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اىنفاَاث اىَهُْت عيً عُْت ٍِ ىَقُاس اىخصائص اىضُنىٍترَت 

 باىتَرَض بَضتشفُاث شَاه اىََينت االردُّت اىهاشَُتاىعاٍيُِ 

 

 إعذاد

 عَر رضا ٍحَذ اىيبىُأ / 

 اىتعيًَُ باىََينت االردُّت اىهاشَُت إداري بَضتشفً األٍُرة بضَت

 دمتىراة تخصص"عيٌ اىْفش اىتربىٌ" باحث 

 جاٍعت عُِ شَش –ت اىتربُت ميُ

 شراف إ

 حضُِ حضِ طاحىُ أ.د/                                          ٍختار احَذ اىنُاهد/ أ.   

  تربىيأصتار عيٌ اىْفش اى                أصتارعيٌ اىْفش اىتربىي                             

 جاٍعت عُِ شَش                             جاٍعت عُِ شَش                               

 ً 1212 -هـ2441  عاً 
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  اىَضتخيص 

الكفايات المهنية على لمقياس إلى التحقق من الخصائص السيكومترية  الحالى هدف البحث

شمال المملكة االردنية الهاشمية العاملين بالتمريض بمستشفيات  من بسيطة عشوائية عينة

من العاملين (  058) من البحث مجتمع تكون شبه التجريبى، المنهج واستخدم ،

 من التحقق وتم،  من العاملين بالتمريض( 088البحث من) عينة وتكونت، بالتمريض

صدق المحك وصدق االتساق صدق المحكمين وى وهطرق   باربعة المقياس صدق

جات المقياس بطريقتين باستخدام كما تم التحقق من ثبات در،التحليل العامليالداخلى و

وأظهرت النتائج دالالت صدق وثبات مقبولة ، التجزئة النصفية ومعادلة ألفا كرونباخ 

 .للمقياس

 انخصائص انطكىيخرَت. -الثبات–الصدق –انكفاَاث انًهُُت  الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The current research aims to check the psychometric properties of the Scale of 

professional competencies  using the descriptive method: the research community 

consisted of (252) nursing workers in hospitals in the north of the Kingdom of  

Jordan, and the research sample consisted of (022) nursing workers in hospitals in 

the north of the Kingdom of  Jordan .The research checked Five  ways of validity 

:The first one is  validity of content validity of arbitrators and concurrent validity 

and moderation constructive honesty factor analysis, The 0 reliability of the scale 

was also verified in two ways: A method using the Alfa Cronbach coefficient and  

split – half method . The results showed an accepted validity and reliability 

indications for the scale. 

Keywords: professional competencies - Validity – Reliability- Psychometric 

Properties  



  ILAعضى انجًعُت انذونُت نهًعرفت        انجًعُت انًصرَت نهمراءة وانًعرفت   

 

  

722 

 

 

 

 ٍقذٍت

أدت التكنولوجيا الحديثة والمستجدات العممية والتقنية المعاصرة إلى تعرض الخدمات 

 جميع, إلى تغييرات وتطورات كبيرة جدًا في األردنالصحية في جميع أنحاء العالم, ومنيا 

, وىذا التأثير يتمثل بشكل أساسي في التمريضيةالمجاالت, بدأت تؤثر عمى كافة جوانب العممية 

بالمستشفيات التعميمية, فالتطورات التي تعرض ليا قطاع الخدمات  التمريضية ومستوى أداء نوع

الصحية كأحد القطاعات التي تعرضت لمتغيير, تزامن مع زيادة الطمب عمى الرعاية الصحية 

وسياسات الترشيد في النفقات,وىذا بدوره أدى إلى أعادة النظر في المناىج التعميمية والنظرية في 

لتواكب التغيير والتطور الذي حدث, وذلك لتمبية الحاجة إلى توفير  التمريضيةجال الخدمات م

 تتالءمأعداد من الكوادر من العاممين في القطاع الصحي الذين يمتمكون ميارات متنوعة 

 (.2009)سيد محمد ,  ديوالوضع الجد

 ,الكفايات فى إتقان مو والتقدم نحتاج إلى أداة دقيقة لقياس مدى النولتنمية الكفايات المينية 

العاملين بالتمريض بمستشفيات شمال المملكة االردنية افراد العينة من تحرك  معرفة  بغرض

الكفايات العممية , و  كفاية الشخصية ال كفايات المينية )مستوى ال نحو مراحل أعمى فىالهاشمية  

اكتساب الميارة والنمو المعرفى ية المينية ( و, والكفايات األدائية , والكفايات االجتماعية واألخالق

من و ,  يؤدى الى تحسين الخدمات الطبية  واالختيار المنطقى من بين االختيارات المتاحة بما

ستخدمت إتبين أنيا  الكفايات المينية ستخدمت فى قياس  إطالع عمى المقايس التي خالل اإل
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( ,  5002ناجى , وكاميميا فؤاد ,وعدنان حسين )مقياس : إياد ومنيا   لقياس الكفايات المينية 

( ,  5002( , ومقياس دارين نور الدين) 5002ومقياس فادى محمد , وفتحي عبد الرحمن )

 Ko.w، ويمُاش           Taylor   (2013)، ويمُاش  et al. ( 2004) Meretoja  ومقياس

(2017)   ،et al. (2018)     Nilsson ويمُاش، Holanda et al. (2018) 

( الكفايات المينية عمى أنيا أخذ المبادرة والمسئولية فى Karami,2017,13تناول )و    

وضعيات مينية؛ واتجاه اجتماعي تعبر فى الغالب عن ذكاء وفيم الفرد لموضعية المينية الخاصة 

ال ينبغي تقبمو إذ بو, وكثيرًا ما ارتبطت الكفاءة بالقدرة عمى تسيير المنصب, أو المعرفة بو , وىذا 

ليس بامتالك شيادة مينية نستطيع التصرف بكفاءة فى مجاالت الشغل التى تتميز بالحداثة 

 والتجديد, ولذا فيي تعبر عن القدرة الدائمة عمى تسيير الوضعيات المعقدة وغير المستقرة. 

ا الدور يتأثر إلى الكفايات المينية لمعاممين من الدور الذي يقوم بو العامل نفسـو, وىذتنبثق و 

بمثابة أحد  اإلداريينحد كبير بفمسفة المؤسسة التي يتبناىا نظام المنظمات, وتعتبر تقارير 

األساليب الميمة التي يمكـن االعتمـاد عمييـا في اشـتقاق الكفايات المينية, فان ذلك يرتكز أساسا 

وم بمالحظة السموك يحدد ما عمى مالحظة السموك كأساس الشـتقاق ىذه الكفايات, حيث أن من يق

خميل وما الذي عميو أن تتجنبو أثناء ممارستيا لمعمل اإلداري) ينبغي عمى الموظف أن يقوم بـو,

 .(22, 5002,الشماع,وخضير حمود
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القدرة عمى العمميات اإلدارية كالتخطيط والتنظيم والرقابة  المينية الكفايات تتضمنكما      

ـل بطريق سميمة تراعي الحداثة في األسموب القيادي. كالديمقراطية وما واإلشراف واالتصال والتواص

يتبعيـا مـن عمميـات التفويض, واستخدام نماذج حديثة في القيادة كاإلدارة باألىداف واإلدارة 

بالنتائج, واسـتخدام العصف الذىني وغيرىا من األساليب التي ثبت نجاحيا محميًا وعالميًا, وما 

لكفاية عمى ا, وتعتمد مكونات جيدة مع زمالء العمل ن إقامة عالقات إنسانية يترتب عمييا م

ضوء المعمومات, والميارات, واالتجاىات, حيث تترجم إلى أفعال سموكية أدائية قابمة لمقياس في 

الكفاية المينية بأربعة مفاىيم ىي: الكفاية كسموك, والتمكن من المعرفـة, ترتبط مفاىيم معينة. كما و 

 Abuرجة المقدرة, والكفاية عمى أساس السمات, ويجعل تمك المفاىيم أساسا لمكفاية المينيةود

Taleb,2013,71).) 

  خطوات بناء المقياس 

  اليدف من المقياس : -1

لدى عينة من العاممين بالتمريض بمستشفيات  المينية الكفاياتييدف مقياس إلى قياس 

مستشفيات محافظة اربد , وتوفير أداة  من ختيارىما تم شمال المممكة االردنية الياشمية 

سيكومترية  مستمدة من البيئة األردنية , وتتناسب مع أىداف الدراسة الحالية وطبيعة 

 عينتيا .
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 تم اشتقاق المقياس وعباراتو من المصادر اآلتية :تحديد مصادرالمقياس وعباراتو :  -2

 مثل الكفاءة المينية مت بقياس إطالع الباحث عمى عدد من المقاييس التي اىت
 (  5002إياد ناجى , وكاميميا فؤاد , وعدنان حسين ) الكفايات المينيةمقياس   -
 (  5002فادى محمد , وفتحي عبد الرحمن )   الكفايات المينية مقياس -
 (  5002دارين نور الدين) الكفايات المينية مقياس - 
  et al. ( 2004) Meretoja الكفايات المينية  مقياس -
          Taylor   (2013)الكفاءة المينية   مقياس - 
    Ko (2017) المينية الكفاياتمقياس  - 
 et al. (2018)     Nilsson المينية الكفاياتمقياس  - 
 .  Holanda et al. (2018) المينية الكفايات مقياس -

 ( ابعاد  كالتالى : 2من ) المقاييس التى اعدت لقياس  الكفايات المينية وتضمنت
 : كفايات شخصية 

وىى مجموعة من العوامل والصفات الشخصية التي يجب توافرىا لدى العاممين 

بالمستشفيات والتي تنعكس عمى إنجاز ميامو الوظيفية وتشمل المظير , والموضوعية , 

ات , واألمانة والصدق, واالنضباط , وقوة المالحظة , والضبط الذات , وتوكيد الذ

والوعي بالذات , والثقة بالنفس , والقدرة عمى القيادة , والتنظيم الذاتي , واالتزان 

 االنفعالي .
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 : كفايات عممية 

, وتتمثل في معرفتو  عممورورية ألداء الفرد لالض العمميةالمعمومات والميارات وتعنى 

د التي تنظم عممو , ومتابعتو لما كل ىو جديد فى مجال عممو , وعيو بالقوانين والقواع

طالعو عمى األساليب والفنيات  وثقافتو الواسعة لمقضايا المرتبطة بيذا التخصص , وا 

الحديثة في مجال عممو , وقدرتو عمى استخدام الميارات التكنولوجية وتوظيفيا فى مجال 

 . عممو

 : كفايات أدائية 

امـو الوظيفيـة, وحـل المشـكالت لمقيـام بمي التقويمو التخطيط والتنفيذ عمى الفرد عنى قدرة وت

 ,, وتنظـيم بيئــة العمــل , وتحمـل المســئولية , والمرونــة فــى التفكيـر أثنــاء حــل المشــكالت 

دارة األزمــــــات ,  الســــــمطة, وتفــــــويض دارة الوقــــــت , وا   وتوزيــــــعوتنظــــــيم االجتماعــــــات , وا 

 ئوليات ومتابعة العاممينوالمسوالميام  الواجبات

 ة المينية :الكفايات االجتماعية واألخالقي 

وىى مجموعة من الصفات والعوامل االجتماعية التي يجب توافرىا فى العاممين   

بالمستشفيات والتي تساعدىم عمى إقامة عالقات وروابط سميمة ومتينة مع المرضى 

دارة انفعاالتيم والتحكم  والزمالء كالتعاون , والتعاطف , وفيم انفعاالت اآلخرين , وا 
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قامة العالقات فييا , والوعي بمشا عرىم واىتماماتيم , والميارات االجتماعية , وا 

 اآلخرين , معإنسانية  عالقات بناءو  االجتماعيـة, المـشكالت حـلو االجتماعية , 

 بروح واإليمان,  ابتطبيقي األخالقي وااللتزام لمعمل قواعد وضع في العاممين ومشاركة

بداء,  فريق في والعمل الجماعة  وآلراء اآلخرين . فكارأل تقبلالو  لتقديروا االحترام وا 

, المتعمقة الكفايات المينية  العربية واألجنبية آلدبيات والدراسات السابقةاإلطالع عمى ا -

والتى أسيمت فى تشكيل تصور لدى الباحث حول كيفية بناء أبعاد وفقرات لإلستفادة منيا   

 المقياس,والشكل الذى ينبغى 

بصورتو المبدئية . أن يكون عميو المقياس   

المهنية الكفاياتلصورة األولية لمقياس ا  

, ويقوم  المينية الكفايات( بندًا  والذى يعبر عن ابعاد 52تكون ىذا المقياس من ) 

 -موافق  –المفحوص بإعطاء إجابة واحدة  لكل بند من بنود المقياس ) موافق بشدة 

رى ىذا المقياس بطريقة فردية أو غير موافق إطالقًا(  ويج  -غير موافق   -محايد 

جماعية ,  ويتضمن عبارات ذات اتجاه إيجابى و أخرى ذات اتجاه سمبى , وروعى فى 

 ( ذلك.0صياغة العبارات السيولة والوضوح  ويوضح جدول  رقم )  
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 (0جدول )  

 المهنية الكفاياتالصورة األولية لمقياس 

 العبارات السمبية  العبارات االيجابية عدد العبارات ابعاد مقياس الكفايات المينية 

 2 02 50 كفاية الشخصيةال

 3 05 02 الكفاية العممية

 2 02 50 الكفايات األدائية

 2 02 50 الكفايات االجتماعية واألخالقية المينية

 

 تصحيحو  المقياس وطريقة االجابة عن 

موافق  –س ) موافق بشدة ويقوم المفحوص بإعطاء إجابة واحدة  لكل بند من بنود المقيا

( 0/ 5/ 2/3/ 2وأعطيت الدرجات)غير موافق إطالقًا(    -غير موافق   -محايد  -

ويجرى ىذا  عمى التوالي بالنسبة لمفقرات اإليجابية, وعكسيا بالنسبة لمفقرات السمبية

المقياس بطريقة فردية أو جماعية ,  ويتضمن عبارات ذات اتجاه إيجابى و أخرى ذات 

يعتمد ( درجة, و 52/352وبذلك تراوحت الدرجة الكمية لممقياس ما بين ) ه سمبى ,اتجا

( أمام الخيار المناسب لو لكل عبارة من √تصحيح المقياس الحالى عمى وضع عالمة )

 عبارات المقياس.
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 ىينفاَاث اىَهُْت  اإلجرائٍاىباحث   تعرَف 

الخبـــرات والميـــارات  جموعـــةميعررررف الباحرررث الحرررالت الكفايرررات المينيرررة عمرررى أنيرررا     

 مـن مناسـب قـدرلـو  تـوفروالتـي  لفـردا يممكيـا أن يجب التي واالتجاىات والقدرات المعارفو 

الوظيفيــة  أعمالــوب لمقيــام تؤىمــوو  وعممــ يتطمبــو مــالمقيــام ب واإلمكانيــات والميــارات الخصــائص

 يستطيع, و  تقانوا   بفاعمية تطبيقيا عمى قادرا يصبحو  الوظيفي األداء حيث من بيا المكمف

 . المنشودة األىداف تحقيق في استخداميا

 بإتباع, فقرة ويتبعيا خمس إستجابات تم صياغة فقرات المقياس :المقياس صُاغت فقراث

 وقد روعي في صياغتيا ما يمي:, خماسيتدرج 

 فكرة واحدة فقط. نعفقرة أن تعبر كل  (0)

 بسيطة وسيمو يمكن فيميا.فقرة أن تكون كل  (5)

 مرتبطة بالميارة والبعد الذي تنتمي إليو.فقرة  أن تكون كل (3)

 وتضمنت تعميمات المقياس التالت:: صياغة تعميمات المقياس 

 اليدف من المقياس. (0)

 وصف موجز لطريقة اإلجابة عمى المقياس. (5)

 صحيحة وأخرى خاطئة.إجابة ال توجد  (3)

  جابة عنيا. إلدون افقرة  التنبيو بعدم ترك أي  (2)
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أثناء التطبيق, كما رُوعي استبعاد  وافيًا لتعميمات المقياس وقد رُوعي تقديم شرحاً 

ستجابة واحدة ا  ستجابات ذات النمط الواحد ) اختيار ستبعاد اإلا  ستجابات غير المكتممة و اإل

 فقط عمى جميع الفقرات( قبل عممية إدخال البيانات عمى الحاسب اآللي.

 الكفاءة المينية الكفاءة السيكومترية لمقياس

 نفاءة اىضُنىٍترَت ألداة اىبحث:عُْت اى

من العاممين بالتمريض بمستشفيات شمال المممكة  (300)  من الدراسة عينة تكونت

 –تشفى الرمثا الحكومى سمستشفيات محافظة اربد  ) م من اختيارىم تم االردنية الياشمية 

 نتكو  أن الباحث راع وقد تشفى معاذ بن جبل  ( سم  -مستشفى اليرموك الحكومى 

وكان   ,المستوى الثقافى واالقتصادى , العمر حيث من األساسية البحث لعينة ممثمة العينة

اليدف من عينة الدراسة السيكومترية  التاكد من الكفاءة السيكومترية لممقياس  ويوضح 

 ( وصف لعينة الدراسة السيكومترية.5جدول )   

 ( 5)  جدول

 ليا التابعة لمستشفيات ا حسب السيكومترية الدراسة عينة توزيع 
 المستشفى العدد %

 الرمثا الحكومى  لواء الرمثا محافظة أربد 2. 3..5
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 لواء بنى كنانة محافظة اربد  –اليرموك  000 32.5

لواء االغوار الشمالية محافظة  -معاذ بن جبل   002 32

 أربد

 

 Validityأواًل : الصدق :

    Face Validity ن المحكمي صدق( 1)   

 وضعت التى لمغرض موافقة تكون أن أجل ومن , األولية صورتو فى األختبار أعداد بعد

 من مجموعة عمى بعرضيا قام الباحث , الدراسة بطبيعة ارتباطا أكثر ونيكو  أجمو من

 بمغ وقد التربوية لمعممية وممارسين أكاديميين من واالحتصاص الخبرة ذوى من , المحكمين

النسبة المئوية  لمتعرف عمى أتفاق المحكمين   الباحث خدم وقد است(   2) المحكمين عدد

,وقد كانت نسبة اتفاق المحكمين عمى الكفاءة المينية عمى إبقاء الفقرات التى تقيس 

وتم االبقاء عمى تفاق المحكمين عمى فقرة المقياس, %, فأكثر صالحة إل2.المقياس

بعاد الفقرات التي لم تحصل عمى نسبة ستا  و  %.2.تفاق إالتي حصمت عمى نسبة  فقراتال

 مع إبداء بعض المالحظات, تفاق المطموبةاإل

  حول ارائيم ابداء منيم وطمب المحكمين آراء الستطالع خاصة استمارة االباحث أعد وقد
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  عباراتصياغة ال وضوح مدى - 0
 سوالقي وضعت ذىال لمبعد األسئمة انتماء مدى -5
 البعد لقياس السؤال أىمية مدى -3
  الدراسة أداة لتطوير مناسبة يرونيا سؤال أى إضافة -2

 أداة عمى ومقترحاتيم  ومالحظاتيم , آرائيم بابداء مشكورين المحكمون السادة تفضل ولقد
  التالى النحو عمى وذلك,  الدراسة

 (50و 2) رقم العبارة صياغة تعديل ( و  2و 3فى البعد األول تم حذف العبارة رقم )   -0
     (5و 5رقم ) اتالعبار  صياغة تعديل ( و02و 00فى البعد الثالث تم حذف العبارة رقم ) -5    

 (5) رقم تحمل التى العبارة صياغة تعديل( و 3فى البعد الرابع تم حذف العبارة رقم ) -3   
 ( عبار ة50وبناء عميو اصبحت عدد عبارات مقياس الكفايات المينية بعد التحكيم )   

 (3)جدول 

 حسب آراء المحكمين  المينية الكفاياتالعبارات المعدلة فى مقياس 

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل رقم العبارة البعد

 
 االول
 

لوائح و قواعد و قوانين و ظام يتعارض ن 5
   مع اىتماماتتالعمل بالمستشفى 

اشعر ان قوانين العمل فى المستشفى 
 تتعارض مع اىتماماتى

أحرص عمى الوقت وال ألتزم  بمواعيد  20
 العمل

أحرص عمى وقت العمل والتزم 
 بمواعيده 

 
 

 الثالث
أجد صعوبة فت التعامل مع  2

المشكالت التت تتواجد بالمستشفى 
 وحميا

اجد صعوبة فى حل المشكالت التى 
 تواجينى فى المستشفى
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األزمات أجد صعوبة فى التعامل مع  7 
دارتيا   بالمستشفىوا 

اجد صعوبة فى ادارة األزمات 
 بالمستشفى 

 
 الرابع 

 فريق فت والعمل الجماعة بروح أؤمن 7
 المستشفى أىداف لنجاح

أؤمن بروح الجماعة والعمل فت فريق 
  من اجل تحقيق اىداف المستشفى

 

 
 االجراءات السيكومترية 

  -:المينية الكفاياتمقياس ثبات أواًل : 

 -: الفاكرونباخ معامل   -0

 (300=ن) المينية الكفاياتلمقياس  الفاكرونباخ معامل ( 2)    جدول
ألفا معامل المينية ياتالكفاابعاد مقياس    م 

 0 كفايات شخصية 00..0
 5 كفايات عممية 0.523
 3 كفايات ادائية 22..0
 2 كفايات اجتماعية واخالقية  03..0
 2 المقياس ككل 0.250
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 عمى,  كرونباخ ألفا معامل باستخدامالمينية  الكفاياتياس مق ثبات بحساب الباحث قام

 شمال بمستشفياتمن العاممين بالتمريض  ( 300) عددىا البالغ االستطالعية العينة

 وىو(  0.202:  22..0) ألفا قيمة  وتراوحت اربد محافظة -  الياشمية االردنية المممكة

 عالي ثبات ذو حثالب قيد المقياس  إن عمى يدل إحصائيا دال معامل

  اىْصفُت اىتجزئت: ًً  ثاُّا ً

 النصفية التجزئة( ثبات مقياس الكفايات المينية بطريقة  2جدول )
 م المينية الكفايات ابعاد مقياس معامل الثبات

 0 كفايات شخصية 2.222
 5 كفايات عممية 2.200
 3 كفايات ادائية 2.207
 2 كفايات اجتماعية واخالقية 2.255

 5 المقياس ككل 2.257

  في النصفين, درجات استخدمت ثم  والزوجية الفردية فقراتو إلى المقياس تقسيم تم حيث

 ذلك ويمي ,½ ( ر) المقياس نصف ثبات معامل فنتج بينيما, االرتباط معامل حساب

  استخدام

ترواحت و  المقياس ثبات معامل لحساب Spearman Brown   براون سبيرمان معادلة

 . المقياس ثبات عمى تدل مرتفعة قيمة وىى(0.225: ..0.2)بين   الثبات  تمعامال
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 ثباث ٍفرداث اىَقُاس   -3

الفا بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد فى  لحساب ثبات المفردات بحساب معام

حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لمبعد  ثم تم مقارنة ىذه المعامالت  بمعامل 

الكمية لبعد , فان كامن معامالت الفا اقل من معامل الفا الكمية لمبعد فيى ثابتة وال  الفا

 تحذف 

 جدول )  (

 لمفردات مقياس الكفايات المينية  الفا لمعامب حساب ثبات المفردات
 البعد الرابع

 
 البعد األول البعد الثانى البعد الثالث

معامل 
 الفا

رقم 
 المفردة

معامل 
 الفا

رقم 
 ردةالمف

معامل 
 الفا

رقم 
 المفردة

معامل 
 الفا

رقم 
 المفردة

معامل 
 الفا

رقم 
 المفردة

معامل 
 الفا

رقم 
 المفردة

معامل 
 الفا

رقم 
 المفردة

معامل 
 الفا

رقم 
 المفردة

2.794 11 2.822 1 2.852 11 2.838 1 2.741 11 2.722 1 2.788 11 2.826 1 

2.781 12 2.822 2 2.846 12 2.849 2 2.718 12 2.735 2 2.773 12 2.797 2 

2.785 13 2.828 3 2.852 13 2.853 3 2.726 13 2.726 3 2.791 13 2.794 3 

2.784 14 2.784 4 2.836 14 2.845 4 2.711 14 2.734 4 2.794 14 2.792 4 

2.784 15 2.825 5 2.837 15 2.852 5 2.728 15 2.754 5 2.821 15 2.798 5 

2.782 26 2.795 6 2.837 26 2.759 6  2.734 6 2.795 26 2.791 6 

2.793 27 2.794 7 2.837 27 2.863 7 2.735 7 2.779 27 2.822 7 

2.793 28 2.795 8 

 

2.835 18 2.842 8 2.716 8 2.774 28 2.774 

 

8 

 

 

2.792 19 2.822 9  2.849 9 2.713 9   2.796 9 

 2.791 10 2.852 10 2.711 10 2.795 10 

 الفا العام لمبعد 0.801 الفا العام لمبعد 0.743 الفا العام لمبعد 0.854 الفا العام لمبعد 2.823
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ليصبح عدد  مفردات 2وبناء عمى ثبات  مفردات مقياس الكفايات المينية تم حذف 

  مفردة 22المقياس بعد اجراء الثبات  مفردات

 Validityالصدق :ثانيًا :

  Concurrent Validity اىَحل صذق
 

من   من 300 قواميا عينة عمى  ) اعداد الباحث( المينية الكفايات مقياس  تطبيق تم

 تم كما  ,محافظة اربد العاممين بالتمريض بمستشفيات شمال المممكة االردنية الياشمية

  العينة نفس  عمى  عبود وعالء عبد الجبار(  إعداد)  المينية ياتالكفامقياس  تطبيق

مقياس و   ) اعداد الباحث( المينية ياتالكفا مقياس بٍُ   اطدرجاحاال يعايم تلًُ وبهغج 

( وهً دانت عُذ يطخىي 2.222= ) عبود وعالء عبد الجبار(  إعداد )المينية ياتالكفا

 يًا َذل عهً صذق انًمُاش 2.22دالنت 

 Factor Analysis المينية الكفايات مقياسل العاممى التحميل -( 4)

 Exploratory factorial   Analysisحميـل العـاممي االستكشـافي التالباحـث  اسـتخدم

الصـــــدق العـــــاممى لممقيـــــاس, ولتحديـــــد أبعـــــاد المقيـــــاس, بطريقـــــة المكونـــــات   متحقـــــق مـــــنل
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تدوير العوامـل  وتم Holingل  Components Analysis,PcA Principalةاالساسي

 العينـــــة لـــــدرجات وذلـــــك درجـــــات  عمـــــى(. Promax Rotation) تـــــدويرًا مـــــائاًل بطريقـــــة

( 22) مـــن يتكـــون المينيـــة الـــذى الكفايـــات لمقيـــاس(   300) عـــددىا البـــالغ االســـتطالعية

 .عبارة

  : اىباحث اىَحناث اِتُت    واتبع

 . يتم أخذ العوامل التى جذرىا الكامن  أكبر من او يساوى الواحد الصحيح 

 أما العبارات التى  يتم اإلبقاء عمى العبارات التى تشبعت عمى عاممين ألكبر تشبع,

 تشبعت عمى ثالثة عوامل فأكثر يتم حذفيا.

  لمعامل وفقًا لمحك جيمفورد الذى يكـون لـو داللـة التقـل عـن محك التشبع الجوىرى 

(, لقبــول تشــبعات البنــود عمــى األبعاد,أنــو عنــد التركيــز عمــى الفائــدة 0. 3)≤القيمــة 

. )أمحمـد بوزيـان تيعـزة , تشـبعات الحد األدنـى لقبـول ال. يعتبر 3العممية فإن التشبع 

5005: 55.) 

و تم التحقق من مدى قابميـة البيانـات وكفايـة العينـة إلجـراء لمتحميـل العـاممي عمييـا  -

زة عـمن خالل مجموعة مـن المؤشـرات أو االختبـارات كمـا ورد فـي أمحمـد بوزيـان تي

 كما ىو موضح بالجدول :.(5005)
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 ( 22جذوه ) 

 ضتخذٍت فٍ اىتحقك ٍِ ٍالئَت اىبُاّاث ىيتحيُو اىعاٍيٍاالختباراث واىَؤشراث اىَ

 

 انهذف وانًذي انًثانٍ نالخخبار أو انًؤشر االخخبار أو انًؤشر و
2 Kaiser-Mayer-Olin ( K MO)  2.2ٌ حخخطً لًُخه انعُُت والَمُص يذي يالئًت 

7 Bartlett’s Chi-square test of 

sphericity 
الث االرحباط عٍ يصفىفت َمُص يذي بُعذ يصفىفت يعاي

أٌ وجىد عىايم والبذ اٌ   Identity matrixانىحذة 

 . حكىٌ لًُخه دانت

َمُص يذي بُعذ يصفىفت يعايالث االرحباط عٍ وجىد   Determinantانًحذد  0

 .22222حعذدَت خطُت والبذ أٌ حخخطً لًُخه 
 :وحى انخحمك يٍ انخحهُم انعايهٍ عهُها ورنك يٍ خالل 

 Bartlett's Test لمحكم عمى مدى كفاية العينة واختبار Kaiser-Meyer-Olinمحك  -

of Sphericity  وبمغت قيمتو محكKaiser_ Meyer - Olin  (0..25)  وىي قيمة

, حيث مربع )كاي(   Bartlett'sبمغت قيمة واختبار ,(0. 20أكبر من المحك )

ىو دال احصائًيا, ( و 00000عند مستوى داللة )50.0ودرجة حرية ( .52022.53)

وىي قيمة (Determinant=1.131E-41)وجاءت القيمة المطمقة لمحدد المصفوفة 

العاممي ويتضح ذلك  العينة لمتحميلا يدل عمى كفاية بيانات مم .( ,00000)أكبر من 

 اآلتي.من الجدول 
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 نهخحهُم انعايهٍ كفاَت انعُُت إلجراءولابهُت انبُاَاث   (27جذول)

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .862 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 26069.238 

df 2080 
Sig. .000 

وفيما يمي النتائج التي تم الحصول عمييا بعد إجراء عممية التحميل العاممي لمقياس 

 .  عايهٍُ بانخًرَط انكفاَاث انًهُُت نعُُت يٍ ان

( بُذ ًَثهىٌ عباراث انًمُاش وأضفرث َخائج انخحهُم 25ولذ حى إجراء انخحهُم انعايهٍ نـ )

( من التباين  %22.000 ) عوامل فسرت ماقيمتو اربعةاستخالص انعايهٍ نبُىد انًمُاش 

, (  25و 55و  50و  03) وىى ( عبارات2 استبعاد ) لمتغيرات المصفوفة ولكن تم

يىزعت عهً  فمرة( 22انًطخخهصت ) فمراثعذد انأن  فرت نتائج التحميل العاممي عنأس

 :ويتم عرض النتائج عمى النحو التالي عىايم  اربعت

 (03)الجدول 
 ( من العاممين بالتمريض300خالصة نتائج التحميل العاممي الستجابة )

 الكفايات المينيةعمى مقياس 
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التبـــــــــــــــــــــــاين  نســـــــــــــــــــــــبة الجذر الكامن رقم العامل

 المفسر%

 نسبة التباين المفسر التراكمي %

1 00.203 02.35. 02.35. 

5 00.205 02.022 35.225 

3 ..25. 03.532 22.555 
2 2.525 ...53 22.000 
  سبق ما وصف يمكن وبذلك

 (14جدول )

300= ن المينية الكفايات لمقياس  كفايات ادائية()   االول  العامل  

 رقم
 العبارة

 رقم  التشبع  لو المكونة والبنود ملالعا 
 العبارة

  التشبع  لو المكونة والبنود العامل 

أحرص عمى الوقت وال ألتزم   .0
 0.812 بمواعيد العمل

تنفيذ ما أقوم بو أستطيع  22
 من ميام بالمستشفى

 بنجاح

22. 

 ىو ما كل متابعة فى صعوبة أجد 50
 0.819 بالمستشفى عممت مجال فت جديد

تقويم ما ى القدرة عمى لد 46
أقوم بو من ميام 

 بالمستشفى

0.250 

 مجال فى جديد ىو كل أتابع 30
 0.935 بالمستشفى عممى

متابعة لدى القدرة عمى  47
بالمستشفى العاممين  

0.220 

 كأنموذج المستشفى فى أعمل 25
لآلخرين مينت  0.978 

يمكننت تنظيم االجتماعات  48
 بالمستشفى

0.255 
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 وسياسات ولوائح بقوانين التزم 23
 المستشفى

 إدارة عمى القدرة لدى 50 0.965
نجاز تحقيق فى الوقت  وا 

المستشفى أىداف  

0.230 

 فى والموائح اإلجراءات أطبق 22
بالمستشفى المينت أدائت  

يمكننت إقامة عالقات  52 0.973
إنسانية طيبة مع المرضى 

 والزمالء بالمستشفى

0..00 

 ىذا ترواحت عبارة ( 05)  بو تشبعت االول  العامل أن)  (   لجدو  استعراض من يتضح

 مقدارىا تباين نسبة العامل ىذا استوعب وقد( .0.25 :05..0) بين ما التشبعات

(    22.000) بمغت والتى ككل لممصفوفة العاممى التباين نسبة منمن (   .02.35)

 العامل سمى لذلك   ائيةالكفايات االد حول تدور العامل ىذا عبارات معظم ان حيث

  كفايات االدائية

 (02جدول )

 300= ن المينية الكفايات لمقياس(  كفايات شخصية   )الثانى    العامل

 رقم
 العبارة

 رقم  التشبع  لو المكونة والبنود العامل 
 العبارة

  التشبع  لو المكونة والبنود العامل 

0 
 الشخصت مظيري بحسن أىتم
 0.483 مستشفىال فت اآلخرين أمام

أحضر الندوات التى تتناول  28
موضوعات ترتبط بعممت 
 بالمستشفى داخل وخارج 

0.816 

أحترم وأوقر زمالئت العاممين  2
 0.655 بالمستشفى

أتطمع عمى الدوريات  30
والمجالت التى ترتبط 

0.835 
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 بمجال وظيفتت بالمستشفى

2 
 0.848 أتمتع بقوة مالحظة قوية

ب والفنيات أستخدم األسالي 32
الحديثة فت حل المشكالت 

 التى ترتبط بعممى 

0.685 

00 
أمتمك روح المبادرة فت مواجية 

 0.873 المواقف واألزمات

لدى القدرة عمى التخطيط  34
أقوم بو سوف ما الجيد ل

 من ميام بالمستشفى

0.797 

أميل الى التجديد واالبتكار فى  02
 التعامل مع المشكالت

تنظيم بيئة  فتبة أجد صعو  37 0.834
 العمل بالمستشفى

0.686 

02 
أتطمع إلى تطبيق كل ما ىو جديد 

 ويتصل بمينتت

القدرة عمى تحمل  تنقصنت 38 0.882
المسئولية فت إنجاز الميام 

 المرتبطة بعممت 

0.822 

05 
أقدم مصمحة اآلخرين عن 

 مصمحتت الخاصة

لدى المرونة الكافية فت  39 0.844
لتعامل التفكير فت أثناء ا

 مع المشكالت لحميا

0.800 

اكتساب المعرفة الكافية ب أىتم 02
لمقيام بميام عممت فت 

 المستشفى

أجد صعوبة فى التعامل مع  40 0.789
دارتيا األزمات  وا 

  بالمستشفى

0.847 

لدى حب استطالع إلى كل ما ىو  55
 جديد يرتبط بعممت بالمستشفى

0.626  

 ترواحت عبارات( 05)  بو تشبعت الثانى العامل نأ)  (   جدول استعراض من يتضح

 مقدارىا تباين نسبة العامل ىذا استوعب وقد( 5...0 :0.2.3)بين ما التشبعات ىذا

(   22.000) بمغت والتى ككل لممصفوفة العاممى التباين نسبة منمن (  02.022)
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 سمى لذلك الكفايات الشخصية النموفى  حول تدور العامل ىذا عبارات معظم ان حيث

 كفايات شحصيةل العام

 (   02جدول )

 300= نالكفايات المينية  لمقياس(  كفايات عممية )   الثالث   العامل

 رقم
 العبارة

 رقم  التشبع  لو المكونة والبنود العامل 
 العبارة

  التشبع  لو المكونة والبنود العامل 

5 
أتعامل مع زمالئت بالمستشفى 

 بصدق 
0.547 

شكل مستمر عمى األساليب أطمع ب 23
الحديثة فت المستحدثات العممية 
 المرتبطة بمجال عممت بالمستشفى

0.686 

قواعد و قوانين و ظام يتعارض ن 3
مع لوائح العمل بالمستشفى و 

   اىتماماتت
0.556 

استخدام اآلليات أجد صعوبة فى  24
 واألساليب جديدة المرتبطة بعممت 

0.666 

2 
القيادة فت  أفتقد إلى القدرة عمى
 0.561 العمل بالمستشفى

تنقصنت  القدرة عمى استخدام  25
الميارات التكنولوجية وتوظيفيا فت 

 مجال عممت 

0.907 

من الصعب تنظيم ذاتت فى  5
أثناء التعامل مع المواقف 

 المختمفة 
0.571 

أشارك فى الدورات وورش العمل  26
 التى تقدميا المستشفى لمعاممين بيا

0.200 

دى القدرة عمى الوعت بسمبياتت ل .
يجابياتت فت أداء ميام عممت   وا 

أشاىد البرامج التى تتناول  29 0.835
 موضوعات تتعمق بعممى بالمستشفى

0.827 

لدى القدرة عمى التسامح مع  2
 اآلخرين

أتبادل الخبرات والمعارف مع الزمالء  33 0.600
 العاممين بمستشفيات أخرى 

0.823 

ة إبداعية فى التعامل أتمتع بقدر  00
 مع المواقف والمشكالت

أجد صعوبة فت التعامل مع  35 0.567
المشكالت التت تتواجد بالمستشفى 

0.849 
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 وحميا 
أستطيع التأقمم مع األحداث  05

 الطارئة
أؤمن بمبدأ تفويض السمطة فت  36 0.858

 عممت 
0.500 

أتحمى باألمانة والموضوعية فى  02
 التعامل مع المواقف

لدى القدرة عمى توزيع الواجبات  41 0.800
 والميام والمسئوليات 

0.822 

 ىذا ترواحت عبارات( .0)  بو تشبعت العامل أن)  (   جدول استعراض من يتضح

 مقدارىا تباين نسبة العامل ىذا استوعب وقد( .2..0 :0.200) بين ما التشبعات

(   22.000) بمغت والتى ككل لممصفوفة العاممى التباين نسبة منمن (   03.532)

كفايات  العامل سمى لذلكالكفايات العممية  حول تدور العامل ىذا عبارات معظم ان حيث

 عممية .

 ( 05جدول )

 300= ن الكفايات المينية لمقياس(  كفايات اجتماعية واخالقية)   الرابع  العامل

 رقم
 العبارة

 رقم  التشبع  لو المكونة والبنود العامل 
 بارةالع

  التشبع  لو المكونة والبنود العامل 

لدى القدرة عمى حل المشكالت التت  22
 تقابمنت فى أداء ميامت الوظيفية

0.832 

من الصعب تقبل أفكار وآراء  58
اآلخرين فيما يتعمق 

بالقضايا الميمة التت تخص 
 العمل 

0.579 

لدى المرونة فى التفكير أثناء حل  20
 0.473 المشكالت

ير االحترام والحب أظ 59
 لزمالئت 

0.504 

أجد صعوبة فت فيم انفعاالت  23
 0.576 ومشاعر زمالئت بالمستشفى 

 0.500 أحترم زمالئت بالمستشفى 60
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تنقصنت الميارات االجتماعية الالزمة  22
 0.573 كت أنجح فت عممت 

أظير الدفء خصوصية  61
 وحسن المعاممة مع زمالئت

0.472 

مل مع المشكالت أفشل فت التعا 22
 0.581 االجتماعية وحميا بالمستشفى

أحترم وأقدر رأى زمالئت  63
 بالمستشفى

0.492 

 وضع أشارك زمالئت فت 64 0.831 أشارك زمالئت مناسباتيم المختمفة  22
 أخالقيا والتزام لمعمل قواعد

 بتطبيقيا

0.411 

أؤمن بروح الجماعة والعمل فت فريق  25
 لنجاح أىداف المستشفى

 والعمل الجماعة أؤمن بروح 65 0.641
فريق واحد فت  

0.631 

 ىذا ترواحت عبارات( 02)  بو تشبعت العامل أن)  (   جدول استعراض من يتضح

(  53...) مقدارىا تباين نسبة العامل ىذا استوعب وقد( 35..0 :0.200) بين ما التشبعات

 معظم ان حيث(   22.000) بمغت والتى ككل لممصفوفة العاممى التباين نسبة منمن 

كفايات  العامل سمى لذلكالكفايات االجتماعية واالخالقية  حول تدور العامل ىذا عبارات

وبناًء عمى ما تقدم من تفسير لمعوامل المستخمصة فإن النتائج في االجتماعية واالخالقية .

ما يدعي  حيث تكوينو الفرضي في قياس مجمميا تشير إلى سالمة ودقة ىذا المقياس من

 بصورتو الحالية فى البحث. ستخداموإقياسو وبالتالي سالمة 

 االتساق الداخمت ثالثًا : 

االتساق الداخمى لممفردات تم ذلك بحساب معامل االرتباط بين كل مفردة  صدق من متأكدل

 فىو  المينية ياتالكفالمقياس والدرجة الكمية لبعد وكذك بين كل مفردة والدرجة الكمية 
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 إلى اطيادرجاتا معامالت تصل لم التي مفرداتال استبعاد تم االرتباط عامالتم ضوء

 (    الجدول) ,ويوضح الداللة مستوى

  )  ( جدول

 البعد كل مجموعو (المينية كفايات ال )  ابعاد مقياس فى مفردة كل درجة بين االرتباط معامالت

 (300= ن) المينية ياتالكفاوالدرجة الكمية لمقياس  

 البعد الرابع  البعد الثالث البعد الثانى بعد األولال م
  االرتباط
 بمجموع 
 البعد

 االرتباط
 بالدرجة 
 الكمية 

  االرتباط
 بمجموع 
 البعد

 االرتباط
بالدرجة 
 الكمية

  االرتباط
 بمجموع 
 البعد 

 االرتباط
بالدرجة 
 الكمية

  االرتباط
 بمجموع 
 البعد

 االرتباط
بالدرجة 
 الكمية

0 0.827** 0.310** 0.502** 0.337** 0.449** 0.393** 0.337** 0.523** 

5 0.822** 0.352** 0.668** 0.396** 0.483** 0.291** 0.655** 0.294** 

3 0.942** 0.410** 0.841** 0.564** 0.504** 0.287** 0.069- 0.307** 

2 0.983** 0.434** 0.871** 0.610** 0.423** 0.354** 0.540** 0.212** 

2 0.971** 0.418** 0.527** 0.536** 0.732** 0.455** 0.291** 0.467** 

2 0.979** 0.431** 0.877** 0.599** 0.520** 0.412** 0.555** 0.177** 

5 0.971** 0.421** 0.832** 0.545** 0.437** 0.353** 0.534** 0.211** 

. 0.977** 0.438** 0.781** 0.508** 0.754** 0.474** 0.675** 0.320** 

2 0.965** 0.433** 0.662** 0.475** 0.715** 0.456** 0.633** 0.299** 

00 0.920** 0.341** 0.804** 0.502** 0.649** 0.424** 0.657** 0.311** 

00 0.089- 0.523** 0.847** 0.557** 0.633** 0.505** 0.672** 0.325** 

05 0.930** 0.351** 0.717** 0.508** 0.560** 0.450** 0.549** 0.262** 

03   0.791** 0.520** 0.815** 0.552** 0.579** 0.214** 
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02   0.715** 0.511** 0.495** 0.397** 0.579** 0.212** 

02   0.812** 0.498** 0.750** 0.515**   
02   0.812** 0.528** 0.758** 0.515**   
05   0.858** 0.58** 0.431** 0.320**   
0.     0.725** 0.450**   

   دالة غير إلى تشير -  (0005) داللة مستوى تشير(          * 0001) داللة مستوى تشير** 

وعند مستوى داللة  0.149  ( =0001ومستوى داللة ) 299القيمة الجدولية عند درجة حرية 

(0005  = )0.113 

البعد األول والدرجة  مفردات بين االرتباط معامالت جميع أن (..) الجدول من يالحظ

ما  إحصائيا دالة الكفايات المينية(  والدرجة الكمية لمقياس ادائيةكفايات الكمية لبعد  )  

الكفاءة البعد األول لمقياس  مفردات( وبناء عمى ذلك اصبح عدد 00رقم ) المفردةعدا 

 االرتباط مالتمعا جميع و (0.00جميعيا دالة عند مستوى دالة  ) مفردة( 00) ادائية

(  والدرجة الكمية لمقياس شخصيةكفايات البعد الثانى والدرجة الكمية لبعد  )   مفردات بين

البعد الثانى لمقياس  مفرداتوبناء عمى ذلك اصبح عدد  إحصائيا دالة المينية ياتالكفا

 0.00جميعيا دالة عند مستوى دالة    مفردة( 05)الكفاءة المينية 

كفايات البعد الثالث والدرجة الكمية لبعد  )   مفردات بين الرتباطا معامالت جميع و

وبناء عمى ذلك اصبح عدد  إحصائيا دالةالمينية  الكفايات(  والدرجة الكمية لمقياس عممية

جميعيا دالة عند مستوى دالة    مفردة(  .0) المينية الكفاياتالبعد الثالث لمقياس  مفردات
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البعد الرابع والدرجة الكمية لبعد   مفردات بين الرتباطا معامالت جميع أنو   0.00

ما عدا إحصائيا دالةالمينية  الكفايات (  والدرجة الكمية لمقياسكفايات اجتماعية واخالقية)

 ياتالكفاالبعد الرابع  لمقياس  مفرداتوبناء عمى ذلك اصبح عدد  ( 3العبارة رقم )

 ( 0.00 )ى دالة جميعيا دالة عند مستو  مفردة(  03) المينية

 0.00مفردة جميعيا دالة عند  22وبناء عميو تصبح عدد مفردات مقياس الكفايات المينية 

 االتساق الداخمى بين االبعاد والدرجة الكمية 
بالدرجة  الكفايات المينية ابعاد مقياسمن  بعدمدي ارتباط كل (   55جدول  ) يبين 

.المقياسالكمية لفقرات   
(   55  جدول)ال  

والدرجة الكمية  الكفايات المينيةبعد من ابعاد مقياس معامل االرتباط بين كل  يبين
سلممقيا  

الكفايات  مقياس ابعاد م
 المينية

قيمة  معامل االرتباط
 الداللة

مستوى 
 الداللة

**0.252 كفايات ادائية 0  0.000 0.00 
**0.222 كفايات شخصية 5  0.000 0.00 
**0.225 كفايات عممية  3  0.000 0.00 
كفايات اجتماعية  2

 واخالقية 
0.250**  0.000 0.00 

           α< 0.02االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة 
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االتساق الداخمى بين االبعاد والدرجة الكمية بالنظر إلى الجدول السابق والذي يوضح 

( 0.252ي بين )تراوحت معامالت االرتباط ف يتضح اآلتي السيكومتريةالدراسة  ةلعين

عمى وجود عالقات ارتباط طردية بين مما يدل ( , وجميعيا دالة إحصائيًا 0.225و)

, وىذا بدوره يؤكد صدق االتساق الداخمي.لممقياسوالدرجة الكمية  االبعادجميع   

 اىصىرة اىْهائُت ىيَقُاس 

 ,ةفقر  ست عشرة,وحذف  52من جممة  فقرة( 22يتكون المقياس فى صورتو النيائية من )

                -أبعادعمى النحو التالى كما بالجدول: اربعة عمى توزعت و 

 عاد فى صورتو النيائية بعمى اال الكفايات المينيةتوزيع عبارات مقياس  ( 53جدول )

 عددالفقرات  ارقام الفقرات المنتسبة  لمبعد االبعاد م

-22-22 -22  -23-25-30-50-.0 ادائيةكفايات  0
25-2.-25 

00 

- 55- 02- 05- 02-02-00-2-2-0 شخصيةكفايات  5
5.-30-35-32-35-3.-32-20 

05 

-53-02-05-00- 2-.-25- 3-5 عمميةكفايات  3
52-52-52-52-33-32-32-20 

0. 
كفايات اجتماعية  2

 واخالقية 
22- 20 -22-22-22-  25- 2.- 
22-20- 20 -23- 22 - 22 

03 
 22 المقياس أبعاد 2 2
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 اربع  ت( فم  رة ، يىزع  ت عه  ً 52بص  ىرحه انُهائُ ت ي  ٍ ) انكفاَ  اث انًهُُ  ت ىٌ يمُ  اش حك و

  - محايـد -موافـق  –بشـدة موافـق  ابعاد، وَخى االجابت باخخُار اجابت يٍ االجاباث اِحُ ت ،)

(، وَ  خى انخص  حُع بئعط  اء االخخُ  ار انط  ابك ان  ذرجاث إطالقــاً  غيــر موافــق  - غيــر موافــق

ألوزاٌ ف  ً حان  ت انفم  راث ،ف  ً حان  ت انفم  راث انًىجب  ت ،وعك  ص ا( 2-7-0-2-5االحُ  ت )

 .انطانبت

 تشـير إلـى فع ت عه ً انًمُ اشانذرجت انًرح ,(522:  22تتراوح درجة المفحوص ما بين )و

 انكفاَاث انًهُُت .اَخفاض  تشير إلى ًُخفضتانذرجت انانكفاَاث انًهُُت ،ارحفاع 
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 اىَراجع

 تاوالً : اىَراجع اىعربُ

 عًاٌ. :. دار انًطُرةانخحهُم انعايهٍ االضخكشافٍ وانخىكُذٌ(. 7227سة ) عأيحًذ بىزَاٌ حُ

 وجية من الجامعي لألستاذ المتطمبة المينية الكفاءة ( . 5000)  الحكمي الحسن إبراىيم
 التربية, كمية, رسالة ماجستير غير منشورة  ,المتغيرات ببعض وعالقتيا طالبو نظر

 . الطائف فرع رى,الق أم جامعة
 

بناء برنامج تدريبى قائم عمى كفايات مشرفى ( .  5002اياد ناجى محمد ,وعدنان حسين) 
. رسالة  التمريض السريرى فى الجامعات األردنية وقياس أثره فى تنمية تمك الكفايات 

 .دكتوراه غير منشورة , كمية الدراسات التربوية العميا , جامعة عمان العربية
 

  دار المسيرة لمنشر :, عماننظرية المنظمة .(5002لشماع , خضير حمود )خميل ا
 والتوزيع والطباعة , األردن.
الرضا الوظيفى وعالقتو بالكفايات ( .   5002دارين نور الدين , فتحى عبج الرحمن ) 

. رسالة ماجستير غير منشوره , كمية  دحالمينية لدى معممى أطفال التو 
 نفسية , جامعة عمان العربيةالعموم التربوية وال

إدارة المنظمات الصحية والطبية, مـنيج متكامـل فـي إطـار (:  5002سيد محمد جاد الرب)
 أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية ,المفاىيم اإلدارية الحديثة
بناء قائمة الكفايات المينية واالجتماعية ( .  5002فادى محمد , فتحى عبد الرحمنت ) 

.رسالة ماجستير غير منشورة , كمية  خصية لمعممى الطمبة الموىوبينوالخصائص الش
 الدراسات التربوية العميا , جامعة عمان العربية .
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 يهحك رلى )  (

 لائًت بأضًاء انطادة انًحكًٍُ 

 
 انجايعت انىظُفت األضى و

 جايعت عٍُ شًص –كهُت انخربُت  اضخار عهى انُفص انخربىي أ. د يحًىد عًر 2

 جايعت عٍُ شًص –كهُت انخربُت  اضخار عهى انُفص انخربىي أ. د ضهُر يحفىظ 7

 انجايعت االردَُت –كهُت انخربُت  اضخار عهى انُفص انخربىي أ. د حطاٌ انعًري 0

 جاٍعت اىُرٍىك/ االردُ –ميُت اىتربُت  انخربىياضخار عهى انُفص  أ. د يحًذ انطىانبت 2

 جايعت عٍُ شًص –كهُت انخربُت  اضخار عهى انُفص انخربىي أ. د صفاء عفُفً  5

 جايعت عٍُ شًص –كهُت انخربُت  يذرش عهى انُفص انخربىي د . رَهاو عطُت   2

 ٍعت جذارا/ االردُجا –ميُت اىتربُت  اضخار عهى انُفص انخربىي أ. د بذرَت انطايراًَ  2

 جايعت عٍُ شًص –كهُت انخربُت  يذرش عهى انُفص انخربىي د.  يحًذ هُبت 2

 جاٍعت اىُرٍىك/ االردُ –ميُت اىتربُت  اضخار عهى انُفص انخربىي أ. د َضال انشرَفٍُ  2
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 ( 2ممحق رقم )  

 مقياس الكفايات المينية  ) الصورة النيائية(
 
    

  جامعة عين شمس 
                                                                            كمية التربية               
 قسم عمم النفس التربوي  

 الثقة بالنفسمقياس 
 إعداد

    المبون محمد رضا عمر
 لمحصول عمى درجة دكتوراة الفمسفة فى التربية 

 عمم النفس التربوي () تخصص 
 شراف إ

 ٍختار احَذ اىنُاهد/ أ.                                                  حضُِ حضِ طاحىُ .د/أ

  تربىيأصتار عيٌ اىْفش اى                أصتارعيٌ اىْفش اىتربىي                              

 جاٍعت عُِ شَش                جاٍعت عُِ شَش                                            
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موافق  العبارات م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

      أحرص عمى الوقت و ألتزم  بمواعيد العمل 1

 مجال فت جديد ىو ما كل متابعة فى صعوبة أجد 2
 بالمستشفى عممت

     

      بالمستشفى عممى مجال فى جديد ىو كل أتابع 3

لآلخرين مينت كأنموذج ىالمستشف فى أعمل 4       

المستشفى وسياسات ولوائح بقوانين التزم 5       

 المينت أدائت فى والموائح اإلجراءات أطبق 6
 بالمستشفى

     

 تنفيذ ما أقوم بو من ميام بالمستشفىأستطيع  7
 بنجاح

     

تقويم ما أقوم بو من ميام لدى القدرة عمى  8
 بالمستشفى

     

بالمستشفى متابعة العامميندرة عمى لدى الق 9       

      يمكننت تنظيم االجتماعات بالمستشفى 10

يمكننت إقامة عالقات إنسانية طيبة مع المرضى  11
 والزمالء بالمستشفى

     

      فت اآلخرين أمام الشخصت مظيري بحسن أىتم 12
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 المستشفى

      أحترم وأوقر زمالئت العاممين بالمستشفى 13

      أتمتع بقوة مالحظة قوية 14

      أمتمك روح المبادرة فت مواجية المواقف واألزمات 15

أميل الى التجديد واالبتكار فى التعامل مع  16
 المشكالت

     

موافق  العبارات م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

      أتطمع إلى تطبيق كل ما ىو جديد ويتصل بمينتت 17

      أقدم مصمحة اآلخرين عن مصمحتت الخاصة 18

اكتساب المعرفة الكافية لمقيام بميام عممت ب أىتم 19
 فت المستشفى

     

لدى حب استطالع إلى كل ما ىو جديد يرتبط  20
 بعممت بالمستشفى

     

أحضر الندوات التى تتناول موضوعات ترتبط  21
 بعممت بالمستشفى داخل وخارج

     

أتطمع عمى الدوريات والمجالت التى ترتبط بمجال  22
 وظيفتت بالمستشفى

     

     أستخدم األساليب والفنيات الحديثة فت حل  23
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 المشكالت التى ترتبط بعممى

أقوم بو سوف ما الجيد للدى القدرة عمى التخطيط  24
 من ميام بالمستشفى

     

      ستشفىتنظيم بيئة العمل بالم فتأجد صعوبة  25

القدرة عمى تحمل المسئولية فت إنجاز  تنقصنت 26
 الميام المرتبطة بعممت 

     

لدى المرونة الكافية فت التفكير فت أثناء التعامل  27
 مع المشكالت لحميا

     

دارتيا األزمات أجد صعوبة فى التعامل مع  28 وا 
 بالمستشفى 

     

       أتعامل مع زمالئت بالمستشفى بصدق 29

لوائح العمل و قواعد و قوانين و ظام يتعارض ن 30
   مع اىتماماتتبالمستشفى 

     

      أفتقد إلى القدرة عمى القيادة فت العمل بالمستشفى 31

موافق  العبارات م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

من الصعب تنظيم ذاتت فى أثناء التعامل مع  32
تمفة المواقف المخ  

     

يجابياتت فت  33 لدى القدرة عمى الوعت بسمبياتت وا 
 أداء ميام عممت 

     



  ILAعضى انجًعُت انذونُت نهًعرفت        انجًعُت انًصرَت نهمراءة وانًعرفت   

 

  

022 

 

 

 

      لدى القدرة عمى التسامح مع اآلخرين 34

أتمتع بقدرة إبداعية فى التعامل مع المواقف  35
 والمشكالت

     

      أستطيع التأقمم مع األحداث الطارئة 36

فى التعامل مع  أتحمى باألمانة والموضوعية 37
 المواقف

     

أطمع بشكل مستمر عمى األساليب الحديثة فت  38
المستحدثات العممية المرتبطة بمجال عممت 

 بالمستشفى

     

استخدام اآلليات واألساليب جديدة أجد صعوبة فى  39
 المرتبطة بعممت 

     

تنقصنت  القدرة عمى استخدام الميارات  40
فت مجال عممت  التكنولوجية وتوظيفيا  

     

أشارك فى الدورات وورش العمل التى تقدميا  41
 المستشفى لمعاممين بيا

     

أشاىد البرامج التى تتناول موضوعات تتعمق  42
 بعممى بالمستشفى

     

أتبادل الخبرات والمعارف مع الزمالء العاممين  43
 بمستشفيات أخرى 

     

شكالت التت تتواجد أجد صعوبة فت التعامل مع الم 44
 بالمستشفى وحميا 
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ى بالمستشفىأؤمن بمبدأ تفويض السمطة فت عمم 45    

 

   

موافق  العبارات م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 اطالقا

لدى القدرة عمى توزيع الواجبات والميام  46
 والمسئوليات 

     

نت فى لدى القدرة عمى حل المشكالت التت تقابم 47
 أداء ميامت الوظيفية

     

      لدى المرونة فى التفكير أثناء حل المشكالت 48

تنقصنت الميارات االجتماعية الالزمة كت أنجح فت  49
 عممت 

     

أفشل فت التعامل مع المشكالت االجتماعية وحميا  50
 بالمستشفى

     

      أشارك زمالئت مناسباتيم المختمفة  51

بروح الجماعة والعمل فت فريق لنجاح  أؤمن 52
 أىداف المستشفى

     

من الصعب تقبل أفكار وآراء اآلخرين فيما يتعمق  53
 بالقضايا الميمة التت تخص العمل 

     



  ILAعضى انجًعُت انذونُت نهًعرفت        انجًعُت انًصرَت نهمراءة وانًعرفت   

 

  

022 

 

 

 

      أظير االحترام والحب لزمالئت  54

      أحترم زمالئت بالمستشفى 55

أظير الدفء خصوصية وحسن المعاممة مع  56
 زمالئت

     

      أحترم وأقدر رأى زمالئت بالمستشفى 57

 والتزام لمعمل قواعد وضع أشارك زمالئت فت 58
بتطبيقيا أخالقيا  

     

فريق واحد فت والعمل الجماعة أؤمن بروح 59       

 
 

 


