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 التحسس بالواجب وعالقته باجلودة الشخصية
 لذى معلمات رياض االطفال  

 نضال سهيم حسن   د.م
 وزارة التربية / مديرية تربية الرصافة الثانية 

nidhalsh0@gmail.com 
 التعرؼ إلى:ييدؼ البحث الحالي  :البحثممخص  

 .التحسس بالواجب لدى معممات رياض االطفاؿ-1
 الجودة الشخصية لدى معممات الرياض االطفاؿ .-2
 العالقة االرتباطية بيف التحسس بالواجب والجودة الشخصية لدى معممات رياض االطفاؿ . - 3

بجانبييا الكرخ مف معممات رياض االطفاؿ التابعة لمديرية تربية بغداد   وتحدد البحث الحالي
اختيرت معممة، (340 )نت عينة البحث مفو (، وتك2020-2019، لمعاـ الدراسي )والرصافة
( لقياس التحسس 2018مقياس )الزوبعي , تحقيؽ ىدؼ البحث أعتمدت الباحثةول،وائيالعش باألسموب
الشخصية  (  فقرة في المجاالت  )45بناء مقياس الجودة الشخصية  الذي تكوف مف )وتـ ، بالواجب

 مجموعة  وعرض المقياس عمى االيجابية , العالقات االنسانية , التواصؿ الفعاؿ , اداء العمؿ واتقانو(
واستعممت مؤشرات الصدؽ  ،ومجاؿ رياض االطفاؿ  تربوية والتربوية في مجاؿ العمـو ال الخبراءمف 

ثبات بمعادلة الفا المقياس الجودة الشخصية   جااستخر  والظاىري وصدؽ البناء، ىما الصدؽ 
احصائيا باألستعانة ومعالجتيا البياناتتحميؿ   وتـ  عمى افراد العينة، المقاييس تطبيؽ بعدو ، خكرونبا

 التية: الى نتائج االبحث  وتوصؿ (SPSS)  رنامج االحصائي بالب
 .اف معممات رياض االطفاؿ يتمتعف بالتحسس بالواجب نسبة عالية -1
 .اف معممات رياض االطفاؿ يتمتعف بالجودة الشخصية  -2
ال توجد عالقة ارتباطية بيف متغير التحسس بالواجب والجودة الشخصية لدى معممات رياض  -3

 .االطفاؿ
 عدد مف التوصيات والمقترحات. ةالباحث  وفي ضوء النتا ئج وضعت  

 . (معممات رياض االطفاؿ -الجودة الشخصية  -تحسس بالواجبال ) :فتاحيةالكممات الم



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

516 

Realization  with the duty and its relationship to personal 

quality among kindergarten teachers 

Lecturer / Nidhal  Suhaim Hasan 

Ministry of Education / Directorate of Education Rusafa II 

Abstract:  

- The current research aims to identify: 

1- Realization with the duty among kindergarten teachers. 

2- Personal quality of kindergarten teachers. 

3- The correlation relationship between sensitivity to duty and personal 

quality among kindergarten teachers. 

The current research was limited to kindergarten female teachers affiliated to 

the Baghdad Education Directorate/  Karkh and Rusafa, for the academic 

year (2019-2020). The research sample consisted of (340) teachers, who have 

been chosen by the random  method. To fulfill the aim , the  research  has 

adopted  the scale of ( al-Zubaaee/2018) to measure  sensitivity with duty.   

The personal quality scale, which consisted of (45) items has been built in 

fields  (positive personality, human relations, effective communication, work 

performance and mastery),;  the scale has been  presented to a group of 

experts in the field of educational and psychological sciences and field of 

kindergarten. Apparent reliability  and construction honesty. The scale has 

been extracted to measure  personal quality by the alpha-Cronbach equation, 

and after applying the scales to the sample members, the data have been  

analyzed and processed statistically using the statistical program for (SPSS), 

and the research reached the following results: 

1- Kindergarten teachers are highly sensitive to duty. 

2- Kindergarten teachers enjoy personal quality. 

3- There is no correlation between the duty sensitivity variable and the 

personal quality of kindergarten teachers. 

  In light of the results, the researcher has developed a number of 

recommendations and suggestions. 

Keywords:( sense of duty - personal quality, kindergarten teachers). 

 مشكمة البحث : 
مف المشكالت التي  يمتفت الييا التربوييف وعمماء النفس المعنييف بالتعميـ ىو        

النتاجات التعميمية ,  وىذا  شكؿ تدني الشعور بالتحسس بالواجب وانخفاض قيمة 
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عمى المؤسسات  تحديا ليـ, اذ اف انتشار ىذه الظاىرة وتعمقيا يترؾ اثارا سمبية
 (.2 :2015, يضعؼ مف تحقيؽ اىداؼ المؤسسة التربوية )ىاشـ التعميمية , وىذا

واف عدـ وجود معايير واضحة في محاؿ التعميـ ومستويات محدد لمممارسة      
المينية مف شأنو اف يفتح المجاؿ اماـ اصحاب رياض االطفاؿ الخاصة وتجار المعرفة 
مف راغبي الكسب الضخـ والسريع مف االستعانة بمعمميف غير اكفاء كما قد يفتح 

يا الدولة عندما تزداد الحاجة  مف المجاؿ في نفس الوقت اماـ الرياض  التي تممك
المعممات  الى االستعانة بمعممات  غير مؤىالت  لمؿء الفراغات التدريسية لدييا )  

( , مما يدعو الى االستعانة بمعايير  الجودة  , فالجودة  تبدا 59: 2014الشريؼ , 
 : ب.ت (.  11بالفرد انفسيـ ثـ بعدىا جودة  المؤسسة وتنظيميا  وىيكمياتيا) قطيط ,

عمى االدبيات والدراسات السابقة، وجدتا اف الجودة  ومف خالؿ اطالع الباحثة   
الشخصية تضـ مجموعة مف سمات االداء التي ينبغي توفرىا لمعممة الروضة مف اجؿ 
ضماف جودة التعميـ وتحقيؽ االىداؼ المرجوة مف الروضة اضافو الى  سمات تتعمؽ 

لمعممة وبقدراتيا عمى تكويف عالقات انسانية واجتماعية بالصفات االيجابية لشخصية ا
معتدلة  وفاعمية في العمؿ  تواصميا الفاعؿ مع االخريف او كؿ ما يحيط  بيا مف ادارة 
واىالي االطفاؿ واالطفاؿ بحد ذاتيـ ,الذي ينبع مف التحسس بالواجب او الشعور بو لذا 

 االتي: ؿحددت مشكمة البحث بالتساؤ 
ىؿ توجد عالقة ارتباطية  بيف التحسس بالواجب والجودة الشخصية لدى معممة 

 الروضة ؟  
اصبحت قضية المعمـ تشغؿ مكانا بارزا مف اىتماـ الباحثيف والمؤسسات  اهمية البحث:

البحثية حيث تؤكد غالبية الدراسات عمى اف ىذا الميداف كاف , واليزاؿ في حاجة الى 
ثية التي تعكس وزنو , واىميتو مف جية وتمبي متطمبات العصر المزيد مف الجيود البح

بمتغيرات السريعة , والمتالحقة مف جية اخرى, ولكوف  معممة الروضة مف اىـ 
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العناصر في سمؾ التربوي والتعميمي اذا تعوؿ عمييا  المؤسسة في تحقيؽ اىدافيا وفي 
ي في العممية التعميمية تنمية البيئة التعميمية لمروضة التي تقودىا كعنصر اساس

,فالمعممة ىي المحور الرئيسي والركيزة االساسية في النيوض الروضة وتطويرىا 
 ( 215: 2000  سورطي ,) وتحسيف ادائيا 

شخصية  الفرد  التي تتصؼ بمستوى جيد مف التحسس بالواجب تتمكف مف إف      
الواجب يكوف  واعيا النجاح في مختمؼ مواقؼ الحياة كوف اف الفراد ذو التحسس ب

وحي الضمير وجادا وذا عـز وارادة , ويتميز بالتصميـ عمى الفعؿ واالنجاز  والسيطرة 
 (.45: 2018,الزوبعيوالنزاىة والكفاءة )

الضمير وتطويره في شخصية  كدت النظريات النفسية واالجتماعية كيفية اكتساباو     
والروحية وتحديد الصواب االخالقية   يمثؿ االساس الذي تبنى  القيـ و، اذا انفردال

 فرديمثؿ فكر ال مي صوت داخ يو ىو دبأف الضمير (Freud)  فرويد والخطأ ،اذا يرى
لذا  شيدت السنوات  وانتقادىا، او لوـ الذات  رنا بأف نفعؿ امرا ما او النفعؿويخب

د المعمـ االخيرة العديد مف الكتابات التي تدعو الى ضرورة اصالح وتطوير برامج اعدا
قبؿ الخدمة مف االنشطة والفعاليات وفي اثنائيا , بيدؼ ضماف االرتقاء بمستوى ادائو 
المطموب، لذا تناوؿ الباحثوف مفيوـ التحسس بالواجب ضمف بحوث دراسات تحسس 

 الشخص  تنظرية العوامؿ الخمسة اف مف صفا تؤكد Crow,2000: 19))ربالضمي
 اف السيماحياة، مف ال ومجاالت كافةفي  جيدة   االخريفقتو مع عالالحي  الضمير  ذو

طمأنينة مف المقومات اليعد الشعور  ,وفرد طمأنينة لدىالشعور يولد   حيوية الضمير
 بينما ( .34: 2017, السماويعنيا ) ـىجودة  لدى االفراد ورضاالور ياالساسية لظ

اف التدني في التحسس بالواجب يؤدي الى تدني في   ( (coast, 1992اشارت دراسة 
اف مف اىـ صفات الضمير الحي ىو التحسس بالوجب و القدرات وانخفاض قيمة الذات، 

 ( . 1: 2005واف الفرد يحكـ مف خالؿ ضميره الداء عممو  )السمطاني , 
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مذات اف امتالؾ الخصائص الشخصية االيجابية والثقة بالنفس والتقدير العالي ل      
والذي  يظير مف قيمة الفرد المينية واالجتماعية والشخصية،  يؤثر عمى  مستوى 
التعامؿ مع االخريف وفي قدرتو عمى التأثير عمييـ اضافة ىو ما يشير الى اف ىذه 
السمات تعد مفتاح الشخصية السوية والسيما  الى  مستوى اداء الفرد في العمؿ  الذي 

اح في العالقات المينية واالجتماعية  والشخصية والسيما يعد طريقا لموصوؿ الى النج
في مجاؿ االبداع والتفاؤؿ والتشاؤـ والسعادة لذا فيي عامؿ ميـ في تحديد السموؾ 

نظاـ الجودة ال (,   وأف 17:  2000د العاؿ وابوسبعة,االجتماعي والشخصي )عب
والطالب وتحسيف يقتصر عمى تطوير االداء والتركيز عمى تحسيف اداء المعمميف 

يرتكز عمى مدخالت  طوير البرامج والخطط الدراسية بؿعمميات التقويـ التربوي وت
وعمميات النظاـ التربوي وىو بدوره يكفؿ لنا جودة مخرجات ىذا النظاـ واالرتقاء 

 ( ، 45: 2008ابو حصيرة ,  بمستوى االداء وتطوريو مف خالؿ العالقات االنسانية )
(، والتي ىدفت التعرؼ الى اثر التدريب عمى تقنيات 2017شني )دارسة المعوأكدت 

البرمجة المغوية في تعزيز الجودة الشخصية   وكانت نتائج الدراسة االثر االيجابي في 
تعزيز الجودة الشخصية بأبعادىا الثالثة  الشخصية االيجابية , تحسيف العالقات 

 (.27: 2017المعشني, االداء الفائؽ في العمؿ )االنسانية  و 
الجودة  مف  ( اف ممارسة مجاالت معايير2014مي )ماشارت دراسة الس بينما   

الصفات الشخصية االيجابية والعالقات االنسانية والفاعمية في اداء العمؿ )السممي , 
( Erez,and Naveh,2004وأشارت دراسة ايريز ونافيو ) بينما  ( .26: 2014

والتي ىدؼ التعرؼ الى قدرة االبتكار والجودة الكفاءة والتنافس في تعزيز الخصائص 
الثقافية, وتناولت الدراسة الخصائص الشخصية التي تعزز االبتكار وتسيـ في الجودة 

قابيمة اف يكونوا مبدعيف ولدييـ القدرة  النتائج اف لالفرادوالكفاءة ألداء العمؿ , فكانت 
االبداع وانيا ال تتعارض مع ثقافة الجودة  ولكنيـ بحاجة  لممبادرة عمى االبتكار و 
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 ، أما(Erez,and Naveh,2004لتعزيز افكارىـ بما يرتقي الى مستوى جودة االداء ) 
 والتي ىدفت الدراسة التعرؼ الى (Jacob et al,2009دراسة جاكوب واخريف ) 

د لمبيئة والجودة الشخصية لمحياة جودة الشخصية وحركة التأمؿ  الواعي , السموؾ المؤي
وجود عالقة ارتباطية بيف التأمؿ الواعي والجودة الشخصية )   الى ,  وتوصمت الدراسة

275-294  :Jacob et al,2009 ،)  فالجودة الشخصية ىي االساس التي تبنى
عمييا جودة المؤسسة التربوية فاألفراد ىـ المتغير االساس ولبنة بناءه التربوي ) 

( . فالجودة الشخصية تقوـ عمى مجموعة مف السمات االداء 23: 2011وي , ياليح
وشخصية الفرد التي ينبغي تؤفرىا في معممة الروضة مف اجؿ ضماف جودة العمؿ 

( . 23: 2014وىذه الصفات تتعمؽ بالصفات االيجابية  لشخصية المعممة ) السممي , 
د اداء المعممات  بالمسؤوليات والواجبات فالنظاـ التربوي يحقؽ اىدافو مف خالؿ تحدي

التعميمية ) الموكمة الييف والمحددة باألنظمة والقوانيف والتعميمات بأعضاء الييئة 
 .(174: 2001عميمات , 

 لذا تتجمى اهمية البحث من خالل النقاط التالية :     
ب ،الجػػػودة اىميػػػة الدراسػػػة مػػػف اىميػػػة المتغيػػػرات الػػػذي تناولػػػو البحػػػث )التحسػػػس بالواجػػػ -1

 الشخصية( لدى معممة الروضة والتي تعد المحور االساسي في العممية التربوية . 
اف تطور ونجػاح العمميػة  التربويػة تتمثػؿ بػالمعمـ وخاصػة معممػة الروضػة النيػا تتعامػؿ  -2

 ( سنوات .6-4مع مرحمة عمرية حساسة مف عمر )
الجيػدة لػدى المعمػـ وتزيػد  اف دراسة الجودة الشخصية تسػاعد عمػى غػرس القػيـ والعػادات -3

 مف امكانية تحسيف االداء الوظيفي  .
قمػة مػا   متغيري ) التحسس بالواجب والجودة الشخصية(،  دراسة وتوضيح العالقة بيف  -4

ممػػػا يػػػؤدي الػػػى زيػػػادة المعرفػػػة   ،حػػػوث فػػػي العػػػراؽ عمػػػى حػػػد عمػػػـ الباحثتػػػافتناولػػػت الب
 لممتغيريف.  النظرية والعممية
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  اهداف البحث : 
 التحسس بالواجب لدى معممات رياض االطفاؿ, -1
 الجودة الشخصية لدى معممات الرياض االطفاؿ . -2
العالقة االرتباطية بيف التحسس بالواجب والجودة الشخصية لدى معممات رياض  -3

  االطفاؿ
بغداد معممات رياض االطفاؿ  في الرياض الحكومية التابعة لمديرية تربية حدود البحث : 

بعة لوزارة التربية لمعاـ االت االولى والثانية ( والرصافةاالولى والثانية , بجانبي )الكرخ
 .(2020-2019 )الدراسي

 تحديد المصطمحات : 
 :التحسس بالواجب عرفها كل من 

 (8988دسوقي )
ؾ المعايير ماؾ تميديد بانتيالعضوية والمعايير االجتماعية والت وقي تحكممميثاؽ خ   

 (.294: 1988, والمواثيؽ )دسوقي
 ( Costa&Mc Craa,1992كوستا و مكريا )  
ذو  االخالقية  ودقة أنجازىا , ويتصؼ الفرد فيو بأنوبالمبادئ  االفراد  لتزاـ ا ىو    

 .((Costa&Mc Craa,1992 : 17وييتـ بنفسو واالخريف  ثقة 
 ( 5005) مطاني لسا

تحقيؽ  نحو واالفراد الموجدرجة التنظيـ والمثابرة والضبط والدافعية في سموؾ     
الذاتي والدقة والحرص والطموح والمثابرة وتمثؿ دور  ووتشمؿ الجدية والتوج لدافعيةا

 الفرد في
 (.24: 2005) السمطاني ,  قبوؿ المعايير االجتماعية والمقاييس االخالقية
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عمى فقرات  امف اجابتي ةحصؿ عمييا  المستجيبىي الدرجة التي تالتعريف االجرائي : 
 مقياس التحسس بالواجب المستخدـ في البحث الحالي ( . 

  ((Costa&Mc Craa,1992كوستا ومكريا  تعريؼ   تبت الباحثة
 :الجودة الشخصية عرفها كل من 

 ( 5006هي )مال
عف سمات الشخصية  ايجابية , وعالقات انسانية الفرد  الدرجة التي يعبر عندىا       

جيدة ,ويظير اداء مميزَا في العمؿ, واىـ سمات الشخصية تقدير الذات الذي يصنع 
: 2006)ماليي, عمى التواصؿ الفعاؿ  الجانب االكبر مف شخصية الفرد وقدراتو 

45.) 
 ( 5007العيسي )

مجموع مف الصفات التي تتمتع بيا الشخصية االيجابية , وتتضح في التفكير     
يوكؿ لو مف  وتنفيذ ماالعالي لمذات والقدرة عمى ممارسة المسؤولية الشخصية والمثابرة 

اعماؿ مع الحفاظ بقدر عاؿ مف الصدؽ واالمانة اضافة الى بوؿ النقد البناء والمرونة 
 (.12: 2007) العيسي , ر وادارة الوقت بنجاح والقدرة عمى التكيؼ مع التغيي

 ليذا البحث   ( 2006وقد تنبت الباحثة التعريؼ ماليي )
فقرات المعدة ليذا م: ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب ل يالتعريف االجرائ

 البحث
 معممة الروضة

 ( 5004مردان )
ىي انسانة بخصائصيا الشخصية  تؤثر وتتفاعؿ مع االطفاؿ وىي مف اكثر    

وتساعدىـ عمى التكيؼ مع المجتمع  لألطفاؿالعوامؿ اىمية في تعميـ وتقديـ الخبرة 
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وتييئتيـ لمتفاعؿ مع ضغوط ومتغيرات العالـ السريعة الى جانب دورىا في االداء 
 (.229: 2004) مرداف ,  االكاديمي والتييئة لتعميـ النظاـ في الروضة

  
 :االطار النظريالفصل الثاني :  

ىو مظير مف  مظاىر حيوية الضمير حيث يتصؼ  : مفهوم التحسس بالواجب 
والدافعية نحو تحقيؽ واضخا وذو ارادة قوية في االنجاز وجادًا  صاحبو  اف يكوف فردا 

مجموعة  مف االىداؼ  التي  ويعد  التحسس ,(73: 2010) الجوراني , االىداؼ 
, فالشعور العالي  بالتحسس بالواجب يعني  الفرد الى تحقيقيا والتركيز عمييا يسعى 

بينما  بمثؿ ىذا التركيز ,  الضبط الذاتي المدعـ  مف االىداؼ واظيار تركيز عمى كـ 
) انخفاض في تحقيؽ اىدافو وعدـ التركيز  الى  جب المنخفض يؤدياالتحسس بالو 

 سمات الشخص الذي يتصؼ بالتحسس بالواجب ىي : ومف ( 490: 2012ب , ذي
 )  (التيذيب, التنظيـ, االصرار, انجاز العمؿ , الفعؿ الصحيح )العمؿ الجاد , 

(Digman , 1967 , p 1246. 
 : اف نموذج العوامؿ الخمسة التي نظرية العوامل الخمسة لتفسير التحسس بالواجب

(سيما العصابية , واالنبساط واالنفتاح والقبوؿ والضمير  ) ىيلسمات الشاممة تضـ  ا
الكثير مف يستخدـ تصنيؼ مختمؼ بدرجة طفيفة لحصر عوامميـ الخمسة , وقسـ  اف

ستخداـ االرقاـ الرومانية لتحديد العوامؿ بدال مف الكممات , فقد اشار اوليفر االخر ي
فيما يمي وصؼ  ,ات متنوعة استخداـ كمممؿ بالعوا وزمالؤه الى اننا نصنؼ جوف

  :وتعريؼ ىذه العوامؿ
قطب بيف عامؿ العصابية ثنائي ال ديع Neuroticism) :): العصابيةالوؿالعامؿ ا

التوافؽ أو  اختالؿ ، وبيف  ثبات االمفعالي او النضجمظاىر حسف التوافؽ وال
صابة بو عند توفر شروط اال االستعدادة ليست العصاب، ولكف العصابية، والعصابي
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 ويصؼ كوستا وماكري(179: 1998 ,عبد الخالؽ)الضغوط والمواقؼ العصابية 
McCrae &Costa شخص لديو خبرات غضب عالية  الشخص العصبي بأنو

 (.(Costa&McCrae,1995:314 فوحز  اشمئزاز رتباؾ وا ( سالبة تانفعاال
ىذا العامؿ ثنائي القطب حيث يعد  (Extraversion) :نبساطيةاال:  العامل الثاني

بأنو شخص محب  االنبساطييتسـ الشخص  .)االنطواء – االنبساطيمكف تسميتو (
إلى خارج الذات، ويحب  اىتماماتو، يتوافؽ مع المعايير الخارجية، يوجو االختالط 
باالعتماد فسير جوانب العالـ الخارجي وي ويحتـر التقاليد والسمطة، اآلخريفالعمؿ مع 

ثابتو، قد تكوف عممية أو  ومبادىء  ؿ إلى العيش وفؽ قواعديميالمنطؽ، و  عمى 
مف أفكار  اىتماماتوبأنو يوجو  االنطوائيموضوعية أو عقائدية، بينما يتسـ الشخص 

ومشاعر إلى داخؿ الذات، وليس تجاه العالـ الخارجي، شديد الحساسية مع أنو يكتـ 
إلى تفسير أفكار خاصة  االنطوائيص أحاسيسو، وعمى مستوى التفكير يميؿ الشخ

ويذكر كوستا وماكري أف   (Zhang, 2006:1179 ) تستند إلى قواعد تخصو
    Costa&McCrae,1995:315) )ومبتيج تفائؿالمنبسط ىو شخص لبؽ، وم

يعػػػػد ىػػػػذا العامػػػػؿ  (Agreeableness) :": الطيبػػػػة قالمقبوليػػػػةلعامللللل الثالللللثا
فػػػػ ف  Hogan,1983 بالعالقػػػػات الشخصػػػػية وبحسػػػػب ىوجػػػػاف ارتباطػػػػا  األكثػػػػر

مواجيػػػػػة مشػػػػػاكؿ وضػػػػػغوط الحيػػػػػاة العامػػػػػة، وتعكػػػػػس ىػػػػػذه السػػػػػمة الفػػػػػروؽً  المقبوليػػػػػة 
، ويتسػػػػػـ االجتمػػػػػاعيالعػػػػػاـ لتحقيػػػػػؽ الوئػػػػػاـ  االىتمػػػػػاـتجعػػػػػؿ الفػػػػػرد قػػػػػادر الفرديػػػػػة فػػػػػي 

ػػػػػػػػػػػػػػاع والتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوف الػػػػػذيف يتصػػػػػفوف بيػػػػػذه السػػػػػمات بالتسػػػػػامح والثقػػػػػة، وحسػػػػػػػػػػػػػػػف الطبػػػػػػػ
والقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيث يحترمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ويقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدروف 

 . (;DeRaad,2000:91).اآلخريف
ويتصؼ اصحاب  Experience to Openness))عمى الخبرة االنفتاح: لعامل الرابعا

لمجماؿ، يميموف بالمقارنة مع المنغمقيف متذوقوف لمفف، وحساسوف  ىذا العامؿ انيـ 
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يموف إلى التفكير والتصرؼ المنفتحوف فضوليوف فكريا ليكونوا أوعى بمشاعرىـ، كما يم
مصالح  امتالؾ عمى الخبرة يميموف إلى  االنفتاح، أما المتحفظوف في اردية  رائؽبط

ـ وغير مشتركة ضيقة، ويفضموف البسيط والمستقيـ والواضح عمى المعقد والمبي
، ف ف أسموب التفكير المنغمؽ يرتبط بأداء العمؿ   )(.14: 2007العنزي،) الفائؽالمفيـو

، ويمكف االىتماماتأنو يتميز بعدد أكبر مف  Howard ),1995 وكما يشير ىوارد 
، كما أنو يتمتع بمبادئ، ولكنو يميؿ إلى واالنتقادالقوؿ أنو متحرر قادر عمى التفكير 

 )  12: 2006السميـ،)االعتبارالجديدةً  وأخذىا في  األساليبدراسة 
 التحسس بالواجب :((Conscientiousness) : يقظة الضمير التفانيالعامل الخامس
 تحكـ بياتمطريقة التي التفاتي ل في  وفاىميس ـد  ليذا العامؿ انيافر مف صفات اال

ومف سماتيـ يكنوف منتظميف ويعتمد عمييـ ويمميوف الى ، ادارتياميا و ي، وتنظـحوافزى
 وىـ،بدؿ التباطى والتسويؼ  العمؿ يركزوف عمى، و المثابرة والحفاظ عمى المواعيد بدقة 

يتجنبوف المشاكؿ ويحققوف مستويات عالية مف النجاح عبر التخطيط  متفانيف  فرادا
أنيـ  اعتباررة إيجابية عمى اليادؼ والمثابرة، ويثؽ بيـ الناس، وينظروف إلييـ نظ

إلى أف التفاني  Howard,1995 )ويشير ىوارد  )(.11: 2007العنزي،) أذكياء
وصورة الشخص المتوازف ، األىداؼ عمى تحقيؽ  ضميرق يعني التركيز،العالي قيقظة ال

, وفؽ تعريؼ  (11: 2006,)سميـ مركزة،  اىتماماتقادر عمى خمؽ أشخاص ذوي 
 : ( يضـ ثالث مجاؿ ىي 1992كوستا ومكريا )

: ىو  شعور الفرد باف ما يعمؿ  بو مالءـ مع قيـ  تزام بالمبادئ االخالقيةاالل -8
 االنسانية  يـمبادئالمجتمع الذي ينتمي اليو وال يتعارض مع 

يثالي عامة لمسموؾ االنساني الم مبادئ ىي :ودقه انجازهاتعهدات االخالقية ال -2
 عمى مستوى عاِؿ مف االداء مف خالؿ  تأكيدىا  عمى النشاط االيجابي   الذي يقدـ
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,  باألخريفوالمودة وااليماف :يعني االخالص  واالهتمام باالخرين ثقة بالنفسال -3
تؤدي الى نتائج  واالطمئناف في عالقاتيـ  بالشعور بالراحة  لألخريف فيي توحى

في العالقات المتبادلة ) الزوبعي ,  الطيبة  األلفة  والمشاعر ايجابية  يتولد عنيا 
2018 :123-125 .) 

 ثانيا :مفهوم الجودة الشخصية 
السيطرة عمى ا مف الممكف السماح لنا كسب صؼ ديمنج الجودة الشخصية بانيو 

 مفب االيجابية وتجنب المشاكؿ او نقاط الضعؼ اي تحسف العيوب وتحديد الجوان
 اوضحيا عمى انيا مطمب ميما في اتقاف اي عمؿ الفتاً  (ماليي )حياتنا بشكؿ عاـ اما 

مف  صية ووصموا الى المعاليخالى اف معظـ الناجحيف في الحياة طبقوا الجودة الش
لغاية عف ا لموصؿ الى تميز السمة  االكثر بروزا في الفرد التي   فيي , خالليا بينما

الشخصية لمفرد تعتبر اساسا لجودة المؤسسة  فيي تؤدي الى الجودة  ف  ,االخريف
سمسمة مف  تحسينات الجودة المترتبة عمى بعضيا البعض داخؿ المنظمة او المؤسسة 

رفع مف مستوى العممية صية تؤدي الى خالتربوية فالمستويات المتزايدة مف الجودة الش
 (13)عطرجي , ب.ت : التربوية ككؿ 

 ح المعمـ مف خالؿ ما يتصؼ بو مف صفات شخصية ايجابية,واف نجاحيا عمى نجا
وعالقات انسانية , وتواصؿ الفاعؿ  مع االخريف واداء العمؿ بطريقة فائقة ) ماليي , 

2006 :55.) 
 فوائد الجودة الشخصية : 

 لديو مف امكانات اخرى. اكتشاؼ قدرات ومواىب الفرد وتقييـ ما -1
 والتأىيؿ والسعي الى لتحسف الذات .وضع استراتيجية لممراجعة والتقويـ  -2
 خمؽ  روح االبتكار واالبداع والتجديد . -3
 الجودة كاسموب حياة وتبني القيـ والعادات الجيدة . غرس -4
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 ممارسة االنضباط الذاتي والمسؤولية الشخصية . -5
 ممارسة عالقات انسانية جيدة واكتساب ميارات التواصؿ الفعاؿ . -6
النفسي بوضع  جدار حماية نفسية وفكري ضد الضغوط تساعد عمى تحقيؽ االستقرار  -7

 (. 15الداخمية والخارجية ).عطرجي , ب.ت : 
: وىو اكثر رواد الجودة شيرة وضع اربعة  الشخصية انموذج ديمنيج  لتفسير الجودة

خاصة   رياض االطفاؿ بصورة ولإلدارةالتعميـ بصورة عامة  لإلدارة عشر مبدأ لمجودة 
واكد عمى استخداـ خرائط التحكـ بالجودة لتالفي افضؿ اداء  مف اجؿ الوصؿ الى

االخطاء كما اكد عمى مسئولية االدارة عف كفاءة عمؿ النظاـ وتطويره وقد عزز دينميج 
 القرار لتحسيف العممية التعميمية بذلؾ دور االدارة في قدرتيا عمى اتخاذ 

 . توفير نوع مف االتساؽ وعدـ التعارض بيف االىداؼ  -1
 قيادة منظمة لمرحمة رياض االطفاؿ نحو التغيير  -2
 بناء الجودة في رياض االطفاؿ والتوقؼ عف الفحص بقصد اكتشاؼ االخطاء -3
 ايجاد عالقة طويمة االجؿ مع االطراؼ المتعاممة في مرحمة رياض االطفاؿ -4
 التحسيف المستمر لممرحمة والخدمات التي تقدـ لمرحمة رياض االطفاؿ  -5
 لمعامميف في مرحمة رياض االطفاؿ التدريب المستمر -6
 التركيز عمى دور القيادة في عممية التطوير  -7
 نفوس فريؽ العمؿ في والتعزيز مف عالقات االنسانية بينيـ  ازالة الخوؼ مف -8
ازالة الحواجز القائمة بيف االعضاء في مرحمة رياض االطفاؿ المتمثمة بالتواصؿ الفعاؿ  -9

 بيف االعضاء.
مرحمة رياض االطفاؿ ومساعدتيـ عمى تحسيف طريقتيـ  تشجيع العامميف في  -10

 باالداء.
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مف اجؿ امتالؾ  شخصية  تحسيف الذاتي انشاء برنامج جاد مف التعميـ وال  -11
 ايجابية  

توضيح التزاـ ادارة رياض االطفاؿ بالجودة الشاممة ومف ضمنيا الجودة   -12
 الشخصية لمفرد . 

 : هي الشخصية ابعاد الجودة  
بيف المعمـ وزمالئو او اف التفاعؿ االيجابي الذي يحدث نسانية : ال  ا عالقاتال -8

معاني التواضع واالخوة واالحتراـ المتبادؿ والتعاوف  ثانييايحمؿ في االدارة طالبو او 
يع االنسانية مع الجم لشخصية وىذا بدوره اسموب العالقاتالذي يرفو مف الجودة ا

 ومحددة تتمثؿ في ادارة االنفعاالت بشكؿ متوازف  فيقتضي مف تطبيؽ قواعد اساسية
ورفض مال يتناسب بطريقة لبقة . واف يكوف لدية قدرة عمى حؿ المشكالت التي توجيو 

متزف لمواجية المشكمة وحميا  ىادئ  بأسموبفي الصؼ او مع زمالئو , واف يتحمى 
الذي قد يسبب  وكذلؾ المحافظة عمى تكويف عالقات ايجابية انسانية وتجنب الكالـ

فعند يتبع المعمـ ميارتو ( 4:  2014شريؼ , ) المشاكؿ بيف اعضاء الييئة التعميمية
في استخداـ العالقات االنسانية مف الصداقة  والموقؼ  االيجابي , القدرة عمى 
االستماع واالنصات , القدرة عمى المجاممة بصدؽ كميا ىذه  تزيد مف رفع مستوى 

 ( 18: 1436ليحاني , الجودة الشخصية  ) ا
: يعد االداء مفيوما واسعا في ميداف االعماؿ بسبب تعدد  وأتقانهالعمل  اداء -5

االبعاد التي يتكوف منيا االداء الشامؿ في المؤسسة , فيو يوثر عمى تحقيؽ اىداؼ 
خالؿ سقؼ  لمواردىااو المنظمة مف خالؿ االستخداـ االمثؿ او االفضؿ  المؤسسة

فيمكف توضيح معنى االداء بانو سموؾ المتحقؽ او ( John,1984:207 زمف معيف )
يصدر مف  الفرد مف جية عممو داخؿ المؤسسة او ما يبذلو الفعمي مف خالؿ ما

( Abrahm(في حيف اشار )87:   2009) ميرة , تصرؼ اثناء العمؿ بشكؿ ىادؼ 
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والمياـ المختمفة في عممو يفيـ مف  لألنشطةىو السموؾ الذي يتخذه الفرد في ادائو 
, ويوضح اف اداء الفرد    لألفرادالسموكي  االتجاهخالؿ ىذا التعريؼ بانو يرز عمى 

يمكف اف يقاس مف خالؿ السموؾ الذي يتخذه اتجاه النشاطات المختمفة 
(Abrahm,1986: 355.) الوقت والمحافظة عميو  واستثمار الوقت بما  ب دارةفالمعرفة

ع المشاكؿ وحميا والتمتع بقوة بروح التعاوف العمؿ وكيفية طرؽ التعامؿ ميصمح 
المتميز بالعمؿ تؤدي الى  فاألداء( Zaffron and Dave. 2009: 123واالحتراـ  ) 

 وىي  تحدد بما يمي : الشخصيةجودة 
 انتاج اعماؿ خالية مف االخطاء . -1
 االعماؿ . إلنجازالوفاء بالمواعيد  -2
 الماما تاما . االلماـ بالوظيفة -3
 المبادرة بتحسيف مف جودة العمؿ . -4
 انجاز الميمات حسب االوليات . -5
 القدرة عمى العمؿ ضمف مجموعة الفريؽ . -6
 والتجديد واالبداع . -7
 (. 20القدرة عمى المشكالت التي يتعرض ليا والتنبؤ بيا ) عطرجي , ب.ت :  -8

والبدنية التي يتميز بيا  الصفات الوجدانية والعقمية  تعني -: ةالشخصية االيجابي-3
الشخص الكؼء وتميزه عف غيره مف خالؿ ممارستو لعممو  ومف صفات الشخصية 
االيجابية التي يجب اف يتمتع بيا ,الصدؽ االمانة , المرونة قبوؿ النقد البناء , القدرة 
  عمى التكيؼ مع المتغيرات , الجد في العمؿ واالدارة الوقت بنجاح , وااللتزاـ والنظاـ
المياقة البدنية والصحة الجيدة , حسف المظير السعي المتواصؿ لتحسيف الذات , 

 .(Finkelman and Kenner,2009: 56)  , والصبر والمثابرة
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يمثؿ عممية تفاعؿ اجتماعي تيدؼ الى تقوية العالقات والصالت :  التواصل الفعال -1
االجتماعية في التكتـ عف طريؽ تبادؿ المشاعر واالفكار التي بورىا تؤدي الى 

 ( ويكوف التواصؿ التربوي بخطوات 17, 2001التعاطؼ والتفاىـ ) ابو عرقوب , 
السموؾ او الميارة تحديد غرض التواصؿ : باف يساؿ المعمـ نفسو مما ىو الشي او  -

 التي اريد احققيا مف ىذا التواصؿ . 
تحديد محتوى التواصؿ : مف معمومات وقيـ سموؾ التي تترجـ الى خبرة انسانية  -

 محسوسة .
تحديد خصائص وحاجات لالتصاؿ : وتشمؿ ىذه قيميـ وميوليـ الشخصية والعامة  -

 تيـ الجسمية .ودرجة الذكاء وخمفيتيـ االقتصادية واالجتماعية . ومعو قا
تحديد واسطة او سيمة مناسبة لتواصؿ : كاف يكوف كممة شفوية او مسموعة او صور  -

 او كتابة او فميما او رسما .
تحديد الوقت المناسب لالتصاؿ : يكوف بع التعرؼ عمى الظروؼ النفسية والتربوية  -

 .(26: 1982ة او خارجيا ) حمداف , لممعمميف او تالميذ خالؿ الحصة الراسي
 الدراسات السابقة 

 اوال : التحسس بالواجب
( التحسس بالواجب وعالقته بمعنى الحياة لدى المرشدين 5088سة الزوبعي )ادر 

 التربويين
وعالقتيا ىدفت الدراسة الى التعرؼ الى التحسس بالواجب لدى المرشديف التربوييف     

( مرشد ومرشدة 600بمعنى الحياة لدى المرشديف التربوييف تكونت عينة البحث مف )
موزعيف  عمى مدراس بغداد بجانبي الكرخ والرصافة ( وقد قاـ الباحث ببناء اداة لمبحث 

( فقرة مكوف مف ثالث مجاالت ىي ) االلتزاـ  42مقياس التحسس بالواجب مكوف مف )
, دقة انجاز التعيدات االخالقية , االىتماـ والثقة  بالنفس واالخريف بالمبادئ االخالقية 
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( وبعد تطبيؽ المقياس عمى عينة البحث مع استعماؿ الوسائؿ االحصائية المناسبة 
 وجود فرؽ داؿ الى نتائج  ت توصمو (   SPSSاالحصائية ) الحقيبةباالستعانة 

وجود وايضابالواجب لدى المرشديف التحسس  احصائيا لصالح عينة البحث , لمقياس 
عالقة بيف التحسس بالواجب ومعنى الحياة لدى المرشديف التربوييف) الزوبعي , 

 : ش(. 2018
 الجودة الشخصية -5

درجة ممارسة معايير الجودة الشخصية لدى مديرات مدارس  (5084دراسة سممى)
 مرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة

ينة مكة المكرمة دالثانوية بم مدراسال درجة ممارسة مديراتدراسة الكشؼ ىف ىدفت ال
, العالقات االنسانية , فاعمية  اإليجابيةمعايير الجودة الشخصية ) الصفات الشخصية 

( معممة   465)عينة البحث مف  تألفتو في العمؿ ( مف وجية نظر المعممات  
 معالجة البيانات احصائيا توصمت د( فقرة وبع57استبانة مكونو مف ) واستعممت 

االتيا الثالثة يير الجودة الشخصية بمجااف ممارسة مع  الى النتائج التالية : الدراسة
جاءت ممارسة معايير السمات الشخصية في الترتيب االوؿ ثـ كانت بدرجة عالية، 

لمتغير  ة ة احصائيتوجد فروؽ ذات دالللعمؿ واخيرا العالقات االنسانية،  الفاعمية في ا
وفي الدرجة الكمية , لصالح مؤىؿ )  المحاورلمتغير المؤىؿ العممي في جميع و الخبرة 

 : أ(.2014بكالوريوس ( في جميع محاور معايير الجودة الشخصية ) السممي , 
( )درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة 5088النجار ,دراسة )

 وجهة نظر المعممين ( الخميل لمعايير الجودة الشخصية من
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى درجة ممارسة ميري ومديرات المدراس الحكومية في 
محافظة الخميؿ لمعايير الجودة الشخصية مف وجية نظر المعمميف حيث تكونت عينة 

(  معمما ومعممة , تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية  ومف 542البحث مف )
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الى  الدراسة متجمع البيانات وتحميالىا احصائيا توص كأداةتبانة خالؿ استخداـ  االس
اف درجة ممارسة مديري ومديرات المدراس الحكومية لمعايير الجودة  نتائج االتية:

اف  افظة الخميؿ  جاءت بدرجة متوسطة، الشخصية مف وجية نظر المعمميف  في مح
فظة الخميؿ لمعايير الجودة درجة ممارسة مديري ومديرات المدراس الحكومية في محا

الشخصية مف وجية نظر المعمميف لمجاؿ الصفات الشخصية جاءت بدرجة كبيرة , اما 
وجود فروؽ  واصؿ الفاعؿ فجاءت بدرجة متوسطة،مجاؿ العالقات االنسانية ومجاؿ الت

داللة احصائية في الدرجة الكمية لمعايير الجودة الشخصية تعزي لمتغير الجنس 
العممي والمديرية والمرحمة كانت الفروؽ لصالح  المؤىؿممتغيرات االخرى وبالنسبة ل

لمتغير سنوات الخبرة  وؽ دالة احصائية عدـ وجود فر و , اعمى البكالوريوس والماجستير
 : ب(. 2018)النجار ,

 )منهجية البحث واجراءاته( الفصل الثالث :
 .الحالي  المنيج الوصفي في البحث ةاتبعت الباحث :اوال :منهج البحث  

رياض االطفػاؿ الحكوميػة معممات تكوف مجتمع البحث  مف    -ثانيا :مجتمع البحث :
والبػػػال   ( 2020 -2019)لمعػػػاـ الدراسػػػي  الرصػػػافةالكػػػرخ و ب فػػػي مدينػػػة بغػػػداد ,بجانػػػ

 ( 1كما موضح في جدوؿ )  معممة (1492)ـعددى
 لمحافظة بغداد رصافةض موزعة عمى مديريات التربية ( اعداد الريا1جدوؿ )

 عمماتعدد الم عدد الرياض  مديرية التربية ت
 453 58 8الرصافة 8
 449 47 5الرصافة  5
 599 35 8كرخ  3
 350 30 5كرخ 4

 8495   مجموع
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  :ثالثا: عينة البحث
( عينة 140لبناء مقياس الجودة الشخصية و),معممة (200تألفت عينة البحث مف)

أذ تـ اختيارىـ عشوائيا مف  التطبيؽ لكال مقياسيف التحسس بالواجب والجودة الشخصية 
 المجتمع االصمي .

 توزيع افراد عينة البحث(2جدوؿ )
عدد  اسم الروضة  المديرية 

 المعممات
اسم  عدد المعممات اسم الروضة عدد المعممات اسم الروضة  عدد المعممات اسم الروضة

 الروضة
عدد 

 المعممات

 80 االنوار 80 البسمة 80 البشائر  6 البيت العربي 85 البراعم 8رصافة/

 
 5رصافة/

 80 الرياحين 5 طيبة 85 اليرموك 84 المقداد 85 غصن الزيتون 

 85 البنفسج 84 العسل 85 الزنبق 84 النسائم 84 الفارس

 86 النسور 8 اشتي 84 الهديل  85 البهجة 85 االقحوان

 80 المصطفى 6 السندباد 9 الغصون 85 النسرين 85 الهالل 8كرخ/

   80  البنفسج 80 العمياء 6 الزهور 85 البسمة 5كرخ/

 340  المجموع 

 
مػػػف اجػػػؿ التحقػػػؽ مػػػف أىػػػداؼ البحػػػث الحػػػالي، وقيػػػاس متغيػػػري ثانيلللًا: أداتلللا البحلللث: 

(تطمػػػب وجػػػود مقياسػػػيف لقيػػػاس ىػػػذيف  والجػػػودة الشخصػػػية  تحسػػػس بالواجػػػب البحث)ال
لقيػاس التحسػس (2018زوبعػي ,المقياس المعػد مػف  )ال ةاعتمدت الباحثوقد لمتغيريف , 
( فقػػػػرة و بػػػػدائؿ لإلجابػػػػة ىػػػػي) 40ويتكػػػػوف المقيػػػػاس بصػػػػورتو النيائيػػػػة مػػػػف )بالواجػػػػب  

ي وأف ( عمػػػى التػػػوال1، 2، 3,4,5دائما,غالبا,احيانا,نادرا,ابػػػدا( وتأخػػػذ الػػػدرجات اآلتيػػػة) 
بينمػا  ,(120(والمتوسػط فرضػي )210–42مدى درجات أفراد عينة البحث تتراوح بيف )

( 45الجػودة الشخصػية  يتكػوف مقيػاس بالصػورة النيائيػة مػف )ببناء أداة لمقياس تتطمب 
-45( عمػػى التػػوالي واف مػػدى درجػػات افػػراد عينػػة تتػػراوح بػػيف )1,2,3فقػػرة وبػػدرجات )

عالقػػػات ال ,الشخصػػػية االيجابيػػػةمجػػػاالت ) ربػػػعاضػػػمف  (90( ومتوسػػػط فرضػػػي )135
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المجػػاؿ ( فقػػرات 15مػػف ) االوؿ ( وكػػؿ مجػػاؿداء العمػػؿ , ااالنسػػانية, التواصػػؿ الفاعػػؿ
,ويتـ احتساب الدرجة الكمية لممقياس ( فقرة 14(فقرات والمجاؿ الرابع )8الثاني والثالث )

( درجػػة 135مػػف خػػالؿ ايجػػاد اعمػػى درجػػة يمكػػف اف يحصػػؿ عمييػػا المسػػتجيب وىػػي )
  .( درجة 45وادنى درجة يحصؿ عمييا المستجيب وىي )

تحديػػد المنطمقػػات النظريػػة والمنيجيػػة  -أ : جللودة الشخصللية خطللوات بنللاء مقيللاس ال
ق إطػارا  كينيج قنموذج ةالباحث ماد, وقد تـ ذلؾ مف خالؿ اعت لجودة الشخصية لمفيوـ ا

 نظريا لبحثيا 
اإلجػػراءات واألسػػس اآلتيػػة فػػي  تػػافوقػػد اتبعػػت الباحثتحديللد  فقللرات  المقيللاس :  -ب 
  غتوصي

أف تكػػوف كػػؿ فقػػرة واضػػحة، ومعبػػرة عػػف فكػػرة واحػػدة فقػػط وغيػػر قابمػػة إال لتفسػػير واحػػد 
تجنػب , محتوى الفقرة واضػح وصػريح ومباشػراي اف  ,(134: 1989فقط. )أبو عالـ، 

)ممحـ، اوأكاديمًيػػ اوضػػع فقػػرات مػػف المحتمػػؿ أف تػػؤدي إلػػى األجوبػػة المرغوبػػة اجتماعًيػػ
 ةقامت الباحث انفاً  مف خالؿ ما تقدـ ,تكوف الفقرة إيحائية االستجابة األ ,(291: 2002

( 45ورتو األوليػػة )(فقػػرة لممقيػػاس حيػػث أصػػبح عػػدد فقػػرات المقيػػاس بصػػ45بصػػياغة )
 فقرة.

الحية الفقػرات التػػي تشػػير إلػػى لغػػرض التعػرؼ عمػػى صػػ: المقيللاس  فقللرات صللالحية-ج
عمػػى قيػاس المتغيػػر المػراد قياسػػو ,واف مضػموف الفقػػرات متفػؽ مػػع الغػرض الػػذي   تػوقدر 

بعػرض فقػرات المقيػاس عمػى مجموعػػة  ةوضػعت ألجمػو .ولمتحقػؽ مػف ذلػؾ قامػػت الباحثػ
( مػف اجػؿ إبػداء ئرائيػـ مػف 10مف الخبراء في مجاؿ التربية وعمـ النفس وكاف عػددىـ )

مػة الفقػرات لممجػاؿ الػذي وضػعت ءمػدى مالو خالؿ الحكػـ عمػى  مػدى صػالحية الفقػرة, 
%(عمػػى الفقػػرة بػػيف 80فيػػو , تعػػديؿ أو إضػػافة بعػػض الفقػػرات, تػػـ اعتمػػاد نسػػبة اتفػػاؽ )
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( يوضػح الفقػرات الصػالحة التػي 3جػدوؿ رقػـ ) و لخبراء لتعد الفقرة مقبولة فػي المقيػاسا
 % فاكثر.80حصمت عمى 

 ( اراء المحكميف لفقرات مقياس الجودة الشخصية3جدوؿ )
عللللللللللللدد   رقم الفقرة            

المحكملللي
 ن

علللللللللللللللللللدد 
 الموافقين

المعتلللللر 
 ضون 

نسللللللللللبة 
 االتفاق

8,5,4,5,7,8,9,80,88,85,84,85,86,89,5
0,58,54,55,56,30,83,36 48 ,45 

80 8 - 80% 

3,6,83,87,88,55,53,35 36 ,34 ,33 ,
37 ,38 ,39 ,40  ,43 ,44 ,45 

80 80 5 800% 

عددًا مف التعميميات لإلجابة منيا التأكػد  وضعت الباحثةد تعميمات المقياس : اعدا -د
رض العممػػي دوف يؿ مػػع ذكػػر اف المقيػػاس معػػد فقػػط لمغػػمػػف دقػػة االختيػػار المناسػػب لمبػػد

 . االطالع عميو اشخاص غرباء مف دوف الحاجة لذكر اسـ المستجيب
( معممػة 20): طبؽ المقياس عمى عينة مكونو مػف التطبيق االستطالعي لممقياس -ه

( فػػي مديريػػة تربيػػة رصػػافة اليرمػػوؾ ,و روضػػة االقحػػواف , وروضػػة الوحػػدةكانػػت مػػف ) 
فػػػي مدينػػة بغػػػداد بصػػورة عشػػوائية لغػػػرض التعػػرؼ عمػػػى مػػدى وضػػػوح  واالولػػى  الثانيػػة

 تعميمات فقرات المقياس  .
تصحيح المقياس : ىو تصحيح المقياس بالحصوؿ عمى الدرجة الكمية لكؿ فرد مف  -ز

 . ( عمى التوالي1,2,3دائؿ ) دائما , احيانا , ابدا ( بأوزاف) افراد العينة إذ وضعت الب
ف اليػػػػدؼ مػػػػف أإلػػػػى  1972:  يشػػػػير قايبػػػػؿق اإلجللللراءات اإلحصللللائية لتحميللللل الفقللللرات

إجػػراءات التحميػػؿ اإلحصػػائي ىػػو اإلبقػػاء عمػػى فقػػرات المقيػػاس المميػػزة التػػي تسػػتطيع اف 
التمييزية لمفقػرات يقصػد بيػا  تمثؿ الخاصية التي وضعت مف اجميا ,اي اف حساب القوة
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قػػدرة الفقػػرات عمػػى التمييػػز بػػيف ذوي المسػػتويات العميػػا والػػدنيا مػػف األفػػراد فػػي الخاصػػية 
 : أتي( وقد تضمف التحميؿ اإلحصائي مايEbel,1972:392التي تقيسيا الفقرة .)

التمييز ىو مدى إمكانية قياس الفروؽ الفردية )عالـ , القوة التمييزية لمفقرات:  -
يػػز بػػيف ذوي الػػدرجات يتمال( فتمييػػز الفقػػرة يسػػاعد فػػي تحديػػد قػػدرتيا عمػػى 277: 2002
بترتيػػب الػػدرجات  ة( قامػػت الباحثػػ196: 2004) نبيػػاف, ذوي الػػدرجات الػػدنيا  والعميػػا 

الكميػػػة لممعممػػػات بصػػػورة تنازليػػػة مػػػف أعمػػػى درجػػػة الػػػى أقػػػؿ درجػػػة , وتػػػـ اختيػػػار أعمػػػى 
مػػػػػف %( 27) المجموعػػػػػة الػػػػػدنيا العميػػػػػا , وات لتكػػػػػوف المجموعػػػػػة %( مػػػػػف الػػػػػدرج27)

لمحصوؿ عمى مقياس يتصؼ بالموضػوعية و ,(74: 1981)الزوبعي واخروف,  الدرجات
 ,استخدـ أسػموب المجمػوعتيف المتطػرفتيف وعالقػة درجػة الفقػرات بالدرجػة الكميػة لممقيػاس

, ( 1,98) اذا بمغت القيمية الجدولية إحصائيا  دالةجميعيا أظيرت النتائج أف  الفقرات 
( فقػػػرة بمتوسػػػط 45( اذ اصػػػبح المقيػػػاس  بالصػػػيغة النيائيػػػة مػػػف )199) ودرجػػػة حريػػػة 

 يوضح ذلؾ( 4والجدوؿ )(90فرضي )
 

رياض  جودة الشخصية لممعمماتمقياس ال ( معامالت التمييز لفقرات4جدول )
 االطفال

 
 ت
 

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

الداللة 
الوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
الحساب

 ي

االنحراف 
 المعياري

 دالة 30.985 0.404 8.796 0.000 3.000 8
 دالة 38.998 0.598 8.907 0.000 3.000 5
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 دالة 37.684 0.303 8.898 0.000 3.000 3
 دالة 38.998 0.598 8.907 0.000 3.000 4
 دالة 58.844 0.403 8.879 0.000 3.000 5
 دالة 43.373 0.000 8.000 0.453 5.768 6
 دالة 43.373 0.000 8.000 0.453 5.768 7
 دالة 43.373 0.000 8.000 0.453 5.768 8
 دالة 50.886 0.000 8.000 0.374 5.833 9

 دالة 50.886 0.000 8.000 0.374 5.833 80
 دالة 854.848 0.865 8.057 0.000 3.000 88
 دالة 854.848 0.865 8.057 0.000 3.000 85
 دالة 854.848 0.865 8.057 0.000 3.000 83
 دالة 854.848 0.865 8.057 0.000 3.000 84
 دالة 59.859 0.496 8.574 0.000 3.000 85
 دالة 59.557 0.473 8.666 0.000 3.000 86
 دالة 59.407 0.487 8.650 0.000 3.000 87
 دالة 38.656 0.508 8.475 0.000 3.000 88

 دالة 37.878 0.356 0.356 8.848 5.879 89 
 دالة 37.040 0.000 8.000 0.470 5.675 50
 دالة 88.307 0.000 8.000 0.547 5.935 58
 دالة 37.040 0.000 8.000 0.470 5.675 55
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 دالة 35.858 0.000 8.000 0.500 5.546 53
 دالة 59.754 0.000 8.000 0.495 5.486 54
 دالة 40.483 0.000 8.000 0.445 5.738 55
 دالة 33.558 0.000 8.000 0.495 5.583 56
 دالة 59.754 0.000 8.000 0.495 5.486 57
 دالة 59.470 0.000 8.000 0.489 5.388 58
 دالة 30.349 0.000 8.000 0.500 5.463 59
 دالة 30.846 0.000 8.000 0.505 5.490 30
 دالة 59.585 0.000 8.000 0.479 5.358 38
 دالة 59.564 0.000 8.000 0.470 5.354 35
 دالة 59.754 0.495 8.583 0.000 3.000 33
 دالة 30.505 0.453 8.768 0.000 3.000 34
 دالة 59.387 0.465 8.694 0.000 3.000 35
 دالة 59.607 0.445 8.738 0.000 3.000 36
 دالة 59.580 0.449 8.755 0.000 3.000 37
 دالة 38.589 0.397 8.805 0.000 3.000 38
 دالة 30.089 0.459 8.759 0.000 3.000 39
 دالة 35.385 0.374 8.833 0.000 3.000 40

 
 دالة 34.065 0.347 8.868 0.000 3.000 48
 دالة 38.589 0.397 8.805 0.000 3.000 45
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 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس : -5
ويقصد بو ايجاد العالقػة االرتباطيػة بػيف درجػة كػؿ فقػرة فػي المقيػاس والدرجػة الكميػة     
معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف درجػة كػؿ فقػرة  وباسػتخداـ( Nunnally, 1967: 261لػو)

( ودرجػة 0,05والدرجة الكمية لممقياس وجد اف  جميػع الفقػرات دالػة عنػد مسػتوى داللػة )
 ( يوضح ذلؾ .5( وجدوؿ ) 1,98( اذ بمغت القيمة التائية الجدولية )199حرية )

 
شخصية الة لمقياس ( معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمي5جدول)         

 رياض االطفالااليجابية معممات 
رقم 
 الفقرة

 داللة رتباطمعامل ا رقم الفقرة داللة     رتباطمعامل ا

 دال 0,435 54 دال 0,559 8
 دال 0,470 55 دال 0,385 5
 دال 0,389 56 دال 0,453 3
 دال 0,487 57 دال 0,335 4
 دال 0,304 58 دال 0,458 5
 دال 0,559 59 دال 0,558 6
 دال 0,387 30 دال 0,536 7
 دال 0,406 38 دال 0,338 8

 دالة 38.568 0.390 8.884 0.000 3.000 43
 دالة 59.366 0.458 8.703 0.000 3.000 44
 دالة 33.435 0.356 8.858 0.000 3.000 45
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 الد 0,367 35 دال 0,358 9
 دال 0,347 33 دال 0,356 80
 دال 0,548 34 دال 0,545 88
 دال 0,575 35 دال 0,386 85
 دال 0,405 36 دال 0,403 83
 دال 0,468 37 دال 0,475 84
 دال 0,406 38 دال 0,338 85
 دال 0,367 39 دال 0,358 86
 دال 0,347 40 دال 0,356 87
 دال 0,548 48 دال 0,545 88
 دال 0,575 45 دال 0,386 89
 دال 0,405 43 دال 0,403 50
 دال 0,468 44 دال 0,475 58
 دال 0,387 45 دال 0,536 55
    دال 0,655 53

 
العالقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة  الستخراجثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف 

( يوضح 6وجدوؿ ) , وتبيف اف الفقرات جميعيا دالة إحصائياً والدرجة الكمية لممجاؿ 
 ذلؾ
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الجودة ( معامالت ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكمية لممجال لمقياس 6جدول) 
 رياض االطفالالشخصية لمعممات 

معامل  الفقرةرقم  داللة رتباطمعامل ا رقم الفقرة
 رتباطا

 داللة

المجال 
 االول

 دالة 0,436 56 الشخصية االيجابية

 دال 0,478 57 دال 0,545 8
 دال 0,388 58 دال 0,486 5
 دال 0,488 59 دال 0,663 3
 دال 0,557 30 دا 0,535 4
المجال  دال 0,488 5

 رابعال
 واتقانه داء العملا

 دال 0,386 38 دال 0,585 6
 دال 0,406 35 دال 0,357 7
 دال 0,368 33 دال 0,338 8
 دال 0,348 34 دال 0,587 9
 دال 0,547 35 دال 0,335 80
 دال 0,388 36 دال 0,584 88
 دال 0,405 37 دال 0,357 85
 دال 0,368 38 دال 0,338 83
 دال 0,348 39 دال 0,586 84



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

510 

 دال 0,547 40 دال 0,335 85
المجال 
 الثاني

 دال 0,576 48 االنسانيةعالقات ال

 دال 0,407 45 لدا 0,434 86
 دال 0,467 43 دال 0,333 87
 دال 0,689 44 دال 0,558 88
 دال 0,305 45 دال 0,644 89
  دال 0,585 50
 دال 0,355 58
 دال 0,338 55

المجال 
 الثالث

 عالالتواصل الف

 دالة 0,586 53
 دالة 0,333 54
  دالة 0,448 55

 
العالقة االرتباطية بيف درجة المجاؿ  الستخراجوتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف 

( يوضح 7وجدوؿ ) , وتبيف اف الفقرات جميعيا دالة إحصائياً والدرجة الكمية لممقياس 
 ذلؾ
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الجودة ( معامالت ارتباط الدرجة الكمية لممجال والدرجة الكمية لمقياس 7جدول )
 الشخصية 

 معامل االرتباط اسم المجال ت
 0,663 الشخصية االيجابية 8
 0,745 العالقات االنسانية  5
 0,666 عالتواصل الفال 3
 0,688 واتقانهاداء العمل  3

االرتباطيػة بػيف المجػاالت  وكذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف الستخراج العالقػة   
ومقارنتيػػػا مػػػع القػػػيـ الجدوليػػػة لداللػػػة االرتبػػػاط بػػػيف كػػػؿ مجػػػاؿ واخر.وبػػػذلؾ تػػػـ الربعػػػة ا

الحصػػوؿ عمػػى مصػػفوفة معػػامالت االرتبػػػاط ، إذ تبػػيف اف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػػؿ 
عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف (،فكانػػػت اعمػػػى 0,872– 0,620مجػػػاؿ واخػػػر تراوحػػػت بػػػيف   ) 

ة (،امػػػا ادنػػػى درجػػػ0,872(تسػػػاوي) الشخصػػػية االيجابيػػػة والعالقػػػات االنسػػػانية المجاليف)
(اذ حصػمت عمػى درجػة  والتواصػؿ الفاعػؿ  داء العمؿ  ارتباطية لممجاالت فكانت بيف )

  ( يوضح ذلؾ. 8(وجدوؿ )0,620تساوي)
 معمماتل الجودة الشخصية( معامالت االرتباط بين مجال واخر في مقياس 8جدول)

 رياض االطفال
شخصية ال اسم المجال

 االيجابية
 داء العملا التواصل الفاعل عالقات االنسانيةال

 0,658 0,868 0,875 8 الشخصية االيجابية
 0,780 0,854 8 0,875 العالقات االنسانية 

 0,855             8 0,860 0,868 التواصل الفاعل
 8 0,650 0,780 0,658 اداء العمل
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 االختبارات في السايكومترية الحقائؽ اىـ مف واحداً  الصدؽ مفيـو يعد Validity)مؤشرات الصدق والثبات:الصدق 

 ,Fongy& Higgit)) لقياسو ماعد يقيس المقياس أف بو ويقصد,  االطالؽ عمى اىميا يكف لـ اف, النفسية والمقاييس
1984: 21. 

تقدير الصدؽ الظاىري لممقياس بعرض فقرات المقياسيف عمى مجموعة مف قد تـ :((Face validity)الصدق الظاهري -أ
المحكميف لمحكـ عمى صالحيتيا في قياس الصفة او الخاصية المراد قياسيا,  وقد تحقؽ ىذا النوع مف الصدؽ في 

األداتيف عمى مجموعة مف  تاتـ عرض الفقرات في كم حينما( وذلؾ  والجودة الشخصية , تحسس بالواجبالمقياسيف )ال
في جدوؿ  لبياف رأييـ بفقرات المقياس ومدى مالءمتيا لممجاؿ الذي تقيسو انفاً وكما ذكر  المختصيف في التربية وعمـ النفس

(9) 
 ياس التحسس بالواجب  (راء المحكميف في صالحية فقرات مق( ئ9جدوؿ )

عدد  رقم الفقرة مقايس
 المحكمين

النسبة  ضونالمعتر  ونالموافق
 المئوية

  2 ,4 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10,11 ,17 ,18 ,19 ,
20 ,22 , 

10 8 2 80% 

 23,24 ,24 ,30 ,31,32 ,33 ,34 ,35 ,
36 ,37 ,40  

10 9 1 90% 

 1 ,3 ,5 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,21 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,38 ,39 , 

10 9 1 90% 

 
بم   إذتـ استخراج معامؿ الثبات بطريقو االتساؽ الداخمي مف خالؿ استخداـ معادلو  الفا كرونباخ  :  المقياسين ثبات

الجودة كاف معامؿ الثبات  في حيف( وىو معامؿ ثبات عاؿ ,0,85بيذه الطريقة )  تحسس بالواجب معامؿ الثبات لمقياس ال
 (.0,81بيذه الطريقة) الشخصية 
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 خامسا: الوسائل اإلحصائية:
(  SPSSفي جميع المعالجات االحصائية عمػى الحقيبػة االحصػائية ) ةاعتمدت الباحث 

 وقد استخدمت الوسائؿ االحصائية االتية: 
 .اد الصدؽ الظاىري لفقرات المقياسالنسبة المئوية: استعمؿ إليج -1
 يزيػػػة لمفقػػػرات )المقارنػػػةمعادلػػػة االختبػػػار التػػػائي لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف السػػػتخراج القػػػوة التمي -2

 .الطرفية(
معادلة ارتباط بيرسوف الستخراج عالقة درجة كؿ فقرة بالدرجة الكميػة لممقيػاس , وعالقػة  -3

درجػػػة كػػػؿ فقػػػرة بالدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ ,وعالقػػػة الدرجػػػة الكميػػػة لممجػػػاؿ بالدرجػػػة الكميػػػة 
 لممقياس وعالقة الدرجة الكمية لكؿ مجاؿ مع المجاالت االخرى .

 .الستخراج الثبات  كرو نباخ -الفا معادلة -4
 االحصاءات الوصفية لعينة البناء. إليجادالوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  -5

 -: عرض النتائج وتفسيرها الفصل الرابع :
 لدى معممات رياض االطفاؿ  الوؿ : التعرؼ عمى التحسس بالواجب اليدؼ ا

اذا بم  ( معممة  140متوسط درجات افراد العينة البالغة عددىا )تـ حساب 
( درجة وبمتوسط فرضي 14.38599( وبانحراؼ معياري  )172.5071)
( لعينة واحدة اذا بمغت t-Test(والمعرفة داللة الفرؽ استعماؿ االختبار التائي )120)

( عند مستوى داللة 1,96مف القيمة الجدولية )  عمى ( وىي ا43.186القيمية التائية )
تشير ىذه النتيجة ذلؾ., وعمية   ( يوضح10)( والجدوؿ 139( وبدرجة حرية )0,05)

 التحسس بالواجب . لدييف معممات رياض االطفاؿ اف 
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 نتيجة اختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروق بين متوسط( 80جدول )
 متوسط الفرضي لمقياس التحسس بالواجبدرجات العينة و 

 
التحسس 
  بالواجب 

عدد 
افراد 

 العينة 

متوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

الوسط 
الفرض

 ي 

مستوى  القيمية التائية 
 الجدولية  المحسوبة  الداللة 

840 172.50
71 

14.3859
9 

850 43.186 8,96 0,05 

داللة الفروؽ لجودة الشخصية لدى معممات رياض التعرؼ عمى الهدف  الثاني:  
 االطفاؿ 

( معممة  اذا بم  140عددىا )تـ حساب متوسط درجات افراد العينة البالغة 
( درجة وبمتوسط فرضي 9.05846( وبانحراؼ معياري  )123.0429)
( لعينة واحدة اذا بمغت t-Test(والمعرفة داللة الفرؽ استعماؿ االختبار التائي )90)

( عند مستوى داللة 1,96( وىي اعمى   مف القيمة الجدولية )43.161القيمية التائية )
( يوضح ذلؾ., وعمية  تشير ىذه النتيجة 11( والجدوؿ )139حرية )( وبدرجة 0,05)

 اف معممات رياض االطفاؿ يتمتعف بالجودة الشخصية 
نتيجة اختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروق بين  (88جدول )

 وسط الفرضي لمقياس الجودة الشخصيةمتوسطدرجات العينة والمت
 

الجودة 
 الشخصية 

عدد افراد 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الفرضي 

مستوى  القيمية التائية 
 الجدولية  المحسوبة  الداللة 

840 123.042
9 

9.05846 90 43.161 8,96 0,05 
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ات رياض لدى معمم والجودة الشخصية  تحسس بالواجبالعالقة االرتباطية بيف ال  -3
دالة بيف المفيوميف، وقد  ةعالقة ارتباطي يوجد  انو ال , وقد أشارت النتائج إلى االطفاؿ

مف القيمة الجدولية  اقؿ ( وىي -066.-بمغت قيمة معامؿ االرتباط المحسوبة )
فتمتع المعممة بالجودة  (139( بدرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1,96)البالغة 

الشخصية  ال يدؿ عمى تمتعيا بالتحسس بالواجب  فقد يكوف لدييا قصور في اتماـ 
 . ( يوضح ذلؾ12والجدوؿ ) واجبيا الميني 

 (85الجدول )
 و الجودة الشخصيةالمرح   التحسس بالواجبقيمة معامل االرتباط بين 

عدد أفراد 
 العينة

قيمة معامل االرتباط  
 المحسوبة

قيمة معامل االرتباط 
 الجدولية

 درجة الحرية
مستوى 
 الداللة

 النتيجة

 دالةغير  0.05 839 8.96 -066.- 840

 
 أوال: االستنتاجات :

 اف معممات رياض االطفاؿ يتمتعف بالتحسس بالواجب نسبة عالية -4
 اف معممات رياض االطفاؿ يتمتعف بالجودة الشخصية  -5
متغير التحسس بالواجب والجودة الشخصية لدى معممات ال توجد عالقة ارتباطية بيف  -6

 . رياض االطفاؿ
 

 ثانيا : التوصيات :
التربية بكراس خاص التحسس بالواجب والجودة الشخصية لالستفادة منو في تزويد وزارة  -1

 .الدورات التنموية والتربوية التي تعد مف قبؿ االعداد والتدريب
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مة عمى رياض االطفاؿ المستمرات في الخد عممات ر برامج لمتدريب والتأىيؿ لمتوفي-2
 .  الشخصية جودة ال لمفيوـمعممة وفؽ مدى امتالؾ كؿ 

لدييف بصورة مستمرة مف  الجودة الشخصيةؿ بأىمية رياض االطفا عممات تعريؼ م-3
ث مف معارؼ وخبرات ىو حدي اجؿ الوقوؼ عمى نقاط القوة وتعزيزىا ورفدىا بكؿ ما

مف خالؿ   ى نقاط الضعؼالتغمب عمو  ،االطفاؿرياض  وتطوير التعميـ في مجاؿ 
 ر.التدريب والتقييـ المستم

قبؿ  الشخصية  جودةملالروضة  عممة د الجيات المعنية مف امتالؾ مضرورة تأك -4
 .مف عمر الطفؿ  تتعامؿ مع مرحمة عمرية حساسة وميمة ألنيا روضة في تعينيا 

 
 ثالثا : المقترحات :

 : ةواستنتاجات ومقترحات توصي الباحثتقدـ مف نتائج  في ضوء ما
لمديرات رياض  جودة الشخصية الوعالقتة التحسس بالواجب   اء دراسة إجر -1

 .االطفاؿ 
 س بالواجب  وعالقتة  والذات المينية لدى مديرات رياض االطفاؿالتحس اجراء دراسة  -2

الضغوط النفسية لدى و  الجودة الشخصية اجراء دراسة عالقة  االرتباطية بيف -2
 عينات مختمفة .

 اجراء دراسة عالقة االرتباطية بيف الجودة الشخصية مع انواع الذكاءات لعينات مختمفة  -3
   

,مكتب 1التوجيو واالرشاد النفسي , ط(2000)سيير كامؿ احمد , المصادر : 
 , مصر . لمكتاب  االسكندريةاالسكندرية 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

519 

( فاعمية مدير المدرسة في وكالة الغوث الدولية 2008ابو حصيرة . نفيف محمد سعد ) -
بغزة مف وجية نظر المشرفيف التربوبيف في ضوء معايير الجودة الشاممة . رسالة 

 .ماجستير غير منشورة
( المشكالت السموكية لدى المحرومات مف الراعية الوالدية 2000ابو سبعة , تغريد ) -

البات المرحمة االبتدائية بمدينة جدة . رسالة ماجستير غي منششورة , وغيرىف مف ط
 جامعة اـ القرى .

 ( مناىج البحث في العمـو التربوية والنفسية 2006ابو عالـ , رجاء محمود ) -
( التفكير الجانبي وعالقتو بسمات الشخصية 2010الجوراني , عمر محمد عمواف ) -

سة لمشخصية لدى طمبة الجامعة , اداب عمى وفؽ قائمة انموذج العوامؿ الخم
 مستنصرية

 مفاىيمو وممارستو المدرسية –( االتصاؿ في التربية 1982حمداف . محمد زياد ) -
 .النفس ـعم مصطمحات تعريفات ذخيرة (1988) كماؿ,  دسوقي -
(  التفكير الجانبي وعالقة سمات الشخصية عمى وفؽ 2012ذيب , ايماف عبد الكريـ ) -

( , الجامعة 221نموذج العوامؿ الخمس لمشخصية  لدى طمبة الجامعة , العدد )
 العراقية. 

( التحسس بالواجب وعالقتو بمعنى الحياة  2018محمد )  الزوبعي , يونس محفوظ  -
 الة ماجستير , جامعة المستنصرية . لدى المرشديف التربوبييف , رس

 االختبارات( 1981) بكر الباس محمد, الكناني ابراىيـ, الجميؿ عبد,  الزوبعي -
 .العراؽ, الموصؿ جامعو مطبعة, النفسية والمقياس

( حيوية الضمير وعالقتو بجودة الحياة لدى 2017السماوي , محمد خضير عباس )  -
 , جامعة القادسية . طمبة كمية االداب
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( درجة ممارسة معايير الجودة الشخصية لدى مديرات 2014السممى. عواطؼ ) -
مدارس مرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة . رسالة ماجستير , عير منشورة .جامعة اـ 

 القرى .
(  حيوية الضمير واالنصاؼ وعالقتيا 2005السمطاني , سوسف عبد الكاظـ ) -

 عي لدى طمبة الجامعة , فمسفة اداب , جامعة بغداد .باالىتماـ االجتما
التفاؤؿ والتشاـؤ وعالقتيما بالعوامؿ الخمس لمشخصية ( 2006السميـ، ىيمة عبد اهلل ) -

، قسـ عمـ رسالة ماجستير غير منشورةلدى عينةمف طالبات جامعة الممؾ سعود، 
 .النفس، كمية التربية،جامعة الممؾ سعود، السعودية

( مشكالت المعمميف في سمطنة عماف وعالقتيا ببعض 2000, يزيد عيسى ) سورطي -
 (18المتغيرات , مجمة مركز البحوث التربوية , جامعة قطر , العدد)

( : ثقافة الجودة في ادارة رياض االطفاؿ 2014الشريؼ , السيد عبد القادر ) -
 , دار الجوىرة لمنشر والتوزيع ,مصر .1وتطبيقاتيا , ط

( فاعمية الذات والمساندة االجتماعية وتقدير الذات لدى عينة 2002, السيد ) ؿاعبد الع -
مف معممي ومعممات رياض االطفاؿ والمرحمة االبتدائية , مجمة عمـ النفس المعاصر 

 ( .2( ج)13والعمـو االنسانية , مجمد )
، دار المعرفة الجامعية االبعاد األساسية لمشخصية( 1998 )عبد الخالؽ، احمد -

 .مطباعةوالنشر، اإلسكندريةل
عطرجي , سييؿ مجمد نور )ب.ت( برنامج الجودة الشخصية ) الجودة الشخصية  -

 اساس جودة المؤسسية (  المممكة السعودية . المجمس السعودي لمجودة
( القدرة عمى القيادة التربوية لمديري المدارس االساسية 2001عميمات , صالح ناصر ) -

 (.4( , العدد)17مفرؽ , مجمة جامعة دمشؽ . المجمد )ومديراتيا في محافظة ال
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الوسواس القيري وعالقتو بالعوامؿ الخمسة الكبرى لمشخصية، ( 2007لعنزي، فيد )ا -
، قسـ العمـو االجتماعية، جامعة نايؼ العربية لمعموـ ماجستير غير منشورة رسالة

 االمنية، الرياض
الموظفة عمى ممارسة المسؤولية وادارة ( الجودة الشخصية تحفيز 2007العيسي ,داود ) -

 (.5059حفية االقتصادية , العدد )الوقت بنجاح , الص
طيط , غساف يوسؼ ) ب .ت ( منظومة تكويف المعمـ في ضوء معايير الجودة  ق -

ww.ghassan-ktait,com 
(:تعزيز الجودة الشخصية, تقوية ذاتؾ مف اجؿ بموغ  ذروة 2007ماليي, رانجيت ) -

 لعمؿ ,ترجمة مكتبة جرير, الرياض .الداء في ا
وعزيز الجودة   NLP ( البرمجة المغوية العصبية2017المشعني ,احمد بف عمي ) -

 (.27الشخصية)دراسة استطالعية مجمة الفتح , عدد)
, دار المسيرة 1, عماف , طالقياس التقويم وعمم النفس (2002ممحـ, سامي محمد)  -

                   لمنشر والتوزيع .
 دليلللل الملللنهج وحلللدة الخبلللرة المتكامملللة لريلللاض( 1993رداف, نجػػػـ الػػػديف واخػػػروف )مػػػ -

 العراؽ. ,مديرية مطبعو وزارة التربية ,1, طاالطفال
( االغتػػػػػراب وعالقتػػػػػو بػػػػػاالداء الػػػػػوظيفي عنػػػػػد التدريسسػػػػػيف 2009ميػػػػػرة , امػػػػػؿ كػػػػػاظـ ) -

 الجامعييف ) اطروحة دكتوراه ( جامعة بغداد ,كمية التربية لمبنات 
,دار الشروؽ لمنشر 1,ط اساسيات القياس في العموم السموكية(: 2004نبياف ,موسى) -

 ,االردف.
( درجػة ممارسػة مػديري المػدارس الحكوميػة فػي 2018النجار , محمد يػونس اسػماعيؿ ) -

محافظػػة الخميػػؿ لمعػػايير الجػػودة الشخصػػية مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف, جامعػػة القػػدس , 
 ماجستير كمية العمـو التربوية , رسالة
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(: التوجيػات الدافعيػة وعالقتيػا بحيويػة الضػمير لػدى طمبػة 2015ىاشـ , تمارا لطيؼ ) -
 جامعة بغداد. رسالة ماجستر ,

 ( ) ميارات االتصاؿ الفعاؿ مف اجؿ تعميـ ( .1436ني , ىدى ىميؿ عمي ) يحاال -
ليب لدى رؤساء االقساـ واسا( معاير اداء الجودة الشخصية 2101اليحيوي . صبرية ) -

( العدد 7ا بالجامعات السعودية , المجمة االردنية في العمـو التربوية , مجمد )تعزيزى
(1 .) 
 

- -Able, r,l(1972),Essentials of Educational Measurement 

,newgersey, anglewood clifs, prentice-hal 

- Abrahm, Kormam,K(1989)Organizationl Behaver,Honghton 

MifflinCompany,Boston.   

   -Bruck, C S; Allen, D T. (2003). The Relationship Between Big 

FivPersonality Traits, Negative Affectivity, Type A Behavior, and 

Workfamily Conflict. Journal of Vocational Behavior,. 

-Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1995). Primary traits of Eysenck’s 

P.E.Nsystem: Three and five factor solution. Journal of 

Personality andSocial Psychology,   

-  Crow , S . (2000) Out of Time ? Blame Your Parents 

-Da Raad , B. (2000). The Big Five Personality Factor: The 

PsycholexicalApproach to Personality. Toronto: Hogrefe and 

Huber Publishers. 

- Digman, J. M. (1990). Personality Structure: Emergence Of The 

5FactorModel. Journal: Annual Review of Psychology 

- Digman, J.M.(1997) . Higher-Order Factors of the Big Five . 

Journal ofPersonality and Social Psychology 

-Finkelman ,Aand Kenner ,C.( 2009) Professional nursing 

concepts: Competencies for quality Ieadership .New York : 

Jones&BartlettPublishers. 
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- Fongy, p. & Higgit, A(1984): Personality theory and clinical 

Practice, London, Methuem 

-Jacob J,Jovic E& Brinkerhoff M .(2009) : Personl and Plantary 

Well-being: Mindfulness Meditation, Pro-Environmental 

Behavior and Personal Quality of life on asurey FROM the Social  

Justice and Ecological  Sustainability movement .Social Indicators 

Research Vol. 

- John,C,(1984), Organization A Guide to problems and practice, 

2
nd

 ed ,Harp and Row publisher,London. 

- Nunnally ,j ,c(1978) , interductio to    

psychologu,measuremehtmac, grow hill. 

-Zaffron, S .and Dave, L. (2009). The three laws of 

performance: Rewriting the future ofyour organization and 

your life. New York: Jossey Bass. 

-Zhang, L. (2006). Thinking Styles and the Big Five Personality 

TraitsRevisited. Personality and Individual Differences, 

  

  النيائيةبالصيغة ( مقياس 1ممحؽ )
 عزيزتي المعممة 

بما ترونه مناسب لكم من البدائل مع عدم )  ارجو االجابة عمى فقرات مقياسين   
  ذكر االسم  خدمة لمبحث العممي مع جزيل الشكر واالحترام 

 ابدا احيانا دائما الفقرات  ت
    اتمتع بقدر عال من الصدق واالمانة في ادارة الصف  8
    التفاخر بذاتي   أتجنب 5
    اسطير عمى انفعاالتي واوجهها توجيها ايجابي  3
    ذاتيا في العمل  منضبطة 4
    اتقبل النقد البناء من االخرين  5
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بحدود الصالحيات  التي منحتها  لها الوظيفة فال  مممة 6
 اتجاوزها  .           

   

    لدي انتماء ورضى وظيفي عالي  7
    اتعامل مع المواقف المحرجة بحكمة   8
    التي ال تخصني  باألموراتجنب التدخل  9

    اتعاون مع باقي زمالئي  80
     لألخرينابادر في تقديم المساعدة  88
    استقبل االطفال بوجه مبتسم  85
    حسنة  بأخالقاستقبل اباء وامهات االطفال  83
    بشكل الئقاعتني بهندامي لكي اظهر  85
    احافظ عمى اسرار وخصوصيات زميالتي 86
    اتعامل بمطف واحترام مع  زميالتي  87
    اركز في تعاممي عمى العالقات ال عمى البعد الذاتي الشخصي . 88
    اظهر اهتمام بمشاكل  زميالتي المعممات . 89
    استخدم الكممات الدالة عمى المطف والكياسة  50
    اتمتع بروح العمل الجماعي والتعاون بين المعممين  58
    واحاول تعديمها. بأخطائياعترف  55
    اتعامل مع زميالتي المعممات بطريقة عادلة  53
    اتجنب مقاطعة المتحدث  

    اتعامل بموضوعية مع زميالتي واالدارة 54
    متواضع  بأسموبارة داتحدث مع زميالتي واال 55



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

555 

    لكي ينهي كالمة .  لألطفالاتيح الفرصة  56
    اتجنب الجدل الذي ال حاجة له مع زميالتي او االدارة 57
    اتقبل واتفهم اراء االطفال واصغي اليهم  58
    مع االطفال  المفهومةاستخدم عبارات وااللفاظ  59
    اكون عمى تواصل  مستمر مع اباء وامهات االطفال  30
    اضع خطة سنوية  في بداية العام الدراسي  38
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    انجز االعمال التي تطمب من قبل االدارة بالزمن المحدد 33
    اتخذ القرارات في الوقت المناسب 34
    اعمل عمى تمبية متطمبات االدارة  35
    اسعى الى تطوير ذاتي عمميا ومهنيا  36
الصحيحة عمى النحو الصحيح من  باألشياءاركز عمى القيام  37

  ألدائهاالمرة االولى 
   

انظر الى المشكالت التي التعرض لها عمى انها فرص لمتحسين  39
 واالخطاء عمى انها دروس قيمة يمكن االفادة منها

   

    بعيدا عن التقميدانجز  عممي بطريقة متميزة  40
    اضع اهداف تربوية قابمة لمتنفيذ  48
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الالصفية في المهرجانات والمحافل الثقافية التي تعد من قبل 
 وحدات النشاط الرياضي في التربية 

 مقياس التحسس بالواجب   
      الفقرات ت
 توجيات مع منسجمة توجياتي تكوف عندما بالفخر اشعر 1

 االخريف
     

      اكثر يدفع لمف سمعة اصبحت المبادىء اف اشعر 2
      جنسو عف النظر بغض الحؽ صاحب مع اكوف اف احب 3
      ( مظموما او ظالما اخاؾ انصر)  القوؿ مع انا 4
 المصالح لتغطية شعار اصبحت الدينية المبادئ اف اعتقد 5

 البعض لدى الشخصية
     

      تجاوزىا ويمكف مقدسة ليست ىي االنسانية المبادئ اف 6
      بقيمة التزاـ عند المجتمع مكافئة تيمني 7
 يشعرني االنسانية والمبادئ االخالقية بالقيـ التزامي 8

 باالطمئناف
     

 والتعاوف مشاعرىـ االخريف مشاركة واجبي مف اشير 9
 معيـ

     

      وقيمي مبادئي مع ينسجـ بو اقوـ ما اف اشعر 10
      حولي ومبادئ مف قيـ اتباع عمى مجبر انيارى  11
      االحواؿ بكؿ االخريف مشاعر وارعي احتـر 12
      تخص كانت واف القرارات اتخاذ في موضوعي انا 13
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 لي المقربيف
      االخريف اماـ وامدحيا المتميزة المعممة اشجع 14
      العمؿ في زميالتي بيف موضوعي بشكؿ الخالفات اعالج 15
      حقو حؽ ذي كؿ ب عطاء اىتـ 16
      عممي اداء في جيدي ابذؿ 17
      االخريف مع التعامؿ عند سماتي مف ىي واالمانة الصدؽ 18
      والمحترمة سامية الميف مف الروضة معممة مينة اعتبر 19
      انطباعي مف ىي بالري التزمت 20
      االخريف بأسرار البوح عف ابتعد 21
      لي بحاجتيـ اذا لألخريف النصح تقديـ في ابادر 22
      اليومية اعمالي وانظـ انسؽ 23
      تعترضني التي المشاكؿ مواجية عمى القدرة لدي 24
      االخريف خبرات مف استفيد احاوؿ 25
      ذاتي اتجاه باإليجابية اشعر 26
      االجتماعية المواقؼ مواجية عمى قدرة لدي 27
      االخر والراي الراي اتقبؿ 28
      االجتماعية مناسبتيـ زمالئي اشارؾ 29
      قدراتي تفوؽ التي التحديات مواجية صعوبة مف اعاني 30
      نظري بوجو االخريف اقناع صعوبة اجد 31
      مشكمة حدوث بعد نفسي بتيدئة صعوبة اجد 32
      اىدافي بتحقيؽ بالتفاؤؿ اشعر 33
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      الوظيفي عممي مجاؿ في جديد كؿ باستمرار اتابع 34
      بالتحدي والمنافسة تمتاز التي باألعماؿ ارغب 35
      لألخريف داخمي ما بي اظير اف استطيع 36
      االحياف بعض في باألخريف الوثؽ يمكف ال 37
      االخريف مع اسراري تقاسـ اتجنب 38
      والمودة االخالص تنقصيا االخريف مع عالقتي 39
      زميالتي مع مناقشتيا يمكنني مخاوؼ لدي تكوف عندما 40
 


