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 ( 10/11/2021، قبل للنشر في   9/2021/ 12)قدم للنشر في  
 : ص البحثلخم

جوهر باعتباره  الشخصية  وبسماته  بالمعلم  التربويون  الباحثون  حال   اهتم  يصلح  وال  ومؤدب  موجه  وباعتباره  التربوية  العملية 
صلح المعلم ، وتبلورت فكرة البحث الحالي في التعرف على شخصية معلم التربية الرياضية ومدى تأثيرها على اداءه في التعليم اال اذا  

  .وظيفته والتي تؤثر بشكل مباشر على اداء التالميذ ومدى حبهم للمادة وتعلقهم بها
( وتوظيفه 2005ظة نابس في فلسطين )يهدف البحث الحالي إلى تقنين وتعديل مقياس الشخصية طبق على معلمات في محاف

والتربوي   النفسي  المجال  في  الخبراء  بعد عرضه على مجموعة من   ، اربيل  في  التربية  الرياضية في ممثلية وزارة  التربية  على معلمي 
رة تقييم اداء المعلمين واجراء الصدق والثبات والموضوعية والتحليل االحصائي عليه ، ومقارنته بالتقييم السنوي لألشراف من خالل استما

ذلك   تحقيق  وألجل   ، مناسبة   بتوصيات  والخروج  العالقة  على  للتعرف  بالمعلمين  الخاصة  للمعايير  وفقا  التربويين  المشرفين  قبل  من 
اربيل  في  التربية  وزارة  ممثلية  في  الرياضية  التربية  معلمي  البحث  مجتمع  واشتمل  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحثون  البالغ    ،استخدم 

اما عينة البحث فقد  ( مدرسة ،156( معلم من ثالث محافظات  ) نينوى ، واالنبار ، وصالح الدين ( وموزعين على )  325)   عددهم  
( معلم من معلمين التربية الرياضية موزعين على عينة البناء وعينة التطبيق . وقد عولجت البيانات إحصائيا بواسطة  150اشتملت على )

 الوسط الحسابي، االنحراف المعياري ، النسبة المئوية، اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، معامل االرتباط البسيط لبيرسون .
الباحث تقييم االداء من خالل  و وقد توصل  المعلمين وعالقته االيجابية بين  لقياس شخصية  الشخصية  إلى صالحية مقياس  ن 

السنوية من  قبل المشرفين التربويين  واالختصاصيين وهي استمارة تقييم سنوية معتمدة من قبل وزارة مقارنته باستمارة تقييم اداء المعلمين  
لدى   الشخصية  لديهم توجه نحو دراسة  الذين  الباحثون  قبل  الشخصية من  السمات  بتطبيق مقياس  الباحثون  ، واوصى  العراقية  التربية 

المقيا استخدام  عن  فضال  الرياضية  التربية  وبعدي  معلمين  قبلي  كاختبار  اليه  الرجوع  يمكن  محك  باعتباره  التجريبية  الدراسات  في  س 
 . للتعرف على السمات الشخصية ككل
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Abstract: 

The Educational researchers have interested in the teacher and his personal character as the 

essence of the educational process and as a guide once  and polite and does not fit the status of education  

does not fit only with the teacher's conciliation, and crystallized the idea of the current research aims  to 

identify the personal characteristics of the teacher of sports education and the impact on the performance 

of his job, which directly affect the performance of students and their love of the article And attached to 

them. 

It also aims to  standardize  and modify a measure of personality traits applied to teachers in Nablus 

governorate in 2005 and use it on the teachers of physical education in the representative Ministry of 

Education in Erbil, after presenting it to a group of experts in the field of psychological and educational 

and honesty, consistency, objectivity and statistical analysis, and it compared to the annual evaluation of 

the supervision through the form of evaluation of the performance of teachers and teachers by 

supervisors specialists and educators in accordance with the standards for teachers to identify the 

relationship and exit recommendations appropriate, and in order to achieve this, the researchers used the 

descriptive analytical approach, and included The research community The teachers of the physical 

education in the Ministry of Education in the province of Arbil (325) teachers from three provinces 

(Nineveh, Anbar and Salahuddin) and distributed to (156) schools, the sample of the study has included 

(150) teachers of physical education distributors On sample construction and sample application. The 

data were statistically treated by the arithmetic mean, standard deviation, percentage, T test for two 

independent samples,and  Pearson's simple correlation coefficient . 

The researchers concluded the validity of the personality traits measure and the positive 

correlation between performance evaluations by comparing the annual teacher performance assessment 

form by educational supervisors and specialists, an annual assessment form approved by the Iraqi 

Ministry of Education. They have a tendency towards studying the personality of physical education 
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teachers as well as using the scale in empirical studies as a testable test as a pre and post test to learn 

about personality traits as a whole . 
  

 التعريف بالبحث-1
 المقدمة واهمية البحث :1-1

الشخصيية مفهيوم ليه اهمييه قصيوى فيي عليم الينفس ، وترجيع اهميتهيا لميا لهيا مين تطبيقيات نظريية وعمليية معيا 
راسييتها علييوم عديييدة اهمهييا علييم اليينفس وعلييم االجتميياع وعلييم الطيي  و يرهييا ميين كونهييا موضييوع  يتقاسييم ويشييتر  فييي د 

العلوم االخرى وقد كت  الكثير عن الشخصية وتحدث عنها اخرون ووصيفوها واعطوهيا مئيات التعياريل والتفاسيير مين 
الجواني  والتيي اصيبحت ال ان  للتطور الحاصل في العملية التعليمية والتربويية مين جمييع ،  اجل الوقوف على حقيقتها

تقتصيير علييى اعطيياء المعلومييات فقييط كمييا كييان ينظيير اليهييا فييي السييابق بييل اصييبحت تهييدف الييى اعييداد التالميييذ اعييداد 
شامال ومتكامال من خالل  احداث النمو الشامل للفرد، والدور الكبير للمعلم في احداث هذا التغيير فهيو القيدوة الحسينة 

وتقويم ميدى وو مقيدار التعلييم الميؤثر،  عليه معلم هي المقياس الذي بواسطته ُيمكن الُحكمشخصيَّة الحيث ان  للتالميذ 
ُمنشييغلين بالييدرس  -وبصييورة مناسييبة  -إن التعليييم المييؤثهور هييو الييذي يسييتطيع ون يجييدف طرائييق مختلفيية، لجعييلو التالميييذ 
وكثيير منيا الزال متيأثرا بشخصيية معلميه فيي  ألطول ُمدة ُممكنة من الدرس، وبدون اللجوء إليى اججبيار وعقوبية التلمييذ 

شخصييية المعلييم علييى سييلوكياته والتييي تيينعكس  تييأثيروتكميين اهميييه  البحييث ميين خييالل التعييرف علييى  مييدى ، مرحليية مييا
اثنيياء اعطياء درس التربييية الرياضيية ومييدى انسيجام التالمييذ فييي اليدرس وحييبهم ليه وبالتييالي يينعكس علييى  عليى التالمييذ 
ومحاوليية وضييع الحلييول وتطويرهييا مسييتقبال ميين خييالل الييور  ميين قبييل المشييرف التربييوي  تقييم السيينوي درجيية المعلييم بييال
 .حيث ان عملية النمو مستمرة في الشخصية كون الحياه عملية مستمرة والندوات التربوية 

 مشكلة البحث : 1-2
لع  اجمتاع والتسلية والتيرويح عين اله للتلميذ من يحققيعد درس التربية الرياضية المتنفس الوحيد للتالميذ لما 

وكيفيية تقديميه  واليذي يحيدده معليم التربيية الرياضيية وشخصييته واندفاعه وحيويتيه  حقيقية للتلميذ متعة  حيث يعد  النفس  
عليى شخصيية معليم التربيية الرياضيية  تيأثيرتكمن مشكلة البحث من خالل التعيرف عليى ميد و ،  لدرس التربية الرياضية

مين والتي تنعكس على تقيمه السينوي مين قبيل وحيدة االشيراف التربيوي عليى   االداء الوظيفي في درس التربية الرياضية
ومين جهية اخيرى قلية البحيوث النفسيية التيي ، خالل استمارة التقييم السنوي للمعلمين في ممثليية وزارة التربيية فيي اربييل.
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وخاصة النازحين في ممثلية وزارة التربيية فيي اربييل وميدى تأثيرهيا عليى االداء  ة معلم التربية الرياضية تناولت شخصي
 الوظيفي في درس التربية الرياضية من خالل استمارة التقييم السنوي للمعلمين .    

 هدف البحث :ا 1-3
 : يهدف البحث إلى

وعالقتهييا بتقيييم االداء لمعلمييي التربييية الرياضيية فييي ممثلييية يهيدف البحييث إليى التعييرف علييى درجية الشخصييية  •
 وزارة التربية في اربيل .

 التعرف على مستوى تقييم اداء معلمي التربية الرياضية . •
 مجاالت البحث : 1-4
 ممثلية وزارة التربية في اربيل  .مدارس المجال البشري : معلمي المدارس االبتدائية في  1-4-1
 المكاني : قاعات المدارس االبتدائية في مدارس الممثلية .   المجال 1-4-2 
 . 2019/ 2/1لغاية ولغاية    2018/ 1/7المجال ولزماني : للمدة من  1-4-3
 تحديد المصطلحات  1-5
 . بانها صفة يمكن ان نفرق على اساسها بين بين فرد واخر( : 1998السمة : عرفها ) عالوي ، -

   (198، 1998)عالوي ، 
بانها ذلك التنظيم الثابت والدائم الى حد ما، لطباع الفرد ومزاجه وعقله وبنية   ( :1972،  عرفها )ايزنك:  الشخصية  -

 .(21،  2014طامي ،جسمه، والذي يحدد توافقه الفريد مع بيئته )الق
ياضييية  اثنيياء درس التربييية : علييى انهييا السييلوكيات المتكييررة لمعلييم التربييية الر  ن الشخصررية اجراايرراوويعرررف البرراح  -

 الرياضية والتي تؤدي الى اعجاب التالميذ به واالستمتاع بدرسه والتي تنعكس على درجة تقييمه السنوي .
)  حظة سلوكهم وتصرفاتهم وثناء العميلالتعرفه شاكر بأنه دراسة وتحليل وداء العاملين لعملهم وماالداء الوظيفي :   -

   . (77، 2011شاكر، 
 فييي مدارسييهم ألداء معلييم التربييية الرياضيييةيقييوم بييه  الييذي الجهييد الفكييري والعضييليبأنييه ويعرفررا البرراح ون اجراايررا :  -
 على اكمل وجه . هممهام
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 االطار النظري : -2
 تكيون  وقيد  آلخير، فيرد  مين تتبياين وو النياس فيهيا يختلي  خاصيية وي  "سيمة"  بلفي  المقصيود مفهروم السرمة :  2-1

 االجتماعية كالسمات  مكتسبة السمة تكون  وقد  ضعفه، وو االنفعال شدة مثل المزاجية، كالسمات  فطرًيا استعداًدا السمة
 والسيمات  وآخير، فرد  بين وساسها على تفرق  ون يمكن ةبمكتس وو فطرية صفة هي إذن فالسمة .الخداع وو األمانة مثل

 . (23، 2005الغنام ، آلخر ) فرد  من تتباين ونها ر م ثابتة الفرد  لدى الشخصية
 سم اولبرت السمات الى قسمين وهما على النحو التالي :قولقد            

 سمات وراثية فطرية )بيولوجية ( . •
 سمات مكتسبة متعلمة ) بيئية ( . •

 وتنقسم السمات من حيث النوع الى قسمين :
 االنساني .سمات رئيسية : ولها تاثير مباشر في انماط السلو   •
 سمات ثانوية : وهي اقل وضوحا من السمات الثانوية . •

 حيث ان السمات عند اولبرت تتميز بالخصائص التالية :
خاصية التغير : ان الثبات الذي تتمتع به السمة هو ثبات نسبي فالسمة االنسانية قابلية للتعيديل والتغييير عين  -1

 طريق التعلم .
فالسمة يمكن مالحظتها ويمكن قياسها ايضا وهذا ميا يسياعد عليى معرفية سيلو  خاصية المالحظة والقياس :   -2

 الفرد وتحديد طبيعة هذا السلو  .
خاصيييية الدافعيييية : كيييل سيييمة لهيييا قيييوة دافعيييية معينييية فالسيييمات الفطريييية ذات قيييوة دافعيييية كبييييرة بينميييا السيييمات  -3

 المكتسبة اقل دافعية من الفطرية.
فرد : حيث ان السمات تتغير مع تغيير الحاضير فيي خصيائص النميو االنسياني ارتباط السمة بالعمر الزمني لل -4

     . (41،  2016) شامية ، 
 مفهوم الشخصية :  2-2

 .المعنى اللغوي لكلمة الشخصية ، فالشخص في اللغة العربية هو )سواد االنسان و يره يظهر من بعد(       
 ( 26،  2003، )حامد 
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( وتعني القناع )الوجه( الذي يرتديه الممثل قديما ليقوم بأدوار التمثيل personaلف  )وفي اللغة الالتينية ان      
 . (9، 1998)عسيلة ،في المسرح اال ريقي قديما 

 التفكيريية عاداتيه فيي يظهير كميا الفيرد  لسيلو  العيام األسيلوب  الشخصيية تعنيي فيان العيام المفهيوم حييث  ومن     
 .  ( 133،  2000) القاسم واخرون ، وتغيراته واتجاهاته وميوله وطريقه سلوكه وفلسفته في الحياة 

وتعييددت التعيياريل التييي تناولييت مفهييوم الشخصييية بتعييدد الثقافييات واالزمنيية واهتمامييات العلميياء والطريقيية التييي        
 جاهاته واهتماماته ونظرته لها .حيث عرف علماء النفس الشخصية كل حس  ات ى طبيعة االنسانينظر ال

 :  ةالشخصي السمات 2-3
 للعديد  بالنسبة للسلو  النسيجي لالتساق انعكاس" الشخصية السمات  ون لويس(  وكامل، الطال   وشار )نزار

 . السلو  من معين نوع إلى ثابت  ميل وو استعداد  هي وكذلك  ،المواق  من
 : الشخصية السمات  ونواع  2-3-1

 العصيبي بالجهياز متعلقية وجسيمية راثييةو  عواميل عيدة عليى وتتوق   يره عن تميزه سمة شخص  لكل ون بما
 السيمات  ونيواع تحدييد  مين البيد  فانيه  ,ووخير عاميل بين الترابط قوة على وتعتمد  والتعلم البيئة عوامل على تتوق  مثلما

 :  يلي وكما العوامل هذه حس   الشخصية
 الحركية( القدرات ،  العامة المعارف، الذكاء  )  معرفية  : سمات  .1
 ، االستقرار االنفعالي(المزاجية  الحالة وانفعالية :  وجدانية سمات  .2
 (والعواط  االتجاهات ،،  الميول،  الرغبات )واقعية :  سمات  .3
  )االجتماعي النشاط في االجتماعية، االشترا  للمشكالت  الحساسية)اجتماعية :  سمات  .4

  الشخصية : مكونات  2-3-2
 تفاعيل خيالل مين للرياضيي الشخصيية السيمات  وتطيوير تقيويم فرصية تعيد  الرياضيية األلعياب  ممارسية ون بميا
 فيي مختزنية تكيون  بالتأكييد  فأنهيا التيدري   ومراحيل النميو مراحيل  مختلي  وضيمن ليه المحيطية البيئية ميع الرياضيي
 :هي  مكونات  للشخصية فأن ولذلك الفرد  شخصية
 الجسم تركي   في ثابت  ما هو على يحتوي  بها ، وهو الفرد  يولد  التي النفسية الحيوية الطاقة منبع وهو : الهو .1

 بعييد  وهو ,بالتهذي   المجتمع يتناولها التي الصورة وهو ,والعدوانية الجنسية الفطرية والدوافع الغرائز يتضمنو 
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 ينيدفع انيه ي، ا واألليم الليذة مبيدو نشياطه عليى ويسييطر المنطيق عين شيء يعرف االجتماعية ال المعاير عن
 للنتائج . اعتبار وي ودون  ثمن وبأي وية صورة في عاجال اندفاعا دوافعه إشباع إلى
 بالمعيايير تهيتم خلقيية منطقيية وهيي والالشيعور الواقيع حيياة بيين اتصيال حلقية وتعيد  شيعورية هيي :األنيا .2

 األنيا تؤجيل وعيادة، البيئية  ميع الفيرد  تفاعيل مين تيدريجيا تتكيون  واالنيا ,الواقيع لمييدان وتخضيع، االجتماعيية 
 منها كل ثالثة لعوامل ذلك في وتتعرض  اجتماعيا مقبول طريق إلى الفطري  تعتبرها طريقها وو الدوافع إشباع
 . األعلى واالنا ، الغريزية النزعات  إلحاح وو ومعايره الواقع بقوانينه عالم وهي القوة ،  اية في

، كبيير حيد  إليى شيعوري  وهيو األخالقيية والمعيايير والضيمير واألخالقييات  المثالييات  مخيزون  هو :األعلى  األنا .3
 الفيرد  ثقافية زييادة ميع ويتطيور ويعتدل،  المحبوبة والشخصيات  بالوالدين نموه في ويتأثر ،الفرد  نمو مع وينمو
 الشخصية تكيل عمليات  وينظم يوجه هو الذي األنا انه على المصادر احد  وشار ورد  لما وخالصة .وخبرته
 إلى بالشخصية الوصول جاهدا ويسعى،  العمل إلى بالشخص  تدفع التي الدوافع ويضبط كما ينظم ،  البيئة مع

 بميا العملييات  هيذه فيي مقييد  انيه إال ,الواقيع هيو ذليك كيل فيي والمبيدو ، الواقيع التيي يقبلهيا المرسيومة األهيداف
 عين عجيز فيذذا ,وتوجيهيات  ونيواهي ووامير مين األعليى األنيا مين ميا يصيدر وو حاجات  من ولهو عليه يتطاول
 يحيدث  صيراع حالية فيي كيان األعليى األنيا يملييه وميا ولهو العالم الخارجي يطلبه ما بين والتوفيق مهمته تأدية
 . ( 203،  2013نفسية ) عباس وكريم ،  ضغوط إلى يقوده ون وحيانا

 إجراءات البحث -3
 منهج البحث 3-1

تييم اسييتخدام الميينهج الوصييفي بطريقيية المسييح واالرتبيياط ر كونييه يعطييي صييورة للواقييع الحييياتي ووضييع مؤشييرات 
 . ( 83,  2016) الحوري والحسن , وبناء تنبؤات مستقبلية ر ولمالءمته وطبيعة الدراسة ومشكلتها 

  وعينتا البحث مجتمع 3-2
جموعية العناصير واألفيراد اليذين ينصي  علييهم االهتميام فيي دراسية معينية وو مجموعية ويعرف المجتمع بأنه رم

 .  (249،  2000)وبو صالح ، المشاهدات وو القياسات التي تم جمعها عن تلك العناصرر 
( 325واشتمل مجتمع البحث على معلمي التربية الرياضية في ممثلية وزارة التربيية فيي اربييل والبيالغ عيددهم )

 ( مدرسة .156موزعين على  ) معلم
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، الدقة، السرعة في االنجاز، امكانية التطبيق) التالية : لألسباب  اما عينة البحث تم اختيارها بالطريقة العمدية
والتييي تعنيي راختيييار الباحييث للعينية التييي يييرى مين وجهيية نظييره وو وجهية نظيير الخبييراء وو معرفية بعيي  المعييالم  (الكلفية

 ، (144، 1999) عيالوي وراتيي  ، لمجتميع معيين وخصائصيه ونهيا تمثيل المجتميع األصيلي تمثيياًل سيليمًاراجحصيائية 
( معلييم مييوزعين وقييد جييرى تقسيييم هييذه العينيية أل ييراض البنيياء والتمييييز والتجربيية 150لييذا اشييتملت عينيية البحييث علييى )

 .( يبين تفاصيل مجتمع البحث وعيناته 1والجدول )، االستطالعية والثبات 
 (1الجدول )

 يبين عينة البحث  
 النسبة المئوية   عدد المعلمين  العينة 

 % 80 120 عينة التحليل االحصااي 
 % 6،66 10 عينة ال بات  
 % 13،33 20 عينة التطبيق  

 % 100 150 المجموع
 

 ( يبين توزيع العينة 2جدول )
 المعلمين اسماء المدارس عدد المدارس العينة 
 120 جميع مدارس مملثية اربيل  116 عينة التمييز 

الوحدة االولى، الوحدة الثانية ، السعادة للبنين ، زوزو    8 عينة الثبات  
 3، كازوان ، النجاح االولى ، النجاح الثانية ، الفاربي  

10 

 12 عينة التطبيق  
،  1، بحركة  2، بحركة  3، بحركة 2، السعادة 1الفاربي 

، النا   2، االمين 1قو  تبه ، صالح الدين ، االمين 
 ،العالمية المتحدة ، فينك  

20 

 ادوات البحث 3-3
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 مقياس السمات الشخصية :  3-3-1
 المنطلقات النظرية للمقياس : 3-3-1-1

)ايزنك و فرايبروج( حييث  دراسة الشخصية واكثرها استخدمت مقاييسهنا  العديد من البحوث والدراسات التي تناولت 
حاميد ، ن بياالطالع عليى بعي  مين هيذه الدراسيات السيابقة لالسيتفادة منهيا فيي إعيداد وداتهيم ومنهيا دراسية )و قام البياحث
اقيرب إليى عينية ( ألنيه 2005الغنيام ،( وتم اختيار مقياس )2016،  ( ودراسة )شامية2005الغنام ،( ودراسة )2003

البحيييث الحيييالي حييييث جيييرب عليييى نفيييس العينييية وهيييم شيييريحة المعلميييين ويقييييس الشخصيييية ككيييل بعيييد اجيييراء التحلييييل 
 االحصائي عليه وتكيفيه للبيئة العراقية .

 (  :2005تعديل مقياس )الغنام ،  3-3-1-2
لمرحلية االساسيية لمحافظية نيابلس ( لمعلميي ا2005ن بمقياس الشخصية والذي وعدتيه )الغنيام ،و بعد ان استعان الباحث

( فقيرة بالصييغة األوليية تيم عرضيها عليى مجموعية مين الخبيراء والمختصيين فيي مجيال 39في فلسطين اليذي يتضيمن )
( إذ خضعت الفقرات إلى تعديل 2( عن طريق استمارة استبيان صالحية فقرات ملحق )1علم النفس الرياضي ملحق )

ها، ووضيييل إليهييا عبييارات مسييتمدة ميين الدراسييات واألدبيييات المتعلقيية بالموضييوع وحييذفت الفقييرات التييي تكييررت مضييامين
( إليى انيه ريمكين ون نعيد المقيياس صيادقًا بعيد عرضيه 1999إذ يشيير )عيويس ،  ( فقرة، 37بعد مناقشتها فأصبحت )

يياس يقييس السيلو  على عدد من المختصين والخبراء في المجيال اليذي يقيسيه المقيياس، فيذذا اقير الخبيراء ون هيذا المق
( رويمكيين اعتميياد صييدق 55،  1999الييذي وضييع لقياسييه ، يمكيين للباحييث االعتميياد علييى حكييم الخبييراء ر . )عييويس ، 

تصيحيح الفقيرات بعيد ( يبيين 2والجيدول) (Fergson , 1981 , 104  المحكميين نوعيًا مين الصيدق الظياهرير . )
 عرضها على الخبراء

 (3جدول  )
 على الفقرات المعدلة ءيبين نسبة اتفاق الخبرا

 النسبة   الموافقين  المحذوفة  تسلسل الفقرات المعدلة
5  ،6 ،9   ،10   ،11   ،12  ،16 ،21 ،22  ،25  ،26  ،32  ،37 17   ،33 7 70 % 
 إعداد تعليمات المقياس : 3-3-1-3
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مقياس الشخصية بصوته االولية مع التعليميات التيي تضيمنت كيفيية اججابية عين فقراتيه ويحيوي   ون وعد الباحث
الهييدف ميين المقييياس كييي ال يتييأثر  ون ( فقييرة، وحييث المسييتجي  علييى الدقيية فييي اججابيية، وقييد وخفييى البيياحث37علييى )

وضيع البيياحثون ومييام كييل فقييرة  ميين المعلمييين عييدم تيير  ويية فقييرة ميين دون إجابيية، وقييد  وا، وطلبيالمجيي  بييه عنييد اججابيية
 وااربيييع بيييدائل هيييي )موافيييق بشيييدة، موافيييق،  يييير موافيييق،  يييير موافيييق بشيييدة( وذليييك حسييي  روي السيييادة الخبيييراء، وبينييي

 للمستجيبين اختيار احد البدائل االربع بصورة صحيحة .
 أهمية التحليل اإلحصااي للفقرات : 3-3-1-4

التحليييل المنطقييي، الن التحليييل المنطقييي للفقييرات قييد ال يكشيي  تعييد عملييية التحليييل للفقييرات وكثيير وهمييية ميين 
وحيانًا عن صالحيتها وو صدقها بشكل دقيق في حين يكش  التحليل اجحصيائي لليدرجات التجريبيية عين دقية الفقيرات 

 . (  Ebel , 1973 , 406)في قياس ما وضعت ألجله 
لذا فالتحليل اجحصائي للفقرات يعد وكثر وهمية من التحليل المنطقي ألنه يتحقق من مضمون الفقرة في قياس 

 ما وعدت لقياسه من خالل التحقق من بع  المؤشرات القياسية للفقرة كقدرتها على التمييز بين المجيبين .
 (5،   1995)الكبيسي ، 

 ات :حساب الخصااص السايكومترية للفقر  3-3-1-5
يمكييين اختييييار الفقيييرات ذات الخصيييائص القياسيييية السيييايكومترية المناسيييبة مييين بنييياء مقيييياس يتمتيييع بخصيييائص 

، لذا يج  التحقق من الخصائص القياسية للفقيرات النتقياء المناسي  منهيا وتعيديل الفقيرات  يير المناسيبة  قياسية جيدة
إلييى ون الخصييائص السييايكومترية لفقييرات المقييياس وو اسييتبعادها إذ يشييير المتخصصييين معظمهييم فييي القييياس النفسييي 
    . ( Holden ,1985, 389)تشكل وهمية كبيرة في تحديد قدرته على قياس ما وضع لقياسه فعاًل 

 
 
 
 

          
 القوة التمييزية لفقرات المقياس :  3-3-1-6
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ر يقصد بالتمييز قدرة الفقيرة عليى التميييز بيين األفيراد اليذين يحمليون الخاصيية وو السيمة التيي وضيع  المقيياس 
                                              . ( 79 ، 1981لقياسها واألفراد الذين ال يحملونها ر ) الزوبعي وآخران ،
فقرات المقياس اعتمد وسلوب المجموعتين المتطرفتين ألنه كلما   ولغرض استخراج القوة التمييزية  لكل فقرة من

، لتمثيييل ( مييين اليييدرجات العلييييا واليييدنيا%27)زاد حجيييم العينييية قيييل احتميييال وجيييود الخطيييأ المعيييياري، إذ اعتميييدت نسيييبة 
عييل المجمييوعتين المتطييرفتين وهييذه النسييبة يؤيييدها معظييم المختصييين باالختبييارات والمقيياييس بوصييفها روفضييل نسييبة تج

 . ( Ahman,1971,182) المجموعتين على وفضل صورة من حيث الحجم والتباينر  
( معلميا، إذ رتبيت درجياتهم تنازلييًا مين 120يز من عدد من المدارس البالغ عددها )يعينة التم  ون اختار الباحث

رفتييان بالدرجيية الكلييية وعلييى درجيية كلييية إلييى اقييل درجيية كلييية فييي مقييياس السييعادة النفسييية، ثييم حييددت المجموعتييان المتط
( معلميًا فيي المجموعية اليدنيا، ثيم حلليت 32( معلما في المجموعية العلييا و )32( من وفراد العينة وبواقع )%27بنسبة )

فقرات مقياس البحث باستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين الختبار الفروق بين درجات المجموعتين الدنيا والعليا 
( مؤشيرًا لتمييز كيل فقيرة مين فقيرات المقيياس إذ تيم اسيتخراج sigت المقياس وعدت قيمة االحتماليية )ولكل فقرة من فقرا

الوسيييط الحسيييابي واالنحيييراف المعيييياري والقييييم التائيييية ) مؤشيييرات التميييييز( للمجميييوعتين العلييييا واليييدنيا بوسييياطة الحقيبييية 
 ( ذلك .3في الحاسوب اآللي ويبين الجدول ) SPSS اجحصائية

 ( 4الجدول )
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيم التائية ) مؤشرات التمييز( للمجموعتين العليا والدنيا 

 ت 
 القيمة )ت( معلما  32المجموعة الدنيا  معلما  32المجموعة العليا

 مؤشر التمييز 
Sig 

 االحتمالية  ±ع               -س ±ع                -س
1 3.8438 .36890 2.1875 .99798 8.806 0.000 
2 3.8750 .33601 2.1250 1.00803 9.317 0.000 
3 3.7188 .45680 2.1257 1.00803 8.146 0.000 
4 3.7500 .43994 2.1875 .96512 8.333 0.000 
5 3.5938 .49899 2.3750 .94186 6.468 0.000 
6 3.7188 .45680 2.3438 .82733 8.230 0.000 
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7 3.8750 .33601 2.1251 1.00801 9.317 0.000 
8 3.9375 .24593 2.1249 1.00800 9.882 0.000 
9 3.5625 .80071 2.1248 1.00803 6.317 0.000 
10 3.9063 29614 2.4063 .75602 10.450 0.000 
11 3.5000 .80322 2.1250 1.00803 6.035 0.000 
12 3.6875 .47093 2.1220 1.00703 7.944 0.000 
13 3.8750 .33601 2.3125 .96512 8.649 0.000 
14 3.9375 .24593 2.0938 .99545 10.172 0.000 
15 3.8750 .42121 2.0000 .87988 10.873 0.000 
16 3.4375 .87759 2.1875 .85901 5.758 0.000 
17 3.7188 .45680 2.1250 1.00803 8.146 0.000 
18 3.3750 .79312 2.1253 .87067 6.004 0.000 
19 3.7500 .43994 1.8750 .79312 11.695 0.000 
20 3.7500 .56796 2.0625 .87759 9.132 0.000 
21 3.6875 .47093 2.1250 1.00803 7.944 0.000 
22 3.5000 .62217 2.0625 .94826 7.170 0.000 
23 3.7500 .62217 2.1250 1.00803 7.760 0.000 
24 3.8750 .33601 2.0938 .99545 9.591 0.000 
25 3.5000 .84242 2.3750 .79312 5.500 0.000 
26 3.8438 .36890 2.4688 .67127 10.155 0.000 
27 3.5625 .71561 2.3125 .85901 6.325 0.000 
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28 3.7813 .42001 2.6250 .79312 7.288 0.000 
29 3.6875 .47093 2.4375 .71561 8.254 0.000 
30 3.8750 .33601 2.3125 .85901 9.583 0.000 
31 3.9375 .24593 2.1250 1.00803 9.882 0.000 
32 3.7188 .45680 2.5313 .56707 9.225 0.000 
33 3.6875 .47093 2.2188 .94132 7.894 0.000 
34 3.7500 .43994 2.2811 .88843 8.381 0.000 
35 3.6563 .48256 2.2815 .88843 7.693 0.000 
36 3.6875 .47093 2.3125 .85901 7.940 0.000 
37 3.9688 .17678 2.1875 .96512 10.270 0.000 
( ويتضيح بيأن sig( اعاله قيمة )ت( المحتسبة لكل فقرة من فقرات المقيياس ميع االحتماليية )3يبين الجدول ) 

 تخضع لالتساق الداخلي .وسوف فقره  37الفروق معنوية لجميع الفقرات لتبقى عدد الفقرات 
 االتساق الداخلي :  3-3-1-7

ق فيييي فقيييرات المقييياييس النفسيييية ألن صيييدق يتفيييق المختصيييون فيييي مجيييال القيييياس النفسيييي عليييى وهميييية الصيييد 
المقياس يعتمد في األساس على صدق فقراتيه ويمكين اسيتخدام الصيدق المنطقيي للفقيرة فيي تقيدير تمثليهيا للسيمة الميراد 

  . (184،  1998عبد الرحمن ، قياسها )
اهري ألنيه يكشي   ير ون الصدق التجريبي من خالل ارتبياط الفقيرة بالدرجية الكليية وكثير دقية مين صيدقها الظي

 ,.   على ون الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية بمعنى ون الفقرات متجانسة في قياس ماوعدت ألجله
1960 ,428 ) ( Kroll  إذ تييم اسييتخدام معامييل االرتبيياط بيرسييون لقييياس درجيية ارتبيياط كييل فقييرة مييع الفقييرات الكلييية

    ( ذلك .4للمقياس ويبين الجدول )
 (5جدول )

 معامل االرتباط ) مؤشر التمييز( بين كل فقرة والدرجة الكلية 
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تسلسل  
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

 الداللة
تسلسل  
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

 الداللة
تسلسل  
 الفقرة

معامل  
 االرتباط 

1 .982(**) 0.000 14 .975(**) 0.000 27 .973(**) 
2 .957(**) 0.000 15 .957(**) 0.000 28 .974(**) 
3 .985(**) 0.000 16 .959(**) 0.000 29 .957(**) 
4 .963(**) 0.000 17 .971(**) 0.000 30 .981(**) 
5 .982(**) 0.000 18 .984(**) 0.000 31 .966(**) 
6 .972(**) 0.000 19 .981(**) 0.000 32 .954(**) 
7 .982(**) 0.000 20 .980(**) 0.000 33 .972(**) 
8 .970(**) 0.000 21 .981(**) 0.000 34 .952(**) 
9 .973(**) 0.000 22 .972(**) 0.000 35 .992(**) 
10 .980(**) 0.000 23 .962(**) 0.000 36 .942(**) 
11 .983(**) 0.000 24 .976(**) 0.000 37 .922(**) 
12 .963(**) 0.000 25 .986(**) 0.000   
13 .977(**) 0.000 26 .963(**) 0.000   

( وبليغ مسيتوى الداللية   0,922  – 0,985( ان قييم معاميل االرتبياط قيل تراوحيت بيين )4يتبين من الجدول  )
(sig( )0.000 ( وهو اصغر من مستوى الداللة المعتمد )وهذا يدل على تجيانس المقيياس اذ تقييس كيل فقيرة 0،05 )

 البعد الذي يقسه المقياس مجتمعا .
 الخصااص القياسية ) السايكومترية ( لمقياس السمات الشخصية  3-3-1-8
 صدق المقياس :  1- 3-3-1-8

 ويقصد بالصدق ر قدرة األداة على قياس ما وضعت ألجله وو السمة المراد قياسها ر.
 (   82،  2007) باهي وصبري ، 

 الصدق الظاهري وعلى النحو التالي :على  ون وعليه فقد اعتمد الباحث
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 الصدق الظاهري : •
للفييرد الييذي يقيسييه ا ومييا المييدى الييذي تبييدو فيييه  اً ومالئميي اً الصييدق الظيياهري وهييو : هييل يبييدو االختبييار مناسييب

 فقرات االختبار مرتبطة بالمتغير الذي يقاس . 
 ( .43،  1995 ،وريقصد به مدى تمثيل بنود االختبار للمستوى المراد قياسه ر )العساف

وقييد تييم عييرض المقييياس علييى مجموعيية ميين المختصييين فييي مجييال العلييوم النفسييية والتربوييية والقييياس والتقييويم 
للسيادة المختصيين بذبيداء مالحظياتهم  البياحثون للتأكد من صالحية الفقرات وصيدقها عين طرييق اسيتبيان تضيمن دعيوة 

( وقييد كييان هنييا  اتفيياق فييي اسييتخدام هييذا 1صييية ملحييق )وآرائهييم فييي صييالحية الفقييرات المعييدة لقييياس السييمات الشخ
 المقياس لتحقيق وهداف البحث .

 ثبات المقياس :  2- 3-3-1-8
اعتماد طريقة ) الفاكرونباخ ( هذا النوع من الثبات يحسي  معاميل اتسياق االسيئلة اي قيوة االرتبياط بيين فقيرات 

ت االستبيان التي تتطل  اجاباتها االختيار مين بيين ( وتستعمل في عبارا82،    1973ابو حط  وعثمان ،  المقياس )
 . (100،  2006 بدائل متعددة )عالم ،

( اسيتمارة مين عينية البنياء ضيمن اجيراء صيدق البنياء والتيي عليى 100وجيجاد الثبات بهذه الطريقة تم سيح  )
اسييتخراج الثبييات اذ بلغييت ( تييم SPSS( كمييا هييي، وعيين طريييق الحقيبيية االحصييائية ) 37اساسييها تييم ابقيياء الفقييرات ) 

  ( وهو مؤشر ثبات جيد ر اذ كلما اقترب معامل الثبات من الواحد الصحيح كان افضلر0.899قيمة الثبات )
 ( 127، 2006، ) باهي واالزهري 

 التجربة االستطالعية :2-3-2
عرفية الوقيت اليذي من اخذ صالحية الفقرات وراد تأكد وضوح تعليمات المقيياس وفقراتيه وم  ون بعد انتهاء الباحث

( معلميا فيي ممثليية 20على عينة استطالعية تتأل  من ) 10/12/2018، فطبق المقياس بتاريخ    ستستغرقه اججابة
( فقيرة اميام المعلميين وقيد اتضيح مين 37وزارة التربية في اربيل ووضعت فقرات المقيياس بصيورتها النهائيية التيي تبليغ )

اتيييه كانيييت واضيييحة وال يوجيييد وي  ميييوض فيهيييا وان االستفسيييارات التيييي وبيييداها هيييذه التجربييية ون تعليميييات المقيييياس وفقر 
 ( دقيقة .30-20المعلمين عامة ، وانحصر وقت اججابة على المقياس كاماًل ما بين )

 التجربة النهااية :  2-3-3
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اليى  معلميا مقسيمين 20( طبق عليى عينية مين 3بعد االنتهاء من من اعداد المقياس بصيغته النهائية ملحق )
( مين المعلميين ذو 10( مين المعلميين اليذين حصيلوا عليى اعليى اليدرجات فيي تقييم االداء  و )  10)    مجموعتين بواقع

( وتم اجيراء التحلييل االحصيائي واسيتخراج النتيائج واليذي سييرد ذكيره فيي الفصيل 2/1/2019الدرجات الدنيا بتاريخ  )  
 الرابع من هذا البحث . 

 تصحيح المقياس : 2-3-4
( فقيرة وييتم 37يتم حساب درجة الشخصية لدى المفحوصين مين خيالل اججابية عين الفقيرات جميعهيا البالغية )

وضيعت هيذه البيدائل بتسلسيالت مختلفية و  (2005)الغنيام ،حس  مقيياس تصحيح المقياس على وفق ) وربعة ( بدائل 
( والمتوسييييط 37( والدرجيييية الييييدنيا هييييي )148)( بلغييييت بييييذلك الدرجيييية الكلييييية للمقييييياس  1،2،3،4ووعطيييييت األوزان ) 
( فهييذا 93( درجيية يمثييل المتوسييط الفرضييي لييدرجات المقييياس فييذذا كانييت الدرجيية للمعلييم وكثيير ميين )93الفرضييي كييان )

( درجيية فهييذا يييدل علييى قليية 93يشييير إلييى ون السييمات الشخصييية عنييد المعلييم فييوق المتوسييط ومييا إذا كانييت وقييل ميين )
 لم . وبذلك وصبح المقياس بصيغته النهائية جاهزًا للتطبيق على عينة الدارسة.السمات الشخصية لدى المع

 استمارة تقييم االداء : 2-3-5
هي استمارة معتمدة في وزارة التربية العراقية تستخدم في التقييم السينوي للمعلميين مين قبيل المشيرفين التربيويين 

 (  تحوي على ثالث مجاالت وهي :4ملحق )
 ( معايير8ل المعرفي : ويحوي على )اوال :  المجا

 ( معايير7ثانيا : المجال المهاري : ويحوي على )
 ( معايير 5ثالثا : القيم واالتجاهات : ويحوي على)

 ( 100( درجات ليكون المجموع من ) 5ويكون لكل معيار )
 الوساال اإلحصااية 2-3-6

 في احتساب المعامالت اجحصائية اآلتية : SPSSتم استخدام الحاسوب اآللي بنظام 
 . Meanالوسط الحسابي   −
 . Standard Deviationاالنحراف المعياري  −
 . Percentageالنسبة المئوية   −
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السيييتخراج القيييوة التميزيييية لعبيييارات  T-test Independent-Samplesاختبيييار )ت( لعينتيييين مسيييتقلتين  −
 اييس .المق

  . جيجاد االتساق الداخلي لفقرات المقاييس Pearson Correlationمعامل االرتباط البسيط لبيرسون  −
 عرض وتحليل النتااج ومناقشتها :  4

بمراجعيية قسييم االشييراف  ون للتحقييق ميين صييحة فرضييية البحييث، وتحقيقييًا للهييدف المرجييو ميين البحييث  قييام البيياحث
التربوي في ممثلية وزارة التربية في اربيل وتم اخذ جميع استمارات نتائج  تقييم االداء للمعلمين والتي تتكيون مين ثالثية 

( وبعيد تفرييغ البيانيات درجة 5-1رجةً )مستوى التقدير من ( معيارا كل معيار يحوي على د 20مجاالت مقسمة على )
( معلمييين ومقارنتهييا بالدرجيية التييي حصييلوا عليهييا المعلمييون علييى مقييياس  10وجمييع النتييائج تييم اخييذ اعلييى النتييائج ل ) 

حيييث قييام البيياحثون  باسييتخراج معامييل االرتبيياط بيرسييون لمعرفيية قييوة العالقيية االرتباطييية باسييتخدام السييمات الشخصييية 
 .لي وكما هو مبين في الجدول االتي في الحاسوب اآل (SPSS)برنامج 

 (6جدول ) 
 يبين نتائج قيم االرتباط العليا للمعلمين 

 الداللة معامل االرتباط  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  عدد العينة  المتغير  

 1.36 95,06 10 تقييم االداء
0.79 0.000 

 2.35 96.75 10 السمات الشخصية 

كمييا وتييم اخييذ اقييل الييدرجات التييي حصييل عليهييا المعلمييون فييي نتييائج تقييييم االداء ومقارنتهييا مييع درجيياتهم فييي 
 في الحاسوب اآللي وكما هو مبين في الجدول االتي . (SPSS)باستخدام برنامج مقياس السمات الشخصية 

 (7جدول )
 يبين نتائج قيم االرتباط الدنيا للمعلمين 

 الداللة معامل االرتباط  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  العينة عدد  المتغير  

 0.000 0.75 4.08 74.35 10 تقييم االداء
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 3.32 74.55 10 السمات الشخصية 

( وبلييغ مسييتوى  0.75 – 0.79( ان قيييم معامييل االرتبيياط تراوحييت بييين ) 6 ، 5يتبييين ميين خييالل الجييداول ) 
( مما يدل على ترابط المتغيرات وهذا يعني 0.05( وهو اصغر من مستوى الداللة المعتمد )sig ( )0.000الداللة  ) 

يمتلكيون سيمات ان هنا  عالقية ايجابيية بيين درجية السيمات الشخصيية ودرجية تقييم االداء ، حييث ان المعلميون اليذين 
 شخصية عالية هم نفسهم الذين كانوا يمتلكون اعلى درجات التقييم والعكس صحيح .  

التربية الرياضية الذين يمارسون دروسهم وانشيطتهم الرياضيية بمهنيية عاليية ميراعين   يان معلم  ن و الباحثويرى  
معلمييين الييذين جعلييوا ميين درس التربييية الجانيي  النفسييي هييم اقييوى شخصييية واكثيير تيياثيرا علييى التالميييذ ميين  يييرهم ميين ال

 الرياضية مجرد بذل للجهد البدني .
 تهتم بل فقط البدني الجان   على تقتصر وال وبعادها تتنوع الرياضية التربية( ان   2008حيث يرى ) مولود ،  

 النظيام فيي خاصية مييزة يعطيهيا ميا وهيذا للطالي ، والحركيية والصيحية واالجتماعيية والعقليية النفسيية بالجواني   ويضيا
هيي )البعيد التربيوي ، البعيد الصيحي ، البعيد النفسيي ، البعيد االجتمياعي(   األساسيية وبعادهيا ذكير ويمكين التربيوي،
 (14،  2008لود ، مو )

 ويتحمل بارزا ، دورا قيادياً  ذلك في يلع   فهو التربوية، التعليمية العملية في األساس الركن المعلم كما ويعتبر
 هنا  وليس وخارجها، الصفوف داخل بالخبرات    وتزويدهم والمهارة والمعرفة العلم طلبته إكساب  سبيل يف ًاكبر  عبئ
 كثيير فيي تيؤثر شخصييته جواني   إن حييث  لطلبتيه، الحسينة األعلى واألسوة المثل فهو الفعال، دوره وهمية حول اخالف
 . ( 40،  2012طالبه ) ابو سالم ،  يمارسها التي السلوكية األنماط من

 را قاد  يكون  لكي  شخصيته في صفات  توافر الرياضية التربية معلم من تتطل   الرياضية التربية تعليم ان مهنة
)  :وهيي  معيوض  حسين ووردهيا كميا جواني   وربعة في تتلخص  ون ويمكن المهنة، تلك تتطلبه الذي المميز األداء على
 . ( 42،  1998) الخولي ،  ( الخبره جوان  ،  المهني اجعداد  جوان  ،   الشخصية الجوان  

 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات 4-1

 :إلى عدد من االستنتاجات وهي  ن و الباحثفي ضوء ما تقدم من نتائج البحث العلمية، توصل 
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  .مقياس المعدل في قياس السمات الشخصية عند معلمون التربية الرياضيةالصالحية  .1
 ين يمتلكون اعلى درجات التقييم السنوي  بمستوى عالي من السمات الشخصية .يتميز المعلمون الذ  .2
 . للمعلمين التقييم السنوي و مقياس السمات الشخصية لدرجة المتوسط الفرضي يوجد عالقة طرديا بين  .3
 التوصيات 4-2

 باالتي : ن و الباحثفي ضوء استنتاجات البحث يوصي 
في   .1 المقياس  من  االستفادة  درجة  يمكن  لمعرفة  اليه  الرجوع  يمكن  محك  باعتباره  التجريبية  الدراسات 

 السمات الشخصية ككل عند معلمون التربية الرياضية .
عقد ندوات ومحاضرات للمعلمين تركز على الجان  النفسي للشخصية وحثهم وتشجيعهم على بذل الجهد  .2

 لالرتقاء بمستوى االداء .
علمون والتي تؤثر على شخصية المعلم ومحاولة معالجتها من قبل  التعرف على المشاكل التي تواجه الم .3

 مشرفين التربية الرياضية في ممثلية وزارة التربية في اربيل .
النفس   .4 علم  اختصاص  في  سيما  ال  عليا  شهادات  على  الحاصلين  التربويين  المشرفين  من  االستفادة 

 ومحاولة معالجتها .  الرياضي للوقوف على اسباب تدني نتائج مستوى تقييم االداء
 المصادر العربية واالجنبية 

( : واقيع إعيداد معليم التربيية الرياضيية بجامعية األقصيى، جامعية األقصيى وجامعية عيين 2003وبو سالم، حياتم )    .1
 شمس بجمهورية مصر العربية، رسالة ماجستير، البرنامج المشتر ، عين شمس، مصر.

، دار المعارف للتوزيع والنشر ، عمان ، االردن  1الطرق اجحصائية ، ط( : 2000وبو صالح ، محمد صبحي ) .2
. 

، مكتبيييية  1( : االختبييييارات والمقيييياييس فييييي التربييييية الرياضييييية ، ط 2007بيييياهي ، مصييييطفى وصييييبري ، عمييييران ) .3
 األنجلو المصرية ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية .

 1البنياء ( ط –وات التقويم فيي البحيث العلميي ) القييم ( : اد 2006باهي مصطفى حسين واالزهري ، منى احمد ) .4
 ، مطبعة االنجلو المصرية ، القاهرة .

( : السييمات الشخصييية العقلييية لييدى طلبيية جامعيية النجيياح الوطنييية وعالقتهييا 2003حامييد ، سييامر محمييد ماجييد  ) .5
 .ببع  المتغيرات الديمو رافية ، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح ، نابلس ، فلسطين 
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( الدليل الى البحيث العلميي ومناهجيه فيي العليوم التربويية 2016الحوري والحسن , عكلة سليمان , وهند سليمان )  .6
 , دار الكتاب الحديث , القاهرة , مصر.  1واالنسانية ,ط

 كرالف دار ،4 ط،  العملية التربية وطال   الفصل معلم دليل المدرسية الرياضية التربية ( :1998ومين ) الخولي، .7
 .القاهرة العربي،

( : االختبييارات والمقيياييس النفسييية ، دار الكتيي  للطباعيية والنشيير ، جامعيية 1981الزوبعييي ، عبييد الجليييل وآخييران ) .8
 الموصل ، الموصل ، العراق .

 ، عمان ، االردن .دار صفاء للنشر،  1األداء ، ط تقويم جودة ( :  2011) سوسن محمد شاكر،  .9
سييمات الشخصييية وعالقتهييا بييالتكيل النفسييي لييدى المييراهقين المهدميية ( : 2016محمييود سييليمان محمييود ) شييامية ، .10

 بيوتهم ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ،  زة .
( : السيمات الشخصيية ليدى الرياضيين و يير الرياضيين ، 2013االميير وكيريم ، مييثم صيالح ) عباس  ، رائد عبد  .11

 ، جامعة بابل . 10، العدد مجلة كلية التربية االساسية 
 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر. 3( : القياس النفسي النظري والتطبيق ، ط1998عبد الرحمن ، سعد ) .12
، مكتبة العبيكان ، الريياض ، 1( : المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية ، ط1995العساف ، صالح بن حمد ) .13

 السعودية .
ات الشخصيييية الممييييزة لييييدى طلبيييه الجامعيييية فيييي محافظييية  ييييزة وعالقتيييا بييييبع  ( : سييييم1998عسييييلة ، محميييد ) .14

 المتغيرات ، رسالة ماجستير  ير منشورة . كلية التربية ،  زة .
( : القياس والتقويم التربوي والنفسي واساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة 2006عالم ، صالح الدين محمود ) .15

 نشر ، مدينة النصر ، القاهرة .، دار الفكر العربي للطباعة وال
 ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة . 1( : المدخل في علم النفس الرياضي ، ط1998عالوي ، محمد حسن ) .16
( : البحث العلمي في التربية الرياضية وعليم الينفس الرياضيي 1999عالوي ، محمد حسن ورات  ، وسامة كامل ) .17

 قاهرة .، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ، ال
 ( : دليل البحث العلمي ، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة .1999عويس خير الدين وعلي احمد ) .18



 2022(، لسنة 2، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(2), (2022) 

840 

 

( : السييمات الشخصييية والييوالء التنظيمييي لييدى معلمييات المرحليية االساسييية فييي 2005الغنييام ، ختييام عبييد) علييي ) .19
 لنجاح ، نابلس ، فلسطين .المدارس الحكومية  في محافظة نابلس ،  رسالة ماجستير ، جامعة ا

 ، دار الفكر للطباعة والنشر ، عمان . 2( : مبادى علم النفس ، ط2004القاسم ، جمال واخرون ) .20
 ، دار الميسرة  للنشر والتوزيع  ، عمان ، االردن . 1( : نمو شخصية الطفل ، ط  2014قطامي ، يوس  )  .21
ة والمجتميييع اجحصيييائي فيييي القيييدرة التمييزيييية لفقيييرات ( : اثييير اخيييتالف حجيييم العينييي1995الكبيسيييي ، كاميييل ثيييامر ) .22

 .المقاييس النفسية ، بحث ) ير منشور( ، كلية التربية )ابن رشد( ، جامعة بغداد 
  

23. Fergson , George (1981) : Statistic analysis in psychology and education , McGraw 

Hill, New York . 

24. Ebel, R. L.(1972) : Essentials of Education Meesurement Engle wood cliffs: prentice 

Hull, Inc. New York . .  

25. Holden, R. R. et al. (1985) : Structured personality test item character is tics and 

validity. Tournal Research in personality . 

26. Ahman, J. Stanley and D. Marvin Clovk, (1971) : Measuring Evaluating Educational 

Achievement, Boston , Allyn and Bacon . 

27. Kroll, A (1960) : Item validity as a factor in test  validity journal of Education 

psychology. Vol, 31. No 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
( 1ملحق )  

 اثناء اجراءات البحث ن والباح اسماء السادة الخبراء الذين استعان بهم 
 ت 

 االسم 
اللقب  

 العلمي
 الكلية الجامعة االختصاص 

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  الموصل رياضي النفس علم ال أ . د ناظم شاكر الوتار  1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  بابل  رياضي النفس علم ال أ . د عامرسعيد الخيكاني  2

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  الموصل قياس وتقويم  أ . د ثيالم يونس عالوي  3

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  الموصل رياضي النفس علم ال أ . د عكلة سليمان الحوري  4

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  المستنصرية  رياضي النفس علم ال أ . د غازي صالح محمود  5

 التربية االساسية  دهوك  رياضي النفس علم ال أ . د جاجان جمعة محمد  6
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 البدنية وعلوم الرياضة التربية  تكريت  رياضي النفس علم ال أ . د عبدالودود احمد خطاب  7

 التربية االساسية  موصل  رياضي النفس علم ال أ . د خشمان حسن علي  8

 التربية البدنية وعلوم الرياضة  تكريت  رياضي النفس علم ال أ . م . د سعد عباس الجنابي  9

 كلية التربية  الموصل تربوي النفس علم ال أ . م . د محمود  سمير يونس 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 2)ملحق 

 الشخصية  تبيان صالحية فقرات مقياساستمارة اس
 األستاذ الفاضل ........................................................................... المحترم

 تحية طيبة  :
مين وجهية ليدى معلميي التربيية الرياضيية  اليوظيفي االداءبيالشخصية وعالقتها    ن إجراء البحث الموسوم ))و يروم الباحث

لدى معلميين التربيية الرياضيية لسمات الشخصية (( ونظرا لكون البحث  يحتاج إلى وداة لقياس ا نظر االشراف التربوي 
( فقيييرة  اليييذي طبيييق عليييى  39( ويتكيييون المقيييياس مييين )  2005بمقيييياس ) ختيييام الغنيييام ،  البييياحثون ليييذا فقيييد اسيييتعان 

معلمات المرحلة االساسية في المدارس الحكومية في محافظية نيابلس ، ونظيرا لميا تتمتعيون بيه مين خبيرة ودرايية علميية 
فقيرات  ) الصيالحة ،  يير مين حضيرتكم إبيداء المسياعدة فيي تحدييد ال ون في مجال علم الينفس الرياضيي يليتمس البياحث

 الصالحة ، الصالحة بعد التعديل ( لقياس السمات الشخصية وتعديل وإضافة وية فقرة ترونها مناسبة .  
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 مالحظات :
الشخصييية يعرفهييا )البييورت( : بانهييا ذلييك التنظيييم الييديناميكي الييذي يكميين بييداخل الفييرد والييذي ييينظم كييل االجهييزة   -1

 ى الفرد طابعه الخاص في التكيل مع البيئة .النفسية والجسمية التي تملي عل
ع مييالبييدائل المقترحيية لةجابيية علييى فقييرات المقييياس ) اوافييق بشييدة ، اوافييق ، محايييد ، ال اوافييق ، ال ووافييق بشييدة(  -2

 الشكر والثناء
    اسم الخبير :                                                                                     

 اللق  العلمي وتاريخ الحصول عليه  :                                                                الكلية : 
 االختصاص :                                                                                       التوقيع :

 التاريخ :                                                              الجامعة :                             
 
  الباح ون 

 
 التعديل غير صالحة صالحة الفقرررررررررررات  ت
    اعتني باي عمل اقوم به . 1
    ينقصني الشعور بالثقة في النفس  .  2
    اتعامل مع زمالئي في العمل بطريقة ايجابية .  3
    يادة في مواق  المناقشة الجماعية امتلك زمام الق 4
    .والتوتر القلق ونواع من وتحرر 5
    .الناس من  يري  مع وكون  ون إلى وميل ال 6
    .عملي  في وجتهد  7
    .عصبية بطريقة  اآلخرين مع وتصرف 8
    .باآلخرين االجتماع وح   ال 9
    .بسهولة اآلخرين بآراء وتأثر 10
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 التي المواق  في النفس حتى بضبط االحتفاظ على القدرة لدي 11
 وتقيد حريتي  تضايقني

   

    معارف جديدة مع صداقات  تكوين علي يسهل 12
    .وحد  مساعدة المهمة دون  القرارات  اتخاذ  على القدرة لدي 13
    الزمالء الجدد .  مع االندماج في صعوبة وجد  14
    .المستطاع بقدر العمل في الصعوبات  وذلل 15
    .الجد  مأخذ  المسؤوليات  آخذ  ال 16
    .بالناس االجتماعي باختالطي كثيرا وهتم ال 17
    األحوال جميع في البال وراحة باالطمئنان وشعر 18
    .اآلخرين على التأثير في سهولة وجد  19
    .منها القليل واختيار عالقاتي تحديد  على القدرة لدي 20
    منها  ونتهي حتى الروتينية  األعمال في وستمر 21
    .األخطاء وقوع عند  سريع بشكل عصبي ووبدوا ونفعل 22
    ال وعرفهم  الذين الغرباء إلى التحدث  وح   ال 23
    .بسهولة إثارتي يمكن وال إنسان هادئ ونا 24
    .بالمسؤولية الشعور ينقصني 25
    .االجتماعي النشاط بقيادة  يري  يقوم ون وفضل 26
    .ما نوعاً  عصبية شخصية ونني ووص  27
    .تواجهني لتي ا الصعوبات  ر م العمل وواصل 28
    .به وقوم عمل وي في جداً  مثابر ونا 29
    .تصرفاتي في متمهل ونا 30
    .تصرفاتي في عصبي وكون  ون إلى وميل 31
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    .حولي الناس من كثير بوجود  وستمتع 32
    .اآلخرين بصحبة وقتي وقضي ون ووافق 33
    .به وقوم الذي العمل في االستمرار يمكنني ال 34
    .النفس  على االعتماد  ينقصني 35
    .قدراتي من واثق ونا 36
    .المشاكل مواجهتي عند  بسهولة وستسلم ال 37
    .واألنشطة الجماعية المواق  في فعال بدور وقوم 38
    .اآلخرين مع التعامل في ماهرة ونا 39

 
 

 ( 3ملحق )
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 استمارة استبيان مقياس الشخصية بصيغتا النهااية 
 وخي المعلم الكريم :
 السالم عليكم :

 .....تحية طيبة  :
الشخصييية التييي تميييز  عيين يتضييمن المقيياييس المرفييق طيييًا بعيي  العبييارات التييي يمكيين ون تييرتبط بسييلوكك واتجاهاتييك 

 االخرين 
 واججابة تكون على النحو التالي :

( وميام كيل عبيارة ووسيفل الدرجية التيي تراهيا √ رجياًء قيراءة كيل عبيارة مين عبيارات المقياييس اآلتيية وضيع عالمية )   -
 لما تشعر به دائمًا.مناسبة 
ليسييت هنييا  إجابييات صييحيحة ووخييرى خاطئيية ولكيين المهييم هييو إجابتييك بكييل صييدق وومانيية نحييو مييا تشييعر بييه دائمييًا  -

 بالنسبة لكل عبارة.
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تعاونكم من خالل إجابتكم الصريحة عن جميع عبارات المقاييس المرفقة طيا، علميًا ون ميا يحصيل   ون ويأمل الباحث  -
 من معلومات هي ج راض البحث العلمي فقط. ون عليه الباحث
 مالحظات :
لشخصية يعرفها )البورت( : بانهيا ذليك التنظييم اليديناميكي اليذي يكمين بيداخل الفيرد واليذي يينظم كيل االجهيزة ا

 والجسمية التي تملي على الفرد طابعه الخاص في التكيل مع البيئة . النفسية
 اسم المعلم :                                                                      التوقيع :

                                                                                   الجامعة :                                                                   التاريخ :               
 الشهادة  :                                                                                           

 
 الباح ون 

اوافق   الفرقررررررررات  ت
ال اوافق   ال اوافق  اوافق  بشدة

 بشدة
     اعتني بأي عمل اقوم به . 1
     ينقصني الشعور بالثقة في النفس  . 2
     اتعامل مع زمالئي في العمل بطريقة ايجابية . 3
     امتلك زمام القيادة في مواق  المناقشة الجماعية . 4
     .اتمكن من التحررمن انواع القلق والتوتر 5
     اميل الى العزلة . 6
     .عملي  في وجتهد  7
     .عصبية بطريقة اآلخرين مع وتصرف 8
     .بسهولة اآلخرين بآراء وتأثر 9

     النفس . بضبط االحتفاظ على القدرة لدي 10
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     جديدة صداقات  تكوين علي يسهل 11
      .وحد  مساعدة المهمة دون  القرارات  اتخاذ  على القدرة لدي 12
     الزمالء الجدد . مع االندماج في صعوبة وجد  13
     .المستطاع بقدر العمل في الصعوبات  وذلل 14
     ابتعد عن الجدية بالعمل . 15
     األحوال جميع في باالطمئنان وشعر 16
     .اآلخرين على التأثير في سهولة وجد  17
     .منها القليل واختيار عالقاتي تحديد  على القدرة لدي 18
     منها ونتهي حتى الروتينية األعمال في وستمر 19
     .األخطاء وقوع عند  سريع بشكل عصبي ووبدوا ونفعل 20
     ارف  التحدث الى الغرباء . 21
     .إنسان هادئ  ونا 22
     .بالمسؤولية الشعور ينقصني 23
     .االجتماعي النشاط بقيادة  يري  يقوم ون وفضل 24
     .عصبية  شخصية ونني ووص  25
     .الصعوبات  ر م العمل وواصل 26
     .به وقوم عمل وي في جداً  مثابر ونا 27
     .تصرفاتي في متمهل ونا 28
     .تصرفاتي في عصبي وكون  ون إلى وميل 29
     .حولي الناس من كثير بوجود  وستمتع 30
     .اآلخرين بصحبة وقتي وقضي استمتع عندما 31
     انا  ير قادر على االستمرار بالعمل 32
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     .النفس على االعتماد  ينقصني 33
     .قدراتي من واثق ونا 34
     .المشاكل مواجهتي عند  بسهولة وستسلم 35
     .واألنشطة الجماعية المواق  في فعال بدور وقوم 36
     .اآلخرين مع التعامل في ماهر ونا 37
 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                  
 (4ملحق )            

 

 
وفقا  للمعايير الخاصة    االشراف مديريمن قبل  واالختصاصيين   المشرفين التربوييناستمارة تقييم اداء 

 بالمشرفين
 
 
 

 المعرفي اوال. المجال 

 المعايير  ت
الحد االعلى  

 للدرجة

درجة 

 التقييم 
 المالحظات 

   ( درجات5) يعرف ويفهم واجباته ومسؤولياته ودوره وكيفية التخطيط لعمله  1

   ( درجات5) يعرف ويفهم الفلسفة الوطنية واالستراتيجية واالنظمة وبيئة المدرسة  2

   ( درجات5) والمعلمين وكيفية استخدامها في التقييم الذاتي وغيرهيعرف ويفهم معايير مديري المدارس   3

   ( درجات5) يعرف ويفهم طرائق التعليم والتعلم الحديثة 4

 وزارة التربية  
 المديرية العامة لتربية .......... 
 ممثلية وزارة التربية في اربيل 

 

 / القاطع                               /    االختصاص                             /     المشرفاسم 
 / سنوات الخدمة كمشرف                       /       التولد      /       عدد المدارس التي يشرف عليها
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   ( درجات5) يعرف ويفهم الطرائق الحديثة لقيادة المدرسة  5

   ( درجات5) عليهايعرف ويفهم المناهج الخاصة باختصاصه ومنابعة المستجدات والمتغيرات التي تطرأ   6

   ( درجات5) يعرف ويفهم طرائق التحليل والتقييم والتحقيق المتعلقة بدوره 7

   ( درجات5) يعرف ويفهم كيف يعزز التقييم الذاتي التخطيط لتحسين اداء المدرسة بوصفها مؤسسة تربوية 8

 ثانيا : المجال المهاري 

1 
وواقعية وفعالة وينفذ خططه بنجاح ويعمل مع زمالئه بروح  يستطيع  ان يخطط لعمله بصورة مرنة  

 الفريق
   ( درجات5)

2 
يستطيع ان يحلل ويقيم اداء المعلمين ومديري المدارس باستخدام المعايير الخاصة بهم بصورة 

 عادلة وموضوعية
   ( درجات5)

   ( درجات5) وايجابية مع مديري المدارس والمعلمين يستخدم المهارات بوصفه صديقا ناقدا لبناء عالقة قوية   3

4 
يستطيع ان يقدم  الدعم الفعال للمدارس بوصفها مؤسسات تربوية تعتمد تقييمها الذاتي لتطوير خطط 

 التنمية
   ( درجات5)

5 
يستطيع ان يتواصل وبصورة جيدة عن طريق ) الكالم / الكتابة ( مضمنا تقاريره ومذكراته الناتجة 

 عن زيارته المدرسية 
   ( درجات5)

6 
يستطيع ان يؤسس عالقات ايجابية مع اولياء االمور والمجتمع والمنظمات غير الحكومية ومنظمات  

 المجتمع المدني
   ( درجات5)

   ( درجات5) المشاكل ذات العالقة بعمله ويتخذ القرارات المالئمة بشأنهايستطيع ان يحل   7
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