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العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها باألداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة
العربية في محافظة شرورة
د .محمد هادي الشهري ،جامعة أم القرى ،المملكة العربية السعودية
أ .عبدالقادر محمد عتوم ،جامعة نجران ،المملكة العربية السعودية
الملخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألداء التدريسي
لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان مقياس
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،ومقياس األداء التدريسي ،ووزع المقياسان على عينة الدراسة البالغ
عددها ( )126معلما ً ومعلمة ،وقد أظهرت النتائج َّ
أن أكثر عوامل الشخصية شيوعا ً عند المعلمين عينة
الدراسة هو التفاني ،وأقلها العصابية ،كما توصلت إلى وجود درجة كبيرة من مستوى األداء التدريسي عند
المعلمين والمعلمات ،وتوصلت كذلك إلى عدم وجود فروق في العوامل الخمسة ،أو مستوى األداء
التدريسي تعزى إلى أي من متغيرات الدراسة ،وبينت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين
عوامل االنبساطية ،والتفاني ،ويقظة الضمير ،والوداعة ،واالنفتاح على الخبرة ،ومستوى األداء التدريسي،
ووجود عالقة سلبية بين عامل العصابية ،ومستوى األداء التدريسي ،كما بينت النتائج َّ
أن العوامل الخمسة
فسرت ما نسبته ( ). 67من التغيرات الحاصلة في مستوى األداء التدريسي.
الكلمات المفتاحية :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،األداء التدريسي ،تعليم اللغة العربية.
Abstract
The study aimed at identifying the relationship between Big Five factors of
personality and the performance of teaching among Arabic language teachers in
the Province of Sharourah. To achieve this aim, the researchers used the list of
five factors, and the performance of teaching scale. The research sample
consisted of (126) teachers chosen randomly. The results of the study indicated
that the most common personal factor is agreeableness; and the least common
one is neuroticism. The study also found that there is a high degree in the level of
the performance of teaching among teachers. Likewise, it revealed that there are
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no significant statistical differences at the level of Big Five factors of personality
or at the level of teaching performance that are attributed to the variables of the
study. In addition، the results indicated that there is a statistically positive
Agreeableness,

Extroversion,

the

between

correlation

relationship

Conscientiousness, Openness on the experience and the performance of teaching.
Whereas there is a negative relationship between neuroticism and performance of
teaching. The results also showed that the five factors explained the percentage
of (.67) from the variances at the level of the performance of teaching.
Keywords: Big Five factors of personality, performance of teaching, Arabic
Language teaching.

المقدمة :
يعود االهتمام بالمعلم وبسماته الشخصية بعده جوهر العملية التعليمية والتربوية ،حيث يتوقف نجاح التعليم
والتعامل مع المواقف التعليمية على تميز المعلم دينًا وخلقًا وعل ًما وثقافة ،وهو ما يتطلب إعداده أكاديميا ً
وتربويًا وشخصيا ً ،وإذا كانت غاية التربية هي إعداد المواطن الصالح القادر على أن يكون نافعًا لنفسه
وألمته ،فالبد من إصالح حال المعلم الذي يعد الدعامة األساسية في البنية التعليمية ،وفي إعداد ذلك
المواطن الصالح ،ولذلك ينبغي أن يتمتع المعلم بسمات تمكنه من تحقيق فلسفة المجتمع في جوانبها المتعددة
في نفوس الطالب وعقولهم ،ويغرس فيهم حب الوطن والوالء له والتفاني في خدمته ،ثم يقوم بدوره في
إكساب طالبه المهارات واالتجاهات والمعلومات المستهدفة في المادة التي يدرسها.
وهناك العديد من السمات التي تتعلق بشخصية المعلم وطبيعته التي تميزه عن غيره؛ مثل :حسن المظهر،
والتفاؤل ،واإلبداع ،واالتزان ،والمودة ،والنشاط ،والثقة بالنفس ،واعتدال الرأي ،وتحمل المسؤولية،
وااللتزام بمواعيد العمل ،وقوة الشخصية ،والديمقراطية( .محمد وحجازي.)2017 ،
ويعد نموذج العوامل الخمسة واحدا ً من النماذج التي فسرت الشخصية ،وذلك بافتراض وجود خمسة
عوامل تستطيع أن تفسر نسبة كبيرة من التباين في مجال الشخصية الواسع النطاق ،وتكشف أبعادا ً أساسية
ذات استقرار وثبات نسبي ،وتفسر أهم السلوكيات ،وردود األفعال الصادرة من األفراد ،وهي تعطينا
صورة واضحة عن أهم الخصائص والميزات التي تجعل من اإلنسان يتفرد في تفكيره وانفعاله ،وكذا في
معايشته مع ذاته ،وتعامله مع المحيطين به (أبو هاشم 2005 ،؛  .) 2002،Saucierوأثبت أنموذج
العوامل الخمسة الكبرى مالئمة ً أكثر من أنموذج العوامل الثالثة لـ "أيزنك" ،وأنموذج العوامل الستة عشر
لـ "كاتيل" ،وبقيت هي النظرية السائدة في األبحاث النفسية ( ) P. 141، 1998،Ewenحيث تعد من
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أحدث النماذج التي طو رت لتفسير الشخصية من الناحية العملية والتطبيقية في مجال سيكولوجية الشخصية
( 1990،Digman؛ كاظم .)2002 ،وقد أثبتت نتائج التحليل العاملي لمقاييس الشخصية إمكانية تصنيف
الشخصية في إطار مفهوم يحتوي على األبعاد الخمسة الرئيسة (.) p. 138، 1995،Mc Martin
ويعرف ماكري وجون( 1992: 176، (McCrae & Johnأنموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
بأنَّه" :نموذج يقوم على تصور مؤداه أنَّه يمكن وصف الشخصية وصفا ً اقتصاديا ً كامالً من خالل خمسة
عوامل أساسية هي :العصابية ،واالنبساطية  ،واالنفتاح على الخبرة ،والمقبولية ،ويقظة الضمير .أما
قوسلنق وآخرون ( ) 2003 : 506 ، et al.،Goslingفيرى َّ
أن العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بمثابة
هيكل هرمي من سمات الشخصية ،تمثل العوامل الخمسة قمة الترتيب ،وتمثل الشخصية مستوى أعلى من
التجريد ،كما أن كل عامل ثنائي القطب مثل (االنبساط مقابل االنطواء) ،ويندرج تحت كل عامل مجموعة
من السمات األكثر تحديداً.
ويمكن توضيح خصائص األفراد في كل عامل من العوامل الخمسة كما يلي:
 .1العصابية :عامل أو سمة من سمات الشخصية يميل صاحبها إلى عدم االتزان ،وإلى األفكار
السلبية ،وشدة االنفعال ،والتوتر ،وضعف السيطرة على دوافعه ،وعدم القدرة على تحمل
الضغوط ،والعدائية ،والغضب ،والقلق ،واالكتئاب ،واالندفاع( .أبو هاشم.)278 :2010،
 .2االنبساطية :تشير إلى مقدار العالقة التي يربطها الفرد مع البيئة الخارجية ،وإلى الميل نحو بناء
العالقات االجتماعية ،والتعامل مع الخبرات ،والتجارب بشكل إيجابي ،وتأكيد الذات ،والنشاط ،أو
الفعالية ،واالنفعاالت اإليجابية)( .كَرميان)2008،
 .3التفاني (يقظة الضمير) :سمة من سمات الشخصية األساسية يتصف صاحبها بالنجاح من خالل
التخطيط ،واإلصرار الهادف ،وتجنب المشاكل ،والثقة ،والتنظيم ،والمثابرة ،ويكون سلوكه موجه
نحو الهدف ،وااللتزام بالواجبات ،والكفاءة ،والتأني ،والرؤية ،وضبط الذات (جاد2006 ،؛
األنصاري.)2002 ،
 .4الوداعة(حسن المعشر) :سمة يتمتع أصحابها بالتعاون ،والتواضع ،واحترام اآلخر ،والتعاطف مع
الغير ،واالستقامة ،والثقة العالية( .عبد العالي  ، 2006 ،ص .)31
 .5االنفتاح على الخبرة :يميل أصحاب هذه السمة إلى التعرف على الخبرات ،والمعلومات الجديدة،
وحب االطالع على العالم من حولهم ،ويهتمون بالمشاعر ،واألفكار ،والجماليات ،والفن،
واالبتكار ،والخيال ،والقيم( .األنصاري.)713 : 2002 ،
ويعد األداء التدريسي المهمة األساسية للمعلم ،وهو يشتمل على جوانب شتى كاإلستراتيجيات ،وطرق
التدريس ،واألساليب ،والمهارات ،وأنشطة التعلم ،والتعليم ،وكل تلك المجاالت المترابطة مع بعضها؛
والمتداخلة تشكل مع المكونات الثالثة :المعلم ،والطالب ،والمحتوى الدراسي نظام التدريس الذي يهدف إلى
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إكساب المتعلم المعارف ،والمهارات ،والقيم ،واالتجاهات بما يحقق غايات اجتماعية ،وإنسانية ،وثقافية،
وعلمية ينشدها المجتمع.
وعرف الحيلة ( )2014األداء التدريسي بأنه :عملية تواصل بين المدرس والطالب ،ينتج عنه نمو المتعلم
من خالل تفاعله مع الخبرات التعليمية التي تؤثر فيه .أما قطامي وجابر ( )2008فيعرفونه أنه :عبارة عن
نشاط تواصلي بين المدرس والطالب لتحصيل خبرات معرفية ،وقيم ،وعادات ،واتجاهات ،من خالل
مروره بالخبرات والمواقف واألحداث التي تشترطها عملية التدريس.
ويعتمد األداء التدريسي للمعلم على ما يملكه من مهارات ،وهي كما أشار الفقيه ( )2016مهارات مكتسبة
وليست فطرية ،ويمكن لكل معلم التدرب عليها ،وتشمل مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم ،وتعد مهارة
التخطيط أولى الخطوات التي يقوم بها المعلم لوضع المخطط العام لتنفيذ الدروس ،وتشمل األهداف
التدريسية ،وعمليات التقويم ،والتغذية الراجعة

بما يضمن نجاح عملية التدريس وتحقيق األهداف

المنشودة .وفي مهارة التنفيذ :وهي المهارة الثانية من مهارات التدريس يقوم المعلم بتنفيذ ما خطط له،
وتدريس المعارف ،والمهارات التي نص عليها المقرر الدراسي ،وتشمل مهارات :التهيئة للدرس،
والتواصل اللفظي وغير اللفظي ،والتعزيز ،وإدارة الصف ،وطرح األسئلة ،واستخدام الوسائل (راشد،
 .)2005أما المهارة الثالثة من مهارات التدريس :فهي مهارة التقويم ،والتي يقيس بها المعلم مدى تحقيق
األهداف التدريسية المنشودة ،ومدى نجاح الطرق والوسائل واإلستراتيجيات المتبعة (السهلي.)2012 ،
وامتالك المعلم لتلك المهارات يمكنه من األداء التدريسي الجيد ،ويمكنه كذلك من أداء مهامه بنجاح،
ويجنبه الكثير من المواقف المحرجة ،كما َّ
أن استمرار اكتساب المعلم لتلك المهارات ،ونمو خبراته يساعده
على اكتشاف عيوب المنهج الدراسي ،ويساعده على التمكن من المادة ،ولكن ذلك يرتبط بعوامل أخرى
تتعلق بصفات المعلم وسماته .ولعل من أهم تلك الصفات التي يتوقف عليها النجاح في األداء التدريسي
للمعلم مجموعة من الصفات الشخصية ،واالجتماعية التي لها األثر البالغ على األداء ،وقدرته على التكيف
مع الظروف ،وعلى توافقه المهني ،وتعد تلك الصفات العنصر الحاسم في التأثير على أداء المعلمين
واتجاهاتهم نحو مهنة التعليم ،كما أشارت لذلك كل من دراسة (كاظم ،)2002 ،ودراسة سبيالن ومارتن
 ،)2005)،Spillane & Martineوكذلك دراسة زيبارجاديان وزاده ،(Zebarjadian & Zadeh
) ، 2014ودراسة ( بقيعي.)2015 ،
ومن هنا تأتي أهمية البحث في دراسة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألداء التدريسي
للمعلمين ،ويمكن استعراض الدراسات المرتبطة بهذا الموضوع في محورين هما :
المحور األول :يتناول الدراسات التي ركزت على العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،ومن الدراسات في
هذا المحور :دراسة محمد وحجازي ( ،)2017التي هدفت إلى معرفة العالقة بين دافعية المعلم وعالقتها
بالسمات الشخصية ،وأظهرت النتائج عدم وجود فروق في الدافعية تعزى لمتغير الجنس والعمر والخبرة،
ووجود فروق في السمات الشخصية (العصابية ،واالنبساطية) لصالح الذكور ،وفي سمة الصفاوة لصالح
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اإلناث ،وعدم وجود فروق في سمتي الطيبة ويقظة الضمير تبعا ً لمتغير الجنس ،وعدم وجود فروق في
السمات الخمسة تعزى لمتغير العمر ،كما بينت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين عوامل
االنبساطية والصفاوة ويقظة الضمير مع الدافعية ،ووجود عالقة سلبية بين عامل العصابية والدافعيةَّ ،
وأن
جميع السمات أسهمت بالتنبؤ مع الدافعية عدا العصابية.
أما دراسة مجيد ( ) 2017فاعتمدت على تطبيق نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،وذلك من خالل
التعرف على السمات األكثر شيوعا ً لدى طالب المدرسة العليا لألساتذة ،وبينت النتائج أن عامل يقظة
الضمير كان األعلى انتشاراً لدى الطالب ،يليه عامل العصابية ،ثم الطيبة ،ثم االنبساطية ،وأخيرا ً الصفاوة،
كما أنَّه لم يثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية في عوامل الشخصية ترجع لمتغير الجنس.
وقام كل من الجاسم وشالل ( ) 2016بدراسة هدفت إلى قياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند
المعلمين والمعلمات في المرحلة االبتدائية في محافظة بغداد ،وبينت النتائج عدم وجود فروق في عوامل
(العصابية ،القبول) ،ووجود فروق في عوامل (االنبساطية ،والتفتح ،ويقظة الضمير) ،وعدم وجود فروق
في متغير النوع ،وفي متغير الخبرة عدا عامل القبول لصالح الذين خبرتهم من ( )5 – 1سنوات.
وهدفت دراسة بقيعي ( ) 2015إلى معرفة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية والرضا الوظيفي
لدى معلمي وكالة الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية ،وأظهرت النتائج أن أكثر عوامل الشخصية
شيوعا ً هو المقبولية ،وأقلها شيوعا ً العصابية ،كما توصلت الدراسة إلى وجود فروق في عوامل االنبساطية
ويقظة الضمير تبعا ً لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،ووجود فروق في االنبساطية تبعا ً لمتغير الخبرة
التدريسية ولصالح ذوي الخبرة األعلى ،ووجود فروق في المقبولية تبعا ً لمتغير الصفوف التي يدرسها
المعلم ولصالح الصفوف الثالثة األولى ،وأشارت النتائج أيضا ً إلى عدم وجود فروق في مستوى أبعاد
الرضا الوظيفي تبعا ً لجميع متغيرات الدراسة .وأخيرا ً بينت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا ً بين
عوامل االنبساطية والمقبولية ويقظة الضمير والرضا الوظيفي ،ووجود عالقة سلبية بين عامل العصابية
والرضا الوظيفي.
أما دراسة زيبارجاديان وزاده ( ) 2014،Zebarjadian & Zadehفهدفت إلى معرفة القدرة التنبئية
للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في الرضا الوظيفي لدى معلمي المدارس االبتدائية في إيران ،وأظهرت
النتائج أن عوامل العصابية واالنفتاح على الخبرة ويقظة الضمير تعد متنبئا ً جيدا ً بالرضا الوظيفي ،وعدم
وجود فروق دالة إحصائيا ً بين الجنسين في الرضا الوظيفي.
وفي دراسة تيم دي وآخرين ( ) 2012،Tim De & et. alالتي هدفت إلى الكشف عن تأثير العوامل
الخمسة الكبرى للشخصية على األداء األكاديمي من خالل تأثيرها على التحفيز األكاديمي لدى طلبة إحدى
الكليات الجامعية في بلجيكا ،وبينت النتائج وجود تأثير إيجابي غير مباشر للعصابية على األداء األكاديمي
عند مستويات عالية من الكفاءة الذاتية ،ووجود تأثير إيجابي مباشر للعصابية على األداء األكاديمي عند
مستويات منخفضة من الكفاءة الذاتية.
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وهدفت دراسة البيالي ( ) 2009إلى التعرف على العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألداء
الوظيفي لدى ضباط الشرطة ،وأظهرت النتائج أن أكثر عوامل الشخصية شيوعا ً مرتبة على النحو التالي:
التفاني ،والوداعة ،واالنفتاح على الخبرة ،واالنبساطية ،وأخيرا ً العصابية ،و بينت النتائج كذلك عدم وجود
عالقة ارتباطية بين عوامل االنبساطية والعصابية واألداء الوظيفي ،ووجود عالقة ارتباطية بين التفاني
والوداعة واالنفتاح على الخبرة واألداء الوظيفي ،ووجود عالقة سلبية بين عامل العصابية والرضا
الوظيفي ،ووجود فروق في التفاني والوداع ة واالنفتاح على الخبرة تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي
والرتبة والعمر ،وعدم وجود فروق في التفاني والعصبية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
ومن ناحية أخرى أجرى فرحان ( )2008دراسة هدفت إلى معرفة تأثير العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية على نجاح األداء التدريسي في الت ربية العملية لدى طالبات كلية التربية الرياضية ،وتوصلت في
النتائج إلى عدم وجود فروق في عوامل (العصابية ،االنبساطية) ،ووجود فروق في عوامل ( التفتح ،ويقظة
الضمير ،الطيبة ،والمقياس ككل) لصالح الطالبات الالتي حصلن على تقدير ممتاز.
وفي المحور الثاني من الدراسات في هذا الموضوع :يتم تناول الدراسات التي ركزت على األداء التدريسي
لمعلمي اللغة العربية ،ومن تلك الدراسات في هذا المحور :دراسة العردان ( )2017التي هدفت إلى تقويم
األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة في ضوء استخدامهم لمهارات التفكير الناقد
بمدينة حائل ،حيث أظهرت نتائجها أن مستوى األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة المتوسطة
في ضوء مهارات التفكير الناقد على األداء كان متوسطا ً ،وأنَّه ال توجد فروق في مستوى األداء التدريسي
للمعلمين تعزى لمتغير الخبرة.
وأجرى الفقيه ( ) 2016دراسة هدفت إلى معرفة مستوى الممارسات التدريسية لمهارات اللغة العربية لدى
الطالبات المعلمات بكلية التربية من وجهة نظر المعلمات المتعاونات واتجاههن نحو مهنة التدريس،
وتوصلت الدراسة إلى َّ
أن المتوسط العام لدرجة ممارسة الطالبات المعلمات لمهارات اللغة العربية عالية،
َّ
وأن هناك عالقة طردية موجبة بين الدرجة الكلية للمهارات التدريسية ودرجة االتجاه نحو مهنة التدريس
لدى عينة الدراسة.
وفي دراسة رواقة ومحمود والشبلي( ) 2015التي هدفت إلى تقويم األداء التدريسي للمعلمين حديثي التخرج
من كليات التربية للمعلمين بسلطنة عمان ،توصلت الدراسة إلى َّ
أن مستوى األداء التدريسي مرتفع ،وعدم
وجود فروق تعزى إلى متغير الجنس والتخصص.
أما دراسة الشمري ( )2013والت ي هدفت إلى تحديد مستوى أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية
في مهارات تدريس المحادثة ،فقد توصلت إلى َّ
أن هناك القليل من االهتمام بالمهارات التعليمية لتدريس
المحادثة عند المعلمين ،وعدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات في مهارات تدريس المحادثة.
وهدفت دراسة مصلح ( )2012إلى التعرف على مدى ممارسة الطالب المعلمين في جامعة القدس
المفتوحة لمهارات التدريس من وجهة نظر المعلمين المتعاونين ،وتوصلت الدراسة إلى أنَّه يوجد فروق
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تعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث في مدى ممارسة مهارات التدريس ،وفروق تعزى إلى متغير
المؤهل العلمي لصالح مؤهل بكالوريوس +دبلوم عال ،وللخبرة لصالح ( )10- 5سنوات ،وللتخصص
لصالح العلوم الطبيعية.
أما دراسة عبدالجواد ( )2010فكان هدفها التعرف على مستوى األداء التدريسي لمهارات النحو لدى
معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس ،وكان من نتائج الدراسة
َّ
أن مستوى األداء التدريسي كان متوسطا ً ،وأنَّه ال توجد فروق تعزى إلى متغير الجنس والخبرة.
تعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من الدراسات السابقة أن أغلبها تناولت عالقة العوامل الخمسة مع متغيرات أخرى غير األداء
التدريسي في المجال التربوي كالرضا الوظيفي ،ومنها ما تناول عالقة تلك العوامل في مجاالت بعيدة عن
المجال التربوي ،وكذلك تناول بعضها كل متغير على حدة ،ويالحظ ندرة الدراسات التي تناولت العالقة
بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باألداء التدريسي في البيئة العربية والمحلية ،بينما نجد أن هذه
الدراسة تميزت بتناول عالقة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باألداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات
اللغة العربية ،ومعرفة أكثر العوامل إسهاما ً وعالقة باألداء التدريسي ،كما يتضح اختالف نتائج هذه
الدراسة مع الدراسات القريبة ،فبعضها أظهر وجود عالقة ارتباطية بين بعض العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية مع المتغيرات األخرى ،بينما أظهرت أخرى قدرة متدنية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في
التنبؤ بمتغيرات أخرى.
وكما َّ
أن للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية عالقات بمجاالت شتى منها األداء الوظيفي والمهني ،والنجاح
في الحياة االجتماعية والعمليةَّ ،
فإن لألداء التدريسي للمعلمين وفقا ً لما ورد من دراسات عالقة بتلك
العوامل ،ولكنَّه كما يرى الباحثان أشد من غيره من المهن والوظائف حاجة إلى الكثير من الصفات
والسمات الشخصية ،وهو ما قد يشير إلى أهمية الدراسات التي تبحث العالقة بين المحورين.
مشكلة الدراسة:
يرى المهتمون بالسمات الشخصية للمعلمين بأن هناك سمات يجب أن يتصف بها المعلم ،وبخاصة معلم
اللغة العربية|؛ لكي يؤدي دوره على أكمل وجه في الموقف التدريسي ،ومن هذه السمات :الثقة بالنفس،
والعدالة ،والموضوعية ،وتنمية روح التعاون ،واالتزان الشخصي واالنفعالي .ويالحظ من خالل
استعراض الدراسات السابقة عدم وجود دراسات تناولت العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
واألداء التدريسي لمعلم اللغة العربية رغم ما لها من أهمية في األداء التدريسي ،لذا شعر الباحثان بأهمية
دراسة العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألداء التدريسي لمعلم اللغة العربية ،ودراسة اآلثار
المترتبة على األداء داخل غرفة الصف وخارجها ،ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة التي حاولت اإلجابة عن
االسئلة التالية:
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 -1ما أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعا ً لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية
في محافظة شرورة من وجهة نظرهم؟
 -2هل توجد فروق دالة إحصائيًا في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية
في محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
 -3ما مستوى األداء التدريسي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة؟
 -4هل توجد فروق (دالة إحصائيًا) في مستوى األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في
محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
 -5هل توجد عالقة ارتباطيه بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى األداء التدريسي لدى معلمي
ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة؟
 -6ما هي العوامل الخمسة الكبرى األكثر تنبؤا ً بمستوى األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة
العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة؟
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على:
 -1العوامل الخمسة الكبرى للشخصية األكثر شيوعا ً لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية
في محافظة شرورة.
 -2مستوى األداء التدريسي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة.
 -3االختالف في العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،ومستوى األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة
العربية في محافظة شرورة في ضوء متغيرات الدراسة.
 -4العالقة االرتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى األداء التدريسي لدى معلمي
ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة.
 -5أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية تنبؤا ً بمستوى األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة
العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة.
أهمية الدراسة:
تظهر أهمية الدراسة فيما يلي:
 -1الحاجة إلى وجود دراسات تتناول العالقة االرتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى
األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية باعتبار أن السمات الشخصية للمعلم تؤثر على جميع
أنشطة اإلنسان.
 -2تفيد الدراسة في إثراء المكتبة العربية وتزويد الباحثين بأطر نظرية حول عالقة العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية باألداء التدريسي لدى المعلمين باعتباره من عوامل النجاح الوظيفي والمهني.
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 -3تفيد القائمين على العملية التربوية بأهمية العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند معلمي اللغة العربية
ألنه يرتبط بشكل مباشر باألداء التدريسي لديهم مما ينعكس على الطالب.
 -4تساعد القائمين على التع ليم ومتخذي القرار في فهم سلوك المعلم من خالل تشخيص الجوانب السلبية
واإليجابية ،مما ينعكس على التخطيط لتقديم البرامج العالجية ،والدورات التدريبية في مجال تطوير األداء
التدريسي للمعلم.
حدود الدراسة:
تقتصر هذه الدراسة في حدودها على ما يلي:
-

الحدود الموضوعية :اقتصرت على دراسة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى األداء
التدريسي.

-

الحدود المكانية :أجريت الدراسة في جميع مدارس محافظة شرورة.

-

الحدود الزمنية :تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الهجري (-1438
.)1439

-

الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على معلمي ومعلمات اللغة العربية.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية :تعتبر في ضوء تعريف ماكري وجون (McCrae & John, 1992:
( ،176وقوسلنق ( )Gosling, et al., 2003: 506وغيرهما سمات أساسية في الشخصية ،تساعد على
التمييز بين الشخصيات وفقا ً لهذه السمات ،ووصف كل شخصية منها وصفا ً دقيقا ً ،وقد توصل العلماء
والباحثون إلى تلك السمات في ميدان الشخصية من خالل تكرارها في الدراسات ،وهذه السمات هي:
(العصابية ،االنبساط ،الطيبة ،الضمير الحي ،التفتح ،االنفتاح على الخبرة) .وتعرف إجرائيا في هذه
الدراسة بأنها :مجموعة من السمات الشخصية موزعة على خمسة عوامل تضمنها مقياس العوامل الخمسة
الكبرى للشخصية ،ويمكن تحديد الدرجة التي حصل عليها معلمو ومعلمات اللغة العربية في تلك العوامل
من خالل االستجابة لفقرات ذلك المقياس.
األداء التدريسي :يعبر عنه  -كما يشير عدد من الباحثين ،ومنهم الحيلة ( )2014وقطامي وجابر وقطامي
( – )2008إلى أنه :مجموعة من العمليات واإلجراءات واألساليب التي يقوم بها المعلم في أثناء التدريس،
وهى تشكل في مجموعها نمطا ً مميزا ً لسلوك المعلم في التدريس .ويعرف إجرائيا في هذه الدراسة أنه:
مستوى األداء التدريسي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية من خالل االستجابة لفقرات مقياس األداء التدريسي
الذي تضمنته الدراسة الحالية.
محافظة شرورة :هي إحدى المحافظات الجنوبية في المملكة العربية السعودية ،وتتبع إداريا ً إلمارة منطقة
نجران.
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معلمو ومعلمات اللغة العربية :هم المعلمون الحاصلون على درجة البكالوريوس أو أكثر في اللغة العربية،
والذين يدرسون في مدارس محافظة شرورة في العام الدراسي (.)1439 -1438
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الواقع ،ووصفها،
وتحليلها ،والتعبير عنها كميا ً وكيفا ً ،وذلك من خالل رصد واقع المشكلة البحثية وتحليلها باستخدام مقياسي
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألداء التدريسي؛ اللذين وجها لعينة من معلمي ومعلمات اللغة العربية
في محافظة شرورة.
مجتمع الدراسة وعينته:
تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة ،والبالغ
عددهم ( ،)205منهم ( )85معلما ً و( )120معلمة في العام الدراسي ( ،)2018/2017وتكونت عينة
الدراسة من ( )126معلما ً ومعلمة ،منهم ( )54معلما ً و( )72معلمة ،وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية
البسيطة ،والجدول رقم ( )1يوضح توزيع مجتمع الدراسة وعينته وفق متغيرات :الجنس ،والخبرة،
والمؤهل العلمي.
الجدول رقم ( :)1توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة.
المتغير
الجنس

سنوات الخبرة

المؤهل العلمي

الفئات

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

54

42.9

أنثى

72

57.1

أقل من  3سنوات

80

63.5

من  3إلى  6سنوات

29

23

أكثر من  6سنوات

17

13.5

بكالوريوس

89

70.6

بكالوريوس أو أكثر

37

29.4

المجموع الكلي

126

100%

أدوات الدراسة:
من أجل بناء أدوات الدراسة تم الرجوع إلى الدراسات السابقة واألدب النظري حول موضوعات العوامل
الخمسة الكبرى للشخصية واألداء التدريسي عند معلمي اللغة العربية ،وقد اعتمدت الدراسة الحالية على
أداتين لجمع المعلومات األولية :ففي األداة األولى تم استخدام قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
( )Big Five Inventory (BFIالتي وضعها جون ودوناهو وكينتل John, Donahue & Kentle,
) )1991والتي ترجمها إلى اللغة العربية (كَرميان  )2008،كأداة لقياس سمات الشخصية من خالل قياس
10
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األبعاد ،أو العوامل الرئيسة للشخصية المعروفة بـ"العوامل الخمسة الكبرى" ،لكونها قائمة مختصرة تمتاز
بخصائصها السيكومترية ،وقلة فقراتها التي تتضمن ( )44عبارة قصيرة لتقييم األبعاد الخمسة األساسية
للشخصية ،والتي هي( :االنبساطية  ،Extroversionالطيبة  ،Agreeablenessحيوية الضمير
 ،Conscientiousnessالعصابية  ،Neuroticismوالتفتح p. ، 1999، Srivastava.)Openness
) .(John & 22وتكون المقياس من خمسة بدائل في اإلجابة تم تصحيحها بإعطاء الفقرات اإليجابية
الدرجات (  ،)5-4-3-2 -1والفقرات السلبية الدرجات ( .)1-2-3-4-5ولتحديد مستويات استجابات
المعلمين على مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ،فقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية وفق المعيار
التالي 1.79 ( :فأقل) مستوى منخفض جدا ً )2.59 - 1.80( ،مستوى منخفض )3.39 - 2.60( ،مستوى
متوسط )4.19 - 3.40( ،مستوى مرتفع 4.20 ( ،فأكثر) مستوى مرتفع جدا ً.
أما مقياس األداء التدريسي فقد تم بناؤه من الباحثين ،وتكون من ( )21فقرة ،وذلك من خالل الرجوع إلى
الدراسات السابقة التالية :مصلح ( ،)2012ودراسة عبدالجواد ( ،)2010ودراسة عبدهللا ( ،)2012ودراسة
الشمري ( ،)2013ودراسة رواقه ومحمود والشبلي( .)2015وتكون المقياس من خمسة بدائل في اإلجابة
تم تصحيحها بإعطاء الفقرات الدرجات (  .)5-4-3-2 -1ولتحديد مستويات استجابات المعلمين على
مقياس األداء التدريسي ،فقد تم تصنيف المتوسطات الحسابية وفق المعيار التالي 1.79 ( :فأقل) مستوى
منخفض جدا ً )2.59 - 1.80( ،مستوى منخفض )3.39 - 2.60( ،مستوى متوسط)4.19 - 3.40( ،
مستوى مرتفع 4.20 ( ،فأكثر) مستوى مرتفع جدا ً.
صدق األداة  :للتحقق من صدق أدوات الدراسة ،تم عرضها بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين
في مجال االختصاص(القياس والتقويم ،واإلدارة التربوية ،وطرق التدريس ،وعلم النفس التربوي) ،وطلب
منهم إبداء رأيهم ،واقتراح مالحظاتهم من حيث الصياغة اللغوية ،ومناسبة الفقرات لمحتوى موضوع
الدراسة ،وتراوحت نسبة االتفاق على الفقرات المقبولة ما بين( ،)%100 -80وتم العمل بالمالحظات
المقترحة.
ثبات األداة :للتحقق من ثبات أدوات الدراسة ،فقد تم استخدام معامل كرونباخ ألفا ،كما هو موضح في
الجدول رقم (.)2
جدول ( :)2قيم معامل ثبات االتساق الداخلي لمقاييس الدراسة وأبعادها.
المقاييس
أوال :العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

ثانيا :األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية

11

األبعاد
العصابية
االنبساطية
التفاني
الوداعة
االنفتاح على الخبرة
األداء التدريسي ككل

معامل الثبات
0.89
0.79
0.87
0.76
0.82
0.93
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تم استخدام معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات أدوات الدراسة ،ففي مقياس العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية تراوحت قيم الثبات لمجاالت المقياس ما بين( ).76و ( ،).89بينما في مقياس األداء التدريسي
لمعلمي اللغة العربية بلغت قيمة معامل الثبات(.(.93
األساليب اإلحصائية:
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:
 التكرارات والنسب المئوية لتحديد توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات. معامل كرونباخ ألفا لحساب ثبات االتساق الداخلي ألدوات الدراسة. األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات والمجاالت. تحليل التباين للكشف عن الفروق بين متغيرات الدراسة. العالقة االرتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى األداء التدريسي. تحليل االنحدار للكشف عن أثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على مستوى األداء التدريسي.نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول :ما أكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية شيوعا ً لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في
المرحلة الثانوية بمحافظة شرورة من وجهة نظرهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ،والرتب لكل عامل من
العوامل الخمسة ،ويتبين ذلك من خالل الجدول رقم (.)3
جدول (:) 3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ألكثر العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
شيوعا ً لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة الثانوية بمحافظة شرورة
المستوى

المتوسط

االنحراف

الرتبة

الرقم

البعد

الحسابي

المعياري
0.442

منخفض

5

1

العصابية

2.26

مرتفع

4

2

االنبساطية

4.09

0.419

1

3

التفاني

4.59

0.341

مرتفع جدا ً

2

4

الوداعة

4.53

0.313

مرتفع جدا ً

3

5

االنفتاح على الخبرة

4.29

0.394

مرتفع جدا ً

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )3أن أكثر العوامل شيوعا ً عند معلمي اللغة العربية هو عامل التفاني
بمتوسط حسابي ( )4.59وبمستوى مرتفع جدا ً ،وجاء عامل الوداعة بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()4.50
وبمستوى مرتفع جدا ً ،وفي الرتبة الثالثة جاء عامل االنفتاح على الخبرة بمتوسط حسابي ( )4.29وبمستوى
مرتفع جدا ً ،ثم عامل االنبساطية في الرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )4.09وبمستوى مرتفع ،وفي الرتبة
الخامسة جاء عامل العصابية بمتوسط حسابي ( )2.26وبمستوى منخفض .وتشير هذه النتيجة المتمثلة في
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تمتع المعلمي ن بدرجة مرتفعة من التفاني إلى وجود بعض الصفات التي يتحلى بها المعلمون ،والتي تتمحور
حول إنجازهم ألعمالهم الموكلة لهم وفق الضوابط والقوانين والتعليمات ،وااللتزام بالعمل وبالمسؤوليات،
ويقظة الضمير تجاه ما يقومون به ،والعمل بإخالص ،والجد والمثابرة ،ووضع الخطط وإنجازها بمستوى
مناسب ،ويعود كل ذلك بدرجة أساسية إلى الشعور بالمسؤولية لدى أولئك المعلمين ،مع ما يكون من دور
للمتابعة الحثيثة لعمل المعلمين من قبل إدارة المدرسة ،واإلشراف التربوي بإدارة التعليم في محافظة
شرورة ،من خالل الزيارات المستمرة للمعلمين ،والتقييم المستمر ألدائهم.
كما يتمتع معلمو اللغة العربية بدرجة مرتفعة من الوداعة ،والتي أتت في الرتبة الثانية ،والوداعة التي اتسم
بها المعلمون وما تتضمنه من :الطيبة ،وحسن المعشر ،واأللفة ،واالتصاف بالتسامح ،والتعاون مع
اآلخرين ،وحب الخير لهم ،واالبتعاد عن النزاعات معهم التي قد تعود للتنشئة ،والثقافة المجتمعية،
والتعليم ،وبرامج اإلعداد ،واهتمام الوزارة بنشر روح التسامح ،والتعاون والتعايش اإليجابي عند المعلمين.
أما في وجود عامل االنفتاح على الخبرة الذي حل في الرتبة الثالثة ،فيشير إلى أن معلمي اللغة العربية
لديهم القدرة على تطوير أنفسهم ،ولديهم الرغبة في االستكشاف وحب االستطالع ،وهو ما يشير إلى رغبة
كل معلم في تطوير نفسه مهنيا ً ،ويعزو الباحثان ذلك إلى دعم نظام تقويم األداء الوظيفي المتبع من قبل
وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لهذا العامل ،حيث يشمل هذا النظام على جوانب تتعلق بتنمية
الجانب المهني للمعلم؛ مما يدفع المعلمين إلى بذل مزيد من الجهد والعمل ،وذلك من أجل تطوير قدرتهم
والرفع من مستوياتهم؛ مما يعطيهم أفضلية في الترقي ،والمنافسة وظيفيا ً أو أكاديميا ً ،حيث َّ
إن التكليفات،
والمهام اإلدارية ،واإلشرافية المختلفة ،وكذا فرص الحصول على الدورات ،والدبلومات ،وبرامج
الدراسات العليا تتطلب هذا االنفتاح على الخبرة ،والسعي لتطوير الذات ،وتنمية األداء المهني.
أ َّما عامل االنبساطية الذي جاء مرتفعا ً ،فيشير إلى وجود ميل لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في بناء
العالقات االجتماعية اإليجابية مع المعلمين والطالب بالمدرسة ،والميل إلى حل المشكالت المختلفة بشكل
إيجابي ،كما يشير إلى أنهم يتمتعون بالحيوية والنشاط ،وربما يعود ذلك إلى تشجيع اإلدارة المدرسية
المعلمين على إقامة العالقات االجتماعية ،والوقوف على مشاكلهم ،والمساهمة في حلها.
وأخيرا ً كان عامل العصابية (السلبي) األقل شيوعا ً عند معلمي اللغة العربية ،ويشير ذلك إلى وجود القدر
المناسب من االتزان العاطفي لدى المعلمين ،والقدرة على التعامل مع األفكار السلبية ،وضبط االنفعاالت
والتوتر ،والسيطرة على الدوافع ،والقدرة على تحمل الضغوط بمختلف أنواعها ،وقد يعود عدم شيوع هذا
العامل السلبي ،كما يرى الباحثان إلى وجود القوانين والعقوبات التي تتخذ بحق المعلمين المخالفين عند
ارتكاب األخطاء نتيجة للعصبية وعدم الهدوء ،إضافة إلى التأهيل الذي يتلقاه المعلم أثناء الخدمة ،الذي
يركز على أخالقيات المهنة ،ويتضمن كيفية التعامل مع الزمالء والمسؤولين والطالب داخل المدرسة ،مع
وجود الرادع الديني واالجتماعي ،وما يتضمنانه من قيم وعادت تسهم في الحد من تلك السمات السلبية
التي يتضمنها هذا العامل.
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واتفقت نتيجة مستوى المعلمين في هذه العوامل مع دراسة بقيعي ( ،)2015ودراسة البيالي (،)2009
اللتين أشارتا في نتائجهما إلى َّ
أن أكثر العوامل الشخصية شيوعا ً هو عامل المقبولية ،وأقلها شيوعا ً هو
عامل العصابية ،واختلفت مع دراسة مجيد ( )2017التي أشارت إلى أن أكثر العوامل شيوعا ً هو عامل
يقظة الضمير وعامل العصابية ،وأقلها عامل الصفاوة .ويرى الباحثان َّ
أن اختالف المجتمعات التي أقيمت
فيها تلك الدراسات ،وكذلك اختالف خلفيات أفراد تلك العينات المهنية والعلمية ،ومستوياتهم العمرية يبرر
وجود ذلك التباين في نتائج تلك الدراسات.
السؤال الثاني :هل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (  ) 0.05في العوامل الخمسة الكبرى
للشخصية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل
العلمي وسنوات الخبرة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرات الدراسة،
كما في الجدول رقم (.)4
جدول رقم ( :)4المتوسطات الحسابية ل النحرافات المعيارية للعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى
معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

العصابية

فئات

التفاني

االنبساطية

االنفتاح على الخبرة

الوداعة

المتغير

الجنس
المؤهل

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

حسابي

معياري

حسابي

معياري

حسابي

معياري

حسابي

معياري

حسابي

معياري

2.24

0.445

4.06

0.446

4.58

0.352

4.49

0.289

4.32

0.363

أنثى

2.28

0.442

4.1

0.4

4.6

0.334

4.49

0.332

4.26

0.416

بكالوريوس

2.28

0.393

4.11

0.418

4.58

0.338

4.52

0.32

4.26

0.383

بكالوريوس

2.20

0.533

4.08

0.433

4.58

0.375

4.43

0.316

4.34

0.446

أقل من 5

2.24

0.46

4.02

0.454

4.56

0.382

4.52

0.326

4.35

0.419

من  5إلى

2.16

0.286

4.24

0.308

4.7

0.198

4.41

0.278

4.23

0.285

من

2.53

0.55

4.14

0.387

4.52

0.326

4.48

0.32

4.11

0.422

ذكر

أو أكثر
الخبرة

سنوات
 10سنوات
أكثر

 10سنوات

يتضح من الجدول ) )4أن هناك فروقا ً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في استجابات عينة
الدراسة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين ،كما في جدول
(.)5
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جدول رقم ( :)5نتائج تحليل التباين للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة على العوامل
الخمسة الكبرى للشخصية حسب متغيرات الدراسة.
المتغيرات

العوامل الخمسة

الجنس

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى
الداللة

العصابية

0.234

1

0.234

0.006

0.978

االنبساطية

0.761

1

0.761

0.053

0.941

التفاني

0.236

1

0.236

0.004

0.818

الوداعة

2.82

1

2.82

0.002

0.987

االنفتاح على

1.862

1

1.862

0.174

0.964

الخبرة
المؤهل

العصابية

0.069

2

0.034

0.569

0.841

العلمي

االنبساطية

0.202

2

0.101

0.322

0.568

التفاني

0.077

2

0.038

0.641

0.725

الوداعة

0.129

2

0.065

0.194

0.529

االنفتاح على

0.061

2

0.031

1.392

0.824

الخبرة
سنوات

العصابية

0.551

2

0.276

0.962

0.253

الخبرة

االنبساطية

0.342

2

0.171

0.875

0.385

التفاني

0.209

2

0.104

0.725

0.419

الوداعة

0.146

2

0.073

0.933

0.487

االنفتاح على

0.295

2

0.148

0.006

0.396

الخبرة
الخطأ

العصابية

23.78

120

0.198

االنبساطية

21.34

120

0.178

التفاني

14.3

120

0.119

الوداعة

12.08

120

0.101

االنفتاح على

19.01

120

0.158

الخبرة

يالحظ من الجدول رقم ( )5عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً عند مستوى ( )α =0.05بين المتوسطات
الحسابية في جميع العوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة
شرورة حسب متغيرات الدراسة (الجنس ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة) ،وفي متغير الجنس يمكن
عزو النتيجة إلى تشابه المعلمين والمعلمات في اتصافهم بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية في حياتهم

15
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الوظيفية اليومية من حيث :التفاني في العمل ،وااللتزام بالقيام بالعمل ،وتنفيذ الواجبات ،والسعي إلى بناء
العالقات االجتماعية ،والتسامح ،والتعاون ،والتواضع ،واحترام اآلخر ،والقدرة على السيطرة على
االنفعاالت ،والسعي نحو تطوير أنفسهم مهنيا ً ،والبحث واالطالع على كل ما هو جديد في العملية التربوية.
وقد اتفقت هذه الدراسة في نتيجة هذا المجال مع نتيجة دراسة مجيد ( )2017في جميع العوامل ،ومع
دراسة محمد وحجازي ( )2017في عدم وجود فروق في سمتي الطيبة ويقظة الضمير ،واتفقت أيضا ً مع
دراسة الجاسم وشالل ( )2016في عدم وجود فروق في عوامل العصابية والقبول .أما متغير المؤهل
العلمي فيمكن عزو النتيجة إلى أن أغلب المعلمين والمعلمات يتخرجون في كليات تربوية ،ودرسوا مواد
في علم النفس ،وطرق التدريس ،ومهارات االتصال ،وتمكنوا من بناء عالقات اجتماعية مع اآلخرين،
سواء في مرحلة البكالوريوس ،أو الدبلوم ،أو الماجستير ،مما أثر عليهم في اتصافهم بهذه العوامل ،وأثر
في أدائهم الوظيفي ،وقد اتفقت النتيجة مع دراسة البيالي ( .)2009أما متغير الخبرة فيمكن عزو نتيجة
اتصاف معلمي ومعلمات اللغة العربية بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية على اختالف خبراتهم في
المواقف التعليمية واألنشطة المتنوعة إلى تشابه المهام والواجبات المطلوبة منهم ،وما يتبع ذلك من فهمهم
ووعيهم لكيفية التعامل مع اآلخرين ،وتقيدهم باألنظمة واللوائح المختلفة ،إضافة إلى تأثيرها في ضبط
النفس واالنفعاالت ،والتأني في اتخاذ القرارات ،وحل المشكالت المختلفة بشكل إيجابي .وقد اتفقت هذه
النتيجة مع دراسة البيالي ( ،)2009واختلفت مع دراسة بقيعي ( )2015في عدم وجود فروق في عامل
االنبساطية ،ودراسة الجاسم وشالل ( )2016في عدم وجود فروق في جميع العوامل عدا عامل القبول.
السؤال الثالث :ما مستوى األداء التدريسي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لكل فقرة من فقرات
المقياس ،ويتبين ذلك من خالل الجدول رقم (.)6
جدول ( :)6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى األداء التدريسي لمعلمي
ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة على جميع الفقرات واألداة الكلية
الرتبة

م

الفقرات

16

1

أصوغ األهداف التدريسية بصورة سلوكية.

12

2

أنوع في مستويات األهداف المعرفية 4.33

3

3

المستوى

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.13

0.654

مرتفع

0.581

مرتفع جدا

المختلفة.
أحلل المحتوى الدراسي إلى عناصره 4.38

0.56

مرتفع جدا

الرئيسة.

16

13

4

أمهد للدرس بطريقة مشوقة وجذابة.

4.26

0.639

مرتفع جدا

10

5

أعرض خطوات الدرس وأفكاره بطريقة 4.41

0.584

مرتفع جدا
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منظمة ومتسلسلة.
18

6

أنوع في إستراتيجيات التدريس المستخدمة.

4.01

0.648

مرتفع

17

7

أوظف الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق 4.05

0.698

مرتفع

15

8

7

9

5

10

أهداف الدرس.
أختار األنشطة الصفية المناسبة لتحقيق 4.18

0.701

مرتفع

أهداف الدرس.
أربط الدرس بخبرات سابقة ومواقف من 4.47

0.566

مرتفع جدا

الحياة اليومية للطالب.
أستخدم أساليب التعزيز المناسبة أثناء 4.52

0.526

مرتفع جدا

الدرس.
4

11

جوا من األلفة والمحبة بين الطالب.
أهيئ ًّ

4.53

0.484

مرتفع جدا

2

12

أتقبل آراء وأفكار طالبي.

4.63

0.454

مرتفع جدا

1

13

أشجع طالبي على التفاعل اإليجابي أثناء 4.76

0.394

مرتفع جدا

الدرس.
8

14

أوفر تغذية راجعة بأسلوب تربوي مناسب.

4.45

0.551

مرتفع جدا

8

15

أضبط النظام داخل الصف على أسس 4.45

0.563

مرتفع جدا

9

16

تربوية.
أعالج المواقف الصفية الطارئة

بطريقة 4.43

0.568

مرتفع جدا

تربوية.
14

17

أعد الخطط العالجية للطالب الضعاف.

4.23

0.628

مرتفع جدا

3

18

أراعي الفروق الفردية بين الطالب في 4.56

0.493

مرتفع جدا

11

19

اختباراتي.
أنوع في إستراتيجيات وأدوات التقويم 4.38

0.588

مرتفع جدا

المستخدمة.
6

20

أتابع الواجبات الصفية باستمرار.

4.51

0.535

مرتفع جدا

4

21

أختم الدرس بطريقة مناسبة مع ربط عناصر 4.56

0.509

مرتفع جدا

الدرس الرئيسة.
األداة ككل

4.39

0.384

مرتفع جدا

يتضح من نتائج الجدول رقم ( )6أن المتوسطات الحسابية على جميع فقرات مقياس األداء التدريسي
لمعلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة ،تراوحت ما بين ( ،)4.76 -4.01أي بمستوى مرتفع
17
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على جميع الفقرات ،وقد نالت الفقرة رقم ( ،)13ونصها" :أشجع طالبي على التفاعل اإليجابي أثناء
الدرس" الرتبة األولى ،والفقرة ( )12ونصها" :أتقبل آراء وأفكار طالبي" الرتبة الثانية ،بينما نالت الفقرة
رقم ( )7ونصها " :أوظف الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق أهداف الدرس" والفقرة رقم ( )6ونصها:
"أنوع في إستراتيجيات التدريس المستخدمة" الرتبة األخيرة .أما على مستوى األداة الكلية فقد بلغ المتوسط
الحسابي ( ،(4.39أي بمستوى مرتفع ،وتعزى النتيجة في مستوى األداء التدريسي لدى معلمي اللغة
العربية إلى وجود البيئة التعليمية المناسبة ،وتوفر األدوات والوسائل الالزمة للتدريس ،والتدريب المستمر
للمعلمين على طرق التدريس والتقويم والتخطيط الصفي؛ مما انعكس على أدائهم التدريسي داخل غرفة
الصف .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الفقيه ( ،)2016ودراسة رواقه ومحمود والشبلي( ،)2015بينما
اختلفت هذه النتيجة مع دراسة عبدالجواد ( ،)2010ودراسة الشمري ( ،)2013والعردان (.)2017
السؤال الرابع :هل توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة
العربية في محافظة شرورة تعزى لتأثير متغيرات الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرات الدراسة
كما في الجدول رقم (.)7
جدول رقم ( :)7المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لتحديد مستوى األداء التدريسي لدى
معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة حسب متغيرات الدراسة
المتغير المستقل

المستويات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الجنس

ذكر

4.42

0.323

أنثى

4.37

0.428

بكالوريوس

4.39

0.394

بكالوريوس أو أكثر

4.43

0.399

أقل من  3سنوات

4.39

0.415

من  3إلى  6سنوات

4.47

0.258

أكثر من  6سنوات

4.23

0.443

المؤهل العلمي
سنوات الخبرة

يتضح من الجدول ( )7أن هناك فروقًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في استجابات عينة
الدراسة ،ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين كما في جدول
(.)8
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جدول رقم ( :)8نتائج تحليل التباين للفروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد العينة لمستوى
األداء التدريسي حسب متغيرات الدراسة
المتغيرات

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

الجنس

0.009

1

0.009

0.061

0.805

سنوات الخبرة

0.052

2

0.026

0.171

0.843

المؤهل العلمي

0.213

2

0.107

0.704

0.497

الخطأ

18.178

120

0.151

يشير الجدول رقم ( )8إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً بين المتوسطات الحسابية بالدرجة الكلية لمستوى
األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل
العلمي ،وسنوات الخبرة .ففي متغير الجنس أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات في
مستوى األداء التدريسي ،و يعزو الباحثان النتيجة إلى تشابه الظروف بين المعلمين والمعلمات في مختلف
الجوانب ،فهم يشتركون فيما تتضمنه هذه البيئة من إيجابيات وسلبيات ،حيث تقدم للجنسين الدورات
التدريبية أثناء الخدمة ،وتركز على جميع عناصر العملية التدريسية ،وتوفر بيئة تعلمية متشابهة ومناسبة
للتدريس كتوفر القاعات التدريبية ،واألدوات التعليمية ،والتقنيات الحديثة ،كما أن متابعة مدير ومديرة
المدرسة للمعلمين والمعلمات ،والزيارات المستمرة للمشرفين والمشرفات التربويين تتم وفق خطط
متشابهة ،وتؤدي دورا ً كبيرا ً في توجيه معلم اللغة العربية ،وتطوير أدائه .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة
عبدالجواد ( ،)2010ودراسة الشمري ( ،)2013ودراسة رواقه ومحمود والشبلي( ،)2015واختلفت مع
دراسة مصلح (.)2012
أما متغير المؤهل العلمي فقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات حسب مؤهلهم
العلمي في مستوى األداء التدريسي ،ويعزو الباحثان النتيجة إلى َّ
أن المعلمين على اختالف مؤهالتهم قد
درسوا موادَّ تربوية في طرق التدريس والمناهج وعلم النفس والتقويم في جميع المراحل ،باإلضافة إلى
التدريب المستمر أثناء الخدمة في التدريس ،ومهاراته لجميع المعلمين على اختالف مؤهالتهم التعليمية.
وقد اتفقت النتيجة مع رواقه ومحمود والشبلي ( ،)2015واختلفت مع دراسة مصلح (.)2012
وأما ما أظهرته النتائج من عدم وجود فروق بين المعلمين والمعلمات حسب خبرتهم في مستوى األداء
التدريسي ،فيعزو الباحثان النتيجة إلى َّ
أن المعلمين أصحاب الخبرات القصيرة يمتلكون الدافعية ،ويبذلون
جهدهم في التحضير والتخطيط لتقديم أفضل ما يمكن ،ويعوضون بذلك نقص خبرتهم في مقابل تلك
الممارسات المستمرة لدى أصحاب الخبرات المتوسطة والطويلة التي تجعلهم أكثر قدرة على التدريس ،وقد
يكون للدورات التدريبية المختلفة التي يتلقاها المعلمون على اختالف خبراتهم دور في زيادة قدرتهم على
19
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التدريس .واتفقت النتيجة مع عبد الجواد ( ،)2010ودراسة العردان ( ،)2017واختلفت مع دراسة مصلح
(.)2012
السؤال الخامس :هل توجد عالقة ارتباطية بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى األداء
التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة؟
لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان بحساب معامالت ارتباط بيرسون بين العوامل الخمسة الكبرى
للشخصي ة ومستوى األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة كما في
الجدول(:)9
الجدول( :)9معامالت االرتباط بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى األداء التدريسي لدى
معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة
العوامل الخمسة الكبرى للشخصية

األداء التدريسي

مستوى الداللة

العصابية

**-.484

.000

االنبساطية

**.468

.000

التفاني

**.673

.000

الوداعة

**.534

.000

االنفتاح على الخبرة

**.726

.000

**دالة عند مستوى0.01
يتضح من الجدول ( )9وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين العصابية واألداء التدريسي للمعلمين،
ووجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين كل من :االنبساطية ،والتفاني ،والوداعة ،واالنفتاح
على الخبرة ،واألداء التدريسي .ويفسر الباحثان هذه النتيجة المنطقية إلى َّ
أن اتصاف معلمي اللغة العربية
بالعصابية ،والتوتر ،والقلق ،وعدم االتزان العاطفي تؤثر على قيامهم باألداء التدريسي بالشكل الصحيح؛
وبالتالي عندما يتسم المعلم بالعصابية فإن األداء التدريسي يقل لديه ،وعلى العكس من ذلك يتطور األداء
التدريسي للمعلم أو المعلمة حينما يقل مستوى العصابية .أما العوامل األخرى مثل :االنبساطية ،والتفاني،
والوداعة ،واالنفتاح على الخبرة فيؤثر اتصافهم بها إيجابيا ً في األداء التدريسي ،فاتصاف المعلمين
بالصفات اإليجابية من القدرة على إقامة العالقات االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين ،وتطويرهم لذواتهم
أكاديميا ً ومهنيا ً ،وإنجازهم أعمالهم بدقة ،وتمتعهم بالضمير والحس ،وشعورهم بمسؤولية العمل وحبه ،لكل
ذلك تأثيره اإليجابي على مستوى األداء التدريسي للمعلمين والمعلمات .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البيالي
( ،)2009ودراسة بقيعي ( )2015فيما يتعلق بجميع العوامل.
السؤال السادس :ما هي العوامل الخمسة الكبرى للشخصية األكثر تنبؤا ً بمستوى األداء التدريسي لدى
معلمي ومعلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في محافظة شرورة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام أسلوب االنحدار ،كما في الجداول التالية:
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الجدول رقم ( :)10قيم معامل االرتباط ومعامل التح ديد بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية ومستوى
األداء التدريسي عند المعلمين
المتغير

معامل االرتباط

معامل التحديد

معامل التحديد المصحح

العوامل الخمسة

0.816

0.67

0.652

األداء التدريسي
يالحظ من الجدول رقم ( (10أن قيمة معامل االرتباط بين العوامل الخمسة ومستوى األداء التدريسي عند
معلمي اللغة العربية بلغت ( ،)0.816بينما بلغ معامل التحديد ( ،)0.67مما يعني أن العوامل الخمسة
استطاعت أن تفسر ما نسبته ( ) 0.67من التغيرات الحاصلة في مستوى األداء التدريسي عند معلمي
ومعلمات اللغة العربية ،والباقي ( ).334تعزى إلى عوامل أخرى ،وهذا يدل على َّ
أن العوامل الخمسة
ترتبط باألداء التدريسي بدرجة عالية ،وتساهم في تطوير أداء المعلمين وتساعدهم على القيام بالمهام
والواجبات بالشكل المناسب ،فكلما امتلك المعلم أو المعلمة تلك العوامل ازدادت قدرتهما على األداء
التدريسي .وللكشف عن نموذج داللة االنحدار تم استخدام تحليل االنحدار للمتغير المستقل (أبعاد العوامل
الخمسة) على المتغير التابع (األداء التدريسي) ،والجدول ( )11يوضح ذلك.
الجدول رقم ( :)11تحليل االنحدار ألثر العوامل الخمسة على األداء التدريسي.
العوامل الخمسة

B

الخطأ المعياري

Beta

قيمة

 tمستوى داللة t

المحسوبة
العصابية

-0.115

0.052

-0.132

-2.199

0.060

االنبساطية

0.09

0.056

0.098

1.59

0.114

التفاني

0.295

0.082

0.262

3.622

0.000

الوداعة

0.177

0.077

0.144

2.311

0.023

االنفتاح على الخبرة

0.408

0.067

0.417

6.085

0.000

يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )11أن أكثر عوامل الشخصية الخمسة التي لها تأثير على
األداء التدريسي عند معلمي ومعلمات اللغة العربية هي ( :التفاني ،والوداعة ،واالنفتاح على الخبرة)،
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن هذه العوامل تجعل المعلم أكثر حرصا ً على عمله ،وتمكنه بشكل أكبر من
القيام بواجباته ؛ من حيث شعوره بالمسؤولة والتسامح والجد والمثابرة ،والرغبة في التطوير المهني .بينما
عامل االنبساطية لم يؤثر على األداء التدريسي ،ويمكن تفسير هذه النتيجة ب َّ
أن هذا العامل يتطلب من المعلم
أن يكون مرحا ً مع طالبه ،والمعلمون يخشون من أن يحدث المرح تسيبا ً في العملية التدريسية؛ لذلك
يفضلون استخدام الحزم بدرجة أكبر من المرح ،أما عامل العصابية فلم يؤثر على األداء التدريسي؛ ألن
االتصاف بالقلق والتوتر وعدم االتزان تؤثر سلبا ً على أدائه .وتتفق نتيجة هذه الدراسة جزئيا ً مع دراسة
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زيبارجاديان وزاده ( )Zebarjadian & Zadeh, 2014التي أظهرت أن عوامل :العصابية ،واالنفتاح
على الخبرة ،ويقظة الضمير تعد متنبئا ً جيدا ً بالرضا الوظيفي ،ودراسة محمد وحجازي ( )2017التي
أظهرت َّ
أن جميع السمات أسهمت بالتنبؤ مع الدافعية عدا العصابية.
توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة نوصي بما يلي:
 االهتمام بتنمية بعض العوامل الشخصية عند معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة مثل:(التفاني ،والوداعة ،واالنفتاح على الخبرة) ،واستثمارها من أجل تحسين العملية التدريسية من خالل إعداد
البرامج التدريبية وورش العمل التي تمكنهم من القيام بأعمالهم التدريسية بنجاح ،ومن التعامل والتواصل
بشكل مناسب مع اآلخرين من طالب ،ومعلمين ،وإدارة.
 مراعاة مدى امتالك السمات الشخصية المرغوبة عند اختيار وتعيين معلمي ومعلمات اللغة العربية،واالستعانة بأخصائيين من أجل التأكد من توافر القدرات العقلية والنفسية الالزمة للقيام بهذه األدوار
والمهام.
 إدراج عامل التفاني ضمن لوائح تقويم األداء الوظيفي لمعلمي ومعلمات اللغة العربية. تحسين الظروف والتجهيزات والبيئة التدريسية ،وتوفير الحوافز التي ستساعد على وجود هذه العوامل،وستسهم كذلك في تحسين األداء التدريسي لدى معلمي ومعلمات اللغة العربية في محافظة شرورة.
مقترحات الدراسة:
تقترح هذه الدراسة إجراء بعض الدراسات في المجال ومن ذلك ما يلي:
 إجراء المزيد من الدراسات عن العوامل الخمسة للشخصية في الميدان التربوي ،وخاصة في مجالالتدريس.
 إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على المعلمين والمعلمات في التخصصات األخرى ،وإدخالمتغيرات أخرى للكشف عن عالقتها بالعوامل الخمسة للشخصية.
قائمة المراجع:

أبو هاشم ،السيد ( .)2005المكونات األساسية للشخصية في أنموذج كل من آيزنك وكاتل وغولدبيرغ لدى
طالب الجامعة (دراسة عاملية) ،جامعة الزقازيق ،جمهورية مصر العربية.

أبو هاشم ،السيد ( .)2010النموذج البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل الخمسة الكبرى
للشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة .مجلة كلية التربية ،جامعة الزقازيق،
العدد (.350– 269 ،)81
األنصاري ،بدر ( .) 2002المرجع في مقاييس الشخصية  -تقنين على المجتمع الكويتي .دار الكتاب
الحديث ،القاهرة.
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بقيعي ،نافز ( .)2015العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى معلمي وكالة
الغوث الدولية في منطقة إربد التعليمية .المجلة األردنية في العلوم التربوية.447 - 427 ،)4( 11 ،

البيالي ،عبدهللا ( .)2009العالقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية واألداء الوظيفي لدى ضباط
الشرطة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.

جاد ،عبدهللا ( .)2006التوافق الزواجي في عالقته ببعض عوامل الشخصية والذكاء االنفعالي ،مجلة كلية
التربية بالمنصورة ،عدد  ،6الجزء األول.109 – 54 ،

الجاسم ،بشرى وشالل ،سماح ( .)2016قياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية عند المعلمين والمعلمات.
دراسات تربوية ونفسية :مجلة كلية التربية بالزقازيق ،ع.295 – 253 ،90
الحيلة ،محمود ( .)2014مهارات التدريس الصفي .دار المسيرة للنشر والتوزيع :عمان.
راشد ،علي ( .)2017كفايات األداء التدريسي؛ المعلم الناجح ومهاراته األساسية .دار الفكر العربي للنشر
والتوزيع :القاهرة.

رواقه ،غازي ومحمود ،يوسف والشبلي ،عبدهللا ( .)2015تقويم األداء التدريسي للمعلمين حديثي التخرج
من كليات التربية للمعلمين سلطنة عمان ،مجلة جامعة دمشق.157 – 131 ،)2(21 ،

السهلي ،عبدهللا ( .)2012مستوى األداء التدريسي لمعلمي التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بدولة
الكويت في ضوء معايير الجودة من وجهه نظر المديرين والمدرسين األوائل .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.

الشمري ،محمد ( .)2013مستوى أداء معلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في مهارات تدريس
المحادثة .مجلة كلية التربية  /واسط ،العدد .388 – 356 ،14

عبدالجواد ،إياد ( .)2010مستوى األداء التدريسي لمهارات النحو لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة
الثانوية وعالقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريس .مجلة التربية – قطر ،ع.185 -148 ،172

عبد العالي ،السيد ( .)2006بعض متغيرات الذات والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى مضطربي
الهوية من طلبة الجامعة ،مجلة كلية التربية المنصورة ،ع  ،61الجزء األول.67-3 ،

العردان ،سلطان( .)2017تقويم األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة المتوسطة في ضوء
استخدامهم لمهارات التفكير الناقد بمدينة حائل ،دراسات ( العلوم التربوية ) -األردن-289 ،)4(44 ،
.303

الفقيه ،مشاعل ( .)2016مستوى الممارسات التدريسية لمهارات اللغة العربية لدى الطالبات المعلمات بكلية
ال تربية من وجهة نظر المعلمات المتعاونات واتجاههن نحو مهنة التدريس .مجلة الجامعة اإلسالمية
للدراسات التربوية والنفسية  -شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية  -غزة – فلسطين،
.105 -88 ،)3(25
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فرحان ،هند ( .)2008تأثير العوامل الخمسة الكبرى للشخصية على نجاح األداء التدريسي في التربية
العملية لدى طالبات كلية التربية الرياضية  .المؤتمر العلمي الدولي الثالث ( تطوير المناهج التعليمية في
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محمد ،أميرة وحجازي ،عائشة ( .)2017العالقة بين دافعية المعلم وعالقتها بالسمات الشخصية .مجلة
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مجيد ،برقاد ( .)2017تطبيق نموذج العوامل الخمسة الكبرى للشخصية في تحديد مالمح شخصية الطالب
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