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 دادإـع
 موجه مبكتب التوجيه الفنى )مادة رياض األطفال، املرحلة اإلبتدائية(،

 ليم التطبيقى، دولة الكويت.كلية الرتبية اإلساسية، هيئة التع

يهدددال حث إدددا تثدددع حثالدددتل لشدددع حثىدددلما حثياضدددطف ثدددا   لشلدددما   دددم  ح   دددم   
 قو ما ح دحء حثلهنع )حثوظط ع( ثا   لشلما   م  ح   م   حثلالقدف يدطا حثىدلما حثياضدطف 

( 114و دددو  و ثددد  ثلددداد )وح دحء حثلهندددع )حثدددوظط ع( ثدددا   لشلدددما   دددم  ح   دددم  ياوثدددف حث 
(  لشلدف   دم  أ  دم   وبنىد ف 30 لشلف   م  أ  م   حطا يشغو حثلطندف حستداعاللطف لداد )

(  لشلددف   ددم  أ  ددم   ينىدد ف 84%(  وبشغددو حثلطنددف حستمتددطف لدداد )26.34 ئو ددف  قدداح  م )
ما %(  وأ م حثنامئج أنف تم حتااالص خلىف تلما شاضطف ثا   لشلد73.68 ئو ف  قاح  م )

  دددم  ح   دددم  وحثلال شدددف بدددف حث قدددف ادددمثن ،  حستددديح، حسن لدددمثف  حسةالملطدددف  حثا دددم    حثقطدددمد  
حثلا تطف  وأنف تم حتااالص أ بلدف  اعش دما ثدءدحء حثلهندع أو )حثدوظط ف( ثدا   لشلدما   دم  

حتاددم  ح   ددم  وحثلال شددف بددف حسنلدد م، حثلهنددف  حثيمنددم حثلددمدل )حثل مبدديا وحثإددوحبي حثوظط طددف(  
حثقددتح حا حثلهنطددف  تعددو ت ح دحء حثلهنددف   نددمب لالقددف ح ت م طددف قو ددف  وة ددف دحثددف تحضددمئطم  لنددا 

( يدطا  إدمو  حتدالم   حثىدلما حثياضدطف و إدمو  حتدالم   ح دحء حثلهندف 0.05 ىاو   لنو د  )
 )حثوظط ف( ثا   لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و.
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The Introduction and the Research problem 

تلا ددددت حثىددددلما حثياضددددطف وححددددا   ددددا أ دددددم حثلوح ددددى حثلدددد  ت  لشددددع تدحء حثلددددم شطا بدددددع 
ا  ثهدم ولدت  حشوثهدم ضدحثلنظلما و ن د   ثد  بدع ح تدم   دا تا طت دم لشدع حدى حثليدم ى وحثا

طئدددف ايددد ى   ادددوه و دددا  دددلح يالدددخ أ، ثشىدددلما حثياضدددطف لالقدددف ودو  وح دددخ وأتمتدددع بدددع ته
 حثلنمخ حثلنمتم ثإلدحء حثوظط ع حثيطا.

حثقطددمد  تثددع ح، حثياضددطف و  ددا خدال  د حتددف تثددع أنددف  (1)م(1999) نووف كنعانوو   و دت  
 نمب تلما  لنطف يت  أنهم  تو  ف وسز ف ثشقطمد  حث لمثف وتإاد  له حثىلما بع  لدا  حثدلءمء 

طدددت لدددا ح ب دددم   حثقدددا   لشدددع حثالوحثلهدددم حا حانىدددمنطف وحسةالملطدددف بدددع حثالم دددى  ددد  ح خدددت ا و 
 وحثاحب  حثلحتع وحاثلمم اا و  حثللى وحثنلج حثلقشع وحثلم  ع. 

محموووووخن ون مووووو نن،(2)م(1999)نصوووووبدانلبوووووخ ون   ن   ووووود  نن دددددى  دددددان لدددددم يا ددددد 
حث يمشدددف وحستددديح،  أ، حثىدددلما حثياضدددطف تال دددى بدددف (4)م(2005)  وسووو خنميوووفو  ،(3)م(2000)

حىدا حثلظهدت وحثاشدو  دا حثلطدوى حثادع تإدو  يطند  مء حثلنمقيدما    و وه حثضوا أ نحسن لمثف
حثقدا   لشدع حتادم    حثتغ ف بع حستالتح  بع تنلطف حثقا حا حسيا م  ف وحاياحلطدف  وبطا أدحء للش 

 .حثقتح حا حثلنمت ف بع أوقمتهم
أ، حث ددتد يلددط  بددع يطئددف  مديددف  وؤةالملطددف يدد  ت  (5)م(2003إنيصوو يننووفن ن)وت ءددا 

م  و اا ت يهم  و و ي و،     له حث طئف وحا   ا م شف  و م أنلم، تشوء  وشاضطا  لم ف تس بطه
نامج  ث  حثا ملى حثاينم ط ف يطا لا  قدو   ولوح دى اللدهم يتةد  تثدع ت دو ا حث دتد حث طوثدوةف  
وبللدددهم يتةددد  تثدددع  قو دددما  يمثددد  حثىدددشوءع  وتلا دددت شاضدددطف حث دددتد وتدددلمتف حثياضدددطف  دددع 

 نهمئطف ثهلح حثا ملى  وبهلح ت و، حثلضا  حثتئطىف ثيلط  حثلظم ت حثن ىطف.حثلإضشف حث
                                           

 .314ص   م1999  حثقطمد  حادح  ف  حثت م  حاصاح  حثىمد    عما  ح  ز نف كنعان  :( 1)

:"حثل  تحا حثانلطف وحثلا   حثيم لف يدطا حثللندع وحثل ندع"   دا اإدوؤ حثلد تلت حثقدو ع صبدانلبخ ون   ،ن   د  ن(  2)
حثىدددنو  حثىدددمد  ثلتءدددي تعدددو ت حثالشدددطم حثيدددم لف الندددوح، "حثانلطدددف حثلهنطدددف  تدددام  حثيم لدددف بدددع لضدددت حثللشو متطدددف 

لددطا شددل،  ص ص م   تءددي تعددو ت حثالشددطم حثيددم لف  ةم لددف 1999نددوبل ت  24 -23وحثلنلقددا بددع حث اددت   ددا 
128- 130. 

"حالاحد ثشلنهف حا مديلطدف امثيم لدما حثلضدت ف ثلوحةهدف تإدايما حثلىداق ى و اعش متهدم  محمخنحسا ننلبخهن ون م :( 3)
  يندددميت 42 لدددم يدددا ءهم أللدددمء  طئدددف حثادددا  ، ايم لدددف حثلنضدددو  "   يشدددف ءشطدددف حثاتبطدددف  ةم لدددف حثلنضدددو    حثلددداد 

 .92م  ص2000
: "تدح   حثوقو ثا  أللمء  طئف حثاا  ، امثيم لما حثلضت ف  وأ ت دم بدع تإقطد  الد  ومانمنلنىنميفو  وس خنلبخ ( 4)

 م.173م  ص2005ح  احل حثيم لطف   تمثف دءاو ح  غطت  نيو    ءشطف حثاتبطف  ةم لف حثيقمز    
 .295م  ص 2003  4حثىشوب حانىمنف  حثقم ت   دح  حثللم ل  ،إنيص يننفن :ن( 5)
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أ، تلما حثياضطف تلا  ا حثلو ولما حثادع ت دام لشلدمء حثدن ، يا حتداهم    وب حثهوتلطف 
حطددا تلا ددت لددم ال   م ددم   وبلددمس  بددف حث يددف لددا شاضددطما ح بددتحد   لددم يىددم م بددف ت  منطددف حثالددتل 

ف ثهددددله حثياضددددطما  وؤ  منطددددف حثان دددد  ياضددددتبمتهم  وأبلددددمثهم )حثىددددشوب حث يددددتل( لشددددع حثلال ددددخ حثتئطىددددط
وبمثامثف ت  م، حثالم ى  لهم وحثاإ م بطهم  ا خدال  أتدمثطم حا شدمد  وحثلدالج حثن ىدف  ااتدمثطم حثاتبطدف 
حثلااش ددددف  وحطددددا أ، ث ددددى شاضددددطف تددددلمتهم أو  لمثلهددددم حثتئطىددددطف و ددددع حثاددددع تإدددداد خضددددمئ   ددددله 

قددم،  ددل هم وقوتهددم أيلددم   و ددا   توناهددم وقددا تهم لشددع حثا طددف  ثددلح ت ددام لشلددمء ن دد، حثياضددطف  ون
حثياضددطف ياإايددا حثىددلما  أو حثضدد ما حثن ىددطف    ددى حثيدديملف  حثعط ددف  حثقشدد   وحثال  ددمس   حانددابم   

 حثل ميت    حا حث  ما حثنى ع وحثاع يااشف بطهم ح بتحد  بطالطي اللهم لا ال . 
 (3()2()1)م(2007)نSoliman Ahamdy & et al م  نأحموخان أ ود  نسون لدم ييدطت 

يلدا  دا حثلو دولما حثهم دف وحثلهندع  و دو  حثىدلما حثياضدطف ولالقاهدم ادم دحء حثدوظط ف تثع أ، 
وخمصف بف حثاو  حثلاقا ف و لا ت ح دحء حثوظط ع  عش م   ئطىطم      نظلدف أو  طئدف ءمندو لم دف أو 

اددمئج حثىددش طف لشددع حثلىدداو  حثانظطلددف وحثلال شددف بددع لددام حستدداقتح  بددع   ءلددم يلددطف أ، حثنخمصددف
حثللى  وحنا م  حانامةطف  ولام حثت م حثوظط ف وءدلث  تنا دم  حثدوسء وحسثاديحم حثانظطلدف  ووةدود 

 حثلايا  ا حثللوقما حثاع تلوق أدحء ح بتحد  دوح  م حثوظط طف.
حثعمقف أو حثا ةف حثاف يوظف بطهم حثللشم  أ، ح دحء  و (4)م(1998فديخن وا  ين)و ت  

 هم تدد  وؤ  منطمتدد  ثاإقطدد   ددال  وح دحء يددتت م غمث ددم  اللطددم   قلددف يل ددت لددا حانيددمز امثنىدد ف 
،ن جفوىنس س ن  نفنPeter Hessب يده نو لطف بع  لح حثضاد ءال   ا   ث ات  ز نطف  لطنف

Julie Sicilianoلضددمد  حث يددت ف وحثلمديددف وحثا نوثوةطددف أ، حادحء  ددو حتاددم  حث (5)م(2006)ن
 وحثلمثطف حثاع تإامةهم  نظلف ثاإقط  أ احبهم.

                                           
(1)  Soliman Ahamdy & et al., : Organizational Role Stress among Medical School Faculty 

Member in Iran dealing with role conflict, BMC medical education, Vol. 7, No.14, May 
2007, p.3. 

(2)  Noish Working Group: Stress At Work, Nationla Insitute for Occupational Safety and 

Health Publication, No. 99-101, P. 11, available at :Http:// www.cdc.gove/Noish 
Publicatio No.99-101, on (15/3/2009). 

يم لددمتا حثلضددت ف د حتددف  طاحنطددف   تددمثف :  لوقددما أدحء أللددمء  طئددف حثاددا  ، امثلنووىنلبووخ ودم كنمحمووخننصوو ي (3)
 .292  291م  ص ص 2001دءاوح ه غطت  نيو    ءشطف حثاتبطف  ةم لف ح ز ت  

 .150  صم1998تدح   وظمئف حسبتحد وتنلطف حثلوح د حث يت ف    تىف ش مى حثيم لف  حست نا  ف   :فديخن وا  ي (4)
(5)  Peter Hess& Julie Siciliano, : Management responsibility for perforormance. Mc 

Gyaw Hill. U.S.A. 2006, p.155. 

http://www.cdc.gove/Noish%20Publicatio%20No.99-101
http://www.cdc.gove/Noish%20Publicatio%20No.99-101
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 بدف حثلوظدف يإققهدم حثادف حثنادمئج ااند  ح دحء (1)م(1996) محموخنهو  و  ىدت   لم يوصف
  ىددئوثطما  ددا حثوظط ددف اال ددمء ااندد  حثقطددمم ح دحء حادح  ددف حثلشددوم حثلضددعشإما  ليددم حثلنظلددف  ولددتل

أحموووخنمصووو  ىنو  ءدددا ءدددال   دددا حثلدددا ى   حث دددفء  دددا حثلم دددى أدح ه حثل دددتو  ثشللدددا  وبقدددم   ووحة دددما
لشددع أ، ح دحء حثددوظط ف  ددم يلددعش  ادد  حث ددتد  ددا أدوح    (3)م(2001نصوو ين)نلنووى (2)م(2000)

و م تنعول لشط   له ح دوح   ا  لم تدما وأبلدم  وأنيدعف ثشقطدمم ادم دحء حثلاوقد  بدع  يدم   دم شدت عف 
 حثلاعش ما حثالز ف انيمز حثللى ا  مء   و ا  م تإقط  ح  احل.توبطت 

 ددددا  ،(5)م(2000محموووخن ون موووو ن)ن،(4)م(2000)نLioydو ووووف نن لدددم يا ددد  ءددددى  دددا  
كو ي  ن (7)م(2002)نRobert N. Lussierييبوفي ن،ن (6)م(2000 وسون خنوبوخهن   ود  ن)

 (10)م(2006) خن وشح  محم  (9)م(2004،نلنىن وهز عن)(8)م(2004)نCarrollw   د  ن
 دحء  و د ةف تنيمز حث تد ثشلهمم حثلنو، يهم  وءلطف حثللى حثلنيدي بدع وقدو  لدطا و  نلشع أ،

 تثع أ   ا  قا تإققو ح  احل وحثاوقلما  ا حث تد.
 حثلوح ددددىنتثدددع أ،ن(11)م(2003)ن وصوووب  نمحموووف نمدسوووو ،ن ه ووود لدددم ييدددطت ءدددال   دددا ن

حثاضدددوص  وةددد  لشدددع لوح دددى ندددع أو حثدددوظط ع  دددف  ال دددفحثله ح دحء حثلددد  ت  بدددف أو حثلىدددم لف

                                           
 .12  صم1996 هم حا تدح   ح دحء  حثقم ت    تءي تعو ت ح دحء وحثانلطف   :فديخن وا  ي (1)
 .145  ص2000:تدح   حثىشوب حثانظطلف    ف  لمصت     ا ف ح نيشو حثلضت ف  حثقم ت    حمخنس خنمص  ىأ (2)
 .83 تة  تمي   ص لنىنلبخ ودم كنمحمخننص ي:(  3)

(4 )  Lioyd L. Byars, Leslie Rue: Human Resource Management, Sixth Edition, Irwin 

McGw-Hill, United States, 2000, p. 275. 

ثلىداق ى و اعش متهدم "حالاحد ثشلنهف حا مديلطدف امثيم لدما حثلضدت ف ثلوحةهدف تإدايما ح محمخنحسا ننلبخهن ون م :( 5)
  يندددميت 42 لدددم يدددا ءهم أللدددمء  طئدددف حثادددا  ، ايم لدددف حثلنضدددو  "   يشدددف ءشطدددف حثاتبطدددف  ةم لدددف حثلنضدددو    حثلددداد 

 .92  ص2000
تدح   حثىددشوب حثانظطلددف    ا ددف ةم لددف  نعددم   نعددم  :  وسوون خنوبووخح،نمحمووف نلبووخن وممصووف ،نمحمووف نلبووخن ونزيووز( 6)

 .145  صم2000
 (7 ) Robert N. Lussier: Human Relations in Organizations applications and skill- building, 

Fifth Edition, Graw Hill Irwin, New York, 2002. 
  (8 ) Carrollw, Frenzel, Jolln C. Frenzel: Management of Information Technology, Fourth 

Edition, Thomson Course Technology, Canada, 2004, p. 427. 
" دتق وأتدمثطم تنلطدف أدحء ح تدام  حثيدم لف حثاا  ىدف"  دا اإدوؤ نداو  تنلطدف أللدمء  لنىنبوننسونخن وهوز عن ومدنوى:( 9)

  2004ديىدل ت  15 -14 طئف حثاا  ، بع   تىما حثالشطم حثلمثع)حثاإدايما وحثاعدو ت(  وحثلنلقدا  بدع حث ادت   دا 
 .1للش ف حثلتبطف حثىلوديف  ص شطف حثاتبطف  ةم لف حثلش  تلود  حث

:"تدح    غو، حثللى ثشلم شطا امثيهدمز حادح ل ايم لدف ينهدم"   تدمثف  مةىداطت غطدت محمخن وشح  نلبخهللان وشح  ( 10)
 .9م ص 2006 نيو    ءشطف حثاتبطف  ةم لف ينهم  

 .28  ص م2003تدح   ح دحء  حثت م    لها حادح   حثلم ف  :  وصب  نمحمف نمدس ،ن ه د( 11)
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امثللددى   خمصددف ودوحبدد  وحتيم ددما وقددطم و هددم    لتبددف  ددا يلاش دد  و ددم ) ومفظوو ( ال شددف بددع 
 ) ومفقفللى  لالد   ) بتص  ا تقا   و م  وتإايما  اعش ما  ا ا  تاضف ( و م وفظ  ة)

 حثلدوح د وح نظلدف ووبدت  وح شدتحل حثللدى  ندمخ تالدلا حثادف حثانظطلطدف حث طئدف اد  تاضف  م و و
نحثانظطلف. وحثهط ى حادح  ف

 للدى حث دتد  نهدم يا دو،  و هدمم وأنيدعف ووحة ما  ىئوثطما تس  و  م أ، ح دحء  وب حثهوتو خ 
دم ح ت م  دم يدتت م حثدوظط ف ح دحء أ، حثلعشوى ءلم حثوة  لشع ا  حثقطمم لشط  ييم حثلل  حثللدى اع طلدف و طق 
وبمثاددمثف  حثلعشددوى  حانيددمز تإقطدد  يددام حاددع يهددم يلددت حثاددف حثلااش ددف حثللشطددما حث ددتد وأد حب ادد  يقددوم حثددلل
 أ،  مثلدددم قطم دد  امثللددى خدددال   ددا حث ددتد تثطهددم ياوصدددى حثاددف حثناددمئج لشددع حثاتءطدددي حثلددتو ل   ددا ي ددو، 
 ثلتغوبف.ح حانيمزحا نإو توة  حثللى حثاف وحثاقنطما وحاةتحءحا حانىمنف امثىشوب يتت م ح دحء

 لدددم ت ءدددا نادددمئج حثلايدددا  دددا حثا حتدددما حثلتبطدددف وح ةن طدددف حثىدددماقف لشدددع أ لطدددف حثىدددلما 
 & Nawshنووف ون ياوودنحثياضددطف وأ ت م هددم اددم دحء حثلهنددع وحثددوظط ع   ددى ناددمئج د حتدد  

Winerك ا هو من ي وو ن  نامئج د حتف (1)م(2000)ن Cuning ham , P.H., Rollinn,s 
 مئج أيلم    وتا   نا(2)م(2001)

 Defid Cramponدي طددا ءتح طددو، ،ننيوو   ن ي سووهن(3)م(2003)  اشددف حثتو شددف ي سووةننيوو   ن
 . (5)مWiener & Vardi (2011) و نطت. بم د ،نني   ن ي سهن(4)م(2010)

   دم  ح   دم  ما لشلدثدا  لشع أ، حثىدلما حثياضدطف حثلايندف  ه وب حث ءا تو ا  م 
حطا ت اىدم  دله حثا حتدف أ لطاهدم حثلشلطدف   وز مد  ء مء  حثللى ت د  تثع ت ت م  ح دحء حثوظط ع

لشع  نهج لشلع ي ت  حثللتبف حثلشلطف بع  يم  حثىلما  وحثادع تالئدم    ا خال  حتانمد حث مح 
حثىددددلما حثالددددتل لشددددع   ددددا خددددال   ثددددا   لشلددددما   ددددم  ح   ددددم وحثلهنددددع حثقعددددم  حثددددوظط ع 

 لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و.حثياضطف ولالقاهم ام دحء حثلهنع ثا   
                                           

(1)  Nawach Kenneth & Winer Scott : Coaching For human performance & Development. 

Vol 51, n10, Oct 2000. 
(2)  Cunning ham , P.H., Rolling, s : mevision of personality and performance of 

recreation administration vo 12, nog, summer 2001. 
 تدددمثف  مةىددداطت غطدددت  نيدددو    "لالقدددف الددد  حثضددد ما حثياضدددطف ثشقمئدددا ادددم دحء حثدددوظط ف  : ود ينووو نمخنووو نل  وووخن(3)

 .م2003  أ مديلطف نميف حثلتبطف ثشلشوم  :حثت م 
(4)  Defid Crampon: The personal characteristics of teachers and their relation to job 

performance Vol 51, n10, Oct. U.S.A. 2010. 
(5)  Http://www.home.attanet-nichoislll/change.htm. 
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The Research Purposes

حثىدددلما حثياضدددطف ولالقاهدددم ادددم دحء يهدددال حث إدددا حثإدددمثف  تثدددع حثالدددتل لشدددع لشدددع 
 .حثلهنع ثا   لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و

The Research Questions

 ؟  م  ح   م  ياوثف حث و وحثىلما حثياضطف ثا   لشلما    م  ع  -1

 ؟ ثا   لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و (حثوظط عحثلهنع )ح دحء  م  ع أثطما  -2

ثدا   لشلدما   ددم  ( حثدوظط عحثلهندع )ح دحء و حثىدلما حثياضددطف  دم  دع حثلالقدف يدطا  -3
 ؟ ح   م  ياوثف حث و و

The Research Terminology

 The personality Traits السمات الشخصية:

اانهدددم ثطىدددو حثىدددشوب حثظدددم ت  حثىدددلما حثياضدددطف  (1)م(1999) نوووف كنعانووو  نيلدددتل
ثشيددا  وث نهددم حتددالاحد ثنددو   لددطا  ددا حثىددشوب يظهددت بددع ء طددت  ددا حثلوحقددف وتلا ددت ال ماددف 
حثوحدداحا ح تمتددطف وحثياضددطف وتالطددي امث  ددما حثنىدد ع وحثدداوحم ل ددت  يلولددف ء طددت   ددا حثلوحقددف 

  تق لشع أتمتهم يطا شا  وأخت. ون

 The Job Performanceاألداء املهنى )الوظيفى(: 
  أدح )ح دح ( ح ثف  ) تداد  ( (2)مخي ين وصح حتلنع ءشلف ح دحء ءلضعشخ بع قم و  

 –حثااديف  (ح دحء  )أد  حثيفء قمم ا  وأدحه  تثط  حثا ت أ  حناهع  وحستم )ح دحء( و لنع حثللى 
 .وحسناهمء  ن  لى تنيمز حثل

نقددددال  لددددا  (4)م(1998،ن  من وني بوووو ن)(3)م(1997أحمووووخنل )ووووفين) لددددم يا دددد  ءددددى  ددددا 
Jamal  لشددع تلت ددف ح دحء ن(6)   وود  نىنوننوو لبووخن وسووي ينن،(5)م(2004)نلبووخن ومن وو نلسوو ك

 ل ددا حثلهندع أو حثدوظط ع ااندف يلندف قطدمم حث دتد ام نيددعف وحثلهدمم حثلااش دف حثادف يا دو،  نهدم للشد   و 
                                           

 .248  ص  م1999   تة  تمي  نف كنعان  :(  1)

 .11  صم.1987 اام  حثضإمه  دح  حثيطى  يطتوا  ث نم،   محمخنبننأبىنبكدنبننلبخن وم  ين ود  ق:(  2)

 .144  ص م1997ثيم لطف  حات نا  ف  حثىشوب حانىمنف بف حثلنظلما  دح  حثللتبف ح أحمخنصمدنل )في:(  3)

أ ت حثاضمئ  حثوظط طف وحثياضطف وقطم حثللى لشف ح دحء حثوظط ف حثقعم  حثإ و ف ياوثف حث و و   أ منغ  ين وني ب :(  4)
 .145  ص م1998اإا  نيو   حثليشف حثلشلطف ث شطف حادح   وحسقاضمد  حثلاد حثامت   ةم لف حث و و  نوبل ت 

 .149  ص م2004  مدئ بف حادح   حثلم ف    ا ف حثلإاىم  للم،.   ومن  نلس ك:لبخن(  5)

 .19  ص م2006ثشنيت وحثاوز     حثلاخى تثف تدح   حثللتبف  دح  حثلىطت  لبخن وسي ين وننىن   د  :(  6)
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حثالططي يطا  الؤ أالمد ثقطم  أدحء حث تد  و دف ءلطدف حثيهدا حثل دلو  لدا  قداح  حثعمقدف حثيىدلمنطف أو 
حثلقشطددف حثاددف ي ددلثهم حث ددتد بددف حثللددى خددال  باددت  ز نطددف  لطنددف  وتل ددت نولطددف حثيهددا لددا  ىدداول حثاقددف 

هددو ح تددشوى أو حثعت قددف وحثيددود  ود ةددف  عماقددف حثيهددا حثل ددلو  ثلوحصدد ما  لطنددف  أ ددم نلددم ح دحء ب
 حثاف ي ل  يهم حثيها بف حثللى أل حثعت قف حثاف ي دل يهم حث تد أنيعف حثللى.

Procedures of The Research 

The Research Curriculum 

حثلددنهج حثوصدد ف امتدداااحم ح تددشوى حثلىددإف نظددتح  ثلالئلاددف ثع طلددف   وب حثووهحتددااا و 
 . حث إا

The Research Sample 

تدددم حخاطدددم  لطندددف حث إدددا امثعت قدددف حثللايدددف  ل شدددف بدددع  لشلدددما   دددم  ح   دددم  ياوثدددف 
  دم  ح   دم    ف(  لشلد114ياوثدف حث و دو  و ثد  ثلداد )حثلااش دف حثالشطلطدف    ملندامثحث و و 

 ئو ددددف  قدددداح  م    ددددم  ح   ددددم  وبنىدددد ف ف(  لشلدددد30حطددددا يشغددددو حثلطنددددف حستدددداعاللطف لدددداد )
%(  و الدخ 73.68(  لشم ينى ف  ئو دف  قداح  م )84  وبشغو حثلطنف حستمتطف لاد )(26.34)

 . (1 ث  ءلم بف ةاو  )
 (1جدول )

 توصيف اجملتمع الكلي لعينة البحث

 انــــــــــــــــالبي م
العينة 

 االستطالعية
 النسبة املئوية العينة األساسية النسبة املئوية

 %21.43 18 - - ة األمحدي التعليميةمنطق 1

 %11.90 10 %33.33 10 منطقة العاصمة التعليمية 2

 %21.43 18 - - منطقة الفروانية التعليمية 3

 %11.90 10 %33.33 10 التعليمية حوىلمنطقة  4

 %21.43 18 - - منطقة اجلهراء التعليمية 5

 %11.90 10 %33.33 10 التعليمية مبارك الكبريمنطقة  6

 %100 84 %100 30 اجملموع -
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The Data- collection Methods & Tools  

تم تلاحد تتالم تطا تتا طم، اتاعال   أل لطنف حث إا ححدا لم بدع حثىدلما حثياضدطف 
   ددا خددال  حا ددال   لشلددما   ددم  ح   ددم  ياوثددف حث و ددوثددا   ح دحء حثددوظط عح خددت  بددع و 
 شع ح اإمؤ وحثاو  ما حثلشلطف وحثا حتما حثىماقف  و ا خال  حا ال  لشع ش  ف حثللشو ما.ل

 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتاستمارة االستبيان األوىل: السمات الشخصية لدى 
 ياإايا  إمو  حاتالم   ءمثامثع:  وب حثهقم و 

 .ث و و لشلما   م  ح   م  ياوثف حا  حث قف امثن ، ث -1
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  حستيح، حسن لمثع ث -2
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و لشلع ا  حسةالملطف ث -3
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ثا م   ثح -4
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ثقطمد  حثلا تطف حث -5

(  ا حثىمده حثا تحء      تحلم  أس تقى خ تحتهم 5لاد )  م تم لت   له حثلإمو  لشع
بددف حثليددم  لددا ليددت تددنوحا و ثدد  يهددال حثالددتل لشددع  ددا   نمتدد ف حثلإددمو  ثشهددال حثددلل 
و لو  ا أةش   حثلوحبقف لشع وةود حثلإو  أو لام وةوده  حثلوحبقف لشع صدطمغف حثلإدو  أو 

 حثا تحء حو   إمو  ح تا طم،. ( نى ف آ حء2  و و خ ةاو  )(1)مدفقتلايى صطمغا  
 (2جدول )

 نسبة آراء اخلرباء حول حماور استبيان 
 معلمات رياض األطفال بدولة الكويتالسمات الشخصية لدى 

 ورـــــــــــــــــــــــــــــــاحمل م
أتفاق أراء 

 اخلرباء
النسب 
 املئوية

 %80 4 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى الثقة بالنفس ل 1
 %100 5 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى االتزان االنفعاىل ل 2
 %80 4 االجتماعية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت. 3
 %80 4 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لتفاؤل لا 4
 %100 5 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لقيادة املدرسية ال 5

 5 ن=ن
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( نى ف آ حء حثا تحء حو   إمو  حستدا طم، حطدا يالدخ نىد ف آ حء 2 ا ةاو  )يالخ 
 %( 100%  80وةمءا ح  لطف حثنى طف تاتحوه  م يدطا )حثا تحء حثلوحبقطا لشع وةود حثلإو   

%  ددا 70وقددا ت تلددع حث مح دد  لشددع أخددل حثلإددمو  حثاددف حضددشو لشددع نىدد ف  ئو ددف أ  ددت  ددا 
 :  و له حثلإمو   ع يلو  ح  حء

 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  حث قف امثن ، ث ومحفين أل  :نن-1
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  حستيح، حسن لمثع ث ومحفين وث ن :نن-2
 .حسةالملطف ثا   لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و  ومحفين وث وث:ن-3

 .  م  ياوثف حث و و لشلما   م  ح ا  ثا م   ثح  ومحفين ود بع:ن-4

 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ثقطمد  حثلا تطف حث  ومحفين وخ م :ن-5
 :معلمات رياض األطفال بدولة الكويتحتديد عبارات حمور استمارة استبيان السمات الشخصية لدى 

تم تإايا  يلولدف  دا حثل دم حا حثامصدف ا دى  إدو  الدم يانمتدم  د   إدمو  حاتدا طم،  
اف تم تإايا م وبقم    حء حثا تحء  وقا  حلدو حث مح د  لندا تإايدا حثل دم حا أ، تانمتدم حثل دم حا حث

    إمو  م  وو وه حثل م حا  وأ، تانمتم حثل م حا  د  حثهدال حثدلل و دلو  دا أةشد   وبشد  
 ل م ه  وزل  ءمثامثف: 49لاد حثل م حا 

 و ل شدددد   م  ياوثددددف حث و ددددو لشلددددما   ددددم  ح   ددددا  حث قددددف اددددمثن ، ثدددد ومحووووفين أل  :ن
 .ل م حا 9لاد 

 لشلدددددما   دددددم  ح   دددددم  ياوثدددددف حث و دددددوا  حستددددديح، حسن لدددددمثع ثددددد ومحوووووفين وثووووو ن :ن  
 .ل م ه 11و ل ش  لاد 

 :و ل شدددد   حسةالملطددددف ثددددا   لشلددددما   ددددم  ح   ددددم  ياوثددددف حث و ددددو  ومحووووفين وث وووووث
 .ل م حا 10لاد 

 :و ل شدددد  لدددداد   ددددم  ياوثددددف حث و ددددو لشلددددما   ددددم  ح  ا  ثا ددددم   ثددددح  ومحووووفين ود بووووع
 .ل م حا 8

 : لشلددددما   ددددم  ح   ددددم  ياوثددددف حث و ددددوا  ثددددقطددددمد  حثلا تددددطف حث  ومحووووفين وخوووو م  
 .ل م ه 11و ل ش  لاد 

 فى صورتها املبدئيه: معلمات رياض األطفال بدولة الكويتعرض استمارة استبيان السمات الشخصية لدى 
اضددطف ثددا   لشلددما   ددم  ح   ددم  ياوثددف حثىددلما حثي حتددالم  قم ددو حث مح دد  الددت  

 الددلنف حثلإددمو  وحثل ددم ا حثاددف تل شهددم لشددع حثا ددتحء  (2)مدفووقبددف صددو تهم حثل ائطدد  حث و ددو 
اغت  حثاا ا  دا  دا   نمتد ف حثل دم حا ثشلإدو  حثدلل تل شد   و نمتد ف حثل دم ه ثشظدم ته حثلقمتد   
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( 3ثشضددطمغف  و و ددخ ةدداو  ) و ددا  ء ميددف حثل ددم حا ثشال طددت لددا حثلإددو   و ددا  صددالحطاهم
 نى ف أ حء حثا تحء بف ءى ل م ه  ا ل م حا حستا طم،.

 (3جدول )
 النسبة املئوية آلراء اخلرباء حول عبارات حماور استمارة استبيان 

 السمات الشخصية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 احملور
 رقم العبارة

 اخلامس الرابع الثالث الثاني األول
 النسبة املئوية النسبة املئوية النسبة املئوية النسبة املئوية النسبة املئوية

1 80% 100% 80% 80% 100% 
2 100% 80% 100% 80% 80% 
3 20% 80% 80% 100% 100% 
4 80% 40% 100% 80% 80% 
5 80% 100% 100% 100% 80% 
6 100% 80% 80% 100% 100% 
7 100% 100% 20% 80% 80% 
8 80% 20% 100% 80% 40% 
9 100% 80% 80%  100% 
10  100% 20%  100% 
11  80%   80% 

( نى ف أ حء حثا تحء بف ءى ل م ه  ا ل دم ا حستدالم    حطدا أنهدم 3يالخ  ا ةاو  )
%  وقددا ت تلددو حث مح دد  لشددع أخددل حثل ددم حا حثاددف حضددشو 100 -% 20وحقلددف  ددم يددطا نىدد ف 

 ل م ه. 43 يلو  ح  حء وقا يش  لاد حثل م حا  %  ا70لشع نى ف  ئو ف أ  ت  ا

 يف صورتها النهائيه: معلمات رياض األطفال بدولة الكويتاستمارة استبيان السمات الشخصية لدى 
بدف ثدا   لشلدما   دم  ح   دم  ياوثدف حث و دو الا لت  حتدالم   حثىدلما حثياضدطف 

ل دددم ه بدددف صدددو تهم  43 إو ل دددم ه لشدددف حثا دددتحء  وأصددد 49صدددو تهم حثل ائطددد  حثادددف تلدددلنو 
( يو خ لاد ل م حا ءى  إو  ق ى وبلا حثإدلل ثشوصدو  ثشضدو   حثنهمئطدف 4حثنهمئط   وةاو  )

ثالتددا طم،  وءددلث  أوصددف حثا ددتحء اددا، يددام تضددإطخ حستددالم   وق ددم  ثلطدديح، تقددايت  ال ددع )أوحبدد  
مثادمثع أصد إو ةدم ي    وب(5و الدخ  ثد  ءلدم بدع ةداو  )تلم م   أوحب  تثع حا  م  س أوحب (  

 .(3)مدفقثشاع ط  لشع حثلطنف 

 5 ن=ن
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 (4دول )ـــــــج
 حماور االستبيان وعدد العبارات اليت تنتمي إىل كل حمور قبل وبعد احلذف

عدد العبارات  اورــــــــــــــــــــــــــــــــمحـال م
 قبل احلذف

عدد العبارات بعد 
 احلذف

 8 9 .فال بدولة الكويتمعلمات رياض األطدى الثقة بالنفس ل 1
 9 11 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى االتزان االنفعاىل ل 2
 8 10 االجتماعية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت. 3
 8 8 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لتفاؤل لا 4
 10 11 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لقيادة املدرسية ال 5

 43 49 اإلمجالي

 (5دول )ـــــــج
 النسبة املئوية التفاق اخلرباء حول حتديد طريقة تصحيح استمارة االستبيان 

 النسبة املئوية أتفاق أراء اخلرباء أسلوب التقييم اخلاص باإلجابة على العبارات م
 صفر% صفر أبدًا -نادرًا -أحيانًا -غالبًا -دائمًا 1
 %20 1 أبدًا -أحيانًا -دائمًا 2
 %80 4 ال أوافق -أوافق إىل حد ما -أوافق متامًا 3
 صفر% صفر ال -غري متأكد -نعم 4
 صفر% صفر ال أوافق -أوافق بدرجة متوسطة -أوافق بدرجة كبرية 5

 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتالثانية: األداء املهنى )الوظيفى( لدى  استمارة االستبيان
نبيحخنخنمح  ين إلسيم يحنع وي وى:نق متن وب حثه

  لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و.ا  ثحثلهنع حسنل م،  -1
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ثحثلهنع  ح دحءبع حثلتونف  -2
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ث )حثل اباا وحثإوحبي حثوظط طف( حثلمدل حثيمنم -3
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ثحثلهنطف ا حتام  حثقتح ح -4
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ثحثلهنع تعو ت ح دحء  -5

(  دا حثىدمده حثا دتحء   د   تحلدم  أس 5 م قم و حث مح   الت   له حثلإمو  لشع لاد )
لإددمو  تقددى خ ددتحتهم بددف حثليددم  لددا ليددت تددنوحا و ثدد  يهددال حثالددتل لشددع  ددا   نمتدد ف حث

ثشهدددال حثدددلل و دددلو  دددا أةشددد   حثلوحبقدددف لشدددع وةدددود حثلإدددو  أو لدددام وةدددوده  حثلوحبقدددف لشدددع 
( نىددد ف آ حء حثا دددتحء حدددو  6  و و دددخ ةددداو  )(4)مدفوووقصدددطمغف حثلإدددو  أو تلدددايى صدددطمغا  

  إمو  ح تا طم،.

 5 ن=ن
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 (6جدول )
 نسبة آراء اخلرباء حول حماور االستبيان

 ت رياض األطفال بدولة الكويتمعلمااألداء املهنى )الوظيفى( لدى 

 ورــــــــــــــــــــــــــــــمحـال م
أتفاق أراء 

 اخلرباء
النسب 
 املئوية

 %80 4 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنى االنضباط  1
 %20 2 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنى  األداءفى املرونة  2
 %80 4 معلمات رياض األطفال بدولة الكويت.دى ل كأفأت واحلوافز الوظيفية()امل املادي اجلانب 3
 %80 4 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنية اختاذ القرارات  4
 %100 5 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنى تطوير األداء  5

ستدا طم، حطدا يالدخ نىد ف آ حء ( نى ف آ حء حثا تحء حو   إمو  ح6يالخ  ا ةاو  ) 
 %( 100%  80تادتحوه  دم يدطا )حثنىد ف حثلئو دف وةدمءا حثا تحء حثلوحبقطا لشع وةود حثلإدو   

%  ددا 70وقددا ت تلددو حث مح دد  لشددع أخددل حثلإددمو  حثاددف حضددشو لشددع نىدد ف  ئو ددف أ  ددت  ددا 
   و له حثلإمو   ع: يلو  ح  حء

 .لما   م  ح   م  ياوثف حث و و لشا  ثحثلهنع حسنل م،  ومحفين أل  :نن-1
 لشلما   دم  ح   دم  ا  ث )حثل اباا وحثإوحبي حثوظط طف( حثلمدل حثيمنم ومحفين وث ن :نن-2

 .ياوثف حث و و
 . لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و وا  ثحثلهنطف حتام  حثقتح حا   ومحفين وث وث:ن-3

 .ا   م  ح   م  ياوثف حث و و لشلما  ثحثلهنع تعو ت ح دحء   ومحفين ود بع:ن-4

 :معلمات رياض األطفال بدولة الكويتحتديد عبارات حمور استمارة استبيان األداء املهنى )الوظيفى( لدى 
قم و حث مح   ياإايا  يلولف  ا حثل م حا حثامصف ا ى  إو  الم يانمتدم  د   إدمو   

حث مح   لنا تإايا حثل دم حا أ، تانمتدم  حاتا طم، حثاف تم تإايا م وبقم    حء حثا تحء  وقا  حلو
حثل ددم حا  دد   إمو  ددم  وو ددوه حثل ددم حا  وأ، تانمتددم حثل ددم حا  دد  حثهددال حثددلل و ددلو  ددا 

 ل م ه  وزل  ءمثامثف: 44أةش   وبش  لاد حثل م حا 
 و ل شدد    لشلددما   ددم  ح   ددم  ياوثددف حث و ددوا  ثددحثلهنددع حسنلدد م،  ومحووفين أل  :ن

 .ل م حا 10لاد 

 ل م حا 10)حثل اباا وحثإوحبي حثوظط طف( و ل ش  لاد  حثلمدل حثيمنممحفين وث ن :ن و. 

 5 ن=ن
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 :لشلدددما   دددم  ح   دددم  ياوثدددف حث و دددوا  ثدددحثلهنطدددف حتادددم  حثقدددتح حا   ومحوووفين وث ووووث  
 .ل م ه 12و ل ش  لاد 

 :و ل شد    لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و دوا  ثحثلهنع تعو ت ح دحء   ومحفين ود بع
 .ل م ه 11 لاد

فـى   معلمـات ريـاض األطفـال بدولـة الكويـت     عرض استمارة استبيان األداء املهنى )الـوظيفى( لـدى   
 صورتها املبدئيه:

ثدا   لشلدما   دم  ح   دم  ياوثدف  ح دحء حثلهندع )حثدوظط ع( حتدالم  قم و حث مح   الدت  
ل شهدم لشدع حثا دتحء اغدت   الدلنف حثلإدمو  وحثل دم ا حثادف ت (5)مدفقبف صو تهم حثل ائط  حث و و 

حثاا ا  ا  دا   نمتد ف حثل دم حا ثشلإدو  حثدلل تل شد   و نمتد ف حثل دم ه ثشظدم ته حثلقمتد   و دا  ء ميدف 
( نى ف أ حء حثا دتحء بدف 7حثل م حا ثشال طت لا حثلإو   و ا  صالحطاهم ثشضطمغف  و و خ ةاو  )

  ى ل م ه  ا ل م حا حستا طم،.
 (7جدول )

 آلراء اخلرباء حول عبارات حماور استمارة استبيان ة النسبة املئوي
 لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت األداء املهنى )الوظيفى(

 احملور
 رقم العبارة

 الرابع الثالث الثاني األول
 النسبة املئوية النسبة املئوية النسبة املئوية النسبة املئوية

1 80% 100% 80% 80% 
2 100% 100% 100% 80% 
3 100% 80% 80% 100% 
4 80% 80% 100% 80% 
5 80% 100% 80% 100% 
6 100% 80% 80% 20% 
7 40% 100% 100% 80% 
8 80% 100% 100% 100% 
9 100% 80% 20% 100% 
10 80% 100% 80% 80% 
11 80%  100% 80% 
12   100%  

 5 ن=ن
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 ا حستدالم    حطدا أنهدم ( نى ف أ حء حثا تحء بف ءى ل م ه  ا ل دم7يالخ  ا ةاو  )
%   وقددا ت تلددو حث مح دد  لشددع أخددل حثل ددم حا حثاددف حضددشو 100 -% 20وحقلددف  ددم يددطا نىدد ف 

 ل م ه. 40%  ا  يلو  ح  حء وقا يش  لاد حثل م حا 70لشع نى ف  ئو ف أ  ت  ا

 ها النهائيه:يف صورت معلمات رياض األطفال بدولة الكويتلدى  األداء املهنى )الوظيفى(استمارة استبيان 
ثا   لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و  ح دحء حثلهنع )حثوظط ع(الا لت  حتالم   

ل ددم ه بددف صددو تهم  40ل ددم ه لشددف حثا ددتحء  وأصدد إو  44بددف صددو تهم حثل ائطدد  حثاددف تلددلنو 
( يو خ لاد ل م حا ءى  إو  ق ى وبلا حثإدلل ثشوصدو  ثشضدو   حثنهمئطدف 8حثنهمئط   وةاو  )

طم، وءددلث  أوصددف حثا ددتحء اددا، يددام تضددإطخ حستددالم   وق ددم  ثلطدديح، تقددايت  ال ددع )أوحبدد  ثالتددا 
  وبمثادددمثع (9و الدددخ  ثددد  ءلدددم بدددع ةددداو  )  (5)مدفوووقتلم دددم   أوحبددد  حثدددع حدددا  دددم  س أوحبددد ( 

 (.6أص إو ةم ي  ثشاع ط  لشع حثلطنف ) تب 
 (8دول )ــــج

 كل حمور قبل وبعد احلذف حماور االستبيان وعدد العبارات اليت تنتمي إىل

 اورـــــــــــــــــــــــــــــــــمحـال م
عدد العبارات 

 قبل احلذف
عدد العبارات 

 بعد احلذف

 10 11 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنى االنضباط  1
 10 10 ويت.معلمات رياض األطفال بدولة الكدى ل )املكأفأت واحلوافز الوظيفية( املادي اجلانب 2
 10 12 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنية اختاذ القرارات  3
 10 11 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنى تطوير األداء  4

 40 44 اإلمجالي

 (9دول )ـــــج
 التفاق اخلرباء حول حتديد طريقة تصحيح استمارة االستبيان النسبة املئوية 

 النسبة املئوية أتفاق أراء اخلرباء وب التقييم اخلاص باإلجابة على العباراتأسل م

 صفر% صفر أبدًا -نادرًا -أحيانًا -غالبًا -دائمًا 1
 %20 1 أبدًا -أحيانًا -دائمًا 2
 %80 4 ال أوافق -أوافق إىل حد ما -أوافق متامًا 3
 صفر% صفر ال -غري متأكد -نعم 4
 صفر% صفر ال أوافق -أوافق بدرجة متوسطة -أوافق بدرجة كبرية 5

 5 ن=ن
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  The Exploratory (Pilot) Studyالدراسة االستطالعية:

    دددم  ح   دددم  لشلددد  ( 30اددداةتحء حثا حتدددف حستددداعاللطف لشدددع لددداد )  حث مح ددد وقم ددد
ن.حث  ما( -و ع لطنف حثاقنطا حثلىااا ف اييمد حثللم الا حثلشلطف )حثضاق

 The Scientific Coefficient Of The Questionerتبيان: املعامالت العلمية لالس
 قم و حث مح   ااةتحء صاق و  ما حستالم تطا امثعتق حثلشلط  حثامثط .

   The Validity Of The Questioner: اإلستبيانصدق 
ن.مننم  نيي ضن ألط   نبخ وةن وكفيت:ن وسم  ن وشخص ةنوخاناستمارة االستبيان األولى

 The Content Validity (The Judgesمف ن)صوخقن ومحكمو ن(:نصوخقن وم و -1

Validity)ن
 (. 3و و صاق حثىمد  حثا تحء ءلم بع ةاو  )

نThe Internal Consistency Validityصخقن التس قن وخ  نى:نن-2
يدطا   The Correlation Coefficientقم و حث مح   اإىمى قطلف  لم دى حس ت دم،

ث شطدف ثشلإددو  وبددطا د ةددف حثلإدو  وحثا ةدد  حث شطددف ستددالم   حاتددا طم،  د ةدف ءددى ل ددم ه وحثا ةدد  ح
 (. 11  10و الخ  ث  ءلم بف ةاو  )

 (10جدول )
 معامل إرتباط عبارات كل حمور والدرجة الكلية للمحور

 م
 

 احملور اخلامس احملور الرابع احملور الثالث احملور الثانى احملور األول
 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط رتباطمعامل اإل معامل اإلرتباط

1 0.543* 0.513* 0.722* 0.483* 0.421* 
2 0.609* 0.781* 0.490* 0.559* 0.548* 
3 0.379* 0.467* 0.477* 0.634* 0.771* 
4 0.725* 0.681* 0.625* 0.586* 0.691* 
5 0.646* 0.727* 0.717* 0.735* 0.571* 
6 0.582* 0.532* 0.572* 0.512* 0.461* 
7 0.419* 0.615* 0.429* 0.736* 0.646* 
8 0.562* 0.579* 0.530* 0.539* 0.733* 
9  0.654*   0.592* 
10     0.671* 

ن.ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)

 30 ن=ن



  أ/ استقالل فوزان ناصر العنجري
 

 552 

( ح، قدددددطم  لدددددم الا حس ت دددددم، يدددددطا د ةدددددف حثلإدددددو  وحثا ةدددددف 10يالدددددخ  دددددا ةددددداو  )
(  لدددددددم 0.781  0.379حث شطدددددددف ثإلتدددددددا طم،  حا دسثددددددد  تحضدددددددمئطم  حطدددددددا تتحوحدددددددو  دددددددم يدددددددطا )

 يا  لشع صاق حستا طم،.
 (11جدول )

 صدق االتساق الداخلي حملاور استمارة االستبيان  

 معامل االرتباط اورــــــــــــــــــــــــــــــمحـال م

 *0.527 .الكويتمعلمات رياض األطفال بدولة دى الثقة بالنفس ل 1
 *0.788 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى االتزان االنفعاىل ل 2
 *0.694 االجتماعية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت. 3
 *0.673 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لتفاؤل لا 4
 *0.548 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لقيادة املدرسية ال 5

ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)
( أ، قددطم  لددم الا حس ت ددم، حثدداح  لشددع صدداق حستىددمق حثدداحخشف 11يالددخ  ددا ةدداو  )

(  لددم 0.788  0.527ثلإددمو  حتددالم   حستددا طم،  حا دسثددف تحضددمئطم  حطددا تتحوحددو  ددم يددطا )
 يا  لشع أ،  إمو  حستالم   دحثف.

ن.مننم  نيي ضن ألط   نبخ وةن وكفيت:ن أل  ءن ومهاىن) وفظ  ى(نوخانالثانية تبياناستمارة االس
نThe Content Validity (The Judges Validity)صخقن وم مف ن)صخقن ومحكم ن(:ن -1

 (. 7و و صاق حثىمد  حثا تحء ءلم بع ةاو  )
نThe Internal Consistency Validityصخقن التس قن وخ  نى:نن-2

يطا    The Correlation Coefficientث مح   اإىمى قطلف  لم ى حس ت م،قم و ح
د ةدف ءددى ل ددم ه وحثا ةدد  حث شطدف ثشلإددو  وبددطا د ةددف حثلإدو  وحثا ةدد  حث شطددف ستددالم   حاتددا طم،  

 (. 13  12و الخ  ث  ءلم بف ةاو  )

 30 ن=ن
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 (12جدول )
 معامل إرتباط عبارات كل حمور والدرجة الكلية للمحور

 م
 

 احملور الرابع احملور الثالث احملور الثانى ور األولاحمل
 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط

1 0.491* 0.672* 0.410* 0.524* 
2 0.534* 0.450* 0.671* 0.474* 
3 0.779* 0.577* 0.614* 0.417* 
4 0.825* 0.665* 0.486* 0.685* 
5 0.618* 0.737* 0.732* 0.707* 
6 0.732* 0.578* 0.622* 0.572* 
7 0.468* 0.429* 0.416* 0.615* 
8 0.594* 0.530* 0.692* 0.565* 
9 0.511* 0.761* 0.436* 0.458* 
10 0.661* 0.434* 0.686* 0.813* 

ن.ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)
حس ت م، يطا د ةف حثلإدو  وحثا ةدف حث شطدف ثإلتدا طم، ( ح، قطم  لم الا 12يالخ  ا ةاو  )

 (  لم يا  لشع صاق حستا طم،.0.825  0.410 حا دسث  تحضمئطم  حطا تتحوحو  م يطا )
 (13دول )ـــــج

 صدق االتساق الداخلي حملاور استمارة االستبيان  
 معامل االرتباط الـمـحـــــــــــــــــاور م

 *0.641 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنى االنضباط  1
 *0.758 معلمات رياض األطفال بدولة الكويت.دى ل )املكأفأت واحلوافز الوظيفية( املادي اجلانب 2
 *0.462 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنية اختاذ القرارات  3
 *0.803 .لة الكويتمعلمات رياض األطفال بدودى لاملهنى تطوير األداء  4

ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)
( أ، قددطم  لددم الا حس ت ددم، حثدداح  لشددع صدداق حستىددمق حثدداحخشف 13يالددخ  ددا ةدداو  )

(  لددم 0.803  0.462ثلإددمو  حتددالم   حستددا طم،  حا دسثددف تحضددمئطم  حطددا تتحوحددو  ددم يددطا )
 يا  لشع أ،  إمو  حستالم   دحثف.

 30 ن=ن
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   Reliability Of The Questioner: االستبيانثبات 
 تدددددم حىدددددمى   دددددما حستدددددا طم، ث دددددال   دددددا حستدددددالم تطا اعت قدددددف تلدددددمد  تع طددددد  حسخا دددددم 

Test Retest ( يدوم و ثد  اييدمد قطلدف  لم دى حا ت دم، يدطا حثاع طد  15و ث  ا مصى ز ندف )
 (.17 16  15  14ح و  وحث منف و الخ  ث  ءلم بف ةاحو  )

ن.مننم  نيي ضن ألط   نبخ وةن وكفيت:ن وسم  ن وشخص ةنوخاناستمارة االستبيان األولى
 (14جدول )

 معامل اإلرتباط بني التطبيق األول والثاني لعبارات اإلستبيان
 م
 

 احملور اخلامس احملور الرابع احملور الثالث احملور الثانى احملور األول
 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط مل اإلرتباطمعا معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط

1 0.549* 0.692* 0.583* 0.818* 0.610* 
2 0.678* 0.434* 0.488* 0.659* 0.733* 
3 0.471* 0.616* 0.722* 0.511* 0.562* 
4 0.464* 0.522* 0.624* 0.414* 0.648* 
5 0.677* 0.482* 0.576* 0.657* 0.486* 
6 0.795* 0.529* 0.402* 0.527* 0.712* 
7 0.581* 0.768* 0.771* 0.697* 0.499* 
8 0.506* 0.672* 0.755* 0.434* 0439* 
9  0.706*   0.662* 
10     0.692* 

ن.ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)
( 0.818  0.402( أ، قدطم  لدم الا حا ت دم، تتحوحدو  دم يدطا )14يالخ  ا ةاو  )

   لشع   ما ةلط  ل م حا حاتا طم،. لم يا
 (15جدول )

 معامل اإلرتباط بني التطبيق األول والثاني حملاور استمارة اإلستبيان 
 معامل االرتباط الـمـحــــــــــــــــــــــــــاور م
 *0.511 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى الثقة بالنفس ل 1
 *.0739 .ت رياض األطفال بدولة الكويتمعلمادى االتزان االنفعاىل ل 2
 *0.664 االجتماعية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت. 3
 *0.593 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لتفاؤل لا 4
 *0.826 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لقيادة املدرسية ال 5

ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)
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( 0.826  0.511( أ، قدطم  لدم الا حس ت دم، تتحوحدو  دم يدطا )15يالخ  ا ةاو  )
  لم يا  لشع   ما  إمو  حتالم   حستا طم،.

مننمو  نييو ضن ألط و  نبخ ووةن:ن أل  ءن ومهاىن) وفظ  ى(نوخانالثانية استمارة االستبيان
ن. وكفيت

 (16دول )ــــــج
 يق األول والثاني لعبارات اإلستبيانمعامل اإلرتباط بني التطب

 احملور الرابع احملور الثالث احملور الثانى احملور األول م
 معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط معامل اإلرتباط

1 0.711* 0.634* 0.456* 0.369* 
2 0.677* 0.584* 0.710* 0.655* 
3 0.740* 0.790* 0.538* 0.732* 

4 0.642* 0.391* 0.580* 0.468* 

5 0.422* 0.674* 0.687* 0.602* 

6 0.580* 0.521* 0.634* 0.580* 

7 0.687* 0.810* 0.584* 0.855* 

8 0.816* 0.516* 0.790* 0.722* 

9 0.584* 0.494* 0.482* 0.652* 

10 0.380* 0.380* 0.667* 0.799* 

ن.ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)
( 0.855  0.369( أ، قدطم  لدم الا حا ت دم، تتحوحدو  دم يدطا )16يالخ  ا ةاو  )

  لم يا  لشع   ما ةلط  ل م حا حاتا طم،.
 (17جدول )

 معامل اإلرتباط بني التطبيق األول والثاني حملاور استمارة اإلستبيان 
 معامل االرتباط الـمـحــــــــــــــــــــــــــاور م
 *0.734 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنى نضباط اال 1
 *.0676 معلمات رياض األطفال بدولة الكويت.دى ل )املكأفأت واحلوافز الوظيفية( املادي اجلانب 2
 *0.417 .معلمات رياض األطفال بدولة الكويتدى لاملهنية اختاذ القرارات  3
 *0.565 .اض األطفال بدولة الكويتمعلمات ريدى لاملهنى تطوير األداء  4

ن361و0(ن=ن05و0*نق مةن)ي(ن و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةن)
( 0.797  0.417( أ، قدطم  لدم الا حس ت دم، تتحوحدو  دم يدطا )17يالخ  ا ةاو  )

  لم يا  لشع   ما  إمو  حتالم   حستا طم،.

 30 ن=ن
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Presenting The Results And Discussion 

  Presenting The Resultsعرض النتائج :
ما هى السمات الشخصية لدى  مللمدات ريداض األل دال     عرض نتائج التساؤل األول والخاص ب

 بىولة الكويت؟
 (18جدول )

 الثقة بالنفسلعبارات احملور األول واخلاص ب 2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا
 تلدى معلمات رياض األطفال بدولة الكوي

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق متامًا م
1 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
2 4 4.8% 49 58.3% 31 36.9% 36.6* 
3 5 6.0% 5 6.0% 74 88.1% 113.4* 
4 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
5 1 1.2% 54 64.3% 29 34.5% 50.2* 
6 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
7 78 92.9% 4 4.8% 2 2.4% 134.0* 
8 10 11.9% 43 51.2% 31 36.9% 19.9* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ،  ندمب 134.0  19.9حثلإىوبف تاتحوه  م يطا ) 2ءم( أ، قطلف 18يالخ  ا ةاو  )

 بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو . 
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ن
 بالثقة بالنفس  ( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور األول واخلاص1شكل )

  معلمات رياض األطفال بدولة الكويت لدى
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 (19جدول )
 باالتزانلعبارات احملور الثانى واخلاص  2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 االنفعاىل لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق أوافق إىل حد ما امًاأوافق مت م
1 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
2 17 20.2% 14 16.7% 53 63.1% 33.6* 
 *106.3 %85.7 72 %14.3 12 صفر% صفر 3
4 4 4.8% 49 58.3% 31 36.9% 36.6* 
5 4 4.8% 23 27.4% 57 67.9% 51.5* 
6 1 1.2% 54 64.3% 29 34.5% 50.2* 
7 22 26.2% 20 23.8% 42 50.0% 10.6* 
8 2 2.4% 16 19.0% 66 78.6% 80.9* 
9 10 11.9% 43 51.2% 31 36.9% 19.9* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ، 106.3  10.6حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2ءدم( أ، قطلددف 19يالدخ  ددا ةدداو  )
 ئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو . نمب بتوق  حا دسثف تحضم
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 باالتزان االنفعاىل( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور الثانى واخلاص 2شكل )

 لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت
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 (20جدول )
 االجتماعيةلعبارات احملور الثالث واخلاص ب 2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 فال بدولة الكويتلدى معلمات رياض األط

 م
 ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق متامًا

 2كا
 % ك % ك % ك

1 4 4.8% 23 27.4% 57 67.9% 51.5* 
2 5 6.0% 25 29.8% 54 64.3% 43.4* 
3 27 32.1% 44 52.4% 13 15.5% 17.2* 
4 78 92.9% 4 4.8% 2 2.4% 134.0* 
5 24 28.6% 53 63.1% 7 8.3% 38.6* 
6 10 11.9% 43 51.2% 31 36.9% 19.9* 
7 7 8.3% 27 32.1% 50 59.5% 33.1* 
8 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ، 134.0  17.2حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2ءدم( أ، قطلددف 20يالدخ  ددا ةدداو  )

  م حا حثلإو . نمب بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل

1 2 3
4 5

6
7

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

اوافق تماما

اوافق الى حد ما

ال اوافق

 
 باالجتماعية( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور الثالث واخلاص 3شكل )

  لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت
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 (21جدول )
 التفاؤللعبارات احملور الرابع واخلاص ب 2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق أوافق إىل حد ما ق متامًاأواف م
1 78 92.9% 4 4.8% 2 2.4% 134.0* 
2 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
3 4 4.8% 49 58.3% 31 36.9% 36.6* 
4 29 34.5% 41 48.8% 14 16.7% 13.1* 
5 18 21.4% 26 31.0% 40 47.6% 8.9* 
6 27 32.1% 44 52.4% 13 15.5% 17.2* 
7 34 40.5% 35 41.7% 15 17.9% 9.1* 
8 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ، 134.0  8.9حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2ءددم( أ، قطلددف 21يالددخ  ددا ةدداو  )

  نمب بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو .
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 واخلاص بالتفاؤل( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور الرابع 4شكل )

 لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت
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 (22جدول )
 القيادةلعبارات احملور اخلامس واخلاص ب 2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت املدرسية

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق إىل حد ماأوافق  أوافق متامًا م
1 2 2.4% 16 19.0% 66 78.6% 80.9* 
2 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
3 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
4 10 11.9% 43 51.2% 31 36.9% 19.9* 
5 27 32.1% 44 52.4% 13 15.5% 17.2* 
6 3 3.6% 29 34.5% 52 61.9% 42.9* 
7 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
8 35 41.7% 41 48.8% 8 9.5% 22.1* 
9 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
10 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ، 105.5  17.2حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2ءدم( أ، قطلددف 22يالدخ  ددا ةدداو  )

 مب بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو . ن
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 بالقيادة ( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور اخلامس واخلاص5شكل )

 املدرسية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت
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ما هى السمات الشخصية لدى  مللمدات ريداض    نتائج التساؤل األول والخاص بمناقشة عرض 
 ة الكويت؟األل ال بىول

ووخانن وثموةنبو وا    وخ صنبنب ي  ن ومحوفين أل  ن  وخو صنب (18يالخ  ا ةاو  )
  (134.0  19.9)حثلإىوبف تاتحوه  م يدطا  2أ، قطلف ءم مننم  نيي ضن ألط   نبخ وةن وكفيت

(    لددم يددا  لشددع أ، 0.05لنددا  ىدداو   لنو ددف ) 5.99حثياوثطددف =  2و ددف أ  ددت  ددا قطلددف ءددم
  وخوو صنبنبوو ي  نن(19لإددو  ح و   حا دسثددف تحضددمئطم   يالددخ  ددا ةدداو  )ةلطدد  ل ددم حا حث

أ، قطلدف ن الن ن وىنوخانمننم  نيي ضن ألط و  نبخ ووةن وكفيوتن ومحفين وث نىن  وخ صنب التز  
لنا  5.99حثياوثطف =  2و ف أ  ت  ا قطلف ءم(  106.3  10.6حثلإىوبف تاتحوه  م يطا ) 2 م

  يددا  لشددع أ، ةلطدد  ل ددم حا حثلإددو  حث ددمنف  حا دسثددف تحضددمئطم   (   لددم0.05 ىدداو   لنو ددف )
ووخانمننمو  نن ومحوفين وث ووثن  وخو صنب الجيم ل وة  وخو صنبنبو ي  ن( 20يالخ  ا ةاو  )

و ددف ( 134.0  17.2حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2أ، قطلددف ءددمييوو ضن ألط وو  نبخ وووةن وكفيووتن
(    لددم يددا  لشددع أ، ةلطدد  0.05 لنو ددف ) لنددا  ىدداو   5.99حثياوثطددف =  2أ  ددت  ددا قطلددف ءددم

 ومحوفين  وخو صنبنبو ي  نن(21يالخ  دا ةداو  )ل م حا حثلإو  حث مثا  حا دسثف تحضمئطم   
حثلإىددوبف  2أ، قطلددف ءددمنوووخانمننموو  نييوو ضن ألط وو  نبخ وووةن وكفيووتن ود بووعن  وخوو صنب وي وو م 

لندا  ىداو   لنو دف  5.99=  حثياوثطدف 2و ف أ  ت  ا قطلف ءم  (134.0  8.9)تاتحوه  م يطا 
يالخ  ا ةاو  (    لم يا  لشع أ، ةلط  ل م حا حثلإو  حثتحا   حا دسثف تحضمئطم   0.05)
 ومخيسوو ةنوووخانمننموو  نييوو ضنن وخوو م ن  وخوو صنب وم وو  حنبنبوو ي   ومحووفين  وخوو صنن(22)

ف أ  دت  دا و د  (105.5  17.2)حثلإىوبف تادتحوه  دم يدطا  2أ، قطلف ءمن ألط   نبخ وةن وكفيت
(   لدددم يدددا  لشدددع أ، ةلطددد  ل دددم حا 0.05لندددا  ىددداو   لنو دددف ) 5.99حثياوثطدددف =  2قطلدددف ءدددم

 حثلإو  حثام ،  حا دسثف تحضمئطم .
 أ، حستدددايماف ثشل دددم حا ثيلطددد  حثلإدددمو  حثالىدددف ةدددمءا تدددا  لشدددع أ،  وب حثوووهوت ىدددت 

  ددم  دحخددى  ا تددف  هم قددف ء طددت  ةدداح  بددف قددا حت همثدداي  لشلددما   ددم  ح   ددم  ياوثددف حث و ددو
حث ضددى بددع شددته  دحخددى ءدححابددف  طفام بلددش   وحاحىددم وبددمقع حثددي الء ح   ددم يددطا ح   ددم  

  لشدع د ةدف لمثطدف ةداح   ح   دم دحخدى حث ضدى وبدطا بدف حثت تدمء يهدم  ف قدحثلمد  حثالشطلطف  وبدع 
حث ضددى يددطا    وخددم جح   ددم حث ضددى يددطا  دحخددى تهددماإ م بددف حن لمستدد  ددم  ح   ددم   للشلددف 
بددف ونضدإهم    دف حثندم     ودحئلدم  تإددموحثدي الء يددطا ح   دم  شاضدم  حةالملطدم   و دعحثدي الء  

يددطا  تنلطددف وتعددو ت صدد ف ح  ددى بددع حثإطددم  وحثلىدداق ىلشددع  فحت ضدد    ددم،ت  حثيددم   أو بددف 
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   ددم ح  ددا تددشوءطما مثيوحنددم حاييميطددف ا تهددامدحئلددم  حثلا تددف  و دحخددى  وحثددي الء ح   ددم ةلطدد  
ا مئددددى بددددف أصددددلم حثظددددتول امثدحئلددددم   إموثددددف حثاغططددددت  ثددددايهم أحىددددم   دو، حثيوحنددددم حثىددددش طف

بدع  دل  حثلتحشدف حثىدنطف حثاعدت   ح   م تغططت تشوب  امثا م   بف و يل   حث حثلوحقف حثضلمو 
حثلا تددف بطلددم يادد  حثللددى وصددمثخ حثللشطددف دحخددى  حثددي الءإددتص لشددع حثانىددط  يددطا ةلطدد  وحث

 .ح   م  يطا لقتح ع  أتشوى حثنلم حثقطمدل حثايمأت   و حثالشطلطف
حث قدددددف بددددف  يلدددددى  نمقيددددف نادددددمئج حثىددددلما حثياضدددددطف لشددددع أ لطدددددف   وب حثوووووهوتلددددطف 

ادددددمثن ،  حستددددديح، حسن لدددددمثع  حسةالملطدددددف  حثا دددددم    حثقطدددددمد  حثلا تدددددطف ثدددددا   لشلدددددما   دددددم  
للشلددددما مم للشهددددا ءءىددددلما شاضددددطف  دددد  ت  وبلمثددددف بددددف نيددددمه  هدددد ح   ددددم  ياوثددددف حث و ددددو

 .   م  ح   م  ياوثف حث و و
نمخنوووو ن ود ينوووو د حتددددف تثطدددد   ويا دددد   دددد   ددددم توصددددش ه وب حثووووتثطدددد   ووأ،  ددددم توصددددش

اقندددم  و دددا  تلدددمو، حثلت وتدددطا وح ا دددمثهم حوةدددود لالقدددف يدددطا قدددا   حثقمئدددا لشدددع ي (1)م(2003)
 ا مثهم ثشالشطلما.ثشالشطلما  وبطا حثليم ءف حانىمنطف ثشقمئا وتلمو، حثلت وتطا وح 

 Defid ي  وخنعد م وف ند حتدف تثطد   ويا د   د   دم توصدش ه وب حثوتثطد   و م توصش  لم

Cramponحث قدددددف ادددددمثن ،  حثلطدددددى  دددددع  طاللشلدددددشأ، أ دددددم حثىدددددلما حثياضدددددطف ث (2)م(2010)ن
تعددو ت ح دحء ح دحء حثددوظط ف وحثلال شددف بددف ثشا ددم    حستدديح، حسن لددمثف  حسةالملطددف  و قو ددما 

ووةدددود لالقددد  حثقدددا   لشدددع حتادددم  حثقدددتح حا  حسنلددد م، حثدددوظط ع  حثل مبددداا حثلمديدددف    وظط فحثددد
 ح ت م ط  يطا حثىلما حثياضطف وح دحء حثوظط ع سبتحد حثلطن .

محموووووخن ون مووووو نن،(3)م(1999)نصوووووبدانلبوووووخ ون   ن   ووووود  نن دددددى  دددددان لدددددم يا ددددد 
حث يمشدددف وحستددديح،  ال دددى بدددفأ، حثىدددلما حثياضدددطف ت (5)م(2005)  وسووو خنميوووفو  ،(4)م(2000)

حىدا حثلظهدت وحثاشدو  دا حثلطدوى حثادع تإدو  يطند    و وه حثضوا أ نمء حثلنمقيدما  حسن لمثف
حثقدا   لشدع حتادم    حثتغ ف بع حستالتح  بع تنلطف حثقا حا حسيا م  ف وحاياحلطدف  وبطا أدحء للش 

 .حثقتح حا حثلنمت ف بع أوقمتهم

 وسووم  نموو نهووىنلشددع تىددم   حث إددا ح و  وحثلال ددى بددع  حاةماددف ونب حثووهوبددلث  أ  ددا 
 ؟ وشخص ةنوخانمننم  نيي ضن ألط   نبخ وةن وكفيت

                                           
 .م2003   تة  ت    ءت  :مخن نل  خن ود ين ن(1)

(2)  Defid Crampon:  تة  ت    ءت . U.S.A. 2010. 
 .130 -128  ص ص 1999  تة  ت    ءت : صبدانلبخ ون   ،ن   د  ن(  3)
 .92  ص2000  تة  ت    ءت   محمخنحسا ننلبخهن ون م :( 4)
 م.173م  ص2005    تة  ت    ءت  : وس خنلبخ ومانمنلنىنميفو ( 5)
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ما هى أليات األىاء المهندى االدوفي ىل لدى  مللمدات     عرض نتائج التساؤل الثانى والخاص ب
 رياض األل ال بىولة الكويت ؟

 (23جدول )
 االنضباطاحملور األول واخلاص بلعبارات  2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 املهنى لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق متامًا م
1 18 21.4% 39 46.4% 27 32.1% 7.9* 
2 2 2.4% 16 19.0% 66 78.6% 80.9* 
3 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
 *106.3 %85.7 72 %14.3 12 صفر% صفر 4
5 1 1.2% 54 64.3% 29 34.5% 50.2* 
6 5 6.0% 5 6.0% 74 88.1% 113.4* 
7 78 92.9% 4 4.8% 2 2.4% 134.0* 
8 5 6.0% 25 29.8% 54 64.3% 43.4* 
9 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
10 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 

ن.ن99و5=نن05و0افيةن و خ و ةنلاخنمسيفانمنن2*نق مةنع 
(  وأ، 134.0  7.9حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2ءددم( أ، قطلددف 23يالددخ  ددا ةدداو  )

  نمب بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو . 
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ن
 االنضباط ب ( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور األول واخلاص6شكل )

 ويت املهنى لدى معلمات رياض األطفال بدولة الك

 84 ن=ن
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 (24جدول )
 باجلانب املادي لعبارات احملور الثانى واخلاص  2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 )املكأفأت واحلوافز الوظيفية( لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت
 

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق متامًا م
1 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
2 18 21.4% 26 31.0% 40 47.6% 8.9* 
3 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
4 27 32.1% 44 52.4% 13 15.5% 17.2* 
5 78 92.9% 4 4.8% 2 2.4% 134.0* 
6 17 20.2% 14 16.7% 53 63.1% 33.6* 
7 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
8 78 92.9% 4 4.8% 2 2.4% 134.0* 
9 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
10 4 4.8% 49 58.3% 31 36.9% 36.6* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ، 134.0  8.9حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2ءددم( أ، قطلددف 24يالددخ  ددا ةدداو  )

  نمب بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو .
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 باجلانب املاديللتكرارات لعبارات احملور الثانى واخلاص ( النسبة املئوية 7شكل )

 )املكأفأت واحلوافز الوظيفية( لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 84 ن=ن
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 (25جدول )
 اختاذ لعبارات احملور الثالث واخلاص ب 2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 يتالقرارات املهنية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكو

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق متامًا م
1 7 8.3% 27 32.1% 50 59.5% 33.1* 
2 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
3 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
4 24 28.6% 53 63.1% 7 8.3% 38.6* 
5 10 11.9% 43 51.2% 31 36.9% 19.9* 
6 5 6.0% 5 6.0% 74 88.1% 113.4* 
7 72 85.7% 11 13.1% 1 1.2% 105.5* 
8 4 4.8% 49 58.3% 31 36.9% 36.6* 
9 66 78.6% 11 13.1% 7 8.3% 77.6* 
10 1 1.2% 54 64.3% 29 34.5% 50.2* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ، 113.4  19.9حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا ) 2ءدم( أ، قطلددف 25يالدخ  ددا ةدداو  )

  نمب بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو .
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 باختاذ( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور الثالث واخلاص 8شكل )

 القرارات املهنية لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 84 ن=ن
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 ( 26جدول )
 تطويرالرابع واخلاص بلعبارات احملور  2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا

 األداء املهنى لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 % ك % ك % ك 2كا ال أوافق أوافق إىل حد ما أوافق متامًا م
1 4 4.8% 23 27.4% 57 67.9 51.5* 
2 27 32.1% 44 52.4% 13 15.5 17.2* 
3 10 11.9% 43 51.2% 31 36.9 19.9* 
4 18 21.4% 39 46.4% 27 32.1 7.9* 
5 4 4.8% 49 58.3% 31 36.9 36.6* 
6 2 2.4% 16 19.0% 66 78.6 80.9* 
7 1 1.2% 54 64.3% 29 34.5 50.2* 
8 29 34.5% 41 48.8% 14 16.7 13.1* 
9 4 4.8% 49 58.3% 31 36.9 36.6* 
10 27 32.1% 44 52.4% 13 15.5 17.2* 

ن.ن99و5=نن05و0 و خ و ةنلاخنمسيفانمنافيةنن2*نق مةنع 
(  وأ،  نمب 80.9  7.9حثلإىوبف تاتحوه  م يطا ) 2ءم( أ، قطلف 26يالخ  ا ةاو  )

 بتوق  حا دسثف تحضمئط  بف ةلط  ل م حا حثلإو .
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 واخلاص بتطوير( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات احملور الرابع 9شكل )

 األداء املهنى لدى معلمات رياض األطفال بدولة الكويت

 84 ن=ن
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مددا هددى أليددات اددألىاء المهنددى االددوفي ىل لددى   مناقشددة نتددائج التسدداؤل الثددانى والخدداص ب
 مللمات رياض األل ال بىولة الكويت ؟

 ومحفين أل  ن  وخو صنب الن وب ان ومهاوىنووخان  وخ صنبنب ي  نن(23يالخ  ا ةاو  )
و دف   (134.0  7.9)حثلإىدوبف تادتحوه  دم يدطا  2أ، قطلف ءدمنمننم  نيي ضن ألط   نبخ وةن وكفيت

(   لدم يدا  لشدع أ، ةلطد  ل دم حا 0.05لنا  ىاو   لنو ف ) 5.99حثياوثطف =  2أ  ت  ا قطلف ءم
 ومحوووفين وثووو نىن  وخووو صنبنبووو ي  نن(24يالدددخ  دددا ةددداو  )حثلإدددو  ح و   حا دسثدددف تحضدددمئطم   

 خ ووةن وكفيوتب و  نبن وم  ين) ومكأفأ ن  وحف فزن وفظ   ة(نوخانمننم  نيي ضن ألط و  نب  وخ صن
 5.99حثياوثطدف =  2و دف أ  دت  دا قطلدف ءدم  (134.0  8.9)حثلإىوبف تادتحوه  دم يدطا  2أ، قطلف ءم

(   لددم يدا  لشددع أ، ةلطد  ل ددم حا حثلإدو  حث ددمنف  حا دسثدف تحضددمئطم   0.05لندا  ىدداو   لنو دف )
مها ووةنوووخان ومحووفين وث وووثن  وخوو صنب تخوو ان وموود ي  ن و  وخوو صنبنبوو ي  نن(25يالددخ  ددا ةدداو  )

  (113.4  19.9) حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا  2أ، قطلددف ءددم مننموو  نييوو ضن ألط وو  نبخ وووةن وكفيووت
(   لددم يددا  لشددع أ، ةلطدد  0.05لنددا  ىدداو   لنو ددف ) 5.99حثياوثطددف =  2و ددف أ  ددت  ددا قطلددف ءددم

ن ومحوووفي  وخووو صنبنبووو ي  نن(26يالدددخ  دددا ةددداو  )  ل ددم حا حثلإدددو  حث مثدددا  حا دسثدددف تحضدددمئطم  
 2أ، قطلددف ءددم أل  ءن ومهاووىنوووخانمننموو  نييوو ضن ألط وو  نبخ وووةن وكفيووتنن ود بووعن  وخوو صنبي ووفيد

لنددا  ىدداو   5.99حثياوثطددف =  2و ددف أ  ددت  ددا قطلددف ءددم(  80.9  7.9حثلإىددوبف تاددتحوه  ددم يددطا )
ن.(    لم يا  لشع أ، ةلط  ل م حا حثلإو  حثتحا   حا دسثف تحضمئطم  0.05 لنو ف )

 لشلددما   ددم  ح   ددم  ياوثدددف ةددمءا تدددا  لشددع أ،  أ، حستددايماف ثشل ددم حا ث وب حوووت ىددت 
لددمثف ةددداح  بددف أدحئهدددم حثلهنددف  و ىددداعطلو، حثقطددمم الىدددئوثطمتهم تيدددمه  حسنلدد م، حثلهندددعثدددايهم  حث و ددو

يل ددى ثدددايهم حمةدددف  دددتو  ف ثلدددلم، حث  ميدددف  بددداا وحثإدددوحبي حثوظط طدددف(محثيمندددم حثلدددمدل )حثل ح خددت ا  
ءلم يتو، أ، حثإمبي حثلمدل وحثاتقطف ي دو،  يديلم  قو دم  ثهدم ثي دمد  ء دمء  ح دحء بدف حثللدى  م  حثلمديف ثه

ثدايهم   ثايهم حثقا   لشع حثقطمم االلمثهم اضو   أبلى  ا خال  لاحثف نظدمم حثإدوحبي حثلمديدف  وحثاتقطدما
ثلىدد ثطما حثاددف يالت ددو، حثىددشطلف وحثضددمئ ف وبىددتلف تانمتددم  دد  ح حتاددم  حثقددتح حا حثلهنطددفحثقددا   لشددع 

 ثدددايهم حثقدددا   لشدددع  ثهدددم  وأنهدددم يدددتو،  دددتو   تت دددم  حثاىشىدددى حثدددوظط ف وحادح ل لندددا صددداو  حثقدددتح حا
  ددلثو، ةهددودح  ء طددت  بددف تع طدد   ددتق ووتددمئى تقنطددف و وحسيا ددم  وحايدداح  حثددوظط ف  تعددو ت ح دحء حثلهنددع

  لم يىملا بف تعو ت حثللى. حاي ف بف حثللى  وأ،   تمئهم يهالو، يانلطاهم حث يت ف
 ي  وووخند حتدددف تثطددد   و ددد   دددم توصدددش دددا نادددمئج يا ددد   ه وب حثوووتثطددد   وأ،  دددم توصدددش  لدددم

تعدو ت ح دحء حثدوظط ف وحثلال شدف بدف  قو دما  أ، (1) م(2010)نDefid Cramponكد م وف ن
 .حثقا   لشع حتام  حثقتح حا  حسنل م، حثوظط ع  حثل مباا حثلمديف  ح دحء حثوظط ف

                                           
(1)  Defid Crampon:  تة  ت    ءت . U.S.A. 2010. 
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نوووف ون د حتددفتثطددد   ويا دد   ددد   ددم توصددش دددا ناددمئج  ه وب حثووتثطددد   وأ،  ددم توصددش  لددم
أن  ييم أ، تىدااام ةلطد  حثلنظلدما تدا  م حسبدتحد  (1) م(2000)نNawsh & Winer ياد

 وبتح ج حثانلط  ح دح    ثاعو ت حثلىم  حثوظط ع ثلوحةهف حثاإايما حثإمثط .
ن يا دونف ي ا د حتفتثط   ويا       م توصش  ا نامئج ه وب حثتثط   وأ،  م توصش  لم

Wiener & Vardiيوةود لالق  و طق  يطا حثيها حثل لو  بع حثللدى. وحادحء  (2) م(2011)ن
 حثوظط ع يطنلم يىم م حسثايحم حثانظطلع بع تقو   حثتوحام يطا حثلم شطا و نظم اهم.

حثوظط ف( لشع أ لطف ءى  دا أن  بف  يلى  نمقيف نامئج ح دحء حثلهنع ) ه وب حث ت ءاو 
حسنل م، حثلهنع  حثيمنم حثلمدل )حثل اباا وحثإوحبي حثوظط طف(  حتام  حثقتح حا حثلهنطف  تعو ت 
ح دحء حثلهنددع ثددا   لشلددما   ددم  ح   ددم  ياوثددف حث و ددو  ءلنمصددت أتمتددطف بددف نيددمه حثللددى 

حاةماددف لشددع  ونب حثووهأ  ددا وبددلث    حثددوظط ف دحخددى حثلدداح   امثلنددم   حثالشطلطددف ياوثددف حث و ددو
م نهىن وسم  ن وشخص ةنوخانمننم  نيي ضن ألط   نبخ وةنوحثلال ى بع  حث منعتىم   حث إا 

ن وكفيتن؟
مددا هددى اللبقددة بددين السددمات الشخصددية واددألىاء  عددرض نتددائج التسدداؤل الثالدد  والخدداص ب 

 المهنى االوفي ىل لى  مللمات رياض األل ال بىولة الكويت ؟
 (27جدول )

 معامالت االرتباط بني حماور استمارة السمات الشخصية وحماور استمارة
 معلمات رياض األطفال بدولة الكويتاألداء املهنى )الوظيفى( لدى 

 احملاور
 حماور استمارة األداء املهنى )الوظيفي(

 املادي اجلانب املهنىاالنضباط 
 اختاذ

 القرارات

تطوير األداء 
 املهنى

ارة 
ستم

ور ا
حما

 
ا

صية
شخ

ت ال
سما

ل
 

 *0.569 *0.735 *0.801 *0.785 الثقة بالنفس
 *0.601 *0.755 *0.799 *0.901 االتزان االنفعاىل

 *0.567 *0.679 *0.933 *0.897 االجتماعية
 *0.666 *0.692 *0.735 *0.888 لتفاؤلا

 *0.933 *0.652 *0.731 *0.769 قيادةال

                                           
(1)  Nawach Kenneth & Winer Scott :  2000 , تة  ت    ءت. 
(2)  Http://www.home.attanet-nichoislll/change.htm. 
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طددف قو ددف  وة ددف دحثددف تحضددمئطم  يددطا  إددمو  ( وةددود لالقددف ت ت م 27يالددخ  ددا ةدداو  )
حتالم   حتا طم، حثىلما حثياضطف و إمو  حتالم   حتا طم، ح دحء حثوظط ف ثا   ايت  حثلنعقف 

(  0.05حثالشطلطف  حطا ةمءا ةلط  قطم  لم الا حس ت م، دحثف تحضمئطم  لنا  ىاو   لنو ف )
 (.0.933  0.566وتتحوحو يطا )

مدا هدى اللبقدة بدين السدمات الشخصدية وادألىاء        ؤل الثال  والخداص ب مناقشة نتائج التسا
 المهنى االوفي ىل لى  مللمات رياض األل ال بىولة الكويت ؟

حثىدددلما حتدددالم   حتدددا طم، ( أ،  لدددم الا حس ت دددم، يدددطا  إدددمو  27يالدددخ  دددا ةددداو  )
ياوثدف حث و دو   لشلما   م  ح   دم  ح دحء حثوظط ف ثا  حتالم   حتا طم، حثياضطف و إمو  

( حىدا تتحوحدو ةلطلهدم 0.05ةلطلهم دحثدف لندا  ىدالع  لنو دف )و لالقف ت ت م طف قو ف  وة ف 
حث قددف اددمثن ،  حستدديح، حتددالم   حتددا طم، ( و ددف تددا  لشددع أ،  إددمو  0.933   0.566 ددم يددطا )

  حث و ددوحسن لددمثع  حسةالملطددف  حثا ددم    حثقطددمد  حثلا تددطف ثددا   لشلددما   ددم  ح   ددم  ياوثددف 
حسنلد م، ح دحء حثوظط ف وحثلال شدف بدف حتالم   حتا طم، ثهم لالقف ح ت م طف قو ف وو طقف الإمو  

تعددو ت ح دحء   حتاددم  حثقددتح حا حثلهنطددف  حثيمنددم حثلددمدل )حثل ابدداا وحثإددوحبي حثوظط طددف(  حثلهنددع
 Defid خنعد م ف ن ي د حتف تثط   ويا       م توصش ه وب حثتثط   وأ،  م توصش ءلم  حثلهنع

Cramponوةدددود لالقددد  ح ت م طددد  يدددطا حثىدددلما حثياضدددطف وح دحء حثدددوظط عي (1)م(2010)ن  
يوةددود لالقدد  و طقدد  يددطا حثيهددا  (2)م(2011)نWiener & Vardiن يا وودونفوو ي اد حتددف و 

حثل ددددلو  بددددع حثللددددى. وحادحء حثددددوظط ع يطنلددددم يىددددم م حسثادددديحم حثانظطلددددع بددددع تقو دددد  حثددددتوحام يددددطا 
  شطا و نظم اهم.حثلم

نSoliman Ahamdy & et alسوووون م  نأحمووووخان أ وووود  ن لددددم ي ءددددا 
 و ددددو  حثىددددلما حثياضددددطف ولالقاهددددم اددددم دحء حثددددوظط ف يلددددا  ددددا لشددددع أ،  (5()4()3)م(2007)

حثلو ولما حثهم ف وخمصف بف حثاو  حثلاقا ف و لا ت ح دحء حثوظط ع  عش م   ئطىطم      نظلف 
  ءلم يلطف أ، حثنامئج حثىش طف لشع حثلىاو  حثانظطلف وحثلال شف صفأو  طئف ءمنو لم ف أو خم

بع لام حستاقتح  بع حثللى  وحنا م  حانامةطف  ولام حثت م حثوظط ف وءدلث  تنا دم  حثدوسء 
 وحسثايحم حثانظطلف  ووةود حثلايا  ا حثللوقما حثاع تلوق أدحء ح بتحد  دوح  م حثوظط طف.

                                           
(1)  Defid Crampon:  تة  ت    ءت . U.S.A. 2010. 
(2)  Http://www.home.attanet-nichoislll/change.htm. 
(3)  Soliman Ahamdy & et al., :  2007  تة  ت    ءت, p.3. 
(4)  Noish Working Group:  تة  ت    ءت  No. 99-101 (15/3/2009). 
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 حثلوح دىنلشدع أ،ن(1)م(2003)ن وصوب  نمحموف نمدسو ،ن ه ودا  لم ييطت أيلم  ءدال   د
حثاضدددوص  وةددد  لشدددع لوح دددى حثلهندددع أو حثدددوظط ع  دددف  ال دددف ح دحء حثلددد  ت  بدددف أو حثلىدددم لف

امثللددى   خمصددف ودوحبدد  وحتيم ددما وقددطم و هددم    لتبددف  ددا يلاش دد  و ددم ) ومفظوو ( ال شددف بددع 
 ) ومفقفللى  لالد   ) بتص  ا تقا   و م  وتإايما  اعش ما  ا ا  تاضف ( و م وفظ  ة)

 حثلدوح د وح نظلدف ووبدت  حثللدى وح شدتحل  ندمخ تالدلا حثادف حثانظطلطدف حث طئدف اد  تاضف  م و و
نحثانظطلف. وحثهط ى حادح  ف

The Conclusions And The Recommendations  

  The Conclusionsات :ـــــــاالستنتاج
وحثلال شدف  ثا   لشلدما   دم  ح   دم  ياوثدف حث و دوالص خلىف تلما شاضطف تم حتاا -1

 .حث قف امثن ،  حستيح، حسن لمثع  حسةالملطف  حثا م    حثقطمد  حثلا تطفنبف
 ثدا   لشلددما   دم  ح   ددم  ياوثدف حث و ددوتدم حتددااالص أ بلدف  اعش ددما ثدءدحء حثددوظط ف  -2

حثيمندددددم حثلدددددمدل )حثل ابددددداا وحثإدددددوحبي   حثلهندددددع حسنلددددد م، ياوثدددددف حث و دددددو وحثلال شدددددف بدددددف
 .تعو ت ح دحء حثلهنع  حتام  حثقتح حا حثلهنطف  حثوظط طف(

( 0.05دحثف تحضمئطم  لندا  ىداو   لنو د  )قو ف  وة ف دحثف تحضمئطم   نمب لالقف ح ت م طف  -3
ثدددا  يدددطا  إدددمو  أتدددالم   حثىدددلما حثياضدددطف و إدددمو  أتدددالم   ح دحء حثلهندددع )حثدددوظط ف( 

 .  لشلما   م  ح   م  ياوثف حث و و

  The Recommendationsات: ــــــالتوصي
الدم ثدا   لشلدما   دم  ح   دم  ياوثدف  تو   حس المم يانلطف وتعو ت حثىلما حثياضدطف  -1

 ياام حثللى بع  اح   حثتو ف ياوثف حث و و  ا خال  حثاو حا حثا قط طف.
ثشادددا  م لشدددع تعدددو ت    دددم  ح   دددم  ياوثدددف حث و دددوثدددا   لشلدددما و ددد  يتندددم ج تدددا   ف  -2

ح دحء حثوظط ع وحثلهنع  الم يلود امثن   حثادمم لشدع للشطدف حثدالشم ثدا    دى حثتو دف دحخدى 
 حثلنم   حثالشطلطف حثلااش ف ياوثف حث و و.

 لشلدددما ييدددم تلدددايى وو ددد   نظلو دددف لاحثدددف بدددف توز ددد  حثإدددوحبي حثلمديدددف وحثاتقطدددما ثدددا   -3
ثددا   لشلددما   ددم  ح   ددم   ،  ثدد  تددطي ا  ددا بملشطددف ح دحء حثددوظط ف م    ددم  ح   دد
 ياوثف حث و و.  ياوثف حث و و

                                           
 .28  ص م2003تدح   ح دحء  حثت م    لها حادح   حثلم ف  :  وصب  نمحمف نمدس ،ن ه د( 1)
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Personality traits and their relationship to professional performance 

for kindergarten teachers in the State of Kuwait 

Abstract of Research 

The aim of the research is to identify the personal 

characteristics of the kindergarten teachers, the performance 

parameters of the kindergarten teachers, the relationship between 

the personal characteristics and the professional performance of 

kindergarten teachers in Kuwait for 114 kindergartens, The sample 

was 30 kindergartens teachers, with a percentage of (26.34%), and 

the basic sample was 84 kindergartens teachers with a percentage of 

(73.68%), The most important results that five personal 

characteristics of the kindergarten teachers in terms of self-

confidence, emotional balance, social, optimism, and school 

leadership were extracted. Four requirements for the professional or 

(functional) performance of kindergarten teachers in professional 

discipline, (Professional rewards and incentives), professional 

decision making, professional development, there is a strong positive 

correlation relationship statistically significant at (0.05) between the 

personal features of the questionnaire and the aspects of the 

professional performance form of kindergarten teachers in Kuwait. 

 

 


