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 اخلصائص السيكومرتية

 لكفاءة املهنيةملقياس ا 

 
 فتحي قاسم رأ.د. اند

أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية واإلرشاد 
 جامعة عني مشس -النفسي كلية الرتبية

 عبري صاحل عبد هللا اهلران .أ

ابحثة دكتوراه الفلسفة قسم الصحة 
 النفسية واإلرشاد النفسي

 مقدمة:

ته العملية من خالل تفوقه يف أداءيز فاعليته و تعد الكفاءة كصفة مميزة لإلنسان مبثابة مسة حت 
امتالكه العلوم األساسية واملهارات الالزمة ألداء مهامه الوظيفية على أن يكون هذا األداء فعال موافقا 

استعمل يف البداية يف ميدان العمل عندما كان االهتمام  املهنية للتوقعات احملددة. إن مفهوم الكفاءة
، ابختبار العمال الذين تتوفر فيهم الكفاءات اليت تناسب منصب على حتقيق أحسن وأكثر إنتاج

 وظائف معينة "العامل املناسب يف املكان املناسب".

 املفهوم والتعريف: -الكفاءة املهنية

هنة، وسو  نقوم يف البداية شقني: األول الكفاءة والثاين امل يتكون مصطلح الكفاءة املهنية من 
صطالحيا، مث نتبع ذلك ابحلديث عن الكفاءة املهنية والعالقة بني بتحليل هذان املصطلحان لغواي وا

 الكفاءة املهنية والفاعلية.

 تعريف الكفاءة لغويا واصطالحيا: (أ

يذكر الفريوز آابدي: كافآة مكافأة وكفاء: جازاه، وكافآه فالان: ماثله وراقبه، واحلمد هلل كفاه الواجب، 
والكفاء بفتحها ومدها. وهذا كفاءة وكفأته وكفيئة وكفوه  أي: ما يكون مكافئا له، واالسم: الكفاءة
(. ويقول بن زكراي: الكفء 30ه: 1031. )الفريوز آابدي، وكفوه وكفؤوه: مثله. واجلميع أكفاء وكفاء
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"، والتكافؤ التساوي. قال رسول هللا صلى 4( "اإلخالص: َوَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد  املثل، قال هللا تعاىل  )
( وورد يف لسان 003ه. 1411 عليه وسلم: )املسلمون تنكافأ دمامهم( أي تتساو . )بن زكراي، هللا

، وكذلك الكفء العرب البن منظور: كافأه على الشيء مكافأة وكفاء: جازاه. والكفيء: النظري
والكفوء، واملصدر الكفاءة، وتقول ال كفاء له، ابلكسر، وهو يف األصل مصدر، أي ال نظري له. 
والكفء: النظري واملساواة، ومنه الكفاءة يف النكاح، وهو أن يكون الزوج مساواي للمرأة يف حسبها 
ودينها ونسبها وبيتها وغري ذلك. والكفاءة للعمل: القدرة عليه وحسن التصر  فيه، وهي كلمة مولدة. 

 (.100: 0313)ابن منظور، 

ملماثلة يف القوة، ومنها الكفاءة يف العمل، أي فالكفاءة يف املعاجم اللغوية العربية تعر  أبهنا ا 
القدرة عليه وحسن تصريفه، والكفء هو القادر على تصريف العمل، والكفء الذي ال نظري له. 

 (.300: 0334)املعجم الوسيط، 

وقد ظهر سنة  Competenceأما يف اللغة اإلجنليزية فلفظة الكفاءة مشتق من أصل التيين  
تعين: كفاية  Competency or Competenceوربية مبعان خمتلفة. فكلمة م يف اللغات األ1031

، فإن ذلك يعين أنه مؤهل ومناسب، Competentالوسائل لتوافر الضرورايت احلياتية وكون الفرد كفئا 
أو أنه ميتلك القدرات واالستعدادت الكافية ألداء أو تطوير عمل ما، وهذه الكلمة مرادفة لكلمة 

Sufficiency ، واليت تعين حد الكفا  يف احلياة، أو كفاية الوسائل لتلبية االحتياجات )وليد
 (.14: 1000الكندري، 

:" بـأهنا الوسائل الكافية لألساسيات، واملالئمة للحياة والفرد Websterوعرفها قاموس ويسرت  
ان )أمحد حجي، الكفء هو من ميتلك القدرة على األداء الوظيفي، كما أنه املؤهل أو املناسب قانو 

1004 :003.) 

( أول من أشار إىل دافع الكفاءة عموما 003 :1090)  Whiteويعد هوايت  
Motivation Competence  يولدون ولديهم دافع أويل حيث رأ  أن مجيع أفراد اجلنس البشري

عد على حنو السيطرة على البيئة، وهو ما يطلق على دافع الكفاءة، وافرتض أن وجود هذا الدافع يسا
إىل أن  Bandura & Shunkتفسري أنواع من السلوك. ولعل هذا يتفق مع ما أشار ابندورا وشونك 

الكفاءة متثل القدرة على أداء السلوك الذي حيقق النتائج املرغوبة، يف املواقف واجلوانب املختلفة، 
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(. إال أن bandura & Shunk 1981: 586واإلمكانية على تغيري  الواقع والتأثري يف البيئة )
على أهنا القدرة على األداء الوظيفي يف السياق احملدد ( الكفاءة 1001 :13) Jenkinsجنكنس 

 وذلك بفضل التنشئة االجتماعية وأتثريها يف إمكانيات وقدرات اإلنسان فهي مكون اجتماعي.

ابجملال  وميكن القول أن الكفاءة كلمة عامة تستعمل يف جماالت متنوعة وليست مرتبطة فقط 
 املهين. وفيما يلي بعض التعريفات اليت حتدد الكفاءة كمفهوم عام:

نية واملهارات املعرفية، والنفسية احلركية االتصرفات االجتماعية الوجد فالكفاءة هي جمموعة من 
اليت متكن من ممارسة نشاط، وظيفة، دور، مهمة، أو عمل معقد على أكمل وجه )حممود كامل الناقة، 

1013 :11.) 

كما أن الكفاءة هي جمموعة من املعار  والقدرات الدائمة، واملهارات املكتسبة عن طريق  
 (.114: 1003استيعاب معار  وخربات مرتبطة فيما بينها يف جمال معني. )أمحد اللقاين وآخرون، 

( إىل أن الكفاءة هي "القدرة على أداء سلوك معني يرتبط 01: 1431وذهبت هالة خبش ) 
مبجموعة من التصرفات أو احلركات أو األفعال أو األقوال، وتتكون من جمموعة عنها  م معينة ويعربامبه

من املعار  واملهارات واالجتاهات، اليت تتصل اتصاال مباشرا مبجال معني وتؤدي مبستو  معني من 
 اإلتقان يضمن حتقيق األهدا  بشكل فعال.

ن الكفاءة هي القدرة على أداء العمل بطريقة وتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة أ 
صحيحة على الوجه املطلوب وبشكل متقن، يقول صلى هللا عليه وسلم، إن هللا حيب إذا عمل أحدكم 

( ويف احلديث إشارة إىل الكفاءة املقصودة 113 /0عمال أن يتقنه" )رواه البيهقي( يف شعب اإلميان )ج
 يف هذا البحث.

 :"تعريف املهنة (ب

م املهنة عدة مرتادفات منها احلرفة والوظيفة والعمل، ويورد املعجم الوسيط تعريف لغواي للمهنة فهي ملفهو 
( أي جمموعة من األعمال تتطلب 103 /0العمل، والعمل حيتاج إىل خربة ومهارة. )املعجم الوسيط 

ن االحرتا ، وهو مهارات معينة يؤديها الفرد من خالل ممارسات تدريبية. أما مفهوم احلرفة: لغة: م
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أي: عمل ميارسه اإلنسان حيتاج إىل تدريب قصري. أما مفهوم ( 133 /1الكسب. )املعجم الوسيط، 
الوظيفة: لغة: ما يقدر من عمل أو طعام أو رزق وغري ذلك يف زمن معني، وأتيت مبعىن اخلدمة املعينة. 

من عدة أنشطة جمتمعة مع  ( واصطالحا: وحدة من وحدات العمل تتكون1304 /0)املعجم الوسيط، 
بعضها يف املضمون والشكل وميكن أن يقوم هبا موظف واحد أو أكثر )حممد الربعي، وحممد التوجيري، 

أو: كيان نظامي يتضمن جمموعة من الواجبات واملسئوليات توجب على شاغلها  (119ه: 1414
إن املوظف العام هو "الشخص الطبيعي التزامات معينة، مقابل متتعه ابحلقوق واملزااي الوظيفية، وعليه ف

الذي يشغل إحد  الوظائف العامة اخلاضعة لنظام اخلدمة املدنية أو أحد األنظمة الوظيفية اخلاصة  
كنظام الوزراء ونظام القضاء وغريها ابلشروط واملؤهالت املطلوبة لشغل أي من تلك الوظائف )حممد 

 (.10: 0339اخلميس، 

( فالعمل هو ما 301 /0جم الوسيط، املعاملهنة، والفعل عن قصد. )أما مفهوم العمل: لغة:  
يقوم به اإلنسان من نشاط إنتاجي يف وظيفة أو مهنة أو حرفة. وهذا يبني لنا ركين العمل األساسيني: 

ال حيبذ النشاط واإلنتاج، فالنشاط هو لب العمل، سواء كان نشاطا جسداي أو ذهنيا. ولذا فإن اإلسالم 
 ى املكاسب دون نشاط، وهلذا حرم اإلسالم القمار؛ ألنه وسيلة للقعود والكسل.احلصول عل

 ج( تعريف الكفاءة املهنية:

إن مفهوم الكفاءة املهنية استعمل يف البداية يف ميدان العمل عندما كان االهتمام منصب على  
ناسب وظائف معينة حسن وأكثر إنتاج، ابختيار العمال الذين تتوفر فيهم الكفاءات اليت تحتقيق أ

 "العامل املناسب يف املكان املناسب" وفيما يلي نعرض لثالثة تعريفات للكفاءة املهنية:

ممارسة وظيفة، التعريف األول: الكفاءة املهنية هي قدرة شخص ما على استعمال مكتسباته من أجل 
 حرفة أو مهنة حسب متطلبات حمددة ومعرت  هبا يف عامل الشغل.

 (.001: 0333سن الشماع، خيضر كاظم محود، )خليل حممد حم

التعريف الثاين: الكفاءة املهنية مفهوم عام يشمل القدرة على استعمال املهارات واملعار  الشخصية يف 
وضعيات جديدة داخل إطار حقله املهين. كما تتضمن أيضا تنظيم العمل وختطيطه وكذلك االبتكار 
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دية كما أن الكفاءة تتضمن املزااي الفردية الضرورية للتعامل مع والقدرة على التكيف مع نشاطات غري عا
 (.004: 0333الزمالء، اإلدارة، واملواطنني )عبد الغفار حنفي، 

التعريف الثالث: الكفاءة املهنية هي القدرة على القيام ابألدوار واملهام املتعلقة بوظيفة عمل، وتشتمل  
اعية العاطفية، املهارات املعرفية، املهارات النفسية، واحلسية كفاءة ما على جمموعة من التصرفات االجتم

احلركية اليت متكن من ممارسة وظيفة، نشاط، أو مهمة بدرجة من اإلتقان تناسب أدىن متطلبات سوق 
 (.00: 1400العمل. )عمر بن عبد هللا مصطفى مغريب، 

 ومن خالل التعريفات السابقة للكفاءة املهنية ميكن استنتاج أن:

التعريف األول: حيصر مفهوم الكفاءة يف القدرة على ممارسة وظيفة معينة وحمددة، وهذا يعطي  
 مفهوما ضيقا للكفاءة، حبصره يف جمال إجناز العمل فقط.

أما التعريف الثاين والثالث: وابلرغم من ارتباطهما ابجملال املهين فهما يعطي مفهوما أوسع ملصطلح كفاءة 
 از فقط إىل:مهنية، يتعد  اإلجن

 تنظيم  وختطيط العمل. -

 ابتكار احللول. -

 التكيف مع األوضاع اجلديدة املفاجئة. -

 االهتمام ابلعالقات اإلنسانية مع الزمالء واإلدارة واملتعاملني اآلخرين. -

وجتدر اإلشارة هنا إىل التفريق بني الكفاءة واملهارة واملعار ، فاملعار  ترتبط ابلتكوين النظري، يف حني 
الكتساب الكفاءة. كما جيب التفريق بني املهارة تتصل ابجلانب التطبيقي، ومها عامالن أساسيان  أن

الكفاءة املهنية واملهارات االجتماعية: ابلرغم من التداخل الكبري بني الكفاءة واملهارات االجتماعية 
عايل، القدرة على التمييز، اإلبداع، الوجدانية، مثل: الدقة املعرفية، املبادرة، احلكم الذايت، االستقرار االنف

الثقة يف النفس، االنبساط، التحكم االنفعايل، وغريها من السمات اليت يعتربها البعض كفاءات يتصف 
هبا شخص معني. واحلقيقة إهنا ال تنطبق مع التعريف الذي حيدد مفهوم الكفاءة املهنية. فاملهارات 

 /ما هو احلال ابلنسبة للمهارات املعرفية واملهارات النفسالوجدانية جزء من الكفاءة ك /االجتماعية
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حركية. إهنا متثل البعد الوجداين للكفاءة املهنية، وهي يف أغلب األحيان مهارات وردود أفعايل يكون هلا 
يف بعض احلاالت أتثري دال على درجة النجاح أو الرسوب ابلنسبة للشخص. إهنا تدخل يف معايري 

دد مكوانت الكفاءة املهنية، وتشكل جزءا من شخصية األفراد. وجتدر اإلشارة إىل حسن األداء اليت حت
أن مكوانت الكفاءة ميكن أن حتمل تسميات خمتلفة حسب األوساط، وكذلك شأن درجة الدقة 
املستعملة يف وصف الكفاءات اليت ميكن أن تتغري أيضا من وسط إىل آخر. )عمر بن عبد هللا مصطفى 

 (.43: 1400مغريب. 

 إال أنه ميكن أيضا تعريف الكفاءة املهنية حسب املنظور الذي ينظر هبا إليها:

 ل:االكفاءة املهنية من وجهة نظر العم 

هي القدرة اليت يظهرها الفرد يف وضع معارفه حيز التنفيذ". كما تعر  الكفاءة املهنية على أهنا "هي 
ضحة والقابلة للقياس يف إطار النشاط. كما ميكن القدرات على إجناز جمموعة من املهام احملددة والوا

تعريفها على أهنا: "الرشد يف استخدام املوارد املتاحة ابلشكل الذي حيقق أعلى مردودية وذلك إبشباع 
حاجات ورغبات األفراد العاملني ورفع الروح املعنوية لديهم ليعزز رغبتهم واندفاعهم للعمل". وقد حدد 

فاءة املهنية وهي "عامل األداء والرضا، عامل القدرة على التطوير، والعامل النمري ثالثة عوامل للك
 (.03: 1431الشخصي. )عبد الرزاق حممد أمحد النمري، 

 :بينما الكفاءة من وجهة نظر اإلدارة 

فهي النظام القادر على ختفيض تكاليف املوارد األزمة إلجناز األهدا  احملددة واملرغوبة دون 
ت النظام". مبعىن أهنا القدرة على أداء األشياء بطريقة صحيحة، ومن مثة فهي التضحية مبخرجا

تعتمد على مفهوم املدخالت واملخرجات فالنظام الكفء هو الذي يتمكن من حتقيق خمرجات 
تفوق املدخالت املستخدمة. كما تعر  الكفاءة اإلدارية على أهنا: إجناز املهام اإلدارية بكفاءة، 

ط والتنظيم ة هي اليت متلك مستو  جيد من اخلربات العامة يف جماالت التخطيفاإلدارة اجليد
 (.149: 0330عبد الرمحن إدريس،  اثبت والتوجيه والرقابة. )

 فاعلية الذاتية:العالقة بني الكفاءة املهنية واله( 
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إن احلديث عن الكفاءة املهنية ابعتبارها مصطلح حديث التداول، جيعلنا نصطدم بعدة  
للمهارة، اخل معه بشكل أو آبخر، كما هو األمر ابلنسبة طلحات ومفاهيم سيكولوجية تتدمص

د ، والسلوك، والفاعلية واإلجناز، وسو  نتطرق للحديث عن املصطلح واالستعداد، والقدرة، واهل
األخري بشكل موجز، حىت نتمكن من حتديد مفهوم الكفاءة املهنية بشكل أكثر وضوحا ومتيزا عن 

 هيم اجملاورة له.املفا

( الفاعلية أبهنا "مد  صالحية العناصر 1034وتعر  املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ) 
املستخدمة )املدخالت( للحصول على النتائج املطلوبة )املخرجات(. كذلك فإن قاموس اإلدارة 

ت املمكنة ( يعر  الفاعلية أبهنا حتقيق األهدا  الصحيحة من وجهة نظر أفضل التفسريا1030)
 كردي، موقع على شبكة االنرتنت(.  لظرو  التجارة وإمكاانت الربح. )أمحد السيد

لذلك ال بد   To Do Right Thingsوتعر  الفاعلية أيضا أهنا أداء األعمال الصحيحة:  
لنا من معرفة األعمال الصحيحة وحتديدها وتعريفها لنتمكن من أدائها. )عالية أخوارشيدة، 

0333 :30.) 

حتققه جمموعة ويعر  خالد العمري فاعلية القائد )يف جمال الشرطة( أبهنا: مد  اإلجناز الذي  
(، وير  إبراهيم عبد هللا املنيف، أن الفاعلية تعين: 134: 1000العمل التابعة له يف أهدافها. )

دا  يف ظل الوصول إىل األهدا  والنتائج املتوقعة، وعرفها آخرون أبهنا: القدرة على حتقيق األه
 (.093: 1010املوارد احملدودة املتاحة، وميكن تعريفها إجرائيا أبهنا: مد  حتقق األهدا . )

 وتشتمل الفاعلية على عدة معايري، أمهها":

   حتقيق األهدا : تقاس فاعلية القائد )الشرطي( واملؤسسة )الشرطية( مبد  حتقيق األهدا
 املنشودة.

 فاعلية القائد )الشرطي( واملؤسسة )الشرطية( ابلقدرة على أتمني  املدخالت: تقاس /أتمني املوارد
 املوارد الضرورية للمنظمة.
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  العمليات الداخلية: تكون املؤسسة )الشرطية( فعالة إن تدفقت املعلومات بيسر وسهولة، وساد
االنتماء والرضا وااللتزام الوظيفي بني العاملني، مع أدىن قدر من النزاع الضار والصراع 

 السياسي.

 ( وهلم مصلحة يف بقاء املنظمة رضا اجلماعات واألطرا  اليت تتأثر مصاحلها ابملؤسسة )الشرطية
 (.www.sst5.com/Article Res Det.asppxواستمرارها . )أمحد السيد كردي، 

تركيبة من املعار  واملهارات واخلربة والسلوكيات اليت متارس يف إطار وميكن القول أن الكفاءة املهنية هي 
حمدد. وتتم مالحظتها من خالل العمل امليداين، والذي يعطي هلا صفة القبول. ومن مث فإنه يرجع 
للمؤسسة حتديدها وتقوميها وقبوهلا وتطويرها. وميثل مفهوم كفاءة املؤسسة )الشرطية( معيار الرشد يف 

ة اهلادفة لنمو والتطور ال بد املوارد البشرية واملالية واملادية واملعلومات املتاحة، حيث أن املنظماستخدام 
فاعل ومستمر. تؤمن إمكانية استمرار التدفق البشري واملادي واملايل واملعلومايت لكي تعمل بشكل  وأن

القادرة على خلق التوازن يف أدائها، أن كفاءة املؤسسة )الشرطية( ينظر هلا، غالبا من زاوية تقدمي املنافع 
وهذا ينطبق على ضرورة اعتماد رضا األفراد العاملني كواحد من املؤشرات املعربة عن كفاءة األداء، 
خاصة وأن حتقيق املنافع القادرة على رفع الروح املعنوية لألفراد العاملني من شأنه أن يعزز من إسهاماهتم 

رجات أعلى من كفاءة األداء. ويف صورة ذلك فإن مفهوم كفاءة األداء، املستمرة يف حتقيق األهدا  وبد
يعتمد على درجة الرشد يف استخدام املوارد املتاحة ابلشكل الذي حيقق أعلى املردودات منها، وكذلك 

 إشباع حاجات ورغبات األفراد العاملني ورفع الروح املعنوية لديهم ليعزز رغبتهم واندفاعهم للعمل.

فهوم الفاعلية، ولكن ال جيب أن يستخدما ابلتبادل، لقول أن مفهوم الكفاءة مالزما ملوميكن ا 
هنا حتقق أهدافها ولكن خبسارة، وعدم  رطية( فعالة ولكنها ليست كفؤ أي أفقد تكون املؤسسة )الش

ح" كفاءة املؤسسة يؤثر سلبا على فاعليتها، وميكن اعتبار الكفاءة على أهنا: إجناز العمل بشكل صحي
اآلخر. ويفهم  هكذا فإن املفهومان يكمل كل منهاالشيء الصحيح" و  /بينما الفاعلية هي "إجناز العمل

الباحثني مدلول الفاعلية على أنه يشري إىل أداء األشياء الصحيحة )لكوهنا تتصل ابألهدا ( أما  عدد م
األعمال(، ومبعىن آخر فإهنم  الكفاءة فهي أداء األشياء بطريقة صحيحة )فهي أكثر اتصاال بكيفية أداء

يربطون الفاعلية ابلقيادة، ويربطون الكفاءة ابإلدارة، فالقيادة هي اليت تبني األشياء الصحيحة املطلوب 
 إجنازها، أما اإلدارة فإهنا تبني كيفية إجناز هذه األشياء.
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ال الشرطة فيمكننا أما عن عناصر اإلدارة وحتقيق الكفاءة املهنية وكيفية االستفادة منها عند رج 
 حتديدها يف العناصر التالية:

التخطيط: وهو أول وأهم أساسيات العمل اإلداري ويتضمن بناء وتصميم الربامج  -العنصر األول
الالزمة إلجناز أهدا  املؤسسة من خالل االستثمار الكفء ملواردها املادية والبشرية. ويتضح  التخطيط 

وسف عليه السالم، حني وضع خطة اقتصادية ملصر كفلت للبالد يف الكتاب والسنة من خالل قصة ي
النجاة من ضائقة اقتصادية وطنية، وحققت له األمن االقتصادي يف املستقبل، وذلك يف أتويله لرماي 

ُبِلِه ِإَّلا َقِلياًل ِما امللك حني قال ) َُْْكُلوَن )تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأاًب َفَما َحَصْدُُتْ َفَذُروُه ِف ُسن ْ ( ُثُا 66ا 
ْمُتْم هَلُنا ِإَّلا َقِلياًل ِماا ُُتِْصُنوَن ) ( ُثُا َيَِْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك 68َيَِْت ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َسْبع  ِشَداد  َيَُْكْلَن َما َقدا

أنه صلى هللا عليه وسلم كان ( ويف السنة يف 40 -43)يوسف:  (َعام  ِفيِه يُ َغاُث النااُس َوِفيِه يَ ْعِصُرونَ 
يدخر ألهله قوت سنة )رواه البخاري عن عمر رضي هللا عنه( وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم خيطط 
للغزوات اليت يغزوها، ويعد هلا العدة، وكان خيطط للدعوة إىل هللا تعاىل مبراسلة امللوك وبعث أصحابه 

لدعوة. وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يستثمر طاقات للبلدان اجملاورة حملاولة كسب األنصار ونشر ا
 أصحابه يف هذه اخلطط. كل حسب مهارته.

التنظيم: ويتضمن حتديد اخلطوات واملهام والوظائف اليت ينبغي إجنازها واملواد الواجب  -العنصر الثاين
من خالل قصة سليمان عليه توفريها لتحقيق األهدا  املبتغاة والتنظيم يف املهام يف القرآن الكرمي يتضح 

َوِمَن اجلِْنِ  َمْن يَ ْعَمُل السالم الذي كان قد وظف كل شخص حتت يده يف مهمة معينة، فقال تعاىل: )
ُهْم َعْن َأْمراَِن نُِذْقُه ِمْن َعَذاِب الساِعرِي ) ِمْن  ( يَ ْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاءُ 05بَ نْيَ يََدْيِه ِبِِْذِن رَب ِِه َوَمْن يَزِْغ ِمن ْ

( الشاُكورُ ََمَارِيَب َوََتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياٍت اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوقَِليل  ِمْن ِعَباِدَي 
هُ ( وكلف اهلدهد مبهمة إرسال الرسالة )10 -10)سبأ  ْم اْذَهْب ِبِكَتاِب َهَذا فَأَْلِقِه ِإلَْيِهْم ُثُا تَ َولا َعن ْ

 (.01( )النمل: فَاْنظُْر َماَذا يَ ْرِجُعونَ 

والتنظيم كان موجودا يف اإلدارة النبوية؛ حيث كانت املهام موزعة على الصحابة، وكل منهم  
يعر  ما املطلوب منه يف الربامج املنفذة، فاخلطيب والشاعر والقائد ورجل الشرطة واملفاوض واملراقب 

ئ واملعلم واملؤذن واملستشار، كل ذلك  كان يف أصحاب الرسول صلى والطبيب املعاجل والكاتب واملقر 
 هللا عليه وسلم بشكل موزع ابنتظام، حبث ال يتعد  أحد على مهام آخر.
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التوجيه: ويشمل مراقبة وتدريب وتقومي وإدارة األفراد يف املؤسسة الشرطية  -العنصر الثالث 
فَ َقاَل َما ِلَ ََّل َأَرى اهلدهد فقال )ه السالم حني فقد واملراقبة يف القرآن الكرمي يف قصة سليمان علي

بَ ناُه َعَذااًب َشِديًدا َأْو أَلَْذََبَناُه َأْو لََيْأتِيَ ّنِ  ِبُسْلطَاٍن ُمِبنيٍ 51اهْلُْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنَي ) ( ( أَلَُعذِ 
 عليه وسلم يقوم أعمال الصحابة يف ( ويف السنة النبوية حني كان الرسول صلى هللا01-03)النمل: 

وظائفهم، كما مر النيب صلى هللا عليه وسلم على ابئع يظهر اجليد من الطعام يف األعلى، وخيفي الردئ 
الطعام لرياه الناس، من غش فليس مين" فهذه املراقبة رواه مسلم  فوق يف األسفل، فقال: "أفال جعلته
 عن أيب هريرة )رضي هللا عنه(

الضبط: وخيتص بوضع اإلجراءات الكفيلة بتصحيح األخطاء اليت تصيب األداء  -الرابع العنصر 
 مع العمل على تفادي هذه األخطاء مستقبال.

التنسيق: وهو التعاون بني أعضاء وقطاعات املؤسسة حلماية مواردها من اإلهدار  -العنصر اخلامس
 ك يف إدارة النيب.نتيجة تداخل األعمال واملسئوليات. وسبق ذكر شيء من ذل

 أبعاد الكفاءة املهنية وتصنيفها عند رجل الشرطة -3

بعدين رئيسيني، بعد من املؤكد أن للكفاءة املهنية أكثر من بعد، تندرج مجيعها يف النهاية حتت  
( أن مفهوم الكفاءة املهنية مفهوما متسعا 11ه: 1411معريف وبعد أدائي، ويذكر )عبد اجلواد ومتويل، 

على األقل على ثالثة أبعاد هي: املعلومات، واملهارات، واالجتاهات، واجلدول التايل يلخص يشتمل 
 مكوانت الكفاءة املهنية.

 (0جدول )

 مكوانت الكفاءة املهنية

 اجتاهات مهارات معلومات
ية عالقات جماالت أكادمي

 متداخلة.
 قيم -

أداء مهارات نفس حركية 
 التفاعل مع اآلخرين

 ارسة املهنة.ميل ذايت حنو مم
التزام انفعايل االستعداد للتعر  

 مهنيا
 ( أن هناك أربعة أبعاد لكفاءات هي:5116وتذكر سهيلة الفتالوي ) 
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 البعد األخالقي 

  البعد األكادميي 

 البعد الرتبوي 

 بعد التفاعل والعالقات االجتماعية واإلنسانية 

 بعة أنواع هي:( الكفاءات املهنية إىل أر 5116ويصنف يسري مصطفى السيد )

الكفاءات املعرفية: وتشري إىل املعلومات واملهارات العقلية الضرورية ألداء الفرد )الشرطي( يف  -1
 شىت جماالت عمله.

الكفاءات الوجدانية: وتشري إىل استعدادات الفرد )الشرطي( وميوله واجتاهاته وقيمه ومعتقداته،  -0
فرد )الشرطي( وثقته بنفسه وهذه الكفاءات تغطي جوانب متعددة مثل: حساسية ال

 واجتاهاته حنو املهنة.

الكفاءات األدائية: وتشري إىل كفاءات األداء اليت يظهرها الفرد )الشرطي( وتتضمن املهارات  -0
النفس حركية )كتوظيف ما قام ابلتدريب عليه يف شىت العلوم األمنية( وأداء هذه املهارات 

 ن كفاءات معرفية.يعتمد على ما حصله الفرد )الشرطي( سابقا م

 الكفاءات اإلنتاجية: تشري إىل أثر أداء الفرد )الشرطي( للكفاءات السابقة يف امليدان. -4

ومن خالل إطالع الباحثة على اإلبعاد السابقة وغريها، قامت بتصنيف الكفاءة املهنية لرجل  
 الشرطة فيما يلي:

هليكل التنظيمي فإن املناصب اليت الكفاءات الفردية واجلماعية: مهما كان مستو  األفراد يف ا (أ
يشغلوهنا  تتطلب كفاءة معينة ألداء مهامهم بصور حتقق معها أهدا  املؤسسة الشرطية وفيما 

 الشرطة:يلي عرض الكفاءات اليت ينبغي توفرها يف رجال 

 املثابرة والقدرة على العمل والتأقلم مع الظرو  املتغرية والغامضة. -

 والتحكم يف التقنيات التكنولوجية. القدرة على التعلم السريع -
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 توظيف املواهب، التعامل اإلجيايب مع املرموسني. -

كما ميكن للمؤسسة الشرطية أن تتحصل على كفاءة فردية ابعتماد معايري وأسس موضعية يف عملية 
. التوظيف، ابإلضافة إىل عملية التكوين اليت متنحها إايهم بشكل يتماشى مع الوظائف اليت يشغلوهنا
بينما تعترب الكفاءات اجلماعية أحد جماالت اهتمام املتزايد للمؤسسة الشرطية، فهي تنشأ من خالل آتزر 
وتعاون الكفاءات الفردية، ويتم ذلك من خالل عملية االتصال بينهم وتبادل املعلومات والتعاون ومعاجلة 

 الصراعات.

ت اليت يتمتع هبا رجال الشرطة الكفاءات االسرتاتيجية: إذ جيب حتديد الكفاءات والقدرا (ب
ومقارنتها مع تلك اليت يتطلبها حتقيق األهدا  االسرتاتيجية للمؤسسة. والكفاءات 

ألن كفاءة الفرد تتكون من خالل االسرتاتيجية للمؤسسة الشرطية ال ترتبط فقط ابملوارد البشرية 
ت كقدرة على العمل بطريقة جمموع الصفات الفردية "املعرفة، املهارة، السلوك" يف حني الكفاءا

فعالة ال ترتبط بفرد واحد وإمنا تقوم على آليات التعاون ضمن إقامة عالقات التأثري املتبادل. 
وبعبارة أخر  فإن الكفاءة االسرتاتيجية أتيت من الطريقة اليت يتم هبا خلق تكامل ما بني 

االسرتاتيجية من ثالث أنواع الكفاءات الفردية وآليات تنسيق معينة، وميكن تنمية الكفاءات 
 للموارد فهي:

 املوارد املادية )املعدات، التكنولوجيا، املباين... اخل(. -

 املوارد البشرية )القدرات، املهارات، واملعرفة، اخل(. -

 املوارد التنظيمية )اهليكلة، والرقابة... اخل(. -

مبد  االستجابة للتغريات اليت  ة: ترتبط كفاءات التنظيمية للمؤسسة الشرطيةيج ( الكفاءات التنظيم
حتدث على مستو  حميطها، ولذلك ال بد أن تتصف املؤسسة الشرطية ابملرونة، ألن املؤسسات اليت 

 تتصف ابملرونة  هي تنظيمات غالبا ما تكونت ذات كفاءة يف ختصيص مواردها املادية والبشرية.

 إن الكفاءة املهنية لرجل الشرطة هي قدرة مكتسبة وتتضمن:
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اجلانب الكامن أو اخلفي: ويتمثل يف جمموعة مدجمة من املعار  واملدركات واملواقف والقدرات  -
خاضع للمالحظة املباشرة، فهو العقلية واملهارات )املعرفية، احلركية، احلسية( وهذا اجلانب غري 

 اسطة السلوك اخلارجي.سلوكك داخلي، نستدل عليه بو 

 اجلانب اإلجرائي أو العملي: ويتمثل يف اإلجناز املالئم ملهمة أو نشاط عمل أو حياة مهنية. -

اجلانب التكاملي أو االندماجي: ويتمثل يف تكامل أو اندماج كل املعار  واملدركات واملواقف  -
 واملهارات، وعناصر إجناز املهمة أو نشاط عمل أو حياة مهنية.

 كفاءة ملهنية يف إطار علم النفس املهني وتطبيقها على رجل الشرطة:د( ال

كفاءة مستعملة يف عدة ميادين ومشرتكة بني ختصصات خمتلفة. أشران سابقا إىل أن كلمة   
فالكفاءة مستعملة يف ميدان علم النفس الذي يهتم بدراسة السلوك الداخلي واخلارجي للشخص، 

احلركية( ومستعملة يف حتليل الوظائف واألفراد. )حتديد الكفاءات املتوفرة يف )الكفاءات املعرفية والعقلية و 
وظيفة معينة والكفاءات الالزمة لشغلها( كما أهنا من املوضوعات اليت انلت اهتمام املسئولني يف خمتلف 

يف غريها من املهن يف السياسة واإلعالم، ويف الصناعة واالقتصاد، ويف الصحة ويف جمال الرتبية والتعليم و 
اجملاالت، وهلذا فإن تعريفات الكفاءة متنوعة وخمتلفة ابختال  املفاهيم والسياقات املستعملة من طر  
الباحثني. والسياق الذي خيص الدراسة هنا يتعلق بعلم النفس املهين، لذلك سو  نلقي الضوء حول 

ساسية يف إطاللة سريعة حماولني ه األسسه النفسية واالجتماعية ومفاهيمطبيعة هذا العلم وأهدافه وأ
 تطبيق هذه األسس واملفاهيم على مفهوم الكفاءة املهنية عند رجل الشرطة.

 ه( مفهوم الكفاءة املهنية يف إطار علم النفس املهني:

دراسة األفراد يف  vocational psychologyتعريف علم النفس املهين: يتناول علم النفس املهين  -
يدرس كال من العامل والعمل ابعتبارمها طريف العالقة يف العملية اإلنتاجية وابعتبار مواقع العمل، وهو 

ة والكفاءة وكذلك حتليل العوامل املهمة يف زايدة إلنتاج وحتقيق املواءمة الوطنيالعمل نشاط إنساين، 
واإلمهال وامللل  قات اإلنسانية يف العمل ومعاجلة املشكالت اليت تتخلله مثل التعباملهنية وتنمية العال

وحوادث العمل. ويهد  علم النفس املهين إىل حتقيق تكامل شخصية العامل )رجل الشرطة( ومساعدته 
على أن يفهم نفسه وحيل مشاكله يف حميط العمل وحتقيق التعاون مع اآلخرين. ويعكس علم النفس 



 . عبري صاحل عبد هللا اهلرانأ                                                       أ.د. اندر فتحي قاسم         

 5102(              العدد التاسع والثالثون )اجلزء األول( 363جامعة عني مشس           )–جملة كلية الرتبية 

شكالهتا، ودراسة أمناط التفاعل املهين تطبيق نظرايت علم النفس على واقع املهن واألعمال املختلفة وم
بني من يشغلون األدوار داخل نظام العمل والعالقات اليت تربط بني أدوارهم يف العمل وبني أدوارهم 
األخر  يف احلياة، وذلك لفهم املشكالت اليت تظهر يف جمال املهن والسعي حللها حال علميا إنسانيا 

ق سعادة العامل وراحته ورضاء يف عالقاته االجتماعية أثناء وهبد  رفع الكفاءة والكفاية اإلنتاجية وحتقي
دويدار،  إدارية أم فنية )عبد الفتاح حممدأتديته لواجبات عمله سواء كانت ذات طبيعة عملية أم 

1009 :13-11.) 

 مقياس الكفاءة املهنية:

 خطوات إعداد املقياس:

 إعداد الصورة األولية للمقياس:

 لمقياس جر  إتباع اخلطوات التالية:إلعداد الصورة األولية ل

اإلطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة ابلتنمية االجتماعية واملهنية من  .1
 مثل:

 (.1013دراسات يف علم النفس الصناعي واملهين، )عباس عوض،  -

 .(1014حسن إبراهيم عيدن دراسات يف التنمية االجتماعية ) -

املتطلبة للتوجيه املهين لعينة من ضباط الشرطة )عالء عليوة،  دراسة السمات الشخصية -
0330.) 

 (.0331دراسات يف الضغوط املهنية والصحة النفسية، )عمر النعاس،  -

 (.0313دراسة السمات النفسية لضباط الشرطة، )إيهاب مليحة،  -

ل العلوم علم النفس ويف جما جمال على جمموعة من الكتب األكادميية املتخصصة يف عاإلطال .0
 الشرطية.

 املقابالت الشخصية مع عدد من القادة واملسئولني يف جمال اختيار وتدريب رجال الشرطة. .0
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اغتها الباحثة على شكل سؤال جياب عليه من قبل عدد من القادة الضباط ذو استبانة حبثية ص .4
ان السؤال ( ضابط وك00الكفاءة املهنية وذلك لتحديد معايري الكفاءة املهنية وبلغ عددهم )

 : ما معايري الكفاءة املهنية الالزم توافرها يف ضباط الشرطة من وجهة نظركم املوجه هلم كالتايل

عدد من البحوث والدراسات السابقة اليت واخلرباء و  وء االستفادة من استجابة الضباطويف ض .9
نة قوامها تناولت موضوع الكفاءة املهنية وضع املقياس يف صورته األولية وتطبيقه على عي

 ( كعينة استطالعية.133)

 وصف املقياس:

 اخلمسة التالية: )مفردة( عبارة مقسمة وفق األبعاديتكون املقياس يف صورته األولية من 

 االنضباط الشخصي. .1

 قيم العمل الالزمة. .0

 التفكري وقدرة اختاذ القرار. .0

 املهارات االجتماعية. .4

 املعايري األمنية .9

( حمكما من 13( مفرده على )133ورته األولية والذي اشتمل على )مت عرض مفردات املقياس يف ص
السادة األساتذة العاملني يف جمال الصحة النفسية وعلم النفس، إلبداء آرائهم حول مد  صالحية 
املفردات لقياس الكفاءة املهنية، ومد  انتماء كل مفردة للبعد اخلاص هبا، واستبعاد ما يرونه غري مناسب 

د قامت الباحثة بتفريغ آراء احملكمني وأجرت كل املقرتحات اليت أبدوها، واستبقت البنود للمقياس، وق
وابلتايل إضافة ما يرونه من تعديالت واقرتاحات، ومت  %19اليت حصلت على نسبة اتفاق تزيد عن 

وعدد املقياس ( عبارة، وتعديل بعض العبارات وإعادة صياغتها. واجلدول التايل يوضح أبعاد 14حذ  )
 املفردات كل بعد قبل التحكيم وبعد التحكيم
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 (5جدول )

 مقياس الكفاءة املهنية بصورته األولية والنهائية

 عدد املفردات بعد التحكيم عدد املفردات قبل التحكيم البعد
 13 13 االنضباط الشخصي
 10 13 قيم العمل الالزمة

 11 00 التفكري وقدرة اختاذ القرار
 03 00 ماعيةاملهارات االجت

 03 00 املعايري األمنية
 13 133 اجملموع

 الصورة النهائية للمقياس:

بعد اإلطالع على رأي احملكمني مت األخذ ابلتوصية حبذ  البنود اليت ال تنتمي إىل السمة  
بندا وبعد األخذ برأي احملكمني مت  133املقاسة )الكفاءة املهنية( حيث كان عدد البنود قبل التحكيم 

بندا وللتحقق من ثبات املقياس ومتاسك بنوده، مت إجراء  13بندا ليصبح عدد بنود املقياس  13حذ  
لعلوم األمنية لعبد هللا ل( طالب جديد من أكادميية سعد ا133دراسة استطالعية على عينة قوامها من )

اس الكفاءة املهنية ، مت اختيارهم عشوائيا، مت تطبيق مقي03إىل  11سنة اثنية. تراوحت أعمارهم من 
 للتحقق من ثبات وصالحية بنوده وذلك ألغراض الدراسة.

 الكفاءة السيكومرتية للقياس:

مت حساب مؤشرات متييز البنود وثبات االختبار بقياس مد  متاسك مفردات املقياس من خالل  
،  3904بات ألفا للثوبلغ مؤشر  Alpha (Cronbach)ثبات االتساق الداخلي ابستخدام معامل ألفا 

كما مت حساب ثبات االتساق الداخلي لكل أسئلة املقياس يف حالة عدم إزالة سؤال منها، لنتعر  فيما 
 إذ كان كل سؤال منها يزيد أو سينقص من قيمة االتساق الداخلي، واجلدول التايل يوضح ذلك.
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 يوضح اَّلتساق الداخلي

اَّلختبار 
 الكفاءة املهنية

الدَّللة 
 ية للفقرةالتميز 

معامل 
اَّلتساق ِف 
حال إزالة 

 السؤال

اَّلختبار غري 
اللفظي اجلزء 

 الثاين

الدَّللة 
 التميزية للفقرة

معامل 
اَّلتساق ِف 
حال إزالة 

 السؤال
 39040 39033 44س  39041 39000 1س 
 39041 39440 49س  39041 39019 0 س
 39040 39011 43س  39041 39033 0 س

 39040 39011 41س  39040 39003 4 س

 39043 39301 41س  39041 39409 9 س

 39041 39093 40س  39041 39430 3 س

 39041 39001 93س  39041 39039 3 س

 39043 39900 91س  39041 39413 1 س

 39041 39400 90س  39041 39419 0 س

 39040 39030 90س  39041 39439 13 س

 39041 39010 94س  39041 39099 11 س

 39041 39933 99س  39040 39013 10 س

 39043 39300 93س  39040 39019 10 س

 39041 39013 93س  39040 39039 14 س

 39041 39403 91س  39041 39403 19 س

 39041 39434 90س  39043 39904 13 س

 39041 39033 33س  39043 39901 13 س

 39041 39000 31س  39043 39994 11 س

 39041 39900 30س  39041 39409 10 س

 39041 39900 30س  39041 39031 03 س
 39041 39404 34س  39041 39000 01 س
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 39043 39990 39س  39041 39403 00 س
 39043 39910 33س  39041 39411 00 س
 39041 39000 33س  39041 39030 04 س
 39041 39011 31س  39041 39003 09 س
 39041 39414 30س  39040 39003 03 س

 39041 39409 33س  39041 39033 03 س

 39041 39433 31س  39041 39094 01 س

 39041 39433 30س  39041 39031 00 س

 39041 39034 30س 39041 39013 03 س

 39043 39311 34س  39040 39003 01 س

 39040 39019 39س  39040 39003 00 س

 39041 39034 33س  39041 39410 00 س

 39041 39013 33س  39041 39033 04 س

 39043 39900 31س  39043 39341 09 س

 39041 39433 30س  39040 39003 03 س

 39041 39433 13س  39040 39110 03 س

 39041 39401 11س  39041 39030 01 س

 39041 39431 10س  39040 39031 00 س

 39041 39404 10س  39041 39030 43 س

 39041 39413 14س  39041 39931 41 س

 39041 39410 19س  39040 39133 40 س

 39041 39030 13س  39041 39409 40 س

( أن معامالت ثبات االتساق الداخلي لبنود املقياس تراوحت ما بني 0يوضح جدول ) 
س ككل والبالغ امل ثبات االتساق الداخلي للمقيا(، ومبقارنة هذا املد  مع مع39040 -39041)
( يتبني عدم وجود أتثري ملحوظ ألي سؤال يف زايدة أو ختفيض ثبات االتساق الداخلي للسؤال 3904)

يف حالة إزالته، وبناء عليه مت قبول مجيع أسئلة املقياس. أما ابلنسبة ملعامل التمييز فقد مت حساب 
ند وقد لوحظ أن أكثر االرتباط بني الدرجات على البند والدرجة الكلية على االختبار بعد استبعاد الب
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ا بني ذوي األداء اللفظي العظمي من البنود متيز متيزا جيد، ومن مث فإن الغالبية 3903البنود تزيد عن 
 املرتفع واألداء اللفظي املنخفض.

 الثبات بطريقة اإلعادة )معامل االستقرار(

ة أسابيع على عينة ة بعد فرتة زمنية قدرها أربعداقق من ثبات االختبار بطريقة اإلعمت التح 
سعد العبد هللا للعلوم األمنية سنة أوىل. تراوحت أعمارهم  أكادميية ( طالب جديد من03قوامها من )

بني القياس القبلي والقياس ، مت اختيارهم عشوائيا، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط 03إىل  11من 
 تفع ألغراض هذه الدراسة.األمر الذي يشري إىل أن املقياس يتمتع بثبات مر  3931 البعد

 ثبات مقياس الكفاءة املهنية

( طالب جديد من أكادميية سعد العبد 133ها من )ء دراسة استطالعية على عينة قواممت إجرا 
عام، مت اختيارهم عشوائيا، مت تطبيق  03إىل  11تراوحت أعمارهم من  هللا للعلوم األمنية سنة اثنية

من ثباته وذلك ألغراض الدراسة، حيث مت حسابه من خالل ثبات مقياس الكفاءة املهنية للتحقق 
وبلغ مؤشر ألفا للثبات ألبعاد   Alpha (Cronbach)االتساق الداخلي ابستخدام معامل ألفا 

 (.4االختبار كما هو مبني يف اجلدول )

 (6جدول )

 لكفاءة املهنيةملفردات اَّلختبارات الفرعية ملقياس ا Alphaقيم معامل ثبات اَّلتساق الداخلي 

 عدد الفقرات  قيمة ألفا املقياس الفرعي
 13 3939 االنضباط الشخصي
 10 3933 قيم العمل الالزمة

 11 3919 التفكري وقدرة اختاذ القرار
 03 3931 املهارات االجتماعية
 03 3910 املعايري األمنية

 13 3904 الدرجة الكلية 
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لبنود املقياس الكفاءة  Alphaالتساق الداخلي ( أن معامالت ثبات ا4من جدول )يتضح  
وتعترب هذه املعامالت مقبولة األمر الذي يشري إىل أن املقاييس  3919 -3933املهنية قد تراوحت بني 

الفرعية ملقياس الكفاءة املهنية تتمتع مبعامالت ثبات مقبولة ألغراض هذا البحث. كما يتبني من اجلدول 
وهذا يشري إىل أن االختبار   3904داخلي للدرجة الكلية للمقياس تساوي أن معامل ثبات االتساق ال
 ككل يتمتع بثبات مرتفع.

 صدق االختبار: -

 للتحقق من شواهد الصدق الختبار الكفاءة املهنية، فقد مت التحقق من شواهد الصدق التالية: -

 شواهد تقوم على حمتوى االختبار: -أوال

املقياس، مت عرضه على جمموعة من احملكمني من ذوي  للتحقق من متثيل االختبار جملال  
االختصاص؛ وقد متت اإلشارة من قبل ألمساء احملكمني حبسب ميادين خربهتم. حيث مت التحقق من 
األساس املنطقي لالختبار ابلتأكد من تناسب احملتو  اللفظي يف قياس الكفاءة املهنية، وقد مت تعديل 

ختصني وبناء على حتليل البنود من حيث اليت قدمت من اخلرباء واملاالختبار بناء على املالحظات 
 اتساقها وداللتها التمييزية.

 شواهد تقوم على متغريات أخرى: -ثانيا

 الصدق التباعدي -أ

لتبيان مد  االتساق بني درجات اختبار ومتغري خارجي هو مقياس التواصل االجتماعي، مت حساب 
الكلية الختبار التواصل االجتماعي مع الدرجة الكلية الختبار الكفاءة بني الدرجة  معامل ارتباط بريسون

وهي ذات داللة إحصائية  3990 الكلية امل االرتباط بني درجات املقياسنياملهنية، حيث بلغت قيمة مع
األمر الذي يشري إىل أن االختبار يتمتع بصدق مقبولة هبذه الطريقة ألغراض  3931عند مستو  أقل من 

 بحث.هذا ال
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 ثالثا: شواهد تقوم على البناء الداخلي:

للتحقق من سالمة البناء الداخلي مت التعر  على مد  االتساق بني العالقات البيئية  
للمقاييس الفرعية وبني ما يقيسه االختبار بشكل عام، مت قياس معامل ارتباط بريسون بني درجات 

 املقاييس الفرعية والدرجة الكلية لالختبار.

 ( العالقة االرتباطية بني كل ما متت اإلشارة إليه من اختبارات فرعية وكلية9وضح جدول )وي 

 (2جدول )

 معامالت اَّلرتباط البيئية للمقاييس الفرعية ملقياس الكفاءة املهنية 

 وبني ما يقيسه اَّلختبار بشكل عام

اَّلنضباط  املهارة
 الشخصي

قيم العمل 
 الالزمة

التفكري  
وقدرة اختاذ 

 رارالق

املهارات 
 اَّلجتماعية

املعايري 
 األمنية

الدرجة 
 الكلية

االنضباط 
 الشخصي

1 39333** 39310** 39331** 39300** 39194** 

 **39313 **39309 **39301 **39913 1  قيم العمل الالزمة

التفكري وقدرة 
 اختاذ القرار

  1 39310** 39340** 39111** 

املهارات 
 االجتماعية

   1 39391** 39101** 

 **39010 1     املعايري األمنية

 1      الدرجة الكلية
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 ≥αعامل ارتباط بريسون الدالة إحصائيا عند مستو  داللة )ميوضح اجلدول السابق أن قيم  

( وهذا يعد مؤشرا على متتع االختبارات بصدق بناء 39391 -39301( تراوحت ما بني )0.0.
( 39010 -39313االرتباطات مع الدرجة الكلية تراوحت ما بني ) مرتفع. كما يتبني من اجلدول أن

وهذا يعد مؤشرا على متتع االختبارات بصدق  (α≤ .0.0ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة  )
 بناء مقبول.
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 ملراجعا

أمحد السيد كردي، )موقع على شبكة االنرتنت(: الفرق بني مفهوم الفاعلية والكفاءة يف األداء  .1

 .Kenana online. Comظيفي، الو 

 ( : معجم املصطلحات الرتبوية، عامل الكتب، القاهرة.1003أمحد اللقاين وآخرونن ) .0

 (: اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية، دار النهضة العربية، القاهرة.1004أمحد حجي ) .0

جلامعية (: كفاءة وجودة اخلدمات اللوجيستية، الدار ا03330اثبت عبد الرمحان إدريس ) .4

 اإلسكندرية.

(: نظرية املنظمة، دار املسرية للنشر 0333خليل حممد حمسن الشماع، خضر كاظم محود ) .9

 والتوزيع، عمان، األردن.

 (: كفاايت التدريس، املفهوم والتدريب واألداء، دار الشروق، عمان.0330سهيلة الفتالوي ) .3

 رة الرتبوية، دار مكتبة احلامد، عمان.(: املساءلة والفاعلية يف اإلدا0333عالية أخوارشيدة ) .3

ه(: الكفاءات املهنية والرضا الوظيفي خلرجيي التعليم 1431عبد الرزاق حممد أمحد النمري ) .1

 الفين ابململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري غري منشورة. مكة املكرمة. جامعة أم القر .

 عمال، الدار اجلامعية اإلسكندرية.(: أساسيات إدارة منظمات األ0333عبد الغفار حنفي ) .0

(: أصول علم النفس املهين وتطبيقاته، دار النهضة 1009عبد الفتاح حممد دويدار ) .13

 العربية، بريوت.
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ه(: الذكاء االنفعايل وعالقته ابلكفاءة 1400عمر بن عبد هللا مصطفى مغريب ) .11

رمة، رسالة ماجستري، كلية الرتبية املهنية لد  عينة من معلمي املرحلة الثانوية يف مدينة مكة املك

 قسم علم النفس، جامعة أم القر .

 (: املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية.0334جممع اللغة العربية ) .10

، مكتبة 1ه(: معجم املصطلحات اإلدارية، ط1414حممد الربعي، وحممد التوجيري ) .10

 العبيكان.

ة، حتقيق حممد عوض مرعب، (: هتذيب اللغ0331حممد بن أمحد األزهري اهلروي ) .14

 ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.1، ط10ج 

حممد بن حممد بن الرزاق احلسيين امللقب ابلزبيدي )د.ت( اتج العروس من جواهر  .19

 القاموس، دار اهلداية.

 (: لسان العرب، دار صادر، بريوت.0313حممد بن مكرم بن منظور ) .13

العمل يف القطاعني احلكومي واألهلي  : أخالقيات(0339حممد بن انصر اخلميس ) .13

 "إصدار معهد اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية.

(: الربانمج التعليمي القائم على الكفاءات، أسسه 1013حممود كامل الناقة ) .11

 وإجرائه، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.

ياء ابملرحلة ه(: تنمية أداء املعلمات يف كفاءات تدريس الكيم1431هالة خبش ) .10

 الثانوية ابململكة العربية السعودية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة عني مشس.
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(: تقومي أداء معلمي اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية بدولة 1000وليد الكندري ) .03

الكويت يف ضوء الكفاايت الرتبوية الالزمة هلم، رسالة ماجستري، معهد الدراسات والبحوث 

 ية، جامعة القاهرة.الرتبو 

21. White, R. W (1959) Motivation reconsidered the concept of 

competence "Psycholigical review, vol. 66 

مواقع اَّلنرتنت:   

 . Article Res Det.aspx www.sst5.comأمحد السيد كردي .00
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 مقياس الكفاءة املهنية

 لنهائيةِف صورته ا

  َّل أدري أوافق العبارة رقم
 معرتض

    أحرص على أداء عملي كامال دون تقصري أو تباطؤ 1
    حتيز أحتر  الدقة والعدل بني املواطنني دون تعصب أو 0
قدرة على التفاوض والنقاش وحسم األمور حلل  لدي  0

 مشكلة ما
   

    أحرص على تبادل الزايرات مع زمالئي وأصدقائي 4
    أحاول دائما االلتزام ابملدة احملددة للعمل دون أتخري 9
أحتلى ابلصرب حيال أخطاء اآلخرين دون انفعال والعمل  3

 على تصحيحها
   

    ألتزم ابلقوانني واألنظمة من أجل مراعاة حقوق اآلخرين 3
أشعر أبنه ميكنين التغلب على املشكالت دون مساعدة  1

 اآلخرين.
   

    ع بتبادل األفكار واآلراء والعمل مع اآلخرينأستمت 0
أحرص على تبليغ رمسائي بكل ما حيدث ومتابعة  13

 املستجدات بيقظة
   

    واجبايت ص دائما على حتمل مسئوليايت وأداءأحر  11
    ألتزم أبخالقيات املهنة اليت أعمل هبا 10
يات  أراعي يف التخطيط لعملية ما قدرات أفرادي وإمكان 10

 كل منهم
   

    أجتنب التعرض لذوات اآلخرين وأحاسيسهم خالل احلوار 14
ن والسالمة املتطلبة أحرص على االلتزام مبعايري األم دائما 19

 ألداء عملي
   

    التزم إبجراءات العمل دون جتاوزها أو إغفاهلا 13
   أحرص على بذل أقصى جهد ممكن يف أداء عملي مهما   13
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 ن مشقة.كلفين ذلك م
لدي قدرة على مواجهة املشكالت واملواقف الطارئة حبكمة  11

 واتزان.
   

لتوتر الذي اأحرص على أال تتأثر عالقيت الشخصية نتيجة  10
 يرافق النقاش أحياان

   

    عملي حيتاج إىل الرتكيز والدقة والسرعة يف اإلجناز 03
    مول هباأحرص على االلتزام ابلنظام واللوائح املع 01
    أحرص دائما على بذل كل ما بوسعي إلتقان عملي 00
أحرص على التخطيط احملكم وحتقيق أهدايف املرجوة من  00

 مهمة ما
   

    أتقبل النصح واإلرشاد من أي شخص بصدر رحب 04
    أشعر أن طبيعة عملي األمنية تتطلب مين اليقظة واالنتباه 09
    وة احلسنة ملرموسيين يف العملأحرص على تقدمي القد 03
أر  أن قيمة اإلنسان تكمن يف مد  إخالصه يف أداء  03

 عمله
   

أحسم املسائل  بسرعة مما ميكنين من اختاذ القرار يف الوقت  01
 املناسب

   

أميل إىل اإلشادة حبسنات اآلخرين ومزاايهم أكثر من  00
 التنويه بعيوهبم

   

بعة البالغات والربقيات الواردة أحرص على تلقي ومتا 03
وتقيمها أما ابختاذ إجراءات فورية أو إبالغ مشر  النوبة 

 هبا

   

    أهتم اباللتزام مبواعيد  بدء وانتهاء العمل 01
ألتزم ابلصدق واألمانة حىت لو مل يعاملين الناس ابلطريقة  00

 نفسها
   

مييز بني لدي القدرة على مالحظة الفروقات الدقيقة والت 00
 األمور املختلفة

   

    أحرتم مشاعر اآلخرين حىت لو اختلفوا معي يف الرأي 04
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أحرص على تلقي التدريب الكايف من أجل القيام بعملي  09
 بكفاءة وجدارة

   

    لملعام وارتدائي الزي العسكري الكاأهتم مبظهري ا 03
    أعتز بزي العسكري وال أختلى عنه 03
هم أكثر خربة مين لتطوير مهارايت ى متابعة من أحرص عل 01

 يف العمل
   

تربطين عالقة وثيقة ببعض األشخاص حبيث أثق هبم  00
 وأأمتنهم على أسراري

   

تكون هناك حدود واضحة لسلطيت أحرص على أن  43
 ولييتومسؤ 

   

أتقبل التوجهات واألوامر العسكرية الصادرة من رمسائي  41
 بصدر رحب

   

عادة ما أفكر يف أمهية ما أقوم به يف عملي ومد  فائدته يف  40
 خدمة وطين.

   

    أمتتع ابملرونة الكافية بعيدا علن التصلب يف األفكار 40
    أحرص على املبادرة بتحية اآلخرين 44
أحرص عند استالم مناوبيت اباللتزام ابإلجراءات األمنية   49

 ئحكالتدقيق والتفتيش والتقيد ابللوا
   

    أعمل على تطبيق مبادئ اللباقة داخل حميط العمل 43
جيب على الفرد أن حيرص على حقوق اآلخرين بقدر  43

 حرصه على حقوقه
   

    أوظف نتائج التقومي يف حتسني أداء العمل 41
أعتقد أبن لدي املرونة الكافية لتيسري أمور العمل دون  40

 اإلخالل ابللوائح والنظم
   

أحرص على االلتزام ابهليكل التنظيمي )العمل اإلداري(  93
 داخل العمل

   

    أحرص على اتزاين االنفعايل يف ردودي ابملواقف املختلفة 91
    أحرتم مشاعر اآلخرين حىت لو اختلفوا معي يف الرأي 90
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    ذه من قراراتقادر علي حتمل مسؤولية ما أخت 90
مهومهم وأحزاهنم حماوال التخفيف أشاطر  زمالئي يف العمل  94

 عنهم
   

    أحرص على التأكد من املعلومة ومصداقيتها قبل نقلها 99
أحكم على األمور مبوضوعية اتمة بعيدا عن انتمائي  93

 الشخصي ومشاعري
   

أعتقد أن اإلنسان ال بد وأن يتسم ابخللق احلسن فالعلم  93
 وحده ال يكفي

   

    ن أقدم على عمل حمتسبا العواقبأفكر كثريا قبل أ 91
أعتقد أنه ال جيب إصدار أحكام على الناس دون معرفة   90

 كافية هبم
   

    أحرص على تطبيق القانون دون تسلط أو جترب أو ظلم 33
    ألتزم ابلتسلسل العسكري يف إتباع األوامر ومتريرها 31
يف حيايت أشعر أبمهية التطوير والتخطيط السليم للتقدم  30

 املهنية
   

    أشعر كثريا بثقيت بنفسي وأبدائي 30
    أتبع التعليمات وألتزم ابلنظام والتسلسل العسكري 34
    ألتزم أبداء العمل بعيدا عن االنشغال أبشياء غري مفيدة 39
لد  قدرة على التنسيق بني خمتلف األقسام واإلدارات يف  33

 عملي
   

اليت متكنين من فرض هيبيت واحرتامي  أملك قوة الشخصية 33
 على اآلخرين.

   

أهتم بوسائل الربط املباشر مع إدارة عمليات وزارة الداخلية  31
وكذلك خمتلف إدارات العمليات يف كل قطاعات وزارة 

 الداخلية

   

أحرتم التحية العسكرية وأتديتها ملن يسبقين ابألقدمية بغض  30
 النظر عن املواقف املختلفة

   

    غري لشرح املواقف املختلفة بوضوحقادر على التحدث مع ال 33
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 5102(              العدد التاسع والثالثون )اجلزء األول( 605جامعة عني مشس           )–جملة كلية الرتبية 

    هة نظري أمام اآلحرينأستطيع إبداء وج 31
ألتزم بتطبيق القانون واألوامر الصادرة من رمسائي دون  30

 النظر لألمور الشخصية
   

    اقيت الصحية والبدنيةأحرص على لي 30
    وحتليلها بدقة لدي قدرة على فهم املعلومات 34
    أقبل على طلب املساعدة من اآلخرين عند حاجيت 39
    ألتزم ابلكتمان والسرية التامة بكل ما خيص عملي األمين 33
    أبتكر بعض الوسائل اجلديدة اليت ختدمين يف عملي 33
    لدي القدرة على ضبط انفعايل عند استفزاز اآلخرين يل 31
    لربط العسكري األمينأهتم ابلضبط وا 30
لدي قدرة على استدعاء املعلومات والقوانني عند حاجتها  13

 يف موقف ما
   

أشعر بقدريت على التعامل مع اجلمهور وحسن التصر   11
 معهم

   

أهتم بتفقد مبىن اجلهاز من الداخل واخلارج للوقو  على  10
 مد  جاهزيته األمنية

   

    خرين أثناء حديثهمألتزم بعدم مقاطعة اآل 10
أحوال احملجوزين والتدقيق على املواقيف  تفقد أحرص على 14

 يف النظارة ملتزما بنيل املهتمني حقوقهم اإلنسانية والقانونية
   

    أشعر ابلثقة واالحرتام املتبادلني بيين وبني زمالئي 19
ألتزم حبدود صالحيايت دون التدخل أو اإلخالل  13

 ألمنيةابإلجراءات ا
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