا , عساف , 
204- 205) 

:        من خالل عرض أنواع الكفايات التدريسية وتقسيماتها وتفرعاتها وجد الباحث     
أن هناك اختالف بين تصنيف وآخر للكفايات التدريسية من حيث أنواعها وتصنيفاتها فقد 
كان ألصحاب كل نظرية او تصنيف رأي خاص بهم في تفسير أنواع الكفايات كال  حسب 

ب الكفاية ، ويعتبر هذا االختالف من األمور التي تكمل الصورة من المجال الذي يراه يناس
اجل اإلحاطة بكل األنواع والتصانيف للكفايات التدريسية اذ يعد االختالف في الرآى التي 
تنظر للكفايات من عدة مجاالت ، هو أثراء او أضافة للكفايات التدريسية وتنوعها ، التي 

لعملية التربوية في جميع مجاالتها وأقسامها ، في اكسابها يأمل الجميع من القائمين على ا
للمدرسين والمعلمين وأساتذة ومن ثم توظيفها في أدائهم المهني والوظيفي على أحسن وجه 
وأتم صورة وبالتالي االرتقاء بالسلوكيات التعليمية للمعلم او المدرس لتحقيق الكفايات المراد 

انيف والتقاسيم للكفايات من قبل الباحثين الرواد كال  حسب ،  ونتيجة لتعدد التص  أستهدافها
المجال الذي يراه له عالقة بالكفاية  فمنهم من يرى الكفايات المتعلقة بالجانب النفسي ، 
والكفايات المتعلقة بالجانب المعرفي ، والكفايات المتعلقة بتنظيم المواد الدراسية وتخطيط 

النتاجات ، ومنهم من صنفها الى الكفايات التربوية ،  الدروس ، وكفايات متعلقة بتحقيق
وآخر الى كفايات مهنية ، او كفايات تربوية عامة ، او كفايات التعليم الذاتي والتجديد 
المعرفي ، او كفايات التقويم ، او كفايات التدريس الشائعة ،  فقد اتفق الباحث مع تصنيف 

 اربع أنواع حسب مهنيتها . ( الذي قسم الكفايات الى 2013باينيد ، ) 
 تصنيفات الكفايات التدريسية :  2-1-2-7
 ة في بعض المؤسسات التربوية هي هناك تصنيفات للكفايات التدريسي يشيرمحمود الربيعي 
 تصنيف جمعية مربي المعلمين االمريكية : -أ

قامت هده الجمعية بتصنيف ونشر المهمات التدريسية التي توقع القيام بها ضمن وثيقة 
 تربوية احتوت على مايلي : 
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 معرفة الفلسفة التربوية للمرحلة التعليمية . -1
 معرفة االهداف التربوية والتعليمية للمرحلة . -2
 معرفة مبادى ونظريات التعلم .  -3
 المرحلية .معرفة استعدادات وميول التالميذ  -4
 معرفة كيفية تخطيط وتطوير المنهج .  -5
 معرفة كيفية استخدام استراتيجيات التحليل والتقويم  -6
 استخدام استراتيجيات تحضير الدرس وتنفيد الدرس .  -7
 معرفة كيفية التعامل المناسب مع الطالب وافراد مجتمع المدرسة   -8
 على التعلم .معرفة حل المشكالت وصناعة القرارات الوظيفية الساعدة  -9

 االستمرار بالنمو الشخصي والوظيفي والقدرة عليه . -10
 تصنيف مكتب التربية بوالية كاليفورنيا : -ب  

تم تقويم الكفايات الشخصية التي تنشئها باستمرار انظمة التربية المحلية في كلية المعلمين 
 بكاليفورنيا بالقائمة التالية :

 الكفايات الشخصية : -ا 
 اطفي .                 االتزان الع 
  .  الصوت الواضح 
     . الصحة والحيوية 
     . الحماس والمثابرة 
 .  التأدب واللياقة 
      . المظهر الجيد المناسب للعمل 

 الكفايات التدريسية :  -ب 
  . تحضير الدرس يوميا 
        . مراعاة رغبات الطالب للتعلم 
 . مراعاة الفروق الفردية  

 االبتكار في الدرس .        -
 ( 351-350:  2021استخدام طرائق تدريس مناسبة .) محمود الربيعي وأخرون ,   -
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 :  استنتاج الباحث عن الكفايات التدريسية  2-1-2-8

عملية التدريس عملية صعبة , وتتطلب قدرات ومهارات عالية , فهي على شكل       
سلوكيات يؤديها األستاذ , سواء كانت استجابات انفعالية حركية او لفضية اثناء المواقف 
التعلمية لكن هذه السلوكيات يجب ان تكون لها شروط محددة لتحقيق افضل المخرجات 

يسمى بالكفايات وهده الكفايات يكتسبها األستاذ من خالل عمليات والمدخالت التعليمية , ما 
او من خالل ما يتلقاه الطالب  التطبيقيو  الميدانيالتدريب  اثناءل او تلفة , قبتكوينية مخ

من معارف , وهذا ما يسمى بالتربية العملية او اثناء الخدمة بمشاركة او المطبق المعلم 
 االستاذ في الندوات التربوية او الدورات التدريبية من دروس عملية نموذجية وغيرها 

ومن خالل الدراسة النظرية لمتغير الكفايات الدراسية في درس التربية الرياضية هي       
تنوعة من مركبات الكفايات التدريسية المعرفية واالدائية اهمية امتالك األستاذ مجموعة م

والوجدانية واالنتاجية واستثمارها في طالب المراحل المختلفة لينتقل االكتساب من المعلم الى 
 المتعلم وهذا ما يسعى الجميع لتحقيقه ليكون خزين يستغله الطالب وقت التعلم .

 :االداء المهني  2-1-4
ان الحاجة الى مدرسين على مستوى عال من الكفاءة ضرورة يتطلب الفرق الحاجات        

اال ان مشكلة المدرسين الضعفاء ، ليست باألمر الجديد هذه المهنة لكون مناهج إعدادهم لم 
حوا ال يسايرون متطلبات تستطيع مواكبة التطورات المتالحقة التي نعيشها حاليا وبهذا أصب

د اتجهت معظم الدول إلى جعل التدريس الجيد هو وسيلة لمواكبة التطور وقالعصر . 
السريع للثورة العلمية والطريقة الناجحة لضمان النمو والتطور لكل العاملين في مهنة 
التدريس والذين يتمتع معظمهم باستعدادات طبيعية ومميزات تفوق مستوى عملهم غير ان 

، طبيعية المناهج الدراسية ، وسائل التعليم ، عدم هناك عوامل معوقة منها نقص الخبرة 
القدرة على التكليف للعالقات اإلنسانية ، ضعف القدرة في معالجة شؤون اإلداريين ، هبوط 
المستوى العلمي ، والمطالبة بالحصول على الجوائز واالمتيازات ، جميعها تقف حائال دون 

داتهم الطبيعية ، لذلك فان إدراك النظريات تمكين المدرسين من استثمار طاقاتهم ، واستعدا
الجديدة وتحسين طرائق التدريس واستعراض اإلحداث المستمرة من فترة إلى أخرى للبحث 
عن البدائل تزيده من الخبرة المهنية للمدرس وتعد عامال مشجعا في كل جانب من جوانب 

 .أداءه المهني 
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ت اهتماما كبيرا من قبل المنظرين موضوع األداء من الموضوعات التي نال يعد     

والدارسين في المجاالت اإلدارية ، إذ انه يعد الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهداف العمل 
بالمنظمات ، فضال عن ان األداء يعبر عن مستوى التقدم الحضاري واالقتصادي لجميع 

اإلداريين  الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، ومن هنا نجد ان غالبية المسئولين
بمختلف مستوياتهم اإلدارية يعطون موضوع اداء العاملين والعوامل المؤثرة فيه األهمية 

الفردي داخلها والذي يعكس مدى  لألداءالقصوى ، نظرا الن أداء إداراتهم ما هو انعكاس 
رضا العاملين عن االدارة . ومن هنا فانه يجب التركيز في البحث والتطبيق على محاولة 

عرف على حقيقة االداء ، ومعرفة العوامل التي تحدده وتؤثر فيه حتى يمكن معرفة الخلل الت
الوزناني ،  والسعي الى تصحيحه ، مما قد يساعد على تحقيق مستويات األداء المطلوبة.)

1999  :48   ) 
 مفهوم االداء المهني : 2-1-4-2

يشير مفهوم األداء في اللغة الى : )) عمل او انجاز او تنفيذ ، واالداء هو الفعل     
المبذول او النشاط الذي تم انجازه . فاألداء هو نتاج جهد معين قام ببذله فرد النجاز عمل 
معين ، واالداء الوظيفي يقصد به )) القيام بأعباء الوظيفة من مسئوليات وواجبات وفقا 

    ( 55: 1999مطلوب من الموظف الكفء المدرب (( . ) الوزناني ،للمعدل ال
في حين عرفه بدوي ومصطفى بأنه : )) ناتج جهد معين قام ببذله فرد أو مجموعة من     

 ( 1985اإلفراد النجاز عمل معين ((. ) أحمد ، ومصطفى محمد ، 
و الهدف المخصص له وعرفه المير بأنه : )) نشاط يمكن الفرد من انجاز المهمة أ    

بنجاح ، ويتوقف ذلك على القيود العادية لالستخدام المعقول للموارد المتاحة ((.)المير، 
1997  :213  ) 

بينما عرف سليمان األداء بأنه : )) قدرة اإلفراد في تحويل المدخالت الخاصة بالتنظيم      
 2005. ) سليمان محمود ، الى عدد من المنتجات بمواصفات محددة وباقل تكلفة ممكنة ((

:12 ) 
فقد عرف االداء بانه الجهد الذي يقوم به الشخص النجاز عمل ما  ( Good )اما     

 (    Good , 1978 :5بالفعل حسب قدرته واستطاعته .) 
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اما االداء المهني والذي يسميه البعض باالداء الوظيفي فمن وجهة نظر مجبر : )) ما    

ر  من اعمال او انشطة مرتبطة بوظيفة معينة ، ويختلف االداء من يقوم به موظف او مدي
 ( 49, ص 1994وظيفة الخرى وان وجد بينهما عامل مشترك ((  ) ابراهيم :, 

ولعسكر علي العريان رأي اخر حيث عرفا االداء الوظيفي بانه : )) تفاعل سلوك       
حدد بتفاعل جهده وقدرته النجاز الموظف مع ما يقوم به من عمل ، حيث ان هذا السلوك يت

 ( 16:  1982العمل( ) العريان ،  هذا
في حين يرى باجابر ان االداء الوظيفي هو : )) تفاعل لسلوك الموظف ، وان ذلك      

 (   24:  1998السلوك يتحدد بتفاعل جهده وقدرته (( ) باجابر عبدهللا ، 
عند قيامه باي عمل من  يحققه الموظفاما الماضي فعرف االداء بانه : الناتج الذي    

 عن مفهوم االداء مثل االنتاجية  المسميات التي تستخدم للتعبيروهناك الكثير من االعمال , 
 او كفاءة االداء .. ويعبر عن االداء احيانا بالفاعلية والكفاءة . 

في مجال التربية والتعليم هو موضوع دراستنا فيقصد به  اما من ناحية االداء المهني   
تلك االعمال او االدوار التربوية والتعليمية التي يؤديها المدرسون في المدارس بهدف تحقيق 

مل المدرسون التوصل اليها ، حيث توصف هذه الحالة هداف التربوية أي النتائج التي يأاال
بها ، من خالل استغالل الموارد المتاحة بوسائل بانها فعالة أي حققت االهداف المنوطة 

 (    13:  1998جوه . ) الماضي ، اتبعت في الوصول الى النتائج المر 
 عناصر االداء المهني  2-1-4-3

 ( 422:  2000,  محمد الصيوفييمكن تحديد عناصر االداء المهني فيما يلي : )    
وتشمل المهارة المهنية ، والمعرفة الفنية والخلفية العامة أ( المعرفة بمتطلبات الوظيفية : )

 بمتطلبات الوظيفية والمجاالت المرتبطة بها . 
وتشمل الدقة والنظام من االتقان والبراعة والتمكن الفني , والقدرة على )ب( نوعية العمل : 

 ذ العمل ، والتحرر من االخطاء . تنظيم وتنفي
 وتشمل حجم العمل المنجز في الظروف العادية وسرعة االنجاز .  )ج( كمية العمل :

ويدخل فيها التفاني والجدية في العمل ، والقدرة على تحمل المسئولية )د( المثابرة والوثوق : 
  شراف والتوجيه . ال في مواعديها ، ومدى الحاجة لألوانجاز االعم
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 قياس االداء :  2-1-4-4

تعددت تسميات ) قياس االداء المهني ( فيسمى احيانا تقييم االداء او تقويم االداء ،       
واحيانا اخرى يطلق عليها تقدير الكفاية ، او تقدير الجدارة والكفاية ، او تقدير االداء .     

وقد عرف الصيرفي قياس االداء بانها تعني : )) قياس اداء العامل بالنسبة النتاجه وسلوكه 
 (      42: 2003محمد الصيوفي، عارفه وتقدير مدى توافر مهارات وصفات معينة لديه (( ) وم

التي يقاس بها مستوى اداء المنظمة  ت ( تقويم االداء بانه )) العمليةكما عرف ) عبيدا    
 (67 :1995عبيدات ، وتقويم معدالتهم االنجاز الحقيقية للعاملين في مدة زمنية معينة .) 

اما في مجال التربية الرياضية فان قياس االداء يعد عملية تحديد مستوى انجاز مدرس      
:  2013الربيعي،  سية في ضوء الكفايات الالزمة لذلك )يالتربية الرياضية لمهامه التدر 

152) 
ولهذا فان عملية تقويم االداء تشتمل على سلسلة مترابطة من مراحل العملية االدارية      

ديد االهداف ثم وضع خطة واضحة المعالم لم يهدف تحقيق االهداف ، ثم وضع تبدأ بتح
اساسية من  دة االدارية مواردها لتنفيذ الخطة الموضوعة ويمثل تقويم االداء ركيزةبتنظيم للوح

ركائز العملية الرقابية خاصة في مقارنة االداء الفعلي بمؤشرات ادائية محددة مسبقا للتعرف 
 يرها .  وتبر  على االنحرافات

 وسائل قياس االداء  2-1-4-5 
:  1993) متولي السيد ،  هناك عدة طرق واساليب تستخدم في عملية قياس االداء ومنها: 

54  ) 
وتتم من خالل قياس الرئيس بالوقوف شخصيا على طريقة المالحظة المباشرة :  -1

العاملين للتعرف على سير عملهم وسلوكهم ، وهذا فيه مضيعة للوقت ، وقد يفسر بعض 
المدرسين ذلك بعدم الثقة من قبل الرئيس المباشر ، ومن الصعوبة ان يتمكن الرئيس من 

ر طريقة المالحظة االطالع على كافة العاملين وما يبدونه من اعمال ، وبذلك تقتص
 المباشرة على القليل من العمل والعاملين . 

ُيرتب الموظفين ترتيبا تنازليا او تصاعديا حسب كفاءه كل منهم  طريقة الترتيب العام : -2
والمتابعة الفعلية لعملهم ، أي تقييم الموظف بشكل عام وقد يكون  باألشرافويقوم الرئيس 

 هناك تحيز لموظف على حساب موظف اخر .  
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يتم توزيع العاملين حسب قدراتهم وكفاءتهم على شكل  طريقة التوزيع االجباري : -3

منحني طبيعي ، حيث تقع النسبة العالية في أي مجموعة كبيرة في الفئة المتوسطة ، ثم 
تدرج التوزيعات بنسب اقل بالتساوي على طرفي المنحن وهكذا ، وهذا الطريقة يعيب عليها ت

 بانها غير عادلة من الناحية التطبيقية لتقييم اداء العاملين .          
 .  لألداء ن بالمعايير او المعدالت الموضوعةمقارنة االداء الفعلي للعاملي -4
عمالهم حكم على مدى كفاءتهم في النهوض بأدورية لل اجراء اختبارات للعاملين بصفة -5

 او مدى صالحيتهم للترقية او النقل الى وظائف اخرى . 
داء الفرد أي تقييم اداء الفرد ومقارنة لوب تقييم المجموعة او االفراد ألاستخدام اس -6

 بزمالئه او اقرانه بمجموعة العمل . 
والمشرفين بصفة خاصة ،  الرؤساءس اداء هداف وهو يصلح لقيااسلوب االدارة باأل -7

حيث تحدد اهداف معينة لمشاركتهم وهم ملتزمون بتحقيقها خالل فترة التقييم كما يتم تحديد 
هداف معينة بشكل مرضي ويشترط ان الداء التي تعكس تحقيق المرؤوس ألمستويات ا

 (                5: 1993متولى السيد، )  تكون االهداف المحددة قابلة للقياس .
 منظومة االداء المهني للمدرس: 2-1-4-6

 وخارجه الفصل داخل المدرس عاتق على تقع التي األدائية والمهام لياتالمسؤو  تتعدد       
ا ُيعد ال ,فالمدرس ا أو ، تعليمي لبرنامج ُمقدم   والثقافة للمعرفة ناقال   أو ، أدبية لمقوالت سارد 

ا ولكنه ، فحسب  ، الفعالة االجتماعية التنشئة تالميذه لتنشئة وراع   ، فاضل ُمرب أيض 
 من المدرسة داخل المدرس أنشطة تتنوع أن البديهي فمن لذلك ، اإلبداعية لطاقاتهم وُمفجر

 : التالي في األنشطة هذه وتتلخص ، بالمدرسة المنوطة التربوية األهداف تحقيق أجل
ا التعليمية األهداف تحديد .1  . دقيق ا تحديد 
 . التعليمية المواقف تخطيط .2
 للتنظيم المستويات المختلفة وبين المدرس بين سواء التربوي  لالتصال فعالة شبكة بناء .3

 المحلى وبين المجتمع بينه أو تالميذه، وبين بينه أو ، بالمدرسة اإلداري 
 . التعليمية األهداف يحقق بما وإرشادهم الطالب توجيه .4
 . الدراسية البرامج تقويم .5
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 عالقات لها ، بذاتها قائمة منظومة األداء هذا أن تبين المدرس ألداء اُلنظمية والنظرة      

 أداء منظومة فإن نفسه الوقت وفي ، التعليمي للنظام األخرى  المنظومات مع متبادلة
 التأثيرية العالقات خالل من وذلك ، بينها فيما متفاعلة فرعية نظم عدة من تتكون  المدرس
 يلى: فيما النظم هذه وتتمثل ، الفرعية النظم هذه بين المتبادلة

 . األهداف نظام .1
 . األداء معدالت نظام .2
 . الشخصية الصفات نظام .3
 (27:  2008) زينب علي ، وغادة عبد الحكيم ، .  للمدرس العامة الفعالية نظام .4

 تعريف مدرس التربية الرياضية : 2-1-4-7
م أن يعدد تعريفات مدرس التربية البدنية ولكن يكاد يجمع 2005يشير أمين الخولي      

الثقاة أن مدرس التربية البدنية هو الشخص الذى يحقق أدوارا مثالية في عالقته بالطالب 
بصيرة  والثقافة والمجتمع والمدرسة ومجال التربية البدنية والرياضة . ويتوقف هذا على

ية ونظرته نحو نظامه األكاديمي ومهنته . كما يتوقف على السياقات مدرس التربية البدن
 ( 147:  2005التربوية والمناخ التربوي المدرسي . ) الخولي ، والشافعي،

م، أن المدرس هو " قائد الموقف التدريسي 2006ويضيف بدور المطوع وسهير بدير      
تنفيذي للمنهج المدرسي ، وهو الذى وموجهه ، وهو الذى يناط به مسئولية وضع البرنامج ال

يخطط للدرس ، وهو الذى يخطط لمستوى الدافعية الواجب توافرها في الطالب ، وهو الذى 
يختار طرائق التدريس المناسبة ليقدم الدرس ، فهو صانع التدريس وأداته التنفيذية حيث أن 

هداف التعلم لدى التدريس وسيلة اتصال تربوية تخطط وتوجه من قبل المدرس لتحقيق أ 
الطالب ، وهو الذى يقوم بتقويمهم وتحديد مستوى تحصيلهم ، وهو القدوة التي يقتدى بها 

 (   266: 2006الطالب والمثل الفعال الذى يمثلونه" ) بدور المطوع ، وبدير ،
 الخصائص المهنية لمدرس التربية الرياضية : 2-1-4-8
 وتتعدد وجهات النظر التي تشير إلى الخصائص المهنية لمدرس التربية الرياضية كالتالي : 

 هناك من قسمها إلى ثالثة أقسام وهي :
يقصد به امتالك المدرس لمجموعة من الخصائص والصفات  االستعداد المهني : .1

 يتواجد هذا تؤهله ليكون مدرسا وذلك الن هذا االستعداد يوجد عند بعض األفراد بينما ال
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االستعداد عند أفراد آخرين وذلك حسبما تشير إليه العبارة المأثورة : " إن المدرس يولد 
مدرسا بمعنى أن المدرس الكفء يولد ومعه صفات خاصة تؤهله لمثل هذه المهنة عندما 

 يكبر" ، ومن هذه الصفات :
 . قوة الشخصية 
 .الصوت الواضح المؤثر 
  في اآلخرين.المالمح المعبرة المؤثرة 

إن هذه الصفات وغيرها التي يتحلى بها المدرس الناجح تولد معه ، وتنمو أثناء نموه ،      
حتى يكتمل نضجه فتكون له خير معين ألداء مسئوليات هذه المهنة )مكارم ابو هرجة ، و 

 ( 30: 2000زغلول، 
علومات يقصد به امتالك المدرس مجموعة من األفكار والم الخصائص المعرفية: .2

 تؤهله لتدريس التربية الرياضية ، ومن أهم هذه الخصائص :
 . اإلعداد األكاديمي والمهني 
 . اتساع المعرفة واالهتمام 
 .المعلومات المتوافرة للمدرس عن تالميذه 
  . استخدام المنظمات التقدمية 

يقصد بها امتالك المدرس مجموعة من السمات الشخصية  الخصائص الشخصية: .3
 التي تجعله قادرا على التواصل مع تالميذه ، بحيث يؤثر فيهم ايجابيا ومن هذه الخصائص:

 . قوة الصوت 
 . احترام اآلخرين 
 . التعاون مع الزمالء وإدارة المدرسة 
 ، ( 239 – 236: 2000اإلنسانية في التعامل .   ) ابو هرجة ، وزغلول 

 : المدرس أداء تقويم أساليب 2-1-4-9
،  للمعلومات تجميع مجرد ليست فهي ، شاقة عملية المدرس أداء تقويم عملية إن      

ا تتضمن وإنما ، المدرس بأداء الخاصة والشواهد  لتلك الرصين العلمي التحليل أيض 
ا محددة أهداف ضوء في والشواهد ، المعلومات   . سلف 
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 : اآلتي في المدرس أداء تقويم خطوات وتتلخص

 . المدرس يحققها أن يجب التي األداء مستويات تحديد -1
 . للمدرس الفعلي باألداء الخاصة المعلومات تجميع -2
 تحقيقه يجب بما ومقارنتها ، الفعلية المعلومات هذه عنها أسفرت التي النتائج تحليل -3

 . الفروق  مصادر ، وتحديد
يتبعها  معينة موضوعية طرق  أو أساليب ضوء في السابقة الخطوات تتم أن ويجب      

أو  المدرسة، مدير أو العمل، زمالء أو الموجه، أو ، " األول المدرس " كان سواء المقوم
 لتنمية وذلك نفسه، المدرس أو الطالب، أو المتابعة، لجان أو بالمدرسة، التعليم مسئول

 هي: األساليب وهذه للمدرس، واالجتماعية واألكاديمية، ، والمهنية الجوانب الشخصية،
 المدرس مقابلة -1
  . المدرس مقدرة / كفاءة اختبار -2
  . الصفية المالحظة -3
  الطالب تقديرات -4
  . الزمالء نقد -5
  الطالب تحصيل -6
  الذاتي التقويم -7
 (132: 2000ونصر الدين ، )محمد عالوي ،.  مباشرة غير مقاييس -8

  المشابهة )المترابطة (الدراسات  2 -2
 (    2016حمد ستار العنزي ) دراسة   1 -2-2

درجة ضغوط العمل وعالقتها بالكفايات التدريسية لدى معلمي التربية  عنوان الدراسة : 
 الكويت .         الرياضية من وجهة نظرهم في دولة

درجة ضغوط العمل وعالقتها بالكفايات التدريسية  هدف البحث الى الكشف:  اهداف البحث
اعتمد  : منهج البحثمعلمي التربية الرياضية من وجهة نظرهم في دولة الكويت "لدى 

 .  الباحث المنهج الوصفي وفق األسلوب االرتباطي
  (معلما  ومعلمة للتربية الرياضية وتم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائي241):عينة البحث
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  التدريسية وضغوط العملقام الباحث بتبني مقياس للكفايات  اداة الدراسة :

  spssبرنامج  : برنامج تحليل البيانات 
:  درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية للكفايات  اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

التدريسية مرتفعة باستثناء بعد كفايات التقويم كانت الدرجة متوسطة , باإلضافة الى عدم 
وجود فروق ذات داللة احصائية في درجة ممارسة معلمي التربية الرياضية للكفايات 

 التدريسية . التدريسية بمختلف االبعاد تعزى لمتغير الجنس والخبرة
 (  2013) دراسة القحطاني علي     2 -2-2 

" االتزان االنفعالي وعالقته بالسمات الخمس الكبرى للشخصية لدى عينة عنوان الدراسة : 
 من متعاطي المخدرات بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية

االنفعالي وسمات الشخصية يهدف البحث الى التعرف على مستوى االتزان :  هدف البحث
لدى متعاطي المخدرات وتعرف الفروق في االتزان االنفعالي وسمات الشخصية وفقا  لعدد 

 نوع المخدرات ( –مدة التعاطي  –من المتغيرات ) السن 
 أعتمد الباحث المنهج الوصفي االرتباطي والسببي المقارن :  منهج البحث

 تربية رياضية في محافظة بابل  ( مدرس ومدرسة380)عينة البحث وحجمها :
 : بناء مقياس للمناخ المدرسي ومقياس االداء المهني   اداة الدراسة

 spss: برنامج  برنامج تحليل البيانات 
ضرورة حرص الجهات التربوية ذات العالقة   -اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة : 

على متابعة ومواصلة الجهد للحفاظ على واقع المناخ المدرسي واالداء المهني وتنميتهما 
اإلفادة  - قدر اإلمكان باعتبارها مفاهيم مكملة لشخصية العاملين في هذا الحقل التربوي.

 .في بحوثهم ودراستهم  من المقاييس كأدوات بحث موضوعية من الباحثين واستخدامها
 دراسة احمد كريم محمد الشمري  2-2-3

المناخ المدرسي وعالقته باألداء المهني لمدرسي ومدرسات  التربية  "عنوان الدراسة : 
 محافظة بابلفي  الرياضية

: بناء وتقنين مقياس المناخ المدرسي , ومقياس االداء المهني  لمدرسي  هدف البحث
 التربية الرياضية في محافظة بابل  , والتعرف على نوع العالقة بين المناخ واالداء المهني.
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 : اعتمد الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والعالقات االرتباطية منهج البحث

 ( مدرس ومدرسة تربية رياضية في محافظة بابل380:) عينة البحث وحجمها
 :بناء مقياس للمناخ المدرسي ومقياس االداء المهني  اداة الدراسة 

 spss: برنامج  برنامج تحليل البيانات
ضرورة حرص الجهات التربوية ذات العالقة  -1اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة : 

اظ على واقع المناخ المدرسي واالداء المهني وتنميتهما على متابعة ومواصلة الجهد للحف
 قدر اإلمكان باعتبارها مفاهيم مكملة لشخصية العاملين في هذا الحقل التربوي.

 واستخدامها في بحوثهم  اإلفادة من المقاييس كأدوات بحث موضوعية من الباحثين-2
 والدراسات السابقةأوجه التشابه واالختالف بين الدراسة الحالية  2-2-2

 دراسة حمد ستار العنزي    -1   
:  تباينت الدراسات المشابهة من حيث هدفها فمنها اذ كانت دراسة )حمد العنزي(  الهدف

تهدف الى الكشف عن درجة ضغوط العمل وعالقتها بالكفايات التدريسية لدى معلمي التربية 
ية ، اما الدراسة الحالية تهدف الى بناء الرياضية حيث تبنى الباحث مقياس الكفايات التدريس

مقياس للكفايات التدريسية  والتعرف على مستواها لدى مدرسي التربية الرياضية بمنطقة 
 الفرات االوسط .

: تباينت الدراسات المشابهة من حيث منهج البحث اذ استعمل )حمد العنزي(   منهج البحث
لدراسة الحالية استعمل الباحث المنهج الوصفي المنهج الوصفي بالعالقات االرتباطية، اما ا

 بأسلوب العالقات االرتباطية.
تباينت الدراسات المشابهة من حيث نوع العينة فمنها دراسة ) حمد العنزي(   : نوع العينة

فحدد عينته بمعلمي التربية الرياضية بدولة الكويت، اما الدراسة الحالية فكانت عينتها من 
 ياضية بمنطقة الفرات االوسط بجمهورية العراق.مدرسي التربية الر 
تباينت الدراسات المشابهة من حيث حجم العينة فمنها دراسة ) حمد العنزي(  حجم العينة :  

( معلما  ومعلمة للتربية الرياضية بدولة الكويت ، اما الدراسة  241حدد حجم عينته  )
 الرياضية بمنطقة الفرات االوسط . ( من مدرسي التربية 300الحالية فكانت حجم عينتها )
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تباينت الدراسات المشابهة من حيث عدد المجاالت والفقرات فمنها عدد المجاالت والفقرات : 

( مجاالت و)  3دراسة ) حمد العنزي(  حيث كان المقياس الذي تبناه الباحث يتكون من ) 
 ( فقرة . 44مجاالت  )  ( 4( فقرة ، اما الدراسة الحالية فكان المقياس يتكون من )  37

تباينت الدراسات المشابهة من حيث البرامج اإلحصائية البرامج اإلحصائي المستخدمة : 
(( ، spssالمستخدمة فمنها دراسة ) حمد العنزي  (  حيث استخدمت الحقيبة اإلحصائية  

 التدريسية (( لتحليل مقياس الكفايات spssاما الدراسة الحالية استعملت الحقيبة اإلحصائية 
 دراسة القحطاني علي  -2

تباينت الدراسات المشابهة من حيث هدفها فمنها اذ كانت دراسة ) القحطاني( الهدف : 
تهدف التعرف على مستوى االتزان االنفعالي وسمات الشخصية لدى متعاطي المخدرات 

 –ت ) السن وتعرف الفروق في االتزان االنفعالي وسمات الشخصية وفقا  لعدد من المتغيرا
نوع المتغير (، اما الدراسة الحالية تهدف الى اعداد مقياس عناصر  –مدة التعاطي 

الشخصية الخمس الكبرى لكوستا ومكري , والتعرف على مستوى عناصر الشخصية الخمسة 
 لدى مدرسي التربية الرياضية بمنطقة الفرات االوسط .

باحث المنهج الوصفي االرتباطي والسببي : في دراسة ) القحطاني ( استعمل ال منهج البحث
المقارن ، وكذلك استعمل الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي بأسلوب العالقات 

 االرتباطية  .
تباينت الدراسات المشابهة من حيث نوع العينة فمنها دراسة ) القحطاني (   نوع العينة :

درات ، اما الدراسة الحالية فتمثلت العينة حدد عينته  عدد من االفراد الذين يتعاطون المخ
 بمدرسي التربية الرياضية بمنطقة الفرات االوسط .

تباينت الدراسات المشابهة من حيث حجم العينة فمنها دراسة ) القحطاني (   : حجم العينة
( فردا  مريضا متعاطي مخدرات  ، اما الدراسة الحالية فكانت حجم 220حدد حجم عينته  )

 4\\( من مدرسي التربية الرياضية بمنطقة الفرات االوسط . 380)عينته 
تباينت الدراسات المشابهة من حيث عدد المجاالت والفقرات  : عدد المجاالت والفقرات

فمنها دراسة ) القحطاني ( حيث كان المقياس الذي قام بأعداده لكوستا ومكراي يتكون من 
حالية فتشابهت معها بأعداد المقياس المنظر ( فقرة ، اما الدراسة ال60( مجاالت و)5)

 ( فقرة . 60( مجاالت )5لكوستا ومكراي الذي يتكون من )
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تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات الدراسات المشابهة البرامج اإلحصائية المستخدمة :  

 ((،spssمن حيث استخدام البرامج اإلحصائية حيث استخدم الباحثون الحقيبة اإلحصائية  
 لتحليل مقياس عناصر الشخصية الخمسة .

 دراسة أحمد كريم محمد -3
تباينت الدراسات المشابهة من حيث هدفها فمنها اذ كانت دراسة ) أحمد كريم الهدف : 

محمد ( تهدف الى بناء وتقنين مقياس المناخ المدرسي , ومقياس االداء المهني  لمدرسي 
والتعرف على نوع العالقة بين المناخ المدرسي  التربية الرياضية في محافظة بابل  , 

واالداء المهني، اما الدراسة الحالية تهدف الى بناء مقياس لالداء المهني لمدرسي التربية 
 الرياضية والتعرف على مستوى ادائهم المهني واالرتقاء به .

مد كريم : تباينت الدراسات المشابهة من حيث منهج البحث اذ استعملت ) أح منهج البحث
محمد( المنهج الوصفي باألسلوب المسحي والعالقات االرتباطية ، اما الدراسة الحالية 

 استعمل الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات االرتباطية.
: تباينت الدراسات المشابهة من حيث نوع العينة فمنها دراسة ) أحمد كريم محمد نوع العينة

رياضية بمحافظة بابل والقسم االخر بمديري المدارس ( حدد عينته بمدرسي التربية ال
بالمحافظة ، اما الدراسة الحالية فكانت عينتها مدرسي التربية الرياضية بمنطقة الفرات 

 االوسط .
تباينت الدراسات المشابهة من حيث حجم العينة فمنها دراسة ) أحمد كريم حجم العينة: 

بية رياضية بمحافظة بابل ، اما الدراسة ( من مدرسي تر 380محمد ( حدد حجم عينته  
 ( من مدرسي التربية الرياضية بمنطقة الفرات االوسط .300الحالية فكانت حجم عينتها )

تباينت الدراسات المشابهة من حيث البرامج اإلحصائية المستخدمة  : البرامج اإلحصائية
ة الحالية ( ، اما الدراس  spssفمنها دراسة ) أحمد كريم محمد (  حيث استخدم ) برنامج 

 spssج  استخدم الباحث برنام
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 الباحث من الدراسات السابقة في النقاط االتية : إفادةتتلخص 

بموضوع  المتعلقةاالطالع على االدبيات والبحوث التي تعزز مشكلة البحث وأهميته  .1
 البحث ) التأثير التفاعلي للعناصر والكفايات وأثرهما في االداء المهني .

أمكن االستناد على الدراسات السابقة والمشابهة في استخدام مقياس عناصر  .2
 الشخصية الخمس الكبرى بمجالته وفقراته .

اختيار المنهج البحثي المالئم للبحث ) المنهج الوصفي بأسلوب العالقات السببية  .3
 وبالطريقة التفاعلية (

تخاذ الوسيلة االنسب االطالع على ادوات الدراسات المشابهة وطريقة أعدادها ال .4
 وبناء وصياغتها . ألعداد

االطالع على مجتمعات الدراسات المشابهة لمعرفة وكيفية تحديد مجتمع البحث  .5
 وعينته .

االطالع على الوسائل االحصائية المناسبة في الدراسات المستخدمة في الدراسات  .6
 الي .االنسب للوصول الى  تحقيق  اهداف  البحث الح واختيارالمشابهة 

 تتوصللنتائج وتفسيرها وتدعيمها التي استخدام نتائج الدراسات المشابهة في تحليل ا .7
 اليها في البحث الحالي 

 .                        مقترحات البديلةوالصيات وتو االفادة من الدراسات المشابهة في صياغة استنتاجات  .8
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 منهج البحث وإجراءاته الميدانية:-3
 منهج البحث: 3-1

مما ال شك فيه إن عملية اختيار المنهج في البحوث يعود إلى مشكلة البحث، فهي التي  
طبيعة المشكلة واإلمكانات  تفرض المنهج الذي يمكن استعماله، واختالف المنهج يرجع إلى

بية مستخدمًا الطريقة المتاحة  اذ استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب العالقات السب
 والشكل أدناه يبين ذلك  التفاعلية
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 مجتمع البحث وعينته: 3-2
تحدد مجتمع البحث الحالي بمدرسي التربية الرياضية بمنطقة الفرات األوسط  للعام         

الحالي من مدرسي التربية اذ اختار الباحث عينة البحث  ( , 2021 -2020الدراسي ) 
 الرياضية بمراكز منطقة الفرات االوسط .

يمكن تحديد حجم العينة , أوردت المصادر العديد من المعادالت الجاهزة والتي من خاللها 
ومما أشتهر في العلوم النفسية والتربوية معادلة ) محمد عفانة ( والتي تعتمد بشكل اساسي على 

 ( 30, 2021هنداوي :  )حجم المجتمع ونسبة الخطأ وحسب المعادلة التالية 
   حجم المجتمع                                       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: حجم العينة=   ــ 
 1حجم المجتمع ( + ×  2) ) مستوى الخطأ(                            

( مدرس  300( هو ) 0,0 5سبة خطأ ) يتبين من المعادلة اعاله أن حجم العينة المثالي بن    
 المتساوي  ناسبتذات التوزيع الم الطبقية العشوائيةومدرسة للتربية الرياضية , اختيروا بالطريقة 

 ادناه يبين تقسيمها حسب المحافظات والجنس .والجدول 
 ( 2) جدول رقم 

 البحث حسب الجنس والمحافظات مجتمع وعينة

 المحافظات ت
 الكلي مدرسات مدرسين

 عينة مجتمع عينة مجتمع عينة مجتمع

 71 290 21 85 50 205 بابل 1
 68 276 22 91 45 185 النجف 2
 62 252 20 83 41 169 القادسية 3

 58 236 20 80 38 156 كربالء 4

 41 169 11 44 31 125 المثنى 5

 300 *1223 94 383 206 840 المجموع

      
الفرات  في مديريات تربيات من قسم التخطيط التربوي/االحصاء، مجتمع البحث*تم الحصول على اعداد 

 . االوسط
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 ( 3جدول ) 

 عينات البحث بأنواعهامجتمع يبين  

 مجتمع البحث المحافظات ت
 العينة

 التطبيق البناء االستطالعية
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 23,67 71 23,67 71 0 0 290 بابل 1

 22,67 68 22,67 68 0 0 276 النجف 2

 20,67 62 20,67 62 %4 50 252 القادسية 3
 19,33 58 19,33 58 0 0 236 كربالء 4
 13,67 41 13,67 41 0 0 169 المثنى 5

 %100 300 %100 300   1223المجموع

   
 ( 4جدول رقم ) 

 وصف عينة الدراسة توزيع افراد عينة الدراسة وفق متغيري السن والعمر الوظيفي
 

  عينة الدراسة وفق السن
 

 ت

 ة الدراسة وفق الخبرة المهنيةعين

 
 النسبة التكرار الخبرة المهنية النسبة التكرار السن ت

 25الى 20من  1
 5الى1من  1 54,1 160 سنة

 54 159 سنة

 50الى 36من  2
 10الى 6من  2 45,2 137 سنة

 20 59 سنة

 51اكثر  3
 25الى11من 3 1,0 3 سنة

 22,0 63 سنة

 26اكثر من  4 100 300 المجموع 
 4,1 19 سنة

 100 300 المجموع     
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 البحث: األجهزة واألدوات المستخدمة فيالوسائل و   3-3
 وسائل جمع البيانات: 3-3-1

 االستبيانات.-1
أجــــرت الباحثــــة مقــــابالت شخصــــية مباشــــرة مــــع عــــدد مــــن الســــادة :  المقــــابالت الشخصــــية-2

لمعرفـة ارأئهـم وجمـع  التدريسيين والخبـراء والمختصـين ولـذلك مشـرفي مـادة التربيـة الرياضـية
المعلومات حول مشكلة البحث وبعض اإلجـراءات المهمـة فـي تصـميم اسـتمارات االسـتبيان, 

    .(  1)ملحق  ومعالجاتها اإلحصائية 

 المقاييس واالختبارات. -3
 استمارات جمع وتفريغ البيانات. -4
: من خالل مالحظة الباحث ومتابعته الداء مدرسي التربية الرياضية حدد  المالحظة -5

 .مشكلة البحث الحالي 
 المصادر والمراجع العلمية. -6

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 2- 3-3
 من اجل حل مشكلة البحث وتحقيق أهدافه استعمل الباحث األجهزة واألدوات اآلتية:  

 (.Lenovo, Think badال بتوب نوع ) .1
 أقالم حبر واقالم رصاص. .2
 (2)ملحقفريق العمل المساعد.   .3
 الشبكة الدولية للمعلومات )االنترنيت(. .4

 خطوات إجراء البحث الميدانية : 3-4
من عمادة للية التربية البدنية   (16) ملحق  ُزَود الباحث بكتاب ))تسهيل مهمة((      

من أجل , وعلوم الرياضة الى المديريات العامة للتربية في الفرات االوسط بنائًا على طلبه  
تسهيل االجراءات الرسمية التي تخدم الدراسة الحالية والتعرف على اعداد مدرسي التربية 

 :الرياضية لمنطقة الفرات األوسط بصورة دقيقة ورسمية



 52         .........................................منهج البحث و اجراءاته الميدانية...............................الفصل الثالث      

 

 د مقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى :اعدوإإجراءات تقنين  3-4-1     
 إعداد الصيغة األولية لمقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى : 3-4-1-1     

انسجامًا مع أهداف البحث وبعد االطالع على الدراسات والبحوث المشابهة تبنى  
 cost  and الباحث قائمة العناصر الخمسة الكبرى للشخصية ... أعداد / لوستا , وماكري 

mc crae,1992   ( وتعتبر أول أداة موضوعية تهدف  1997تعريب بدر محمد األنصاري )
( فقرة موزعة 60للشخصية بواسطة مجموعة من البنود او الفقرات  )الى قياس االبعاد االساسية 

 12فقرة , االنبساطية وهو مكون من  12على خمسة عناصر , هي : العصبية وهو مكون من 
فقرة , يقظة  12فقرة , المقبولية وهو مكون من  12فقرة , االنفتاح على الخبرة وهو مكون من 

ستخراجها عن طريق التحليل العاملي لعدد لبير من بنود فقرة  تم ا 12الضمير وهو مكون من 
) االنصاري , مشتقة من عديد من اختبارات الشخصية , وتشتمل على خمسة مقاييس فرعية 

بترجمة بنود القائمة من االنجليزية الى العربية  1997وقد قام األنصاري     ( 710: 2002
من المراجعة من قبل المختصين في علم  الفصحى السهلة , ثم خضعت الترجمة لدورات عديدة

ن المقياس من  ) النفس واللغة االنجليزية ممن يتقنون اللغة العربية ايضاً  ( فقرة , 60, إذ تكوَّ
( يبين  5ولانت بدائل اإلجابة خماسية , وتكون المقياس من فقرات ايجابية وسلبية , الجدول ) 

 ذلك .
 ( 5جدول )                                     

 يبين أعداد وتصنيف فقرات مقياس عناصرالشخصية الخمس الكبرى              

 الفقرات السالبة الفقرات الموجبة المحاور ت

 46-31-16-1 56-51-41-36-26-21-11-6 العصبية 1
 57-42-27-12 52-47-37-32-22-17-7-2 بساطناال  2

 48-38-33-23-18-8-3 58-53-43-28-13 االنفتاح على الخبرة 3

 59-54-44-39-29-24-14-9 49-34-19-4 الطيبة 4
 55-45-30-15 60-50-40-35-25-20-10-5 يقظة الضمير 5
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 تحديد صالحية فقرات وبدائل اإلجابة لمقياس العناصر الخمسة الكبرى  3-4-1-2
البالغة ) ات المقياس ألجل تحديد صالحية فقرات مقياس عناصر الشخصية عرضت فقر       
الرابط ،Google formsباستمارة استبيان الكترونية وذلك عن طريق ارسال  ( فقرة60

 )ملحقالسادة الخبراء والمختصينعلى  what Sapp & telegramعبر تطبيقات  االلكتروني
االختبارات والقياس وعلم النفس العام وعلم النفس  خبيرًا ومختصًا في مجال 15وعدده  (3

, وبعد جمع البيانات ( 4)ملحق  الرياضي الذين تم اعتمادهم لتحديد صالحية فقرات المقياس
( معيارًا للتعرف على الفقرات الصالحة من غيرها , 2وتفريغها استعمل الباحث اختبار )كا

                            ( ُيبين6اس ما اعد له, والجدول)الفقرات تصلح في قي وأظهرت النتائج بأّن جميع
 (6جدول )

 2يبين أراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس عناصر الشخصية الخمس ومربع كاي

 ارقام  الفقرات المجال
 عدد الخــــــبراء               .

 مستوى الداللة 2قيمة كا
 االتفاقنسبة  ال تصلح نسبة االتفاق تصلح

 العصابية
 معنوية 15 0 0 100 15 1-6-4-3-8-12

 معنوية 15 0 0 100 15 9-11-7-2-10-5

 االنبساطية
 معنوية 11,27 6,66 1 93,33 14 2-4-7-6-11-9
 معنوية 5,4 20 3 80 12 3-1-8-5-12-10

 االنفتاح على الخبرة
 معنوية 15 0 0 100 15 3-2-4-9
 معنوية 8,066 13,33 2 86,66 13 10-5-11-1
 معنوية 8,06 13,33 2 86,67 13 6-7-8-12

 المقبولية
 معنوية 15 0 0 100 15 7-1-3-2-4-6

 معنوية 11,27 6,66 1 93,33 14 9-8-5-10-12-11

 4-7-3-6-2-1 يقظة الضمير
8-9-12-10-11-5 15 100 0  

 معنوية 15 0

 (3,84( هي )0,05ومستوى داللة ) (  1( عند درجة حرية )2القيمة الجدولية ل) لا
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  تعليمات مقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى :  3-4-1-3
مدرسي التربية الرياضية من أجل أن تكتمل صورة المقياس بغية التمكن من تطبيقه على      

  -تم إعداد تعليمات المقياس وهي لاالتي: 
ضرورة اإلجابة بصراحة وبدقة، ضرورة عدم عدم ذلر االسم، عدم ترك أية فقرة بال إجابة، 
في الحقل الذي ينطبق عليه أمام لل فقرة، ( √)االستعانة بزميل أخر لإلجابة، وضع عالمة 

فضاًل عن  -وقد راعا الباحث في هذه التعليمات مثااًل عن ليفية اإلجابة على فقرات المقياس 
كل مجتمع بدون ذلر اسم المجاالت التي لتبت بش (5) ملحق (  60فقرات المقياس البالغة )

 تمهيدًا إلجراء التجربة االستطالعية عليه . 
 :عناصر الشخصية الخمس الكبرى طريقة تصحيح مقياس  3-4-1-4

تنطبق بشكل  -تكون اإلجابة على الفقرات وفق مدرج خماسي البدائل وهي )تنطبق تماما     
ال تنطبق تماما( وتعطى أوزان الدرجات على  -تنطبق بشكل قليل -تنطبق أحيانا -كبير

( درجة 3) تنطبق أحيانا( درجة  و 4) تنطبق بشكل لبير( درجة  و 5) تنطبق تماماالتوالي:) 
وأعطيت أوزانًا للفقرات ( درجة( للفقرات، 1) ال تنطبق تماما( درجة و 2) تنطبق بشكل قليلو 

( حسب تسلسل 5-1السلبية تراوحت بين )( واوزانًا للفقرات 1-5االيجابية تراوحت بين )
( وأدنى درجة تحصل عليها ) 300وبهذا فان أعلى درجة يمكن الحصول عليها هي ) ,اإلجابة
ومنها تحددت درجة عناصر الشخصية الخمس الكبرى وذلك بحساب المجموع الكلي , (  60

لل فقرة من فقرات  للدرجات التي يحصل عليها من خالل اجابات مدرسي التربية الرياضية على
 بين ذلك:ي( 7والجدول),  المقياس

 ( 7جدول ) 
 يبين بدائل اإلجابة لفقرات مقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى 

 

تنطبق بشكل  تنطبق تماما   بدائل اإلجابة ت
 كبير

تنطبق 
 أحيانا  

تنطبق بشكل 
 ال تنطبق تماما   قليل

 1 2 3 4 5 الدرجات 1
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 لمقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى :التطبيق االستطالعي  3-4-1-5
وهي عبارة عن تجربة او عمل صغير للدراسة العامة يجريها الباحث للوقوف على 

وألهمية هذه الدراسة فقد  -السلبيات وااليجابيات التي قد ترافق اجراء الدراسة الرئيسية للبحث 
بها بشكل مباشر وتم له ذلك من خالل  حاول الباحث الحصول على عينة يمكن االتصال

التواصل مع عدد من المدرسين والمدرسات للتربية الرياضية من مديرية تربية القادسية وعددهم 
وتم التوافق  -( وهم من خارج عينة الدراسة الرئيسة ومن مجتمع البحث االصلي للدراسة  50)

المصادف يوم الثالثاء  2021/  10/  12معهم فعاًل وتحديد يوم ألجراء تلك الدراسة وبتاريخ /
قراءة التعليمات والعبارات ، واالستفسار عن أي غموض وذلر الصعوبات التي  منهم وُطلب

تضح أن التعليمات واضحة والعبارات اتواجههم أثناء االستجابة ، وبعد االنتهاء من التطبيق 
 يقة( دق14) بة عن المقياستضح أن متوسط الوقت المستغرق لإلجاوامفهومة من المجيبين ، 
, وبذلك أصبح المقياس بتعليماته  يقة( دق12( دقيقة وأقل وقت )16ضمن مدى اعلى وقت )

 ولان الغرض من أجراء الدراسة االستطالعية هو :, وفقراته
 التأكد من مالئمة المقياس المستخدم على عينة الدراسة . -1
المساعد وتجاوزها خالل  الباحث والكادرلبيات التي تواجه الوقوف على المعوقات والس -2

 التجربة الرئيسية .
 الفحص والتأكد من خدمة االنترنت . -3
وبذلك  -التأكد من وضوح ودقة تعليمات المقياس ومدى تفهم افراد العينة لإلجابة عليها -4

( وبدائل  60أصبح مقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى بتعليماته وفقراته الـ )
  بصيغته األولية من أجل عرضه على عينة البحث.اإلجابة جاهزة 

 من صدق وثبات وموضوعية .للمقياس أيجاد الخصائص السيكومترية  -5
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 الخصائص السيكو مترية لمقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى  3-4-1-6
 صدق المقياس : -أوال  

 )صدق الخبراء(  محتوى صدق ال .أ
اســـتخدم الباحـــث هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق عنـــدما اخـــذ يراء الخبـــراء والمختصـــين فـــي مـــدى    

يهــدف هــذا النــوع مــن الصــدق  -خمــس الكبــرى صــالحية فقــرات مقيــاس عناصــر الشخصــية ال
إلـــى معرفـــة مـــدى تمثيـــل االختبـــار أو المقيـــاس لجوانـــب الســـمة أو الصـــفة المطلـــوب قياســـها، 

أي  ا مـن هـذه الظـاهرة أو يقيسـها للهـايقيس جانبا محدودوعما إذا لان االختبار أو المقياس 
ويســـتخدم فـــي تحديـــده أراء الخبـــراء والمختصـــين فـــي مطابقـــة محتـــواه لمـــا يريـــد قياســـه.  مـــدى

 (53, 2000نصر الدين : و  عالوي  )المجال الذي يحاول االختبار 
ــــاس العناصــــر علــــى مجموعــــة مــــن الخبــــراء  ــــد تحقــــق هــــذا الصــــدق عنــــدما عــــرض مقي ، وق
والمختصــين فــي علــم الــنفس العــام وعلــم الــنفس الرياضــي واالختبــار والقيــاس القــرار صــالحية 

 .فقراته
 ثبات المقياس -ثانيا  

تـم اسـتخدام نـوعين مـن الثبـات للشخصـية  الخمس الكبـرى  عناصرالمقياس ثبات من أجل التحقق من 
 هما :

                                                  التجزئة النصفية :طريقة  -أ   

علــى مجموعــة معينــة قســمت  وتعتمــد هــذه الطريقــة علــى تجزئــة فقــرات المقيــاس بعــد تطبيقهــا     
لما تعد طريقة التجزئة النصفية من أكثـر طرائـق الثبـات اسـتعماال، وذلـك  -جزئين متساويين إلى

 وقـد اعتمـد الباحـث بيانـات،  (14,  2005:  عليـا و  يفهم )ألقتصاديتها في الجهد والوقـت 
العناصـر الخمـس  ، إذ قسـمت  فقـرات مقيـاسمـدرس ومدرسـة (50البالغة ) الدراسة االستطالعية

إلــى نصــفين ، فقــرات فرديــة وأخــرى زوجيــة ، وحيــث ان معامــل االرتبــا  المســتخرج يعنــي  الكبــرى 
الثبــات لنصــخ االختبــار فقــط وألجــل الحصــول علــى ثبــات لامــل لالختبــار قــام الباحــث بتطبيــق 
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 لمقيـــاس عـــال   ثبـــات مؤشـــر وهـــو,  بهـــدف تصـــحيح معامـــل االرتبـــا  بـــراون  –مان بير ســـ معادلـــة
   ( يبين ذلك 8العناصر الخمس الكبرى للشخصية والجدول ) 

 (8جدول )
 يبين حساب الثبات لمقياس العناصر الخمسة الكبرى للشخصية .

 الفاكرونباخ الثبات بعد التصحيح الثبات قبل التصحيح المجاالت ت

1 
 العصبية

 
0.556 0.716 0.74872 

2 
 االنبساط

 
0.493 0.661 0.8875 

3 
 على الخبرة االنفتاح

 
0.762 0.866 0.92764 

4 
 القبول

 
0.400 0.573 0.80898 

 0.79765 0.774 0.629 يقظة الضمير 5

 0.834098   المقياس ككل 

 0,301= 0,05قيمة الجدولية عند مستوى معنوية ال       
اعتمــــد الباحــــث علــــى اســــتخراج الثبــــات بهــــذا الطريقــــة :  كــــرو نبــــا  الفــــامعادلــــة طريقــــة -ب

فــــــــرد اذ ظهــــــــرت قيمــــــــة معامــــــــل  50اســــــــتجابات افــــــــراد العينــــــــة والبــــــــالغ عــــــــددهم  علــــــــى
     لما في الجدول اغاله (0,87987االرتبا  )

: أمـــــا الموضــــــوعية فهـــــي متحققــــــة بثبـــــات عمليــــــة التصـــــحيح وفقــــــًا  الموضــــــوعية -ثالثـــــا  
  . إلجاباتللبدائل الخاصة للمقياس , ولن يكون للمحكمين تدخل في تصحيح ا

 )الكفايات التدريسية واالداء المهني (خطوات بناء مقياسي -3-4-2
لغرض تحقيق الهدف الثاني من البحث وهو بناء مقياسي الكفايات التدريسية واالداء المهني    

هناك خطوات معينة يجب ان يتبعها  -لمدرسي التربية الرياضية لمنطقة الفرات االوسط 
أن هناك مجموعة من الخطوات إذ يشيران إلى  2000وي ورضوان،عال والتي حددها الباحث
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األساسية التي يمكن اتباعها عند بناء االختبار أو المقياس وليفية الربط بين وحدات المقياس 
 ( 56 -2000رضوا  :  )عالوي و هارة أو السمة أو الصفة لقياس الجوانب الكلية للم

وعليه قام الباحث بعدة خطوات بغية الحصول على مقاييس تتوافر فيها الشرو  العلمية،    
  -وأهم الخطوات التي اتبعها الباحث في بناء المقاييس هي:

 الظاهرة المطلوب قياسها  تحديد 3-4-2-1
لدراسة أي مفهوم، أو ظاهرة، أو سمة يجب أن تستند إلى أساس أو مرجع نظري يدعم     

دراستها ألنه يساعد الباحث في التعرف على المفهوم أو السمة، فضاًل عن أن اإلطار النظري 
الذي يطلع عليه الباحث يساعده في تحديد أهمية المفهوم او السمة، وعلى تحديد أبعادها 

إذ إّن االطالع على الجانب النظري يأتي من خالل التعرف  -ين تلك األبعاد الفرعية ومضام
على المصادر والمراجع والدراسات المشابهة والمقاييس ذات الصلة بموضوع الدراسة  وقراءتها 

هذا اإلطار هو المرجع الذي وفهمها ألن بناء أي مقياس يجب أن يرتبط بإطار نظري معين و 
 .(126 -2006:محسن لطفي)د مجاالت المقياس وصياغة الفقراتتحدياليه الباحث في يستند

 مقياسي )الكفايات التدريسية واالداء المهني (وهو بناءتحديد الهدف والغرض  3-4-2-2
 إن الهدف يكمن في وضع أداة بحث معنية بتحديد مستوى للكفايات التدريسية واالداء        

لمنطقة الفرات االوسط ومدى تأثير الكفايات بأدائهم المهني  المهني لمدرسي التربية الرياضية
)وهو بناء مقياسي الكفايات واالداء وبالتالي التعرف على  لل من عناصر المجتمع المبحوث 

). 
 تحديد مجاالت مقياسي )الكفايات التدريسية واالداء المهني( 3-4-2-3

َيتطلب بناء أي مقياس يتمتع بدرجة عالية من الموضوعية إلى التخطيط المسبق        
والسليم أي عملية اإلعداد الشامل والمدروس في اعداد المنهج الكامل مما يجعل  الصورة 
واضحة للباحث ليتمكن من تحديد محاور المقياس الرئيسية ألجل الحصول على مقياس جيد 

أجل تجزئة المقياس إلى عناصره األولية ليمثل لل عنصر  ومن -يتمتع بالصدق والثبات 
مجااًل معينًا ، أو أطارًا مرجعيًا الشتقاق الفقرات منه ولتقويمها وإيجاد خصائصها ، وبعد 
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االطالع على المراجع والمصادر والنظريات واالستراتيجيات المرتبطة بامقياسي البحث الحالي 
( مجاالت لهذا المقياس وهي : 5، حدد الباحث ) الكفايات التدريسيةبالنسبة لمقياس 

 -االنتاجية الكفايات –الوجدانية  الكفايات –الكفايات االدائية  -المعرفيةالتدريسية )الكفايات 
( مجاالت لمقياس االداء المهني وهي : ) 6حدد الباحث )  ومن ثم ,  (المهنية  الكفايات

 -التدريسية  -الفنية  -االدارية والتنظيمية  -الشخصية  متطلبات )المن  المتطلبات المهنية
 -النشا  الداخلي والنشا  الخارجي ( –المتطلبات االدارية لألنشطة الرياضية -االخالقية 

ومن أجل التعرف على مدى صالحية تلك المجاالت لقياس هذه السمة عرضت هذه 
مجال طرائق التدريس  المجاالت على مجموعة من األساتذة الخبراءوالمختصين في

 ضمن استبانة  (3)ملحق  ( خبيرًا 15واالختبارات والمقاييس وعلم النفس والبالغ عددهم  )
وبعد التحليل تبين لمقياس ,  2أعدت لهذا الغرض وبأستخدام لا  (7 ( وملحق )6)ملحق

صالحية جميع المجاالت التي تم عرضها على السادة الخبراء  الكفايات التدريسية
واستبعد من مقياس  -باستثناء المجال الخامس) الكفايات التدريسية المهنية( والمختصين 

( المحسوبة لانت اقل من 2مجال) االنشطة الرياضية المدرسية( الن قيمة )كا االداء المهني
لما تم دمج  -(0,05( ومستوى داللة )1جة حرية )( عند در 3,84القيمة الجدولية البالغة  )

ولما ُمبين في  -مجال المتطلبات المهنية االخالقية مع مجال المتطلبات المهنية  الشخصية 
 (10( والجدول ) 9الجدول )
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 (9جدول )
 يبين المجاالت وصالحيتها لمقياس الكفايات التدريسية

 المحاور المقترحة ت
 الصالحية

 نوع الداللة 2قيمة كا المئويةالنسبة 
 ال يصلح يصلح

 معنوي  15 100 0 15 الكفايات التدريسية المعرفية 1

 معنوي  8,06 87 2 13 الكفايات التدريسية االدائية 2

 معنوي  11,26 93 1 14 الكفايات التدريسية الوجدانية 3

 معنوي  5,4 80 3 12 الكفايات التدريسية االنتاجية 4

 غير معنوي  0,07 53,33 7 8 الكفايات التدريسية المهنية 5

 ( .3,84( هي ) 0,05( ومستوى داللة ) 1( عند درجة حرية )2القيمة الجدولية ل)كا
 ( 10)  جدول                                      

 المجاالت وصالحيتها لمقياس االداء المهني                          

 المقترحةالمجاالت  ت
دمج مع  الصالحية

 مجال اخر
النسبة 
 المئوية

قيمة 
 نوع الداللة 2كا

 ال يصلح يصلح

 معنوي بأتجاه يصلح 15,6 %80 - 3 12 المقومات المهنية/الشخصية. 1

 معنوي باتجاه يصلح 30 %100 - 0 15 المهنية/ التنظيمية واإلدارية المقومات 2

 معنوي باتجاه يصلح 15,6 %80 - 3 12 المقومات المهنية/ الفنية. 3

4 

 المقومات المهنية/ التدريسية.
 التخطيط
 التنفيذ
 التقويم

 معنوب باتجاه يصلح 30 100% - 0 15

مع  معنوي باتجاه يدمج 19,6 %86,6 13 0 2 المقومات المهنية/ األخالقية. 5
 المقومات الشخصية

6 
 

المتطلبات االدرية لألنشطة الرياضية 
النشاط  -الداخلي المدرسية )النشاط 

 الخارجي(.
 معنوي باتجاة ال يصلح 7,6 46,6% - 8 7

 (5099هي ) 0,05ومستوى داللة  2( عند درجة حرية  2القيمة الجدولية ل) لا
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 لمجاالت مقياسي)الكفايات التدريسية واالداء المهني( تحديد االهمية النسبية  3-4-2-4
ان لألهمية النسبية دورًا مهمًا وذو فائدة لبيرة للتعرف فيما اذا لان احد المحاور اهم من االخر 

سب لل لذلك لبيان وتحديد عدد الفقرات التي تنا -في قياس الكفايات التدريسية واالداء المهني 
  لمقياسين  في ضوء اهميتها النسبية .ا لدراسةمجال من المجاالت المحددة 

لذلك ارتأى الباحث تحديد األهمية النسبية لجميع مجاالت الدراسة إذ تم عرضها في        
 Googleلاستمارة الكترونية وذلك عن طريق ارسال (7و)ملحق -( 6)ملحق استمارة استبيان

 sform،    الرابط االلكتروني عبر تطبيقات& telegramwhat Sapp   على مجموعة من
 ( خبير  15البالغ عددهم )  الخبراء والمختصين  في االختبار والقياس والتقويم وطرائق التدريس

، لنتمكن من تحديد األهمية النسبية لكل مجال من مجاالت الدراسة وعلى ضوء (3)ملحق 
عكاب و السعداوي (  ويمكن توضيح ذلك بما يأتينتائج التحليل اإلحصائي لألهمية النسبية 

:2013, 119)            
 

 ( 11جدول )
 يبين االهمية النسبية لمجاالت مقياس الكفايات التدريسية .

 االهمية النسبية لكل مجال القيمة العليا لمدى الدرجة الدرجة لكل مجال المجاالت ت
 النسبة

 المقبولة
 الداللة

 مقبول 53,33 80 75 60 الكفايات التدريسية المعرفية 1

 الكفايات التدريسية االدائية 2
 

 لمقبو 53,33 83 75 62

 الكفايات التدريسية الوجدانية 3
 

 مقبول 53,33 77 75 58

 الكفايات التدريسية االنتاجية 4
 

 مقبول 53,33 75 75 56
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 (12جدول )
 يبين االهمية النسبية لمجاالت مقياس االداء المهني

 المجاالت ت
الدرجة لكل 

 مجال
القيمة العليا لمدى 

 الدرجة
االهمية النسبية لكل 

 مجال
 النسبة

 المقبولة
 الداللة

المتطلبات الشخصية  1
 واالخالقية

 مقبول 53,33 83 75 62

المتطلبات االدارية  2
 والتنظيمية

 مقبول 53,33 80 75 60

 مقبول 53,33 79 75 59 المتطلبات الفنية 3

4 

 المتطلبات التدريسية
 تخطيط الدرس -ا

 تنفيذ الدرس -ب
 تقويم الدرس -ج

72 75 96 53,33 
 

 مقبول

الكفايــات التدريســية مقياســي وعليــه يعــرض الباحــث خطــوات اســتخراج االهميــة النســبية مجــاالت 
 واالداء المهني 

 :الدراسة الحاليةنحسب مجموع الدرجات التي جمعها كل مجال من مجاالت  أوال:
  .  األهمية(درجة × التكرارات  عدد)= مجموع الدرجات  
  األهمية.عدد التكرارات تعني عدد اشارات الخبراء مقابل لل درجة  

  :الدرجاتنحسب القيمة العليا لمدى  ثانيا:
 أعلى درجة في المدى = × القيمة العليا لمدى الدرجات = عدد الخبراء  

  التدريسية واالداء المهنيمقياسي الكفايات ثالثا: نحسب األهمية النسبية لكل مجاالت 
 مجموع درجات نوع العجز                                                

  100×                                 مجاالت =  الاألهمية النسبية لكل مجال من 
 القيمة العليا للمدى                                                 
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  المقبولة:نحسب النسبة  رابعا:
 

    المدى(العليا لمدى الدرجات +أعلى درجة في  )القيمة 0,5                   
  100×                                                   النسبة المقبولة =                     

   الدرجاتالقيمة العليا لمدى                                     
 
  )الكفايات التدريسية واالداء المهني( خطوات إعداد فقرات مقياسي 3-4-2-5

ومـن المعـروف أن  -إن خطوة إعداد وجمع فقرات المقاييس تعد من أهم خطـوات إعـداد المقـاييس
 ســلك الباحــث طــرق عــدة ألعــداد فقــرات المقياســي كــل مقيــاس يتكــون مــن عــدد مــن الفقــرات ، إذ

 وهي.
 االطالع على المصادر ذات العالقة: -1

علم وعلم النفس الرياضي و بعد االطالع على مجموعة من المصادر في طرائق التدريس 
والمصادر ذات العالقة بالكفايات التدريسية واالداءالمهني العام واالختبار والقياس النفس 

 للمقياسيين.ودراسة هذه االدبيات صاغ الباحث مجموعة من الفقرات المناسبة 
 الكفايات التدريسية واالداء المهني:الدراسات الخاصة ب االطالع على -2

النظرية التي حاولت دراسة الكفايات التدريسية من خالل االستفادة من البحوث واألطر 
 واالداء المهني في صياغة فقرات مقياسي الدراسة ومنها:

دراسة )هناء عبد الكريم : بناء مقياس الكفايات التعليمية وتقنينه على معلمي التربية -أ
 (2007 -جامعة بغداد  -الرياضية في العراق ، اطروحة دلتوراه 

دراسة  ) مضر عبد الباقي : تقويم وتحديث اهداف التربية الرياضية للمرحلة االعدادية في -ب
 (2006-بابل   جامعة -اطروحة الدلتوراه  -العراق
دراسة عدنان نغيش حسن  : بناء وتقنين مقياس اداء مدرسي ومدرسات التربية  -ج

-للية التربية البدنية وعلوم  الرياضية  -جامعة القادسية   -رسالة ماجستير  -الرياضية 
2009 . 
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هني دراسة علي حسين جاسم : االسناد االجتماعي وعالقته بالسلوك التربوي وااللتزام الم -د
 -جستير بابل  رسالة ما -لدى مدرسي ومدرسات التربية الرياضية في محافظة بابل 

2010   
قام الباحث بإجراء العديد من المقابالت الشخصية مع مجموعة   المقابالت الشخصية: -3

من الخبراء والمختصين من اجل الحصول على عدد من الفقرات المناسبة لمجاالت 
 (  .1ملحقحيث تم اجراء المقابالت لالستفادة من خبراتهم)  ينالمقياس

 االستبيا  المفتوح : -4
لعدد من  ( 9,  8 ) ملحق مفتوح لحصول على اكبر عدد من الفقرات تم توزيع استبيان

التي تم  يمدرسي التربية الرياضية ومشرفي االختصاص وتضمن االستبيان مجاالت المقياس
االعتماد عليها مع تعريف لل مجال من المجاالت وقد طلب منهم ذلر المعوقات في العمل 

 والفكرة عن هذا الموضوع من أجل صياغة الفقرات لقياس موضوع البحث.
 صياغة الفقرات: -5

من خالل استخدام الطرائق المذلورة اعاله لجمع فقرات المقياسي باألضافة الى الفقرات 
( 19ولديه خدمة ) في هذا المجال ومدرس تربية رياضة دها  الباحث لونه صاحب خبرهالتي أع
وبعد دراسة هذه الفقرات وتحليلها تم استبعاد الفقرات المتشابهة والفقرات الغير واضحة  -سنة

تمكن الباحث من وقد  -واعادة صياغة الفقرات المتبقية لكي تتماشى مع هدف المقياسي 
( فقرة لمقياس الكفايات التدريسية  وبعد دراسة هذه الفقرات وتحليلها 60الحصول على )

استبعدت الفقرات المتشابهة مع فقرات أخرى والفقرات غير الواضحة ليكون عدد الفقرات بعد 
في  ويوضح الباحث -( فقرة موزعة على المجاالت االربعة  وحسب أهميتها النسبية 44ذلك  )

 :أدناه ليفية حساب عدد فقرات لل مجال لمقياس الكفايات التدريسية  في ضوء أهميتها النسبية
 حساب النسبة المئوية لألهمية النسبية : - 1

%100 ×
األهمية النسبية للمجال

مجموع األهمية النسبية للمجاالت المعتمدة
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مجموع األهمية النسبية للمجاالت المعتمدة = األهمية  حساب النسبة المئوية لألهمية النسبية = 
 %100+ المجال  الثاني + المجال الثالث + المجال الرابع = النسبية للمجال األول 

 25,42%النسبية المئوية لمجال الكفايات التدريسية المعرفية     =   -
 02. 26%النسبة المئوية لمجال مجال الكفايات التدريسية االدائية  =  -
 24,57%النسبة المئوية لمجال الكفايات التدريسية الوجدانية  =  -
 23,97%النسبة المئوية لمجال الكفايات التدريسية االنتاجية =  -

        (13) 

                                              أله                      ُ  ن       

 ت
 اسم المجال

 
 عدد الفقرات النسبيةالنسبة المئوية لألهمية 

 مع التقريب

 

1 
 الكفايات التدريسية المعرفية

 
%25.42 11.18644 11 

2 
 الكفايات التدريسية االدائية

 
%26.02 11.35932 11 

3 
 الكفايات التدريسية الوجدانية

 
%24.57 10.81356 11 

4 
 الكفايات التدريسية االنتاجية

 
%23.97 10.54068 11 

  44 100 المجموع 

 
( فقرة وبعد دراسة هذه 80تمكن الباحث من الحصول على )وبالنسبة لمقياس االداء المهني 

الفقرات وتحليلها استبعدت الفقرات المتشابهة مع فقرات أخرى والفقرات غير الواضحة ليكون 
( فقرة موزعة على المجاالت االربعة الرئيسية والثالثة الفرعية   69عدد الفقرات بعد ذلك ) 
في أدناه ليفية حساب عدد فقرات لل مجال لمقياس  ويوضح الباحث -وحسب أهميتها النسبية 

 : االداء المهني في ضوء أهميتها النسبية
 حساب النسبة المئوية لألهمية النسبية :-1

%100 ×
األهمية النسبية للمجال

مجموع األهمية النسبية للمجاالت المعتمدة
=   حساب النسبة المئوية لألهمية النسبية



 66         .........................................منهج البحث و اجراءاته الميدانية...............................الفصل الثالث      

 

 
 الثاني + المجال +مجموع األهمية النسبية للمجاالت المعتمدة = األهمية النسبية للمجال األول 

 %100الرابع =  المجال الثالث + المجال
 16,44النسبية المئوية لمجال  المتطلبات الشخصية واالخالقية =  -
 17,81النسبة المئوية لمجال المتطلبات االدارية والتنظيمية =  -
 14,38وية لمجال المتطلبات الفنية  =النسبة المئ -
 51,37النسبة المئوية لمجال المتطلبات التدريسية = -

+ مجال المتطلبات االدارية المتطلبات الشخصية واالخالقية مجموع فقرات المقياس = مجال 
= 36+ 10+ 12+11دريسية = والتنظيمية+ مجال المتطلبات الفنية + مجال المتطلبات الت

وبما ان المجال الرابع المتطلبات التدريسية يحتوي على ثالث مجاالت فرعية لجئ  -فقرة  69
( على ثالث مجاالت فرعية وحسب اهميتها النسبية وهي لما مبين  36الباحث لتوزيع فقراته ) 

 . (14في جدول رقم ) 
 (14والجدول )

 فقراتهوعدد النسبية لمجاالت االداء المهني  ُيبين النسبة المئوية لألهمية

 ت
 المجاالت

 عدد الفقرات المئوية لألهمية النسبيةالنسبة 
 العدد مع التقريب

 
 

 11 11,34 16,44 المتطلبات الشخصية واالخالقية 1

 12 12,29 17,81 المتطلبات االدارية والتنظيمية 2

 10 9,92 14,38 المتطلبات الفنية 3

4 

 المتطلبات التدريسية
 تخطيط الدرس -ا

 تنفيذ الدرس -ب
 تقويم الدرس -ج

51 35,45 36 

 69 69 100 المجموع 
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 )الكفايات التدريسية واالداء المهني(تحديد أسلوب وأسس صياغة فقرات مقياسي 3-4-2-6

وأن هذه الطريقة تختلخ  لمقياس،ل االجابة ( في صياغة بدائلليكرتأعتمد الباحث على أسلوب)
وهو أشبه بأسلوب االختيار من متعدد الذي يعد من  -إجرائهاعن الطرائق األخرى في عملية 

إذ يقدم للمستجيب موقخ ويطلب منه -قياس والبحوث التربوية والنفسية األساليب الشائعة في ال
 (  274, 2008: النبها ) تحديد إجابته باختيار بديل من بين عدة بدائل لها أوزان مختلفة

لما قام الباحث بصياغة و تحديد فقرات المقياس على شكل عبارات تقريرية و تم استعمال  
صيغة المتكلم لتوحيد نمط الفقرات وقد راعى الباحث جملة مهمة من األمور عند صياغة فقرات 

 -:المقياس وهي
 أْن تكون للفقرة معنى واحد. -1
 أْن تكون لل فقرة مستقلة عن غيرها. -2
 الفقرات المعقدة والمرلبة.استبعاد -3
 وضع فقرات قصيرة نسبيا.-4
 تحديد صالحية فقرات مقياسي)الكفايات التدريسية واالداء المهني( 3-4-2-7

يتطلب الحصول على صالحية فقرات المقياس توافق معظم اراء الخبراء حول صالحية        
فقرات المقياس ، لذلك استوجب على الباحث بإعداد استمارتين لمقياسي   الكفايات التدريسية 
واالداء المهني وتحديد فقرات لل مجال من المجاالت المتعلقة بالمقياسين واعطاء تعريف لكل 

( فقرة لمقياس  44ن المجاالت المكونة للمقياسين اذ اشتملت االستمارتين  على ) مجال م
( فقرة لمقياس االداء المهني موزعة على 69الكفايات التدريسية موزعة على اربع مجاالت و)

وبعد اجراء التعديالت اللغوية تم عرضها باستمارة استبيان  -اربع مجاالت رئيسية وثالثة فرعية 
( خبير 15) موعدده (  3)ملحق السادة الخبراء والمختصينالكترونية على كاستمارة 

   ،Google forms وذلك عن طريق ارسال اختصاص االختبارات والقياس وطرائق التدريس 
 (11)ملحق,  (10)ملحق  what Sapp & telegramالرابط االلكتروني عبر تطبيقات 

وبعد ان قام الباحث بجمع استمارات الذين تم اعتمادهم لتحديد صالحية فقرات المقياس  
االستبانة المتعلقة بمقياسي الكفايات التدريسية واالداء المهني ، من السادة الخبراء والمختصين 
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( للتعرف على الفقرات الصالحة 2قام الباحث بجمع البيانات وتفريغها وتم استخدام اختبار)كا
( فقرة لمقياس الكفايات التدريسية و) 44وغير الصالحة ، وقد اظهرت النتائج صالحية   ) 

( فقرة لمقياس االداء المهني حيث لانت جميعها صالحة لتمثل المجاالت التي تنتمي اليها 69
 ولذلك تم االخذ بجميع التعديالت اللغوية والمنهجية التي اقترحها ,كما مبين في الجدولين ادناه 

 (16( , )15) لما مبين في الجدولين الخبراء والمختصين السادة
 ( 15جدول رقم ) 

 ومربع كاي صالحية فقرات مقياس الكفايات التدريسية أراء الخبراءفي يبين

عدد      في المقياس أرقام الفقرات
 الفقرات

 الصالحية
النسبة 
 المئوية

قيمة 
 2كا

نوع 
ال  يصلح الداللة

 يصلح
2-4-8-12-13-15-23-27 -30-

37-41 
 معنوية 15 100 0 15 11

9-14-16-22-25-32 – 35 
 

 معنوية 8,06 87 2 13 7

1-5-10-24-26-28-33-38-42-
 معنوية 11,26 93 1 14 11 40-44

18-19-20-21-34-6- 7 
 معنوية 5,4 80 3 12 7 

 معنوية 15 100 0 15 8 43  -3-6-17-29-31-36-39
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 (16جدول رقم) 

 2يبين أراء الخبراء في صالحية فقرات مقياس االداء المهني ومربع كاي

نوع الداللة               
. 

قيمة 
 2كا

 الصالحية
النسبة  المجال ارقام  الفقرات

 المئوية
ال 

 تصلح
النسبة 
 تصلح المئوية

المتطلبات المهنية  5-2-7-3-4-1 15 100 0 0 15 معنوية
 8-6-10-9-11 12 80 3 20 5,4 معنوية الشخصية واالخالقية

المتطلبات المهنية  7-4-9-6-5-1 15 100 0 0 15 معنوية
 12-10-11-8-3-2 13 87 2 13,33 8,06 معنوية االدارية والتنظيمية

 10-7-5-1-2 15 100 0 0 15 معنوية
 المتطلبات المهنية الفنية

 3-8-6-4-9 14 93 1 6066 11,26 معنوية

-6-9-7-4-5-2-1 15 100 0 0 15 معنوية
8-3 

تخطيط 
 الدرس

المتطلبات 
المهنية 
 التدريسية

 

 13 87 2 13033 8,06 معنوية

1-2-4-6-9-5-3-
7-8-11-13-10- 
14-12-16-15-

19-17-18 

تنفيد 
 الدرس

 15 100 0 0 15 معنوية
1-4-6-2-5-7-3-

8 
 

 تقويم
 الدرس
 

 
 لمهني (واالداء اتعليمات مقياسي)الكفايات التدريسية  3-4-2-8

البد  -من أجل تطبيق المقياس على أفراد العينة في حال االستطالع أو العمل الرئيسي        
ألن ضمان اإلجابة الصحيحة هي  , من وجود تعليمات خاصة باإلجابة عن ذلك المقياس

لي  (.142, 2002فهمي و عامر: بوضع تعليمات تسهل على المستجيب الجواب الصحيح )
ذلك يجب أن  لذا أعطيت تعليمات توضح ,تسهل علىيهم طريقة اإلجابة على فقرات المقياسين 

سهلة ومفهومة، وتحتوي على مثال توضيحي يبين ليفية اإلجابة على  أن تكون : يراعى فيها 
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فقرات لل مقياس، وأن توحي ألفراد العينة باالطمئنان حول سرية اإلجابة إذ ُطل َب منه عدم 
االسم لكي تتصخ إجابته بالصراحة والثقة. لما يجب الطلب من مدرسي التربية الرياضية  ذلر 

ضرورة اإلجابة عن الفقرات جميعها، وعدم ترك أي فقرة بال إجابة، وأن إجابتهم ستحظى بسرية 
 وقد أعد الباحث تعليمات للمقياس وهي لاآلتي:  تامة وهي ألغراض البحث العلمي،.

نطبق عليك شخصيا علما انه ال توجد هناك إجابة صحيحة وأخرى أجب مباشرة بما ي -
فقرة بدقة ثم اجب على لل  لذا يرجى اإلجابة , بل هي إجابات تقديرية خاصة بك,  خاطئة

 ( مقابل الفقرة وتحت درجة الحكم التي تعبر عن وجهة نظرلم.بعالمة ) 

 (واالداء المهنيالكفايات التدريسية مفتاح التصحيح لمقياسي ) 3-4-2-9
عند البدء بعملية تصحيح االستمارة او المقياس تتم بوضع الدرجة المناسبة لجميع الفقرات 
وبحسب اجابة الفرد المستجيب عن طريق مفتاح التصحيح لألداة التي يكشخ بها الفاحص عن 

الرياضية  اإلجابات التي تدل على وجود النتيجة التي تقاس ، ولمعرفة إجابات مدرسي التربية 
عن مقياسي الكفايات التدريسية ومقياس االداء المهني  قام الباحث باستعمال مفتاح التصحيح 

( المعد لهذا الغرض وحسبت الدرجة الكلية على أساس مجموع أوزان اإلجابات عن 5-1)
ت إذ منحت الدرجا -( فقرة وجميعها إيجابية   44فقرات مقياس الكفايات التدريسية والبالغة ) 

اتفق تماما، اتـــفق، محايد، ال اتــفق، ال اتفق إطالقا(. وأعطيت لبدائل اإلجابة لما يأتي : )
  (220) ، وبهذا فان أعلى درجة يمكن الحصول عليها هي( له1 -2 -3 -4 -5الدرجات )

( درجة اما مقياس االداء المهني فكان عدد فقرات المقياس  44وأدنى درجة تحصل عليها )  
درجة( ،  5إذ منحت الدرجات لبدائل اإلجابة لما يأتي : )دائمًا  -فقرة وجميعها ايجابية (  69)

درجة( ، وبهذا فان أعلى درجة  1درجة( ، )أبدًا  2درجة( ، )نادرًا  3درجة( ، )أحيانًا  4)غالبًا 
هذه  5وجمعت -( درجة 69(وأدنى درجة تحصل عليها )  345يمكن الحصول عليها هي ) 

المعد لذلك الدرجات للحصول على الدرجة الكلية لكل استمارة باستعمال مفتاح التصحيح 
 ( يبين ذلك:18( و )  17والجدول ) 
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 ( 17جدول  ) 

 يبين بدائل اإلجابة لفقرات مقياس الكفايات التدريسية  -أ

 
 

 ( 18جدول  )  
 بة لفقرات مقياس االداء المهني .يبين بدائل اإلجا -ب

 
 لمقياسي)الكفايات التدريسية واالداءالمهني( التطبيق االستطالعي 3-4-2-10

بعد الوصول إلى مقياس الكفايات التدريسية واالداء المهني لمدرسي التربية الرياضية       
فريق العمل لمنطقة الفرات االوسط بصورتهما األولية أجرى الباحث وبمساعدة 

تجربة استطالعية لهما، اذ تعد هذه الخطوة تدريبًا عمليًا للباحث للوقوف  (2)ملحقالمساعد
وأجرى الباحث التجربة  -لمعالجتهايجابيات التي تقابله في اثناء االختبارات على السلبيات واال

( 50االستطالعية على العينة المخصصة لهذا الغرض اذ بلغ عدد أفراد التجربة االستطالعية)
من المجتمع األصلي ( %4ة في محافظة القادسية وبنسبة )مدرس ومدرسة للتربية الرياضي

( المصادف يوم الثالثاء 12/10/2021وذلك بتاريخ ) -واختيروا بالطريقة العمدية للبحث
 -وأجرى الباحث التجربة االستطالعية من اجل: 

 مدى وضوح الفقرات لمدرسي التربية الرياضية ودرجة استجابتهم لها.-1
  التأكد مدى وضوح تعليمات المقياس. -2
 التأكد من لفاية فريق العمل المساعد.-3

 ال اتفق اطالقا   ال أتفق محايد أتفق أتفق تماما    االوزا ت

 1 2 3 4 5 الدرجة التقييم او 1

 أبدا   نادرا   أحيانا غالبا   دائما   االوزا  ت

 1 2 3 4 5 التقييم او الدرجة 1
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 تشخيص المعوقات والسلبيات التي قد تحصل أو تصادف الباحث.-4
 احتساب زمن اإلجابة التقريبية للمقياس.-5
وقد اتضح من خالل ذلك أن التعليمات واضحة وجميع الفقرات لانت مفهومة وواضحة لدى  - 

 وبهذه اإلجراءات أصبح المقياسين جاهزين للتطبيق على عينة البناء.العينة 
 : التطبيق الرئيسي لمقياسي الكفايات التدريسية واالداء المهني   3-4-2-11

( مدرس ومدرسة 300طبق الباحث مقياسي البحث على أفراد عينة البناء والتي تبلغ)    
( 44وقد قام الباحث بتطبيق مقياسي الكفايات التدريسية المكون من ) , بمنطقة الفرات االوسط

( المصادف يوم الخميس 28/10/2021بتاريخ ) -( فقرة 69فقرة واالداء المهني  المكون من )
لغرض تحليل الفقرات إحصائيا واختيار أن تطبيق المقياسين على أفراد عينة البناء هدفها  -

الصالحة منها ، وقد أكد الباحث ضرورة قراءة تعليمات وفقرات الصالحة منها واستبعاد غير 
 ة على جميع فقرات المقياس الواحدالمقياسين بدقة و اإلجابة بصدق وأمان

 التحليل اإلحصائي لفقرات مقياسي)الكفايات التدريسية واالداء المهني( 3-4-2-12

 المجموعتا  الطرفيتا  )القوة التميزية ( 3-4-2-12-1

قام الباحث بإجراء التصحيح على إجابات مدرسي التربية الرياضية لمنطقة الفرات االوسط     
وهي من ( وفق األوزان المعطاة لكل بديل، الكفايات التدريسية واالداء المهنيلمقياسي)

المتطلبات األساسية التي يجب توافرها في أي مقياس لذلك استخدم الباحث القوة التمييزية لونها 
ف هذه الطريقة تقدير صدق االختبار على أساس قدرته على التمييز بين أصحاب تستهد

  الدرجات المرتفعة وأصحاب الدرجات المنخفضة في السمة أو القدرة التي يقيسها االختبار
وقد قام الباحث بالتحقق من قدرة الفقرات على التمييز ,  (142, 2005عامر:و  فهمي)

( مدرس ومدرسة والتي تم توزيع 300باستعمال هذا األسلوب من خالل عينة البناء البالغة )
  اعتمد الباحث على الخطواتولغرض إجراء التحليل وفق هذا األسلوب  -االستمارة عليهم 

 .رتبت الدرجات ترتيبا تنازليًا من أعلى درجة إلى أدنى درجة في المقياس -
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التي لانت عددها ( من االستمارات الحاصلة على الدرجات العليا و 27تعيين ما نسبته ) -
 (استمارة 81التي بلغت ) ( من االستمارات الحاصلة على الدرجات الدنيا27)( أستمارة , و81)

( لعينتين مستقلتين في معرفة داللة الفرق بين المجموعتين t-testئي )استعمل االختبار التا -
 (.spssالعليا والدنيا بواسطة الحقيبة اإلحصائية)

( Tومنه عدت القيمة التائية دالة إحصائيا لمؤشر تمييز الفقرات اذا ما لانت قيمة )
( ومستوى داللة 298المحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية المقابلة لها عند درجة حرية )

الة إحصائيا )معنوية( وتبين أن فقرات المقياسي جميعها د(، 1,96( والتي مقدارها)0,05)
لمقياس االداء المهني غير دالة عند تنفيذ الدرس  –عدا فقرات مجال المتطلبات التدريسية 

ئج ( يبين نتا20( و) 19والجدول) (  17,  12, 9, 5 ,3وهي )( 0,05) مستوى داللة
 االختبار لجميع فقرات المقياس

 
 

 ( 19جدول ) 
 يبين القدرة التمييزية للكفايات التدريسية 

 الفقرات المجاالت

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا
القيمة 

 التائية

مستوى 

 الداللة

نوع 

الوسط  الفقرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الكفايات 

التدريسية 

 المعرفية

 مميزة 0.000 6.599 1.305 2.047 0.282 3.345 1

 مميزة 0.000 9.655 0.975 1.364 0.883 3.645 2

 مميزة 0.000 5.394 1.138 1.853 1.154 3.645 3

4 3. 334  مميزة 0.000 8.630 0.949 1.622 0.921 

 مميزة 0.000 9.433 0.732 1.612 0.914 3.345 5

 مميزة 0.000 9.018 0.746 1.664 1.011 3.390 6

 مميزة 0.000 12.246 0.723 1.644 0.822 3.765 7

 مميزة 0.000 6.470 1.416 2.140 0.743 3.804 8

 مميزة 0.000 9.797 0.781 1.785 0.823 3.523 9

 مميزة 0.000 6.490 0.634 2.615 0.802 3.731 10
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 298ودرجة حرية  0.05مستوى دالله ( عند 1.96علماً ان القيمة الجدولية  )

                                   
 
 

 مميزة 0.000 8.984 0.655 2.623 0.543 3.829 11

الكفايات 

التدريسية 

 االدائية

 مميزة 0.000 6.482 0.705 2.563 0.765 3.658 1

 مميزة 0.000 5.705 0.865 2.754 0.715 3.435 2

 مميزة 0.000 7.918 0.645 2.654 0.678 3.823 3

 مميزة 0.000 7.325 0.654 2.664 0.758 3.783 4

5 3.868 0.748 
3.26544

5 
 مميزة 0.000 3.584 0.693

 مميزة 0.000 3.967 1.254 2.623 0.945 3.635 6

 مميزة 0.000 4.929 1.104 2.576 0.833 3.605 7

 مميزة 0.000 6.619 1.141 2.544 0.538 3.935 8

 مميزة 0.000 5.678 1.125 2.512 0.671 3.754 9

 مميزة 0.000 5.343 1.165 2.576 0.742 3.733 10

 مميزة 0.000 7.533 0.955 2.012 0.990 3.643 11

الكفايات 

التدريسية 

 الوجدانية

 مميزة 0.000 5.487 1.014 2.265 1.051 3.453 1

 مميزة 0.000 9.239 0.854 1.834 0.835 3.576 2

 مميزة 0.000 6.497 1.054 2.244 0.780 3.533 3

 مميزة 0.000 5.188 1.145 2.255 0.932 3.543 4

 مميزة 0.000 5.069 1.023 2.167 1.034 3.557 5

 مميزة 0.000 5.685 1.154 2.045 0.912 3.343 6

 مميزة 0.000 5.174 1.045 2.135 1.052 3.323 7

 مميزة 0.000 3.120 1.423 2.386 1.197 3.265 8

 مميزة 0.000 3.802 0.838 2.035 1.525 3.407 9

 مميزة 0.000 4.617 0.875 2.107 1.362 3.629 10

 مميزة 0.000 3.130 0.937 1.714 1.838 3.074 11

الكفايات 

التدريسية 

 االنتاجية

 مميزة 0.000 3.669 0.881 1.964 1.620 3.370 1

 مميزة 0.000 3.733 0.857 2.071 1.552 3.444 2

 مميزة 0.000 4.349 0.875 2.107 1.421 3.592 3

 مميزة 0.000 4.727 0.939 2.071 1.334 3.629 4

 مميزة 0.000 6.840 0.860 2.034 1.063 3.851 5

 مميزة 0.000 5.233 0.931 1.857 1.390 3.629 6

 مميزة 0.000 5.790 0.922 1.964 1.227 3.740 7

 مميزة 0.000 6.708 0.961 1.964 1.063 3.851 8

 مميزة 0.000 4.312 1.015 1.928 1.503 3.518 9

 مميزة 0.000 4.829 0.967 1.75 1.477 3.481 10

 مميزة 0.000 2.914 0.416 1.107 0.741 1.629 11
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 ( 20جدول ) 

 يبين القدرة التمييزية بين فقرات االداء المهني                          

 المجاالت
الفقرا

 ت

 المجموعة الدنيا المجموعة العليا

القيمة 

 التائية
 مستوى الداللة

الداللة 

 االحصائية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتطلبات 

المهنية 

الشخصية و 

 االخالقية

 مميزة 0.000 6.104 1.161 1.768 0.965 3.334 1

 مميزة 0.0000.000 4.875 1.070 1.964 0.953 3.366 2

 مميزة 0.000 6.320 1.055 1.821 0.935 3.548 3

 مميزة 0.000 6.118 1.040 1.75 0.971 3.407 4

 مميزة 0.000 5.749 1.030 1.607 0.615 2.925 5

 مميزة 0.000 4.672 1.035 2.035 0.902 3.259 6

 مميزة 0.000 4.714 1.137 1.964 0.735 3.188 7

 مميزة 0.000 5.832 0.916 1.892 0.9198 3.333 8

 مميزة 0.000 4.553 1.054 2 0.933 3.234 9

 مميزة 0.000 4.528 1.186 2 0.681 3.185 10

 مميزة 0.000 5.488 1.214 1.928 0.848 3.481 11

المتطلبات 

المهنية 

 التنظيمية

 و االدارية

 مميزة 0.000 3.323 0.975 2.285 0.554 3 1

 مميزة 0.000 3.275 0.691 2.144 0.559 2.512 2

 مميزة 0.000 4.075 0.691 2.188 0.633 2.676 3

 مميزة 0.000 4.696 0.639 2.057 0.566 2.647 4

 مميزة 0.000 4.411 0.691 2.188 0.652 2.691 5

 مميزة 0.000 10.82 1.069 2.130 0.619 3.720 6

 مميزة 0.000 7.314 1.230 2.681 0.568 3.779 7

 مميزة 0.000 5.686 1.145 2.84 0.704 3.661 8
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 مميزة 0.000 6.823 1.135 2.782 0.588 3.735 9

 مميزة 0.000 7.273 1.102 2.695 0.629 3.691 10

 مميزة 0.000 4.897 1.021 2.565 0.907 3.264 11

 مميزة 0.000 6.055 0.513 2.173 0.612 2.794 12

المتطلبات 

 المهنية الفنية

 مميزة 0.000 3.311 0.647 2.144 0.576 2.602 1

 مميزة 0.000 4.052 0.575 2.144 0.550 2.602 2

 مميزة 0.000 4.056 0.579 2.246 0.547 2.705 3

 مميزة 0.000 4.162 0.676 2.202 0.619 2.720 4

 مميزة 0.000 5.020 0.647 2.188 0.594 2.779 5

 مميزة 0.000 6.349 0.558 2.159 0.534 2.794 6

 مميزة  3.395 0.712 2.188 0.530 2.676 7

 مميزة 0.000 4.289 0.585 2.260 0.568 2.720 8

 مميزة 0.000 2.680 0.55 2.420 0.501 2.676 9

 مميزة 0.000 2.565 0.777 2.115 0.699 2.558 10

 

 

 

المتطلبات 

المهنية 

 التدريسية

 تخطيط الدرس -أ

 مميزة 0.000 2.093 0.576 2.304 0.607 2.558 1

 مميزة 0.000 3.232 0.704 2.217 0.623 2.617 2

 مميزة 0.000 3.461 0.719 2.159 0.685 2.647 3

 مميزة 0.000 9.523 0.925 2.101 0.692 3.705 4

 مميزة 0.000 12.293 0.70 2.086 0.542 3.720 5

 مميزة 0.000 9.308 0.899 2.550 0.558 3.676 6

 مميزة 0.000 10.040 0.793 2.246 0.753 3.617 7

 مميزة 0.000 6.485 1.008 2.797 0.623 3.617 8

 مميزة 0.000 11.022 0.919 2.086 0.644 3.632 9

 تنفيذ الدرس -ب

 مميزة 0.00 9.803 0.954 2.173 0.691 3.617 1

 مميزة 0.000 10.435 0.937 2.057 0.653 3.573 2

 غير مميزة 0.000 1.275 1.576 3.048 0.956 3.308 3
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 مميزة 0.000 11.163 1.018 2.144 0.553 3.691 4

 غير مميزة 0.000 1.280 1.626 3.012 1.014 3.296 5

 مميزة 0.000 4.675 0.650 2.246 0.530 2.676 6

 مميزة 0.000 4.746 0.667 2.231 0.534 2.794 7

 مميزة 0.000 5.025 0.546 2.231 0.601 2.764 8

 غير مميزة 0.000 1.869 1.601 2.914 1.019 3.320 9

 مميزة 0.000 4.161 0.647 2.144 0.592 2.647 10

 مميزة 0.000 4.996 1.267 2.402 1.019 3.32 11

 غير مميزة 0.000 1.445 1.603 3.036 0.934 3.345 12

 مميزة 0.000 4.758 1.314 2.402 1.014 3.296 13

 مميزة 0.000 4.996 1.267 2.402 1.019 3.320 14

 مميزة 0.000 4.358 1.317 2.548 0.934 3.345 15

 مميزة 0.000 3.251 1.333 2.682 1.102 3.283 16

 غير مميزة 0.000 1.025 1.345 3.512 1.102 3.283 17

 مميزة 0.000 16.763 0.792 2.073 0.476 3.814 18

 مميزة 0.000 10.774 1.205 2.243 0.476 3.802 19

 

 مميزة 0.000 9.702 1.200 2.268 0.642 3.753 1

 مميزة 0.000 10.42 1.214 2.195 0.591 3.777 2

 مميزة 0.000 8.935 1.207 2.207 0.762 3.641 3

 مميزة 0.000 6.759 1.232 2.231 0.871 3.382 4

 مميزة 0.000 7.746 1.180 2.182 0.834 3.407 5

 مميزة 0.000 7.397 1.195 2.243 0.908 3.469 6

 مميزة 0.000 6.910 1.177 2.317 0.897 3.475 7

 مميزة 0.000 5.467 1.214 2.365 0.956 3.308 8
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 ريسية واالداء المهني( الكفايات التد)معامل االتساق الداخلي لفقرات مقياسي 3-4-2-12-2

يعد ارتبا  الدرجة الكلية للمقياس بالفقرة مؤشرا على صدق الفقرة، وتوفر هذه الخطوة       
معيارا يعتمد عليه في إيجاد العالقة بين درجات االستمارات لكل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس، 

لدرجة الكلية للمقياس "ومعامل االرتبا  هنا يشير الى مستوى قياس الفقرة للمفهوم الذي تقيسه ا
أو هو معامل االرتبا  بين درجات لل فقرة والدرجة الكلية  .(67,  2016هاني :  سعيد و )

للمقياس وإن القوة التمييزية للفقرات ال تحدد مدى تجانسها في قياس الظاهرة الموضوعة لقياسها 
أبعاد معرفية مختلفة، إذ  إذ يجوز أن تكون هناك فقرات متقاربة في قوتها التمييزية لكنها تقيس

تفترض هذه الطريقة أن الدرجة الكلية تعد معيارًا لصدق المقياس فتحذف الفقرة عندما تكون 
درجة ارتباطها بالدرجة الكلية ضعيفة على أساس أن الفقرات ال تقيس الظاهرة التي يقيسها 

م معامل ارتبا  بيرسون الستخراج العالقة االرتباط، و المقياس ية بين الدرجة الكلية ودرجة اسُتخد 
  وقد تم التأكد من االتساق الداخلي من خالل حساب ما يليكل فقرة من فقرات المقياس، 

  (117ص-2013:حسين و كمال)

 عالقة ارتباط الفقرة بالمجال والمقياس. -أ
تم استخدام معامل ارتبا  بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية بين درجات لل فقرة      

بالنسبة الى مجاالت مقياس الكفايات التدريسية )  الكفايات والدرجة الكلية للمجال والمقياس 
الكفايات  -الكفايات التدريسية الوجدانية  -الكفايات التدريسية االدائية -التدريسية المعرفية 
 التدريسية االنتاجية (.

أما مجاالت مقياس االداء المهني تم استخدام معامل ارتبا  بيرسون الستخراج العالقة 
االرتباطية بين درجات لل فقرة والدرجة الكلية للمجال والمقياس بالنسبة الى مجاالت مقياس 

لبات المهنية االدارية والتنظيمية المتط -)المتطلبات المهنية الشخصية واالخالقية االداء المهني 
 وتقويم (،  -تنفيذ  -والمتطلبات المهنية التدريسية من: تخطيط  -والمتطلبات المهنية الفنية  -

( مدرس ومدرسة.   ونجد أن 300واعتمد الباحث في ذلك على استجابات عينة البناء البالغة )
(  44الكفايات التدريسية وعدد فقراته )( لمقياس 0,05اغلب الفقرات معنوية عند مستوى داللة )
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اما مقياس االداء المهني نجد أن اغلب الفقرات  -وهذا معناه أن الفقرات صادقة في قياسها 
  في مجال المتطلبات التدريسية بتنفيذ الدرس والفقرة( 15-6-1 معنوية  ماعدا الفقرات )

( عند 0,11القيمة الجدولية والبالغة ) لكون القيمة المحسوبة اقل من في تقويم الدرس  ( 68)
وبذلك  -(وهذا معناه أن الفقرات صادقة في قياسها 298( ودرجة حرية ) 0,05مستوى داللة )

 ( يبين ذلك.22( و) 21والجدول )   . ( فقرة60اصبح عدد فقرات مقياس االداء المهني هو )
 (21جدول )

 الفقرة بالمقياس لمقياس الكفايات التدريسية يبين قيمة معامل ارتباط الفقرة بالمجال وارتباط

 مجال الكفايات التدريسية المعرفية

 ت
ارتباط الفقرة 

ارتباط الفقرة  الداللة بالمجال
ارتباط الفقرة  ت الداللة بالمقياس

ارتباط الفقرة  الداللة بالمجال
 الداللة بالمقياس

 معنوي  0,323 معنوي  0,564 7 معنوي  0.315 معنوي  0,523 1
 معنوي  0,353 معنوي  0,541 8 معنوي  0,323 معنوي  0,416 2
 معنوي  0,418 معنوي  0,640 9 معنوي  0,354 معنوي  0,508 3
 معنوي  0,454 معنوي  0,544 10 معنوي  0,421 معنوي  0,477 4
 معنوي  0,413 معنوي  0,665 11 معنوي  0,405 معنوي  0,465 5
      معنوي  0,331 معنوي  0,460 6

 الكفايات التدريسية االدائيةمجال : 

 ت
ارتباط الفقرة 

ارتباط الفقرة  الداللة بالمجال
ارتباط الفقرة  ت الداللة بالمقياس

ارتباط الفقرة  الداللة بالمجال
 الداللة بالمقياس

 معنوي  0,364 معنوي  0,407 7 معنوي  0,365 معنوي  0,501 1
 معنوي  0,404 معنوي  0,596 8 معنوي  0,386 معنوي  0,474 2
 معنوي  0,333 معنوي  0,486 9 معنوي  0,374 معنوي  0,415 3
 معنوي  0,335 معنوي  0,527 10 معنوي  0,439 معنوي  0,621 4
 معنوي  0,343 معنوي  0,586 11 معنوي  0,348 معنوي  0,518 5
      معنوي  0,430 معنوي  0,520 6

 مجال : الكفايات التدريسية الوجدانية
 الداللةارتباط الفقرة  الداللةارتباط الفقرة  ت الداللةارتباط الفقرة  الداللةارتباط الفقرة  ت
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 بالمقياس بالمجال بالمقياس بالمجال
 معنوي  0,323 معنوي  0,656 7 معنوي  0,432 معنوي  0,623 1
 معنوي  0,354 معنوي  0,467 8 معنوي  0,354 معنوي  0,479 2
 معنوي  0,352 معنوي  0,486 9 معنوي  0,431 معنوي  0,547 3
 معنوي  0,404 معنوي  0,570 10 معنوي  0,366 معنوي  0,577 4
 معنوي  0,336 معنوي  0,606 11 معنوي  0,451 معنوي  0,661 5
      معنوي  633.0 معنوي  0,546 6

 مجال : الكفايات التدريسية االنتاجية

ارتباط الفقرة  ت
ارتباط الفقرة  الداللة بالمجال

ارتباط الفقرة  ت الداللة بالمقياس
ارتباط الفقرة  الداللة بالمجال

 الداللة بالمقياس

 معنوي  0,330 معنوي  0,409 7 معنوي  0,384 معنوي  0,480 1
 معنوي  0,351 معنوي  0,456 8 معنوي  0,467 معنوي  0,493 2
 معنوي  0,348 معنوي  0,456 9 معنوي  0,304 معنوي  0,644 3
 معنوي  0,307 معنوي  0,568 10 معنوي  0,378 معنوي  0,633 4
 معنوي  0,354 معنوي  0,477 11 معنوي  0,391 معنوي  0,553 5
      معنوي  0,441 معنوي  0,450 6

 29ودرجة حرية  0,05مستوى دالله  ( عند0,11علمًا ان القيمة الجدولية  )    
 
 
 (22جدول ) 

 لالداء المهني قيمة معامل ارتباط الفقرة بالمجال وارتباط الفقرة بالمقياسيبين 
 

 المتطلبات المهنية الشخصية و االخالقية

 ت
ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 الداللة

 معنوي 0.485 معنوي 0.514 7 معنوي 0.316 معنوي 0.553 1

 معنوي 0.548 معنوي 0.370 8 معنوي 0.305 معنوي 0.435 2

 معنوي 0.391 معنوي 0.359 9 معنوي 0.278 معنوي 0.382 3
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 معنوي 0.343 معنوي 0.609 10 معنوي 0.301 معنوي 0.425 4

 معنوي 0.274 معنوي 0.605 11 معنوي 0.304 معنوي 0.576 5

  معنوي 0.271 معنوي 0.442 6
 

 
   

 االدارية المتطلبات المهنية التنظيمية و

 

 ت
ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 الداللة

 معنوي 0.335 معنوي 0.360 7 معنوي 0.305 معنوي 0.314 1

 معنوي 0.384 معنوي 0.476 8 معنوي 0.416 معنوي 0.438 2

 معنوي 0.403 معنوي 0.482 9 معنوي 0.374 معنوي 0.402 3

 معنوي 0.315 معنوي 0.536 10 معنوي 0.478 معنوي 0.496 4

 معنوي 0.324 معنوي 0.497 11 معنوي 0.344 معنوي 0.352 5

 معنوي 0.407 معنوي 0.356 12 معنوي 0.361 معنوي 0.540 6

 المتطلبات المهنية الفنية

 ت
ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 الداللة

 معنوي 0.372 معنوي 0.445 6 معنوي 0.413 معنوي 0.456 1

 معنوي 0.355 معنوي 0.514 7 معنوي 0.308 معنوي 0.399 2

 معنوي 0.385 معنوي 0.470 8 معنوي 0.385 معنوي 0.482 3

 معنوي 0.389 معنوي 0.456 9 معنوي 0.304 معنوي 0.568 4

5 

 

 

 معنوي 0.465 معنوي 0.509 10 معنوي 0.243 معنوي 0.476

 المتطلبات المهنية التدريسية

 تخطيط الدرس -ـأ

 ت
ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 الداللة

 معنوي 0.415 معنوي 0.455 6 معنوي 0.358 معنوي 0.424 1

 معنوي 0.367 معنوي 0.509 7 معنوي 0.361 معنوي 0.575 2

 معنوي 0.365 معنوي 0.605 8 معنوي 0.337 معنوي 0.438 3

 معنوي 0.315 معنوي 0.408 9 معنوي 0.320 معنوي 0.510 4
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      معنوي 0.330 معنوي 0.465 5

 المتطلبات المهنية التدريسية

 تنفيذ الدرس -ب

 ت
ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 الداللة

غير  0.103 1

 معنوي
 معنوي 0.343 معنوي 0.581 11 معنوي 0.482

 12 معنوي 0.384 معنوي 0.360 2

سقطت 

بالقوة 

  التمييزية
 معنوي 

3 
سقطت بالقوة 

  التمييزية
 معنوي 0.405 معنوي 0.607 13 معنوي 

 معنوي 0.362 معنوي 0.543 14 معنوي 0.374 معنوي 0.324 4

5 
سقطت بالقوة 

  التمييزية
 

 
غير  0.104 معنوي 0.102 15

 معنوي

غير  0.052 6

 معنوي
 معنوي 0.350 معنوي 0.513 16 معنوي 0.302

 17 معنوي 0.377 معنوي 0.512 7

سقطت 

بالقوة 

 التمييزية
 معنوي  معنوي

 معنوي 0.376 معنوي 0.574 18 معنوي 0.386 معنوي 0.503 8

9 
سقطت بالقوة 

 معنوي 0.302 معنوي 0.543 19    المييزية

      معنوي 0.396 معنوي 0.564 10

 المهنية التدريسيةالمتطلبات 

 تقويم الدرس -ـأ

 ت
ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 ت الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمجال
 الداللة

ارتباط الفقرة 

 بالمقياس
 الداللة

 معنوي 0.348 معنوي 0.364 5 معنوي 0.346 معنوي 0.415 1

 معنوي 0.387 معنوي 0.481 6 معنوي 0.429 معنوي 0.354 2

غير  0.084 معنوي  7 معنوي 0.301 معنوي 0.531 3

 معنوي

 معنوي 0.314 معنوي 0.522 8 معنوي 0.339 معنوي 0.479 4
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  ( االداء المهني و ي)الكفاياتعالقة ارتباط درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس-ب
للما لانت قيم معامالت ارتبا  درجات مجاالت االختبار أو المقياس بالدرجة الكلية          

له عالية لان ذلك دليل على توفر االتساق الداخلي لالختبار أو القياس لكل، إذ تعد الدرجة 
 (68، 2000)ليلى السيد: الكلية لالختبار المحك المستعمل للتحقق من صدقه.

استعمل الباحث معامل ارتبا  بيرسون الستخراج معامالت االرتبا  بين درجات        
المجاالت والدرجة الكلية للمقياسن، إذ ظهرت قيم جميع المجاالت للمقياسين  معنوية والجدول 

 ( يبينن ذلك24( و )  23)
 (23جدول ) 

 للمقياس الكفاياتيبين قيمة معامل االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية 

 الداللة المقياس ككل لمجاالتا ت

 معنوي  0,76342 الكفايات التدريسية المعرفية 1

 معنوي  0,69534 الكفايات التدريسية االدائية 2

 معنوي  0,75968 الكفايات التدريسية الوجدانية 3

 معنوي  0,68784 لكفايات التدريسية االنتاجيةا 4

 

 (24جدول ) 

 االداء المهني معامل االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية لمقياسقيمة يبين 

 الداللة المقياس ككل المجاالت ت

 معنوي  0,78674 المتطلبات المهنية الشخصية واالخالقية 1

 معنوي  0,67353 المتطلبات المهنية االدارية والتنظيمية 2

 معنوي  0,75261 المتطلبات المهنية الفنية 3
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4 
 المتطلبات المهنية التدريسية

 تخطيط الدرس -ا
 معنوي  0,83542

 معنوي  0,87644 تنفيذ الدرس-ب 

 معنوي  0,80238 تقويم الدرس -ج 

  0,83808 المجال الرابع ككل 

 
 الخصائص السايكومترية لمقياسي) الكفايات التدريسية واالداء المهني (  3-4-2-13
 :صدق المقياس   3-4-2-13-1

صدق المقياس إلى الصحة والصالحية إال أن االختبار يقيس بالفعل الوظيفة يشير     
-2001: امير حنا مرقص)المخصص لقياسها دون إن يقيس وظيفة أخرى إلى جانبها

استعمل الباحث نوعين من الصدق للتحقق من صدق مقياسي الكفايات التدريسية . و (58ص
 وهماواالداء المهني 

 ) صدق الخبراء(المحتوى أوال: صدق 

يقصد بصدق المحتوى مدى تمثيل االختبار للجوانب التي وضع لقياسها ) محمد جاسم     
وذلك  -إذ استعمل الباحث هذا النوع من الصدق في مقياس )الكفايات التدريسية (الياسري (،

( وبدائله وتعليماته على مجموعة من الخبراء 4عندما عرضت فقرات هذا المقياس بمجاالته الـــــــ)
لذلك  -إلقرار صالحية لل فقرة من فقرات مجاالت المقياس المرشح لالستعمال -والمختصين

سية ( الرئي4بالنسبة لمقياس )االداء المهني ( إذ عرضت فقرات هذا المقياس بمجاالته الـ)
( الفرعية  وبدائله وتعليماته على مجموعة من الخبراء والمختصين، إلقرار صالحية لل  3وال)

 .فقرة من فقرات مجاالت المقياسين المرشح لالستعمال

 ثانيا: الصدق البنائي )الصدق التكويني الفرضي(
الفرضية أو يعد هذا النوع من الصدق الذي يفسر أداء االختبار في ضوء بعض التكوينات      

وفي مجال التربية الرياضية فانه يقصد "بالتكوينات الفرضية أو المهارات  -مدى قياس االختبار
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بار واضح يقيس ظاهرة معينة لما أشار أو القرارات التي تفترض أنها تشكل في مجموعها اخت
 (  Oppenheim- 1973-p86اوبنهايم )

الحالي من خالل التحليل اإلحصائي إذ تحقق الباحث من هذا الصدق في المقياس 
لفقرات المقياس، من خالل استخراج تمييز الفقرات وعالقة الفقرة بالمجال وعالقة الفقرة بالدرجة 

 الكلية للمقياس.
 ثبات المقياس :  3-4-2-13-2

استعمل الباحث  ي ) الكفايات التدريسية واالداء المهني(ومن أجل التحقق من ثبات مقياس    
 : طريقتين هما

:                                                                   التجزئة النصفية -اوال    

لقد اعتمد الباحث في هذه الطريقة على استمارات التجربة الرئيسة لعينة البناء والبالغ عددها  
تم تقسيم فقرات المقاييس الفرعية على نصفين اشتمل النصخ األول على  إذ -( استمارة 300)

 -فقرات ذات االرقام الفردية في حين اشتمل النصخ الثاني على الفقرات ذات االرقام الزوجية 
ن هذه القيم أإال  -بعد ذلك تم استخراج معامل ارتبا  بيرسون لمجموع درجات نصفي االختبار 

ختبار للمقاييس الفرعية لذلك يتعين تصحيح هذه المعامالت من خالل تمثل معامالت نصخ اال
 - على ثبات االختبار لكل اون( لتصحيح معامل الثبات للحولبر  –استخدام معادلة )سبيرمان 

   ذلك نيبين ( 26 و ) ( 25) ين والجدول 
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 (25الجدول ) 
 تجزئة النصفية لمقياس الكفايات التدريسيةيبين معامالت ثبات االختبار بال

                ح ح                ح ح          

1 
                            

 
0.869 0.930 

2 
                           

 
0.896 0.945 

3 
                             

 
0.881 0.937 

4 
                            

 
0.839 0.912 

             0.87 0.93 

 
 
 
 (26جدول )

 بطريقة التجزئة النصفية  يبين حساب الثبات لمقياس االداء المهني             
 الثبات بعد التصحيح الثبات قبل التصحيح          

825,0 المتطلبات المهنية الشخصية واالخالقية 1  904,0  

865,0 والتنظيميةالمتطلبات المهنية االدارية  2  928,0  

986,0 المتطلبات المهنية الفنية 3  993,0  

808,0 تخطيطالمتطلبات المهنية التدريسية  -أ  894,0  

843,0 تنفيذ الدرس -ب  915,0  

822,0 تقويم الدرس -ج  902,0  

818,0 المقياس ككل   900,0  
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  كرو نبا :الفا  ةثانيا: معادل 
لحساب ثبات االختبار على اجابات عينة البناء البالغ  لرو نباخ( )ألفامعادلة  عمالقام الباحث باست 

 (0,78564-0,72563) فقد انحصرت قيم معامالت الثبات بين مدرس ومدرسة ،(300عددهم )
-0,82784) معامالت الثبات بينالفرعية لمقياس الكفايات التدريسية وتراوحت قيم للمقاييس 
 (.28( و )27لمقياس االداء المهني لما يبين الجدولين رقم ) ( للمقاييس الفرعية0,87987

 (27الجدول )
     الكفايات التدريسيةلمقياس   يبين معامالت ثبات االختبار لمعامل الفا كرو نبا           

 معامل الفا كرونبا  مقياس الكفايات التدريسية ت
1                             0,74398 
2                            0,72563 

3                              0,78564 

4                             0,78542 
 0,735168 المقياس ككل

 

(28) جدول   

 االداء المهني يبين معامالت ثبات االختبار لمعامل الفا كرو نباخ لمقياس

                  خ                    ت

 0,82784 المتطلبات المهنية الشخصية واالخالقية 1

 0,84905 المتطلبات المهنية االدارية والتنظيمية 2

 0,87233 المتطلبات المهنية الفنية 3

 0,849057 : المتطلبات المهنية التدريسية ككل -4

 0,83265 تخطيط الدرس - 

 0,87987 تنفيذ الدرس - 

 0,83465 تقويم الدرس - 

            0,856812 
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   : أما الموضوعية فهي متحققة بثبات عملية التصحيح وفقًا  الموضوعية 3-4-2-13-3
  . إلجاباتللبدائل الخاصة للمقياس , ولن يكون للمحكمين تدخل في تصحيح ا

 للمقاييس:  ةالنهائيالصيغة  4-2-14–3
الخطوات اإلجرائية و إجراء األسس بعد أن أنهى الباحث تحديد المجاالت وفقراتها على وفق 

المتكون  عناصر الشخصية الخمس الكبرى  العلمية توصل بعدها الى استكمال إعداد مقياس
( 4) المتكون منالكفايات التدريسية  ومقياس ,( 5)ملحق ( فقرة 60( مجاالت و)5) من

واعلى قيمة  (14ملحق ) فقرة 44فقرة اقل قيمة في المقياس  11كل مجال  (44مجاالت و)
 132درجة بوسط فرضي  220بالمقياس 

      ( فقرة60فرعية و)( مجاالت رئيسية وثالثة 4) ومقياس االداء المهني المتكون من       
 ولما موضح بالمالحق., ( 15)ملحق 

 
 : التطبيق النهائي للمقاييس 3-4-2-15

بتطبيق المقاييس على أفراد عينة البحث  -باشر الباحث وبمساعدة فريق العمل المساعد 
لمحافظات  لمدرسي التربية الرياضية(  %20وبنسبة )  -( 300الرئيسة والبالغ عددهم ) 
ولغاية  4/5/2021بابل، لربالء، المثنى( بتاريخ  -النجخ -الفرات األوسط )القادسية

وتنفيذ التجربة األساسية قام الباحث بجمع  -وبعد االنتهاء من تطبيق المقاييس30/5/2021
، وبذلك يتم تمهيدا ألجراء المعالجات االحصائية عليها  -االستمارات وتفريغ بياناتها وترتيبها

 تحقيق الهدف األول والثاني من أهداف البحث .
 الوسائل اإلحصائية: 3-4-2-16
   -( ومنها استخرج اآلتي:SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) الباحثاستخدم    

 الوسط الحسابي.    -
 االنحراف المعياري . -
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 النسبة المئوية . -
 .االختالف  -
 الخطأ المعياري . -
 (2مربع  ) لا -
 ( لعينة واحدة .tاختبار ) -
 معامل االرتبا  ) بيرسون (  -
 ومعامل االرتبا  المتعدد -
 معادلة الفاكرو نباخ -
 تحليل التباين  -
 ( للعينات المستقلة .   t)اختبار -
 ( stepwiseاالنحدار المتعدد على خطوات ) -

ألستخراج التفاعل بين عناصر ( لAMOS graphicإضافة الى استخدامه برنامج )
 ( c.rالشخصية والكفايات التدريسية و أثرها باألداء المهني من خالل : النسبة الحرجة )



 

  الفصل الرابعالفصل الرابع
 
 

 عرض نتائج المتغيرات الثالثة وتحليلها ومناقشتها - 4   

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لعناصر -4-1  

 ض وتحليل ومناقشة نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للكفايات عر2- 4  

 لالداء المهنيلمعيارية ات نتائج األوساط الحسابية واالنحراف و تحليل عرض – 4-3  

 اختبار العالقات االرتباطية والتأثير بين المتغيرات الثالثة :  4-4  
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عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4  

 عرض نتائج المتغيرات الثالثة وتحليلها ومناقشتها : 4-1
يتنااااااا الفاااااا نلنئج ااااااولحااااااوملاتاااااااعدلنئ اااااااال ااث ث ااااااال  نا  اااااات ا ل  اااااا لن لن اااااات  ولنئ ا ااااااال
ج ااااااالنئ اااااااااا لنئناارااااااسلحاااااا لنبحت ااااااامن لنئ  اااااات   سل اااااا لنئ اااااااال نئتاااااا لااااااا ل  اااااا  الحثاااااا ل

 ااااا ل ااااا خئسل ااااا لن ااااات هالنبائاااااسلنئ ث ااااااسل  ا اااااال ان لاخ ااااااااسلشااااااولجااااا ن الئ اااااالا  ثااااا ل
ا انناااااال ااااا لاال ااااا لج ااااااالنئجو ااااااا ل ن فااااا ن لنئتااااا لا ااااا للفااااا نلنئ ااااااال نا ااااا سلئث ااااااال

ل  ل خءلنإلجونءن لنئ   نااسلنئت ل املب النئ ا ا
عرررررررض وتحليررررررا ومناقشررررررة نتررررررائج اتوارررررراة الح ررررررا  ة وا نحرا ررررررات الم  ا  ررررررة -4-1

 الخمس الكبرى: لعناصر الشخص ة

لوصف عناصر الشخص ة الخمس الكبرى لعينة البحثل4-1-1
 ( 29جدول )

 عناصر الشخص ة الخمس الكبرى لعينة البحثل يبين الوصف ا حصائي

 المتغيرات
عدد 

 العينة

اعلى 

 قيمة

اقل 

 قيمة

الوسط 

 الحسابي

الخطأ 

 المعياري

االنحراف 

 المعياري
 التفلطح االلتواء

معامل 

 االختالف

 0.26 0.09 0.72 8.06 1.80 30.95 19 48 300 لعصبيةا

 0.36 0.41- 0.44 10.52 2.35 29.25 14 48 300 االنبساطية

االنفتاح على 

 الخبرة
300 48 12 27.95 2.43 10.86 0.53 -0.35 0.39 

 0.35 0.27- 0.55 10.30 2.30 29.40 15 48 300 القبول

 0.36 0.29- 0.59 10.46 2.34 29.40 15 49 300 يقظة الضمير

 0.34 0.23- 0.60 39.44 8.82 117.70 65 192 300 المقياس ككل

ل        ل) لنئر  ا لنئا اباسل29ي    لنب  اط ل صف لحهئ ا ل   لي ا  لنئت  لنئ راب  لقا  )
ل–نبا  اطاسلل– نبااون ا لنئ عااميسلئ راب ل قااسلنئ ناصولنئ   سلئث   اسل)لنئ   اسل

يلظسلنئض  ول(ل نئت للبخن طت الي ا لنئخصخالنئ ل قالسلل–نئ ل خئاسلل– و لنباجتاحلحث لنئ 
ل ل) لح اف  ل نئ ائغ ل( لنب  ط لنئجون  ل  نطلس لنئويا اس لنئتوباس ل  م   ل) لنئ اا (ل300ح نس

 ئغوملاال  لنئ   لط  لنئ قااسلحث لنئ  نسل ب  لااث ولنبجا ا ل   ائرت الن  اعاًالئ ول
(ل12(لن لن ولقا سلئث قااسل)لل29ا   لئنال  لحهالنئر  ال)ل راال  ل راب لنئ قااس
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(ل,ل نحث لل65(لل كااتلن ولقا سلئث قااسلكاول)لنباجتاحلحث لنئ  و  نئت لا  ثتل  راال)
(ل,ل   ل192(ل ئث قااسلكاولل)ل49(ل بن  سلل)يلظسلنئض  وقا سلئث قااسلبثغتل  ل راالل)

زحسلنئ وكزيسل فخلنئخ طلنئا اب لئخصفلقا لنئ قااسللئرألنئ ا اللب ت  نمل   ل لاياسلنئن
  وكزا  ال نئت   ولح لقا  ال قا سل ن    لل بثغتلقا سلنئخ طلنئا اب ل  لنئر  النحههلب  لل

(لامجسل ب  هلنئ مجا لياخ لل117,70(ل ئث قااسلكاولبثغتلا  ت ل)لل27,95ل–ل30,95)ل
ل  ى ل. ئثت و لحث  لحائاس ل هع س لامجس ل ل ل ل راب لل   لنئخ طل  لنئت   ولح لقا  ا س

نئ قااسللا لنئثرخءلإئ ل   ل لاياسلنئت تتل)نبااون لنئ عاامي(لئغوملاا سلنات املنئقا ل
 خالنئخ طلنئا اب ل  لحهال لاماسلقا سلنبااون ل ائخ ط.ل اذنلكا لنئخ طلي  ولنئ اااا ل

ل  لنئخ طل ل بائتائ ل إ لقا سلنبااون لنئ عااميل  اولج  ل ا ل  ظ لنئ اااا ل تتونك ل وي ًا
ل لي   لنئر  ال) لإذ لنئخ طل. ل قا س ل لاماس لنبااون لنئ عااميلئر االل29ا خ لصغ و  لقا  )

(لكااتلصغ و ل39,44(ل نئ قااسلكاولبثغل)8,06ل-10,86نئ راب لل  لاون  تل الب  لل)ل
نئاقاقاس ل يل  ل راب لل لاماسل ائخ طلنئا اب ل حثا ل ا لنئخ طل   ول  اولج  لح لنئقا 

لنئ قااسل للتلقا لل تلامبسل  الي الحث لث ا لا   للئث قااسلل  لنبحت امل.ل

لح اع لللللللل لئخصف ل نئتجثطح( ل)نبئتخنء لنئط ا   لنئتخزيا ل لاياس لإئ  لنئ ا ا لئرأ ك ا
ل ليت  ى لب لن ت  ن  ا ل   ل  ا لش خئاس ل ك و ل  او لنئ  م  س لئث تغ ون  لنئت ونمي   لنئتخزيا

نئخصف لإذلإ لنبئتخنءلي فلح ملا اثولنئتخزيال خالنئخ طلنئا اب ل بايلناراهلياخ لنئتخنءل
ذئكلنئتخزيا ل  الي ا ل  لياخ لإئ لي   لنئخ طلفااخ ل خج الن لإئ لي امهلفااخ ل ائ ال.ل

ل ل) لب   لاون  ت ل   ل لنئ راب  لئر اا لنبئتخنء ل  ا و ل   لنئر  ا ل   (ل0,44-0,72يت   
ل نئ قاا ل) لناا ولب  لل0,60سلكاولبثغ ل لياخ ل   ل ب  ن لنئقا ل1)±( ل بائتائ ل ا لج اا )

ل  اول لاخزحت ل لل ا لنئت  لنئ راب  لقا  لن  لي ن  ل ف ن ل ل راا لئ و ل احت نا ل ل خزحس كاات
ل ت ا يلحث لجاا  لقا سلنئخ طلنئا اب ل.
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  ن ل   حلا ونمفال  لن ال ائن  سلئثتجثطحلفا  ولح لامجسلاونك لنئ اااا لئخ ط الن ل للللللل
 خج سلنئتجثطحلاطاقلنئتخزيال  ث الكا لا ونملنئقا لنئلوي سل  لقا سلنئخ طل ك ول ص اتلقا سل

 ائ ًال ا   ل  لنئر  الل)لنئتجثطحل نئ اسلحن  الات وملنئقا لنئ     لح لقا سلنئخ طلفا  حل
لنئتجثطح  ول(لكا ل  ا وليلظسلنئضل–نباجتاحلحث لنئ  و لل–(لن لنئ راب ل)لنبا  اطاسل29

(لحث لنئتخنئ لل ف نلي ن ل  لاخزيالا ونمن لل-0,29(ل,ل)ل-0,35(ل,ل)-0,41ئ الل  لبثغل)ل
قا لف هلنئ راب للكا ل  طاالنيلنا ال  اولحاملكااتل     لح لقا سلنئخ طلنئا اب ل,ل

لي   لنئر  الن لقا تل لي ن 0,09ئ راال)لنئ   اسل(لبثغ)لنئتجثطحك ا   لاخزيالف لل(ل ف ن
لنئ تغ ولكا ل  ب ًالنيلنا ل  لار ال وي ًال  لنئخ ط.

لا تتلللللللل لئ لاماس لنبحته ( ل)  ا و لنئت تت ل لاياس ل    لن ت  نم لإئ  لنئ ا ا لئرأ ك ا
لنئ قااسلل لئث راب  لنئقا  لاغايو لنبحته  ل  ا و ليقاس لإذ لنئ  ض  ل  ض ا ل ا ل نئ راب 

   سلئ ا لإذليثغ ل  ا ولنبحته ل    لنئقااسل ل  سل  اول  تلولح ل    لنئقااسلنئ  ت
ل  ا ول لقا  لا اينت لنحهه لنئر  ا ل    ل لنئا اب  لنئخ ط لقا س لحث  لنئ عااميس نبااون ا 

ل ل) لئهحته  لقا س لنصغو لبثغت ل  ا لنئ  م  س لئث راب  ل  راال0,26نبحته  لا  ثت )
(لل0,39حلحث لنئ  و ل  البثغتل)لنئ   اسلب ن الكااتلنحث لقا سلئهحته ل  راالنباجتا

ل  ل لحث  لي ا لنئ ي لنب و لك  و  لا   لئ  لنا ا لنب لا اينت ل   لنبحته  لقا  ل   لنئوغ   حث 
لصائحل ل ا   ل از  ل ي كو ل, لنئ عااميس لنئت تت لاتاعد ل   ل تلامبس لكاات ل لنئ قااس  راب 

سل نئ  وفاسلن حوىلل(لن لئث خن ولنئ   اسلاأث ولك  ولحث لغ وفال  لنئ تغ ون لنئنج ا2009)
 لك ال  لامن سلحخن ولنئ   اسلئ ل ف اسلئث  م   ل  ولنئ جاءن لنئت مي اسل نبانءن لنئ  ناس

ئ  ل  ا لغ ول  ا لز هع  ل  لاجسلنئ وياس ل فا نللائ  م   ك وىل  لنئ ثخكلنإلا اا ل 
ا سلاط الش  اسل بناءفال نئ ل  لانحولنئ لا سلنئ ا سلاخج لثلا ا ل وعاسل ف هلنئ لا ا لنئجوعاس
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لغ  لح  لي  زف  لحاا ل طا ا لنئ  تثجس لنئ ونعح لن حوىل   لنئ رت  ا  ل بناء ل   لوف  صالح  )ل

,2009 :13) 

واطرررررر (  -متوارررررر  -عرررررررض وتحليررررررا ومناقشررررررة نتررررررائج الم ررررررتو ات )عررررررالي 4-1-2
واتوارررراة الح ررررا  ة وا نحرا ررررات الم  ا  ررررة وة مررررة اتا المح ررررو ة لعناصررررر الشخصرررر ة 

 لكبرى: الخمس ا
 ( 30جدول ) 

 تصنيف العينة ومقارنة الوسط الحسابي بالوسط الفرضي وقيمة ت لعينة واحدة

 المستويات المتغيرات
مركز 

 المستوى

الوسط 

 الحسابي

فرق 

 االوساط

الخطأ 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

 العصبية

 44.00 عالي

30.95 -5.05 1.80 

36 

 30.60 متوسط 0.01 2.80-

 22.83 واطئ

 االنبساطية

 42.67 عالي

 26.90 متوسط 0.01 2.87- 2.35 6.75- 29.25

 15.00 واطئ

االنفتاح على 

 الخبرة

 41.83 عالي

 25.30 متوسط 0.00 3.31- 2.43 8.05- 27.95

 13.75 واطئ

 القبول

 42.50 عالي

 27.00 متوسط 0.01 2.87- 2.30 6.60- 29.40

 15.75 واطئ

 يقظة الضمير

 42.83 عالي

 26.80 متوسط 0.01 2.82- 2.34 6.60- 29.40

 15.75 واطئ

 179.75 عالي 

117.70 

     

 0.00 7.07- 180 8.82 62.30- 116.10 متوسط المقياس ككل

      79.00 واطئ 

ا ااااااااناتلنئ راااااااااب لنئاااااااا لثااااااااه لل(لنئاااااااا يلباااااااا  ل30حااااااااهالحااااااااوملنئراااااااا  ال)ل اااااااا ل        
ا ااااااو ل طويلااااااسلنئجوااااااا لن لنئ  ااااااتخيا ل ذل  لئ ااااااول راااااااالقا ااااااسل,للياااااات لل  ااااااتخيا ل فاااااا ل ااااااا

  ااااا سلنئنااااااادلل–ئارااااااالنئجاااااوقلبااااا  ل حثااااا لقا اااااسل   اااااولقا اااااسلل-للاوا   اااااالا ااااااح يًالن لانازئاااااااًل
(ل,لك اااااااليت اااااا  ل اااااا لل نطاااااا ل– ااااااطل تخلل– باااااا ئكليت اااااا  ل اااااا  الكااااااول وااااااسل)لحااااااائ لل(3حثاااااا ل)

اتاااااااعدلا ااااااناتلنئ  نااااااسل  لامات ااااااال اااااا ل  ااااااالنب  اااااااطلنئا اااااااباسل نئخ ااااااطلنئراااااا  النحااااااههلل
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نئجو اااااا ل قااااااا ل) ل(لنئ ا ااااااخبسلئث  نااااااسلنئخن اااااا  لئ رااااااه لنئ ناصااااااولنئ   ااااااسلئث   ااااااااسل)ل
يلظااااااااااااسلنئضاااااااااااا  ول(ل–نئ ل خئاااااااااااااسل–نباجتاااااااااااااحلحثاااااااااااا لنئ  ااااااااااااو لل–نبا  اااااااااااااطاسلل–نئ  اااااااااااا اسل

نئاااااخنط (ل  اااااالكاااااا لنئ  اااااتخىلنئ اااااائ لئر ااااااالل–نئ تخ اااااطلل–ئ هثاااااسل)لنئ اااااائ ل ب  اااااتخياا الن
ل30,60ل-25030(ل نئ  ااااااااتخىلنئ تخ ااااااااطل ااااااااالباااااااا  ل)لل44ل-41,83باااااااا  ل)لنئ راااااااااب ل ااااااااال

(ل   اااااااااتخيا لنئ قاااااااااااسلكااااااااااولكاااااااااااتلل22,83ل-13,75(ل نئ  اااااااااتخىلنئاااااااااخنط ل اااااااااالبااااااااا  ل)ل
 حنااااااااااا لنئ لامااااااااااااسل اااااااااااال(ل79,00(ل نئاااااااااااخنط ل)ل116,10(ل,ل نئ تخ اااااااااااطلل)179,75نئ اااااااااااائ ل)

(ل نئخ اااااااطلنئجو ااااااا ل30,95ل-21,95بااااااا  لنب  ااااااااطلنئا ااااااااباسلنئتااااااا لاون  اااااااتل اااااااالبااااااا  ل)ل
(ل117,70(ل,لن اااااااالنئخ اااااااطلنئا ااااااااب لئث قاااااااااسل أك ثااااااا لكاااااااا ل)لل36ئ ااااااا هلنئ رااااااااب لفاااااااخل)ل

(لنذًنلفناااااااااكل ااااااااوقل ا   اااااااااطلنئا اااااااااباسلحاااااااا لفاااااااا نلنئخ ااااااااطلل180 بخ ااااااااطل و اااااااا لبثااااااااغل)ل
ل-2,80-قاااااا ل)ل ل(لنئ ا اااااخبسلنئتااااا لكاااااااتل اااااالبااااا  ل)لنئجو ااااا لئ رااااااب لنئ ناصاااااو,لئ ااااا ل

(ل  لامات ااااااااااال   ااااااااااتخىلنئ بئااااااااااسلنئتاااااااااا لب نااااااااااتللن لل117,70(ل ئث قااااااااااااسلكاااااااااااول)ل-3,31,ل
(لكااااااااااتلج ا  ااااااااال اااااااا  ل0,05(ل ااااااااال  ااااااااتخىلنئ بئااااااااسل)ل0,01ل-0,000نئقااااااااا ل ااااااااالباااااااا  ل)

ضاااااحل(ليت30  ااااا لحاااااهالنئرااااا  ال)لنئ  نخياااااسلب ااااا هلنئنتااااااعدل فااااا نليالااااا لنئ ااااا  لنئ اااااا سل.ل
ل–لحااااااائ نئاااااا لثهثااااااسل  ااااااتخيا ل)لحناصااااااولنئ   اااااااسلنئ  ااااااسلنئ  ااااااوىلا ااااااناتل تغ ااااااول اااااا ل

إذلكااااااااااا لنئخ ااااااااااطلنئا اااااااااااب لئ  م اااااااااا لنئتوباااااااااااسلنئويا اااااااااااسل اااااااااا لبثااااااااااغل( ل نطاااااااااا ل-ل تخ ااااااااااط
ل ( ل بثغاااااتلقاااااا ل   8,80(ل  طاااااأل عاااااااميل)62,30(ل بثاااااغل اااااوقلن   ااااااطل)ل117,70)

(لحناااااا ل  ااااااتخىل7,07 ت ااااااال) لاااااا لبثغااااااتلقالنئ ا ااااااخبسلئ ناصااااااولنئ   اااااااسلنئ  ااااااسلنئ  ااااااوىل
ل(.ل0,000نئ بئسل)

يتضااااااحل  ااااااال اااااا  ل ااااااأ لفناااااااكلا اااااااي لباااااا  لنئ تخ ااااااطا لنئا اااااااباسلئ  م اااااا لنئتوباااااااسللللللللل
نئويا اااااااسل اااااا لحناصااااااولنئ   اااااااسلنئ  ااااااسل اااااا لحااااااهالنئ تخ ااااااطا لنئا اااااااباسلئ ااااااولحا ااااااول
 ااااا لنئ ا اااااولنئ   اااااسلئث   ااااااسل  اااااالالااااااام لنئ  ااااااباسلبااااا  لحناصاااااولنب اااااتلونملنئ اااااااطج ل

ناصااااااولنئ اطجاااااااسلنئ اااااااث اس ل ااااااااخ  لنبا  ااااااااطاسلبتخجااااااا لا اااااااطلاااااااااخلنئ اااااااائ لحثااااااا لنئ ااااااااسل ح
ناجتااااااحلنئجاااااوالحثااااا لنئ  اااااون ل لاباااااول ااااا  لن  ااااا  للنب تتا ااااااسنئ ااااان دلنئ اااااث   لب ن اااااالااااااخ  ل



 96       عرض النتائج و تحليلها و مناقشتها.................. ................................................ الرابعالفصل        

 

 ا ااااا  لنئ ل خئااااااسلئقاااااااسلنئجاااااوال اااااالإذنلكاااااا لئااااا ىلنئ ااااا  لاخجااااا لنجت ااااااح ل ا اااااا ا لارااااااهل
يلظااااااسلنئضاااااا  ولنئااااااتاا ل اااااا لنئنااااااز ن ل  ااااااالي اااااااف لنآلحااااااوي ل  ليت ااااااو ل   نعاااااااسل  ا اااااا ول

إارااااازلنئ  ااااامل غ وفااااال اااا لنئ ااااثخكاا لنئ خج ااااسلااااااخلفاااا  ل ااااا ل كاااا ئكليتضااااحل اااا لنئراااا  ال
 يضاااااال  لقاااااا لنباااااااون لنئ عاااااااميلك  اااااو ل اااااا الحثااااا لا اااااتتلك  اااااول ااااا لامجاااااا لنئ  م ااااا  ل

 اااااأ لل ااااا لن اااااترا اا  لحثااااا ل قاااااااسلنئ خن اااااولنئ  اااااسلنئ  اااااوىلئث   ااااااسل فنااااااليوجاااااالنئ ا اااااا
نبحاااااته ل ااااا ل ااااا ا لنئ   ااااااسلبااااا  لنئ  م ااااا  ل ااااا ليااااااخ لاتاراااااسلط اعااااااسل ذئاااااكل  لكاااااول
 اااا مسليعااااارلوااااو  لاوبخيااااسلحاصااااسل اااا ل   تثجااااسل نئتاااا لحثلااااتلئاااا ي ال اااا ا ل   نااااسلا  زفااااال

لح لز هع  لنبحوي .
 عينة لشخص ة الخمس الكبرى لإيجاد عالقة ا  تباة  ين عناصر ال 4-1-3

ما ااااااااطل لفاااااااخلنئ  ااااااافلحااااااا ل اااااااخ ل  لامجاااااااسلنئ ه اااااااسلبااااااا  لن لنئ ااااااا  ل ااااااا لامن اااااااسلنب
نئ تغ اااااااون  لل ابما ااااااااطليااااااا الحثااااااا ل جاااااااخالحه اااااااسلبااااااا  لاثاااااااكلنئ تغ اااااااون  ل ئتال ااااااا لح ثااااااااسل
ن ااااات ون ل اااااخ لنئ ه اااااسل اااااالبااااا  لامجاااااا لنئ تغ اااااون ل ااااا لنئ من اااااسلنئاائااااااسلئ  ناااااسلنئ ااااااا لاااااا ل

لن ت  اال  ا ولنبما اطلنئ  اطل)ب و خ (.
لاة  ين عناصر الشخص ة الخمس الكبرى   مصفو ة ا  تب4-1-3-1

 (31جدول )

 مصفوفة االرتباط بين عناصر الشخصية الخمس الكبرىيبين 

 

 المتغيرات
المقياااااااااااااس 

 ككل
 االنبساطية العصبية

االنفتاااااااااااااح 

علااااااااااااااااااااى 

 الخبرة

 القبول
يقظاااااااااااااااة 

 الضمير 

 0.998 0.998 0.996 0.995 0.981 1.000 المقياس ككل

 0.969 0.970 0.966 0.967 1.000  العصبية

 0.996 0.998 0.990 1.000   االنبساطية

 0.995 0.994 1.000    االنفتاح على الخبرة

 0.999 1.000     القبول

 1.000      يقظة الضمير 

 

 0.11هي  0.05ومستوى داللة  298القيمة الجدولية عند درجة حرية        
 

بما اااااااااطلباااااااا  لحناصااااااااولنئ   اااااااااسل(ل  ااااااااجخ سلنل31يت اااااااا  ل اااااااا لحااااااااهالنئراااااااا  ال)لللللللل
نئ  ااااسلنئ  ااااوىل اااا لج ااااسل باااا  لنئ قااااااسلكاااااولنذليت اااا  لن ل رااااااليلظااااسلنئضاااا  ول اااا ل ااااازل
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حثااااا لنحثااااا لحه اااااسلنما ااااااطل اااااالنئ قاااااااسلكااااااول   نااااا لناااااا لي ااااااولنئ ن اااااولن فااااا ل ااااا لبااااا  ل
(ل فااااااااا ل  نخياااااااااسلجااااااااا ًنلحنااااااااا لل0,994نئ ناصاااااااااولنئ   اااااااااسلئث   ااااااااااسل,ل ذلكاااااااااااتلقا تااااااااا ل)ل

(للن ااااااالحاااااا ل راااااااالنئل ااااااخال لاااااا ل ااااااازلنئت ث ااااااول0,11نئر  ئاااااااسل نئ ائغااااااسل)لل لامات ااااااال ائقا ااااااس
ن لنئ وكاااازلنئ اااااا ل  اااا ل رااااااليلظااااسلنئضاااا  ول اااا ل  ااااالنما اطاااا لنئ  اااااطل ائ قااااااسلكاااااولنذل

(ل ب اااااا لذئااااااكل  ااااااول راااااااالنباجتاااااااحلحثاااااا لنئ  ااااااو ل0,992كااااااااتلقا ااااااسلنبما اااااااطلنئ  اااااااطل)ل
ل   اسلحث لنئتخنئ ل.لحث لنئ وكزلنئ ائاليثا ل رائ  لنبا  اطاسل نئ

ن اااااالحااااا لحه اااااسلنئ ناصاااااولن لنئ رااااااب ل  ضااااا البااااا  ضل لااااا لكاااااا لئ ن اااااولنئل اااااخاللللللللل
حه اااااااسلك  اااااااو لجااااااا ًنلبالظاااااااسلنئضااااااا  ول كااااااا نلنب اااااااول ائن ااااااا سلئ ه اااااااسلنبا  ااااااااطاسل اااااااائل خالنال

(ل اتااااا م لفااااا هلنئ ه اااااا لا احاااااًالئغاياااااسلنئخصاااااخالنئااااا لل0,988كاااااااتلقا اااااسلحه اااااسلنبما ااااااطل)ل
ي  اااااوللنئ ااااا مس   اااااالإ لل فااااا لحه اااااسل)لنئ  ااااا اسل  ن اااااولنباجتااااااحلحثااااا لنئ  اااااو ل(ل,لن ث اااااا

 اااااا ل اااااا ا ل كجاااااااءن للي تث اااااا نئ اااااااخملن  ا اااااا ل اااااا لاال اااااا لاطااااااخملنئ  ثاااااااسلنئت ثا ااااااسل  ااااااال
ا مي ااااااسل   ناااااااس ل اااااإ ل افهااااااا لنئ طثخباااااسل اإل ااااااا سلإئااااا لنئلاااااا من لن كااي ااااااسل ااااااال ف  ت ااااااال

   منااااااا لنئت مي اااااااسللكجاءنااااااا مًنل  ا اااااااًال اااااا لان ااااااسلا ااااا ولنئ اااااا ا لنئ   اااااااسلنئتااااا لاث اااااا لا ل
ا مًنللنئ اااااا مس نئتاااااا لا اااااا ل تطث ااااااا ل ااااااو ميسلئنراااااااحلنئ  ثاااااااسلنئت ثا اااااااس ل يث اااااا لش  اااااااسل

  ا اااااااًال اااااا لانظااااااا لنئ  ثاااااااسلنئت ثا اااااااسل ا طاط ااااااا ل اج  ث ااااااا ل ل ااااااا لي ااااااا ل  اااااا لنئ   اااااااسل
ئ ااااااثخكاسلنئتاااااا لا  اااااازلحثاااااا ل  اااااااسل ا ااااااالانظااااااا لاينااااااا اا لئث اااااا ا  ل نئ ااااااجا  ل ن ا اااااااطلن

ل(78,  2015) أةبال والجبو ي : .نئجوالح لنآلحوي 
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ل
لا  لعناصر الشخص ة الخمس ا  تباة المتعدد ة م  يتا لالنحد 4-1-3-2
 

 

 

 

 ( 32جدول )

 الخمسعناصر الشخصية االرتباط المتعدد قيم بيتا لالنحدار لمقياس يبين 

 المتغيرات
االرتباط 

 المتعدد

معامل 

 بيتا

ستوى م

 الداللة

 0.000 0.265 0.996 يقظة الضمير

 0.000 0.204 0.999 يقظة الضمير + العصبية

 0.000 0.275 1.000 يقظة الضمير + العصبية + االنفتاح على الخبرة

 0.000 0.261 1.000 يقظة الضمير + العصبية + االنفتاح على الخبرة + القبول

ى الخبرة + القبول+ العصبية + االنفتاح عل يقظة الضمير +

 االنبساطية
1.000 0.000 0.000 

(لstepwise(لنبما اااااااطلنئ ت اااااا الحثاااااا لحطااااااخن ل)ل32)لت اااااا  ل اااااا لحااااااهالنئراااااا  الي          
 نئاااااا يلي ناااااا لبناااااااءلا اااااااذ لحثاااااا لحطااااااخن لئ ه ااااااسلنئ ناصااااااول ااااااالنئ قااااااااسلكاااااااولنذلي ت ااااااول

تاااا ل ااااالنئ قاااااااسلحن ااااولن ل رااااااليلظاااااسلنئضاااا  ولفااااخلنك اااااولنئ ناصااااول)ل نجااااواًنل(ل ااااا لحه 
كااااااول فااااا نل اااااالنك اااااا لحه اااااسلنبما ااااااطلنئ  ااااااطسل ااااا لنئرااااا  النئ ااااااب لنذلاااااا لاوبااااااال  ا اااااول

(لئ  ثااااااااغل  ا ااااااااولب تااااااااالل0,996نبما اااااااااطلنئ  اااااااااطلئا اااااااااولنما اطااااااااًال ت اااااااا اًنلبثغااااااااتلقا تاااااااا ل)ل
(ل فاااااااا لقا ااااااااسل  نخيااااااااسل حناااااااا لذئااااااااكلل0,265 نئاااااااا يلي ناااااااا ل)لا اااااااا سلنئ  اااااااااف سل(ل قا تاااااااا ل)ل

 الئثتن ااااااااال قا ااااااااسلنئ قااااااااااسلكاااااااااول اااااااا لحااااااااهالحن ااااااااول ن اااااااا ل,لن اااااااااليت اااااااااولنبا ااااااااخذ لنب
نبا اااااااخذ لنئ ااااااااا ل نئااااااا يلل ااااااا لنئ جاااااااو ملن لياتاااااااخيلحثااااااا لحن اااااااوي لان و ااااااا  ل لااااااا لناظااااااا ل
حن ااااااولنئ  اااااا اسلئا اااااااولفااااااخل يلظااااااسلنئضاااااا  ولا اااااا سل  اااااااف سل)ل  ا ااااااولب تااااااال(للبثغااااااتل)ل

 اااااخذ لثااااااا ل(ل بااااا ئكلا ااااااولا0,000(ل فااااا ل  نخياااااسل يضاااااًالحنااااا ل  اااااتخىلذبئاااااسلل)لل0,204
ئن اااااااوي ل,ل إليرااااااااالنبا اااااااخذ لنئ ائاااااااال لااااااا لناظااااااا لحن اااااااولنباجتااااااااحلحثااااااا لنئ  اااااااو لئا ااااااااول
  ااااااف سل  نخياااااسلنيضاااااًال,ل يثااااا لذئاااااكلناضااااا املحن اااااولنئل اااااخالئا ااااااولا اااااخذ لمبااااااح لبن ااااا سل

(ل نئتااااا لفااااا ل  نخياااااسلنيضاااااًال ا ااااات لنئ ناصاااااولنئ   اااااسلئث   ااااااسلبااااا حخال0,261  ااااااف سل)
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 ط ا ت ااااااالنئ قااااااااسلكاااااااول ئ اااااا نلئاااااا ليظ ااااااول اااااا لنئراااااا  الحن ااااااولنبا  اااااااطاسل نئتاااااا لا اااااااول
قا اااااسل  ا اااااولب تاااااالبلا اااااال تطا لاااااسل اااااالنئ قاااااااسل  اااااالن لط ا اااااسل  اااااا لامجاااااسلنئ قاااااااسل

( 2013مرررررررررا  نيرررررررررا ) لىل يااااااااولكاااااااااولفاااااااا ل ااااااااا ل ر ااااااااخ لنئ ناصاااااااااولنئ   ااااااااسلئث   ااااااااااسل
McNeilحثااااااا لاااااااااثولنئ  ثااااااااسلنئت ثا ااااااااسل ااااااا لحاااااااهالنئتخنصاااااااولبااااااا  للنئ ااااااا مسن لش  اااااااسلل
نئطث اااااسل اااااخنءلكاااااا لفااااا نلنئتجاحاااااولئجظااااا ل  ل انعااااا ل)غ اااااولئجظااااا ( ل  ااااااليااااااثولحثااااا ل للنئ ااااا مس

يت تااااااااال    اااااااااسلا ثا اااااااااسل اااااااا لحااااااااهاللنئ اااااااا مسنئ  ناااااااا ل ي ااااااااا لنئلااااااااخال  للنئ اااااااا مس انءل
  مااااااا لحثاااااا لحثاااااا لنئ  وااااااسلنئت ثا اااااااسلنئتاااااا لي اااااا ول   ااااااالنئطث ااااااسل ائ ن عاااااااسلنئ وياااااااسل  ان ت ااااااا ل

حثاااااااا لطويلااااااااسلنئت ا ااااااااول ااااااااالنآلحااااااااوي للك ااااااااال  لنئ اااااااا ا لنئ   اااااااااسلا اااااااااف ل اااااااا لنئتااااااااأث و
نئااااااا يليت تاااااااال  ااااااا ا للنئ ااااااا مس نب اااااااترا سلإئااااااا لنئطويلاااااااسلنئتااااااا ليت ا اااااااولب اااااااالنآلحاااااااو   ل ل

 حثااااا لطونعااااا للي ااااااسلذئاااااكلحثااااا لحه ااااااا ل اااااالنئطث اااااسلش  ااااااسل احثاااااس ل  ل  ائاااااسلي انااااا ل  
 214:لMcNeil, 2013)للللت ثا اس.نئت ثا لنئت لي ت    ال  لنئ  ثاسلنئ

 ومناقشة نتائج اتوااة الح ا  ة وا نحرا ات الم  ا  ة للكفايات عرض وتحليا 4-2
 وصف الكفايات التد    ة لعينة البحث  4-2-1

 ( 33جدول ) 
 يبين الوصف ا حصائي للكفايات التد    ة

عدد  المتغيرات
 العينة

اعلى 
الوا   اقا ة مة ة مة

 الح ا ي
الخطأ 
 الم  ا ي 

ا نحراف 
معاما  لطحالتف ا لتواء الم  ا ي 

 ا ختالف
الكفايات 
 0,11 0,411 1,124- 5,600 1,252 48,750 36,00 54,00 300 المعرف ة

الكفايات 
 ا دائ ة

300 55,00 39,00 48,850 1,034 4,626 -0,649 -0,447 0,09 

الكفايات 
 0,11 1,264 1,133- 5,533 1,237 48.000 34,00 55,00 300 الوجدان ة

الكفايات 
 0,10 0,330- 0,668- 4,774 1,067 48,450 39,00 55,00 300 ا نتاج ة

المق اس 
 0,09 0,330 0,972- 13,048 2,918 145,450 114,00 162,00 300 ككا
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ل)للل لنئر  ا لنئا اباسلل33ي    لنب  اط ل صف لحهئ ا ل   لي ا  لنئت  لنئ راب  لقا  )
ل لنئت مي اس لنئ جايا  ل قااس لئ راب  لنئ عااميس ل نبااون ا  لنئ  وفاس لنئ جايا  نئ جايا لل-)

ل لل–نبانعاس لنئخج نااس لنئ لل–نئ جايا  لنئخصخا لي ا  لبخن طت ا ل ل نئت  ل( ل لنباتاجاس نئ جايا 
ل(300 لنب  طل(ل نئ ائغلح اف ل)ل قالسلح نسلنئ اال)ل  م  لنئتوباسلنئويا اسل  نطلسلنئجون

ل ب  لللللللل لنئ  نس لحث  لنئ قااس لط   لنئ    لاال   ل   ائرت الل ئغوم لنبجا ا  ااث و
ل ل) لنئر  ا لحها ل   لئنا لا    لنئ قااس ل راب  ل   ل راا لئ و لقا سل33ن  اعاًا لن و لن  )

ل ل ل) ل لن ولقا سلئث قااسلكاول)لل34,00ئث قااسلا  ثتل ائ جايا لنئخج نااسلنئت لبثغتل (ل
ل)لنئ جايا لنبانعاسل( بن  ل114,00 ل)(ل,ل نحث لقا سلئث قااسلبثغتل  ل راال (لل55,0سل

ل ل) لنئ ا ال162,0 ئث قااسلكاول لئرأ ل    ل, لنئ وكزيسل فخلل( ل لاياسلنئنزحس ل    ب ت  نم
نئخ طلنئا اب لئخصفلقا لنئ قااسلل  وكزا  ال نئت   ولح لقا  ال قا سل ن    لل بثغتلقا سل

ل ل) لب  ل ل ا ل ئث قااسلكاولبثغتلل48,250ل-48,850نئخ طلنئا اب ل  لنئر  النحهه )
(لامجسل ب  هلنئ مجا لياخ ل  ل ل للامجسل هع سلحائاسل.ل ئثت و لحث ل145,450 ل)ا  ت

ل لاياسلنئت تتل لإئ ل    لنئثرخء لا  ل راب لنئ قااسل لنئخ طل  لنئت   ولح لقا    ىلا س
)نبااون لنئ عاامي(لئغوملاا سلنات املنئقا ل خالنئخ طلنئا اب ل  لحهال لاماسلقا سل

ذنلكا لنئخ طلي  ولنئ اااا ل  اولج  ل ا ل  ظ لنئ اااا ل تتونك ل وي ًالنبااون ل ائخ ط.ل ا
  لنئخ طل بائتائ ل إ لقا سلنبااون لنئ عااميلا خ لصغ و ل لاماسل قا سلنئخ طل.لإذلي   ل

ل-5,600(لقا لنبااون لنئ عااميلئر اال راب لنئ جايا ل  لاون  تل الب  لل)ل33)لانئر  ل
ل نئ قااسلكال4,626 ل( ل) لنبااون  لبثغ ل ائخ طلنئا اب ل13,048و ل لاماس لكااتلصغ و  )

لقا لل ل للت لنئ قااس ل راب  ل   ل ي لنئاقاقاس  لنئقا  لح  لج   ل  او ل   و لنئخ ط ل ا   حثا 
ل تلامبسل  الي الحث لث ا لا   للئث قااسلل  لنبحت امل.ل

لنئ ا الإئ ل لاياسلنئتخزيالنئط ا  ل)نبئتخنءل ئللللللللل لئرأ لئخصفلح اع لك ا تجوطح(
ل  ل ليت  ى لب لن ت  ن  ا ل   ل  ا لش خئاس ل ك و ل  او لنئ  م  س لئث تغ ون  لنئت ونمي نئتخزيا
نئخصف لإذلإ لنبئتخنءلي فلح ملا اثولنئتخزيال خالنئخ طلنئا اب ل بايلناراهلياخ لنئتخنءل

ااخ ل ائ ال.لذئكلنئتخزيا ل  الي ا ل  لياخ لإئ لي   لنئخ طلفااخ ل خج الن لإئ لي امهلف
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(ل-0,649,لل-1,133يت   ل  لنئر  ال  ل  ا ولنبئتخنءلئر االنئ راب لل  لاون  تلب  ل)
لناا ولب  ل-0,972 نئ قااسلكاولبثغل) ل لياخ ل   ل ب  ن ل بائتائ ل ا لج االنئقا ل1)±( )

ل  اول لاخزحت ل لل ا لنئت  لنئ راب  لقا  لن  لي ن  ل ف ن ل ل راا لئ و ل احت نا ل ل خزحس كاات
لا يلحث لجاا  لقا سلنئخ طلنئا اب ل. ت 

ن ال ائن  سلئثتجثطحلفا  ولح لامجسلاونك لنئ اااا لئخ ط الن ل   ن ل   حلا ونمفال  للللللل
اطاقلنئتخزيال  ث الكا لا ونملنئقا لنئلوي سل  لقا سلنئخ طل ك ول ص اتلقا سلنئتجثطحل خج سل

 ائ ًال ا   ل  لنئر  الل)للنئتجثطحفا  حل نئ اسلحن  الات وملنئقا لنئ     لح لقا سلنئخ طل
 نئ جايا لنباتاجاسل(لكا ل  ا ولنئتجثطحلئ الل  لبثغلل–(لن ل راب ل)لنئ جايا لنبانعاسل33

ل)-0,447) ل, لحث لنئتخنئ لل-ل0,330( ل, لنئ راب لل( لف ه لي ن ل  لاخزيالا ونمن لقا   ف ن
,لك الي   لنئر  الن للئخ طلنئا اب كا ل  طاالنيلنا ال  اولحاملكااتل     لح لقا سلن

ل لنئخج نااس لنئ جايا  ل) لئ راب  لنئتجثطح لنئتخنئ لل–قا ت لحث  لبثغت ل( لنئ  وفاس  نئ جايا 
ل0,411ل-1,264) ل  ل( ل وي ًا لار ا ل   لنيلنا  لنئ تغ ولكا ل  ب ًا لي ن ل  لاخزيالف   ف ن

لنئخ ط.
لللللللل لنئت تت ل لاياس ل    لن ت  نم لإئ  لنئ ا ا لئرأ لا تتلك ا لئ لاماس لنبحته ( )  ا و

لنئ قااسلل لئث راب  لنئقا  لاغايو لنبحته  ل  ا و ليقاس لإذ لنئ  ض  ل  ض ا ل ا ل نئ راب 
  اول  تلولح ل    لنئقااسلنئ  ت   سلئ ا لإذليثغ ل  ا ولنبحته ل    لنئقااسل ل  سل

لنئخ ط لقا س لحث  لنئ عااميس لا النبااون ا  لنحهه لنئر  ا ل    ل ل  ا ولنئا اب  لقا  ينت
لنبانعاسل لنئ جايا  ل  راا لئهحته  لقا س لنصغو لبثغت ل  ا لنئ  م  س لئث راب  نبحته 

 حث ل(ل0,11(لب ن الكااتلنحث لقا سلئهحته ل  راالنئ جايا لنئخج نااسل  البثغتل)0,09)
لنئ يلي الحث ل  ل راب لنب و لك  و  لا   لئ  لا اينتلنبلنا ا لنبحته ل   ل  لقا   لنئوغ 

لنئ عااميس, لنئت تت لاتاعد ل   ل تلامبس لكاات ل لنئت مي اسللنئ قااس لنئ جايا  لحوم لحها   
 ال ا اا ال اجوحاا ال ج لنئ ا ال  لفناكلنحته لب  لنئ  م   ل  لنئ جايا لنئت مي اسل ذئكل
  ل  ال اخنح ال ا ناجاا ال ل لكا لئ ول  ث لاظويت ل لا ناتل م ي لحاالب  ل  لاج  ول

لف نلل اخن  ل ي ت و لنئت مي اس  ل ن ااااا  ل  منا  لينا   ليونه لنئ ي لنئ راا ل    لكًه نئ جايا 
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ل اولن اخن ل نئت اااتلئث جايا ل ل  لنجولنإل اطس نبحته ل  لن  خملنئت لا  ولنئ خم 
لن ل ل ثونء لفخ ل  ل راب  لح   ل   لئث جايا  لانظو لنئت  لنئوآى ل   لنبحته  لي   لنذ نئت مي اس

يا لنئت مي اسل انخح ال لنئت ليأ ولنئر اال  لنئلاع   لحث لنئ  ثاسلنئتوبخيسل  ل  ا سلئث جا
   اا  ل   لث لاخواج ال  ل انع  للنئ  م   ج اال رابا ال    ا  ال ل  لنك اب الئث  م   ل ل

نئ  ن ل نئخواج لحث ل    ل ج ل  ا لصخم ل بائتائ لنبمالاءل ائ ثخكاا لنئت ثا اسلئث  ث لن ل
 مسلئتال  لنئ جايا لنئ ونالن ت  ن  ال لل اتارسلئت  النئت اااتل نئتلا ا لئث جايا ل  ل  ولنئ 

نئ ا    لنئو نالكًهل   لنئ راالنئ يليونهلئ لحه سل ائ جايسلل  ن  ل  ليوىلنئ جايا لنئ ت ثلسل
لبتنظ لنئ ت ثلس ل نئ جايا  ل  لنئ  و   ل ائراا  لنئ ت ثلس ل نئ جايا  لنئنج    لنئ خنال ائراا  ا 

نئ من اسل ا طاطلنئ م سل ل كجايا ل ت ثلسلبتال  لنئنتاجا ل ل  ن  ل  لصنج النئ لنئ جايا ل
لنئ نا ل لنئت ثا  لكجايا  لن  ل  لحا س لاوبخيس لكجايا  لن  ل  ل  ناس لكجايا  لنئ  ل آحو ل  نئتوبخيس

لل ل لناج  نئ ا ال الل نئتر ي لنئ  و  ل لن لكجايا لنئتلخي ل لن لكجايا لنئت ميسلنئ اع سل 
 نئ يل   لنئ جايا لنئ لنمبال اخن ل   ل  ن ت ال.ل( 2013،  باينيد) ا ناتل

ا منلفا ًال  لااج زلنئطث سل  خلي اح ليث  لنئتوباسلنئويا اسلل  مس ي ز لنئ ا الن لللللللل
حث لاال  ل اجاا  ل  ج خ   لح لنئ ن ل زياا ل ل ما  لحث لنئتخن  لنئ    ل نبجت اح ل

ل.لي ل  لح و لكافاسلئثت ا ول      الئ 
واط ( واتوااة  -متوا  -عرض وتحليا ومناقشة نتائج الم تو ات )عالي4-2-2

  و ة لعناصر الكفايات التد    ة:الح ا  ة وا نحرا ات الم  ا  ة وة مة اتا المح
 ( 34)جدول 

 واحدة تصنيف العينة ومقارنة الوسط الحسابي بالوسط الفرضي وقيمة ت لعينة يبين

 ز المستوىكمر المستويات المتغيرات
الوسط 

 الحسابي
 فرق االوساط

الخطأ 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي
 قيمة ت

مستوى 

 الداللة

الكفايات 

 المعرفية

 51.53333 عالي

48.7500 15.7500 1.2521 

33 

 43 متوسط 0.0000 12.5788

 36.5 واطئ

الكفايات 

 االدائية

 52.27273 عالي

 46.66667 متوسط 0.0000 15.3237 1.0343 15.8500 48.8500

 40.66667 واطئ
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الكفايات 

 الوجدانية

 51 عالي

 44.75 متوسط 0.0000 12.3252 1.2373 15.2500 48.2500

 36 واطئ

الكفايات 

 االنتاجية

 52.2 عالي

 46.85714 متوسط 0.0000 14.4744 1.0674 15.4500 48.4500

 39.66667 واطئ

 المقياس ككل

 154.9091 عالي
145.450

0 
13.4500 2.9177 132 

4.60978

1 
 140 متوسط 0.000

 121.6667 واطئ

ا اااااااناتلنئ راااااااااب لنئاااااااا لثااااااااه للنئاااااااا يلباااااااا  ل(ل34 ااااااا لحااااااااهالحااااااااوملنئرااااااا  ال)لللللللل
ن لنئ  ااااااتخيا ل ذل  لئ ااااااول راااااااالقا ااااااسل,للياااااات لل  ااااااتخيا ل فاااااا ل ااااااالا ااااااو ل طويلااااااسلنئجوااااااا 

  ااااا سلنئنااااااادلل–ئارااااااالنئجاااااوقلبااااا  ل حثااااا لقا اااااسل   اااااولقا اااااسلل-اوا   اااااالا ااااااح يًالن لانازئااااااًالل
 نطاااااا ل(ل,لك اااااااليت اااااا  ل اااااا لل– تخ ااااااطلل– باااااا ئكليت اااااا  ل اااااا  الكااااااول وااااااسل)لحااااااائ لل(3حثاااااا ل)

اباسل نئخ ااااااطل  لامات ااااااال اااااا ل  ااااااالنب  اااااااطلنئا اااااالاتاااااااعدلا ااااااناتلنئ  نااااااسنئراااااا  النحااااااههلل
نئجو اااااا ل قااااااا ل) ل(لنئ ا ااااااخبسلئث  نااااااسلنئخن اااااا  لئ راااااااب لنئ جايااااااا لنئت مي اااااااسلل)لنئ جايااااااا ل

نئ جاياااااااااااااااا لنباتاجااااااااااااااااسلل(لل–نئ جايااااااااااااااا لنئخج ناااااااااااااااااسلل–نئ جاياااااااااااااااا لنبانعااااااااااااااااسلل–نئ  وفاااااااااااااااسل
نئاااااااااخنط ل(ل  اااااااااالكاااااااااا لنئ  اااااااااتخىلنئ اااااااااائ لل–نئ تخ اااااااااطلل– ب  اااااااااتخياا النئ هثاااااااااسل)لنئ اااااااااائ ل

ل-46,85(ل نئ  ااااااااتخىلنئ تخ ااااااااطل ااااااااالباااااااا  ل)ل51,53-52,27باااااااا  ل)لئر اااااااااالنئ راااااااااب ل ااااااااا
(ل   اااااااااتخيا لنئ قاااااااااااسلكااااااااااولكاااااااااااتلل36ل-40,66(ل نئ  اااااااااتخىلنئاااااااااخنط ل اااااااااالبااااااااا  ل)ل43

(ل حناااااااا لنئ لاماااااااااسل ااااااااالباااااااا  ل121,66(ل نئااااااااخنط ل)ل140(ل,ل نئ تخ ااااااااطلل)ل154,90نئ ااااااااائ ل)
و اااااا لئ اااااا هل(ل نئخ ااااااطلنئج48,250ل-48,850نب  اااااااطلنئا اااااااباسلنئتاااااا لاون  ااااااتل ااااااالباااااا  ل)

(ل145,450(ل,لن اااااااااالنئخ اااااااااطلنئا ااااااااااب لئث قاااااااااااسل أك ثااااااااا لكاااااااااا ل)لل33نئ رااااااااااب لفاااااااااخل)ل
(لنذًنلفنااااااااااكل اااااااااوقل ا   ااااااااااطلنئا ااااااااااباسلحااااااااا لفااااااااا نلنئخ اااااااااطل132 بخ اااااااااطل و ااااااااا لبثاااااااااغل)ل

نئجو ااااا لئ رااااااب لنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسل,لئ ااااا لقاااااا ل)ل ل(لنئ ا اااااخبسلنئتااااا لكاااااااتل اااااالباااااا  ل
(ل  لامات اااااااااااال   اااااااااااتخىلنئ بئاااااااااااسلنئتااااااااااا لل406097(ل ئث قاااااااااااااسلكااااااااااااول)ل12,32ل-15,32)

(لكااااااااااتل0,05(ل ااااااااال  ااااااااتخىلنئ بئااااااااسل)ل0,000ب نااااااااتللن لنئقااااااااا ل اااااااا ل اااااااارثتلج ا  ااااااااالل)
(ل34ئرااااا  ال)ل  ااااا لنج ا  ااااال ااااا  لنئ  نخياااااسلب ااااا هلنئنتااااااعدل فاااا نليالااااا لنئ ااااا  لنئ اااااا سل.ل
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(ل بثااااااااغل ااااااااوقل145,450نئخ ااااااااطلنئا اااااااااب لئ  م اااااااا لنئتوباااااااااسلنئويا اااااااااسلبثااااااااغل)ليتضااااااااحل  
نئ ا اااااخبسلئ ناصاااااولل ( ل بثغاااااتلقا اااااسل   2,917(ل  طاااااأل عاااااااميل)13,450ن   ااااااطل)

ل(.ل0,000(لحن ل  تخىلنئ بئسل)4,609 ل لبثغتلقا ت ال)لنئ   اسلنئ  سلنئ  وىل

 ي اااااااز لنئ ا اااااااالفااااااا هلنئجاااااااو قلبااااااا  لنئ  م ااااااا  لنئااااااا ل  ل خ اااااااخ لنئ جاياااااااا لنئت مي ااااااااسللللللل
ت اااااملنئ ااااا ث  ل اااا ل راااااالنئ نااااافدلي اااا ل اااا ل فاااا ل خ ااااخحا لإحاااا نالنئ  م اااا   لنئتاااا لاناااااالنف

 طاااااوقلنئتااااا ميس ل  الاااااا لاثاااااكلنئ جاياااااا ليرااااا ل  ليت ااااا ل ن راااااالشااااا خئاال ااااا ل اااااخءلنئتغ اااااون ل
نئ ااااااوي سل اااااا لنئ ثااااااا ل نئ  و ااااااس ل  ااااااا لفنااااااالبااااااوز لنئجاااااااو قلباااااا  لنئ  م ااااااا  لاظااااااوًنلبحاااااااته ل
 تاااااااااون ل  ناااااااااافدلإحااااااااا نالنئ  م ااااااااا  ل نئتااااااااا ليات ااااااااا ل   اااااااااالنئ ااااااااا مسلنئ جاياااااااااا لنئت مي ااااااااااسل

من لنئضاااااو ميسلنئتااااا لاافثااااا لئث  اااااول ااااا ل  ااااا ن لنئتااااا ميس لفااااا نلبخجااااا لحاااااام ل يات ااااا ل نئ  اااااا
نئ خ ااااخ ل ف ااااااسلحاصااااسل ااااا ل راااااالنئتوبااااااسلنئويا اااااس ل  اااااالإ لإالااااا لنئ  اااااامن ل نئ  اااااام ل
ن  ا ااااااسلئ  ث ااااا لنئتوبااااااسلنئويا ااااااس لبلالااااافلحنااااا ل ااااا ل  ااااا  لباااااولا ااااات ول اترااااا الئتخنكااااا ل

ل.ال ااثولحث لنئ  وسلنئ  م اسل   لح ثاسلنئت ثا نئتغ ولنئ ويال  لنئ ثخمل نئت نخئخجا
 إيجاد عالقة ا  تباة  ين عناصر الكفايات التد    ة لعينة البحث: 4-2-3
 :مصفو ة ا  تباة للكفايات التد    ة  4-2-3-1

ن لنئ ااااااا  ل ااااااا لامن اااااااسلنبما ااااااااطل لفاااااااخلنئ  ااااااافلحااااااا ل اااااااخ ل  لامجاااااااسلنئ ه اااااااسلبااااااا  ل
  جخالحه سلب  لاثكلنئ تغ ون .لنئ تغ ون  لل ابما اطلي الحث ل

 ئتال ااااااا لح ثااااااااسلن ااااااات ون ل اااااااخ لنئ ه اااااااسل اااااااالبااااااا  لامجاااااااا لنئ تغ اااااااون ل ااااااا لنئ من اااااااسل
لنئاائاسلئ  نسلنئ اا لا لن ت  اال  ا ولنبما اطلنئ  اطل)ب و خ (.

 (35جدول ) 

 الكفايات التدريسيةلمقياس مصفوفة االرتباط 

 المقياس ككل الكفايات االنتاجية الكفايات الوجدانية دائيةالكفايات اال الكفايات المعرفية المتغيرات

 0.874 0.442 0.668 0.864 1 الكفايات المعرفية

 0.755 0.370 0.586 1  الكفايات االدائية

 0.853 0.388 1   الكفايات الوجدانية

 0.720 1    الكفايات االنتاجية

 1     المقياس ككل
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 0.11هي  0.05ومستوى داللة  298رجة حرية القيمة الجدولية عند د

(ل  ااااااااجخ سلنبما اااااااااطلباااااااا  لحناصااااااااولن ل راااااااااب لل35يت اااااااا  ل اااااااا لحااااااااهالنئراااااااا  ال)         
نئ جاياااااا لنئت مي ااااااسلل ااااا لج اااااسل بااااا  لنئ قاااااااسلكااااااولنذليت ااااا  لن ل رااااااالنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسل

ن فااااا لل ااااا ل اااااازلحثااااا لنحثااااا لحه اااااسلنما ااااااطل اااااالنئ قاااااااسلكااااااول   نااااا لناااااا لي ااااااولنئ ن اااااو
(ل فااااااا ل  نخياااااااسلجااااااا ًنلل0,874 ااااااا لبااااااا  لحناصاااااااولنئ جاياااااااا لنئت مي ااااااااس,ل ذلكاااااااااتلقا تااااااا ل)ل

(للن اااااااالحااااااا ل رااااااااالنئ جاياااااااا لنئخج ناااااااااسلل0,11حنااااااا ل لامات اااااااال ائقا اااااااسلنئر  ئااااااااسل نئ ائغاااااااسل)ل
 لاااااا ل ااااااازلنئت ث ااااااولن لنئ وكاااااازلنئ اااااااا ل  اااااا ل راااااااالنئ جايااااااا لنئت مي اااااااسل اااااا ل  ااااااالنما اطاااااا ل

(ل ب ااااااا لذئاااااااكل  اااااااول0,853نذلكاااااااااتلقا اااااااسلنبما ااااااااطلنئ  ااااااااطل)لنئ  ااااااااطل ائ قاااااااااسلكااااااااول
(ليثاااااا ل نح اااااوًنل0,755 رااااااالنئ جاياااااا لنبانعااااااسلحثااااا لنئ وكااااازلنئ ائاااااال  اااااالبثغاااااتلقا تااااا ل)ل

ل(ل.ل0,720جاءل راالنئ جايا لنباتاجاسل بقا سلنما اطلبثغتل)ل
 اااا لاا ااااا  لي اااا ل اااا لنئلضاااااايالنئ ا ااااس ل  اااااالي تل ااااا مسلنئتوباااااسلنئويا ااااااس اطااااخيولإحاااا نالللل

حااااا لل(2003إ رررررراب م ابررررراس ال  يررررررى )ل اطاااااخيولنئت ثاااااا لحثااااا لفااااا نلنإلحااااا نا ل  ااااا ل شاااااام
ن تنااااااا لئو اااااا ل انج اااااا ل اا ااااااا لنئت ثااااااا ل اااااا لا النئ ااااااائ  ل  ااااااال ا ااااااال اااااا م لنئنظاااااااملنئت ثا اااااا ل

  اااااالي تث ااااا ل ااااا لكجاياااااا للنئ ااااا مسحثااااا لاال ااااا ل ف ن ااااا ليتخ ااااافلإئااااا ل ااااا لك  اااااولحثااااا لااااااخ ل
ل(76 : 2003ال  يرى, )ل.ا مي اس
 اااااا لنئ  ثاااااااسلنئت ثا اااااااسل  اااااااللنئ اااااا مس ياااااازانالنإلي ااااااا ليخ ااااااال  اااااا ليااااااخمل أف اااااااسلا مللللللللل

ي تث ااااا ل ااااا لكجاياااااا لا مي ااااااس لئااااا نلشااااا   لنئ ااااانخن لن ح اااااو لحااااا ال ااااا لنئ ااااااا ون ل نئنااااا  ن ل
 اااااا ل  ااااااالاطااااااخيوللائ اااااا مسنئ ائ اااااااسل نئ اثاااااااسلئ اااااااالنئ خ ااااااخحا ل نئ  اااااااه لنئ ت ثلااااااسل 

 اااا ل فاااا لاثااااكلنئ اااااا ون لنئ اااااا ولنئاااا  ئ لنئت ثا اااا لنئاااا ىلي لاااا لكااااولكجاءااااا لنئت مي اااااسل ئ ااااول
حااااااااا   ل رناااااااااتل نئ اااااااااا ون لنئون ااااااااالح ااااااااول نئ ااااااااا سلح ااااااااولئثر عاااااااااسلنئ  ااااااااويسلئث نااااااااافدل

(ل نئتااااااا ل شاااااااام ل فااااااا ن  النئوعا ااااااااسلإئااااااا لالااااااا ي لا ااااااااذ ل2003( ل)2002 طاااااااوقلنئتااااااا ميسل)
 اااااااخءل ج اااااااخمل  ام اااااااسلل ااااااا لنئ ااااااا مسنئت مي ااااااااس ل الاااااااخي ل انءللنئ  م ااااااا  ئتطاااااااخيولكجاياااااااا ل

لنئ اااااا مسإئاااااا ل  لن ااااااتهكللم(2000محررررررروس محمررررررد محررررررروس)  اااااا ل شاااااااملسنئتوباااااااسلنئج وي



 106       عرض النتائج و تحليلها و مناقشتها.................. ................................................ الرابعالفصل        

 

اااااااخ  ولث  ثاااااا لنئ اااااافءلنئاااااا ىلياااااااوالحثاااااا لئث جايااااااا لنئت مي اااااااسل اااااا لنئ لخ ااااااا لنئضااااااو ميسلئ
ل.نئ  وسلنئ ائاسلئثتث   لانحولنئج ول حامج لا  ل اا لنئخ تل نئر  

نئتااااااا ميسلنئ جااااااااءن ل ااااااا للم(2003) ارررررررفيو  ي تحررررررر ياااااااوىل ( 98: 2000) محرررررررروس ,
حثااااااا ل ا اااااااال ااااااااخن ل ااااااا لنئ  اااااااام ل نئ  ثخ اااااااا ل نئ  اااااااامن ل نئلااااااا من لنئتااااااا ليتخ اااااااال  ليااااااااخ ل
نئطائاااا ل اااا ل  ااااولحث  ااااالحااااهال تااااو لإحاااا ناهلك  ثاااا ل  صاااا حل ااااااًمنلحثاااا لاط ال ااااال ا  ااااثخ ل

 ااااااافلا اااااااًخنل ااااااا لنئناااااااخن  لنئ لثااااااااسل نئخج ناااااااااسل نئاوكااااااااسل اتلطه ااااااا ئنئتوباااااااخيلنئااااااا ىليالااااااا ل
  شااااااااملكاااااااول ااااااا ل ا ااااااا ل ااااااا  لزغثاااااااخا لل.ل(94: 2003يوارررررررف ,  ) اإلالاااااااا ل ااااااا لن انءلل

إئااااا ل  لنئ جااااااءن لنئت مي ااااااسلا ااااا  ل ااااا لح ثااااااسلإحاااااا نالل،م(2001   اااااطج لنئ اااااايحل ا ااااا )
 ا مي اااااا لحثاااااا لنئت طاااااااطلنئر اااااا لئث  ااااااامن ل نئلاااااا من لنئتاااااا لياتاج ااااااال ثناااااااءلنئ خن اااااافللنئ اااااا مس

نئاااااا ىلي تثااااااكللائ اااااا مس ل طه اااااا ئيوياااااا ل  ليا اااااا  لك ااااااالا اااااااح هل اااااا لإارااااااازل اااااااللنئت مي اااااااس
نئ جاااااااء لنئت مي اااااااسلئثت طاااااااطلفااااااخلنئاااااا ىلي ااااااتطاالاال اااااا لن فاااااا ن لنئتوبخيااااااسلنئ ن ااااااخا ل اااااا ل

 ل ائ جااااااااءن ل صااااااا اتلااظااااااا ل افت ااااااااملنئت مي ااااااااسحاااااااهالإحااااااا نال ا طااااااااطل انج ااااااا لنئ خن ااااااافل
ضااااولنئاثااااخالك  ااااول اااا لنئ ا  ااااا لنئتوبخيااااسل اااا لنئ ااااائ لكثاااا  ل  ااااالياااا الحثاااا ل ااااا لي اااا ل اااا ل  

لل(65, 2001: ال ايح و  ) زغلول  اول ن   لنئ  م   إلح نال
 ا  تباة المتعدد ة م  يتا لالنحدا  للكفايات التد    ة : 3-2 -4-2

 (36جدول )
 ا  تباة المتعدد ة م  يتا لالنحدا  لمق اس الكفايات التد    ة

 مستوى الداللة معامل بيتا االرتباط المتعدد الكفايات

 معرفيةال

 
0.764 0.429 0.000 

 المعرفية + االنتاجية

 
0.902 0.366 0.000 

 المعرفية + االنتاجية + الوجدانية

 
1.000 0.424 0.000 

 المعرفية + االنتاجية + الوجدانية +االدائية

 
1.000 0.000 0.000 
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(لstepwise(لنبما ااااااااطلنئ ت ااااااا الحثااااااا لحطاااااااخن ل)ل36يت ااااااا  ل ااااااا لحاااااااهالنئرااااااا  ال)لللللللل
 نئااااا يلي نااااا لبنااااااءلا ااااااذ لحثااااا لحطاااااخن لئ ه اااااسلنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسل اااااالنئ قاااااااسلكااااااولنذل
ي ت ااااااولحن ااااااولن ل راااااااالنئ جايااااااا لنئ  وفاااااااسللفااااااخلنك ااااااولنئ ناصااااااول)ل نجااااااواًنل(ل اااااا لحه تاااااا ل
 ااااااالنئ قااااااااسلكاااااااول فاااااا نل ااااااالنك ااااااا لحه ااااااسلنبما اااااااطلنئ  اااااااطسل اااااا لنئراااااا  النئ اااااااب لنذلااااااا ل

(لئ  ثاااااااغلل0,764ئا ااااااااولنما اطاااااااًال ت ااااااا اًنلبثغاااااااتلقا تااااااا ل)للاوبااااااااال  ا اااااااولنبما ااااااااطلنئ  ااااااااط
(ل فااااااا لقا اااااااسل  نخياااااااسلل0,429  ا اااااااولب تاااااااال نئااااااا يلي نااااااا ل)لا ااااااا سلنئ  ااااااااف سل(ل قا تااااااا ل)ل

 حنااااا لذئاااااكليت ااااااولنبا اااااخذ لنب الئثتن اااااال قا اااااسلنئ قاااااااسلكااااااول ااااا لحاااااهالحن اااااول ن ااااا ل,ل
ان و ااااا  ل لااااا لناظااااا للن اااااالنبا اااااخذ لنئ ااااااا ل نئااااا يلل ااااا لنئ جاااااو ملن لياتاااااخيلحثااااا لحن اااااوي 

حن اااااااولنئ جاياااااااا لنباتاجااااااااسلئا ااااااااولفاااااااخل  رااااااااالن لحن اااااااولنئ جاياااااااا لنئ  وفااااااااسل لا ااااااا سل
.ل(ل فاااااا ل  نخيااااااسل يضااااااًالحناااااا ل  ااااااتخىلذبئااااااسلل)ل0366  اااااااف سل)ل  ا ااااااولب تااااااال(للبثغااااااتل)ل

(ل باااااااا ئكلا اااااااااولا ااااااااخذ لثاااااااااا لئن ااااااااوي ل,ل بليراااااااااالنبا ااااااااخذ لنئ ائااااااااال لاااااااا لناظاااااااا ل0,000
(ل فاااااااا ل  نخيااااااااسل0,424ااااااااااسللئا اااااااااولا اااااااا سل  اااااااااف سللبثغااااااااتل)للحن ااااااااولنئ جايااااااااا لنئخج ن

نيضاااااااًال, نح اااااااوًنلجااااااااءل رااااااااالنئ جاياااااااا لنبانعااااااااسلئا ااااااااولا اياااااااسلنبا اااااااخذ ل ا ااااااات لنئ جاياااااااا ل
نئت مي اااااسل نئتاااا لشاااااثتل ط ا ت ااااالنئ قااااااسلكاااااول ئ اااا نلئاااا ليظ ااااول اااا لنئراااا  القا ااااسل  ا ااااول

جاااااسلنئ قاااااااسلكااااااولفااااا ل ااااا لب تاااااالبلا اااااال تطا لاااااسل اااااالنئ قاااااااسل  اااااالن لط ا اااااسل  اااااا لامل
(ل  لقا اااااسل  ا اااااولنبما ااااااطل36يظ اااااول ااااا لحاااااهالنئرااااا  ال)لل ر اااااخ لنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسل,

(ل1,00(لئث جاياااااااااااااا لنئت مي ااااااااااااااسل)نئ  وفااااااااااااااس(للنئااااااااااااا ل)0,764نئ ت ااااااااااااا الجااااااااااااااء ل  لااااااااااااا نمل)
ئث جايااااااااا لنئت مي اااااااااسل رت  ااااااااسل)نئ  وفاااااااااسل لنباتاجاااااااااسل لنئخج نااااااااااسل نبانعاااااااااس(للك ااااااااالبثااااااااغل

 (لنئ ل خ لنئ ه سلب  لنئ تغ ون .0,00(لنئ ل)ل0,429ال)  ا ولب ت

 يوجاااااااالنئ ا اااااااالذئاااااااكلنئااااااا لن ل  ثااااااا للنئتوبااااااااسلنئويا ااااااااسلئااااااا ل  اااااااال ت  ااااااازل ااااااا لللللللللل
نئ رت اااااااالنئ  م ااااااا  ل   و اااااااسلنئ جاياااااااا لنئ طثاااااااخ لاخن وفاااااااالئااااااا ىل  ث ااااااا لنئتوبااااااااسلنئويا ااااااااسل
ي ااااااا  ل ااااااا لاا ااااااا  ل انع ااااااا ل اطاااااااخيول  اااااااامنا  لئثقااااااااامل ائ  اااااااوخئاا لنئ ثلاااااااا لحثااااااا لحااااااااال   ل

 ئاسل  اااا قل   ااااااسل اااا لاوباااااسلن جااااااالفااااخلنئرناااا يلنئ  ثاااا لنئاااا يليتا ااااولنئ  اااااللنئ اااا مس ل
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 ا ثااااااااا   لحثاااااااا لي ياااااااا لا اااااااالولنئنجااااااااخسل بل  ااااااااا لنئ ااااااااائاسلي ناااااااا لنإلا ااااااااا لشااااااااا  ًال خيااااااااًا ل
فااااااخلنئ وا اااااازلن  ا اااااا لئث  ثاااااااسلنئت ثا اااااااسل نئتوبخيااااااسل صااااااهحلنئ رت ااااااالين ااااااال اااااا للنئ اااااا مس ل

 اااااا للصاااااه  ل اااااا لنئااااا يليلاااااخالن جاااااااا ل يا ااااا لنئجاحثااااااسلئث تااااا ل نئ ناااااافدل غ وفاااااا لئااااا ئك
   اااا  لف ااااالنئ طااااخن لنئضااااو ميسلبااااولنئ  نيااااسلنئ ااااثا سلإلصااااهحلنئت ثااااا ل اااا للنئ اااا مساوباااااسل

إحاااااا نانلج اااااا ًنلياااااان اسلذئااااااكلحثاااااا للنئ اااااا مس يل رت ااااااا ل  اااااا ل جااااااولذئااااااكلبباااااا ل اااااا لإحاااااا نال
 حطاؤهل  ب نح ل يظ ول  لحهال  ام ت لنئت مي اسل ج ائاسل كجاء ل.

 جايااااااا لنئت مي اااااااسل نئتاااااا ل اااااا لنئخنجاااااا ل  لإئاااااا لنئ   ااااااول اااااا لنئلنئ اااااا مس ااتااااااا ل  نااااااسللللللل
 اااااا مسلنئتوباااااااسليت تااااااالب ااااااا ل  ااااااالار ااااااالباااااا  لنئ  اااااااع لنئ ث اااااااسل نئ   اااااااس لئاااااا نل ااااااإ ل

لنئطاااااااه فاااااااخلن  اااااااخ لإئااااااا لفااااااا هلنئ  ااااااااع لنئتااااااا لاافثااااااا لئثت ا اااااااول اااااااالفاااااااابءللنئويا ااااااااس
،  تعبيرررررردا) ر اااااااال  اااااااكث  ل ل ئ ااااااالئ ااااااال اااااا لا ملك  ااااااول اااااا لب وااااااسلنئ  ااااااولنئتاااااا ليعا اااااا ال

لل . (27  :2002
إئااااا ل  ل ااااا حولنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسلي ااااا ل ااااا للم(،2004احمرررررد عفررررر  قر رررررم) ي اااا ولللللللل

باااااااول  ك اااااااولشااااااا خًحال نات ااااااااًمنل ااااااا لن   ااااااااطللنئ ااااااا مس فااااااا لنبارافاااااااا لنئا ي اااااااسل ااااااا لإحااااااا نال
لنئ اااا مسنئ  ناااااسلباااا ئكلنئ خ ااااخ  ل  ااااالإااااا ل صاااا حلي اااااول وكااااسلاوبخيااااسلا اااا  لإئاااا لإحاااا نال

ئتغ ااااون لنئ ااااوي سل اااا لح ااااولنباجراااااملنئ  و اااا  ل  اااااليلااااخملنئ اااافءلنئلااااااملحثاااا ل خنج ااااسلن
فاااااااا نلنئ اااااااا حولحثاااااااا ل  ااااااااث سلمعا اااااااااسل انؤفااااااااال  لنئ  ثاااااااااسلنئت مي اااااااااسلي ااااااااا لااث ث ااااااااالإئاااااااا ل

لنئ  م ااااااا   ر خحاااااااسل ااااااا لنئ جااااااااءن ل اااااااإذنل  اااااااا لاا يااااااا لفااااااا هلنئ جااااااااءن ل اااااااا مي لنئطاااااااه ل
للل.حث ل  تخىلحاٍال  لنئ جاءن ل  م   حث  ال إ لذئكليااىلإئ لا ويدل

 (143: 2004قر م , )ل
 
 
 
ل
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لااااالداء ات الم  ا  ررررة عررررض وتحليررررا ومناقشررررة نتررررائج اتوارررراة الح ررررا  ة وا نحرا رررر 4-3

                              المهني 

 

 (37جدول )

 

 

      

 (لقااااااا لنئ راااااااب لنئتاااااا لي ااااااا ل اااااا لحهئ ااااااال صاااااافلنب  اااااااطلنئا اااااااباسل37ي اااااا  لنئراااااا  ال)

 نبااون ااااااااااااا لنئ عااميااااااااااااسلئ راااااااااااااب ل قااااااااااااااسلنبانءلنئ  ناااااااااااا ل اااااااااااا لنئ تطث ااااااااااااا لنئ  ناااااااااااااسلل
ل-نئ تطث اااااااااااا لنئجنااااااااااااسللل– نئ تطث اااااااااااا لنئتنظا ااااااااااااسل نبانمياااااااااااسلل–)نئ   ااااااااااااسل نبحهقااااااااااااسل

 اااااااسل أجزنع ااااااالنئ هثااااااسل)لنئت طاااااااطل,لنئتنج اااااا ل,لنئتلااااااخي ل(ل نئتاااااا للبخن ااااااطت ال نئ تطث ااااااا لنئت مي
ي اااااااا لنئخصاااااااخالنئااااااا ل قالاااااااسلح ناااااااسلنئ ااااااااال)ل  م ااااااا لنئتوبااااااااسلنئويا ااااااااسل  نطلاااااااسلنئجاااااااون ل

(ل ئغااااااوملاال اااااا لنئ اااااا  لط اااااا لنئ قااااااااسلحثاااااا لنئ  نااااااسل300نب  ااااااطل(ل نئ ااااااائغلحاااااا اف ل)ل
راااااااال اااااا ل راااااااب لنئ قااااااااسلا اااااا  لئنااااااال ب ااااا لااث ااااااولنبجا ااااااا ل   ائرت ااااااالن  اااااااعاًالئ ااااااول 

(لن لن اااااولقا اااااسلئث قاااااااسلا  ثاااااتل  رااااااالل)لنئ تطث اااااا لنئت مي ااااااسلل37 ااااا لحاااااهالنئرااااا  ال)
(لل206,00(لل لن اااااااولقا اااااااسلئث قاااااااااسلكااااااااول)لل25,00 رااااااازءلنئت طااااااااطل(لنئتااااااا لبثغاااااااتلل)لل

,ل نحثااااا لقا اااااسلئث قاااااااسل ااااارثتل  رااااااالنئ تطث اااااا ل)لنئتنظا ااااااسل نبانمياااااسل(  اااااالبثغاااااتلل)ل
ب ااااااات  نمل  ااااااا ل لااااااااياسلنئنزحاااااااسلل(ل,ل  ااااااا لئراااااااألنئ ا اااااااال296,00(ل ئث قاااااااااسلكااااااااولل)ل60

نئ وكزياااااااسل فاااااااخلنئخ اااااااطلنئا ااااااااب لئخصااااااافلقاااااااا لنئ قاااااااااسلل  وكزا  اااااااال نئت   اااااااولحااااااا لقا  اااااااال

 المتطلبات المهنية
عدد 

 العينة
 اقل قيمة اعلى قيمة

الوسط 

 الحسابي

الخطأ 

 المعياري

االنحراف 

 المعياري
 التفلطح االلتواء

معامل 

 االختالف

الشخصية 
 واالخالقية

300 55 39.00 47.5500 1.20410 5.38492 0.017 -1.339 0.11 

 0.10 0.175 0.028 5.18500 1.15940 50.6000 39.00 60 300 التنظيمية واالدارية

 0.13 1.189- 0.075 5.11345 1.14340 40.4000 32.00 49.00 300 الفنية

 يةسالتدري

 0.15 0.605- 0.272- 5.56682 1.24478 37.4000 25.00 45.00 300 تخطيط

 0.13 1.645- 0.444 5.44446 1.21742 41.2000 35.00 49.00 300 تنفيذ

 0.14 1.136- 0.164 4.53379 1.01379 32.3500 25.00 40.00 300 تقويم

 0.11 1.491- 0.306 28.55189 6.38440 249.5000 206.00 296.00 300 المقياس ككل
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ل-50,60 قا اااااااسل ن ااااااا   لل بثغاااااااتلقا اااااااسلنئخ اااااااطلنئا ااااااااب ل ااااااا لنئرااااااا  النحاااااااههل اااااااالبااااااا  لل)
امجاااااسل ب ااااا هلنئااااا مجا ليااااااخ ل ااااا ل لااااا لل(ل249,50(ل ئث قاااااااسلكااااااولبثغاااااتلا ااااا )لل32,35

امجاااااسل هع ااااااسلحائاااااااسل.ل ئثت ااااااو لحثااااا ل اااااا ىلا ااااااسلنئخ ااااااطل ااااا لنئت   ااااااولحاااااا لقااااااا ل راااااااب ل
نئ قااااااااسللااااااا لنئثرااااااخءلإئاااااا ل  اااااا ل لاااااااياسلنئت ااااااتتل)نبااااااااون لنئ عاااااااامي(لئغااااااوملاا ااااااسل
نات اااااملنئقااااا ل ااااخالنئخ ااااطلنئا اااااب ل اااا لحااااهال لاماااااسلقا ااااسلنبااااااون ل ائخ ااااط.ل اااااذنلكااااا ل

ي  ااااولنئ اااااااا ل  اااااولج اااا ل ااااا ل  ظاااا لنئ اااااااا ل ااااتتونك ل وي ااااًال اااا لنئخ ااااطل بائتااااائ للنئخ ااااط
 ااااااإ لقا ااااااسلنبااااااااون لنئ عااااااااميلا ااااااخ لصااااااغ و ل لاماااااااسل قا ااااااسلنئخ ااااااطل.لإذلي اااااا  لنئراااااا  ال)ل

(لقاااااااا لنباااااااااون لنئ عاااااااااميلئر ااااااااال رااااااااب لنبانءلنئ  نااااااا ل ااااااا لاون  اااااااتل اااااااالبااااااا  لل)لل37
(لكااااااااتلصااااااغ و ل لاماااااااسل ائخ ااااااطل28,55بااااااااون ل)(ل نئ قااااااااسلكاااااااولبثااااااغلنل4,53ل-5,56

نئا ااااااااب ل حثاااااااا ل اااااااا لنئخ اااااااطل   اااااااول  ااااااااولج ااااااا لحااااااا لنئقاااااااا لنئاقاقااااااااس ل يل  ل رااااااااب ل
لنئ قااسل للتلقا لل تلامبسل  الي الحث لث ا لا   للئث قااسلل  لنبحت امل.ل

فلك اااااااالئراااااااألنئ ا اااااااالإئااااااا ل لااااااااياسلنئتخزياااااااالنئط ا ااااااا ل)نبئتاااااااخنءل ئتجاااااااوطح(لئخصااااااالللللللل
ح اااااااااااع لنئتخزيااااااااااالنئت ااااااااااونميلئث تغ ااااااااااون لنئ  م  ااااااااااسل  اااااااااااول ك ااااااااااولشاااااااااا خئاسل  ااااااااااال  ل
ن اااااااات  ن  البليت اااااااا ىل اااااااا لنئخصااااااااف لإذلإ لنبئتااااااااخنءلي اااااااافلحاااااااا ملا اثااااااااولنئتخزيااااااااال ااااااااخال
نئخ ااااطلنئا اااااب ل بااااايلناراااااهليااااااخ لنئتااااخنءلذئااااكلنئتخزيااااا ل  اااااالي ااااا ل  لياااااخ لإئاااا لي ااااا  ل

.ليت ااااا  ل ااااا لنئرااااا  ال  ل  ا اااااولنبئتاااااخنءللنئخ اااااطلفاااااااخ ل خج اااااالن لإئااااا لي اااااامهلفاااااااخ ل اااااائ ا
(ل0,30(ل نئ قاااااااااااسلكااااااااااولبثاااااااااغل)-0,27ل-0,44ئر ااااااااااالنئ رااااااااااب لل ااااااااا لاون  اااااااااتلبااااااااا  ل)

(ل بائتااااااائ ل ااااااا لج اااااااالنئقااااااا لكااااااااتل خزحااااااسلل احتاااااا نال1)± ب اااااا  لياااااااخ ل اااااا للناا ااااااولباااااا  ل
ئ اااااااول رااااااااالل فااااااا نلي نااااااا لن لقاااااااا لنئ رااااااااب لنئتااااااا ل لل اااااااالاخزحاااااااتل  ااااااااول ت اااااااا يلحثااااااا ل

ل سلنئخ طلنئا اب ل.جاا  لقا

ن اااااال ائن ااااا سلئثااااااتجثطحلفا  اااااولحااااا لامجااااااسلااااااونك لنئ ااااااااا لئخ ااااااط الن ل   نااااا ل   ااااااحلللللللل
ا ونمفااااال اااا لاطاااااقلنئتخزيااااال  ث ااااالكااااا لا ااااونملنئقااااا لنئلوي ااااسل اااا لقا ااااسلنئخ ااااطل ك ااااول صاااا اتل

 خج اااااااسل نئ ااااااااسلحنااااااا  الات اااااااوملنئقاااااااا لنئ   ااااااا  لحااااااا لقا اااااااسلنئخ اااااااطلفا ااااااا حللنئاااااااتجثطحقا اااااااسل
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(لن ل راااااااااااااب ل)لنئ تطث ااااااااااااا لنئ   اااااااااااااسل37ائ ًال ا اااااااااااا  ل اااااااااااا لنئراااااااااااا  الل)ل اااااااااااالنئااااااااااااتجثطح
نئ تطث ااااااا لنئت مي اااااااسل أجزنع ااااااالنئ هثااااااسل اااااا ل:لا طاااااااطل,لل-نئ تطث ااااااا لنئجناااااااسل– نبحهقاااااااسل

(ل,ل-0,60(ل,ل)-1,18(ل,ل)-1,33ئ اااااااالل ااااااا لبثاااااااغل)لنئاااااااتجثطحانج ااااااا ل,لالاااااااخي ل(لكاااااااا ل  ا اااااااول
 ل  لاخزيااااااالا ااااااونمن لقااااااا لفاااااا هلنئ راااااااب لل فاااااا نلي ناااااا(لحثاااااا لنئتااااااخنئ لل-1,13(ل,ل)-ل1,64)

,لك اااااالي اااااا  للكاااااا ل  اااااطاالنيلنا اااااال  ااااااولحااااااملكاااااااتل   اااااا  لحااااا لقا اااااسلنئخ اااااطلنئا ااااااب 
(ل0,17ئ راااااااااال)لنئ تطث ااااااااا لنئتنظا اااااااااسل نبانميااااااااسل(لبثغااااااااتل)للنئااااااااتجثطحنئراااااااا  الن لقا ااااااااتل

ك ااااالئرااااألل فاااا نلي ناااا ل  لاخزيااااالفاااا لنئ تغ ااااولكااااا ل اااا ب ًالنيلنااااا ل اااا لار ااااال وي ااااًال اااا لنئخ ااااط.
نئ ا اااااالإئااااا لن ااااات  نمل  ااااا ل لااااااياسلنئت اااااتتل)  ا اااااولنبحاااااته (لئ لامااااااسلا اااااتتلنئ رااااااب لل
 اااااال  ضااااا النئااااا  ض لإذليقااااااسل  ا اااااولنبحاااااته لاغاااااايولنئقاااااا لئث رااااااب لنئ قاااااااسلل  ااااااول
  اااااااتلولحااااااا ل  ااااااا  لنئقاااااااااسلنئ  ااااااات   سلئ اااااااا لإذليثغااااااا ل  ا اااااااولنبحاااااااته ل  ااااااا  لنئقاااااااااسل

نئا اااااب لل  اااا لنئراااا  النحااااههلا اينااااتلقااااا للسلحثاااا لقا ااااسلنئخ ااااط ل اااا سلنبااون ااااا لنئ عاامياااا
  ا اااااااولنبحاااااااته لئث رااااااااب لنئ  م  اااااااسل  اااااااالبثغاااااااتلنصاااااااغولقا اااااااسلئهحاااااااته ل  رااااااااال)ل

(لب ن اااااالكاااااااتلنحثااااا لقا اااااسلئهحاااااته ل0,10نئ تطث اااااا لنئتنظا ااااااسل نبانمياااااسل(ل  اااااالكاااااااتل)
 حثااااا لنئاااااوغ ل ااااا ل(ل0,15  رااااااالنئ تطث اااااا لنئت مي ااااااسل ااااا لجااااازءلنئت طااااااطلل  اااااالبثغاااااتل)

قااااااا لنبحااااااته ل اااااا لا اينااااااتلنبلنا ااااااالئاااااا لا اااااا لك  ااااااو لنب ااااااولنئاااااا يلياااااا الحثاااااا ل  ل راااااااب ل
محمررررررد غن مررررررة  يتجاااااا لذئااااااكل اااااااللنئ قااااااااسللكااااااااتل تلامبااااااسل اااااا لاتاااااااعدلنئت ااااااتتلنئ عااميااااااس.

للم(2005)

لوصف االداء المهني لعينة البحث 1-3-4ل

نئقاااااااملبتوبااااااسل تخنزااااااسلئوحاياااااسلنئتطاااااخمل  ل فااااا لن ا نملنئ  نااااااسلنئتااااا لي ام ااااا النئ ااااا مسلفااااا ل
يا ااااااااااا لاه  ااااااااااا هلنئ  اااااااااااام للائ ااااااااااا مس نئ نااااااااااااءلنئ لثااااااااااا ل نئنج ااااااااااا ل لنئ ااااااااااا ا لئثته  ااااااااااا  ل 

 نئ  ثخ اااااااااا ل نئ  اااااااااامن لنئويا ااااااااااسل نئ  اااااااااون لنئهز اااااااااسلئ ااااااااا ل ااااااااا ل اااااااااااا   ل ضاااااااااهلحااااااااا ل
  ااااااااااح ا  لحثااااااااا لنئت ااااااااااتلنبجت ااااااااااح ل نئتاااااااااأ ث ل اااااااااالواااااااااو  لنئاااااااااااا لنئخن عااااااااااس ل كااااااااا ئكل
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نئااااا  ملنئ   اااااولنئااااا يليلاااااخمل ااااا للالااااا     ل ااااا لواااااولااااااخج    لحث ااااااال ح ثااااااال قاااااااا لإمشاااااااف ل 
ل(. 19: 2005غن مة ,)لاات لنئ ت  ز ل  لنئنظاملنئت ثا ئ ت خ ل النئ  مس

  ل ضااااااااااااسلإحااااااااااا ناللAlfonso etal( 2001الفرررررررررررونس واخررررررررررررو   )ك اااااااااااالياااااااااااوىلللللللل
  ت اااااا  ل  ااااااوخ لنئتوباااااااسل اطااااااخيول انعاااااا لا اااااا ل اااااا لنئلضااااااايالنئا خيااااااسلنئتاااااا لشااااااغثتلنئلنئ اااااا مس

 ل  ااااا لنئ خن اااااولنئاا ااااا سلنئتااااا لنئت مي ااااااسفاااااخلح ااااا لنئ  ثااااااسللنئ ااااا مس نئت ثاااااا  ل ذئاااااكل  ل
ل (ل36:ل2001,لAlfonso et alيتخ فلحث  الاراحلنئتوباسل  لاال  ل ف ن  ا.ل)

  لنئتن ااااااسلنئ  نااااااسلفااااا لنئر ااااا لنئ ااااانظ لئتا ااااا  لواااااو  لنئت ثاااااا ل   ااااااامهل    اااااا لللللللل
 ل  اااااا لنئ  م اااااا   ل فااااااخلح ثاااااااسلشااااااا ثسلا اااااا  لإئاااااا لا ااااااا  لج اااااااالنئ  م اااااا  لاا اااااا  ل انء

 تطث اااااااا للاجتضااااااا  انئ اا ظاااااااسلحثااااااا ل  اااااااتخىلحااااااااال ااااااا ل انع ااااااا  ل ا  وااااااات  ل ا نملج يااااااا  ل
لل(127: 2008علي , )نئتطخيول نئتر ي .ل

واطرررررر (  -متوارررررر  -عرررررررض وتحليررررررا ومناقشررررررة نتررررررائج الم ررررررتو ات )عررررررالي 4-3-2
ا رررررررات الم  ا  رررررررة وة مرررررررة اتا المح رررررررو ة لعناصرررررررر ا داء واتواررررررراة الح رررررررا  ة وا نحر 

 المهني: 
 ( 38جدول ) 

 تصن ف العينة ومقا نة الوا  الح ا ي بالوا  الفرضي وة مة ت لعينة واحدة يبين

 المستويات المتطلبات المهنية
مركز 

 المستوى

الوسط 

 الحسابي

فرق 

 االوساط

الخطأ 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي
 قيمة ت

مستوى 

 لةالدال

 الشخصية واالخالقية

 53.25 عالي

 47.33 متوسط 0.000 12.08 33 1.20 14.55 47.55

 42.56 واطئ

 التنظيمية واالدارية

 55.33 عالي

 48.14 متوسط 0.000 12.59 36 1.16 14.60 50.60

 44.25 واطئ

 الفنية

 45.88 عالي

 38.71 متوسط 0.000 9.09 30 1.14 10.40 40.40

 34.00 واطئ

 تخطيط التدريسية

 43.25 عالي

 34.27 متوسط 0.000 8.35 27 1.24 10.40 37.40

 25.00 واطئ
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 تنفيذ

 48.00 عالي

 41.50 متوسط 0.000 9.20 30 1.22 11.20 41.20

 36.82 واطئ

 تقويم

 37.43 عالي

 31.71 متوسط 0.000 8.24 24 1.01 8.35 32.35

 27.17 واطئ

 المقياس ككل

 283.29 عالي

 254.67 متوسط 0.000 10.87 180 6.38 69.50 249.50

 224.30 واطئ

ا ااااااااناتلنئ راااااااااب لنئاااااااا لثااااااااه للنئاااااااا يلباااااااا  ل(ل38 اااااااا لحااااااااهالحااااااااوملنئراااااااا  ال)ل       
يلااااااسلنئجوااااااا لن لنئ  ااااااتخيا ل ذل  لئ ااااااول راااااااالقا ااااااسل,للياااااات ل  ااااااتخيا ل فاااااا ل ااااااالا ااااااو ل طول

  ااااا سلنئنااااااادلل–ئارااااااالنئجاااااوقلبااااا  ل حثااااا لقا اااااسل   اااااولقا اااااسلل-اوا   اااااالا ااااااح يًالن لانازئااااااًالل
 نطاااااا ل(ل,لك اااااااليت اااااا  ل اااااا لل– تخ ااااااطلل– باااااا ئكليت اااااا  ل اااااا  الكااااااول وااااااسل)لحااااااائ لل(3حثاااااا ل)

  اااااااطلنئا اااااااباسل نئخ ااااااطل  لامات ااااااال اااااا ل  ااااااالنبلاتاااااااعدلا ااااااناتلنئ  نااااااسنئراااااا  النحااااااههلل
 قاااااااااسلنبانءلنئ  نااااااا ل ااااااا ل)نئ تطث اااااااا لنئجو ااااااا ل قاااااااا ل) ل(لنئ ا اااااااخبسلئث  ناااااااسلنئخن ااااااا  لئ

نئ تطث ااااااااا لل–نئ تطث ااااااااا لنئ  ناااااااااسلنئتنظا اااااااااسل نبانميااااااااسلل–نئ  ناااااااااسلنئ   اااااااااسل نبحهقاااااااااسل
ج ااااااا ل,لنئ تطث اااااااا لنئ  نااااااااسلنئت مي ااااااااسل أجزنع اااااااالنئ هثاااااااسل)لنئت طااااااااطل,لنئتنل-نئ  نااااااااسلنئجنااااااااسلل

نئااااااااخنط ل(ل  ااااااااالكااااااااا لنئ  ااااااااتخىلل–نئ تخ ااااااااطلل– ب  ااااااااتخياا النئ هثااااااااسل)لنئ ااااااااائ للنئتلااااااااخي ل(
(ل نئ  اااااااااتخىلنئ تخ اااااااااطل اااااااااالبااااااااا  لل37,43ل-55,33نئ اااااااااائ لئر ااااااااااالنئ رااااااااااب ل اااااااااالبااااااااا  ل)

(ل   ااااااااااااااااتخيا ل25,00ل-47,33(ل نئ  ااااااااااااااااتخىلنئااااااااااااااااخنط ل ااااااااااااااااالباااااااااااااااا  ل)ل31,71ل-48,14)
(ل نئاااااااااااااااااخنط ل254,67طلل)ل(ل,ل نئ تخ ااااااااااااااااا283,29نئ قاااااااااااااااااااسلكااااااااااااااااااولكاااااااااااااااااااتلنئ اااااااااااااااااائ ل)

 اااااارثتلنئقااااااا لنئتائاااااااسلئ راااااااال(ل حناااااا لنئ لاماااااااسل ااااااالباااااا  لنب  اااااااطلنئا اااااااباسلنئتاااااا ل224,30)
ل50,60(ل,ل  رااااااااااالنئتنظا ااااااااااسل نبانمياااااااااسلل)ل33(ل بخ اااااااااطل و ااااااااا ل)ل47,55نئ   ااااااااااسل)ل

(ل بخ ااااااطل و اااااا ل)لل40,40(ل,لن ااااااال راااااااالنئ تطث ااااااا لنئجناااااااسلل)لل36(ل بخ ااااااطل و اااااا ل)ل
(لئثت طاااااااطللل37,40نئ تطث ااااااا لنئت مي اااااااسل اااااا لبثااااااغلنئخ ااااااطلنئا اااااااب ل)ل(ل كااااااا ل راااااااالل30

(لن اااااااااال30(ل بخ اااااااااطل و ااااااااا ل)41,241,20(ل,ل  ااااااااارولنئتنج ااااااااا ل)لل27 بخ اااااااااطل و ااااااااا ل)ل
,لن اااااالنئخ اااااطلنئا ااااااب لئث قاااااااسل أك ثاااااا ل(لل24(ل نئخ اااااطلنئجو ااااا ل)ل32,35نئتلاااااخي لبثاااااغل)ل
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 ااااااااطلنئا ااااااااباسلحااااااا ل(لنذًنلفنااااااااكل اااااااوقل ا  ل180(ل بخ اااااااطل و ااااااا لبثاااااااغل)249,50كاااااااا ل)
فااااا هلنب  ااااااطلنئجو ااااااسلئ رااااااب لنبانءلنئ  نااااا ل,لئ ااااا لقاااااا ل)ل ل(لنئ ا اااااخبسلنئتااااا لكاااااااتل

(ل  لامات اااااااال   اااااااتخىلنئ بئاااااااسلنئتااااااا لل10,87(ل ئث قاااااااااسلكااااااااول)ل8,24ل-12,59بااااااا  ل)ل اااااااا
(لكااااااااااتل0,05(ل ااااااااال  ااااااااتخىلنئ بئااااااااسل)ل0,000ب نااااااااتللن لنئقااااااااا ل اااااااا ل اااااااارثتلج ا  ااااااااالل)

 ن لنئرااااااا  ال)ل(لب ااااااا هلنئنتااااااااعدل فااااااا نليالااااااا لنئ ااااااا  لنئ اااااااا سل.لج ا  اااااااال ااااااا  لنئ  نخياااااااسل
ل–لحااااااائ نئاااااا لثهثااااااسل  ااااااتخيا ل) حناصااااااول صاااااافلنبانءلنئ  ناااااا يتضاااااا  لا ااااااناتل تغ ااااااول

إذلكااااااااااا لنئخ اااااااااطلنئا اااااااااااب لئ  م ااااااااا لنئتوبااااااااااسلنئويا اااااااااااسل ااااااااا لبثااااااااااغل( ل نطااااااااا ل-ل تخ اااااااااط
( ل حنااااااااااا لنجاااااااااااونءل6,38(ل  طاااااااااااأل عاااااااااااااميل)69,50(ل بثاااااااااااغل اااااااااااوقلن   ااااااااااااطل)ل249,50)

(ل10,87 لاااا لبثغااااتلقا ت ااااال)لنئ ا ااااخبسلئ ناصااااولنئ   اااااسلنئ  ااااسلنئ  ااااوىلل ت ااااام   نح
 (.ل0,000حن ل  تخىلنئ بئسل)

 ي ااااااز لنئ ا ااااااالفاااااا هلنئجااااااو قلنئاااااا لنحااااااته لبااااااون دلنبحاااااا نالنئ  ناااااا لئث  م اااااا  ل  ااااااالللللل
إحاااااااا ناًنلل ل,حثاااااااال لاااااااا ما  لاااااااااسلنئويا اااااااااسلئااااااااهانءن لنئ  ناااااااااسلا اااااااااف لن ااااااااتهكل  م اااااااا لنئتوب

 نئ  ااااولحثاااا لإ اااا ا   لنإليراااااب ل اااا لزياااااا ل راااا لنإلاتااااا ل طا ااااسللنئطااااه ًنلطا ااااا ل ن اااات  امل
 نئت ا اااااول   ااااا ل ااااا ل نطثااااا للطهب ااااا ونحاااااا لنئجاااااو قلنئجواياااااسلبااااا  لحثااااا ل ل نئ رت اااااا ل  ااااا ما 

ا ااااا ا لبوااااااا دلل ا  لحثااااا لنئتغثااااا لحث  اااااا ل   ماااااا لحثااااانئج ااااا لنئاااااخنح لئ ااااا هلنئجاااااو قل   ااااااح 
حثااااا لنئ ااااا ىلنئل ااااا ول   اااااال فااااا ن لطخيثاااااسلن جاااااولإحااااااا لنئتأف اااااول  ااااااول اااااوايل ج ااااااح ل

ا اااااااا ا لنا ااااااااطسل تنخحااااااااسلاث اااااااا لل حثاااااااال  ااااااا لنبحت ااااااااامل لياااااااااخ لنئ واااااااااا دلشااااااااا و ل  اااااااا ما 
ل   خئ  ل   منا  .لنئطه ن تااجا ل

  إيجاد عالقة ا  تباة  ين ا داء المهني لعينة البحث: 4-3-3

نئ ه اااااااسلبااااااا  لن لنئ ااااااا  ل ااااااا لامن اااااااسلنبما ااااااااطل لفاااااااخلنئ  ااااااافلحااااااا ل اااااااخ ل  لامجاااااااسل
 نئ تغ ون  لل ابما اطلي الحث ل جخالحه سلب  لاثكلنئ تغ ون .ل

 ئتال ااااااا لح ثااااااااسلن ااااااات ون ل اااااااخ لنئ ه اااااااسل اااااااالبااااااا  لامجاااااااا لنئ تغ اااااااون ل ااااااا لنئ من اااااااسل
لنئاائاسلئ  نسلنئ اا لا لن ت  اال  ا ولنبما اطلنئ  اطل)ب و خ (.
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 :لمصفو ة ا  تباة لألداء المهني4-3-3-1
 (39جدول ) 

 مصفوفة االرتباط لألداء المهنيبين ي

 تقويم تنفيذ تخطيط الفنية التنظيمية واالدارية الشخصية واالخالقية المتطلبات المهنية
المقياس 

 ككل

 0.895 0.832 0.779 0.791 0.756 0.749 1 الشخصية واالخالقية

 التنظيمية واالدارية
 

1 0.890 0.857 0.835 0.665 0.914 

 الفنية
  

1 0.950 0.921 0.706 0.956 

 التدريسية

 تخطيط
   

1 0.881 0.624 0.937 

 تنفيذ
    

1 0.743 0.944 

 تقويم
     

1 0.826 

 المقياس ككل
      

1 

 0.11هي  0.05ومستوى داللة  298القيمة الجدولية عند درجة حرية 

(ل  ااااااجخ سلنبما اااااااطلباااااا  لنبانءلنئ  ناااااا ل اااااا لج ااااااسلل39يت اااااا  ل اااااا لحااااااهالنئراااااا  ال)للللللل
كاااااولنذليت اااا  لن ل راااااالنئ تطث ااااا لنئت مي اااااسلل اااا ل ااااازلحثاااا ل حثاااا لحه ااااسل باااا  لنئ قااااااسل

نما اااااااطل ااااااالنئ قااااااااسلكااااااااول   ناااااا لنااااااا لي اااااااولنئ ن اااااااولن فاااااا ل اااااا لباااااا  لحناصاااااااولنبانءل
(ل فااااااا ل  نخياااااااسلجااااااا ًنلحنااااااا ل لامات اااااااال ائقا اااااااسلل2,707نئ  نااااااا لل,ل ذلكاااااااا ل ر اااااااخ لقا تااااااا ل)ل

ا لنئ   اااااااسل نبحهقاااااااسللللللل لاااااا ل(للن ااااااالحاااااا ل راااااااالنئ تطث اااااا0,11نئر  ئاااااااسل نئ ائغااااااسل)ل
 اااااااازلنئت ث اااااااولن لنئ وكااااااازلنئ ااااااااا ل  ااااااا ل رااااااااالنئ تطث اااااااا لنئت مي ااااااااسل ااااااا ل  اااااااالنما اطااااااا ل

(ل ب ااااااا لذئاااااااكل  اااااااول0,895نئ  ااااااااطل ائ قاااااااااسلكااااااااولنذلكاااااااااتلقا اااااااسلنبما ااااااااطلنئ  ااااااااطل)ل
(لن اااااااااال رااااااااااال0,956 رااااااااااالنئ تطث اااااااااا لنئجنااااااااااسلحثااااااااا لنئ وكااااااااازلنئ ائاااااااااال بقا اااااااااسلبثغاااااااااتل)ل

ل(لل.ل0,914نئتنظا اسلنبانميسل ل لجاءل ائت ث ولنبح ول بقا سل)لنئ تطث ا ل
 ياااااوىلنئ ا اااااال  لذئاااااكليوجاااااالإئااااا ل ف ااااااسلن انءلنئ  نااااا لئث ااااا مسل ذئاااااكلاظاااااوًنلئط ا اااااسلللللل

نئاااااا مسل تاااااا لي ااااااتطاالل  انم نئاااااا  ملنئاااااا يلين غاااااا لحثاااااا لنئ اااااا مسلنئقاااااااامل اااااا لحناااااا لااااااا ميسل
 ن ااااااحلئط ا ااااااسلنئ رت ااااااال حاانااااااا لاال اااااا لن فاااااا ن لنئ وجااااااخ ل اااااا لنئاااااا مسل اااااا لحااااااهال  اااااا ل

 ن تااجاااااااااا  للنئطاااااااه  الائ ااااااا هل كااااااا ئكلنئظاااااااو  لنئ رت عااااااااسلنئتااااااا ليعاااااااارل   اااااااال ط ا اااااااسل
نئ  تثجاااااسل ااااااخ  ولن ا اااااطسل   اااااتخياا النئ  تثجاااااسل نئتااااا لاهعااااا لنئجاااااو قلنئجواياااااسلنئ  تثجاااااسل  ااااا ل
جاااااااا لآحااااااول نا اااااا  الئط ا ااااااسلن  اااااااك لنئ    ااااااسلئث  ام ااااااسل   اااااا لاخواااااااتلنإل اااااااااا ل

ئ تا اااااسلل,ل ي اااااز لنئ ا اااااالفااااا هلنئنتااااااعدلنئااااا ل  ل  م ااااا لنئتوبااااااسلنئويا ااااااسلببااااا ل ااااا لااااااخ ولن
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نحااااا نال  نااااا ل نا ااااا ل  ااااااليزيااااا ل ااااا ل ااااا منا  لحثااااا لاخوااااااتل  ام  اااااال ااااا لنئتوبااااااسلنئويا ااااااسل
ل .نئطه  ا اح ف لحث لنئقاامل أا نمف لئت مي ل ا ثا للنئطه   لنئت ا ول ال

ل:لالمهني لألداءيتا لالنحدا  ا  تباة المتعدد ة م   4-3-3-2
 (40 جدول )

 االرتباط المتعدد قيم بيتا لالنحدار لمقياس االداء المهنييبين 

 مستوى الداللة معامل بيتا االرتباط المتعدد المتطلبات المهنية

 0.000 0.499 0.981 التدريسية

 0.000 0.182 0.994 التدريسية +ادارية وتنظيمية

 0.000 0.189 0.998 تنظيمية +الشخصية واالخالقيةالتدريسية +ادارية و

 0.000 0.179 1.000 التدريسية +ادارية وتنظيمية +الشخصية واالخالقية +الفنية

(لنبما ااااااااااااااطلنئ ت ااااااااااااا الحثااااااااااااا لحطاااااااااااااخن ل)لل40يت ااااااااااااا  ل ااااااااااااا لحاااااااااااااهالنئرااااااااااااا  ال)لللللللللل
stepwise قااااااااسل(ل نئاااااا يلي ناااااا لبناااااااءلا اااااااذ لحثاااااا لحطااااااخن لئ ه ااااااسلنبانءلنئ  ناااااا ل ااااااالنئ

كااااااااولنذلي ت اااااااولحن اااااااولن ل رااااااااالنئ تطث اااااااا لنئ  نااااااااسلنئت مي ااااااااسلفاااااااخل ك اااااااولنئ ناصااااااااول)ل
 نجااااااواًنل(ل اااااا لحه تاااااا ل ااااااالنئ قااااااااسلكاااااااول فاااااا نل ااااااالنك ااااااا لحه ااااااسلنبما اااااااطلنئ  اااااااطسل اااااا ل
نئرااااا  النئ ااااااب لنذلاااااا لاوبااااااال  ا اااااولنبما ااااااطلنئ  ااااااطلئا ااااااولنما اطاااااًال ت ااااا اًنلبثغاااااتلقا تااااا ل

(لل0,499ب تاااااااااال نئااااااااا يلي نااااااااا ل)لا ااااااااا سلنئ  ااااااااااف سل(ل قا تااااااااا ل)ل(لئ  ثاااااااااغل  ا اااااااااولل0,981)ل
 فاااااا لقا ااااااسل  نخيااااااسل حناااااا لذئااااااكليت اااااااولنبا ااااااخذ لنب الئثتن ااااااال قا ااااااسلنئ قااااااااسلكاااااااول اااااا ل
حااااااااهالحن ااااااااول ن اااااااا ل,لن ااااااااالنبا ااااااااخذ لنئ اااااااااا ل نئاااااااا يل اااااااا لنئ جااااااااو ملن لياتااااااااخيلحثاااااااا ل

ياااااسللئا ااااااولفاااااخلحن اااااوي لان و ااااا  ل لااااا لناظااااا لحن اااااولنئ تطث اااااا لنئ  نااااااسلنئتنظا ااااااسل نبانمل
(ل فااااااا ل0,182  رااااااااالنئ تطث اااااااا لنئت مي ااااااااسل لا ااااااا سل  ااااااااف سل)ل  ا اااااااولب تاااااااال(للبثغاااااااتل)

(ل باااااا ئكلا اااااااولا ااااااخذ لثاااااااا لئن ااااااوي ل,ل بل0,000  نخيااااااسل يضااااااًالحناااااا ل  ااااااتخىلذبئااااااسلل)ل
يرااااااالنبا اااااخذ لنئ ائاااااال لااااا لناظااااا ل رااااااالنئ تطث اااااا لنئ   ااااااسل نبحهقااااااسلللئا ااااااولا ااااا سل

(ل فااااااا ل  نخياااااااسلنيضاااااااًال, نح اااااااوًنلجااااااااءل رااااااااالنئ تطث اااااااا لنئ  نااااااااسل0,189  ااااااااف سللبثغاااااااتل)
(ل فااااااا ل0,179نئجنااااااااسلئا ااااااااولا اياااااااسلنبا اااااااخذ ل بثغاااااااتلا ااااااا سلنئ  ااااااااف سل)ل  ا اااااااولب تاااااااا(ل)

  نخياااااسلنيضاااااًال ب ر اااااخ لقاااااا لنئ  اااااا ه ل)لب تاااااال(لاا ااااا لامجاااااسلنئ قاااااااسلكااااااولفااااا لا  اااااول
 لفاااااااخلزيااااااااا ل  ائااااااااسلح اااااااول   لنئن اااااااخلنئ  نااااااا ر اااااااخ لنبانءلنئ  نااااااا ل  راباااااااا ل  و حااااااا ل.ل
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حاااااا لطوياااااا لاا اااااا  لكجااااااايت  لنإلاتاجاااااااسل م ااااااال  ااااااتخىل انع اااااا لنئااااااخواج  ل ان اااااااسللنئ  م اااااا  
 ااااا منا  ل   اااااااااا  ل ار يااااا ل  ثخ ااااااا  ل ح اااااونا  لئ خنج اااااسلنئ خن ااااافلنئت ثا ااااااسل ن اااااتغهالكاااااول

 . ال خئ  لئتال  لن ف ن لنئ وجخ 

ل(2000ال ررررالم محمررررد عبررررد ال ررررالم )عبررررد  فاااا نل ااااالياكاااا هلنئ ا ااااال يتجاااا ل ااااال اااا للللللل
خ لنئ  م ااااااااا  لن انءلنئ  نااااااااا لفاااااااااخلنئجاااااااااوالنئ نا ااااااااا سلئت ثاااااااااا ل نئااااااااات ث  ل نئتااااااااا ل اااااااااااتاج ال

 ا مي اااااا  لئ راااااااب لا   اااااا   لبتخجااااااا لنئطااااااه ل   اااااااح ا   ل   ااااااام   ل اااااا منا  لئتطااااااخيول
ل فاااااخلح ثااااااسل  ااااات و ل ااااا ىلنئاااااااا لا ااااااح ل ااااا لان ااااااسل  اااااام   ل    اااااامف ل   تلااااا نا  ل     ااااا 

  اااااا منا   ل ا تاااااا ل اااااا لح ااااااون ل بااااااون دلنإلحاااااا نال  ااااااولنئ   ااااااسل  تاااااا لح ااااااون لنئاااااات ث لنئاااااا نا ل
: )عبرررررررد ال رررررررالم. نئ  اااااات ول بااااااون دلنئتااااااا مي ل ثناااااااءلنئ   اااااااسل اااااا لا اياااااااسلنئ  ااااااتل ولنئ  نااااااا 

2000  ,44) 
 ااااااائن خلنئ  ناااااا لح ثاااااااسلشااااااا ثسل اااااا لن اظ ااااااسلنئ وعاااااااس ل  اظ ااااااسلنإلحاااااا نال نئتاااااا مي  للللللللل

 لنئ  م اااااا   ااااااتونااراا ل نئت ااااااوي ا  لنئتاااااا لا اااااا  لإئاااااا لزياااااااا ل  ائاااااااسلح ااااااول نئ اا اااااا ل نب
 اااااااا لحااااااااهالاطااااااااخيولكجااااااااايت  لنئت ثا اااااااااسل نإلاتاجاااااااااس ل راا   ااااااااالنئ  و اااااااا ل نئ ااااااااثخك  ل م ااااااااال
  اااااتخىل انع اااااا لنئاااااخواج ل اااااا ل رااااااب لحاااااا  ل ن اااااا:لإجااااااونءن لنئ ااااااخ لنئت ا ااااااااس لن ااااااتا ا ل

اوبخياااااااسل حث ااااااااس ل  الاااااااا لن ااااااات  نملكاااااااول اااااااالفاااااااخلج يااااااا ل ااااااا لنئن اااااااخلنئ  نااااااا ل ااااااا لاطاااااااخيون ل
اتاراااااسلئنتااااااعدلنئ من اااااسلنئاائااااااسلل.نئخ ااااااعول نئتلنااااااا ل نئت اااااو لحثااااا لطونعااااا لنئتااااا ميسل   اااااائ   
نئ  نااااا لب بئاااااسلحناصاااااوللء اااااا اننئتااااا لو اااااو ل ااااا لنئرااااا ن النحاااااههلا ااااا  لناااااا لي اااااا لنئتن اااااال

ل اااااخال لنئ   ااااااسلنئ  اااااسلنئ  اااااوىل)يلظاااااسلنئضااااا  ول نئ  ااااا اسل نباجتااااااحلحثااااا لنئ  اااااو ل نئ
نبا  اااااااااطاس(ل نئ جايااااااااا لنئت مي اااااااااسل)نئ  وفاااااااااسل لنباتاجاااااااااسل لنئخج نااااااااااسل نبانعاااااااااس(ل نبانءل

سلنئ  ناااااا ل)نئت مي اااااااسل نانميااااااسل انظا اااااااسل نئ   اااااااسل نبحهقاااااااسل نئجناااااااسل(لئ  م اااااا لنئتوبااااااا
لنئويا اسل  نطلسلنئجون لنب  ط

ل
ل
 ت الثالثة : اختبا  العالقات ا  تباط ة والتأثير  ين المتغيرا 4-4
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     المتغيراتالعالقات ا  تباط ة  ين  اختبا  1 -4- 4

(14جدول )  

 يبين العالقة ا  تباط ة للمتغيرات البحث

 ا  تباة المتعدد ا  تباة العالقات ا  تباط ة

  0,079 الكفايات التد    ة <--> عناصر الشخص ة
0,315 

 
 0,969 عناصر الشخص ة× كفايات <--> عناصر الشخص ة
 0,313 عناصر الشخص ة× الكفايات التد    ة  <--> الكفايات التد    ة

  -عالقات ا  تباة : اختبا  – او ا 
ااااااا ل جااااااونءلااث ااااااولنبما اااااااطلئ اااااااااا لنئ من ااااااسل ذئااااااكل اااااا ل جااااااولنئخ ااااااخ لحثاااااا لقا ااااااسلللللللل

 اااااال,ل يرااااا لنبما اطاااااا لنئ  نااااااسلبااااا  لنئ تغ اااااون ل  اااااولنئ ضااااا ل ااااا لنجاااااونءلااث اااااولنئتاااااأث ولب ن 
امجااااااسلنبما اااااااطل اااااا لنئخن اااااا لنئ ااااااااحل أااااااا لي ناااااا لن لامجااااااسللن توبااااااتنئتنخياااااا لنئاااااا ل  لكث ااااااال
 ااااا لنئ اااااجول اااااأ لذئاااااكلي ااااا ولل ن توباااااتحااااا لنئخن ااااا لنئ اااااااحللنبت ااااا  نبما ااااااطل خياااااسل,ل نذنل

نئاااااا ل اااااا فلنئ ه ااااااسلباااااا  لنئ تغ ااااااون ل,ل ا اااااا ولنئ من ااااااا لن لنئ ه ااااااا ل  اااااااولحاااااااملا ااااااخ ل
(لن ااااااالنذنلكااااااا لقا ااااااسلل0,30  ا ااااااولنبما اااااااطلن ااااااول اااااا ل)لل ااااااعاجسل اااااا ل اااااااالكااااااااتلقا ااااااس

لل(للل,2008mc guigan(لا خ لنئ ه سلفنال خيسلل)ل0,70  ا ولنبما اطلنك ول  ل)ل
 -العالقة ا  تباط ة ا ولى : -أ

(ل جاااااخالحه اااااسلنما ااااااطللذن لابئاااااسل  نخياااااسل41ا ااااا  لئناااااال ااااا لنئرااااا  الن لنئن اااااخذ ل)لللللللل
نئ  اااااااااتلو(لث   ااااااااااسل نئ جاياااااااااا لنئت مي ااااااااااسل يلبااااااااا  لنئ تغ اااااااااول)بااااااااا  لنئ ناصاااااااااولنئ   اااااااااسلئ

 جاااااولنحت ااااااملحه اااااا لنبما ااااااطلبااااا  لنئ تغ اااااون لاااااا لنبحت ااااااالحثااااا ل نئ تغ اااااول)لنئتجااااااحث (ل,
(لنئااااااا لن لل41  ا اااااااولنبما ااااااااطلنئ  ااااااااطل نبما ااااااااطلنئ ت ااااااا ال  ااااااا لنشاااااااام لاتااااااااعدلنئرااااااا  ال)

(لن اااااالنبما ااااااطلنئ ت ااااا الل0,79تلل)قا اااااسل  ا اااااولنبما ااااااطلنئ  ااااااطللبااااا  لنئ تغ اااااوي ل ااااا لبثغااااا
ل.(  الي الحث ل  نخيسلنبما اطل0,315 ل لبثغتل)ل

  -العالقة ا  تباط ة الثان ة :  -ب
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ل(ل جاااااخالحه اااااسلنما ااااااطللذن لابئاااااسل41ا ااااا  لئناااااال ااااا لنئرااااا  الن لنئن اااااخذ ل)لللللللل
 مي ااااااااااسل  نخياااااااااسلبااااااااا  لنئ ناصاااااااااولنئ   اااااااااسلئث   ااااااااااسلل بااااااااا  لحه اااااااااسلنئ جاياااااااااا لنئت

  جاااااولنحت ااااااملحه اااااا لنبما ااااااطلبااااا  لنئ تغ اااااون لاااااا لولنئ   اااااسلئث   ااااااسل نئ ناصااااا
نبحت اااااااااالحثاااااااا ل  ا ااااااااولنبما اااااااااطلنئ  اااااااااطل نبما اااااااااطلنئ ت اااااااا ال  اااااااا لنشااااااااام لاتاااااااااعدل

(لنئاااااااااا لن لقا ااااااااااسل  ا ااااااااااولنبما اااااااااااطلنئ  اااااااااااطللباااااااااا  لنئ تغ ااااااااااوي ل اااااااااا ل41نئراااااااااا  ال)ل
حثااااا ل  نخياااااسل(  ااااااليااااا ال0,315(لن اااااالنبما ااااااطلنئ ت ااااا ال لااااا لبثغاااااتل)لل0,969بثغااااات)

لبما اطلن
  -العالقة ا  تباط ة الثالثة: -ج
(ل جاااااااخالحه اااااااسل ما ااااااااطللذن لابئاااااااسل  نخياااااااسلل41ا ااااااا  لئناااااااال ااااااا لنئرااااااا  الن لنئن اااااااخذ ل)ل

 مي اااااااااااسل نئ ناصااااااااااولنئ   ااااااااااسلباااااااااا  لنئ جايااااااااااا لنئت مي اااااااااااسلل باااااااااا  لحه ااااااااااسلنئ جايااااااااااا لنئت
الحثااااا ل  ا ااااااول  جاااااولنحت اااااااملحه اااااا لنبما اااااااطلبااااا  لنئ تغ ااااااون لاااااا لنبحت ااااااائث   ااااااسل

نبما اااااطلنئ  اااااطل نبما اااااطلنئ ت اااا ال  اااا لنشااااام لاتاااااعدلنئراااا  ال)ل(لنئاااا لن لقا ااااسل  ا ااااول
نبما ااااااطلنئ ت ااااا ال لااااا لبثغاااااتل)ل(لن اااااال0,313نبما ااااااطلنئ  ااااااطللبااااا  لنئ تغ اااااوي ل ااااا لبثغااااات)

ل(  الي الحث ل  نخيسلنبما اط0,315
ل

                                                                                                                          العالقات التأثير ة  ين المتغيرات      اختبا  2 -4- 4
 ااااااااا لنجاااااااااولنئت اااااااااو لحثااااااااا لحه اااااااااا لنئتاااااااااأث ولبااااااااا  لنئ تغ اااااااااون لنئ هثاااااااااسل)لنئ جاياااااااااا لللللللل

يلن تو اااااااااات ل(ل نئاااااااااا نئت مي اااااااااااسل,لحناصااااااااااولنئ   اااااااااااسلنئ  ااااااااااسلنئ  ااااااااااوىل,لنبانءلنئ  ناااااااااا ل
للل:لنئ من سلف ل

ل
                            الفرض ة ا ولى للتأثير : .1

حه اااااااسلااااااااأث ول  نخياااااااسلئث ناصاااااااولنئ   ااااااااسلنئ   اااااااسلنئ  اااااااوىل ااااااا لنبانءلنئ  نااااااا ل,لللللللل
(لل42 يلاااااااأث ولنئ تغ ااااااولنئ  ااااااتلول اااااا لنئ تغ ااااااولنئتااااااا ال فاااااا نلاراااااا هل ن ااااااحل اااااا لنئراااااا  ال)ل

اصااااااولنئ   اااااااسلنئ   ااااااسل اااااا لنبانءلنئ  ناااااا ل حناااااا لنئتاااااا    لنئاااااا يلي اااااا  لحه ااااااسلنئتااااااأث ولئ ن
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(ل0,40(ليتضاااااااحلئناااااااال اااااااأ لنئقا اااااااسلنئ ا اااااااخبسلفااااااا ل)42ن ل ونج اااااااسلنئن اااااااخذ ل يلنئرااااااا  ال)ل
(لل0,181(ل حناااااا ل  ااااااتخىلابئااااااسل)ل0,877)ل .c.rل(ل قا ااااااس0,163 ب طااااااأل عااااااااميل)ل

بائتاااااائ ل اااااأ ل للفنااااااكلااااااأث ولئ تغ اااااولنئ ناصاااااول ااااا لنبانءلنئ  نااااا حثااااا لناااااا لئااااااسل فااااا نليااااا ال
 ااااا لنئ تغ اااااولنئتاااااا السلنئ  اااااوىل ااااا لنبانءلنئتاااااأث ولئااااا لياااااا ل  ناااااخيلئ ناصاااااولنئ   ااااااسلنئ  ااااا

  نطلااااااسلنئجااااااون للويا اااااااسمالاااااااءل اااااا لئ  م اااااا لنئتوباااااااسلنئ فااااااخلنبانءلنئ  ناااااا لنئاااااا يلا اااااا  لئه
ن لش  اااااااااسلنئ اااااااا مسلنئ ت  ثااااااااسل نئتاااااااا لااااااااان اسل ائ ناصااااااااولنئ   ااااااااسلئث   اااااااااسللنب  ااااااااطل

ا ح لنبيرابااااااااسل ن اااااااالا  اااااااول ااااااا سل    ااااااازن لئ ااااااا مسلنئتوبااااااااسل اجاحث اااااااال اااااااال  ضااااااا ال بااااااا
نئويا اااااااسل,ل  لنئ ناصااااااولنئ   ااااااسلئث   اااااااسليلااااااالحثاااااا لحاال ااااااالن ليتخ اااااافلحث  ااااااالنماجااااااا ل
ن لنا جااااااامل اااااا لنئ  ااااااتخىلنئ  ناااااا لبانءل  م اااااا لنئوباااااااسلنئويا اااااااسل,ل ذلن لاثااااااكلنئ ناصااااااول

فا اااااااالب ن اااااااالئتط ااااااااال اااااااخ لا  اااااااول  ااااااا  ل ت ا ثاااااااسلانااااااا  دل   اااااااالصاااااااجا ل ت ااااااا ا ل  تجاحثاااااااسل
نئ اااااا مسل طااااااا الي اناااااا ل اااااا ل خنج ااااااسلنيل خ اااااافلن ل ائااااااسلي ااااااولب ااااااال ثناااااااءلنئ  ثاااااااسلنئتوبخيااااااسل

ل نئت مي اسل.ل
 ائ ناصاااااولنئ  اااااسلنئ  اااااوىلئث   ااااااسلنبيرابااااااسل ن اااااال نئ اااااث اسل ياااااوىلنئ ا اااااالن لنئ ااااا مسل

ئ  ااااااول حاااااا ملنئتجاااااااا ل(ل اااااا لبا اااااا لذنلاااااااأث ولإيراااااااب ل اااااا لنانعاااااا لنئ  ناااااا ل نل–)لنئ  اااااااباسلك
 راااااالا   اااا ل,ل نئ ا اااااليتجاااا ل ااااال اااا  للحثاااا لنبمالاااااءل ااااأحث لنئ  ااااتخيا لنئخوا اااااسل اااا 

 اااااااالنئضااااااا فلن لحااااااا ملكجايااااااااا للإيرابااااااااس اااااااأ لنئ ااااااا مسل  اااااااالي تث ااااااا ل ااااااا لحناصاااااااولزغثاااااااخال
نئت مي ااااااااسل اااااااااخ لنئتاااااااأث ولبنتاراااااااسلحا ااااااااسل ااااااا لنانعااااااا لنئ  نااااااا لن ليخجااااااا ل  اااااااخمل  ااااااا فل

 نئتوبخياااااااااسل,ل ائ جاياااااااااا للنئت مي ااااااااااس لئ  ا ااااااااا ل ائ  اااااااااتخيا لنئتااااااااا ليلااااااااا   ال ااااااااا لنثنااااااااااءلاأايتااااااااا
نئت مي ااااااااسل  رابا اااااااالنئ ت ااااااا ا لئ اااااااالا مًنل ا ااااااا ل  ت  ااااااازل ااااااا لم اااااااالنبانءلنئ  نااااااا لئ  م ااااااا ل

ل                                      نئتوباسلنئويا اسل.
 

 

 
                                             

 (  8شكل ) 

 

 االداء المهني عناصر الشخصية

 

0.40 
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 (42جدول ) 

 القة التأثير لمتغير العناصر في االداء المهنييبين ع

ل(ل0,05  تخىلنئ بئسل  نخيلإذنلكااتلقا ت لنصغولن لي ا يل)
للثير الذي ا ترضته الفرض ةالعالقة الثان ة للتأ - ل

 جااااااااخالاااااااااأث ولئث جايااااااااا لنئت مي اااااااااسل نئتاااااااا لااااااااان لن لي اااااااا ولنئن ااااااااخذ لنئااااااااا ل فااااااااخلللللللللل
 ااااااا لل اااااااالنئ تغ اااااااولنئ  اااااااتلول فاااااااخلحناصاااااااولنئ   ااااااااسلنئ  اااااااسلنئ  اااااااوىللك تغ اااااااولاجااااااااحث 

 تغ اااااااااولنئ ناصاااااااااولنئ   اااااااااسلل  ااااااااا لن لكاااااااااا لاااااااااااث ولنبانءلنئ  نااااااااا لنئ تغ اااااااااولنئتاااااااااا ال فاااااااااخل
(ل43 فااااا نليتضاااااحلجثااااااًال ااااا لنئرااااا  ال)للااااااأث ولغ اااااول  ناااااخيللءلنئ  نااااا  ااااا لنبانئث   ااااااسل

نئ جاياااااا لنئت مي ااااااسل ااااا لنبانءلنئ  نااااا ل فااااا نليتأكااااا ل ااااا لقاااااا للااااااأث ونئااااا يلي ااااا  لئناااااالحه اااااسل
 c .r(ل قا اااسل0,418(ل ب طاااأل عاااااميل)ل0,52نئرااا  النئ ت  ثاااسلل,ل ائقا اااسلنئ ا اااخبس)ل

خياااااااااسلاااااااااا الحثااااااااا لااااااااااأث ولنئ جاياااااااااا ل(ل فااااااااا لقا اااااااااسل  ن0,006 ب بئاااااااااسل)ل(لل2,748فااااااااا )لل
(ل اااااااااا لنئت اينااااااااااا ل0,52نئت مي اااااااااااسل اااااااااا لنبانءلنئ  ناااااااااا ل بقا ااااااااااسلاج اااااااااا ويسلا ااااااااااولنئاااااااااا ل)ل

نئااصاااااثسل ااااا لنئ تغ اااااولنئتاااااا ال فاااااخلنبانءلنئ  نااااا لنئااااا يلا ااااا  لنئااااا لنبمالااااااءل نئن اااااخمل ااااا ل
  ل  م اااااا لل بااااااأحث لنئ  ااااااتخيا لح  ااااااسلئث  ثاااااااسلنئتوبخيااااااسلحا ااااااسل نئتوباااااااسلنئويا اااااااسلحاصااااااس

بااااااااسلنئويا ااااااااسلنئااااااا ي لي تث اااااااخ ل  اااااااتخىل ااااااا لنبانءليوالااااااا لنئااااااا ل  اااااااتخىلنئط اااااااخحل ئ ااااااا لنئتول
نئلاااا م ل نئلابثاااااسلحثاااا لاطااااخيول  ااااامنا  ل اااا ل راااااالح ث اااا لئااااخلاااااخ و لئ اااا لنئجااااوال نئظااااو  ل
نئ نا اااا سلنئتاااا لااااا     لنئاااا لنئ  ااااول راااا ل مه ااااسلحائاااااسلحثاااا لاطااااخيول اج اااا  لذنااااااًال اااا لحااااهال

وقلنئا ي ااااااسل نب ااااااائ  لنئت مي اااااااسلنئ تنخحااااااسلنئتاااااا لا  ااااااول تا  ااااااسلنئ  ااااااتر ن ل ن اااااات  نملنئطاااااا
فااااا هلجااااازءل ااااا لنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسلنئتااااا ليت ت اااااخ لب اااااال ا  ااااازف لحااااا لغ اااااوف ل ااااا لنئت مي ااااا  ل
 بائتاااااائ لئ اااااال ثاااااوًنل ن اااااحل نا اااااااسل ن اااااال ااااا لنانع ااااا لنئ  نااااا لكاااااا لذئاااااكلئااااا لنثاااااول ااااا لنانءل

 االثار السببية
القيمة 

 المحسوبة

الخطأ 

 المعياري

قيمة 

C.R. 

مستوى 

 الداللة

 

عناصر 

 الشخصية

 

 ــــــــ>ــ
االداء 

 المهني
0.40 0.163 0.877 0.181 
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خ لي اااااا و ا ال اااااا ل راااااااالنئ  م اااااا ل اااااا ل  اااااا ل ن ااااااتا ا لنئ  ااااااامن لن لنئج ائاااااااا لنئتاااااا ل اااااا
ا   ااااا  ل  ااااا لا اناااااخنل ااااا لنئا اااااخالحث  اااااال ااااا لحاااااهالنئ ااااااا ون ل نئنااااا  ن ل  م لنئ  اااااول
 ن ا اااااتلنئااااا  من ل  اااااخم لا مياااااسلئتن ااااااسلاثاااااكلنئ اااااخنامل  نااااااًال از يااااا ف ل ائ  اااااتر ن ل  خنك اااااسل

ل( 105:  2012) ا و النجا  ع  الدين , نئتطخمن ل ف نل النك هلل
نئت مي ااااااااسلئ اااااااالنئتاااااااأث ولنئخن اااااااحللحثااااااا لنانءل  م ااااااا لنئتوبااااااااسلل ياااااااوىلنئ ا اااااااال  لئث جاياااااااا 

نئويا اااااااسل  ناااااااًال  اااااا لج اااااااال راااااااب لنئ  ثاااااااسلنئتوبخيااااااسل نئت ثا اااااااسلنبلنااااااا لبليوالاااااا لنئاااااا ل
نئ  ااااااتخىلنئ طثااااااخ لحناااااا لنئ  م اااااا لنئاااااا ي لبليت  ااااااز  ل ائ ناصااااااولنبيراباااااااسلئث   اااااااسلنيل

ي ثااااا لنيلاجاحاااااولئااااا لنئااااا  مللبل ل ليااااااخللئااااا ي  لكجاياااااا لا  لنئ ناصاااااولنبيرابااااااسل بائتاااااائ لب
ل. نبثولنبك ول  لنبانءلنئ  ن لنئاا  

ل
ل
 

 

 

                                                     

 

                                
 

                                                

للللللللللللللللللل
ل
ل
ل(9شاول)
 

 

 

 

 

 

 

0.08 

 عناصر الشخصية

 االداء المهني

 

 الكفايات التدريسية
0.52 

0.24 



 123       عرض النتائج و تحليلها و مناقشتها.................. ................................................ الرابعالفصل        

 
 ( 43) جدول 

 يبين االثار السببية لعناصر الشخصية والكفايات في االداء المهني

 

 االثار السببية
القيمة 

 المحسوبة

 الخطأ

 المعياري

قيمة 

C.R. 

 مستوى الداللة

* 

عناصر 

صيةالش  

 

االداء 

 المهني
0.239 0.138 1.251 0.211 

الكفايات 

 التدريسية

 

االداء 

 المهني
0.525 0.418 2.748 0.006 

ل(ل0,05  تخىلنئ بئسل  نخيلإذنلكااتلقا ت لنصغولن لي ا يل)ل*
 

 -عالقة التأثير الثالثة  للفرضية : - ج
(لا ااااااااا  لئنااااااااااللن لفنااااااااااكلااااااااااأث ولاجااااااااااحث لئ تغ اااااااااول44 ااااااااا لنئن اااااااااخذ لن لنئرااااااااا  ال)للللللللل

نئ جايااااااا لنئت مي اااااااسل اااااا لنئ ه ااااااسلبااااااا  لحناصااااااولنئ   اااااااسلنئ   ااااااسل نبانءلنئ  ناااااا ل حنااااااا ل
نئن اااااااخذ ل يلنئرااااااا  اليت ااااااا  لن لنئقاااااااا لنئتااااااا ل ااااااارثتلفااااااا لنئقا اااااااسلنئ ا اااااااخبسللنئااااااات   ل ااااااا 

ل(0,712ئث جايا لنئت مي اسل  لحناصولنئ   اسلنئ   سلف ل)ل
(ل ب  ااااااااتخىلابئااااااااسل)لل2,287فاااااااا ل)للc.r(لب ن ااااااااالكااااااااااتلقا ااااااااسل0,012 ب طااااااااأل عااااااااااميل)ل

تجااااااحث ل ااااا  ل(ل فااااا لقا اااااسل  نخياااااسلط لاااااًالئ  اااااتخىلنئ بئاااااسل,لنذلن ل جاااااخالنئ تغ اااااولنئ0,005
اغ  ااااوًنلإيراباااااال اااا لنئلاااا م لنئتج اااا ويسل نئتخ اااااااسل بائتااااائ ل  ااااثتلنئزياااااا ل اااا لقا ااااسل  ا ااااول

بااااا  لنئ تغ اااااوللنئ ه اااااسل ااااا )لنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسل(للنئتج ااااا ول  ااااا لناحااااااالنئ تغ اااااولنئتجااااااحث ل
,ل  للنئ  ااااااااااااتلول)لحناصااااااااااااولنئ   اااااااااااااسلنئ  اااااااااااااسل(ل نئ تغ ااااااااااااولنئتااااااااااااا ال)لنبانءلنئ  نااااااااااااا (

وبااااااااسلنئويا ااااااااسلنئااااااا  ملنئونعااااااا ل ااااااا لنئ  ثااااااااسلنئتوبخياااااااسل نئت ثا ااااااااسلباااااااول ائ ا  اااااااسلئ  م ااااااا لنئت
نئت ثا ااااااااسلبو ت اااااااال فااااااا نلنا ااااااااسلحثااااااا لا مهل ااااااا لنئ رت اااااااالئ ااااااااليا ثااااااا ل ااااااا لنئقاااااااا ل نئ  اااااااول
 نئ جااااااااتا ل ن تاااااااونملنئااااااا ن لنذلا ااااااا ل ااااااا لنب ئخياااااااا ل نئضاااااااو ميسلإلك ااااااااالش  ااااااااسلنئ ااااااا مسل

  ااااااااسل  اااااااالاثع ااااااا لاثاااااااكلنئ ناصاااااااول ااااااا لا ملنئ ت  اااااااز ل ااااااا لحاااااااهالنئ ناصاااااااولنبيرابااااااااسلئث 
انءلنئ  م ااااا  لنئ  نااااا ل نئتوباااااخيل,لن لفااااا نلنئتاااااأث وليااااااخ للءمعا ااااا ل   اشاااااول ااااا لنبمالااااااءل اااااا

حثااااا لنحثااااا لامجاااااسل ااااا ل  اااااول  م ااااا لنئتوبااااااسلنئويا ااااااسلنئااااا ي لي تث اااااخ لنئ ناصاااااولنبيرابااااااسل
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يااااااخ لئثتجاحاااااولئث   ااااااسل اااااال  اااااا سلنئ جاياااااا لنئت مي ااااااسل  ااااا ل رابا اااااالنئخن ااااا سل بائتاااااائ ل
) محمرررررود نئتاااااأث ولنئخن اااااحل ااااا لاال ااااا لنحثااااا لنئ  اااااتخيا ل نئ  نخياااااسلنئ ت  اااااز ل فااااا نل اااااال كااااا هل

 مصد  ابق ذكره ( . 2022الر  عي , 
 يوىلنئ ا الن لنئتجاحولب  لنئ جايا ل نئ ناصول  ائ ل  لاال  لا  سلحائاسل ابمالاءل ا انءل

 اسل  ل رابا النئ ت  ا ل نئت لاا ول  مسلنئتوباسلنئ  ن لجاءلاتارسلئ الا  ث لنئ جايا لنئت مي
 ر خحسل  لنئخنج ا لنئ   سلنئت لينجوالب الح ل قاسلز هع لئهحت اصا لنبحوىلنئويا اسل

ف اإل ا سلنئ لاال  لنف ن لنئ مسل ائتاض ولنئ    ل نح نالنئ ره ل نبا ن ل نئتر  زن ل
لئأل ل نبح نا لنبفت ام لحثا  ليتخج  ل نئ  امكا لنئويا اس. لئألا طس ل نئت  ا لنئهص اس ا طس

لنئخن ل ل   لنك و لن  لبثخ  لنئ  امكس لئثطث س ل اتاح لنئ  م   لنئر  ا لحام  لالا لنئت  نئ امجاس
نئن اطلنئويا  ,ل نئت لاتطث ل  لنئ  مسلنكت ا لنئطث سلنئ خفخب  ل نئ ي ليت ت خ ل ا ت  نال

ل ب لنئ   اس لن لنبا طس ل ائجوقلنئ  م اس ل نئخ تل نئ طاءلحن لئث  امكس  النئ   ول  ل نئر  
انج  فال ال ونحا لنئتن   لنئ  ت ول النانم لنئ  م سل    لنئن اطلنئويا  ل نئ  م  ل ن ئااءل

ل نئ رت ا لنئ  م س لب   لنجت اعاس لحه ا  لئ ناء لنئ نع  ل ائتخنصو لنئطث س لن خم لنانءلل لال ا  ن 
 اسلئ ئكل ل لنفت تلك  ول  لنئت وي ا لنئتوبخيسلنئ  مسلنص حلن ونل ت االئنراحلنئ  ثاسلنئت ثا

نئنا   لحث لانظا لنئاا لنئ  مسل الخي لح ث لنئت مي  ل احت امهلن  لنف لنئ ناصولنئوعا اسلنئت ل
لنئ  ثاس ل,لاا ا لنئت ثا اس لنئويا اسلل لنئتوباس لئ  مس لنب ت ناعاس لنئر خا لف ه ل ونحا  لح م  ن 

ت اصا ل ح مل ونحا لنئ  ءلنئ   ول نئ  مل نئ  ا ئاسلنئت ل نحت االن ت ام ل خ   لئر االنبح
لنئ طاءل فخلجزءل لنئ  مسلف لنجاا ل ا لاثكلنئ وياسلنئ  طاءلنئت   لنئت لال م يتا ث ا

نئت للنب ت ام   لنئخنج لنئ ناطلب ال اا لحث لثلسلئخلاخ و لوو  لنك ولنيراباسلئ ااتلنئ ل
ين جخنلف هلنئجوسل  لنئ خناملنئت مي اسلئ للر لنا  نح فالح ونءل ت     ل  لف نلنئ راالا

      ث و لنئ طاءلنك ول ن ضول  الفخلحثا لنب .للر خائتثكلنئ ل ا   ك النانالئ لار لنيل
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 (10 كا )

 

 ( 44جدول ) 

 ين االثار السببية والتأثير التفاعلي لمتغيرات البحثيب

 االثار السببية
القيمة 

 المحسوبة

 الخطأ

 المعياري

قيمة 

C.R. 

 مستوى الداللة

* 

 عناصر الشخصية

 

االداء 

 المهني
0.69 1.711 0.185 0.853 

 الكفايات التدريسية

 

االداء 

 المهني
0.44 1.353 1.122 0.262 

×  سيةالكفايات التدري

 عناصر الشخصية

 

االداء 

 المهني
0.712 0.012 2.287 0.005 

 (ل0,05  تخىلنئ بئسل  نخيلإذنلكااتلقا ت لنصغولن لي ا يل)ل*

0.97 

 عناصر الشخصية

 االداء المهني

 

 الكفايات التدريسية

 العناصر× الكفايات 

0.08 

0.31 

0.69 

0.44 

0.71 



 

  لخامس لخامس الفصل االفصل ا
 
 

 .الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات-5

 الاستنتاجات. 5-1

 التوصيات. 5-2
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات-5
 االستنتاجات: 5-1

بناًء على نتائج البحث التي تم التوصل اليها في حدود مجتمع البحث أمكن التوصل الى 
 االستنتاجات اآلتية:

فاعلية مقياس الكفايات التدريسية في التعرف على مستويات مدرسي التربية الرياضية  -1
 منخفض(.  –متوسط  –وتصنيفهم الى ثالثة مستويات )مرتفع 

هناك عالقة ارتباط إيجابية بين الكفايات التدريسية وعناصر الشخصية الخمس الكبرى  -2
 السلبية .  االيجابية منها وتكون العالقة عكسية بالسبة للعناصر

أمتالك مدرسي التربية الرياضية بمنطقة الفرات االوسط كفايات تدريسية وعناصر  -3
 شخصية ايجابية مما ساعد على االرتقاء بأدائهم المهني .

 ا عالقة لكبرى ومجاالتهما لهان الكفايات التدريسية وعناصر الشخصية الخمسة ا -4
 باالداء المهني لمدرسي التربية الرياضية .  واضحة

هناك عالقة ارتباط إيجابية بين الكفايات التدريسية وبين العالقة التفاعلية لكفايات  -5
 التدريس و العناصر الخمسة للشخصية .

فاعلية مقياس العناصر الخمسة للشخصية في التعرف على مستويات مدرسي التربية  -6
 منخفض ( . –متوسط  –ثالثة مستويات ) مرتفع الرياضية وتصنيفهم الى 

تشير النتائج الى ان هناك أثار سببية بين العناصر الشخصية الخمس الكبرى وبين  -7
 االداء المهني من جهة وبين الكفايات التدريسية وبين االداء المهني من جهة اخرى .

ايات التدريس والعناصر النتائج الى ان هناك اثار سببية بين العالقة التفاعلية لكفتشير   -8
 الشخصية وبين االداء المهني 
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  التوصيات: 5-2
التاكيد على الكفايات التدريسية و عناصر الشخصية عند اعداد مدرسي التربية    -1

  الرياضية اي ادخالها بالمناهج المقررة 
رفد الكادر التدريسي بطاقات تربوية جديدة من المتميزين بكفاياتهم التدريسية وبعناصر   -2

 الشخصية االيجابية .
اعتماد مقاييس الكفايات التدريسية وعناصر الشخصية الخمس الكبرى واالداء المهني   -3

 . لمدرسي التربية الرياضية بشكل مستمر ودوري 
التربية الرياضية مماثلة للبحث الحالي ,  ضرورة أجراء دراسات اخرى على معلمي  -4

 باالضافة لمتغيرات اخرى لم يتم التطرق اليها في الدراسة الحالية .
تطوير االمكانات الذاتية واألهتمام بالجوانب النفسية لما لها من دور مهم واساسي في   -5

 رفع مستوى االداء المهني لمدرسي التربية الرياضية .
والربط بتحسين العالقات البينية من اجل المحافظة على التفاعالت التأكيد على االلتزام  -6

 االيجابية وتحسين مخرجاتها .
 تقليد ومحاكاة التجارب العالمية في المجال العلمي من خالل التبادل الثقافي والتربوي .  -7
أعداد برامج تدريبية من قبل وزارة التربية والمديريات العامة للنهوض باالداء المهني  -8

درسي التربية الرياضية وكفاياتهم التدريسية وتحسين العناصر االيجابية من لم
 الشخصية.

تبصير القائمين على تعيينات المدرسين والمدرسات بعناصر الشخصية االيجابية من  -9
 ين االعتبار للقبول او التوظيفواخذها بع الضمير مقبولية, وانفتاح على الخبرة , ويقظة

مقاييس للشخصية تناسب البيئة العربية بداًل من االعتماد الهتمام ببناء وتقنين  -10
 على المقاييس العالمية .

أجراء المزيد من الدراسات حول عناصر الشخصية والكفايات واالداء المهني   -11
ودورها في معرفة شخصية مدرسي التربية الرياضية الستثمار  امكاناتهم على احسن 

 وجه .
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 المقترحات: 5-3
للدراسة الحالية على وفق متغير الجنس والتحصيل االكاديمي على  اجراء دراسة مماثلة -1

 مدرسي ومعلمي التربية الرياضية .
اجراء دراسة لمعرفة الفروق بين مدرسي التربية الرياضية واالختصاصات االخرى في  -2

 الكفايات التدريسية واالداء المهني .
ي ضوء نتائج التقييم لزيادة توفير الحوافز المادية والمعنوية ككتب الشكر والترقية ف -3

 دافعية مدرسي التربية الرياضية .
أمكانية استعانة اساتذة ومختصين في طرائق التدريس في كليات التربية البدنية وعلوم  -4

 . اداء طلبة المرحلة االخيرة )الطالب المعلم (الرياضة بالمقاييس الحالية في قياس 
 



 

  المصادرالمصادر
  

 المصادر العربية .   -1

 . المصادر الاجنبية  -2

  
  

 



 131.............................              ....ـ............................................................................  قائمة المصادر    

 

 : المصادر

 المصادر العربية  -1
 القرآن الكريم -  
  :مكتبة زهران الشرقي،  فلسفة تربية ذوى االحتياجات الخاصة ونظم تعليمهم،إبراهيم عباس الزهيري

 .٢٠٠3القاهرة ،
 البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة الكبرى النموذج السيد محمد :   أبو هاشم

،  81، مجلة كلية التربية ، العدد  للشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة
 . ٢٠1٠،  35٠-٢69جامعة الزقازيق ، ص 

 ويزنك  وجو لد برج  لمكونات األساسية للشخصية في نموذج كل من كاتل أبو هاشم السيد محمد : ا
،   ٢74 – ٢٠1، جامعة بنها ، ص  7٠، مجلة التربية ، العدد  لدى طالب الجامعة ) دراسة عملية (

٢٠٠7 . 
  : مركز الكتاب للنشر ، القاهرة مهارات التدريس لمعلمي ذوى االحتياجات الخاصة أحمد عفت قر شم ،

 م.٢٠٠4، 
  : وعالقته باألداء المهني لمدرسي ومدرسات التربية المناخ المدرسي أحمد كريم محمد الشمري

 ٢٠1٢,  رسالة ماجستير , جامعة بابل , الرياضية في محافظة بابل
 للنشر والتوزيع  ،دار شهر الكفايات التعليمية لمعلمي التربية الرياضيةالعون :  إسماعيل 

 ( .٢٠17عمان ،األردن ) ,
  : تقنيات واستراتيجيات طرائق التدريس الحديثة اقبال عبد الحسين نعمة ،نبيل كاظم هريبد الجبوري

 (.٢٠15مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة ) ،  بغداد ، 1،ط
 مؤسسة الوِرِاق للنشر والتوزيع عمان  إدارة المعرفة في بناء الكفايات الجوهرية  -سالم الجنابي: اكرم،

 (.٢٠13،األردن ،)
  :اطروحة دكتوراه ، جامعة بناء وتقنين مقياس لالحتراق النفسي لدى العبي كرة اليداميرة حنا مرقس ،

 م.٢٠٠1بغداد ،كلية التربية الرياضية ، 
  : الطبعة الثانية , دار مناهج التربية البدنية المعاصرة أمين أنور الخولي , جمال الدين  الشافعي ,

 م .     ٢٠٠5الفكر العربي , القاهرة , 
 ٢٠٠5اإلسكندرية ،القاهرة ، دار المعرفة الجامعية ، ، السلوك اإلنساني:  يونس انتصار. 
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  : مجلة  مدى كفاءة قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في المجتمع الكويتياألنصاري بدر ،
،  31٠ -٢77، رابطة االخصائيين النفسيين المصريين ، ص  ٢العدد ، ،  7دراسية نفسية ، المجلد 

1997  . 
 ٢٠٠٢، القاهرة ، دار الكتاب الحديث ،  . بدر: المراجع في مقاييس الشخصيةصاري ناأل. 
  :٢٠٠٠، القاهرة ، ط، دار الكتاب الحديث ،  قياس الشخصيةاألنصاري بدر 
  مؤسسة بين الشباب ، االسكندرية ،  القوى العاملةمعجم مصطلحات احمد ومصطفى محمد :  بدري ،

1984 
  : مركز الكتاب للنشر , القاهرة  مناهجها وطرق تدريسها –التربية البدنية بدور المطوع , سهير بدير ,

 م .٢٠٠6, دار العلم , الكويت , 
  : ت الخبرة والصفة الكفاءة التدريسية ألساتذة التربية البدنية والرياضية في ضوء متغيرابروج كمال

 (.٢٠16(/)8,) ٢7-46,مجلة المنظومة الرياضية  المهنية
  : رسالة ماجستير الوظيفي بالكليات العسكرية  لألداءتقويم القيادات االدارية البسامي عبد الرحمن ,

 .٢٠٠4غير منشورة , اكاديمية  نايف العربية للعلوم االمنية , الرياض , 
 الوظيفي لدي االخصائيين االجتماعيين  باألداءاالتجاهات المهنية وعالقتها عبد هللا :  رجاب

, رسالة ماجستير واالحصائيات االجتماعية للعاملين بالمستشفيات الحكومية المركزية بالمنطقة الغربية 
 .1998ام القرى , مكة المكرمة , ة غير منشورة , جامع

 وعالقتها بقلق المستقبل لدى طلبة الجامعات العوامل الخمسة الكبرى للشخصية احمد :  جبر
 ٢٠1٢، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية ، جامعة االزهر ، غزة  ،   الفلسطينية بمحافظة غزة

. 
  :النجف , مطبعة دار الضياء 1, طمنظومة طرائق التدريس في التربية الرياضيةحامد سليمان حمد ,

 .٢٠17للطباعة,  
  ضغوط العمل وعالقتها بالكفايات التدريسية لدى معلمي التربية الرياضية من : حمد ستار العنزي

, رسالة ماجستير , قسم المناهج وطرق التدريس , الجامعة االردنية ,  وجهة نظرهم في دولة الكويت
٢٠16 . 

 ٢٠٠5،  1، بيروت ، دار نابلس ، ط موسوعة علم النفس والتحليل النفسيعبد المنعم :  يالحنف . 
  : االمارات العربية المتحدة ،دار الكتاب  تكوين المعلمين من االعداد االولي للتدريسخالد طه ،

 (٢٠٠5الجامعي )



 133.............................              ....ـ............................................................................  قائمة المصادر    

 

  : البيان دار الكتاب التقويم واالرشاد والتوجيه في الميدان التربوي والرياضي الربيعي محمود داود ،
 . ٢٠13العلمية 

 ، دار ما كجر وهيل للنشر  التخطيط للتدريسترجمة محمد امين المفتي،زينب النجار :  روبرت  رتشي،
 (.1999،نيويورك  )

  : العالقة بين السمات الشخصية والروح المعنوية لدى معلمي مؤسسات التربية الخاصة روحي عبدات
 .٢٠٠٢،  ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النجاح الوطنية فلسطين –في الضفة الغربية 

  : )اعداد مقياس للعوامل الخمسة الكبرى في الشخصية :دراسة على عينة الرويتع عبد هللا صالح )ب
 .٢٠٠7،  ٢، العدد 6المجلد دراسات عربية في علم النفس ، ، سعودية

 دراسة على عينة سعودية من  الكبرى في الشخصيةمقياس العوامل الخمس عبد هللا صالح)ا(:  الرويتع:
 .٢٠٠7, ،83،العدد  ٢1االناث ،المجلة التربوية ،مجلد 

 العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية لدى الطلبة العنيفين وغير العنيفين في عبد المعين :  الزبيدي
 االرشاد والتربية الخاصة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسم  مدارس المرحلة الثانوية )دراسة مقارنة (،

 .٢٠٠7جامعة مؤتة تبوك ،
  : اثر عدم تطبيق انظمة السالمة على اداء العاملين بورش الصيانة في حرس الزهراني عبدهللا محمد

 .1998، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية الرياض ، الحدود 
  : طرق تدريس التربية الرياضية األسس النظرية والتطبيقات زينب علي عمر , وغادة جالل عبد الحكيم

 م .٢٠٠8, دار الفكر العربي , القاهرة ,  العملية
  : رسالة ماجستير غير منشورة القائد السياسي وفق نظرية العوامل الخمسة الكبرى الساعاتي اسالم،

 .٢٠1٢،الجامعة اإلسالمية ،غزة،فلسطين، ،قسم علم النفس ،كلية التربية
  : أساليب سكينة علي: .٢٠11,   نماذج البحث في ادارة االعمالسعد علي حمود ,  عامر علي حسين

 .٢٠٠8، الكويت، وزارة التربية والتعليم، التنمية المهنية للمعلمين، دورة تدريبية للوظائف اإلشرافية 
  : دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ،  عصر المعلوماتالسياسات االدارية في السلمي علي ،

1995 . 
 التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بالعوامل الخمس للشخصية لدى عينة من طالبات هيلة عبد هللا :  السليم

جامعة الملك سعود  قسم علم النفس ،كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ، جامعة الملك سعود
 .٢٠٠6،السعودية  ،

  : دار الجامعات المصرية ، القاهره ، ب.ت . السلوك التنظيمي واالداءسليمان حفظي محمود ، 
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  : العوامل الخمس الكبرى للشخصية وادراك العدالة التنظيمية كمنبآت  باتجاهات سليمان مصطفى
المؤتمر ، أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم نحو التغيير النوعي المتضمن في مواقف اإلنجاز

 .٢٠1٠،رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ، 1/1٢-٢9/11اإلقليمي الثاني لعلم النفس 
 , دار الشروق للنشر والتوزيع المنهج التعليمي والتوجه  االديولوجي محسن كاظم الفتالوي :  سهيلة،

 (.٢٠٠6عمان ،األردن )
 مجلة العلوم  ، لشخصية باالفكار الالعقالنيةالقدرة التنبؤية للعوامل الخمسة الكبرى في احسين :  الشرع

 .٢٠1٢يونيو،  ٢العدد  ، 13المجلد  جامعة البحرين ، التربوية والنفسية ،
  : المشاركة السياسية وعالقتها بعوامل الشخصية الخمس الكبرى لدى عينة من شعبان الحداد

 .  ٢٠11،  ٢، عمان ، مجلة الزيتونة ، العدد  المعلمين الفلسطينيين
 االتجاهات السياسية وعالقتها باالنتماء السياسي والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى عطا :  شقفة

، رسالة دكتوراه غير منشورة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،قسم  الشباب الجامعي في قطاع غزة
 .٢٠11جامعة الدول العربية ،  علم النفس ، الدراسات التربوية ،

 دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان  الحداثة في العملية التربويةاحمد مرعي :  توفيق الغزالي ,احمد  صفا،
 (.٢٠1٠،األردن )

 ، إدارة الصف  االعتبارات الفكرية والمنهجية للمعلم عبد المجيد عساف :  محمود صهيب كمال االغا
 (.٢٠15ين)مكتبة سمير منصور للطباعة والنشر والتوزيع ،غزة ،فلسط ، العصري 

  : دار قنديل للنشر والتوزيع ، عمان ،  1، ط ادارة االفراد والعالقات االنسانيةالصيوفي . محمد ,
٢٠٠3   . 

  : دراسة  عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باالرتياح الشخصي في مكان العملعبادو امال ،
جامعة قاصدي  قسم العلوم االجتماعية ، ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،

 .٢٠13الجزائر،  رباح ،
  : الكويت ،  الشويخ ، لجنة التأليف والتعريف والنشر ، ، 1ط ، قياس الشخصيةعبد الخالق ،احمد

٢٠٠٢. 
  : اإلسكندرية ،  دار المعرفة الجامعية للطباعة والنشر ، ، االبعاد األساسية للشخصيةعبد الخالق احمد

1998. 
 مجلة  ،لعوامل الخمسة الكبرى في مجال الشخصية :عرض نظري بدر : ا االنصاري  احمد ، د الخالقعب

 .1996السنة العاشرة  ،  ، 38العدد  علم النفس ،
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 عمان ،األردن  دار المناهج ، ، الكفايات التعليمية في القياس والتقويمعبد السالم جامل :  عبد الرحمن
(٢٠14.) 

  : دليل مدرس التربية الرياضية للمرحلة اإلعدادية والمهنيةعبد الرزاق كاظم الزبيدي وآخرون ،
 .٢٠16,العراق , مطبعة إيالف للطباعة الفنية الحديثة ، 1ط

  : القاهرة: دار الفكر أساسيات التدريب والتطوير المهني للمعلمعبد السالم محمد عبد السالم ،
 .٢٠٠٠العربي،

 صورة المعلم العماني لدى طلبته من حيث السمات الشخصية سلم الهاشمي ، وآخرون : عبدهللا بن م
الرياض،  ٢3-1،  6٠، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية  ،  العدد  والكفايات المهنية

 . ٢٠18السعودية 
  198٢, مكتبة ذات السالسل , الكويت ,  : السلوك البشري في مجال العملالعريان علي عسكر. 
  ٢٠٠5غزة ،  مكتبة الطالب الجامعي ، ،سيكولوجية الشخصية محمد  :  عسلية. 
 التفكير الجانبي  وعالقته بسمات الشخصية على وفق نموذج قائمة العوامل عمر محمد :  علوان

 مجلة األستاذ ، ،كلية التربية ،قسم التاريخ  ، الخمسة للشخصية لدى طلبة الجامعة ،الجامعة العراقية
 .٢٠1٢،  ٢٠1العدد 

  : عوامل الشخصية الخمسة الكبرى وعالقتها بأساليب التفكير لدى عينة من طالب عماد السكري
 ، القاهرة  ، المؤتمر اإلقليمي الثاني لعلم النفس .  الجامعة

  :بالمرحلة األولى من التعليم األساسى تقويم الكفاءة األدائية لمعلم التربية الرياضية فتحى يوسف
رسالة دكتوراه، غير منشورة، جامعة اإلسكندرية، كلية التربية الرياضية للبنين،  ،بمحافظة اإلسكندرية

 م.٢٠٠3
  : مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم  كفايات المدرس الناجح وصفاتهفرح سليمان المطلق ،

 . ٢٠16،  ٢، العدد  14النفس ، جامعة دمشق ، المجلد 
 االتزان االنفعالي وعالقته بالسمات الخمس الكبرى للشخصية لدى عينة من متعاطي علي  :  القحطاني

قسم علم  ،رسالة ماجستير غير منشورة ، المخدرات بالمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية
 .٢٠13جامعة ام القرى ،  كلية التربية ، النفس  ،

 مجلة العلوم التربوية  ، القيم النفسية والعوامل الخمسة الكبرى في الشخصيةعلي مهدي :  كاظم
 .٢٠٠٢، ٢المجلد  والنفسية ،
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 نموذج العوامل الخمسة الكبرى في الشخصية :مؤشرات سيكو مترية  من البيئة علي مهدي :  كاظم
 .٢٠٠1،  3٠،العدد ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ، المجلد الحادي عشر العربية 

 القاهرة ٢،عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ،ط التدريس نماذجه ومهاراتهعبد الحميد زيتون :  كمال،
 (.٢٠٠5،مصر )

  : تفسيرات الذات وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى مدرسي المرحلة مازن محمد صالح
                                  .٢٠٠9رية ، كلية التربية، الجامعة المستنصاإلعدادية

  : رساله ماجستير معوقات االتصال االداري وانعكاساتها على االداء الوظيفي الماضي مساعد عبد هللا ,
 . 1997غير منشورة , اكاديمية نايف العربية للعلوم االمنية , الرياض , 

  1993، مكتبة عين شمس القاهرة ،  االداره العامة ، مدخل سلوكي: متولي . متولي السيد  
  : 1994, مكتبة الخدمات الحديثة , جدة ,  االمانه في االداء االداري مجيد مهدي ابراهيم 
  :الالزمة للمعلم بالحلقة األولى من التعليم األساسي  الكفايات التدريسيةمحروس محمود محروس

الدور المتغير للمعلم العربي في مجتمع الغد ، المؤتمر العلمي الثاني،  لتدريس التربية الرياضية
 .م٢٠٠٠رؤية عربية، المجلد الثاني، جامعة أسيوط ،

 أدوات البحث العلمي في التربية محسن علي السعداوي وسلمان عكاب الجنابي :
 م.٢٠13,عمان,مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع,1,طالرياضية

 (.٢٠16األردن ) عمان ، دار صفا للنشر والتوزيع , , حديثةالتعلم أنماط ونماذج علي عطية :  محسن 
 م.٢٠٠6, مصر, القاهرة ، المصرية الدولية للطباعة والنشر،  قياس الشخصية:  محسن لطفي احمد 
  :القياس في التربية الرياضية وعلم النفس التربوي محمد حسن عالوي و محمد نصر الدين رضوان  ،

 م.٢٠٠٠،مصر ،القاهرة ، دار الفكر العربي ، 3ط
 اإلسكندرية، مطبعة اإلشعاع تكنولوجيا إعداد معلم التربية الرياضية، مصطفى السايح:  محمد زغلول و

 م٢٠٠1الفنية، 
  : م٢٠٠5، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية  ٢، طسياسات وبرامج أعداد المعلم العربيمحمد غنيمة 
  : (.٢٠٠5،عمان ،دار المسيرة للنشر ) طرائق التدريس العامةمحمد محمود الحيلة ،توفيق المرعي 
  : (.٢٠1٠،أربيل ،مطبعة المنارة) االتجاهات الحديثة في تدريس التربية الرياضيةمحمود داود الربيعي 
  : النجف  1، ط  يساستراتيجيات وكفايات التدر محمود داود الربيعي ، حذيفة الحربي ، علي الصائغ ،

  ٢٠٢1االشرف ، دار الضياء للطباعة ، 
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  : جامعة عين شمس كلية  اجراءاته-البرنامج التعليمي القائم على الكفاءات اسسهمحمود كامل الناقة،
 .  ٢٠٠6التربية ،

 األساليب المعرفية وعالقتها ببعض المتغيرات المعرفية والوجدانية لدى طلبة جامعة عون :  محيسن
 برنامج الدراسات العليا المشترك بين جامعة عين شمس ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، ، ى بغزةاألقص

 .٢٠٠5كلية التربية ،جامعة األقصى ، 
  : اطروحة  تقويم وتحديث اهداف التربية الرياضية للمرحلة االعدادية في العراقمضر عبد الباقي,

 .  ٢٠٠6الدكتوراه , جامعة بابل . كلية التربية البدنية وعلوم الرياضية 
  : الكفايات التعليمية لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية في محافظات مضر عبد الباقي وأخرون

 . ٢٠11، مجلة علوم الرياضة ، العدد الثالث ، المجلد الرابع ،  الفرات األوسط 
  مركز : مشكالت مناهج التربية الرياضية المدرسية جة , محمد سعد زغلول مكارم حلمي أبو هر ,

 م .٢٠٠٠الكتاب للنشر , القاهرة , 
 الخصائص السيكو مترية الستبيان الخمسة الكبرى لألطفال فوقية محمد :  راضي فؤاد حامد ،وافي الم

(، 53(،العدد )16النفسية ،المجلد )،المجلة المصرية للدراسات النفسية ،الجمعية المصرية للدراسات 
٢٠٠6. 

  : ٢٠٠8، عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع ،  أساسيات القياس في العلوم السلوكيةموسى النبهان. 
 عمان ، دار الفكر  3، طمبادى القياس والتقويم في التربية هشام عامر عليان :  فهمي الزبور و نادر ،

 . ٢٠٠5للنشر والتوزيع ، 
 األكاديميون للنشر والتوزيع ،  أتجاهات حديثة في التخطيط التربوي والتعليميمت نزال : نهيل حك ،

 ٢٠16عمان األردن ، 
  : ٢٠٢1, بابل , دار الضياء للطباعة ,  1, ط احصاء المقاييس فلسفة وتطبيقهشام هنداوي هويدي. 
  : معلمي التربية الرياضية في العراقبناء مقياس الكفايات التعليمية وتقنينه على هناء عبد الكريم  ,

 . ٢٠٠7اطروحة دكتوراه , جامعة بغداد , 
  : رسالة  اثر الحوافز في فعالية االداء والرضا الوظيفي فاألجهزة االمنيةالوزناني عوض محمد ,

 .1999ماجستير غير منشورة ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض ، 
  نموذج العوامل الخمسة للشخصية التحقق من الصدق وإعادة  اإلنتاج خليل الهام : و يونس فيصل

 .٢٠٠7، 3،العدد  17المجلد  ،مجلة دراسات نفسية ، غير الحضاري 

 



 138.............................              ....ـ............................................................................  قائمة المصادر    

 

 

 المصادر األجنبية : -1
 

 Da  Raad  B The Big Five Personality Factor : The Psycholexical 
Approach to Personality. Toronto : Hogrefe and Huber Publishers  2000 .  

 Digman ,JMPersonality  Structur : Emergence Of The 5Factor Model . 
Journal  : Annual Review of Psychology , 41 1 , 436 . 1990.  

 E wen , R . B   An Introduction to Theories of Personality . Mahwah   : 
NJ:   Lawrence Erlbaum Associates 1998 .  

 Gosling ,S.,Rentfow, p.,& Jr, W.: Avery Brief  Measure of the Big Five 
Personality Domains .Journal of Research in personality, 37, 504-528 , 
2003.  

 Golgos ,S :-Five Factor Model and the NEO-PI-R in Turkey .In R.R. 
McCrae &J. Allik(eds),The Five –Factor Model of Personality across 
cultures.In R .R. McCrae, & J . Allik , The Five –Factor Model of P ersonality  
across cultures (PP. 167-188 ).New York :Kluwer Academic: Plenum 
Publisher, 2002.  

 John  ,o.P., & Striva stava, S :- The  Big Five  trait taxonomy :Hisory, 
Measurement , and Theoretical pespectives. Hnd book University of 
California, 1999.  

 Kamarraju,   M. , Karajn , S  ,. & Schmeck , R.   Role  of the Big  Five P 
ersoality  Traits in  Predicting College Students  A cademic Motivation 
and Achievement   Learning and  Individual . Differences 19, 47 – 52,  . 
2009 

 Linden , D . , Nijenhuis , J,& Barkker, A . The generl Factor of Personality 
: A meta analysis of Big Five Inter –correlations and a criterion – 
related validity study .Journal of Research in P ersonality , 44, 315-327 
, 2010 .  



 139.............................              ....ـ............................................................................  قائمة المصادر    

 

 Manga , D., Ramous, F., & Moran ,C. The Spanish Norms of the NEO 
Factor Invetory : New Data and Analysis for its NEO  Five Factor 
Inventory :  New Data and  Analysis for its Improvement .  International 
Journal of Psychological Therapy, 4 .(3) , 639-648 , 2004 .  

 McCrae ,R. R ., & John . O. P.  An Introduction to the Five Factor Model 
and its Applications . Journal of Personality . 60 (2)  , 175-215 , 1992  .  

 Mc Crae , R .  Human Nature and Culture : Atrait Perspective . Journal 
of Research in Personality , 38 , 3- 14 ,  2004 .  

 McCrae, R .R. , & Terracciano , A.Universal Features of Personality 
Traits from Observers Perspective : Data from 50 Cultures . Journ of 
Personality and Social  Psychology, 88 ( 3). 547-561 , 2005 .  

 Mulder , R . T . Canada  Journal  of Psychiatry . Personality and 
Depression : A  Commentary , 53 ( 1) , 3-5  , 2008  

 Ozyesil , Z,. & Akbag  , M .  Self- compassion as aprotetive factor for  
Depression , Anxiety  , and Stress : A  Research 

 Turkish  Sample . The  Online Journal of Counseling  and  Education  , 
2 (2) , 36  - 43 ,  2 013 .  

 Rehm , P . Psychotherapies for Depression in Adults  and  Childrent .  
Dobson (ed ) ,  2003 .  

 Rosellini ,  A .,  & Brown , T . The   NEO Five – Factor Inventory : Latent 
Structure  and  Relationship  with D imensions  of Anxienty  and 
Depressive Disorders in Large Clinical Sample . Assessment , 18 ( 1 ) , 
27 - 38 ,  2011 .  

 Saucier , G . O rthogonal Marker  for Orthogonal Factor : The Case of the 
Big  Five . Joumal  of Research in Personality . 36 , 1 - 31 ,  2002 .  

 Simms , J.  L . The Big Seven Model  of Personality and  its  Relevance 
to Personality  Pathology , 75 ( 1) , 65- 94 , 2007 .  



 140.............................              ....ـ............................................................................  قائمة المصادر    

 

 Triandis , H., & Suh , E.Cultural Influences on Personality . Annual 
Review of Psychology , 53, 133-160 , 2002 

 Corr.Philip.J And Matthews. Gerald (2009) TheCambridge Hand book of 
Personality Psychology, Cambridge University Press, New York, USA.pdf 

  .Goldbar erg. Lewis.R(1990) An Alternative "Description of Personality 
": The Big-Five Factor Structure, in The Journal of Personality and Social 
Psychology, American Psychological Association , VoL 59,No.6, 1216-
1229, Washington, USA. 

 Schultz. Duane.P And Schultz.Sydney.E (2005) Theories of Personality, 
8ed, University of South Florida, USA ,pdf. 

 Soto,C.J And John.O.P (2012) Development of Big Five Domains and 
Facets in Adulthood: Mean-Level Age Trends and Broadly Versus 
Narrowly Acting Mechanisms, Department of Psychology, Colby 
College, in the Journal of Personality, Vol 80(4), 881-914 , USA, pdf. 

 Fleming. James,(2006) Traits, Types, and Temperament in Personality 
Development, University of California,SA,pdf. 

 Pervin .L. A And John.O. P.(2001) Handbook of Personality: Theory and 
Research, 2ed, The Guilford Press, New York, USA. 

 Oppenhein , A.N :Oastionmike Design and Attitude Measuvement : 
London , Heinemunn press,1973.p 86.  

 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, 2013.  

 Wang, d (2010). motivation strategies in the classroom, ehowcon 
tributor. Journal of the Academy. {online} Available sciencedirect 

 Alfonso, R.; Geral‘ F. & Richard, N. (2001). Instructional supervision: A 
behavior system, Boston: Allyn & Bacon, Inc. 



 141.............................              ....ـ............................................................................  قائمة المصادر    

 

 John, O. P And Srivastava. Sanjay(1999) The Big-Five Trait Taxonomy: 
History, Measurement, and Theoretical Perspectives, Department of 
Psychology, University of California, USA, pdf. 

 Goldberg. Lewis.R., Hofstee.W.K, Raad. Boel. de (1992) Integration of 
the Big Five and Circumplex Approaches to Trait Structure, in the 
Journal of Personality and Social Psychology,1992, Vol. 63. No. i. 146-
163, University of Oregon, Eugene, USA. 

  Harman Anne: National Board for Professional Teacher Certification, 
Eric Digest, Washing Dc, 2001 

  Good , Carter , Vetal : Disctionary  of  Education, MG  Graw Hill book 
compony , NewYork , 1978 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  المالحقالمالحق
 



 143     ...........     ..........................................................................................................  قائمة الملاحق

 
( 1ملحق )  

 يبين الخبراء والمختصين الذين تم مقابلتهم

اللقب  ت
 العلمي

 الشهادة االسم
 

 مكان العمل التخصص

1 
 د ا.

محمود داوود 
 طرائق تدريس  دكتوراه  الربيعي 

 /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 جامعة المستقبل

2 
 تعلم حركي  دكتوراه ناهدة عبد زيد ا. د

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 
 بابلجامعة 

3 
 د ا.

 رغداء حمزة حسين
 

 طرائق تدريس دكتوراه 
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /

 جامعة بابل
4 

 ا . د
هشام هنداوي 

 هويدي
 

 ميكانيك يو با دكتوراه 
 التربية البدنية وعلوم الرياضة /كلية 

 جامعة القادسية

 علي حسين هاشم د. ا 5
 

علم النفس  دكتورا
 الرياضي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 
 جامعة القادسية

علم النفس  دكتوراه  محمد نعمة حسن ا. د 6
 الرياضي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 
 جامعة القادسية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة  علم النفس الرياضي دكتوراه اسعد علي سفيح  أ.د 7
 القادسية

8 
 طرائق تدريس دكتوراه  مضر عبد الباقي  دم . ا.

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /
 جامعة بابل

م . ا.  9
 دكتوراه  صبا شاكر د

علم النفس 
 الرياضي

وعلوم الرياضة / كلية التربية البدنية 
 جامعة القادسية

10 
 طرائق تدريس دكتوراه  عدنان نغيش حسن ا. م. د

 القادسيةمديرية تربية / 
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 (2ملحق )

 فريق العمل المساعد

اللقب  ت
 مكان العمل الشهادة االسم العلمي

 مديرية تربية  / النجف دكتوراه  ضياء رحمن جاسم د . م 1

مشرف اختصاص / مديرية تربية  ماجستير  جنان ديوان عبدهللا م م. 2
 القادسية

 وزارة الشباب والرياضة  ماجستير ايمن حميد م . م 3
 مديرية تربية  / النجف دكتوراه  ضياء رحمن جاسم د . م 4

 مديرية تربية /  بابل ماجستير حسين حمزة العبادي م . م 5

 المثنىمديرية تربية  /  ماجستير  فلغوص  قاسم محمد . م م 6

 مديرية تربية / كربالء بكالوريوس علي محمد حسن - 7

 مبرمج حاسوب  بكالوريوس هيام فؤاد عيفان - 8
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 (3ملحق )

 -يبين اسماء الخبراء والمختصين الذين عرضت عليهم استمارات االستبيان الخاصة ببناء مقياسي )الكفايات التدريسية 
 ( مقياس) عناصر الشخصية الخمس الكبرى واالداء المهني( , واعداد 

 مكان العمل التخصص الشهادة االسم اللقب ت
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / طرائق تدريس  دكتوراه محمود داوود الربيعي  د ا. 1

 جامعة المستقبل
 لمياء حسن الديوان ا . د 2

 الرياضة /كلية التربية البدنية وعلوم  طرائق تدريس  دكتوراه 
 جامعة البصرة

علم النفس  دكتوراه محسن علي سعداوي  أ.د 3
 الرياضي 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة ذي 
 قار 

 رغداء حمزة حسين د ا. 4
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / طرائق تدريس دكتوراه  

 جامعة بابل
 / جامعة القادسية للبناتكلية التربية  االختبارات والقياس دكتوراه مي علي عزيز ا.د  5

 كلية التربية / جامعة القادسية  علم النفس العام دكتوراه علي صكر  أ.د 6

علم النفس  دكتوراه  علي حسين هاشم أ. د 7
 الرياضي 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 
 القادسية 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة  االختبارات والقياس دكتوراه سالم جبار  أ.د 8
 القادسية 

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة    / جامعة االختبارات والقياس دكتوراه حازم موسى عبد حسون  ا.د 9
 القادسية

علم النفس  دكتوراه اسعد علي سفيح  أ.د 10
 الرياضي

الرياضة / جامعة كلية التربية البدنية وعلوم 
 القادسية

علم النفس  دكتوراه رأفت عبد الهادي  د أ. 11
 الرياضي

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة 
 القادسية

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / طرائق تدريس دكتوراه مضر عبد الباقي  د ا. 12
 جامعة بابل

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / طرائق تدريس دكتوراه عالء خلدون زيدان أ.م.د 13
 جامعة القادسية

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة  طرائق تدريس دكتوراه ثامر حسين كحط ا.م.د 14
 القادسية 

علم النفس  دكتوراه محمد حاتم عبد الزهرة أ.م.د 15
 الرياضي

جامعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / 
 القادسية
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 (4ملحق ) 

عناصر فقرات مقياس استبيان يبين آراء السادة الخبراء والمختصين حول صالحية 
 الشخصية الخمس الكبرى 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية
جامعة القادسية        

الدكتوراه  /الدراسات العليا  
        

عناصر الشخصية فقرات مقياس استبيان آراء السادة الخبراء والمختصين حول صلاحية م/ 

  الخمس الكبرى 
 األستاذ الفاضل ............................................. المحترم

 :تحية طيبة

عناصأأأر الشخصأأأية بأأأين التأأأر ير التلأأأاعل   " يرررروم الباحرررء اجرررراء الدراسرررة الموسرررومة       

االداء المهنأأأ  لمدرسأأأ  التربيأأأة  والكلايأأأات التدريسأأأية وانعكاسأأأ  علأأأ   الكبأأأرىالخمأأأس 

 " الرياضية

 بصورة عامة ةيوالتي يتوسم الباحء منها مشاركتكم معه في خدمة المؤسسة التعليم     
، كونكم من ذوي الخبرة والشأن الحقيقي بصورة خاصة وكليات التربية البدينة وعلوم الرياضة

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال يرجو والقيادات الفاعلة لمؤسسة التعليم العالي، 
 حول مدى صلاحية فقراتمن خالل اطالعكم على االستبانة المرفقة طيًا، الباحء بيان رأيكم 

الدراسة وإضافة أو تعديل او  , في كل مجال من مجاالتمقياس عناصر الشخصية الخمس
في الحقل الذي ترونه مناسبًا  (√)وذلك بوضع عالمة  نقل أية فقرة تجدونها غير مناسبة
 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام والتقدير( )شاكرا  للخيارات الموضوعة أمام كل فقرة. 

 اسم الخبير:
  اللقب العلمي / تأريخ اللقب:

 التخصص:
                 

                                         

 طالب الدكتوراه           

 حسين حاسم جويد

 

 



 147     ...........     ..........................................................................................................  قائمة الملاحق

 
 العصابية  -

 

ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

تصلح بعد 
 التعديل

    انا لست بالشخص القلق . 1

    اشعر بأنني اقل من االخرين . 2

    عندما أكون تحت ضغط هائل أشعر بأن أعصابي قد انهارت . 3

    قلما أشعر باالنقباض او الكأبة. 4

    أعتبر نفسي انسانا كثير التوتر ومشدود االعصاب . 5

    تستفزني معاملة اآلخرين فأشعر بأن ال قيمة لي   6 

    قلما اشعر بالخوف  . 7

    أغضب من الطريقة التي اعامل بها . 8

    أشعر بالكلل والتعب والفتور اذا سارت األمور نحو االسواء   9

    قلما أكون منقبضا وحزينا ومهموما . 10

    أشعر بالعجز وقلة الحيلة  . 11

    شعوري بالخجل يمنعني من المشاركة في كثير من االنشطة                     12

 

 االنبساطية -

ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

بعد تصلح 
 التعديل

1 
    أحب أن أكون محاطا باآلخرين  .

2 
    من السهل أن أبتسم وأستجيب للنكتة .

3 
    يعتبرني اآلخرون شخصية مزعجة  .

4 
    أشعر بالمتعة عند مشاركة اآلخرين حديثهم  .
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5 

    تشدني مراكز التسوق بما فيها من ألوان واضواء وازدحام 

6 
    أحرص على انجاز أعمالي بمفردي وبدون مساعدة  

7 
    تغلب علية الحيوية والنشاط في حركتي واحاديثي وأدائي آلعمالي

8 
    أوصف بأني شخصية مرحة ومليئة بالحيوية والنشاط  .

9 
    يغلب علي التشاؤم في الحياة  .

10 
    حياتي تمر سريعا  .

11 
    أنا معروف بنشاطي وهمتي .

12 
    انجازي يكون أفضل بدون رقابة من اآلخرين .

 االنفتاح على الخبرة -

ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

تصلح بعد 
 التعديل

    اللجوء للخيال والتأمل مضيعة للوقت  . 1

    عندما اتعلم طريقة صحيحة لعمل األشياء ال أفكر في تغييرها . 2

    االخرون رؤيته فيها .أرى الجمال في أشياء ال يستطيع  3

    أعتقد ان المجادلة وكثرة االراء مضيعة للحقيقة والوقت . 4

    ال اتأثر بالشعر وال أتذوق معانيه . 5

    أحب السفر للخارج وزيارة اماكن جديدة . 6 

    قلما يتغير مزاجي بتغيرالطقس . 7

    .أعتمد على اآلحكام الجاهزة في الحكم على اآلشياء  8

    أميل الى مطالعة الكتب االدبية . 9

    ال أميل الى التأمل والتفكير . 10

    استغرق معظم وقتي في القراءة واالطالع . 11

    أجد المتعة في التأمل والتعمق في القضايا الفلسفية . 12
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 المقبولية-

ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

تصلح بعد 
 التعديل

1 
    اكون ودودا ولطيفا مع االخرين .أحاول بصدق أن 

2 
    أحرص على توضيح وجهة نظري في العديد من المواضيع 

3 
    ينظر الي البعض بأني متعال ومتكبر .

4 
    أميل الى التعاون مع االخرين بدال من التصادم معهم .

5 
    أميل الى الشك عند التعامل مع االخرين .

6 
    سأكون عرضة الستغالل اآلخرين .أعتقد اني لو تهاونت 

7 
    عالقاتي االجتماعية واسعة جدا .

8 
    ربما يصفني االخرون بالفتور والبرود .

9 
    من الصعب أقناعي بغير ما انا مقتنع به .

10 
    أتجنب بشكل كبير جرح مشاعر االخرين .

11 
    ال يهمني أن يعلم اآلخرين بكراهيتي لهم .

12 
    ال أجد حرجا في أستخدام أي وسيلة للحصول على ما أريد 

 

 يقظة الضمير -

ال  تصلح الفقرات ت
 تصلح

تصلح بعد 
 التعديل

1 
    أسعى الى أن تكون أشيائي مرتبة ونظيفة وفي مكانها .

2 
    أدفع نفسي لتأدية أعمالي بجد وفي الوقت المحدد لها .

3 
    ينبغي . أنا لست شخصا ملتزما بالنظام كما

4 
    أحرص على تحقيق أهدافي وطموحي وفق خطط مسبقة .

5 
    أحرص على انجاز مهامي بجد وبضمير حي .
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  6 

 

    أحتاج لمن يدفعني ال نجاز أعمالي وتحقيق وواجباتي .

7 
    أكافح بكل طاقاتي من أجل انجاز وتحقيق أهدافي .

8 
    اذا بدأت عمل فال اتركه حتى أنهيه .

9 
    ال يعتمد علي وال يوثق بي .

10 
    أحرص على أنجاز أعمالي بأ تقان ودقة كفاءة .

11 
    ال اهتم كثيرا لترتيب وتنظيم ما هو حولي .

12 
    أسعى للكمال في أداء أعمالي وواجباتي .
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 (5ملحق ) 

 ( النهائية) الصورة  التطبيقمقياس عناصر الشخصية الخمس الكبرى المطبق على عينة 
 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية
جامعة القادسية        

الدكتوراه  /الدراسات العليا  
 

               السادة / مدرسي التربية الرياضية ............................. المحترمون       

  

 :    تحية طيبة 

يحتروي علرى فقررات تعبرر عرن  ذيالرالعناصرر الخمرس الكبررل للشخصرية بين أيديكم مقياس      
بعض المواقف التربوية التي تصادفكم أثناء عملكم كمدرسي للتربية الرياضية , والمقيراس يشرتمل 

بكرل دقرة , وترتم االجابرة علرى الفقررات جميعهرا بصرد   ءتهعلى خمسة بدائل , المطلوب منكم قرا
كم لغرررا البحررء العلمرري جابرراتاوامانررة , وتأكرردوا بأنرره لرريس هنرراح اجابررات صررحيحة او خاط ررة و 

 فقط , 
 على احد بدائل الاجابة التي تناسبكم في المقياس(  √يرجى وضع علامة )  

 

 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام )شاكرا   

 
  

 طالب الدكتوراه           

 حسين جاسم جويد       
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تنطبق  الفقرات ت
 تماما  

تنطبق 
بشكل 
 كبير 

تنطبق 
 احيانا  

تنطبق 
بشكل 
 قليل

ال تنطبق 
 تماما  

      انا لست بالشخص القلق . 1

      اشعر برنن  اقل من االخرين . 2

3 
عندما أكون تحت ضغط هائل أشعر برن أعصاب  قد 

      انهارت .

      قلما أشعر باالنقباض او الكآبة . 4

      أعتبر نلس  انسانا ك ير التوتر ومشدود االعصاب . 5

      تستلزن  معاملة اآلخرين فرشعر برن ال قيمة ل    6

      قلما اشعر بالخوف  .  7

      أغضب من الطريقة الت  اعامل بها . 8

9 
أشعر بالكلل والتعب واللتور اذا سارت األمور نحو 

      االسواء  

      قلما أكون منقبضا وحزينا ومهموما . 10

      .  أشعر بالعجز وقلة الحيلة 11

12 
شعوري بالخجل يمنعن  من المشاركة ف  ك ير من                     

      االنشطة  .

 

 الفقرات ت
تنطبق 
 تماما  

تنطبق 
بشكل 
 كبير 

تنطبق 
 احيانا  

تنطبق 
بشكل 
 قليل

ال تنطبق 
 تماما  

      أحب أن أكون محاطا باآلخرين  . 13
      .من السهل أن أبتسم وأستجيب للنكتة  14
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      يعتبرن  اآلخرون شخصية مزعجة  . 15
      أشعر بالمتعة عند مشاركة اآلخرين حدي هم  . 16

17 
تشدن  مراكز التسوق بما فيها من ألوان واضواء 

      وازدحام 

      أحرص عل  انجاز أعمال  بملردي وبدون مساعدة   18

19 
واحادي   تغلب علية الحيوية والنشاط ف  حركت  

      وأدائ  آلعمال 

20 
أوصف برن  شخصية مرحة ومليئة بالحيوية 

      والنشاط  .

      يغلب عل  التشاؤم ف  الحياة  . 21
      حيات  تمر سريعا  . 22
      أنا معروف بنشاط  وهمت  . 23
      انجازي يكون أفضل بدون رقابة من اآلخرين . 24

 

تنطبق  الفقرات ت
 تماما  

تنطبق 
بشكل 
 كبير 

تنطبق 
 احيانا  

تنطبق 
بشكل 
 قليل

ال 
تنطبق 
 تماما  

      اللجوء للخيال والترمل مضيعة للوقت  . 25

26 
عندما اتعلم طريقة صحيحة لعمل األشياء ال أفكر ف  

      تغييرها .

27 
أرى الجمال ف  أشياء ال يستطيع االخرون رؤيت  

      فيها .

28 
المجادلة وك رة االراء مضيعة للحقيقة أعتقد ان 

      والوقت .
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      ال اتر ر بالشعر وال أتذوق معاني  . 29
      أحب السلر للخارج وزيارة اماكن جديدة . 30
      قلما يتغير مزاج  بتغير الطقس . 31
      أعتمد عل  االحكام الجاهزة ف  الحكم عل  االشياء . 32
      مطالعة الكتب االدبية .أميل ال   33
      ال أميل ال  الترمل والتلكير . 34
      استغرق معظم وقت  ف  القراءة واالطالع . 35
      أجد المتعة ف  الترمل والتعمق ف  القضايا الللسلية . 36

 

تنطبق  الفقرات ت
 تماما  

تنطبق 
بشكل 
 كبير 

تنطبق 
 احيانا  

تنطبق 
بشكل 
 قليل

ال 
تنطبق 
 تماما  

      أحاول بصدق أن اكون ودودا ولطيلا مع االخرين .  37

38 
أحرص عل  توضيح وجهة نظري ف  العديد من 

      المواضيع 

      ينظر ال  البعض برن  متعال ومتكبر . 39

40 
أميل ال  التعاون مع االخرين بدال من التصادم 

      معهم .

      االخين .أميل ال  الشك عند التعامل مع  41

42 
أعتقد ان  لو تهاونت سركون عرضة الستغالل 

      اآلخرين.

      عالقات  االجتماعية واسعة جدا . 43
      ربما يصلن  االخرون باللتور والبرود . 44
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      من الصعب أقناع  بغير ما انا مقتنع ب  . 45
      أتجنب بشكل كبير جرح مشاعر االخرين . 46
      ال يهمن  أن يعلم اآلخرين بكراهيت  لهم . 47

48 
ال أجد حرجا ف  استخدام أي وسيلة للحصول عل  

      ما أريد 

 

تنطبق  الفقرات ت
 تماما  

تنطبق 
بشكل 
 كبير 

تنطبق 
 احيانا  

تنطبق 
بشكل 
 قليل

ال 
تنطبق 
 تماما  

49 
أسع  ال  أن تكون أشيائ  مرتبة ونظيلة وف  

      مكانها .

      عمال  بجد وف  الوقت المحدد لها أدفع نلس  لتردية أ 50
      أنا لست شخصا ملتزما بالنظام كما ينبغ  . 51

52 
أحرص عل  تحقيق أهداف  وطموح  وفق خطط 

      مسبقة .

      أحرص عل  انجاز مهام  بجد وبضمير ح  . 53
      وتحقيق وواجبات  أحتاج لمن يدفعن  ال نجاز أعمال   54
      أكافح بكل طاقات  من أجل انجاز وتحقيق أهداف  . 55
      اذا بدأت عمل فال اترك  حت  أنهي  . 56
      ال يعتمد عل  وال يو ق ب  . 57
      كلاءة .وأحرص عل  أنجاز أعمال  بر تقان ودقة  58
      ال اهتم ك يرا لترتيب وتنظيم ما هو حول  . 59
      أسع  للكمال ف  أداء أعمال  وواجبات  . 60
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( 6ملحق )   
مقياس الكفايات لمجاالتيبين استمارة استبيان تحديد الصالحية و األهمية النسبية   

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية
جامعة القادسية          

  الدكتوراه /الدراسات العليا
      

الكفايات مقياس  لمجالاتاستبيان لاستخراج الاهمية النسبية م/ 

 لتدريسيةا

 األستاذ الفاضل ............................................. المحترم
 تحية طيبة:

عناصأأأر الشخصأأأية بأأأين تأأأر ير التلأأأاعل  ال "  يرررروم الباحرررء اجرررراء الدراسرررة الموسرررومة       

ة االداء المهنأأأ  لمدرسأأأ  التربيأأأ والكلايأأأات التدريسأأأية وانعكاسأأأ  علأأأ   الكبأأأرىالخمأأأس 
 " الرياضية

 بصورة عامة ةيوالتي يتوسم الباحء منها مشاركتكم معه في خدمة المؤسسة التعليم     
، كونكم من ذوي الخبرة والشأن الحقيقي بصورة خاصة وكليات التربية البدينة وعلوم الرياضة

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال يرجو فاعلة لمؤسسة التعليم العالي، والقيادات ال
الكفايات التدريسية مقياس الباحء بيان رأيكم في تحديد األهمية النسبية لكل مجال من مجاالت 

  تحت الدرجة التي ترونها مناسبا من وجهة نظركم( √)وذلك بوضع عالمة 
   لكم تعاونكم مع خالص الاحترام والتقدير( )شاكرا                 

 اسم الخبير:
 اللقب العلمي:
 مكان العمل:

 التوقيع:
 الببببدكتوراه طالببببب   

 حسين جاسم جويد
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 لمجاالت المقترحة للكفايات التدريسيةا
 ال يصلح يصلح المجاالت                   ت
   الكفايات التدريسية المعرفية 1
   التدريسية االدائيةالكفايات  2
   الكفايات التدريسية الوجدانية 3
   الكفايات التدريسية االنتاجية 4
   الكفايات التدريسية المهنية 5

 
 المجاالت التي يقترحها الخبير 

 المجاالت                        ت  
1  
2  
3  
4  

 

 ت
 

 المجاالت
 درجة االهمية

1 2 3 4 5 

 التدريسية المعرفية الكفايات 1
 

     

 الكفايات التدريسية االدائية 2
 

     

 الكفايات التدريسية الوجدانية  3
 

     

 الكفايات التدريسية االنتاجية  4
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 مجاالت مقياس الكلايات التدريسية:

الضرورية هي المعلومات والمهارات الفعلية  : الكلايات التدريسية المعرفية المجال األول:

 جاالت عمله )التعليمي والتعلمي (للمدرس في جميع م

هي كفايات األداء التي يظهرها المدرس  : المجال ال ان : الكلايات التدريسية االدائية 

وتتضمن المهارات النفس حركية وأداء هذه المهارات يعتمد على حصائل المدرس السابقة من 

 كفايات معرفية .  

هي الكفايات التي تشير الى استعدادات :  المجال ال الث: الكلايات التدريسية الوجدانية      

المدرس وميله واتجاهاته وقيمه وهذه الكفايات تغطي جوانب متعددة مثل ثقة المعلم بنفسه ، 

 . اتجاهاته نحو المهنة ، عالقاته باالخرين

الكفايات التي تشير الى اثراء أداء المدرس هي : المجال الرابع: الكلايات التدريسية االنتاجية

للكفايات السابقة في الميدان التعليمي ، أي اثر كفايات المعلم في المتعلمين بمعنى الناتج 

الملموس من األفعال والسلوك والمعرفة واالتجاهات ومدى تكليفهم في تعلمهم المستقبلي او 

 المهني .
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(  7ق ) ملح  
 مقياس  )االداء المهني (ة و األهمية النسبية لمجاالت استمارة استبيان تحديد الصالحييبين 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية
جامعة القادسية        

الدكتوراه  /الدراسات العليا  
      

 مقياس الاداء المهني لمجالاتاستبيان لاستخراج الاهمية النسبية م/ 

 األستاذ الفاضل ............................................. المحترم
 تحية طيبة:

عناصر الشخصية الخمأس بين تر ير التلاعل  ال " يروم الباحء اجراء الدراسة الموسومة       

 ." الرياضيةة االداء المهن  لمدرس  التربي والكلايات التدريسية وانعكاس  عل   الكبرى

 بصورة عامة ةيوالتي يتوسم الباحء منها مشاركتكم معه في خدمة المؤسسة التعليم     
كونكم من ذوي الخبرة والشأن الحقيقي  بصورة خاصة، وكليات التربية البدينة وعلوم الرياضة

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال يرجو والقيادات الفاعلة لمؤسسة التعليم العالي، 
 االداء المهنيمقياس الباحء بيان رأيكم في تحديد األهمية النسبية لكل مجال من مجاالت 

  تحت الدرجة التي ترونها مناسبا من وجهة نظركم( √)وذلك بوضع عالمة 
 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام والتقدير( )شاكرا  

 اسم الخبير:
 اللقب العلمي:
 مكان العمل:

 التوقيع 
 

 طالب الدكتوراه

 حسين جاسم جويد
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 المجاالت ت
 درجة االهمية

1 2 3 4 5 
      الشخصية واالخالقية ت المهنية  /المتطلبا -1
      المتطلبات المهنية  / التنظيمية واالدارية  -2
                     المتطلبات المهنية   /  الفنية   -3
4- 

 -أ
 -ب
 -ج

 المتطلبات المهنية   /  التدريسية   :    

 مهارة تخطيط الدرس -  

 مهارة تنفيذ الدرس-

 مهارة تقويم الدرس  -
     

المتطلبات المهنية الشخصية واالخالقية : وه  جميع الصلات الشخصية الت  تميز المدرس عن اقران  من  -1
مدرس  التربية الرياضية وتعبر عن ذات  بما يمتلك  من سلوكيات ومواصلات ومواقف وقيم اخالقية ومعرفية الت  

 ودوره االخالق  وبشكل عام . يجب ان يتحل  بها المدرس أ ناء مزاولة مهنت  التربوية والتعليمية
المتطلبات المهنية التنظيمية واالدارية وه   كل المتطلبات الت  يمتلكها مدرس  التربية الرياضية والت  تحدث  -2

تغيير جذري ف  العمليات  التنظيمية من خالل استخدام تكنلوجيا المعلومات االستخدام االم ل لتحقيق تحسينات 
 .  جوهرية وشاملة ف  ميدان عمل  ويتصف بالجودة واالنتاجية

المتطلبات المهنية اللنية وه  : االعمال والمهام الت  يتطلب انجازها تطبيق المبادىء والملاهيم واالساليب  -3
لدى المدرسين  وإشرافي ات الصلة بالعمل كما يتطلب هدا المستوى توفر مهارات فنية وعلمية ذاالجرائية 

 لتمكينهم من فهم طبيعة االداء وتحليل  وتحديد خطوات االنجاز ومتابعة تنليذها وتقييمها .
المتطلبات  المهنية التدريسية وه   : المتطلبات الت  يحتاجها ويعمل بها مدرس  التربية الرياضية من تخطيط  -4

شكال  افقيا  ويربط بين الهدف وطريقة  ذتتخ  ماللدرس وتنليذه وتقويم  لضمان نجاح عملية التدريس وه  غالبا  
 ولغتها اساسا  للتعليم والتدريس الناجح بحرفيتها ه ومن  م تقويم  وهده المتطلبات تم ل ذواسلوب تحقيق  وتنلي

 المجاالت ال يصلح يصلح المجاالت ت
 المدمجة

    المتطلبات المهنية  / الشخصية -1
    المتطلبات المهنية  /  االخالقية -2
    المتطلبات المهنية   /  الفنية -3
4- 
 -أ
 -ب
 -ج

 التدريسية   :  المتطلبات المهنية   /
 مهارة تخطيط الدرس-
 مهارة تنفيذ الدرس-
 مهارة تقويم الدرس -

   

    المتطلبات المهنية / التنظيمية واالدارية -5
6- 
 

 –متطلبات االنشطة المدرسية ) النشاط الداخلي 
    النشاط الخارجي (
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 ( 8ملحق ) 
 يبين االستبيان المفتوح لمقياس الكفايات التدريسية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  البدنية وعلوم الرياضة التربيةكلية 
جامعة القادسية        

الدكتوراه  /الدراسات العليا  
       

 استمارة استبيان مفتوح  

  
               السادة / مدرسي التربية الرياضية ............................. المحترمون       

  

 :    تحية طيبة 

عناصر الشخصأية الخمأس بين التر ير التلاعل   " الموسومةيروم الباحء اجراء الدراسة        

 ." االداء المهن  لمدرس  التربية الرياضيةوالكلايات التدريسية وانعكاس  عل   الكبرى
مجموعة مهارات وقدرات ومعارف يجب على المدرس من امتالكها :  الكفايات التدريسية هي والمقصود  

 . . أحسن وجه وأدق صورةللقيام بواجباته ومسئولياته على 

يرجررى التفضررل بكتابررة  مجموعررة مررن الفقرررات الترري تمثررل الكفايررات التدريسررية الترري ترونهررا 
ضرورية في التعبير عنها وتمثيلها في كل محور من محاور الدراسة واالجابة بكرل صرد  وأمانرة 

قررط وال حاجررة علمررا ان االجابررات سررتحفة بسرررية تامررة ولررن تسررتخدم اال ألغررراا البحررء العلمرري ف
 لذكر االسم رجاًء. 

 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام والتقدير( )شاكرا  

      
 

 

 
 طالب الدكتوراه

حسين جاسم جويد 
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 مجالات مقياس الكفايات التدريسية        :

 :الكفايات التدريسية المعرفية أولا : 

    

  

  
 

 : لكفايات التدريسية الادائية اثانيا : 

    

  

  
 

 :الكفايات التدريسية الوجدانية ثالثا : 

    

    

  
 

 لكفايات التدريسية الانتاجية :ارابعا : 
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 ( 9ملحق ) 
  يبين االستبيان المفتوح لمقياس االداء المهني

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية

جامعة القادسية        
الدكتوراه /الدراسات العليا  

 استمارة استبيان مفتوح              

               السادة / مدرسي التربية الرياضية ............................. المحترمون       

  

 :    تحية طيبة 

عناصر الشخصأية الخمأس بين التر ير التلاعل   " الموسومةيروم الباحء اجراء الدراسة        

 ." االداء المهن  لمدرس  التربية الرياضيةوالكلايات التدريسية وانعكاس  عل   الكبرى
القدرة على أداء سلوح معين يرتبط بمهام معينة ويعبر عنه  الداء المهني :با والمقصود  

بمجموعة من التصرفات او التحركات او األقوال وتتكون من مجموعة من المعارف 
والمهارات واالتجاهات التي تتصل اتصاال مباشرا ببعد معين وتؤدل بمستول معين من 

 .اإلتقان يضمن تحقيق األهداف بشكل مباشر

ابررررة  مجموعررررة مررررن الفقرررررات الترررري تمثررررل االداء المهنرررري الترررري ترونهررررا يرجررررى التفضررررل بكت
ضرورية في التعبير عنها وتمثيلها في كل محور من محاور الدراسة واالجابة بكرل صرد  وأمانرة 
علمررا ان االجابررات سررتحفة بسرررية تامررة ولررن تسررتخدم اال ألغررراا البحررء العلمرري فقررط وال حاجررة 

 لذكر االسم رجاًء. 
 تعاونكم مع خالص الاحترام والتقدير(لكم  )شاكرا  

      
 

           
 طالب الدكتوراه

 حسين جاسم جويد   



 164     ...........     ..........................................................................................................  قائمة الملاحق

 
 مجالات مقياس الاداء المهني  :          

 :المتطلبات المهنية الشخصية والاخلاقية  أولا : 

    

  

  
 : لمتطلبات المهنية التنظيمية والإرادية اثانيا : 

    

  

  
 :المتطلبات المهنية الفنية ثالثا : 

    

    

  
 المتطلبات المهنية التدريسية  : رابعا  

    

   

   

 

 تخطيط الدرس  -ا

  

  

 تنفيذ الدرس -ب

  

  

 تقويم الدرس -ج
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 (10 ) ملحق                                                     
الكفايات فقرات مقياس استبيان يبين آراء السادة الخبراء والمختصين حول صالحية 

 التدريسية
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     
  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية

جامعة القادسية        
الدكتوراه  /الدراسات العليا       

 فقراتاستبيان آراء السادة الخبراء والمختصين حول صلاحية م/ 

 الكفايات التدريسيةمقياس 

 الفاضل ............................................. المحترماألستاذ 
 تحية طيبة:

عناصر الشخصأية الخمأس بين تر ير التلاعل  ال " يروم الباحء اجراء الدراسة الموسومة       

 ." ة الرياضيةاالداء المهن  لمدرس  التربيوالكلايات التدريسية وانعكاس  عل   الكبرى
ة بصورة عامة وكليات التربية يوالتي يتوسم الباحء منها مشاركتكم معه في خدمة المؤسسة التعليم     

البدينة وعلوم الرياضة بصورة خاصة، كونكم من ذوي الخبرة والشأن الحقيقي والقيادات الفاعلة لمؤسسة 
من خالل اطالعكم يان رأيكم ونظرا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال يرجو الباحء بالتعليم العالي، 

على االستبانة المرفقة طيًا، حول مدل صالحية فقرات مقياس الكفايات التدريسية, في كل مجال من مجاالت 
في الحقل الذي  (√)وذلك بوضع عالمة  الدراسة وإضافة أو تعديل او نقل أية فقرة تجدونها غير مناسبة

  .قرةترونه مناسبًا للخيارات الموضوعة أمام كل ف
 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام والتقدير( )شاكرا  

 اسم الخبير:
 اللقب العلمي / تأريخ اللقب:

 التخصص:
 مكان العمل:

   طالب الدكتوراه       

 حسين جاسم جويد   
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هي المعلومات والمهارات الفعلية الضرورية للمدرس في :  محور الكفاية التدريسية المعرفية -اوأل 

 مجاالت عمله )التعليمي والتعلمي ( .جميع 
 

تصلح بعد  ال تصلح تصلح الفقرات ت
 التعديل

تنقل الى 
 محور اخر

1 
أستخدم معارفي العامة وخبراتي السابقة في المجال الرياضي في  

 .نمية مهارات الطلبة في الدرس تدريس وت
    

2 
حواسه الب من خالل تنمية مختلف أسعى لتحسين الجانب المعرفي للط

. 
    

3 
تي تعترضني أحاول البحث عن فهم وحل بعض الصعوبات والعراقيل ال

     اثناء تدريس الطلبة .

4 
أشارك في مختلف الدروس والمحاضرات التدريسية والتدريبية 

 بتدريس التربية الرياضية . الخاصة
    

5 
أطلع على مختلف مناهج التربية الرياضية ولكافة المراحل لتطوير 

 ئي وخبراتي المهارية التدريسية .ادا
    

     طلبة لبناء معارفهم ومهاراتهم  .أختار ما يالئم ال 6

7 
ة دقات القلب ... ( لألجهز –أدراك الكفاية الفسيولوجية ) التنفس 

 الوظيفية للجسم .
    

8 
يومية ( أحرص على تحضير ومتابعة الوحدة التعليمية ) الخطة ال

 الرياضية .لدرس التربية 
    

     فات البدنية والحركية األساسية .أحرص على اكساب الطلبة الص 9

10 
أشارك في المؤتمرات العلمية التي تقيمها مديرية التربية والجهات 

 في مجال تخصصي . ذات العالقة
    

     والخبرات مع زمالئي التدريسين . أتبادل المعارف والمعلومات 11

 
هييي كفاييات األداء التيي يظهرهيا الميدرس وتتضيمن المهييارات  محأور الكلايأة التدريسأية االدائيأة : - انيأا  

 النفس حركية وأداء هذه المهارات يعتمد على حصائل المدرس السابقة من كفايات معرفية .  .

 ال تصلح تصلح الفقرات ت
تصلح بعد 

 التعديل

تنقل الى 

 محور اخر

     الرياضية وفق التوزيع األسبوعي المعتمد .ألتزم بأداء درس التربية  1

     أختار الوسائل التعليمية التي تتناسب مع مواقف الوحدة التدريسية . 2

     أسعى للقيام بتمارين نموذجية لزيادة مهارة الطالب . 3

     أهيء االدوات واالجهزة للدرس حسب االمكانات المتوفرة  4

     صفوفهم عند أنتهاء الدرس .ب الى أومن عودة الطال 5
     فردية بين اطالب أثناء التعليم .أراعي الفروق ال 6
     رسة األنشطة الرياضية الالصفية  أقوم بتعليم وتدريب الطلبة على مما 7
     اد تعليمه عرضا متسلسال منطقيا .أعرض المهارة والنشاط المر 8
     ابية عند االنتقال بأقسام الدرس انسيأستثمر الوقت استثمار جيد وامتلك  9

     كية اثناء درس التربية الرياضية أهتم بالنواحي السلو 10
     ة والمهارات .أقدم للطلبة التغذية الراجعة لتصحيح واتقان األنشط 11
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هييي الكفايييات التييي تشييير الييى اسييتعدادات المييدرس وميلييه  محأأور الكلايأأة التدريسأأية الوجدانيأأة : - ال أأا 
واتجاهاته وقيمه وهذه الكفايات تغطي جوانب متعددة مثل ثقة المعلم بنفسه ، اتجاهاته نحو المهنية ، عالقاتيه 

 باالخرين .
 

 ال تصلح تصلح اللقرات ت
تصلح بعد 

 التعديل

تنقل الى 

 محور اخر

1 
والعاطلية ف  افتتاح درس التربيأة أستخدام اال ارة الوجدانية 

 الرياضية .
    

     اء العالقات الطيبة بين الطلبة .أعمل عل  انش 2

     أحلز الطلبة بعبارات تشجيعية . 3

     تمام بالصورة الجسدية الجمالية أساعد الطلبة عل  االه 4

     بارات العتاب للطلبة المشاغبين .أوج  ع 5

6 
الطلبأأة التمتأأع بأأالروح الرياضأأية وتقبأأل أغأأرس فأأ  شخصأأية 

 الهزيمة .
 

   

     أغرس القيم األخالقية العليا ف  نلوس الطلبة . 7

8  
اشأأجع الطلبأأة علأأ  الممارسأأات واللعاليأأات الترويحيأأة خأأالل 

 العطلة الصيلية .
    

     أدراك نواح  القوة والضعف واالحساس برستجابات الطلبة . 9

     أحب ان يكون ل  دور فعال بين زمالئ  وطلبت  ف  المدرسة  10

     لدي القدرة عل  القيادة وتلعيل دور الطلبة لقيادة الدرس. 11

 

: هييي الكفايييات التييي تشييير الييى اثييراء أداء المييدرس للكفايييات  محأأور الكلايأأة التدريسأأية اةنتاجيأأة  -رابعأأا 
السييابقة فييي الميييدان التعليمييي ، أي اثيير كفايييات المعلييم فييي المتعلمييين بمعنييى النيياتج الملمييوس ميين األفعييال 

 والسلوك والمعرفة واالتجاهات ومدى تكليفهم في تعلمهم المستقبلي او المهني .
 

 ال تصلح تصلح اللقرات ت
بعد تصلح 
 التعديل

تنقل ال  
 محور اخر

1 
يكتسب الطالب معارف وخبرات متنوعة من خالل درس التربية 

 الرياضية 
    

     يكون لدى الطالب ميول واتجاهات ألداء درس التربية الرياضية . 2
     تقبل الطالب الهزيمة بروح رياضية اثناء المنافسة مع الزمالء . 3
المبادرة وتحمل المسؤولية .يتحلى الطالب بروح  4      
     يهتم بالصورة الجمالية لجسده من حيث نظافة الجسم والثياب . 5
     يستوعب الطالب وينفذ كل ما يطلب منه اثناء األداء الحركي بأهتمام  6
     اتحلى بنشوة بذل الجهد. 7
     استجابة الطلبة اثناء تدخلي لتصحيح األخطاء. 8
الطلبة والتفاعل مع األلعاب المختارة. استجابة 9      

     تفاعل الطلبة اثناء اثارتهم خالل درس التربية الرياضية. 10

11 
ان تكون المخصصات المالية لدعم المتطلبات الرياضية غير ضعيفة 

  . ةوالوزارمن قبل مديريات التربية 
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 (11 ملحق )
 )االداء المهني( فقرات مقياساستبيان يبين آراء السادة الخبراء والمختصين حول صالحية 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية
جامعة القادسية        
  الدكتوراه /الدراسات العليا  
 

 الاداء المهني .فقرات مقياس استبيان آراء السادة الخبراء والمختصين حول صلاحية م/ 

 األستاذ الفاضل ............................................. المحترم
 تحية طيبة:

عناصر الشخصأية الخمأس بين تر ير التلاعل  ال" يروم الباحء اجراء الدراسة الموسرومة       

  " ة الرياضيةاالداء المهن  لمدرس  التربيوالكلايات التدريسية وانعكاس  عل   الكبرى

 بصورة عامة ةيوالتي يتوسم الباحء منها مشاركتكم معه في خدمة المؤسسة التعليم     
، كونكم من ذوي الخبرة والشأن الحقيقي بصورة خاصة وكليات التربية البدينة وعلوم الرياضة

ونظرا لما تتمتعون به من خبرة في هذا المجال يرجو والقيادات الفاعلة لمؤسسة التعليم العالي، 
 فقراتصلاحية حول مدى من خالل اطالعكم على االستبانة المرفقة طيًا، الباحء بيان رأيكم 

الدراسة وإضافة أو تعديل او نقل أية فقرة , في كل مجال من مجاالت مقياس الاداء المهني 
في الحقل الذي ترونه مناسبًا للخيارات  (√)وذلك بوضع عالمة  تجدونها غير مناسبة

  الموضوعة أمام كل فقرة.
 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام والتقدير( )شاكرا  

 اسم الخبير:
 اللقب العلمي/ تأريخ اللقب :

 التخصص:
طالب الدكتوراه                   

حسين جاسم جويد         
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 مكان العمل :

 المجال األول: المتطلبات  / الشخصية واألخالقية 

 تصلح الممارسات المهنية  ت
ال 

 تصلح

تصلح بعد 

 التعديل

تنقل الى 

 محور اخر

     .بمظهره الشخصي في إطار القيم المهنية هتمي 1
     .يلتزم بالزي الرياضي  المناسب  2

3 
     متميز بالسلوك التربوي القويم .

4 
قدرتههه علههي التكيههف مههع زمالئههه بالمدرسههة فههي ضههوء االحتههرام 

 .المتبادل 
    

5 
يعتههههههرف بمههههههواطن القههههههوة والضههههههعف فههههههي شخصههههههيته مههههههع   

 استعداده لتصحيح مساره .
    

6 
تنهههههاول األمهههههور يتحلهههههى بالصهههههبر والثبهههههات االنفعهههههالي وعهههههدم 

 .بصرامة شديدة
    

     .متميز بالسيطرة علي النفس في حالة الغضب  7
8 

قههادر علههى تههوفير جههو مههن التعههاون بينههه وبههين مدرسههي التربيههة 

 .الرياضية
    

9 
يحهههرص علهههى التعهههاون الكامهههل مهههع مشهههرفي ا دارة التعليميهههة  

   .المختلفة والتجاوب مع توجيهاتهم
    

10 
العهههههادات الصهههههحية والقواميهههههة السهههههليمة عنهههههد الطلبهههههة  يغهههههرس 

 .للوقاية من العادات الخاطئة
    

     .يراعي العدالة والمساواة واالحترام مع جميع الطلبة  11

 

 المجال الثاني : المتطلبات المهنية / التنظيمية واالدارية 

 تصلح الممارسات المهنية  ت
ال 

 تصلح

تصلح 

بعد 

 التعديل

تنقل الى 

 محور اخر

1 
بتحديههد خطههوات التههدريس واألسههلوب ألتتبعههي  نجههاز خطههة  يقههوم

 .الدراسة
    

     يلتزم بالدوام الكامل طيلة اليوم  2
      .يقوم بتنظيم وإدارة االصطفاف الصباحي  3
     .يلتزم بالنظام المدرسي والمحافظة عليه 4
5 

 

إدارة عملية التعليم والتعلم للمههارات واالنشهطة الحركيهة  يستطيع

 .بكفاءة 
    

     .يشجع الطلبة على العمل التعاوني في الدرس  6
     .يختار التشكيل المناسب للفعاليات واالنشطة الرياضية  7
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8 

يراعهههي االعهههداد والتجهيهههز لعمليهههة التهههدريس والتهههدريب بوقهههت 

     .كافي 

9 
يحهههههدد االنشهههههطة الصهههههفية واالصهههههفية وتشهههههجيع الطلبهههههة علهههههى 

 .االشتراك بتلك االنشطة 
    

10 
يسههههاهم مسههههاهمة فاعلههههة فههههي تنظههههيم وادارة النشههههاط الههههداخلي 

 .والخارجي بمساعدة المدرسين 
    

11 
يههههتم بالمشهههاركة الفاعلهههة فهههي االجتماعهههات التهههي تعقهههدها ادارة 

 .المدرسة
    

 

12 

الطلبهههههة الجوانهههههب االداريهههههة المرتبطهههههة يعمهههههل علهههههى اكسهههههاب 

 .        بممارسة النشاط اال صفي
    

 

 المجال الثالث : المتطلبات المهنية / الفنية 

 تصلح الممارسات المهنية  ت
ال 

 تصلح

تصلح 

بعد 

 التعديل

تنقل الى 

 محور اخر

1 

يمتلهههههههك بنيهههههههة معرفيهههههههة خاصهههههههة بفهههههههن األداء والخطهههههههط 

ويسههههههتخدمها بصههههههورة وظيفيههههههة أثنههههههاء شههههههرح وعههههههرض 

 .المهارة الحركية 

    

2 
مههن المهههارة فههي أدائههه لألنشههطة ( الكفايههة)يتميههز بحههد أدنههى 

 .الرياضية والمهارات
    

3 
قدرتهههههه علهههههي جهههههذب انتبهههههاه المتعلمهههههين وإثهههههارة تفكيهههههرهم  

 لموضوع الدرس.
    

  4 
يمتلههههك طاقههههة أبداعيههههة وخالقههههة فههههي تقههههدير األداء الجمههههالي 

 المتكامل .
    

5 
يميهههز بهههين األوضهههاع والحركهههات الصهههحيحة بغهههرض الحفهههاظ 

 .علي القوام الجيد للطلبة 
    

6 
يؤكهههد علهههي العوامهههل السهههلبية وااليجابيهههة المرتبطهههة بالنشهههاط 

 .الحركي والصحة للحفاظ علي القوام السليم
    

  7 
قدرتههههه علههههى ربههههط اجههههزاء المهههههارات والتمههههارين الحركيههههة 

 .وفقا للترتيب العام 
    

8 
قدرتههههههه علههههههى اكتشههههههاف الطلبههههههة المههههههوهبين و المتفههههههوقين 

 رياضيا .
    

  9 
يههههتمكن مههههن اكتشههههاف حههههاالت التههههأخر الرياضههههي وا عاقههههة 

 .البدنية  وتعديل النشاط بما يناسبها
    

 

10 

قابليتهههه علهههي التكيهههف مهههع ظهههروف بيئهههة المدرسهههة والهههتعلم  

 .المتاحة
    

 المجال الرابع : المتطلبات المهنية / التدريسية 
 أ : مهارة تخطيط الدرس

تنقل الى تصلح ال  تصلح الممارسات المهنية                        ت
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بعد  تصلح

 التعديل

 محور اخر

     . بأهداف الدرسيكون ملًما إلماماً تاماً  1
  2 

يقههههوم بدعههههداد الخطههههة اليوميههههة والشهههههرية والسههههنوية للعههههام 

 . الدراسي وملتزم بها
    

  3 
يخطههههط لالنشههههطة المصههههاحبة للفعاليههههات والتمههههارين الخاصههههة 

 . لحصة التربية الرياضية 
    

  4 
يراعهههي قهههدرات ومههههارات الطلبهههة فهههي التخطهههيط لبهههرامج درس 

 .التربية الرياضة 
    

     .يشرك الطلبة في التخطيط لبرامج وأنشطة الدرس  5  
  6 

 يخطط لمواقف تعليمية وتدريبية تثير دافعية الطلبة

 .وأهتماماتهم وتدفعهم للمشاركة فيها بايجابية  
    

   7 
يتأكههههد مههههن سههههالمة االدوات واالجهههههزة قبههههل اسههههتخدامها فههههي 

 .التعليم والتدريب على االنشطة 
    

  8 
يقههههوم بتخطههههيط الملعههههب وتوظيفههههه أثنههههاء التعلههههيم و التههههدريس 

 .بطريقة نموذجية
    

     . يصمم مخطط لالختبارات وقياس مدى تحقق األهداف 9  

 ب : مهارة تنفيذ الدرس

 تصلح الممارسات المهنية  ت
ال 

 تصلح

تصلح بعد 

 التعديل

تنقل الى 

 محور اخر

10 
يجهز مجموعة تمارين وانشطة رياضية تعليمية مشجعة وجذابهة 

 .في بداية الدرس الثارة وتركيز الطلبة نحوا التعلم 
    

     .يتخذ مكاناً مناسباً ليراه جميع الطلبة ويسمعون صوته بوضوح 11
12 

يجري إحماًء  مشهوقاً ومتنوعهاً تتضهح مهن خاللهه أههداف الهدرس 

 .بصورة جلية
    

13 
التنههوع فههي محتههوى ا حمههاء والههذي يحقههق التهيئههة الشههاملة مههن 

 . الناحية البدنية والمهارية  والنفسية 
    

14 
يخلق روح التنافس بين الطالب عن طريق مجموعة من األنشطة 

 .التنافسية المحببة لديهم
    

15 
خبهههههرات علهههههى يسهههههتخدم الحهههههوار كوسهههههيلة مهمهههههة للتعهههههرف 

 .والمهارية المكتسبةوقدرات الطالب البدنية 
    

16 
التنهههوع فهههي تمرينهههات ا عهههداد البهههدني الخهههاص بالمههههارة المهههراد 

 .تعليمها وعرضها 
    

 

17 

     . يتيح الفرصة للطلبة بأداء المهارة والحركة اكثر من مرة 

18 
يعمههههل علههههى تنميههههة الثقافههههة الرياضههههية و ا حسههههاس بالجمههههال 

 .للطالبالحركي و رفع الروح الرياضية 
    

  

19 

يهههربط  محتهههوى الهههدرس الجديهههد بالهههدرس السهههابق اي المههههارة 

 .السابقة بالالحقة 
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20 

يقههههوم بتكههههرار األداء بطريقههههة مشههههوقة وفعالههههة تجههههذب الطلبههههة  

 .وتحقق المستويات األدائية المرغوبة
    

21 
يعهههزز أداء الطلبهههة بصهههفة مسهههتمرة عهههن طريهههق اسهههتخدام أنمهههاط 

 .التعزيزمختلفة من 
    

22 
ولهههيس تصهههيد  يعمهههل مهههع الطلبهههة وفهههق مبهههدأ تصهههعيد النجاحهههات

 .األخطاء
    

23 
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لشرح مفاهيم المادة  

 .الدراسية ومهارتها لجميع الطلبة بسهولة ويسر    
    

24 
يسهههههتخدم أسهههههاليب وطرائهههههق التهههههدريس التهههههي تطهههههور وتنمهههههي 

 والجسمية للطلبة .القوى العقلية والنفسية 
    

25 
يسههههتخدم أسههههاليب وطرائههههق التههههدريس التههههي تخلههههق جههههو مههههن 

 .األلفة بين المدرس والطلبة
    

26 
أنسب الوسائل التعليمية المالئمة لطبيعة وخصائص  يحدد

 المرحلة السنية للطلبة والتي تحقق األهداف التعليمية .
    

27 
 ً والتي تعمل على توفير  يختار الوسائل التعليمية األكثر تشويقا

 الوقت والجهد والتكاليف.
    

28 
يحقق الراحة النفسية و الجسمية للطلبة أثناء عرض الوسيلة 

 التعليمية ليتركز اهتمامهم على محتواها. 
    

 ج : مهارة تقويم الدرس
 

يمتلههههههك مهههههههارة المتابعههههههة والتقيههههههيم لمسههههههتوى الطلبههههههة البههههههدني  29

 .والمهاري والمعرفي 
    

يحههههههههرص علههههههههى التقههههههههويم الشههههههههامل فههههههههي ضههههههههوء األهههههههههداف  30

     ( . مهارية-وجدانية-معرفية)التعليمية

-بطاقهههات التسهههجيل -المالحظهههة)يسهههتخدم أسهههاليب تقهههويم متنوعهههة  31

لرصهههههد وفههههههم مسهههههتويات الطلبهههههة  التحصهههههيلية ( كتابهههههة تقهههههارير

 .والمهارية وفهمها 

    

32 
مهارة او تمرين                                                                   يقوم أداء الطالب بعد االنتهاء من كل 

 كجزء من أجزاء الدرس االساسية .
    

     يستخدم اساليب التقويم المناسبة للمرحلة العمرية . 33

34 
من نتائج االختبارات كتغذية راجعة لتحسين طرق وأساليب يستفيد 

 .التدريس والتدريب 
    

     يحلل نتائج التقويم وتشخيص نقاط القوة ونواحي الضعف 35

     يصمم أدوات للتقويم الذاتي بمشاركة الطلبة والزمالء . 36
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 (12ملحق )
 مقياس الكفايات التدريسية المطبق على عينة البناء ) الصورة االولية (

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

  البدنية وعلوم الرياضة التربيةكلية 
جامعة القادسية        

الدكتوراه  /الدراسات العليا  
 

مجموعة مهارات وقدرات ومعارف يجب على المدرس من امتالكها للقيام بواجباته :  الكفايات التدريسية هي
 . لياته على أحسن وجه وأدق صورةومسئو 

               السادة / مدرسي التربية الرياضية ............................. المحترمون       

  

 :    تحية طيبة 

يحتوي على فقرات تعبر عن بعض المواقرف التربويرة  ذيبين أيديكم مقياس الكفايات التدريسية ال
الترري تصررادفكم أثنرراء عملكررم كمدرسرري للتربيررة الرياضررية , والمقيرراس يشررتمل علررى خمسررة برردائل , 

بكل دقة , وتتم االجابة على الفقرات جميعهرا بصرد  وامانرة , وتأكردوا بأنره  ءتهالمطلوب منكم قرا
 كم لغرا البحء العلمي فقط , جاباتاليس هناح اجابات صحيحة او خاط ة و 

 على احد بدائل الاجابة التي تناسبكم في المقياس(  √يرجى وضع علامة )  

 

 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام )شاكرا   

 

 

 

 

 
 

اه        طالب الدكتور   

 حسين جاسم جويد       
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 الفقرات ت
أتفق 

 ً  تماما

ال  محايد أتفق

 أتفق

ال اتفق 

 اطالقاً 

1 
أستخدم معارفي العامة وخبراتي السابقة في المجال  

 الرياضي في تدريس وتنمية مهارات الطلبة في الدرس 
     

2 
أسعى لتحسين الجانب المعرفي للطالب من خالل تنمية 

 مختلف حواسه .
     

3 
أحاول البحث عن فهم وحل بعض الصعوبات والعراقيل التي 

      تعترضني اثناء تدريس الطلبة .

4 
أشارك في مختلف الدروس والمحاضرات التدريسية 

 والتدريبية الخاصة بتدريس التربية الرياضية .
     

5 
أطلع على مختلف مناهج التربية الرياضية ولكافة المراحل 

 لتطوير ادائي وخبراتي المهارية التدريسية .
     

      أختار ما يالئم الطلبة لبناء معارفهم ومهاراتهم  . 6
7 

دقات القلب ... (  –أدراك الكفاية الفسيولوجية ) التنفس 

 لألجهزة الوظيفية للجسم .
     

8 
أحرص على تحضير ومتابعة الوحدة التعليمية ) الخطة 

 اليومية ( لدرس التربية الرياضية .
     

9 
صفات البدنية والحركية أحرص على اكساب الطلبة ال

 األساسية 
     

10 
المؤتمرات العلمية التي تقيمها مديرية التربية أشارك في 

 والجهات ذات العالقة في مجال تخصصي .
     

11 
أتبادل المعارف والمعلومات والخبرات مع زمالئي 

 التدريسين .
     

12 
ألتزم بأداء درس التربية الرياضية وفق التوزيع األسبوعي 

 المعتمد .
     

13 
التي تتناسب مع مواقف الوحدة أختار الوسائل التعليمية 

 التدريسية .
     

      أسعى للقيام بتمارين نموذجية لزيادة مهارة الطالب . 14
      أهيء االدوات واالجهزة للدرس حسب االمكانات المتوفرة  15
      أومن عودة الطالب الى صفوفهم عند أنتهاء الدرس . 16
      أثناء التعليم .أراعي الفروق الفردية بين اطالب  17
18 

أقوم بتعليم وتدريب الطلبة على ممارسة األنشطة الرياضية 

 الالصفية  
     

19 
أعرض المهارة والنشاط المراد تعليمه عرضا متسلسال 

 منطقيا .
     

20 
أستثمر الوقت استثمار جيد وامتلك انسيابية عند االنتقال 

 بأقسام الدرس .
     

      أهتم بالنواحي السلوكية اثناء درس التربية الرياضية  21
22 

أقدم للطلبة التغذية الراجعة لتصحيح واتقان األنشطة 

 والمهارات .
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23 
أستخدام االثارة الوجدانية والعاطفية في افتتاح درس التربيهة 

 الرياضية .
     

      أعمل على انشاء العالقات الطيبة بين الطلبة . 24
      أحفز الطلبة بعبارات تشجيعية . 25
      أساعد الطلبة على االهتمام بالصورة الجسدية الجمالية . 26
      أوجه عبارات العتاب للطلبة المشاغبين . 27
28 

أغهرس فههي شخصههية الطلبههة التمتههع بههالروح الرياضههية وتقبههل 

 الهزيمة .
     

      نفوس الطلبة .أغرس القيم األخالقية العليا في  29
30 

اشههجع الطلبههة علههى الممارسههات والفعاليههات الترويحيههة خههالل 

 العطلة الصيفية .
     

      أدراك نواحي القوة والضعف واالحساس بأستجابات الطلبة . 31
      أحب ان يكون لي دور فعال بين زمالئي وطلبتي في المدرسة  32
      دور الطلبة لقيادة الدرس.لدي القدرة على القيادة وتفعيل  33
34 

يكتسب الطالب معارف وخبرات متنوعة من خالل درس 

 التربية الرياضية 
     

35 
يكون لدى الطالب ميول واتجاهات الداء درس التربية 

 الرياضية .
     

36 
تقبل الطالب الهزيمة بروح رياضية اثناء المنافسة مع 

 الزمالئي .
     

بروح المبادرة وتحمل المسؤولية . يتحلى الطالب 37       
38 

يهتم بالصورة الجمالية لجسده من حيث نظافة الجسم 

 والثياب .
     

39 
يستوعب الطالب وينفذ كل ما يطلب منه اثناء األداء الحركي 

 بأهتمام 
     

      اتحلى بنشوة بذل الجهد. 40
      استجابة الطلبة اثناء تدخلي لتصحيح األخطاء. 41
      استجابة الطلبة والتفاعل مع األلعاب المختارة. 42
      تفاعل الطلبة اثناء اثارتهم خالل درس التربية الرياضية. 43
44 

ان تكون المخصصات المالية لدعم المتطلبات الرياضية غير 

  ة .ضعيفة من قبل مديريات التربية والوزار
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 (13ملحق )

 المهني ( المطبق على عينة البناء ) الصورة االولية (مقياس) االداء 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية

 جامعة القادسية      

 اهالدكتور  /الدراسات العليا  
                                         

 داء المهني :اال            

               السادة / مدرسي التربية الرياضية ............................. المحترمون       

  

 :    تحية طيبة 

يحتوي على فقرات تعبر عن بعض المواقرف التربويرة  ذيبين أيديكم مقياس الكفايات التدريسية ال
الترري تصررادفكم أثنرراء عملكررم كمدرسرري للتربيررة الرياضررية , والمقيرراس يشررتمل علررى خمسررة برردائل , 

بكل دقة , وتتم االجابة على الفقرات جميعهرا بصرد  وامانرة , وتأكردوا بأنره  ءتهالمطلوب منكم قرا
 كم لغرا البحء العلمي فقط , جاباتاليس هناح اجابات صحيحة او خاط ة و 

 على احد بدائل الاجابة التي تناسبكم في المقياس(  √يرجى وضع علامة )  

 

 لكم تعاونكم مع خالص الاحترام )شاكرا   

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

اه        طالب الدكتور   

 حسين جاسم جويد       
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ً  دائما الفقرات ت ً  غالبا  أبداً  نادراً  احيانا

      .بمظهره الشخصي في إطار القيم المهنية هتمي 1

      .يلتزم بالزي الرياضي  المناسب  2

      متميز بالسلوك التربوي القويم . 3

4 
قدرتههههه علههههي التكيههههف مههههع زمالئههههه بالمدرسههههة فههههي ضههههوء 

 .االحترام المتبادل 
     

5 
يعتهههههرف بمهههههواطن القهههههوة والضهههههعف فهههههي شخصهههههيته مهههههع   

 مساره . استعداده لتصحيح
     

6 
يتحلههههى بالصههههبر والثبههههات االنفعههههالي وعههههدم تنههههاول األمههههور 

 .بصرامة شديدة
     

      .متميز بالسيطرة علي النفس في حالة الغضب  7

8 
قههههادر علههههى تههههوفير جههههو مههههن التعههههاون بينههههه وبههههين مدرسههههي 

 .التربية الرياضية
     

9 
يحهههههههرص علهههههههى التعهههههههاون الكامهههههههل مهههههههع مشهههههههرفي ا دارة 

   .المختلفة التعليمية  والتجاوب مع توجيهاتهم
     

10 
يغههههرس العههههادات الصههههحية والقواميههههة السههههليمة عنههههد الطلبههههة  

 .للوقاية من العادات الخاطئة
     

      .يراعي العدالة والمساواة واالحترام مع جميع الطلبة  11

 

 ت
 الفقرات

 
ً  دائما ً  غالبا  أبداً  نادراً  احيانا

12 
بتحديد خطوات التدريس واألسهلوب ألتتبعهي  نجهاز خطهة  يقوم

 .الدراسة
     

      يلتزم بالدوام الكامل طيلة اليوم  13

       .يقوم بتنظيم وإدارة االصطفاف الصباحي  14

      .يلتزم بالنظام المدرسي والمحافظة عليه 15

16 
إدارة عمليهههة التعلهههيم والهههتعلم للمههههارات واالنشهههطة  يسهههتطيع

 .الحركية بكفاءة 
     

      .يشجع الطلبة على العمل التعاوني في الدرس  17

      .يختار التشكيل المناسب للفعاليات واالنشطة الرياضية  18

19 
يراعهههههي االعهههههداد والتجهيهههههز لعمليهههههة التهههههدريس والتهههههدريب 

 .بوقت كافي 
     

20 
يحهههدد االنشهههطة الصهههفية والالصهههفية وتشهههجيع الطلبهههة علههههى 

 .االشتراك بتلك االنشطة 
     

21 
يسهههاهم مسهههاهمة فاعلهههة فهههي تنظهههيم وادارة النشهههاط الهههداخلي 

 .والخارجي بمساعدة المدرسين 
     

22 
يهههههتم بالمشههههاركة الفاعلههههة فههههي االجتماعههههات التههههي تعقههههدها 

 .ادارة المدرسة
     

23 
الطلبههههة الجوانههههب االداريههههة المرتبطههههة يعمههههل علههههى اكسههههاب 

 .        بممارسة النشاط الالصفي
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 ت
 الفقرات

 
ً  دائما ً  غالبا  أبداً  نادراً  احيانا

24 

يمتلههههههههك بنيههههههههة معرفيههههههههة خاصههههههههة بفههههههههن األداء والخطههههههههط 

ويسهههتخدمها بصهههورة وظيفيهههة أثنهههاء شهههرح وعهههرض المههههارة 

 .الحركية 

     

25 
مههن المههههارة فههي أدائهههه لألنشهههطة ( الكفايهههة)يتميههز بحهههد أدنههى 

 .الرياضية والمهارات
     

26 
قدرتهههههه علهههههي جهههههذب انتبهههههاه المتعلمهههههين وإثهههههارة تفكيهههههرهم  

 لموضوع الدرس.
     

27 
يمتلههههك طاقههههة أبداعيههههة وخالقههههة فههههي تقههههدير األداء الجمههههالي 

 المتكامل .
     

28 
يميهههز بهههين األوضهههاع والحركهههات الصهههحيحة بغهههرض الحفهههاظ 

 .علي القوام الجيد للطلبة 
     

29 
يؤكهههد علهههي العوامهههل السهههلبية وااليجابيهههة المرتبطهههة بالنشهههاط 

 .الحركي والصحة للحفاظ علي القوام السليم
     

30 
قدرتههههه علههههى ربههههط اجههههزاء المهههههارات والتمههههارين الحركيههههة 

 .وفقا للترتيب العام 
     

31 
قدرتههههههه علههههههى اكتشههههههاف الطلبههههههة المههههههوهبين و المتفههههههوقين 

 رياضيا .
     

32 
يههههتمكن مههههن اكتشههههاف حههههاالت التههههأخر الرياضههههي وا عاقههههة 

 .البدنية  وتعديل النشاط بما يناسبها
     

33 
قابليتهههه علهههي التكيهههف مهههع ظهههروف بيئهههة المدرسهههة والهههتعلم  

 .المتاحة
     

 

 ت
 الفقرات

 
ً  دائما ً  غالبا  أبداً  نادراً  احيانا

      . يكون ملًما إلماماً تاماً بأهداف الدرس   34

35 
يقهههوم بدعهههداد الخطهههة اليوميهههة والشههههرية والسهههنوية للعهههام 

 . الدراسي وملتزم بها
     

36 
يخطهههههههط لالنشهههههههطة المصهههههههاحبة للفعاليهههههههات والتمهههههههارين 

 . الخاصة لحصة التربية الرياضية 
     

37 
يراعههههي قههههدرات ومهههههارات الطلبههههة فههههي التخطههههيط لبههههرامج 

 .درس التربية الرياضة 
     

      .يشرك الطلبة في التخطيط لبرامج وأنشطة الدرس  38

39 
 يخطط لمواقف تعليمية وتدريبية تثير دافعية الطلبة

 .وأهتماماتهم وتدفعهم للمشاركة فيها بأيجابية  
     

40 
يتأكهههد مهههن سهههالمة االدوات واالجههههزة قبهههل اسهههتخدامها فهههي 

 .التعليم والتدريب على االنشطة 
     

41 
يقهههوم بتخطهههيط الملعهههب وتوظيفهههه أثنهههاء التعلهههيم و التهههدريس 

 .بطريقة نموذجية
     

42 
 يصههمم مخطههط لالختبههارات وقيههاس مههدى تحقههق األهههداف

. 
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 ت
 الفقرات

 
ً  دائما ً  غالبا  أبداً  نادراً  احيانا

43 
يجههههز مجموعهههة تمهههارين وانشهههطة رياضهههية تعليميهههة مشهههجعة 

 .وجذابة في بداية الدرس ألثارة وتركيز الطلبة نحوا التعلم 
     

44 
يتخهههذ مكانهههاً مناسهههباً ليهههراه جميهههع الطلبهههة ويسهههمعون صهههوته 

 .بوضوح
     

45 
يجري إحماًء  مشوقاً ومتنوعاً تتضح من خالله أهداف الهدرس 

 .بصورة جلية
     

46 
التنوع في محتهوى ا حمهاء والهذي يحقهق التهيئهة الشهاملة مهن 

 . الناحية البدنية والمهارية  والنفسية 
     

47 
يخلههق روح التنهههافس بههين الطهههالب عهههن طريههق مجموعهههة مهههن 

 .األنشطة التنافسية المحببة لديهم
     

48 
خبهههههرات علهههههى يسهههههتخدم الحهههههوار كوسهههههيلة مهمهههههة للتعهههههرف 

 .وقدرات الطالب البدنية والمهارية المكتسبة
     

49 
التنههههوع فهههههي تمرينهههههات ا عهههههداد البهههههدني الخهههههاص بالمههههههارة 

 .المراد تعليمها وعرضها 
     

50 
يتههههيح الفرصههههة للطلبههههة بههههأداء المهههههارة والحركههههة اكثههههر مههههن 

 . مرة 
     

51 
يعمهههل علهههى تنميهههة الثقافهههة الرياضهههية و ا حسهههاس بالجمهههال 

 .رفع الروح الرياضية للطالبالحركي و 
     

52 
يههههههربط  محتههههههوى الههههههدرس الجديههههههد بالههههههدرس السههههههابق اي 

 .المهارة السابقة بالالحقة 
     

53 
يقهههوم بتكهههرار األداء بطريقهههة مشهههوقة وفعالهههة تجهههذب الطلبهههة  

 .وتحقق المستويات األدائية المرغوبة
     

54 
يعههههزز أداء الطلبههههة بصههههفة مسههههتمرة عههههن طريههههق اسههههتخدام 

 .أنماط مختلفة من التعزيز
     

55 
ولههيس تصههيد  يعمههل مههع الطلبههة وفههق مبههدأ تصههعيد النجاحههات

 .األخطاء
     

56 
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لشرح مفاهيم المادة  

 .الدراسية ومهارتها لجميع الطلبة بسهولة ويسر    
     

57 
يسههههتخدم أسههههاليب وطرائههههق التههههدريس التههههي تطههههور وتنمههههي 

 العقلية والنفسية والجسمية للطلبة .القوى 
     

58 
يسهههتخدم أسههههاليب وطرائهههق التههههدريس التههههي تخلهههق جههههو مههههن 

 .األلفة بين المدرس والطلبة
     

59 
أنسب الوسائل التعليمية المالئمة لطبيعة وخصائص  يحدد

 المرحلة السنية للطلبة والتي تحقق األهداف التعليمية .
     

60 
التعليمية األكثر تشويقاً والتي تعمل على توفير يختار الوسائل 

 الوقت والجهد والتكاليف.
     

61 
يحقق الراحة النفسية و الجسمية للطلبة أثناء عرض الوسيلة 

 التعليمية ليتركز اهتمامهم على محتواها. 
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 ت
 الفقرات 

  
ً  دائما ً  غالبا  أبداً  نادراً  احيانا

يمتلههههك مهههههارة المتابعههههة والتقيههههيم لمسههههتوى الطلبههههة البههههدني  62

 .والمهاري والمعرفي 
     

يحههههههرص علههههههى التقههههههويم الشههههههامل فههههههي ضههههههوء األهههههههداف  63

 ( . مهارية-وجدانية-معرفية)التعليمية
     

بطاقهههههات  -المالحظهههههة)يسهههههتخدم أسهههههاليب تقهههههويم متنوعهههههة  64

لرصههههد وفهههههم مسههههتويات الطلبههههة  ( كتابههههة تقههههارير-التسههههجيل

 .التحصيلية والمهارية وفهمها 

     

65 
يقوم أداء الطالب بعد االنتهاء من كل مهارة او تمرين                                                                   

 كجزء من أجزاء الدرس االساسية .
     

      للمرحلة العمرية .يستخدم اساليب التقويم المناسبة  66

67 
من نتائج االختبارات كتغذية راجعة لتحسين طرق يستفيد 

 .وأساليب التدريس والتدريب 
     

      يحلل نتائج التقويم وتشخيص نقاط القوة ونواحي الضعف 68

      يصمم أدوات للتقويم الذاتي بمشاركة الطلبة والزمالء . 69
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 ( 14ملحق ) 
 مقياس الكلايات التدريسية المطبق عل  عينة التقنين )الصورة النهائية (

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة القادسية           

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية
الدراسات العليا/الدكتوراه       

             

 مقياس الكفايات التدريسية 
             

: مجموعة مهارات وقدرات ومعارف يجب على المدرس من هي الكفايات التدريسية     
 . لياته على أحسن وجه وأدق صورةئو متالكها للقيام بواجباته ومسا
 

               السادة / مدرسي التربية الرياضية ............................. المحترمون       

  

 :    تحية طيبة 

يحتوي على فقرات تعبر عن بعض المواقرف التربويرة  ذيمقياس الكفايات التدريسية البين أيديكم 
الترري تصررادفكم أثنرراء عملكررم كمدرسرري للتربيررة الرياضررية , والمقيرراس يشررتمل علررى خمسررة برردائل , 

بكل دقة , وتتم االجابة على الفقرات جميعهرا بصرد  وامانرة , وتأكردوا بأنره  ءتهالمطلوب منكم قرا
 جاباتكم لغرا البحء العلمي فقط ,اليس هناح اجابات صحيحة او خاط ة و 

 على احد بدائل الاجابة التي تناسبكم في المقياس(  √يرجى وضع علامة )  

 

 
  (لكم تعاونكم مع خالص الاحترام )شاكرا  

 
 

 
ه   الدكتوراطالب 

حسين جاسم جويد 
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 الفقرات ت
أتفق 

 ً  تماما

ال اتفق  ال أتفق محايد أتفق

 ً  اطالقا

1 

أستخدم معارفي العامة وخبراتي السابقة في  

س وتنمية مهارات المجال الرياضي في تدري

 الطلبة في الدرس

   
 

 

2 
أسعى لتحسين الجانب المعرفي للطالب من خالل 

 تنمية مختلف حواسه .
     

3 
أحاول البحث عن فهم وحل بعض الصعوبات 

 والعراقيل التي تعترضني اثناء تدريس الطلبة .
     

4 

أشارك في مختلف الدروس والمحاضرات 

التدريسية والتدريبية الخاصة بتدريس التربية 

 الرياضية .

   
 

 

5 

أطلع على مختلف مناهج التربية الرياضية ولكافة 

ادائي وخبراتي المهارية المراحل لتطوير 

 التدريسية .

   
 

 

      أختار ما يالئم الطلبة لبناء معارفهم ومهاراتهم  . 6

7 
دقات  –أدراك الكفاية الفسيولوجية ) التنفس 

 القلب ... ( لألجهزة الوظيفية للجسم .
     

8 
أحرص على تحضير ومتابعة الوحدة التعليمية ) 

 التربية الرياضية .الخطة اليومية ( لدرس 
     

9 
أحرص على اكساب الطلبة الصفات البدنية 

 والحركية األساسية .
     

10 
أشارك في المؤتمرات العلمية التي تقيمها مديرية 

 جهات ذات العالقة في مجال تخصصي التربية وال
     

11 
أتبادل المعارف والمعلومات والخبرات مع 

 زمالئي التدريسين .
     

12 
ألتزم بأداء درس التربية الرياضية وفق التوزيع 

 األسبوعي المعتمد .
     

13 
أختار الوسائل التعليمية التي تتناسب مع مواقف 

 الوحدة التدريسية .
     

14 
أسعى للقيام بتمارين نموذجية لزيادة مهارة 

 الطالب .
     

15 
أهيء االدوات واالجهزة للدرس حسب االمكانات 

 المتوفرة 
     

16 
أومن عودة الطالب الى صفوفهم عند أنتهاء 

 الدرس .
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      أراعي الفروق الفردية بين اطالب أثناء التعليم . 17

18 
أقوم بتعليم وتدريب الطلبة على ممارسة األنشطة 

 الرياضية الالصفية  
     

19 
المهارة والنشاط المراد تعليمه عرضا أعرض 

 متسلسال منطقيا .
     

20 
أستثمر الوقت استثمار جيد وامتلك انسيابية عند 

 االنتقال بأقسام الدرس .
     

21 
وكية اثناء درس التربية أهتم بالنواحي السل

 الرياضية
     

22 
أقدم للطلبة التغذية الراجعة لتصحيح واتقان 

 والمهارات .األنشطة 
     

23 
أسههتخدام االثههارة الوجدانيههة والعاطفيههة فههي افتتههاح 

 درس التربية الرياضية .
     

      أعمل على انشاء العالقات الطيبة بين الطلبة . 24
      أحفز الطلبة بعبارات تشجيعية . 25

26 
أسههاعد الطلبههة علههى االهتمههام بالصههورة الجسههدية 

 الجمالية .
     

      أوجه عبارات العتاب للطلبة المشاغبين . 27

28 
أغههههرس فههههي شخصههههية الطلبههههة التمتههههع بههههالروح 

 الرياضية وتقبل الهزيمة .
     

      أغرس القيم األخالقية العليا في نفوس الطلبة . 29

30 
اشهههههجع الطلبهههههة علهههههى الممارسهههههات والفعاليهههههات 

 الترويحية خالل العطلة الصيفية .
     

31 
أدراك نههههههواحي القههههههوة والضههههههعف واالحسههههههاس 

 الطلبة . باستجابات
     

32 
أحب ان يكون لي دور فعهال بهين زمالئهي وطلبتهي 

 في المدرسة 
     

33 
لدي القدرة على القيادة وتفعيل دور الطلبة لقيهادة 

 الدرس.
     

34 
يكتسب الطالب معارف وخبرات متنوعة من خالل 

 درس التربية الرياضية 
     

35 
درس  ءال دايكون لدى الطالب ميول واتجاهات 

 التربية الرياضية .
     

36 
تقبل الطالب الهزيمة بروح رياضية اثناء 

. الزمالءالمنافسة مع   
     

37 
 يتحلى الطالب بروح المبادرة وتحمل المسؤولية .
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38 
يهتم بالصورة الجمالية لجسده من حيث نظافة 

 الجسم والثياب .
     

39 
يستوعب الطالب وينفذ كل ما يطلب منه اثناء 

  باهتماماألداء الحركي 
     

      اتحلى بنشوة بذل الجهد. 40
      استجابة الطلبة اثناء تدخلي لتصحيح األخطاء. 41
      استجابة الطلبة والتفاعل مع األلعاب المختارة. 42

43 
التربية تفاعل الطلبة اثناء اثارتهم خالل درس 

 الرياضية.
     

44 

ان تكون المخصصات المالية لدعم المتطلبات 

الرياضية غير ضعيفة من قبل مديريات التربية 

  . ةوالوزار
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 ( 15ملحق ) 
 مقياس االداء المهن  المطبق عل  عينة التقنين )الصورة النهائية (

 
 

العلمي وزارة التعليم العالي والبحث  
جامعة القادسية           

  البدنية وعلوم الرياضة كلية التربية
الدراسات العليا/الدكتوراه       

             

  مقياس ) الاداء المهني (
             

بأنه القدرة على أداء سلوح معين يرتبط بمهام معينة ويعبر عنه االداء المهني هو:     
التحركات او األقوال وتتكون من مجموعة من المعارف والمهارات بمجموعة من التصرفات او 

واالتجاهات التي تتصل اتصاال مباشرا ببعد معين وتؤدل بمستول معين من اإلتقان يضمن 
 تحقيق األهداف بشكل مباشر

 

               السادة / مدرسي التربية الرياضية ............................. المحترمون       

  

 :    تحية طيبة 

يحترروي علررى فقرررات تعبررر عررن بعررض المواقررف التربويررة  ذيالررالداء المهنرري أيررديكم مقيرراس ا بررين
الترري تصررادفكم أثنرراء عملكررم كمدرسرري للتربيررة الرياضررية , والمقيرراس يشررتمل علررى خمسررة برردائل , 

بكل دقة , وتتم االجابة على الفقرات جميعهرا بصرد  وامانرة , وتأكردوا بأنره  ءتهالمطلوب منكم قرا
 جاباتكم لغرا البحء العلمي فقط ,اليس هناح اجابات صحيحة او خاط ة و 

 الاجابة التي تناسبكم في المقياسعلى احد بدائل (  √يرجى وضع علامة )  

 

 (لكم تعاونكم مع خالص الاحترام  )شاكرا  
 

 
ه   الدكتوراطالب 

حسين جاسم جويد 

  



 186     ...........     ..........................................................................................................  قائمة الملاحق

 
 

 أبدا   نادرا   احيانا   غالبا   دائما الفقرات ت
      .بمظهره الشخصي في إطار القيم المهنية هتمي 1
      .يلتزم بالزي الرياضي  المناسب  2
      متميز بالسلوك التربوي القويم . 3

4 
قدرتههههه علههههي التكيههههف مههههع زمالئههههه بالمدرسههههة فههههي ضههههوء 

 .االحترام المتبادل 
     

5 
يعتهههههرف بمههههههواطن القههههههوة والضهههههعف فههههههي شخصههههههيته مههههههع   

 استعداده لتصحيح مساره .
     

6 
يتحلههههى بالصههههبر والثبههههات االنفعهههههالي وعههههدم تنههههاول األمهههههور 

 .بصرامة شديدة
     

      .متميز بالسيطرة علي النفس في حالة الغضب  7

8 
قههههادر علههههى تههههوفير جههههو مههههن التعههههاون بينههههه وبههههين مدرسههههي 

 .التربية الرياضية
     

9 
يحهههههههرص علهههههههى التعهههههههاون الكامهههههههل مهههههههع مشهههههههرفي ا دارة 

   .المختلفة التعليمية  والتجاوب مع توجيهاتهم
     

10 
يغههههرس العههههادات الصههههحية والقواميههههة السههههليمة عنههههد الطلبههههة  

 .للوقاية من العادات الخاطئة
     

      .يراعي العدالة والمساواة واالحترام مع جميع الطلبة  11

بتحديد خطوات التدريس واألسلوب ألتتبعي  نجاز خطة  يقوم 12

      .الدراسة

      يلتزم بالدوام الكامل طيلة اليوم  13
       .يقوم بتنظيم وإدارة االصطفاف الصباحي  14
      .والمحافظة عليهيلتزم بالنظام المدرسي  15
16 

إدارة عمليهههة التعلهههيم والهههتعلم للمههههارات واالنشهههطة  يسهههتطيع

 .الحركية بكفاءة 
     

      .يشجع الطلبة على العمل التعاوني في الدرس  17
      .يختار التشكيل المناسب للفعاليات واالنشطة الرياضية  18
19 

يراعي االعداد والتجهيز لعملية التدريس والتدريب بوقت كهافي 

. 
     

20 
يحههههدد االنشههههطة الصههههفية والالصههههفية وتشههههجيع الطلبههههة علههههى 

 .االشتراك بتلك االنشطة 
     

21 
يسهههاهم مسهههاهمة فاعلهههة فهههي تنظهههيم وادارة النشهههاط الهههداخلي 

 .والخارجي بمساعدة المدرسين 
     

22 
الفاعلههههة فههههي االجتماعههههات التههههي تعقههههدها يهههههتم بالمشههههاركة 

 .ادارة المدرسة
     

23 
يعمههههل علههههى اكسههههاب الطلبههههة الجوانههههب االداريههههة المرتبطههههة 

 .        بممارسة النشاط الالصفي
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 أبدا   نادرا   احيانا   غالبا   دائما الفقرات ت

24 

يمتلههههههههك بنيههههههههة معرفيههههههههة خاصههههههههة بفههههههههن األداء والخطههههههههط 

ويسهههتخدمها بصهههورة وظيفيهههة أثنهههاء شهههرح وعهههرض المههههارة 

 .الحركية 
     

25 
مهههن المههههارة فهههي أدائهههه لألنشهههطة ( الكفايهههة)يتميهههز بحهههد أدنهههى 

 .الرياضية والمهارات
     

26 
قدرتهههههه علهههههي جهههههذب انتبهههههاه المتعلمهههههين وإثهههههارة تفكيهههههرهم  

 لموضوع الدرس.
     

27 
يمتلههههك طاقههههة أبداعيههههة وخالقههههة فههههي تقههههدير األداء الجمههههالي 

 المتكامل .
     

28 
يميهههز بهههين األوضهههاع والحركهههات الصهههحيحة بغهههرض الحفهههاظ 

 .علي القوام الجيد للطلبة 
     

29 
يؤكهههد علهههي العوامهههل السهههلبية وااليجابيهههة المرتبطهههة بالنشهههاط 

 .الحركي والصحة للحفاظ علي القوام السليم
     

30 
قدرتههههه علههههى ربههههط اجههههزاء المهههههارات والتمههههارين الحركيههههة 

 .وفقا للترتيب العام 
     

31 
قدرتههههههه علههههههى اكتشههههههاف الطلبههههههة المههههههوهبين و المتفههههههوقين 

 رياضيا .
     

32 
يههههتمكن مههههن اكتشههههاف حههههاالت التههههأخر الرياضههههي وا عاقههههة 

 .البدنية  وتعديل النشاط بما يناسبها
     

33 
قابليتهههه علهههي التكيهههف مهههع ظهههروف بيئهههة المدرسهههة والهههتعلم  

 .المتاحة
     

      . يكون ملًما إلماماً تاماً بأهداف الدرس   34
35 

يقهههوم بدعهههداد الخطهههة اليوميهههة والشههههرية والسهههنوية للعهههام 

 . الدراسي وملتزم بها
     

36 
يخطهههههههط لالنشهههههههطة المصهههههههاحبة للفعاليهههههههات والتمهههههههارين 

 . الخاصة لحصة التربية الرياضية 
     

37 
يراعههههي قههههدرات ومهههههارات الطلبههههة فههههي التخطههههيط لبههههرامج 

 .درس التربية الرياضة 
     

38 
يشررررررل الطلبرررررة فررررري التخطررررريط لبررررررام  وأنشرررررطة 

      .الدرس 

 الطلبةيخطط لمواقف تعليمية وتدريبية تثير دافعية  39

 .وأهتماماتهم وتدفعهم للمشاركة فيها بأيجابية  
     

يتأكهههد مهههن سهههالمة االدوات واالجههههزة قبهههل اسهههتخدامها فهههي  40

 .التعليم والتدريب على االنشطة 
     

يقهههههههوم بتخطهههههههيط الملعهههههههب وتوظيفهههههههه أثنهههههههاء التعلهههههههيم و  41

 .التدريس بطريقة نموذجية
     

 مههدى تحقههق األهههدافيصههمم مخطههط لالختبههارات وقيههاس  42

. 
     

 

 



 188     ...........     ..........................................................................................................  قائمة الملاحق

 
      .يتخذ مكاناً مناسباً ليراه جميع الطلبة ويسمعون صوته بوضوح 43

44 
التنوع في محتوى ا حماء والذي يحقق التهيئة الشهاملة مهن الناحيهة 

 . البدنية والمهارية  والنفسية 
     

45 
التنههههوع فههههي تمرينههههات ا عههههداد البههههدني الخههههاص بالمهههههارة المههههراد 

 .تعليمها وعرضها 
     

      . يتيح الفرصة للطلبة بأداء المهارة والحركة اكثر من مرة  46

47 
يهههههربط  محتهههههوى الهههههدرس الجديهههههد بالهههههدرس السهههههابق اي المههههههارة 

 .السابقة بالالحقة 
     

48 
وفعالهههههة تجهههههذب الطلبهههههة  يقهههههوم بتكهههههرار األداء بطريقهههههة مشهههههوقة 

 .وتحقق المستويات األدائية المرغوبة
     

49 
ولههههيس تصههههيد  يعمههههل مههههع الطلبههههة وفههههق مبههههدأ تصههههعيد النجاحههههات

 .األخطاء
     

50 
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لشرح مفاهيم المادة  

 .الدراسية ومهارتها لجميع الطلبة بسهولة ويسر    
     

51 
التهههدريس التهههي تخلهههق جهههو مهههن األلفهههة يسهههتخدم أسهههاليب وطرائهههق 

 .بين المدرس والطلبة
     

52 
يختار الوسائل التعليمية األكثر تشويقاً والتي تعمل على توفير الوقت 

 والجهد والتكاليف.
     

53 
يحقق الراحة النفسية و الجسمية للطلبة أثناء عرض الوسيلة 

 التعليمية ليتركز اهتمامهم على محتواها. 
     

يمتلههههههك مهههههههارة المتابعههههههة والتقيههههههيم لمسههههههتوى الطلبههههههة البههههههدني  54

 .والمهاري والمعرفي 
     

يحههههههههرص علههههههههى التقههههههههويم الشههههههههامل فههههههههي ضههههههههوء األهههههههههداف  55

 ( . مهارية-وجدانية-معرفية)التعليمية
     

-بطاقهههات التسهههجيل -المالحظهههة)يسهههتخدم أسهههاليب تقهههويم متنوعهههة  56

لرصهههههد وفههههههم مسهههههتويات الطلبهههههة  التحصهههههيلية ( كتابهههههة تقهههههارير

 .والمهارية وفهمها 
     

57 
يقوم أداء الطالب بعد االنتهاء من كل مهارة او تمرين                                                                   

 كجزء من أجزاء الدرس االساسية .
     

58 
      للمرحلة العمرية .يستخدم اساليب التقويم المناسبة 

59 
من نتائج االختبارات كتغذية راجعة لتحسين طرق وأساليب يستفيد 

 .التدريس والتدريب 
     

60 
      يصمم أدوات للتقويم الذاتي بمشاركة الطلبة والزمالء .
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The interactive effect of the teaching competencies and the big five 

personality factors on the professional performance of physical education 
teachers / Middle Euphrates region 

The importance of the current study lies in improving the professional 
performance of physical education teachers as a result of their possession of 
teaching competencies and their interaction with the big five positive 
personality factors and their impact on professional performance to improve it, 
which contributes to clarifying the image and creating an integrated 
understanding of the teacher’s personality and performance professionally, 
which gives indications for many of their performance behaviors to invest their 
potentials on The best way, and during the researcher’s experience since he is 
a a physical education teacher and after reviewing of many studies in the 
libraries that related to professional performance and teaching competencies 
on one side, and the big five personal factors on the other, and at the same 
time the knowledge gap represented that there was no study that shed light 
on revealing the Interactive impact of the teaching competencies and the big 
five personality factors and their reflection on the professional performance, 
which prompted the researcher to conduct the current study to identify that 
relationship and its importance, which contributes a complete understanding 
of the physical education teachers personality and to invest their potentials the 
best way. 

The research aims to: identify the teaching competencies and the big five 
personality factors and the professional performance of physical education 
teachers in the middle Euphrates region, as well as to identify the impact of 
teaching competencies and personality factors on professional 
performance,and to find the interactive effect of teaching competencies and 
the big five personality factors in the professional performance, in addition to 
Building a model that has a statistically high level of appropriateness for the 
impact of teaching competencies and personality factors on the professional 

performance of physical education teachers. 
The thesis included a full explanation of the interactive effect, teaching 

competencies, the big five personality factors, and professional performance. 



 
c 

The research methodology and procedures were determined, the researcher 
represented it using the descriptive approach in the style of causal relations 
and in an interactive way. 

The research community was identified with physical education teachers in 
the middle Euphrates region for the academic year (2020-2021), which 
numbered (1223) teachers. 

for the study sample, a section of the research community was selected, 
which numbered (300)teachers of physical education, according to the 
equation of Muhammad Afana 

As a practical procedure, two scales were built, the first of which is teaching 
competencies, consisting of (4) domains, and the second scale is professional 
performance, consisting of (4) main domains and (3) sub-domains. 

The researcher presented each field and its domains to experts and specialists 
to determine its validity for the purpose of applying the two scales to the 
research sample. 

The researcher prepared the scale of the big five factors of personality for 
Costa and Macri, and the researcher followed the steps of preparing the scale 
consisting of (5) domains, and the scientific bases of the measures were 
extracted and the data was unloaded using the statistical tools in the program 
(v23 spss) 

Through the presentation, analysis and discussion of the results of the study, 
the following conclusions were reached: 

There are positive correlations between teaching competencies and the big 
five factors of personality and professional performance, and there is an 
influence relationship between the big five factors of personality and 
professional performance on the one hand, and teaching competencies and 
professional performance on the other hand, in addition to the existence of an 
effect of the interaction of teaching competencies and the big five factors of 
personality in professional performance. 

According to the conclusions reached by the researcher, he recommended 
the following: Adopting measures of (teaching competencies, the big five 
personality factors, and professional performance) to measure these variables 
with physical education teachers on a regular basis, conducting other similar 
studies on male and female teachers of physical education to know their true 
level of teaching competencies and the five factors of personality, especially 
the positive one and their professional performance. 


