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 الجامعة طلبةلدى  ياإلبداع التفكيرب الجامعي وعالقتهالتدريسي الكفوءة لشخصية الصفات 
 النفسية األبحاث الدراسات التربوية و مركز  جامعة بغداد /         مكي غازي لطيف م.         

 الخالصة *

مةا صة  للة  تن و لية إ لنا أهمية البحث والحاجةةمن خالل الدراسة النظرية والميدانية يتضح   
 -يل :

سةةمات وهةةو  الجةةامعيالتعلةةيم  فةةينهةةا تهةةتم بةةصهم لنصةةر مةةن لناصةةر العمليةةة التربويةةة إ -0
 . ياإلبدالولالقتها بالتفكير  الجامعيللتدريس الكفوءة الشخصية 

 فةيلضةو هيةةة التةدريس شخصةية التعةرف للة  صةفات  فةينها تعتبةر  ذا أهميةة كبيةرة إ -3
 ي, وبالتةةةاليللتعلةةةيم العةةةال يالجةةةامعي العمةةةود الف ةةر سةةي  تعةةةد شخصةةةية التدري,و الجامعيالتةةدريس 

 الطلبةةة تنشةيط تفكيةر يالجةامعي الكفةوء ودورا الفعةال فة يبةدا  التدريسةإ, ويشةكل يللنظةام التربةو 
لةةداد الع ةةول المبدلةةة ولةةيس الم لةةدة ف ةةط, نحةةو تح يةة  أهةةداف برهانةةاع للةة  كفاءتةة  إل, وتنميتةة 

لةد   ياإلبةدالتعلةم وتعلةيم التفكيةر  مكانيةةإب االلترافأي  ,التعليمية التعليم من خالل مؤسسات 
 :إل ويهدف البحث الحالي , , الذي يعتبر مثار جدل بين أساتذة الجامعةالطلبة

 الكفوء وأهميتها النسبية.  التعرف لل  صفات الشخصية المفضلة للتدريسي الجامعي-0
ي الكفةةةوء كمةةةا يةةةر  طلبةةةة التعةةةرف للةةة  قيةةةاس مسةةةتو  صةةةفات الشخصةةةية للتدريسةةةي الجةةةامع-3

 .الجامعة 
 التعرف لل  داللة الفرو  في مستو  الصفات الشخصية  وف ا لمتغير الجةةةةةةةةةةنس. -2
رتباطية بةين م يةاس الصةفات الشخصةية للتدريسةي الجةامعي الكفةوء التعرف لل  العالقة اال -4
 كما يراها طلبة الجامعة. ياإلبدال ال درة لل  التفكير اختبارو 
توظيةةةةف مسةةةةتويات التفكيةةةةر  يالجةةةةامعي الفعةةةةال فةةةة يالتعةةةةرف للةةةة  دور شخصةةةةية التدريسةةةة-5

 طلبة الجامعة.  كما يراها ياإلبدال
 -وقد جاءت نتاةج البحث الحالي وف  اآلتي:

الكفةةةةةةةةوء وأهميتهةةةةةةةةا  التعةةةةةةةةرف للةةةةةةةة  صةةةةةةةةفات الشخصةةةةةةةةية المفضةةةةةةةةلة للتدريسةةةةةةةةي الجةةةةةةةةامعي -0
%(وهةة  ) أن يكةةون 92-%23ح بةةين )تةةرواخمةةس صةةفات بنسةةبة مةويةةة ت فةةيوالمتمثلة النسةةبية,

ويتمتةةةأ بمالمةةةح  –ت ةةةويم الطلبةةةة  يويكةةةون لةةةادال فةةة -متةةةأ بةةةصخال  لاليةةةةويت -الشخصةةةية يقةةةو 
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والهةةدوء(,  ينفعةةالاال بةةاالتزانويتسةةم  -إبةةدالياويحفةةز تفكيةةر الطلبةةة  –الجديةةد  اإلنسةةانشخصةةية 
%(,وهةة  )التمسةة  33 إلةة -%32كانةةت أهميتهةةا النسةةبية مةةا بةةين ) التةةيأمةةا الصةةفات األخةةر  

 –ويصةةحح األورا  بدقةةة وموضةةولية  –ويتمتةةأ بالمرونةةة الفكريةةة  – واحترامهةةابةةال يم الجامعيةةة 
وأن يكةةون قةادرا للةة  مواجهةةة الصةةعوبات ( ,حيةةث جةةاءت  –ويرالة  ظةةروف الطلبةةة ومشةةاكلهم 

 بالمرتبة األخيرة .
الجةامعي يعتمةد  يبةل التدريسةق  من اإلبدالن لملية تحفيز التفكير إولل  هذا األساس ف      
تزيةد مةن قدرتة  فةي  التيثراء البيةة الصفية من حيث تدري  الع ل وتنمية التفكير للطال  إلل  

مهةةا الطالةة  مةةن  ,بةةل يتعل يلةةن طريةة  أسةةالي  التةةدريس الت ليةةد اكتسةةابهايمكةةن  الةةذكاء ,ألنةة  ال
لتجربةةةةة والت صةةةةي والبحةةةةث المبةةةةد  الفعةةةةال با الجةةةةامعي ييعةةةةدها التدريسةةةة يخةةةةالل المواقةةةةف التةةةة

 .  الجامعيالتعليم  فيالمتواصل 
فةةةي مسةةتو  قيةةةاس سةةةمات الشخصةةية الكفةةةوءة للتدريسةةةي  إحصةةةاةيةوجةةود فةةةرو  ذات داللةةة  -3

 (.1,110الجامعي لند مستو  داللة )
بةةين م يةةاس سةةمات الشخصةةية المفضةةلة للتدريسةةي  إحصةةاةيةلةةدم وجةةود فةةرو  ذات داللةةة  -2

 (.1,110لجنس لند مستو  داللة )الجامعي وف ا لتغير ا
لاليةةةة بةةةين م يةةةاس سةةةمات الشخصةةةية المفضةةةلة للتدريسةةةي  ايجابيةةةةرتباطيةةةة اوجةةةود لالقةةةة  -4

بةةةةين  ارتبةةةةاطلةةةةد  طلبةةةةة الجامعةةةةة ,بمعامةةةةل  ياإلبةةةةدالال ةةةةدرة للةةةة  التفكيةةةةر  اختبةةةةارو الجةةةةامعي 
 (.1,110( لند مستو  داللة )1,852المتغيرين بلغ )

 الجامعة لدى طلبة اإلبداعي بالتفكير لتدريسي الجامعي وعالقتهاصفات الشخصية الكفوءة ل

 ليه:إوالحاجة أهمية البحث :  الفصل األول
, التربويللنظام  وبالتالي, العاليللتعليم  الف ريالعمود  الجامعياألستاذ  تعد شخصية 
برهانةةاع , ميتةة وتن الطلبةةة تنشةةيط تفكيةةر فةةيالكفةةوء ودورا الفعةةال  الجةةامعي التدريسةةيبةةدا  إويشةةكل 

للة  كفاءتةة  أللةداد الع ةةول المبدلةة ولةةيس الم لةدة ف ةةط, نحةو تح يةة  أهةداف التعلةةيم مةن خةةالل 
, الةةةذي لةةةد  الطلبةةةة ياإلبةةةدالتعلةةةم وتعلةةةيم التفكيةةةر  مكانيةةةةإب االلتةةةراف, أي التعليميةةةة مؤسسةةةات 

هةام المرتبطةة الي تصر لل  تح ية  الميين يعتبر مثار جدل بين أساتذة الجامعة, ودورنا كتدريس
نمابالجان  التعليمي ون ل المعلومات,  في  اإليجابي من خالل التصثيربشكل فعال  يبرز دورنا وا 



 3102العدد األول )آذار(                                مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية
 

 - 181 - 

الجةةةةامعي ككةةةةةل ومةةةةن جميةةةةةأ جوانبهةةةةا, وأن تنةةةةةاول الطالةةةةة   تكةةةةوين سةةةةمات وتطةةةةةوير شخصةةةةية
ينسجم مأ أهدافنا التربوية في خل  خصاةص  الشخصية ال وية الناجحة من جان  واحد أمر ال

في المجتمأ الجديد, بل من خالل فعالية الشخصةية فةي التربيةة الذاتيةة  نسانإللصية جديدة شخ
. اجتماليةااألسةلو  التربةوي المتكامةل  الجةامعي وبعض األسس التي بواسةطتها يح ة  التدريسةي

 .(0, ص0222, مبدر)

شخصةةةةية ذا إذا واجهةةةةت الصةةةةعوبات, إال إتت ةةةةدم  تنمةةةةو وال مةةةةا أن الحضةةةةارات الومثل 
حيةاة الفةرد مةن  تن خلةا  واجهت الصةعوبات وتغلبةت لليهةا, و  ذاإال إتتطور  تنمو وال ال نساناإل

ثةراء حياتة  بالصةعوبات إور بالملةل وجمةود شخصةيت , فةي حةين الشةع إلة والتحفيز تةؤدي  اإلثارة
 , (hunt. 1988. p 147شعورا بالسعادة. ) إل والتحديات يؤدي 

صةةةةفات المركزيةةةة يعت ةةةةد أنهةةةا تفسةةةةر معظةةةةم ول ةةةد وضةةةةأ العةةةالم كاتةةةةل مجمولةةةة مةةةةن ال
(, سةةةمة النجةةةاح أحةةةد خصةةةاةص Rogersلناصةةةر سةةةمات الشخصةةةية الظاهريةةةة الهامةةةة, ويعةةةد)

والبحةةةث لةةةن  اإلبةةةدا بالذي يتميةةةز ,الشةةةخص المتكامةةةل فةةةي الوظةةةاةف النفسية)الشةةةخص السةةةليم(
حديةةةدها وت هةةةااختبار  إلةةة فالشةةةخص المح ةةة  لذاتةةة  يميةةةل تح يةةة  ذات , إلةةة خبةةةرات جديةةةدة تهةةةدف 

لتةاد اوالسلو  الذي  واالتجاهاتوالبد ل  من شجالة التخلي أحياناع لن الروتين بصورة مستمرة,
 . (392, ص0282للي . )شلتز, 

مةن السةمات الرةيسةية التةي  والكفةاءة (, سمة ال وة والنجاحAllportويعتبر )البورت( ) 
ضأ لتصثيراتها سو  نشاط قليل تخلل  نشاطات الفرد بدرجة ال  تسيطر التي يعرفها بصنها السمة

الصةفة السةاةدة أو  أحيانةا, حت  أن الفرد قد يعرف بها ويصةبح مشةهوراع فيهةا, ويطلة  لليهةا من 
 (. lazarus. 1981. p56. )تكون في جميأ األفراد السمة البارزة في الشخصية, لكنها قد ال

بهةةةةةا بعةةةةةض ليتصةةةةةف  والكفةةةةةوءة ولكةةةةةن البةةةةةد مةةةةةن التفريةةةةة  بةةةةةين الشخصةةةةةية الناجحةةةةةة 
ة لةةةيحط بهةةةا مةةةن قةةةدر بعةةةض النةةةاس الةةةذين فيعالشخصةةةيات المرموقةةةة كمةةةا يسةةةتخدمون لفةةةظ الضةةة

يفشةةةةلون فةةةةي حيةةةةاتهم االجتماليةةةةة والمهنيةةةةة, والةةةةذين اليعجبةةةةونهم فةةةةي بعةةةةض مةةةةا يتخذونةةةة  مةةةةن 
)هةةةةي تلةةةة  نظةةةةر متواضةةةةعة  الباحةةةةث ومةةةةن وجهةةةةة يرأ فةةةةيالكفةةةةوءة وأن الشخصةةةةية , تصةةةةرفات

مةةةن خبةةةرات الماضةةةي  اإلفةةةادة إلةةة الواقةةةأ بةةةولي بحيةةةث تتطلةةةأ  درا إالشخصةةةية التةةةي تسةةةتطيأ 
 إذا(, ال ةةرارات الصةةحيحة والتصةةرفات التةةةي سةةتتخذ فةةي المسةةةت بل اتخةةةاذوالحاضةةر, والسةةير فةةي 
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, بل تدور من حولها التي تغمض لينها لن الجديد في المواقف الشخصية الناجحة يج  أن ال
ن تبةرهن أ, وتسةتطيأ مسةت ر واتةزانتسةا  اسةرلة فيمةا سةب  التخطةيط لتنفيةذا بفي التعةديل  تصخذ

ننةا إربمةا راةهةم, آ واحتةرام ل ليةة مةن تتعامةل معهةم لتبارهةاابم درة لل  صحة موقفها, أخذة في 
لةوجي و لي  مةن ت ةدم تكنإلومات بل تتصار  في ظل ما وصلنا نعيش في لصر تتسار  في  المع

 (. 05ص, 0281, خر)لدسآوة معرفية أخذت تزداد يوماع بعد وثر 

ليهةةةا نظريةةةاتهم فةةةي دراسةةةة التفكيةةةر إمةةةاء الةةةنفس فةةةي بحةةةوثهم التةةةي أسةةةندت وتنةةةاول لل
نصة  األول للة  توضةيح أنةوا  النشةاط التةي تتضةمنها لمليةة اتجاهين: اات وماهيت  وكانت ذ

 نصةةةة  الثةةةةاني للةةةة  نةةةةواتج لمليةةةةة التفكيةةةةراو  ,التفكيةةةةر والبحةةةةث وراء هةةةةذا األنةةةةوا  مةةةةن النشةةةةاط
(Thinking Product) , ياإلبةةدالوقةةدمت هةذا البحةةوث أسةةالي  متعةددة للتفكيةةر فيهةةا:التفكير 

, (Logical Thinking) والتفكيةةةر المنط ةةةي , (CREATIVE THINKING) بتكةةةاريواال
, 3113لتمةةةةدها البةةةةاحثون )ال ةةةةادري, اتبعةةةةاع ألسةةةةس التصةةةةنيف التةةةةي  خةةةةر أوتسةةةةميات متعةةةةددة 

 (. 0ص

وأداء طبيعةي ي ةةوم  ,بشةكل داةةةم لإلنسةةانة ويعةد التفكيةر لمليةةة يوميةة مسةةتمرة مصةاحب
(, ألن  يمثل نولةاع مةن أنةوا  السةلو  البشةري والةذي يةصتي 33, ص0223)السرور, باستمرارب  

الرموز لتنو  لن  باستخدامترتيب  في ألل  مستويات النشاط الفعلي, وأن  لملية معرفية تتميز 
 (. 352ص 02284والحوادث)لدس وتو ,  واألشخاصاألشياء 

والتفكيةةةةةر وتنميتةةةةة   اإلبةةةةةدا ويعةةةةةد للمةةةةةاء الةةةةةنفس والمربةةةةةون والبةةةةةاحثون فةةةةةي ميةةةةةدان  
(, وغيةةةةةةةرهم 0290(, )نةةةةةةةوري, 0299(, )تةةةةةةةورانس, 0230(, )كةةةةةةةوردن, 0251مثةةةةةةةل)كلفورد, 

فة  أسةالي  لديةةدة للطلبةة, بلةةغ و وتطةورا وتدريبةة   ياإلبةةداليجمعةون للة  أهميةةة تحفيةز التفكيةر 
( أسةلوباع 011( أسلوباع وفي اليابان أكثر من)21مريكية أكثر من)لددها في الواليات المتحدة األ

والتةةدري  والرلايةة فةةي خلةة  ل ةول مفكةةرة ومبدلةةة  االهتمةةامبضةمنها األسةةالي  األمريكيةةة, أملةين 
(, 0228قةةةادرة للةةة  معالجةةةة الحيةةةاة الصةةةعبة والمتنولةةةة باألسةةةالي  غيةةةر الت ليديةةةة )لبةةةد نةةةور, 

تعتبةةر الزاويةةة فةةي لمليةةة تطةةوير مهةةارات التفكيةةر أو ال ةةدرة للةة  والواقةةأ أن المؤسسةةات التربويةةة 
لند الطلبة, لكةي يصةبحوا قةادرين للة  مواجهةة قضةايا الحيةاة المتجةددة والتكيةف معهةا  االبتكار

ولملية الكشف لن سمات الشخصية ال وية الناجحة المبدلة وكيفية ص لها وضمن بيةة مؤاتية 
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يمكةةةن تح يةةة  ذلةةة  أال أذا تةةةوافر لضةةةو هيةةةةة  نفسةةةي, والكةةةاف مةةةن األمةةةن ال ينعمةةةون بهةةةا ب ةةةدر
 ياإلبةدالالتفكيةر  اسةتراتيجياتالتدريس ذو الشخصية الناجحة المبتكرة الذي يعمةل للة  تنشةيط 
وكةةةةذل  تصةةةةنيف , (Marzanoبصةةةةد  وفةةةة  مهةةةةارات التفكيةةةةر التةةةةي حةةةةددها)مارزينيو وزمالةهةةةةم

كيةةةر التجميعةةةي والتشةةةعبي ومهةةةارات الت يةةةيم, جيلفةةورد ل ةةةدرات التفكيةةةر كمهةةةارة التةةةذكر والفهةةةم والتف
تصةنيف بلةوم لدهةداف التعليميةة فةي  إلة  اسةتندتولكن أكثةر مهةارات التفكيةر شةيولا تلة  التةي 

, 0222)شاهين,  وهي مهارة التذكر والفهم والتطبي  والتحليل والتركي  والت ويم, مجال المعرفة
 (. 09ص

)هي ياإلبةةدالللةة  أن مهةةارات التفكيةةر  ةواالجتماليةةوتجمةةأ أدبيةةات العلةةوم النفسةةية  
, (قدرة ل لية تظهر لل  شكل مبادرات للتخلص من السيا  العةادي للتفكيةر وأتبةا  تفكيةر جديةد

للةةةة  أربعةةةةة لوامةةةةل هةةةةي: العالقةةةةة بةةةةين العناصةةةةر,  ياإلبةةةةدالوتركةةةةز جميةةةةأ محةةةةاوالت التفكيةةةةر 
بةةةةد  والمبتكةةةةر يتصةةةةف والصةةةةرا  الةةةةذهني, وحةةةةل المسةةةةاةل, والبيةةةةةة المةةةةؤثرة, ألن الشةةةةخص الم

, واالسةةةت رارة وال ةةةدرة للةةة  أيجةةةاد الحلةةةول الممكنةةةة والخارقةةةة والمثةةةابرة أبالديناميةةةة والنشةةةاط والجةةةر 
هو لملية تشكيل روابط جديدة بين العناصر من أجل تلبيةة حاجةات  ياإلبدالوالتفكير , والعزلة

 . (038-039, ص0228معينة أو تح ي  منفعة مبتغاة. )الوقفي, 

 -يلي: ما إل (الدراسة الحالية  أهميةوترجأ ). . . 

أنها تهتم بصهم لنصةر مةن لناصةر العمليةة التعليميةة فةي التعلةيم الجةامعي وهةو شخصةية  -0
 الجامعي وسمات . التدريسي 

يعتبر األستاذ الجامعي صةاح  الشخصةية الناجحةة والمبدلةة مكتشةف الطلبةة المبةدلين   -3
 . واألمةالوطن الذين يعدون الثروة الح ي ية لمست بل 

تعد ذات أهمية كبيرة في التعرف لل  سمات لضو هيةة التدريس في التعليم الجامعي,   -2
لد  الطلبةة,  يومستويات المجال الذهن ياإلبدالالذي يسهم في فعالية وتنشيط مهارات التفكير 

, ان ن ةول أن سةمة قةوة الشخصةية الناجحةة ينبغةي للفةرد أن يتصةف بهةأمن خالل ما ت دم يمكن 
وتكون من السمات الرةيسية في الشخصية التةي تسةيطر للة  معظةم سةلوك  فةي لةدد كبيةر مةن 

وذل  لما لها من دور فعال وجعلة  قةادراع للة  مواجهةة صةعوبات الحيةاة , مواقف الحياة المختلفة
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ن إفةة, تطةةوير شخصةةيت  ونموهةةا وتكاملهةةا وبشةةكل خةةاص إلةة وفةةي الوقةةت ذاتةة  تةةؤدي . وتحديةةدها
 ألنة , ياإلبةدالشخصية األستاذ الجامعي التةي تنمةي قةدرة الطالة  للة  التفكيةر  هذا السمة في

 .مست بلية مهمة قد تتطل  من  مواجهة تحديات المست بل اجتماليةفي مرحلة ألداد لمواقأ 

حةةةد كبيةةةر للةةة  درجةةةة كفةةةاءة المةةةدرس  إلةةة ويتوقةةةف نجةةةاح لمليةةةة التعلةةةيم أو التةةةدريس          
تحسةةةين منةةةاهج ألةةةداد  إلةةة  التعليميةةةةالةةةدول ومؤسسةةةاتها  هةةةذا تسةةةع وطري تةةة  فةةةي التةةةدريس, ول

وتةةدري  المعلمةةين والمدرسةةين لتزويةةدهم بالجديةةد مةةن المعلومةةات لةةن طريةة  فةةتح دورات تدريبيةة  
ونةةدوات وحل ةات دراسةية ومحاضةةرات  اجتمالةاتطويلةة أو قصةيرة األمةد أثنةةاء الخدمةة أو تنظةيم 

اسات في الح ول التي تتعل  بتطوير لملية التدريس تطرح من خاللها ما أستجد من بحوث ودر 
من جهة وتطور وتنمية لالقات المدرسةين وسةلوكهم التدريسةي مةن جهةة أخةر , بحيةث تتناسة  

للةةةة  أهميةةةةة تنميةةةةة شخصةةةةية الطالةةةة   مةةةةأ أحةةةةدث النظريةةةةات السةةةةلوكية والنفسةةةةية, والتةةةةي تؤكةةةةد
حصةل داخةل الصةف. وللة  هةذا ودفعة للتفالل بصورة أفضل فةي النشةاطات التةي ت ست الليت وا

فةةصن األسةةلو  أو الطري ةةة التدريسةةية هةةي وسةةيلة لغايةةة وليسةةت غايةةة فةةي نفسةةها كمةةا أن الطري ةةة 
تتصل داةما بال و  المبدلة التي تعبر لن نفسها في الفن سواء كان هذا الفن موسي   أو نحتا 

مةن الح ةاة  الم ةررة أو جراحة أو تدريس ولل  هذا األسس نسصل أنفسنا:هل التةدريس مجمولةة 
فةةي تطبي اتهةةا وفيكةةون مةةن المحتمةةل  واالخةةتالفالشةة  فيهةةا  إلةة الثابتةةة التةةي ال سةةبيل  وال والةةد

بهذا الح اة  ويكةون أقلنةا مهةارة هةو أقلنةا حفظةا لهةا  والماماأمهرنا في التدريس هو أكثرنا حفظا 
 ن والتةدري  وبةالتمرس فيهةا,بها, أو أن التدريس نو  من المهمةات العمليةة تكتسة  بةالمرا والماما

لمامةةا بتلةة  ال والةةد التدريسةةية وأكثرنةةا مهةةارة هةةو أكثرنةةا مرانةةا إفيكةةون أمهرنةةا فةةي التةةدريس أقلنةةا 
وغيرهةا مةأ شةيء قليةل مةن التصمةل نةدر  أن  األسةةلةوتدريبا في المواقف التدريسية العملية وهذا 

موقةف المةدرس مةن خةالل حسةةن  التةةي تظهةر فةي المهةارةالم ومةات األساسةية للتةدريس هةي تلة  
 اسةةتهواةهملهةةم وتصةةرفات  فةةي أجةةابتهم وبرالتةة  فةةي  اسةةتمال مةةأ الطةةال  وحديثةة  ألةةيهم  اتصةةال 

 (. 4-0, ص0222قلوبهم ول ولهم. )صبيح,  إل الصف والنفاذ  إل 

 -:إل يهدف البحث الحالي :  أهداف البحث*

 .بيةةةةةةةةةةةةوأهميتها النسالكفوء  الجامعيتدريسي للالمفضلة  شخصيةصفات الالتعرف لل  1- 
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قيةةةاس مسةةةتو  صةةةفات الشخصةةةية للتدريسةةةي الجةةةامعي الكفةةةوء كمةةةا يةةةر  طلبةةةة التعةةةرف للةةة  -3
 .عة ةةةةةةةالجام
 ةةنس.ةةةةةةةةةتغير الجةةةالتعرف لل  داللة الفرو  في مستو  الصفات الشخصية  وف ا لم -2
الجةامعي الكفةوء الشخصةية للتدريسةي  اتصةفالرتباطية بةين م يةاس التعرف لل  العالقة اال -4

 كما يراها طلبة الجامعة. ياإلبدالوم ياس التفكير 

توظيةةةةف مسةةةةتويات التفكيةةةةر  يالفعةةةةال فةةةة الجةةةةامعي يالتدريسةةةةشخصةةةةية لتعةةةةرف للةةةة  دور ا -5
 طلبة الجامعة.  كما يراها ياإلبدال

 -:ي تصر البحث الحالي لل  : حدود البحث*

  .جامعة بابلطلبة كلية التربية /  -0

  .طلبة كلية التربية للبنات جامعة بغداد-3

 .3112كال الجنسين للعام الدراسي /  -2

 بتحديد المصطلحات وهي:  سي وم الباحث تحديد المصطلحات :*

 يلةذيعرفها )هي الخصاةص التي يتميز بها الفرد وا:Gropley,1969السمة: الصفة أو  -0
  .(الينفعا أو هادئيتصف بصن  

هي وحدة بناء الشخصية في نظريتة  التةي تهةتم بوصةف الفةرد (, 0288")صالح, اويعرفه -3
ن السةمات هةي:تنظيم فيمةا بينهةا فةي أويةر  البةورت ), من خةالل مجمولةة السةمات المميةزة لهةا(

نمةةةا نسةةةتطيأ رؤيتهةةةا ال شةةةيء مةةةدرر هرمةةةي, لةةةذل  فالسةةةمة لةةةن طريةةة   نسةةةتدل للةةة  وجودهةةةا وا 
فكار الفرد الثابتة التي أفراد في مواقف لدا, أو هي سلو  و ألا مالحظين لدنماط السلوكية لد 
 (. 09, ص0288تميزهم لن ب ية الناس )صالح, 

جهةةةةزة النفسةةةةية ألنهةةةةا التنظةةةةيم الةةةةدينامي داخةةةةل الفةةةةرد لتلةةةة  ا, أالشخصةةةةية: يعرفهةةةةا البةةةةورت -2
لةةة  تسةةةلوب  فةةةي التوافةةة  مةةةأ البيةةةةة. ويعرفهةةةا كلفةةةورد )هةةةي أوالجسةةةمية التةةةي تحةةةدد سةةةلو  الفةةةرد و 

تلة  السةمات المميةزة للفةرد  يسةميث )هة تتكون من  سةمات الفةرد( و يعرفهةا التياألنموذر الفريد 
 . (Smith ,1974 p. 8) اآلخرين تمييزا لن ب ية التي
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الجةةامعي: كةةل مةةن يحمةةل درجةةة الماجسةةتير أو الةةدكتوراا فةةي العلةةوم المختلفةةة ويمةةارس  يالتدريسةة -4 
 ( 04, ص0228سات التعليم العالي )لبد نور, ضمن مؤس اختصاص مهنة التعليم في 

 إلةة التفكيةةر: لبةةارة لةةن جهةةد أو نشةةاط ل لةةي فةةردي ذاتةةي فةةي شةةدت  وم ةةدارا ولم ةة  مةةن موقةةف   -5
آخةةر, أو هةةو نشةةاط ل لةةي تظهةةر آثةةارا مةةن خةةالل  إلةة أخةةر  ومةةن فةةرد  إلةة آخةةر ومةةن مسةةصلة 

كةن تعزيةزا وتطةويرا مةن خةالل و هدف ما:هذا النشةاط يمأالوظاةف التي يؤديها في إنجاز مهمة 
 (01, ص0288التدري  والتوجي  المستمر. )لصفور, 

لةدد  : هو قدرة ل لية تعد الشخص للبحث والت صي لن الجديد وال ةدرة للة  أنتةار أكبةراإلبدا   -3
من األفكةار والم ترحةات لةن موضةو  معةين فةي وحةدة زمنيةة معينةة, يكةون فيهةا الشةخص أجةود 

 (. 322, ص0288قل من  أصالة. )وصفي, ممن هم أ اآلخرينمن 

جةل تلبيةة حاجةات معينةة أ: هو لمليةة تشةكيل روابةط جديةدة بةين العناصةر مةن ياإلبدالالتفكير   -9
و أصةيل لمشةكلة للميةة أو هو إيجةاد حةل جديةد او أ(. 0228و تح ي  منفعة مبتغاة )الوقفي, أ

حةةةد أليةةة  أذي لةةم يسةةةب  صةةةاحب  صةةةيل, الحةةةل الةةةألوي صةةةد بالحةةل ا جتماليةةةةاو أو فنيةةةة ألمليةةة 
 (. 234, ص0292)راجح, 

العلوم  فيهو كل من يحمل درجة الماجستير أو الدكتوراا :الجامعي يدريسللت جراةيإلاالتعريف   -8
 .يلاضمن مؤسسات التعليم الع اختصاص  فيالمختلفة ويمارس مهنة التعليم 

 النظري: اإلطار -أ/  فصل الثانيلا 

 .ة وسماتها نشصة مفهوم الشخصي*

 :شخصية في اللغة العربيةة وفةي قةاموس الصةحاح تعنةي كلمةة شةخصالتستخدم كلمة 
تةراا لةن  اإلنسةانرتفةأ, والشةخص سةواد اغيةرا, أو شةخص شخوصةاع أي  إلة خرر مةن موضةو  

ن الكلمةةة معناهةةا "ال نةةا " الةةذي كةةان يرتديةة  إفةةي ذاتةة . وفةةي اللغةةة الالتينيةةة فةة سةةتعملابعةةد, ثةةم 
فةةةي المهرجانةةةات وفةةةي المواقةةةف التمثيليةةةة فةةةي أخفةةةاء معةةةالم شخصةةةياتهم  اإلغريةةة  الممثلةةةون أيةةةام

 الح ي ية, أي أن الممثلين يظهرون لل  المسرح أمام الجميأ بصورة تنكرية. 
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شةةد مالزمةةة لمفهةةوم الشخصةةية, ومةةن أهةةم الدراسةةات فةةي تعريةةف أفصصةةبح المعنةة  هةةذا 
ح   في أصل هذا الكلمةة. وبةالرغم مةن ( من الت0230) Allportما قام ب  البورت , الشخصية

( تعريفةةةاع ومعنةةة  51حةةةوالي ) إلةةة تعةةةدد الدراسةةةات وتفرلهةةةا فةةةي الميةةةادين المختلفةةةة ف ةةةد توصةةةل 
للشخصةةية, وأسةةتطا  تجميعهةةا فةةي ثةةالث, المجمولةةة األولةة  منهةةا تعةةرف الشخصةةية فةةي ضةةوء 

 Externalريةةة "المظهةةر" أو السةةطح الخةةارجي وتسةةم  هةةذا التعريفةةات بةةة " التعريفةةات المظه
Effect نهةةا تعةةرف الشخصةةية فةةي ضةةوء " الجةةوهر " أو ص", والمجمولةةة الثانيةةة مةةن التعريفةةات, ف

Internal Effect ن المجمةولتين مختلفتةان تمامةاع لةن بعضةهماصوال شة  فة, الطبيعةة الداخليةة ,
, Personaالكلمة الالتينيةة  إل صلها أول  وهي "المظهرية " ترجأ في ألفمجمولة التعريفات ا

رف الشخصةةةية بصنهةةةا , لةةة. (0234Watsonوتتفةة  معهةةةا المدرسةةةة السةةةلوكية بزلامةةة واطسةةةن )
))هي جميأ أنوا  النشاط التي نالحظها لند الفرد لن طري  مالحظت  مالحظة فعلية خارجيةة 

أي أن مفهةوم ))الشخصةية(( فةي , لفترة طويلة كافة من الزمن تسمح لنا بالتعرف الكامل للي ((
, للة  نحةو Stimulus and Response واالسةتجابةالسلوكيةة يخضةأ لنظام المثيةةر  النظرية

حةةد الظةةواهر فحسةة ,  إلةة التكيةةف وفةة  الموافةة  البيةيةةة فهةةي نظةةرة موضةةولية  إلةة يةةدلو المةةرء 
 Hilgardيمكن أن نذكةةةةر هيلجةةارد  واطئوبجان   يةاإلنسانولكن النظرية أغفلت ح ي ة الدوافأ 

 .م Miler and Mollard 0240للةةةةةر ودوالرد م(, ومي0241)

, مSherman (0238)ومأ المجمولة األول  من التعريفات يوجةد تعريةف شةيرمان  
م(, الةةذي لةةرف الشخصةةية May 0221فالشخصةةية لنةةدا هةةي السةةلو  المميةةز للفةةرد, )ومةةاي. 

للفةرد((, وفلمةةنج  جتمةةاليالاللة  أنهةا ))مةةا يجعةل الفةرد فعةةاال أو مةؤثرا فةةي اآلخةرين, أي األثةر 
Flemming يعرفها أنها مجمولة األلمال أو العادات التي تةؤثر فةي األخةر , ويعرفهةا واريةن ,
 نسةانلإلبصن الشخصية التنظيم الفعلةي الكامةل , مWarren,Carmicheal (0221)وكارمبكل 

م( أن الشخصةية))هي كةل Prince (0234لند مرحلة معنيةة مةن مراحةل نمةوا, ويعرفهةا بةرنس 
ثالةث فةي  اتجةااألستعدادات والنزلات والميول والغراةز الفطرية والبويولوجيةة لنةد الفةرد, وهنةا  ا

ومةن أمثلةة هةذا  االجتمةاليمفهوم التفالل  استخدام إل فات يتج  بتعريف الشخصية يهذا التعر 
م(, ))بةةةصن الشخصةةةية لبةةةارة لةةةن التةةةوازن بةةةين rexrood (0232التعريفةةةات تعريةةةف ركسةةةرود 

 اجتماليةا(, تعريفةا 0230لتي يت بلها المجتمأ والسمات التي اليت بلها(( وقدم البورت )السمات ا
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اآلن, بتعريةف الشخصةية  حتة وجوهريا للشخصية وهو أشمل وأهم هذا التعريفةات التةي ظهةرت 
بصنهةةةا ))التنظةةةيم الةةةديناميكي لةةة , بحيةةةث يكةةةون هنةةةا  تناسةةة  فةةةي تصةةةرفات  بعضةةةها مةةةأ الةةةبعض 

 (. 33-304ص0284أ نمط الشخصية.)الجسماني,اآلخر, وفي أتفا  م

بصنها ذلة  األنمةوذر الفريةد الةذي تتكةون منة  , الشخصيةGuilfordويعرفها )كلفورد(.  
حةد  إلة بصنها ذل  التنظيم الثابت والداةم, , الشخصية Eysenckسمات . في حين يعرف أيزن  

الي  تواف ةة  مةةأ بيةتةة  بشةةكل مةةا طبةةا  الفةةرد ومزاجةة  وتكوينةة  الع لةةي والجسةةمي والةةذي يحةةدد أسةة
, فيركةةةز للةةة  السةةةلو  الةةةذي يصةةةدر مةةةن الفةةةرد فةةةي تعريفةةة  للشخصةةةية, Gattallكاتةةةل, و مميةةةز

)الجسةمان , فيعرفها بصنها كل مايمكن التنبؤ بما سي وم ب  الفرد لنةدما يكةون فةي موقةف معةين. 
 (. 32, ص0284

ر نظريتةة  ونظريةةةة مةةا البحةةث الحةةةالي ف ةةد ألتمةةد تعريف)كاتةةةل( للشخصةةية ألنةة  ألتبةةةأ
 مفهوم التفكير.  في تطورمهمة  )بياجي (

  Theories Traitsنظرية السمات ))الصفات(( *

كلينكيةة, لكنهةا فةي نفةس الوقةت ليسةت أنظرية كاتل في الشخصية, فهي ليست نظرية 
كاتةةل ينصةة  بالدرجةةة األولةة  للةة  تحليةةل لناصةةر  اهتمةةامتجريبيةةة بةةالمعن  الضةةي , ولمةةا كةةان 

ومكوناتها, فصن من المتوقأ أن تمثل مظاهر البنةاء مركةز نظريتة  فةي الشخصةية, أن الشخصية 
ي سةتجابا اتجةااويعرفهةا  (Trait)العنصةر األساسةي فةي بنةاء الشخصةية لةد  كاتةل هةو السةمة. 

لةةريض وداةمةةي نسةةبيا, ومةةن هنةةا يتضةةح أنهةةا ليسةةت السةةمة بمعناهةةا الضةةي  المعةةةةةروف )العةةادة 
تفرديةةةةةةةة  إلةةةةة لةةةةةددا مةةةةةن أنةةةةةوا  هةةةةذا السةةةةةلو  وي سةةةةةم كاتةةةةةل السةةةةةمات  ذ قةةةةةد تشةةةةةملأالسةةةةلوكية(, 
(Unique) ومشةةتركة(Common) وألن السةةمات التفرديةةة خاصةةة بةةالفرد, فةةان كاتةةل اليعيرهةةا ,

كثيةةرا مةةن أهتمامةة  فةةي أهميتةة  بةةل يؤكةةد للةة  السةةمات المشةةتركة, وهةةي التةةي ين سةةم بهةةا جميةةأ 
, وهي غير والية (State)يسميها كاتل بالحاالت قل ثباتا من السمات أوهنا  أوضا  , األفراد

 (. 30-58, ص0299ويج  التفري  بينها وبين السمة)الشما , 

 ثالثة أنوا  وهي.  إل وي سم البورت السمات  

 السمات األساسية  -0
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 السمات المركزية -3

 السمات الثانوية -2

د فةةةي المجةةةال نجةةةاح الفةةةر  إلةةة كمةةةا وقةةةام كاتةةةل بدراسةةةة سةةةمات الشخصةةةية التةةةي تةةةؤدي 
  :األكاديمي أو السمات األساسية في نظرية كاتل هي

 متحرر_محافظ

 الذكاء العالي _قليل الذكاء

 يتصثر بالمشالر واألحاسيس _ العاطفي االست رار

 جاد يتعامل مأ أمور الحياة ببساطة _

فةةةةي )يسةةةةتخدم الحيلةةةةة والذريعةةةةة انتهازي-الضةةةةمير الحةةةةي )ال يةةةةام بالواجةةةة  للةةةة  الوجةةةة  األكمةةةةل(
 مواجه  متطلبات الموقف(

 خجول ومنعزل مفاخر ومندفأ _

 صل  وقاسي حساس _

 الث ة بالنفس شكو  _

 لملي خيالي _

 صريح _ مراوغ يستخدم الحيلة والدهاء

 واقعي _ خاةف

 (اتكالييعتمد لل  اآلخرين ) _  يعتمد لل  نفس

 يسيطر لل  نفس  متهاون ال قوي العزيمة مسيطر لل  نفس  _

 خاضأ مسيطر _

 هادئ ومسترخ _ متوتر وسهل االستثارة

 (. 39, ص0224ت ليدي)الربيعي,  تجريبي _
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  :األنماط, تلت ي في أولهما مأ نظريات افتراضينأما نظريات السمات فتنطوي لل   

تعكس سمات الشخصية خواصا وصفات الشخصية الم ررة سةلفا وثابتةة نسةبيا للتعةرف بصسةالي   -0
 مكانية التنبؤ بالسلو . امختلفة وتفسر ال معينة في المواقف

يملكونةة  مةةن سةةمات معينةةة, وهةةذا يعنةةي أن ال أحةةد يشةةب  غيةةرا فةةي  يختلةةف النةةاس فةةي مةةد  مةةا  -3
الفريةةةةةةةةدة. )الةةةةوقفي,  يةاإلنسةةةةانوتكةةةةون النتيجةةةة تنولةةةةا نهاةيةةةةا لةةةةن الشخصةةةيات , جميةةةأ السةةةةمات

 (. 521, ص0228

 .ياإلبدالنشصة مفهوم التفكير *

بوجودا في هذا الكون متصمال ذات  في بيةة زاخةرة بةالظواهر  اإلنسانالتفكير لندما شعر دأ ب    
العديةةةد مةةةن التسةةةاؤالت لنهةةةا, ويرجةةةأ  إلةةة   ودلتةةة  نتباهةةةاوالكاةنةةةات والمسةةةتثيرات التةةةي أثةةةارت 

لهةةد بعيةةد فةةي التةةصريه, ف ةةد أهةةتم بةة  الفالسةةفة اليونةةان األواةةةل )الجنةةابي,  إلةة بةةالتفكير  االهتمةةام
 (. 33, ص0223

نشةةغل المفكةةرون للةة  مةةر التةةصريه البشةةري بت ةةديم بعةةض التفسةةيرات لتلةة  ال ةةوة التةةي تحكةةم أ    
 , ل ةد كةان التصةور الشةاةأ ال ةديمواالبتكارات, واالكتشافاتي لندما يجود باألفكار اإلنسانالع ل 

, اإلبةدا هةو  آلنان العب رية في األد  والشعر في للةم الةنفس إالذي رور ل  الفالسفة اليونان, 
 إنسةان, فالفنةان المبةد  لنةد المفسةرين ال ةدام  "اإلنسةانترجمة لحالةة غريبةة تتلةبس  الإهي  ماو 
مةدفو  ب ةوة خارقةة للطبيعةة, وبعيةدة تمامةا لةن  ألنة يستطيأ أن يعرف ما يفعلة  وكيةف يفعلة   ال

كا بشةريا ولةو أنة  سةلو  اإلبةدا يواف  للية  للةم الةنفس الةذي يةر  فةي  مجال الحس ", وهذا ما ال
ة, مع د أو شةديد التع يةد ويمكةن وصةف  وتحديةد لناصةرا الرةيسةية وشةروط  الخارجيةة أو الداخلية

مكانيةة النظةر للمبةد  بصةفت  إبةدا  هةي ليها الدراسة العلميةة لإلإولعل أبرز التطورات التي أدت 
ية ال ديمةةة تعت ةةد كمةةا كانةةت التصةةورات الفلسةةف اآلخةةرينيختلةةف فةةي طبيعتةة  ونوليتةة  لةةن  فةةردا ال

 االبتكةةارخطةةص فةةي ذلةة , بةةل أنةة  شةةخص يختلةةف فةةي م ةةدار الخصةةاةص وال ةةدرات الدالةةة للةة  
بن سينا "أو "آينشتين"لكي نسةتح  أن نكةون انحتار ألن نكون "كبيتهوفن"أو " والتجديد, فنحن ال

 (. 323, ص0285, إبراهيممبدلين. )
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فكةةل مدرسةةة تراهةةا مةةن , إلبةةدا امةةدارس للةةم الةةنفس فةةي تفسةةير ظةةاهرة  اختلفةةت)ف ةةد  
 اإلنسةانلمةل  اإلبةدا وجه  نظرها, حيث يبرز رأيان في هةذا الموضةو , األول يةر  أن ظهةور 

المبةةةد  فةةةي المجتمةةةأ, نتيجةةةة ذكةةةاء الفةةةرد الفطةةةري, أمةةةا الثةةةاني فهةةةو مةةةرتبط بالنظريةةةات النفسةةةية 
السةلو  يمكةن تعلمهةا  أشةكالشةكل مةن  اإلبةدا الحديثة كنظرية الةتعلم, ويحمةل الةرأي الثةاني أن 

لادة البنةاء إهو مرونة التفكير حيث نفهم منها  لإلبدا ن الركن األساسي المعرفي وا  , واكتسابها
السةةريأ والمناسةة  للمعلومةةات, وف ةةا لمتطلبةةات الحةةاالت المسةةتمرة وي ابةةل المرونةةة للةة  العكةةس 

ن إالسةاب , فةة وضةةعهاللة  الحةةاالت الجديةدة للة   اإلب ةةاءصةالبة أو جمةود التفكيةةر الةذي يعنةي 
 (. 58, ص0282الجمود أو الصالبة يعني التخطيط للتفكير. )روشكا, 

 نظرية )بياجي ( في تطور التفكير*

, والذي يعد واحدا مةةةةن أبةرز j. piageقدم هذا النظرية العالم السويسري جان بياجي  
س وراةةةد فةةي هةةذا كمؤسةة االرت ةةاةيسةةم  بعلةةم الةةنفس ا  للمةةاء الةةنفس المعاصةةرين, ي تةةرن أقطةةا

وأن نظريت  في التطور المعرفي أحد األسةس النظريةة التةي تفسةر للةم الةنفس المعرفةي. , المجال
Cognitive Psychology  ويشةكل هةذا التطةور أساسةا مهمةا لفهةم كيةف يتطةور الفهةم, وكيةف

هةو  )أن التطةور المعرفةي افتراض إل تتطور المعرفة في أذهان المراه ين, ويستند هذا األساس 
 (. 89, ص0225وتطور المعالجات الذهنيةةةةةة. )قطامي, طور التفكير وتطور الستراتيجيات ت

والمنط ةةي فةةي تغييةةر العمليةةات  ياإلبةةدالنظريةةة بياجيةة  فةةي تطةةور التفكيةةر  التمةةادن إ
البنةةاء المعرفةةي, الةةذي يعتبةةر مجمولةةة الخاليةةا  التمادهةاالع ليةة وتنشةةيطها, يعةةد ن طةةة هامةةة فةةي 

المعرفةةةي  اإلدرا التةةي تتعلةة  فةةي تحديةةد مسةةتو  الةةذاكرة طويلةةة وقصةةيرة األمةةد, وكةةذا  الدماغيةةة
النةةاجح  وربةةط األسةةبا  بالمسسةةببات والتفسةةير والتحليةةل, ولليةة  البةةد أن يكةةون لدسةةتاذ الجةةامعي

والكفةةةوء دور فعةةةال فةةةي لمليةةةة تعلةةةم مهةةةارات التفكيةةةر, ومةةةن المسةةةلم بةةة  أن التفكيةةةر قةةةدرة تتكةةةون 
 إلةة للوصةةول  المسةةتمر التوجيةة  إلةة وتةةدريجي وتحتةةار  ارت ةةاةيتتكةةون للةة  نحةةو بالممارسةةة, و 
 .ألل  مستةةو 

أو نتيجةة لرضةية مةن لفويةا,  اكتسةابهايةتم  ينمةو تل اةيةا, ألنة  لمليةة ال  فالتفكير ال 
نجةةةاز أغةةةراض أخةةةر , وفةةةي هةةةذا المجةةةال تةةةر  النظريةةةة المعرفيةةةة الحديثةةةة, أن إخةةةالل محةةةاوالت 
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تختلف لن أي موضو  دراسي, فالتعلم والتفكير مةن الناحيةة  هي)تعلم( وأنها المهارات التفكير 
النظرية أو كالهما واحد يستعمل المعرفةة السةاب ة وتكةوين المعنة  وتوليةد األفكةار, فةالتفكير لنةد 

نجةاز إمةن خةالل الوظةاةف التةي يؤديهةا فةي أصحا  هذا النظريةة هةو نشةاط ل لةي تظهةر آثةارا 
هةدف مةةا, وذلة  النشةاط يمكةن تعزيةزا وتطةةويرا مةن خةالل التةدري  والتوجيةة  مهمةة مةا أو تح ية  

ذاالمستثمرين,  ة لطلبةتهم كةان التدريسةيون للة  ولةي بالمسةتو  الدراسةي, والخصةاةص النهاةية وا 
 معرفةةةة كيةةةف يعلمةةةون إلةةة نهم بحاجةةةة إدارة صةةةفوفهم بشةةةكل فعةةةال, فةةةإولهةةةم قةةةدرات لاليةةةة للةةة  

ن المهةةةارات التفكيريةةةة التةةةي يحتاجونهةةةا لمواجةةة  تحةةةديات كيةةةف يفكةةةرون, وكيةةةف يطةةةورو  الطلبةةةة
(, ل د مر تعلم مهارات التفكير في شكلين أساسيين جاء لل  43, ص3113الحياة. )ال ادري, 

 النحو التالي:

 تعليم مهارات التفكير بشكل مباشر.  -أ

بةةة فةةي بدايةةة الثمانينةةات مةةن هةةذا ال ةةرن كانةةت فكةةرة تعلةةم مهةةارات التفكيةةر لجميةةأ الطل
حةةد مةةا, وأوصةة  المربةةون المعرفيةةون بضةةرورة التةةدريس  إلةة ولةةيس للموهةةوبين ف ةةط, فكةةرة جيةةدة 

, ويجي  واإلبدا ل هنا هل توجد فرو  بين المهارات و اءالمباشر لمهارات التفكير, ونتسالمبد  
  -بصن للمهارات ثالثة أوج  مميزة هي:, ولفورد لل  هذا التساؤل

نظم وممارسة لمجمولة من أوج  النشاطات المنس ة والخاصةة بشةيء أنها تنطوي لل  تكوين م  -0
 أو موقف معين. 

 رات تكون داةما متعلمة. اأن المه  -3

أن المهارات تكون متسلسلة بمعن  أن تتبأ نس ا معينا, وأن طري ة األداء تكون منس ة ومتتابعة  -2
ير مسةةتو  معةةين مةةن المعرفةةة للةة  تطةةو  بشةةكل مةةنظم, وتةةم التركيةةز فةةي بةةرامجهم لتعلةةيم التفكيةةر
فةةي مجةةال المحتةةو  الدراسةةي  اسةةتخدامهااألساسةةية والكفايةةات للمهةةارات التفكيريةةة لةةد  الطلبةةة ثةةم 

 (. 33, ص0222وبشكل متدرر وبمستويات مختلفة في الصعوبة. )شاهين, 

 تعليم مهارات التفكير من خالل المستو  الدراسي.  - 
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كيةةر أثنةةاء تعلمهةةم مجةةاالت محةةددة مةةن المحتةةو  يةةر  أن الطلبةةة يكتسةةبون مهةةارات التف
رات اطراةة  معينةة مثةل الةةتعلم التعةاوني, ممةا يجعةل التةدريس المباشةر للمهةة وباسةتخدامالدراسةي, 

فةةي سةةيا  المةةواد   ن تةةدريس المهةةارات يجةة  أن يعطةةإغيةةر ضةةروري, أمةةا إذا لةةزم األمةةر فةة أمةةرا
 -مجال هي:ن هنا  مسلمات في هذا الأ :التعليمية, وخالصة ال ول

 تعلم مهارات التفكير العليا ذو أهمية للجميأ وال ي تصر لل  فةة الموهوبين فحسةة .   -0

 الدنيا والعليا لل  الخلفية الذهنية للمتعلةةم.  مهارات التفكير استخدام إل تعتمد الحاجة   -3

يمكةةن  سةةؤال النةة  مةةن الضةةروري تهيةةةة موقةةف أو طةةرح إت ةةديم مهةةارات التفكيةةر للطلبةةة, ف لنةةد  -2
 لن  من خالل تذكر المعلومات.  ابةاإلج  أو تمواجه

 ن تدريس مهارات التفكير الدنيا والعليا للطلبة يتم بشكل متداخل في غرفة الصةةف. إ  -4

يفكر الطلية بشكل أفضل كلما تدربوا لل  مهارات التفكيةر لحةل مشةكالتهم فةي الحيةاة )شةاهين,   -5
 (. 30, ص0222

                                                                                                                                            الدراسات الساب ة                                   

بدراسةةةة سةةةمات األسةةةتاذ الجةةةامعي وفالليتةةة  فةةةي  اهتمةةةتمةةةن الدراسةةةات السةةةاب ة التةةةي  
 -من وجهة نظر الطلبة وألضاء هيةة التدريس هي: ياإلبدالز التفكير تحفي

 الجةةةةامعيالطةةةةال  لخصةةةةاةص األسةةةةتاذ  ("تصةةةةور0222دراسةةةةة )لبةةةةداللطيف خليفةةةةة,  .0
الطةةال  ضةةرورة  يراهةةا التةةيالعمليةةة التربويةةة, وقةةد بينةةت الدراسةةة أن أهةةم الخصةةاةص  فةةيالكفةةوء 
 -اإلقنةا  الشةرح _ لدية  ال ةدرةلل  فةيمنتظما  أن يكون: فيتتمثل  الجامعياألستاذ  فيتوفرها 

 -متحليةا بالصةبر -متحةدثا لب ةا -خةراآل يمرنةا مت ةبال لةرآ –يدرسةها  التةيالمةادة  في متخصصا
 (. 004, ص0222متسما بالنزاهة والموضولية. )خليفة,  -المواليد فيمنضبط  -طويل البال

درس الجةامعي كمةا يراهةا , )الصفات الجيدة للمة(3111, سلمان أحمد لبيداتدراسة ) .3
الطةال  والطالبةات فةي  تفةا  لةام بةيناحيةث ظهةرت نتةاةج الدراسةة , الطلبة فةي المواقةف الحةرة(

أن يحترم الطال  ويعامل   -حتلت المرتبة األول  هي:اأهم صفة يتصف بها المدرس والتي  أن
رس. ف ةد فةي تحديةد أهةم خمةس صةفات يتصةف بهةا المةد اخةتالفمعاملة تلي  بة . وأيضةا ظهةر 
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 امتمكنة أن يكةونجاءت في رأي الطال  كما يلي: أن يحتةرم الطالة  ويعاملة  معاملةة تلية  بة , 
مةةن المةةادة الدراسةةية, قةةادر للةة  توصةةيل المعلومةةات لطالبةة , مخلةةص فةةي تدريسةة  ومتفةةاني فةةي 

أن أهةم خمةس صةفات فةةي  فةالتبرن, مةةا الطالبةاتأيتحيةز ألحةد لنةد وضةأ الةدرجات,  لملة , ال
لل  الترتي  التالي: أن يحترم الطالة  ويعاملة  معاملةة تلية  بة , قةادر للة  توصةيل  رأيهن هي

 المعلومةةةات لطالبةةة , مخلةةةص فةةةي تدريسةةة , مةةةتمكن مةةةن المةةةادة العلميةةةة, متواضةةةأ فةةةي تصةةةرفات 
 (. 42, ص3111, ي)األغبر وسلوك . 

 فةةةي كليةةة التربيةةة/ جامعةةةة صةةنعاء بدراسةةة )تصةةةور(, يللةةي األغبةةر )وفةةي الةةيمن قةةةام  .2
 إلة , ف ةد أشةارت نتةاةج الدراسةة (لطلبة لشخصية األستاذ الجامعي الكفوء في التدريس الجامعيا

األهمية النسبية للصفات الجيدة لنةد األسةتاذ الجةامعي الكفةوء والمتمثلةة فةي خمةس صةفات, وقةد 
وهةةي كمةةا يلةةي:  (211البةةالغ لةةددهم ) حةةازت جاذبيهةةا وأهميتهةةا مةةن خةةالل وجةة  نظةةر الطةةال 

الطةةال  ومعاملتةة  معاملةةة  احتةةرامالةةة بةةين الطلبةةة فةةي الت يةةيم, التمتةةأ بةةصخال  لاليةةة, تح يةة  العد
الطةةال , لةةدم التركيةةز للةة  الكةةم ألطةةاء المةةادة  إلةة تليةة  بةة , ال ةةدرة لةةل توصةةيل المعلومةةات 

 (. 001, , ص3111, ي)األغبر للطال . 

طلبةةةة , )حةةةول تطةةةوير مهةةةارات التفكيةةةر العلمةةةي لنةةةد (0222محمةةةد شةةةاهين, ) دراسةةةة .4
تصةةةنيف بلةةةوم  إلةةة  اسةةةتندتالمةةةدارس( ف ةةةد ناقشةةةت الدراسةةةة أكثةةةر مهةةةارات التفكيةةةر شةةةيولا التةةةي 
 االسةةةةتيعا  والحفةةةةظ والفهةةةةم و لدهةةةةداف لتعليميةةةةة فةةةةي المجةةةةال المعرفةةةةي وهةةةةي مهةةةةارة التةةةةذكير

وتفسير األدلة والبيانات, ومهةارات  واالست راء االستداللوالتلخيص والتطبي  والتحليل المتضمن 
األحكةةام  إصةةدارركيةة  المتضةةمنة التنبةةؤات وتوليةةد األفكةةار, وأخيةةرا مهةةارات الت ةةويم المتضةةمنة الت

بداء  .تصنيفات أخر  في المجال المعرفي التماد فضال لنالرأي.  وا 

وخالصة ال ول أن هنا  مسلمات في هذا المجال وهي أن تعلم مهارات التفكيةر العليةا          
العليةا  مهارات التفكير استخداملل  الموهوبين فحس , والبد من  ذات أهمية للجميأ وال ي تصر

التةةي تعتمةةد للةة  الخلفيةةة الذهنيةةة للمةةتعلم ألن تةةدريس مهةةارات التفكيةةر العليةةا والةةدنيا, يةةتم بشةةكل 
فضةةةةةةل كلمةةةةةةا تةةةةةةدربوا للةةةةةة  مهةةةةةةارات أمتةةةةةةداخل فةةةةةةي غرفةةةةةةة الصةةةةةةف,أي يفكةةةةةةر الطلبةةةةةةة بشةةةةةةكل 

 (. 8,ص0222,)شاهين,التفكير
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معرفةةةةة العالقةةةةة بةةةةين قةةةةدرات  إلةةةة  هةةةةذا الدراسةةةةة ت)هةةةةدف, (0284, نيالسةةةةلطا) دراسةةةةة .5
, وقةةةد كانةةةت نتةةةاةج اإللداديةةةةلةةةبعض سةةةمات الشخصةةةية لةةةد  طلبةةةة المرحلةةةة  ياإلبةةةدالالتفكيةةةر 

ة وبعةض سةمات الشخصةةية يةةاإلبدالبةين ال ةدرات  إحصةةاةياالدراسةة تةدل للة  وجةةود لالقةة دالةة 
 (. 03-05, ص0284ه, )السلطاني, . . . . الاالنفعالي واالتزانمثل الدافعية 

 (0288دراسة )كلفورد,  .3

وبعةةةةةض سةةةةةمات  ياإلبةةةةةدالمكانيةةةةةة التعةةةةةرف للةةةةة  لالقةةةةةة التفكيةةةةةر إهةةةةةذا الدراسةةةةةة  تهةةةةةدف      
لدة  إل  , وقد توصل الباحثاإللداديةالشخصية, حيث تكونت لينة البحث من طلبة المرحلة 

 واإلنتةةارة يتسةةم بالةةذكاء يةةاإلبدالال ةةدرة أن الطالةة  ذا المسةةتو  المرتفةةأ فةةي  :نتةةاةج مهمةةة منهةةا
فةةة  اوالتو  االنفعةةةالي بةةةاالتزانيتميةةةز  اصةةةالة والطالقةةةة والمرونةةةة, حيةةةث يكةةةون طالةةة  متعاونةةةواأل

 (. hunt. 1988. p67) اآلخرينمأ  االجتمالي

 (.0224دراسة فران  هارت )-9

والخصةةةاةص التةةةي  معرفةةةة خصةةةاةص الشخصةةةية التةةةي يحبهةةةا الطلبةةةة إلةةة هةةةدفت الدراسةةةة            
(طالبةا وطالبةة مةن طلبةة المرحلةة 2905يكرهونها فةي المدرسةين ,وقةد تصلفةت لينةة الدراسةة مةن )

,وقد طل  الباحث من أفراد العينةة أن يةذكروا أسةماء المدرسةين ( مدرسة ثانوية 33النهاةية في )
مدرسةةة,وقد المفضةةلين لةةديهم والمدرسةةين غيةةر المرغةةو  بهةةم ,ممةةن قةةابلوهم طةةوال حيةةاتهم فةةي ال

 أهم النتاةج منها: إل توصل الباحث 

 أن الطلبة ي درون المدرس وتعاون  في العمل المدرسي .-0

بالعمةل المدرسةي والمةرح والفهةم ال ةاةم للة  التعةارف  االهتمامو يفضل المدرس الذي يعتمد الوضوح -3
 والصراحة والتحكم الجيد بالصف والعدل والصبر.

 االسةةةت راروالع ةةةا  ولةةةدم  والمحابةةةاة  الطيةةة  دد فةةةي الثنةةةاء للةةة  األدلمةةةدرس التةةةر يحبةةةون فةةةي ا ال-2
 والثرثرة. ارةاالستثوسرلة 

المدرسةةين .)  صأكفةة أيضةةا%( مةةن الطلبةةة ذكةةروا أن المةةدرس الةةذي يعجبةةون بةة  هةةو 18) وجةةود فةةار -4
 (.08,ص02231لبدالسالم ,
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 (.0234دراسة لبدالسالم لبد الغفار ) -8

ة والسةةمات الشخصةةية ,وقةةد يةةاإلبدالالكشةةف لةةن العالقةةة بةةين ال ةةدرات  إلةة ة هةةدفت الدراسةة            
الباحةث  سةتخدمامن المدارس الثانوية األمريكية و أجريت لينة الدراسة لل  الصف األول ثانوي 

 إلةةة فةةةي ختةةةام بحثةةة   إلةةة النتةةةاةج ,وقةةةد توصةةةل الباحةةةث  السةةةتخرارالجزةيةةةة  االرتبةةةاطمعةةةامالت 
البديهيةة ,متعةاون ,يمكةن  خيةر ,سةهل التكيةف ,حاضةر إنسةانوصف شخصية المبد  للة  أنة  

,مةةريح سةةعيد بنفسةة  وبحياتةة  يعبةةر لةةن نفسةة  سةةريأ النكتةةة  مةةرح ليةة  والث ةةة بةة ,وهو فةةردإالركةةون 
,ويتميةةز  ارةلالستشةةندفالاتةة  وسةةرلة قابليتةة  ا,وهةةو فةةرد يتميةةز ب اجتمةةاليبسةةهولة ,وهةةو شةةخص 

.)السةةةةةةةةةةلطاني انفعاالت درتةةةةةةةةةة  للةةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةةبط للطالةةةةةةةةةة  وطموحةةةةةةةةةة  ,وق واحترامةةةةةةةةةة  اإلرادةب ةةةةةةةةةةوة 
 (.50,ص0284,

 مناقشة الدراسات الساب ة*

فالدراسةةات التةةي هةةدفت  ,نتةةاةج متشةةابهة ومختلفةةة إلةة ف ةةد توصةةلت الدراسةةات السةةاب ة  
الجةةامعي مةةن وجهةةة نظةةر الطلبةةة أو مةةن التدريسةةي دراسةةة صةةفات أو خصةةاةص أو سةةمات  إلةة 

تفةةا  فةةي ا إلةة وكليةةات مختلفةةة, ف ةةد توصةةلت  وجهةةة نظةةر ألضةةاء هيةةةة التةةدريس فةةي جامعةةات
(, ,لبةةد الغفةةةار ,فرانةةة  نتةةاةج الطةةةال  والطالبةةات مثةةةل دراسةةةة )األغبةةري, لبةةةداللطيف, لبيةةةدات

وهةةةذا الصةةةفات المتمثلةةةة فةةةي خمةةةس صةةةفات مثةةةل: تح يةةة  العدالةةةة بةةةين الطلبةةةة, التمتةةةأ بةةةصخال  
 , ولةةدم التركيةةز للةة  الكةةم الطةةال إلةة الطةةال , ال ةةدرة للةة  توصةةيل المعلومةةات  احتةةراملاليةةة, 

الةتحكم فةةي الصةةف ,يضةةبط المةةادة ,العةدل بةةين الطلبةةة , إلطةةاء,الوضةوح فةةي  فةي ألطةةاء المةةادة
فةةي ترتيةة   بةةاختالفت ريبةةا مةةأ الدراسةةة الحاليةةة  اتف ةةتوقةةد انفعاالتةة  داخةةل الصةةف المدرسةةي ,

يةر العلمةي مةن الف رات حس  األولوية. وقد توصلت الدراسات التةي تخةص تطةوير مهةارات التفك
صةنيف بلةوم فةي المجةال المعرفةي, تللة   االلتمةادتفةا  مفةادا ا إلة قبل ألضةاء هيةةة التةدريس 

الحالية مثل دراسة شاهين, دراسة السلطاني,  ودراسة كلفةورد, ممةا يشةير  مأ الدراسة اتف توقد 
لضةاء هيةةة ة مةن قبةل أيةاإلبدالتطةوير ال ةدرات التفكيريةة و  إلة لةداد بةرامج خاصةة إأهميةة  إل 

 . لداد ل ول مبدلة تخدم الوطنإ, من أجل الطلبة إل التدريس في الجامعات 
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ولالقتةة  بةةبعض المتغيةةرات مثةةل  ياإلبةةدالتناولةةت مفهةةوم التفكيةةر  التةةيأمةةا الدراسةةات 
 (. ,ولبدالغفار , وكلفورد, وكاتل وبوجر دراسة)السلطان 

( 205-011 ةةد تراوحةةت بةةين )الدراسةةات السةةاب ة ف فةةيولةةدد أفةةراد العينةةة المسةةتخدمة 
 ( طال  وطالبة. 011لددها ) ستخدم لينةاف د  يلاطال  وطالبة, أما البحث الح

ةويةةةةة, الوسةةةةط للبيانةةةةات ف ةةةةد أسةةةةتخدم الباحث)النسةةةةبة الم اإلحصةةةةاةيةأمةةةةا المعالجةةةةات 
, (المعيةاري   االنحةرافبيرسةون , ارتباط,التحليل التاةي معامل  لكل ف رة يالمرجح, الوزن المةو 

, شةةاهين, لبيةةدات, وخليفةةة(. حيةةث تعةةد وسةةيلة مناسةةبة للبحةةث يتفةة  مةةأ دراسةةة )األغبةةر اوقةةد 
 . يلاالح

 الفصل الثالث
 *_ إجراءات البحث.

 أوال :مجتمأ البحث. -*
 *_ ثانيا : لينة البحث.

 .ثالثا: أداة البحث -*
 إجراءات البحث                                   

جةراءات المتبعةة فةي البحةث الحةالي والكفيلةة بتح ية  أهدافة  لفصةل أهةم اإليتضمن هذا ا        
ال ياس وأهم الوسةاةل  اتوأجراءوتحديد أدوات   اختيارهامن تحديد مجتمأ البحث ولينت  وطري ة 

 فيها, ,وفيما يصتي لرض أهم الوساةل المستخدمة. اإلحصاةية
 مجتمأ البحث .: أوال

بحةةةةةةث الحةةةةةةالي, كةةةةةةان البةةةةةةد مةةةةةةن تحديةةةةةةد مجتمةةةةةةأ البحةةةةةةث لغةةةةةةرض تحديةةةةةةد أهةةةةةةداف ال         
 لينةةة مناسةةبة تمثةةل المجتمةةأ األصةةلي, والعمةةل اختبةةارو جامعةةة بغةةداد(,,  –بابةةلالحالي)جامعةةة 

لل  بناء أداة لل ياس أو الحصول لليها إذا توفرت, وبعد البحث والت صةي لنهةا لةم يجةد أداة , 
 اسةتخدام, ومةن ثةم هةااختبار العينة التي تم  يتم تطبي ها لل ات والموضولية,تتسم بالصد  والثب

الوسةةةاةل اإلحصةةةاةية المناسةةةبة لتحليةةةل بيانةةةات هةةةذا البحةةةث ومعالجةةةة النتةةةاةج النهاةيةةةة وقةةةد يةةةتم 
 تي:هذا اإلجراءات وف  اآل استعراض
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 (االستطالليةلينة البحث ) الدراسة ثانيا: 

الثالةةةةث لي لطلبةةةةة الصةةةةف لينةةةةة لشةةةةواةية مةةةةن المجتمةةةةأ األصةةةة ختيةةةةارابقةةةةام الباحةةةةث  -العينةةةةة: 
( طالةة  011اقةةأ)وبو  وكليةةة التربيةةة للبنةةات األقسةةام / كليةةة التربيةةة/ جامعةةة بابل,بعةةض /والرابةةأ

وقةد مةن وجهةة نظةر الطلبةة.  الكفةوء الجامعيت الشخصية للتدريسي  اوطالبة للتعرف لل  صف
نتين األولةةة  السةةةنة الرابعةةة ولةةةم تشةةمل طةةةال  السةةالثالثةةة و  السةةةنة العينةةة للةةة  طةةال  اختصةةرت
 :اآلتيةوذل  لدسبا   والثانية 

 بالجامعة.  االلتحا حداثة  -0

الكفوء,والجةةةدول فةةةي أدنةةةاا  الجةةةامعي يشخصةةية التدريسةةةصةةةفات لةةيس لةةةديهم تصةةةور كامةةةل لةةةن   -3
  يوضح ذل .

 -:يلايوضح أفراد لينة البحث الح( 0رقم )جدول 

 سم ال سما الكلية الجامعة ت
 لدد الطال 

 
 مجمو  مجتمأ البحث األصلي سبةالن المرحلة

0 
3 
 

 جامعة بابل -
 جامعة بغداد -

 كلية التربية -
 كلية التربية للبنات -

 

 قسم الرياضيات -
 قسم الفيزياء -
 قسم التصريه -
 سم اللغة العربيةق -
 قسم التربية وللم النفس -

31 
31 
31 
31 
31 

 المرحلة الثالثة -
 المرحلة الرابعة -

3,5% 
3,5% 
3,5% 
3,5% 
 ( طال  وطالبة011) % 3,5

هةةةةةذا العينةةةةةة هةةةةةو التعةةةةةرف للةةةةة  مةةةةةد  الحصةةةةةول للةةةةة  الف ةةةةةرات الخاصةةةةةة  اختيةةةةةارالغةةةةةرض مةةةةةن  إن   
مكانيةةة اإلجابةةة لليهةةا, بعةةد أن تةةم توزيةةأ الف ةةرات للةة   , فةةي  األداةبالم ياس,ووضةةوح الف ةةرات وا 

التطبيةةة  للف ةةةرات كانةةةت ظهةةةر أن أ, وقةةةد األداةراء المحكمةةةين ومةةةواف تهم للةةة  تعليمةةةات آضةةةوء 
واضحة ومفهومة ألفراد العينة, وأن كافة التعليمات كانت واضحة حيث لم يبدي أي فرد تساؤل 

 حولها.
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مةةن أجةةل تح يةة  هةةدف البحةةث الةةذي يتضةةمن التعةةرف للةة  سةةمات الشخصةةية  -أداة البحةةث:*  
لنةد طلبةة/  يدالاإلبةالمبدلة لدستاذ الجامعي الناجح والةذي يسةهم فةي تنشةيط مهةارات التفكيةر 

 -المصادر التالية: لتماداكلية التربية. تم 

I  -   اإلطةةةال  للةةة  أدبيةةةات الدراسةةةات والكتةةة  والمجةةةالت التربويةةةة التةةةي تناولةةةت
 صفات األستاذ الجامعي الجيد والمبد  والكفوء والناجح. 

II  -  ميدانيةةةة للةةة  لينةةةة مةةةن الطلبةةةة, حيةةةث تةةةم توجيةةة   سةةةتطالليةاجةةةراء دراسةةةة إ
 هم يتضمن السمات الشخصية التي يرونها ضرورية في األستاذ الجامعي. سؤال مفتوح ل

( سةمة تةم تصةنيفها وحةذف 42وفي ضةوء مةا سةب  أمكةن الوقةوف للة  مةا ي ةر  مةن)
( سةةمة رآهةةا 29للةة  ) حتةةوتاالتةةي المغلةة   سةةتبيانالا سةةتمارةاالمتشةةاب  منهةةا, وقةةد تةةم تصةةميم 

الجةةامعي, وقةةد طلةة  مةةن كةةل طالةة  وضةةأ  نهةةا تتضةةمن السةةمات الجيةةدة لنةةد األسةةتاذ, أالباحةةث
مةةام كةةل سةةمة يراهةةا فعةةال ضةةرورية مةةن وجهةةة نظةةرا, وفةةي ضةةوء معايشةةت  ألسةةتاذا أ( ) لالمةةة

وما يشعر ب  هو نفس , وبعد ذل  تم تفريغ اإلجابات مسةتخدما التكةرارات واألهميةة النسةبية لكةل 
 سمة. 
 :أداة البحثثالثا / 

ة صةةةفات الشخصةةةية للتدريسةةةي ,قةةةام الباحةةةث ببنةةةاء أدا لغةةةرض تح يةةة  أهةةةداف البحةةةث          
من أجل تح ي  هدف البحث الذي يتضمن التعرف لل  سمات الشخصية و  , الجامعي الكفوء

لنةد طلبةة/  ياإلبةدالالمبدلة لدستاذ الجامعي الناجح والةذي يسةهم فةي تنشةيط مهةارات التفكيةر 
 -صادر التالية:الم لتماداكلية التربية وكلية التربية للبنات. تم 

III  -   اإلطةةةال  للةةة  أدبيةةةات الدراسةةةات والكتةةة  والمجةةةالت التربويةةةة التةةةي تناولةةةت
 صفات األستاذ الجامعي الجيد والمبد  والكفوء والناجح. 

IV  -  ميدانيةةةة للةةة  لينةةةة مةةةن الطلبةةةة, حيةةةث تةةةم توجيةةة   سةةةتطالليةاجةةةراء دراسةةةة إ
فةةةةي األسةةةةتاذ الجةةةةامعي  روريةسةةةةؤال مفتةةةةوح لهةةةةم يتضةةةةمن السةةةةمات الشخصةةةةية التةةةةي يرونهةةةةا ضةةةة

( سةةمة تةةم تصةةنيفها وحةةذف 42,وفي ضةةوء مةةا سةةب  أمكةةن الوقةةوف للةة  مةةا ي ةةر  مةةن)الكفةةوء
( سةمة رآهةةا 29للة  ) حتةةوتاالمغلة , والتةي  سةةتبيانالا سةتمارةاالمتشةاب  منهةا, وقةد تةةم تصةميم 
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نهةةا تتضةةمن السةةمات الجيةةدة لنةةد األسةةتاذ الجةةامعي, وقةةد طلةة  مةةن كةةل طالةة  وضةةأ , أالباحةةث
مةةام كةةل سةةمة يراهةةا فعةةال ضةةرورية مةةن وجهةةة نظةةرا, وفةةي ضةةوء معايشةةت  ألسةةتاذا أ( ) مةةةلال

وما يشعر ب  هو نفس , وبعد ذل  تم تفريغ اإلجابات مسةتخدما التكةرارات واألهميةة النسةبية لكةل 
سةيد  )لةدادإمةن  اختبةارللة   االلتمةادتةم  ياإلبةدالالتفكيةر  اختبةاريخةص  فيمةاوالثانيةة سمة , 
ليهةةةةةةةا إ,وفةةةةةةة  الخطةةةةةةةوات التةةةةةةةي أشةةةةةةةار تةةةةةةةم تطبي ةةةةةةة  للةةةةةةة  لينةةةةةةةة البحةةةةةةةث  (اهلل خيةةةةةةةرمحمةةةةةةةد 

لملية بناء أي م ياس أو أداة البد أن تمر بعدة خطوات أساسية  (,حيث تعد0292الباحث)الن,
 هي:

 التخطيط لدداة. .0
 صياغة ف رات األداة. .3
 صالحية الف رات. .2
 إجراء تحليل الف رات. .4
 (.allen,1979,pp111-118) استخرار الصد  والثبات لدداة. .5
 :خطوات بناء األداة -4

خةةةالل الدراسةةةة مةةةن التخطةةةيط لةةةدداة: تةةةم تحديةةةد ف ةةةرات األداة والحصةةةول لليهةةةا  -1
األقسةام , والتةي تةم مختلةف الجةامعيين فةي الطلبةة التي تم تطبي ها لل  لينة مةن  االستطاللية

,  حيث تةم ا الباحثجمعها من بعض األدبيات والدراسات الساب ة وفي ضوء التعريف الذي تبنا
التدريسةي الكفةوءة التةي يرونهةا ضةرورية فةي  توجي  سؤال مفتوح لهم يتضمن السةمات الشخصةية

ن األداة لم تحدد مجاالت متنولة ولكن شةمل للة  لةدد مةن الف ةرات, بعةد أن إوللي  فالجامعي,
" فةةي مجةةال الشخصةةية الكفةةوءةتعةةذر الحصةةول للةة  م يةةاس جةةاهز ل يةةاس لمليةةة " الخصةةاةص 

 لتمد الباحث لل  بناء األداة لهذا الغرض.االجامعة, وقد 
 :صياغة الف رات -2

لغرض الحصول لل  ف رات موضولية تشمل كافة ف رات األداة, تم توجي  سؤال               
, بعةةد أن تمةةت مراجعةةة كافةةة األدبيةةات طالبةةا( 51لينةةة البحةةث البةةالغ لةةددها ) إلةة  اسةةتطاللي

( ف ةرة ألداة 29)الحصول لل  خص الموضو  وبناءا لل  ما ت دم تم والدراسات الساب ة التي ت
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" , "رولي في صياغتها, أن تكون بصةيغة واضةحة  وقابلةة لتفسةير  الشخصية الكفوءة "السمات
 (.024,ص 0282واحد,) أبو لالم,

حةةول الف ةةرات, ف ةةد وضةةعت أمةةام كةةل ف ةةرة بةةداةل وهةةي)  االسةةتجابةأمةةا بخصةةوص بةةداةل        
 .الم ياس  هذا ,فيما يخص (دا ,مواف  ,متردد,غير مواف  ,غير مواف  بشدةمواف  ج

واضحة وسهلة جدا ,بعد  ةالباحث أن تكون التعليمات الخاصة باألدا  لا: ر * تعليمات األداة2
المسةةةتجي  لبةةةديل  اختيةةةارأن تةةةم لرضةةةها للةةة  لجنةةةة مةةةن المحكمةةةين , كمةةةا أكةةةد للةةة  ضةةةرورة 

 اسةتجابت لن رأي  الخاص ب  وطري ة تصرف  أثنةاء الموقةف, وأن  المناسبة الذي يعبر االستمارة
سةم بخصةوص اغةراض األمانةة العلميةة, ولةدم ذكةر سوف لن يطلأ لليها غيةر الباحةث ف ةط, أل

 ) الجنس(. لل  متغير , وقد تضمنت التعليماتةالمجيبين لل  األدا
 :صالحية الف رات-4

بصةةةةةةةورتها ( والبالغةةةةةةةة ة الكفةةةةةةةوءةيالشخصةةةةةةة ت) السةةةةةةةما ةلةةةةةةةداد  ف ةةةةةةةرات األداإبعةةةةةةةد أن تةةةةةةةم      
( , لرضةةةت للةةة  مجمولةةةة مةةةن الخبةةةراء فةةةي التربيةةةة وللةةةم الةةةنفس , وقةةةد تصةةةدرتها 29)النهاةيةةةة

%( لتحديةد صةالحية 81نسبة أتفا ) التمادصفحة من التعليمات الخاصة باإلجابة لليها, وتم 
( وف ةا الشخصةية الكفةوءة صةفات( ف ةرات مةن أداة)5) اسةتبعادالف رة, وفي ضةوء هةذا المؤشةر تةم 

, بعد أن أجريت بعض التعةديالت للة  صةياغة  بعةض الف ةرات فةي ضةوء ةدالتمييز الف رات لد
 ."ف رة 29"صفات الشخصية مالحظات لجنة الخبراء المختصين, وأصبح لدد ف رات أداة 

 :" ة الكفوءةيسمات الشخص "حصاةي لف رات أداةالتحليل اإل*
للف ةةرات لةةادة  اإلحصةةاةين هةةدف التحليةةل إ إذ, إحصةةاةياتحليةةل الف ةةرات قةةام الباحةةث ب          

الف رات غير الصالحة أو تعديلها وتجريبها  واستبعادلل  الف رات الصالحة في األداة  اإلب اءهو 
 وطالبةةة طالةة  (011(,ولةةذل  أختةةار الباحةةث لينةةة بلغةةت )Guilford.1954:417مةةن جديةةد )

ختةار الباحةث لينةة احس  متغير الجنس من الجامعة وقةد اةي بباألسلو  الطب ي العشو  اختير,
,,وبعةةةد تحديةةةد أفةةةراد لينةةةة  إحصةةةاةياتحليةةةل الف ةةةرات بهةةةذا الحجةةةم لكونةةة  مناسةةةبا لتحليةةةل الف ةةةرات 

للة  كةل مةن ف راتة  لحسةا   اسةتجاباتهمللف رات طب ت األداة لليهم وحللةت  اإلحصاةيالتحليل 
 الخصاةص ال ياسية وكاآلتي:

  .  DISERIMINATION  POWER OF LTEM التمييزية للف رة ال وة -أ
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ستخدم الباحث لحسا  ال ةوة التمييزيةة لف ةرات هةذا األداة المجمةولتين المتطةرفتين فةي ا         
في وطالبة  طال ( 011تطبي  األداة لل  أفراد العينة البالغ)%( بعد 39الدرجة الكلية ونسبة )

, حيةةةث رتبةةةت هةةةذا اسةةةتمارةالدرجةةةة الكليةةةة لكةةةل  واسةةةتخرار االسةةةتمارات, وتةةةم تصةةةحيح الدراسةةةة
%( دنيةا 39%( لليةا )39)أوطةص درجةة( وأخةذ نسةبة ) إلة تنازليا) من أللة  درجةة(  االستمارات

ي لعينتةةةين ةالتةةةا االختبةةةار اسةةةتخداملتكةةةون  لةةةدينا مجمولةةةة مةةةن الف ةةةرات, وتةةةم   االسةةةتماراتفةةةي 
ف ةرة بةين المجمولةة العليةا والمجمولةة الةدنيا ألن مست لتين لمعرفة داللة الفرو  فةي درجةات كةل 

 (. 22,ص3113ال يمة التاةية لداللة الفرو  تمثل ال وة التمييزية للف رة )الزبيدي ,
أن  إال(  Ebelالعةالم) إلة وتعد لملية تحليل الف رة خطوة أساسةية فةي بنةاء األداة نسةبة         

ت الجيةةدة فةةي أي أداة للمية,ويبةةدو مةةن نتةةاةج جةةراء هةةو اإلب ةةاء للةة  الف ةةراالهةةدف مةةن هةةذا اإل
كانةةت قيمتهةةا  ذإ(,1,15لنةةد مسةةتو  ) إحصةةاةيةأكثةةر الف ةةرات كانةةت بداللةة  اإلحصةةاةيالتحليةل 

 ( يوضح ذل .3التاةية المحسوبة أكبر من ال يمة التاةية الجدولية ,والجدول في أدناا رقم )
طري ةةةة المجمةةةةولتين  باسةةةتخدام "لكفةةةوءةسةةةمات الشخصةةةية ا"ال ةةةوة التمييزيةةةة لف ةةةرات م يةةةاس "   

 المتطرفتين في الدرجة الكلية".
 مستو  الداللة ال يمة التاةية دنيا لليا الف رات
 نحرافا متوسط نحرافا متوسط 
0 2,211 0,321 2,811 1,041 4,932 1,15 
3 2,331 0,418 4,318 1,959 0,221 1,15 
2 4,311 1,328 4,281 1,325 0,280 1,15 
4 2,431 0,504 2,231 0,128 3,943 1,15 
5 2,541 0,539 2,831 0,132 0,288 1,15 
3 4,931 1,420 2,831 0,330 0,289 1,15 
9 2,211 0,321 2,811 1,041 0,122 1,15 
8 2,331 0,418 4,318 1,959 4,993 1,15 
2 4,141 1,823 4,031 0,212 0,282 1,15 
01 4,331 1,918 4,131 1,922 0,283 1,15 
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00 4,381 1,824 2,211 1,822 3,390 1,15 
03 4,881 1,238 4,511 1,304 2,859 1,15 
02 4,031 0,023 4,111 0,025 3,504 1,15 
04 2,531 0,293 4,241 1,222 4,453 1,15 
05 4,231 1,813 2,331 0,088 4,495 1,15 
03 4,011 10212 4,311 0,098 4,482 1,15 
09 2,011 0,342 4,111 1,390 3,221 1,15 
08 4,381 1,341 4,031 1,222 3,802 1,15 
02 2,341 0,298 2,431 0,238 0,289 1,15 
31 4,231 1,284 4,131 1,253 3,941 1,15 
30 2,341 0,232 2,241 0,085 2,288 1,15 
33 2,211 0,154 4,431 1,512 0,283 1,15 
32 4,331 1,252 4,441 1,219 0,221 1,15 
34 4,331 0,135 2,811 0,013 3,008 1,15 
35 4,381 1,358 4,231 0,085 0,288 1,15 
33 2,981 0,328 4,031 0,310 0,285 1,15 
39 4,031 1,902 2,831 1,338 3,524 1,15 
38 2,441 0,122 2,231 0,158 3,594 1,15 
32 4,411 1,249 2,931 0,553 3,344 1,15 
21 4,481 1,592 4,181 0,041 3,300 1,15 
20 4,531 1,399 4,531 1,925 0,280 1,15 
23 4,231 0,182 4,241 0,130 3,122 1,15 
22 4,031 1,222 4,433 0,125 3,214 1,15 
24 4,331 0,035 4,211 0,105 3,233 1,15 
25 2,531 0,335 2,431 0,452 3,331 1,15 
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23 4,041 0,025 4,231 0,128 3,814 1,15 
29 2,231 1,591 4,131 1,900 3,995 1,15 

 .0,281( = 1,15( ومستو  داللة )28* ال يمة التاةية الجدولية لند درجة حرية )
 . لالقة الف رة بالدرجة الكلية - 

 إذالباحةث ,"الةذي ألةدا سةمات الشخصةية الكفوءةتم التح   من صد  ف رات م ياس "          
ن ن" وذلةة  بةةين درجةةة للةة  كةةل ف ةةرة مةةن ف ةةرات الم يةةاس وبةةيبيرسةةو  ارتبةةاطتةةم حسةةا  معامةةل "

درجةةة الف ةةرة بالدرجةةة الكليةةة  ارتبةةاطأن  إلةة أشةةارت أنسةةتازي  ف ةةددرجةةاتهم الكليةةة للةة  الم يةةاس, 
 ,(ANASTASI..1976:P206التةةي يحصةةل لليهةةا المسةةتجي  لةةن جميةةأ ف ةةرات الم يةةاس )

نةة  تةةم أولةة العليةةا والةدينا, حيةةث أتضةح جمسةةتخدم الباحةث هةةذا األسةلو  لت ريةةر أسةةلو  الماوقةد 
صةعوبة الف ةرات طب ةت المعادلةة بةذل  وتبةين أن )أكثةر( الف ةرات كانةت  والسةتخرار ,ربط الف رات

 إلةة %( وهةةو المسةةتو  الم بةةول لصةةعوبة الف ةةرة, كمةةا أشةةار 81 -%25صةةعوبتها ت ةةأ مةةا بةةين )
قة فةي قيةاس مةا ألةد ل ياسة  ف رات الم ياس صةاد وجاءت النتيجة بصن أكثر (,0292ذل   )ألن,

 -( في أدناا يوضح ذل :2( والجدول رقم)1,15داال لند مستو  ) االرتباطحيث كان معامل 
 ."معامالت صد  ف رات فاللية الذات من خالل أرتبا طها بالدرجة الكلية للم ياس "          

 مستو  الداللة معامالت الصد  ت مستو  الداللة معامالت الصد  ت
0 1,920 1,15 31 1,155 1,15 
3 1,035 1,15 30 1,113 1,15 
2 1,932 1,15 33 1,111 1,15 
4 1,932 1,15 32 1,141 1,15 
5 1,422 1,15 34 1,111 1,15 
3 1,334 1,15 35 1,111 1,15 
9 1,101 1,15 33 1,110 1,15 
8 1,108 1,15 39 1,119 1,15 
2 1,313 1,15 38 1,122 1,15 
01 1,118 1,15 32 1,013 1,15 
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00 1,112 1,15 21 1,139 1,15 
03 1,843 1,15 20 1,134 1,15 
02 1,384 1,15 23 1,023 1,15 
04 1,395 1,15 22 1,932 1,15 
05 1,111 1,15 24 1,111 1,15 
03 1,241 1,15 25 1,111 1,15 
09 1,115 1,15 23 1,139 1,15 
08 1,113 1,15 29 1,110 1,15 
02 1,185 1,15    

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 (.0,281(تساوي)1,15(لند مستو )28بدرجة حرية ) االرتباط**ال يمة الجدولية لمعامل 

 :األداة*صد  وثبات 
 -: Faeevalidity. الصد  الظاهري: أ

مةةةن يتح ةةة  هةةةذا النةةةو  مةةةن الصةةةد  بعةةةرض الم يةةةاس قبةةةل تطبي ةةة  للةةة  مجمولةةةة              
الخبةةةراء فةةةي التربيةةةة وللةةةم   الةةةنفس, للحكةةةم للةةة  صةةةالحيت  فةةةي قيةةةاس  الصةةةفة المةةةراد قياسةةةها 

(Allen,1979,p96 وقد تم لرض  لل  لجنة من الخبراء المختصين في مجال التربيةة وللةم.)
 النفس وتم تعديل بسيط ل لة من الف رات وبهذا ف د تح   الصد  الظاهري.

 :. الثبات 
مأ نفس  أو دقتة  فةي  االختبارأن ثبات األداة يعني لدم تناقض  إل و حط  يشير أب         

ية األساسةةية للم ةةاييس (, ويعةةد الثبةةات مةةن الخصةةاةص ال ياسةة42,ص0299ال يةةاس)أبو حطةة ,
س بشكل متس  تحت يذا قإأن الم ياس يح   الثبات  إل ( , 0229يشير) صالح , إذالنفسية ,

 (392,ص0229ظروف مختلفة .)صالح ,
طةةةر  الثبةةةات  بإحةةةد ت ةةةيس المفهةةةوم نفسةةة   االختبةةةارويتح ةةة  الثبةةةات إذا كانةةةت ف ةةةرات        

(Adams,1964,p58.) 
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الداخلي,وتعتمةةةد هةةةذا  االتسةةةا سةةةتخرر الثبةةةات للم يةةةاس بطري ةةةة ألفاكرونبةةةاخ ل يةةةاس اوقةةةد       
تعبةر لةن  أن الف ةرة التبةارابةين درجةات جميةأ ف ةرات الم يةاس  االرتباطةاتالطري ة لل  حسا  

م ياس قاةم بذات  ويؤشر مع  الثبات أتسا  أداء الفرد أي التجانس بين ف رات الم ياس ,وتعطي 
أداة سةمات لي  الثبات ,وقةد بلةغ معامةل الثبةات "إة الحد األلل  الذي يمكن أن يصل هذا الطري 

ات كانت (, ,وتعد درجة ثبات جيدة السيما أن جميأ معامالت الثب1,93"  )الشخصية الكفوءة
أن معامةةةل الثبةةةات الجيةةةد ينبغةةةي أن يزيةةةد لةةةن  إلةةة (, حيةةةث يشةةةير "فةةةوران " 1,91أللةةة  مةةةن )

%( . )الزبيةةةةةةةةةةةدي 51ن معامةةةةةةةةةةةل الثبةةةةةةةةةةةات المشةةةةةةةةةةةتر  يكةةةةةةةةةةةون فيةةةةةةةةةةة  أكثةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةن )(,أل1,91)
 (.011,ص3113,
 :  ياإلبدالال درة لل  التفكير  اختبار*
ألةةد ا ) سةةيد محمةةد خيةةةر اهلل ( ,  الةةذي ياإلبةةدالال ةةدرة للةة  التفكيةةر  اختبةةارلتمةةد الباحةةث ا 

 األسبا  اآلتية :  إل الباحث لهذا الم ياس   التمادويعود 
 . والبيةة العراقية صالحيت  للمرحلة الجامعية -
 ألغراض البحث الحالي بعد لرض  لليهم . استعمال مواف ة الخبراء لل   -
 .  ياإلبدالمن أغل  الباحثين في قياس قدرات التفكير  استعمال  -

 :  االختبارمكونات * 
 من قسمين :  االختباريتكون  
 The)المعروفةة باسةم :  ياإلبةدالمةصخوذ مةن إحةد  بطاريةت تةورانس للتفكيةر  ال سةم األول :*

Minnesota test of creative Thinking ) إلة نسةبة  ياإلبةدالمينسةوتا للتفكيةر  اختبةار 
مةةن  االختبةةاريتةةصلف ,و األبحةةاث التربويةةة  جامعةةة مينسةةوتا التةةي لمةةل بهةةا ثةةورانس رةيسةةاع لمكتةة 

 فرلية :  اتاختبار أربعة 
: وفيهةةةةةةا يطلةةةةة  مةةةةةةن المفحةةةةةةوص أن يةةةةةذكر أكبةةةةةةر لةةةةةدد ممكةةةةةةن مةةةةةةن  االسةةةةةتعماالت .0

ح هةةذا غيةةر فرديةةة لةةة ) للبةةة الصةةفيح , الكرسةةي ( لتصةةب اسةةتعماالتالتةةي يعةةدها  السةةتعماالتا
  ألشياء أكثر فاةدة وأهمية , وزمن كل وحدة خمس دقاة  .ا
المترتبةةات : وفيهةةا يطلةة  مةةن المفحةةوص أن يةةذكر مةةاذا يحةةدث لةةو أن  نظةةام األشةةياء  .3

 تغي ر فصصبحت لل  نحو معي ن , وهو مكو ن من فرلين : 
 .  ولغة الطيور والحيوانات اإلنسانماذا يحدث لو فهم  –أ        
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وخصصةت خمةس دقةاة   , وخةر ماذا يحدث لو أن  األرض حفةرت لتظهةر الحفةرة مةن الناحيةة األ –        
 لإلجابة لن كل فر  . 

وفيها يطل  من المفحةوص أن يبةين كيةف يتصةرف فةي بعةض المواقةف ,  المواقف : .2
 ويتكون من موقفين : 

إذا لينةةت مسةةؤوالع لةةن صةةرف الن ةةود فةةي الحةةانوت المدرسةةي ويحةةاول أحةةد ألضةةاء الحةةانوت أن  –أ       
  ., فماذا تفعل و يدخل في تفكير الزمالء أن   غير أمين

 .لو كانت جميأ المدارس غير موجودة ) أو حت  ملغاة ( ماذا تفعل   لكي تصبح متعلماع و  –        
 وزمن كل موقف خمس دقاة  .    

: وفيها يطل  مةن المفحةوص أن ي تةرح طرقةاع لةد ة لتصةبح بعةض  التطوير والتحسين .4
  مثةل : ) الدراجةة , قلةم الحبةر ( للة  أال  األشياء المصلوفة لدية  للة  نحةو أفضةل ممةا هةي للية

ي ترح طري ة تستخدم حالياع لتحسين هذا الشيء أو تطويرا , ولل  أال  يهتم إذا كةان مةن الممكةن 
 حالياع تطبي  اقتراح  أم ال , وخصصت خمس دقاة  لإلجابة لن كل واحدة . 

وفيهةا   ( Barrons Test of Anagrams )بةارون المعةروف  اختبةارهةو  ال سةم الثةاني : *
يطل  من المفحوص أن يكون من حروف الكلمات المعطاة ل   كلمات جديدة بحيةث يكةون لهةا 
معن  مفهوم لل  أال  يستخدم حروفاع جديدة , ولكن ة  يمكةن أن يسةتخدم الحةرف الواحةد أكثةر مةن 

ن  لكةل منهةا خمةس  مةن كلمتةين ) ديم راطيةة , و واسةط ( االختبارمر ة في الكلمة نفسها , ويتكو 
 دقاة  . 

 :  االختبارثبات * 
ال درة  اختبارطري ة التجزةة النصفية , بعد أن طب    االختبارلتمد الباحث في حسا  ثبات ا 

( طالةة  وطالبةةة , وذلةة   011بلغةةت ) الجامعةةة للةة  لينةةة مةةن طلبةةة  ياإلبةةدالللةة  التفكيةةر 
الوحةدات الزوجيةة للعوامةل المختلفةة ) بةين درجةات الوحةدات الفرديةة و درجةات  االرتبةاطبحسا  

ح الباحث هذا  معادلة سبيرمان براون  باستعمال االرتباططالقة , ومرونة , وأصالة ( , ثم  صح 
 .(4في الجدول رقم ) أدنااوكان ثبات العوامل كما هو موضح في 

 درجات ثبات العوامل بطري ة التجزةة النصفية
ال درة لل  التفكير  األصالة ريةالطالقة الفك المرونة  
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 ياإلبدال التل اةية
 1038 1032 1,55 1093 قبل التصحيح
 1098 1084 1,90 1080 بعد التصحيح

يمتةةاز بدرجةةة لاليةةة مةةن الثبةةات سةةواء فيمةةا يتعلةة   االختبةةارويتضةةح مةةن الجةةدول السةةاب  أن  
 ة العامة . يلاإلبدابعوامل ) الطالقة , والمرونة , واألصالة ( , أو ما يتعل  بال درة 

 :   االختبار* صد  
 االختبار, وهو مد  قياس  االختبارلتمد الباحث الصد  العاملي في حسا  صد  أ 

بالظاهرة أو السمة  االختبارللظاهرة , والسمة التي وضأ ل ياسها من خالل حسا  درجة تشبأ 
المستعملة في ( , وقد استعمل الباحث العينة الساب ة نفسها  028, ص 0221) اإلمام , 

ات الفرلية الخمسة االختبار , وذل  باستخرار مصفوفة االرتباطات بين  االختبارحسا  ثبات 
ات االستعماالت , والمترتبات , والمواقف , والتحسينات , اختبار , وهي :  ختبارالمكونة لال
 .(5,كما موضح في الجدول رقم )والتدالي 

 لية الخمسةات الفر االختبار مصفوفة االرتباطات بين 

 المجمو  تدالي تحسينات مواقف مترتبات استعماالت االختبارسم ا
 درجات التشبأ لل درة

 ياإلبداللل  التفكير  

 1092 30323 10400 10220 0 10412 10420 استعماالت

 1093 2,013 0 10290 1,223 1,433 1,280 مترتبات

 1091 30399 0 10235 1,440 10421 10430 مواقف

 1091 3,459 10281 1,233 0 10295 10281 اتتحسين

 1034 30085 10295 10348 10342  10202 0 تدالي
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  02,130 2,033 0,359 20133 3,112 2,302 المجمو 

, ي سةم  ياإلبةدالات بال ةدرة للة  التفكيةر االختبةار ومن أجل الحصول لل  درجةة تشةبأ هةذا    
 - 1034,وتتراوح درجةات التشةبأ بةين )و  الكلي لل  الجذر التربيعي للمجم اختبارمجمو  كل 

 ( وهي درجات لالية , مما يدل لل  صد  هذا البطارية لاملياع . 1092
 :  االختباركيفية تصحيح * 

 ال سم األول : 
لةةةن طريةةةة  ت ةةةدير أربةةةةأ درجةةةات لكةةةةل مسةةةتجي  لةةةةن كةةةةل  االختبةةةةاريصةةةحح ال سةةةةم األول مةةةن 

 ,وهي: اختبار
بال ةدرة للة  ذكةر أكبةر لةدد ممكةن مةن اإلجابةات المناسةبة وت ةاس  الطالقة الفكرية : .0

في زمن معي ن , وتتمي ز اإلجابة المناسبة بمالءمتها للواقأ , وتستبعد كل إجابة لشواةية تصدر 
 لن جهل ولدم معرفة , أو قاةمة لل  افتراض مخطوء , ومن أمثلة اإلجابات المستبعدة : 

 :  االستعماالتات اختبار * 
 اإلنسانفيح : إنتار فيتامينات منها تفيد للبة الص  . 
  اإللكترونيالكرسي : كرسي يتكل م بالع ل  . 

 ات المترتبات : اختبار * 
   أن يمشي في الهواء .  اإلنسانستطا  ا إذاحيوان  إل  اإلنسانلغة الطيور والحيوانات : ين ل 
 فضةةاء , ونجعةةل الحفةةرة : نعاشةةر الجةةن والشةةيطان , نكسةةر نصةةف األرض ونرميةة  فةةي ال

 النصف اآلخر مستوياع فال تدور األرض . 
 التطوير والتحسين :  اختبار*

  : إطاراتها كمروحة , نجعلها تسير لل  الحاةط .  استخدامالدر اجة 
  . قلم الحبر : يكت  لوحدا 

نةة  كلمةةا زاد أوت ةاس بال ةةدرة للة  تنويةةأ اإلجابةات المناسةةبة بحيةث المرونةة التل اةيةةة :  .3
 ابات المتنولة تزيد درجة المرونة . لدد اإلج

وت اس بال درة لل  ذكر إجابات غير شاةعة بين إجابات الطلبة , وتكون  األصةةالة : .2
 الفكرة أصيلة إذا كان تكرارها اإلحصاةي قليالع . 
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وت اس بحاصل جمأ درجات الطالقة والمرونة واألصالة فةي وحةدات  الدرجة الكلية : .4
 ات تتبأ الخطوات اآلتية : ولت دير الدرج, االختبار

 تستبعد األفكار غير المناسبة .  .0
ي ةةد ر لكةةل فةةرد درجةةة واحةةدة للطالقةةة , و درجةةة واحةةدة للمرونةةة , أمةةا األصةةالة فتحةةدد  .3

 الموضةحة فةي أدنةاابناءع لل  درجة تكرارها , وقد وضأ ثورانس لت دير األصالة النس  المةويةة 
 .(3في الجدول رقم ),

 درجة أصالتها تكرار الفكرةالنسبة المةوية ل
 4 % 31أقل من 
31 – 41 2 
40 – 31 3 
30 – 81 0 
 صفر فصكثر 80

ولما كان مد  تكرار الفةة كبيراع لل  نحو ال يسمح بالتمييز بدرجة كبيةرة , و كانةت كةل فكةرة  
لباحةث , وقةد التمةد ا ياإلبةدالإبدالية مهما كانت درجةة تكرارهةا تعبةر لةن ال ةدرة للة  التفكيةر 

 االختبةارهذا المعيار في ت دير درجة طلبة مجمولتي البحث لند تطبية  )سيد محمد خير اهلل (
 . 

 وذل  بت دير أربأ درجات للطال  , هي :  االختبارصحح ال سم الثاني من  ال سم الثاني : 
الطالقة الفكرية : وت اس بصكبر لدد من الكلمات المناسبة الصةحيحة التةي لهةا معنة   .0

 م , وتستبعد الكلمات التي ال تستوفي الشروط الساب ة مثل :  مفهو 
 ديم راطية : ربط , يبدد , ب ر .   -
 واسط : وصل , اسط , طو .   -

وتتحةةةدد بصنهةةةا لةةةدد الكلمةةةات المناسةةةبة الصةةةحيحة التةةةي لهةةةا معنةةة   :المرونةةةة التل اةيةةةة .3
االشةت اقية لهةا درجةة مفهوم لل  أن تكون متعددة ومتنولة , ولل  هذا األساس كانت الكلمةات 

 مرونة واحدة مثل : ) دم ر : يدمِّر , قط ة : هر ة ( 
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األصةةالة : هي درجة تكرار كل كلمةة فةي الجمالةة التةي ينتمةي إليهةا الفةرد بنةاءع للة   .2
 .  ختبارالفي ت دير اإلجابة في ال سم األول ل استخدام المعيار الساب  

وتجمةةةأ  ,لطالقةةةة والمرونةةةة واألصةةةالة الدرجةةةة الكليةةةة : وهةةةي حاصةةةل جمةةةأ درجةةةات ا .4
بارون لتكون الطالقة الكليةة , وكةذل  الحةال  اختبارالطالقة في بطارية تورانس مأ الطالقة في 

الكلية , وتعد الدرجة الكلية في هذا الحةال تعبيةراع  كل من المرونة واألصالة والدرجة إل بالنسبة 
  اإلنتار إنتاجاع يتمي ز بصكبر قدر مةن الطالقةة ة , أي قدرة الفرد للياإلبدالقدرة المفحوص لن 

,  0280) خيةةةر اهلل , .لمشةةةكلة أو موقةةةف مثيةةةر اسةةةتجابةالفكريةةةة والمرونةةةة التل اةيةةةة واألصةةةالة 
 ( .   03-2ص

 لوساةل اإلحصاةية:*  ا 
 تمت معالجة البيانات وف  الوساةل  اإلحصاةية التالية:  

الف رة بالدرجة الكلية  تباطار بيرسون لحسا  معامالت  ارتباطمعامل  .0
 ( . SPSSالحاسو  اآللي نظام ) باستخدام,

 الداخلي. االتسا معامل أالفا كرونباخ :وذل  لحسا  ثبات  .3
لعينة واحدة لمعرفة داللة الفرو  بين متوسط درجات   انيالت االختبار .2

 أفراد العينة لل  الم ياس ودرجاتهم الفرضية.
M-=X+ 
- 

~N 
 ,وذل  لحسا  ال وةT-TESTعينتين مست لتين التاني ل االختبار .4

 .ين المتطرفتين بالدرجة الكليةالتمييزية للف رات بين المجمولت
 ل الرابأالفص

 *لرض النتاةج وتفسيرها
التعةةةةرف للةةةة  صةةةةفات  ,(0يتضةةةةح مةةةةن الجةةةةدول رقةةةةم) -:الهةةةةدف األولوفيمةةةةا يخةةةةص 

ف د حازت جاذبيتهةا مةن وجهةة  ,الشخصية المفضلة للتدريسي الجامعي الكفوء وأهميتها النسبية 
ن يكون قوي الشخصية ويتمتةأ بةصخال  رفيعةة(, فةي المرتبةة أنظةةر الطلبة, حيث جاءت سمة: )

وبةةةةةةوزن (, 3022%(, وبوسةةةةةةط مةةةةةةرجح )23األولةةةةةة , ف ةةةةةةد حةةةةةةازت للةةةةةة  نسةةةةةةبة مةويةةةةةةة قةةةةةةدرها )
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رة , بالمرتبةةة األخيةة(حةةين جةةاءت سةةمة) أن يكةةون قةةادرا للةة  مواجهةةة الفشةةل فةةي(  22033)يمةةةو 
 إذ(, 52,22وبةوزن مةةوي) ,(0,3%(, وبوسةط مةرجح)30حيث حازت لل  نسبة مةويةة قةدرها)

%(, 31ت الخاصةةة بسةةمات الشخصةةية حصةةلت للةة  نسةةبة مةويةةة أللةة  مةةن) ان جميةةأ الف ةةر إ
التدريسةةي ( يوضةةح األهميةةة النسةةبية للسةةمات الجيةةدة لنةةد 9نظةةر جةةدول رقةةم )اوهةةي كمةةا يلةةي: 

 -الطال  لجميأ ف رات األداة وهي:الجامعي الناجح من وجهة نظر 
 الوزن المةوي الوسط المرجح النسبة المةوية السمات ت

 22,33 3,22 %23 ن يكون قوي الشخصية ويتمتأ بصخال  لاليةأ  .0
 22,33 3,22 %23 ن يكون لادال في ت ويم الطلبةأ  .3
 29,22 3,23 %82 بالنفس المتوازنة لالية ن يحترم ويتمتأ بث ةأ  .2
 23,33 3,23 %88 اإلبدا لند الطلبة لملية روح التفكير و  ن ينميأ  .4
 23,33 3,23 %88 الجديد اإلنسانن يتمتأ بمالمح شخصية أ  .5
 23,33 3,82 %88 ولتركيز أثناء  المحاضرة نتبااالان ينمي لنصر أ  .3
 العمل لل  ممارسة وتنشيط لمليات الحدس والتخمين   .9

 والتوقأ
83% 3,83 25,22 

 25 3,85 %84 ستنتارالواالتصمل والتفكير  متحاناتالوا  بالمحاضرات تتضمن أسةلت  .8
 25 3,85 %84 ال درة لل  توصيل المادة العلمية للطلبة  .2

 25 3,85 %84 ن يكون متفتح الذهن وسريأ البديهيةأ 01 .01
 24,22 3,82 %82 إليهمن يحترم آراء الطلبة ويستمأ أ  .00
 88,33 3,33 %81 قرارات  تخاذان يكون شجالا في أ  .03
 88,33 3,33 %81 بها لتزامالواالدقة في  المواليد   .02
 89,33 3,5 %92 ن يرالي  الفرو  الفردية بين الطلبةأ  .04
 83,33 3,2 %98 ن يتبأ طر  تدريس شي ة مأ الطلبةأ  .05
 83,33 3,2 %98 فكار الجديدةألالمناقشة وتوليد ا إل ن يدلوا الطلبة أ  .03
 93 3,0 %95 الطلبة إل ن ل األفكار  يالربط والتسلسل المنط ي ف  .09
 93 3,0 %95 يدلي معرفة كل شيء ويبتعد لن التصل  في المناقشة ال  .08
 93 3,0 %95 نفعالان يتمتأ بالحزم في ضبط الطلبة وبدون أ  .02
 91 3,0 %94 ن يكون متواضعا في تصرفات  وسلوك أ  .31
 91 3,0 %94 ن يتمتأ بدافعية نحو العمل ولدم الجمودأ  .30
 33,33 3 %93 ن يت بل الن د من اآلخرين بصدر رح أ  .33
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 33,22 3 %90 ن يحسن تنظيم وقت  في مجال لمل أ  .32
 33,22 3 %90 يجاباإن تكون ل  قابلية التصثير في نفوس الطلبة أ  .34
 33,22 0,23 %32 ن يكون ذا مظهر الة  وجذا أ  .35
 33,22 0,23 %32 ن يعامل الطلبة معاملة تلي  بهمأ  .33
 34,22 0,22 %39 م بالتواضأ والصد  والصبرن يتسأ  .39
 34,22 0,22 %39 يثور أو يتشنج والهدوء ال نفعاليالا تزانالبان يتسم أ  .38
 34,22 0,22 %39 صحيحا ستثمارااة ياإلبدالن يستثمر طاقات  الجسمية وقدرات  أ  .32
 32 0,21 %33 جتماليةالان يتمتأ بالعالقات أ  .21
 31 0,8 %34 ية ويهتم بإلداد المحاضرة مسب ان يكون ملما بالمادة العلمأ  .20
 31 0,8 %34 ن يبتعد لن الخوف وال ل  الزاةد والعادات الرديةةأ  .23
 53,33 0,9 %32 حترامهااو التمس  بال يم الجامعية   .22
 52,22 0,3 %33 ن يتسم بالمرونة الفكريةأ  .24
 52,22 0,3 %30 بدقة وموضولية متحاناتالان يصحح أورا  أ  .25
 52,22 0,3 %30 الي ظروف الطلبة ومشاكلهمن ير أ  .23
 52,22 0,3 %30 ن يكون قادرا لل  مواجهة الفشلأ  .29

(  يوضح السمات التي يتسم بها األستاذ الجامعي الناجح والتي لها أهمية 8جدول رقم )و      
حس  التسلسل, والمتمثلة في خمس سمات قد حازت جاذبيتها وأهميتها من خالل وجهة نظر 

 -ات وهي كما يلي:الطالب
 الوزن المةوي الوسط المرجح النسبة المةوي السمات ت
 23,33 3,23 %88 ن يكون قوي الشخصية ويتمتأ بصخال  لاليةأ 0
 25 3,85 %84 ن يكون محترما ويث  بنفس  بشكل متوازنأ 3
 25 3,85 %84 والتفكير اإلبدا ن ينمي لند الطلبة لملية روح أ 2
 24,22 3,82 %82 والتركيز أثناء المحاضرة نتبااالان ينمي لنصر أ 4
 88,33 3,33 %81 ن يكون لادال في ت ويم الطلبةأ 5

ن األسةتاذ الجةامعي هةو الةذي أن الطالبات يجمعن للة  أيالحظ من خالل دراسة هذا الصفات 

س
دريـ

 الت
فـي

اء 
األد

 
 

      

 -مرتفع 
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لمتوازنةة يتمتأ بشخصية قوية وأخال  لالية ويحترم طلبت , من خالل التمتأ بث ة ذات  المثلة  وا
نوا  الث ة بالنفس من خالل طبيعة العالقة بين الث ة بالنفس واألداء في التةدريس أويمكن تحديد 

 , (يو الم لو  )في ضوء فهم منحن 
 ن األداء في التدريس يتحسن مأ زيادة الث ة في النفس حت  ن طة مثل , والرسم أحيث يتوقأ 

 .يوضح ذل ( 0)
 قة بين الث ة في النفس واألداء في التدريس الناجحيوضح العال (يو الم لو  )منحن 

الشةديد  قتنةا الا(, ( OPTIMAL SELF- CONFIDENCEوتعنة  الث ةة بةالنفس المثلة   
ألن الث ةة  ,فةي التةدريس الجيةدبصن  ستطيأ تح ي  أهداف  التي تكافح بجدية مةن أجةل تح ي هةا  

عامةةةل مةةةأ األخطةةةاء ونةةةواحي ال صةةةور فةةةي ال ويةةةة المتوازنةةةة فةةةي نفسةةة  سةةةوف تسةةةالد  فةةةي الت
في الكفاح من أجل النجاح, والعمل لل  تنمية روح التفكير العلمي  ستمرارالواالتدريس بفاللية 

وربةةةط األفكةةةار بشةةةكل متسلسةةةل للحصةةةول للةةة  أفكةةةار جديةةةدة أثنةةةاء المحاضةةةرة  اإلبةةةدا السةةةليم و 
نحةةةةو المثيةةةةرات) الرمةةةةوز واألفكةةةةار  نتبةةةةااالاأفكارهةةةةا والتركيةةةةز المتواصةةةةل بتطبيةةةة   إلةةةة  نتبةةةةااالوا,

 نحو تل  المثيرات )الرموز(, والشكل التةالي نتبااالبا حتفاظالواالرةيسية ( المرتبطة بالمحاضرة, 
 يوضح ذل . (3رقم )

                                     
                              

 
 
 
 

ن الطلبةة, يعةد أمةرا فةي غايةة األهميةة, بعيةدا وتم التركيز لل  صفة العدالة وتح ي ها بةي
لطةةاءلةةن المجةةامالت الفارغةةة  بالشةةكل الةةذي يسةةتح   وف ةةا لجهةةودا ومثابرتةة   ,كةةل طالةة  ح ةة  وا 

ن أيالحةظ  ,(2وفي الجةدول رقةم), , واألنشطة الصفية والالصفيةمتحاناتالواأثناء المحاضرات 
والسةمات الواجة   لطالبةات فةي الصةفاتفي بعض الف رات بين وجهة نظةر الطلبةة وا تفاقااهنا  

 (.2أنظر جدول رقم) -والمتمثلة في خمس صفات وهي: ,توافرها في األستاذ الجامعي
 الوزن المةوي الوسط  المرجح النسبة المةوية السمات ت

 التركيز

 نحو تلك المثيرات تزانالبا حتفاظالا

 )األفكار( المرتبطة بموضوع الدرس
نحو المثيرات           نتباهالاتضييق 

) والرموز واألفكار ( المرتبطة 

 بالمحاضرة
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 22,33 3,22 %23 ن يكون قوي الشخصية ويتمتأ بصخال  لاليةأ 0
 22,33 3,22 %23 ن يكون لادال في ت ويم الطلبةأ 3
 23,33 3,23 %88 الجديد اإلنسانن يتمتأ بمالمح شخصية أ 2
 25 3,85 %84 اإلبدا ن ينمي روح التفكير و أ 4
 89,33 3,5 %92 والهدوء نفعاليالا تزانالبان يتسم أ 5

بنسةةةةبة  ,جاءتن يكةةةةون قةةةةوي الشخصةةةةية ويتمتةةةةأ بةةةةصخال  لاليةةةةة(أ),نالحةةةةظ الصةةةةفة األولةةةة    
ة الناجحةةة هةةي التةي تتمتةةأ بةةالحكم للةة  األشةياء كمةةا هةةي فةةي الواقةةأ فالشخصةية ال ويةة,%( 23)

التصةرفات وتنفيةذ ال ةرارات بةولي دون غفلةة, أي  تخةاذان ت دم للة  أالكما يحلو لها, وتستطيأ 
تغمض لينيها لن الجديد في جميأ المواقف, بل تصخذ بالتعديل فيما سب  التخطيط لتنفيةذها  ال

ن ي ةوم أح األستاذ الجامعي ذو شخصية ناجحةة فةي التةدريس لليةة لكي يصب ذاع إ, تزاناو بسرلة 
وتوجيههةا, ألن الشخصةية  سةتعدادات ان ي ف لل  ح ي ةة أبدراسة ومراجعة نفس , لكي يستطيأ 

هي الخل  العالي الذي يتر  أثرا طيبا في نفوس الطلبة بعيةدا لةن التكبةر والتعةالي للة  الطلبةة 
يةةةتم تح يةةة  العدالةةةة فةةةي وضةةةأ الةةةدرجات وت ةةةويمهم بشةةةكل  ومعةةةاملتهم معاملةةةة تليةةة  بهةةةم, لكةةةي

وبةةدون مجاملةةة طةةرف للةة  حسةةا  الطةةرف اآلخةةر مةةن قبةةل األسةةاتذة ألي سةةب  كةةان,  ,صةةحيح
يجعةةةل الطلبةةةة  ويثةةةابرون ويجتهةةةدون,  ولةةةدم إلطةةةاء الطالةةة  ح ةةة  ممةةةا يجعةةةل بعةةةض الطلبةةةة ال

ن يتمتةةأ بمالمةةح أ)  ,ةاألسةةاتذة للحصةةول للةة  درجةةات بةةدون حةة , وجةةاءت الف ةةر  إلةة يتةةوددون 
بةةوزن  ,(3,22وبوسةةط مةةرجح),%( 23المرتبةةة الثالثةةة بنسةةبة مةويةةة),الجديد( اإلنسةةانشخصةةية 

الجديةد, تنشةةة الكةاةن الةذي يتميةز بنةاء  اإلنسانتتلخص هذا الف رة في تشجيأ  ,(22,33مةوي)
األمةان وتكامةل اإلحسةاس ب -لنبذ التملة  بكةل أشةكال  ستعدادالاشخصية بالمميزات التالية مثل )

حةين  اإلنسةانالفرصةة التةي تغمةر  -ذاتة  اإلنسةانن الشةيء خةارر أال بةول بح ي ةة  –الشخصية 
للةةة  الحةةة  الصةةةاد   اإلنسةةةانمةةةن خةةةالل تنميةةةة قةةةدرة  حترامهةةةااو ة الحيةةةاة بةةةيعطةةةي ويشةةةار , بح

لةةةدم  -اإلنسةةةانتنميةةةة خيةةةال  -نبةةةذ لشةةة  الةةةذات )النرجسةةةية( -نفعةةةاليالاوالتفكيةةةر الن ةةةدي غيةةةر 
بغةةةض النظةةةر لةةةن  اإلنسةةةانتح يةةة  السةةةعادة خةةةالل التنميةةةة المسةةةتثمرة لحيويةةةة  -ا  اآلخةةةرينخةةةد

 .إلي يصل  لذيا نسانإللالمستو  الم در 
 ,فةةةي المرتبةةةة الرابعةةةة بنسةةةبة مةويةةةة,( اإلبةةةدا ن ينمةةةي روح التفكيةةةر و أ) ,وقةةةد جةةةاءت ف ةةةرة        

الطلبةةة المتفةةوقين  هتمةةاماممةةا يةةدل للةة  ,( 25وبةةوزن مةةةوي) ,(3,85وبوسةةط مةةرجح),%( 84)
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التةةةي تعتمةةةد للةةة  الحفةةةظ  ,ليةةةة(ع بعيةةةدا لةةةن نظريةةةة)الملكات ال اإلبةةةدا بتنميةةةة بةةةرامج التفكيةةةر و 
 ,%(92ف ةد جةاءت بنسةبة مةويةة ),والهدوء( فعةاليالنا تزانالبةان يتسةم أ) مةا ف ةرةأوالتل ين ف ةط, 

 إلةة التةةي تةةدلو (, أي ضةةبط الةةنفس فةةي المواقةةف 89,33وبةةوزن مةةةوي) ,(3,5وبوسةةط مةةرجح),
ن يكةون أيمان بحكمة الرجل الحليم لنةد الغضة , وللية  واإل ,و الضجر وبدون تشنجأالغض  

مةةام الطلبةةة أهةةادئ الطبةةأ فةةي معالجةةة األمةةور لكةةي يتسةةم بالتواضةةأ والبسةةاطة وصةةرف الحةةديث 
 لي  في حل مشاكلهم.إيلجةون  الذيم ال دوة العليا له لتبارااب

وهةةةي  ,%(33 إلةةة % 32ر  التةةةي كانةةةت أهميتهةةةا النسةةةبية مةةةا بةةةين) مةةةا الصةةةفات األخةةةأ         
ن يصةةةةحح األورا  بدقةةةةة أ –ن يتسةةةةم بالمرونةةةةة الفكريةةةةةأ -حترامهةةةةااو )التمسةةةة  بةةةةال يم الجامعيةةةةة 

ن يكةةةةةةةةون قةةةةةةةةادرا للةةةةةةةة  مواجهةةةةةةةةة أ -ن يرالةةةةةةةةي ظةةةةةةةةروف الطلبةةةةةةةةة ومشةةةةةةةةاكلهمأ –وموضةةةةةةةةولية 
( الةةةذي 0223سةةةة )لبةةةداللطيف,,وهةةةذا يتفةةة  مةةةأ دراحيث جةةةاءت بالمراتةةة  األخيرةالصةةةعوبات(.

الخصاةص التي تتصف بهةا سةمات شخصةية التدريسةي الجةامعي هةي "أن يكةن  أهم إل توصل 
أن يكةةون لةةادال فةةي بةةين  -فةةي حةةل المشةةكالت اإلقنةةا لديةة  ال ةةدرة للةة   –منتظمةةا فةةي الشةةرح 

 –وصبورا أن يكون متحدثا لب ا  -اآلخرينمتخصصا في المادة الدراسية ومت بال ألراء  –الطلبة 
(,الةةذي 3111وأن يكةةون نزيهةةا وموضةةوليا , ويتفةة  مةةأ دراسةةة )لبيةةدات , –يتسةةم بطةةول البةةال 

الطال  وطموح  ,ويعامل  معاملة تلي  بة  ,أن يكةون قةادرا للة  توصةيل المعلومةات  احترام إل 
 في تصرفات . اع أحد,متواضع إل يتحيز  في تدريس  ال اع طلبت  ,مخلص إل 
صةفات الشخصةية المفضةةلة للتدريسةي الجةامعي الكفةوء كمةةا مسةتو  قيةةاس  التعةرف للة  -:ثانيةا

 يراها طلبة الجامعة.
أن مجمةةةو  أفةةةراد لينةةةة  إلةةة (   9أشةةةارت النتةةةاةج وكمةةةا هةةةي موضةةةحة فةةةي الجةةةدول رقةةةم)       

الشخصةية  ,قد حصلوا لل  متوسةط حسةابي لسةماتلبة اوط طال ( 011البحث البالغ لددها )
( 9,413معيةةةةةاري قةةةةةدرا) وبةةةةةانحراف( درجةةةةةة 042,52) امعي الكفةةةةةوءالمفضةةةةةلة للتدريسةةةةةي الجةةةةة

( 1,110لنةةد مسةةتو  داللةةة ) إحصةةاةياالتةةاةي لعينةةة واحةةدة , وبفةةرو  دالةةة  االختبةةار باسةةتخدام
   مةةن ال يمةةة التاةيةةة الجدوليةةةة) ( وهةةي أكبةةر53,151بلغةةت ال يمةةة التاةيةةة المحسةةوبة ) إذ ,درجةةة

خصةةةاةص  (, وتوضةةةح النتيجةةةة أن28درجةةةة حريةةةة)وب(1,110( لنةةةد مسةةةتو  داللةةةة ) 2,293
التةةي قةد تكةةون مفضةلة لةةديهم فةي العمةةل مهمةة و يتمتعةون بسةةمات ي جةةامعالتدريسةيي ال شخصةية 

فرانةةةة  هةةةةارت أشةةةةارت لةةةة  دراسةةةةة )   مةةةةا إلةةةة وهةةةةذا يتفةةةة  مةةةةن وجهةةةةة نظةةةةر الطلبةةةةة ,األكةةةةاديمي 
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تةةةةأ بالتعةةةةاون أن الطلبةةةةة يفضةةةةلون شخصةةةةية التدريسةةةةي والتةةةةي تتم إلةةةة حيةةةةث تشةةةةير   (,0224,
المدرسةةي ,والعةةدل المةةرح ,الصةةراحة ,الةةتحكم فةةي الصةةف  التمةةادفةةي العمةةل المدرسةةي , االهتمةةامو 

 .في ت ويم الطلبة
خيةةر وسةةهل  إنسةةانأن الشةةخص المبةةد  هةةو  إلةة توصةةل (0234لبةةد الغفةةار ,ودراسةةة )        
للطلبةةةة  حترامةةة وا اإلرادة,يتمتةةةأ ب ةةةوة  اجتمةةةاليمع ,سةةةهل التكيةةةف ,حاضةةةر البديهيةةةة , لالتعامةةة

األغبةةةري ,ودراسةةةة )  فةةةي الوقةةةت المناسةةة   انفعاالتةةة وطمةةةوحهم المشةةةرو  ,وقدرتةةة  للةةة  ضةةةبط 
أن المةةدرس يجةة  أن يح ةة  العدالةةة بةةين الطلبةةة فةةي الت ةةويم ,وأن  إلةة الةةذي يشةةير  ( , 3111,

الطلبةةة بشةةكل منةةتظم  إلةة ,ويوصةةل المةةادة  بةةاحتراميتمتةةأ بةةصخال  لاليةةة جةةدا ,ويعامةةل الطالةة  
 ( يوضح ذل .01, والجدول رقم )متسلسل ,ويركز لل  النو  أكثر من الكم و 

المعياريةةة وال ةةةيم التاةيةةةة المفضةةلة لعينةةةة البحةةث وانحرافاتهةةةا الشخصةةةية *درجةةات م يةةةاس سةةمات 
 .الفر  بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري للم ياس لداللة
 مستو  الداللة درجة الحرية ال يمة التاةية المعياري االنحراف المتوسط الحسابي العينة الم ياس

 الجدولية المحسوبة
الشخصية السمات 
للتدريسي المفضلة 

 الجامعي

لند  إحصاةيادال  28 2,293 53,151 9,413 042,52 011
(1,110) 

داللةةة الفةةرو  فةةي مسةةتو  قيةةاس سةةمات الشخصةةية المفضةةلة وف ةةا لمتغيةةر  يةةا: التعةةرف للةة ن*ثا
 . الجنس

الشخصةية المفضةلة للتدريسةي معرفة داللة الفرو  حس  متغير الجنس لل  م ياس سةمات ل   
التةةةةاةي لعينتةةةةين مسةةةةت لتين فةةةةي تحليةةةةل البيانةةةةات  االختبةةةةارسةةةةتخدم الباحةةةةث ا,الجةةةةامعي الكفةةةةوء 

(,وقةةةةد  االجتماليةةةةةللعلةةةةوم  اإلحصةةةةاةية( للحاسةةةة  اآللةةةةي )الح يبةةةةة spssبرنةةةةامج ) وباسةةةةتخدام,
 " والمتغيةةةرالشخصةةةية المفضةةةلة التةةةاةي بةةةين المتغيةةةر المسةةةت ل "سةةةمات  راالختبةةةاأظهةةةرت نتةةةاةج 

( بمتوسةةةةةةط حسةةةةةةابي قةةةةةةدرا) 51ظهةةةةةةرت أن لينةةةةةةة الةةةةةةذكور البةةةةةةالغ لةةةةةةددهم )"التةةةةةةابأ " الجةةةةةةنس 
البةةالغ لةةددهم  اإلنةةاثلينةةة  إلةة ( ,أمةةا بالنسةةبة 3,185معيةةاري قةةدرا )  وبةةانحراف( 042,331

ظهرت نتةاةج  إذ( ,8,592معياري قدرا ) افوبانحر ( 042,331( وبمتوسط حسابي قدرا )51)
ة  والتةةةي م ةةةدارها يةةة( أصةةةغر مةةةن ال يمةةةة التاةيةةةة الجدول1,409ال يمةةةة التاةيةةةة المحسةةةوبة بم ةةةدار)
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الشخصةةية فةةي م يةةاس سةةمات  إحصةةاةيةلةةدم وجةةود فةةرو  ذات داللةةة  إلةة ( ممةةا يةةدل 2,293)
لةةةدم  إلةةة ر النتيجةةةة ( , حيةةةث تشةةةي1,110وف ةةةا لمتغيةةةر الجةةةنس لنةةةد مسةةةتو  داللةةةة )المفضةةةلة 
كثيرا حول سمات الشخصية المفضلة للتدريسي الجامعي الكفوء بالنسةبة وجهات النظر  اختالف

 الكفةةوءة للتدريسةةي الجةةامعي وسةةمات  الجيةةدة  الشخصةةيةراةهةةم حةةول نةةاث وف ةةا آلواإللةةذكور ا إلةة 
ة التدريسي شخصي إل ألن الطال  والطالبات ينظرون  في المست بل ت كفاءو وقدرات  الشخصية 

مةةن العناصةةر  المهمةةة فةةي العمليةةةة التدريسةةي عةةد بهةةذا الشةةكل تبعةةا ألفةةراد العينةةة التةةي تالنةةاجح 
الطيبة لل  طلبت  ولل  زمالة   اآلثار الذي يتر لتي تنهض بها الجامعة و و التعليمية والتربوية 

, والجةدول فةي يةة  الجامع واإلدارةمن خالل قيام  بصدوارا المتعةددة فةي التةدريس والبحةث العلمةي 
 ( يوضح ذل :00أدناا رقم )

 ""  داللة الفرو  في م ياس ال يادة حس  متغير الجنس
 المتوسط  حجم العينة الم ياس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 درجة 
 الحرية

 مستو  الداللة ال يمة التاةية
 الجدولية المحسوبة الجنس

سمات 
الشخصية 
 المفضلة

 غير دال 2,293 1,409 28 3,185 042,331 51 الذكور
 أحصاةيا لند 
مستو  داللة  

1,110 

 8,592 042,331 51 اإلناث
 011 المجمو 

سةةةمات الشخصةةةية للتدريسةةةي الجةةةامعي رتباطيةةةة بةةةين م يةةةاس التعةةةرف للةةة  العالقةةةة اال -:رابعةةةا
 .طلبة الجامعة لد  ياإلبدالال درة لل  التفكير  اختبارو 

,أسةةتخدم الباحةةث فةةي  ياإلبةةدالالتفكيةةر بم يةةاس الشخصةةية الكفةةوءة ة لالقةةة سةةمات لمعرفةة     
لنةد  بةين المتغيةرين أم ال يجابيةةإبيرسون لمعرفة هل توجد لالقة  ارتباطتحليل البيانات معامل 

للعلةوم  اإلحصاةية( للحاس  اآللي )الح يبة spssبرنامج ) وباستخدام( ,1,110و  داللة )تمس
لنةةةد (   1,852بةةةين المتغيةةةرين حيةةةث بلةةةغ ) االرتبةةاطوقةةةد أظهةةةرت نتةةةاةج معامةةةل (, االجتماليةةة

لاليةة جةدا بةين متغيةةر  إيجابيةةةرتباطيةة اوجةود لالقةة  إلةة (  , ممةا يةدل 1,110مسةتو  داللةة )
األكةاديمي فةةي التدريسةي و فةي مجةال العمةل  ياإلبةدالالتفكيةر ومتغيةر الشخصةية الكفةوءة سةمات 

التعةةرف للة  لالقةة التفكيةةر  إلة هةدفت التةةي  (0234كلفةورد ,راسةة )الجامعةة ,وهةذا مةا تؤيةةدا د
نتةةاةج مفادهةةا "أن الطالةة  ذا المسةةتو   إلةة بةةبعض سةةمات الشخصةةية ,حيةةث توصةةلت  ياإلبةةدال
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واألصةالة والطالقةة والمرونةة ويكةون متعةاون  واإلنتةارة يتسةم بالةذكاء يةاإلبدالالمرتفةأ فةي ال ةدرة 
محمد دراسةةة)كةذل  أكدتة  ا ,وهةذا مة آلخةرينامةةأ  االجتمةاليوافة  والت االنفعةالي بةاالتزانيتميةز و 

للمةتعلم  التمادهةاأن تعلم مهارات التفكير العليا ذات أهمية للجميةأ والبةد مةن (, 0222شاهين ,
ار فةةةةةوالطالةةةةة  بحيةةةةةث يفكةةةةةر بشةةةةةكل أفضةةةةةل كلمةةةةةا تةةةةةدربوا لليهةةةةةا ,ويتفةةةةة  مةةةةةأ دراسةةةةةة )لبةةةةةد الغ

ة وسةةمات الشخصةةية والةةذي توصةةل أن يةةاإلبدالالكشةةف لةةن ال ةةدرات  إلةة (,التةةي هةةدفت 0234,
وقةوي البديهيةة وتحتةرم الطالة   اآلخةرينالمبد  تكون خيرة وسهلة التكيف مةأ  اإلنسانشخصية 
 .وطموح  
والسةةةمات  ياإلبةةدالويتضةةح لنةةا مةةن خةةالل الدراسةةات والبحةةةوث أن العالقةةة بةةين التفكيةةر        

المالحظةات كانةت تتفةاوت  أن هةذا إال, مالحظةات لديةدة منةذ زمةن بعيةد الشخصية كانت موقةأ
من حيث دقتها وصةدقها ,وبعةد الت ةدم الةذي ح  ة  للةم الةنفس فةي السةنوات األخيةرة وخاصةة فةي 

ة وقيةةةاس سةةةمات الشخصةةةية ,أتضةةةح أن هنةةةا  لالقةةةة بةةةين ال ةةةدرات يةةةاإلبدالات ال ةةةدرات اختبةةةار 
حيةةةث طب ةةةات المجتمةةةأ مةةةن  ةذا العالقةةةة مختلفةةةة ومتباينةةةهةةةة والسةةةمات الشخصةةةية ,وأن يةةةاإلبدال

,والجةةةدول فةةةي ( 24,ص0284والمسةةتويات العلميةةةة والمراحةةةل التعليميةةةة األخةةر  , )السةةةلطاني ,
 ( يوضح ذل : 03أدناا رقم ) 

 مستو  الداللة بيرسون ارتباطمعامل  حجم العينة الم ياس
 

سمات الشخصية م ياس 
 المفضلة للتدريسي الجامعي

011 1,852 1,110 
 

لل  التفكير ال درة  اختبار
 ياإلبدال

011 1,852 1,110 
 

الجةةامعي الكفةةوء فةةي توظيةةف مسةةتويات المجةةال المعرفةةي) التدريسةةي التعةةرف للةة  دور  -:خامسةةا
 بلوم(,) ولتمد الباحث لل  تصةنيف)أ كما يراها الطلبة. ياإلبدال التفكير مستوياتو  ,الذهني(

( فةةةات للةة  8ت فةةي )كيةةر, جةةاء( مهةةارة تف30الةةذي يتكةةون مةةن ) ,(0289مةةارزينو وزمالةةة , 
 النحو التالي:

) مهةةةةارة التركيةةةةز, جمةةةةأ المعلومةةةةات, التةةةةذكر, التنظةةةةيم, التحليةةةةل, التوليةةةةد, التركيةةةة , التكامةةةةل, 
الت ةةةةويم(, وتصةةةةنيف )بلةةةةوم( فةةةةي المجةةةةال المعرفةةةةي. وبعةةةةد األخةةةةذ بوجهةةةةات نظةةةةر األسةةةةاتذة فةةةةي 
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مةةةن أجةةةل تنشةةةيط لمليةةةة  التصةةةنيف تةةةم إضةةةافة مسةةةتويات أخةةةر  تعطةةةي قيمةةةة وأهميةةةة للتصةةةنيف
 -:(2رقم ) لند الطلبة وف  الشكل التالي ياإلبدالالتفكير 
التي تتكون مةن ال ةدرات  ياإلبدال) مخطط توضيحي يبين موقأ ومستو  مهارات التفكير      

 الع لية المختلفة(.
 الت ويم

 األحكام وال رارات النهاةية تخاذا
 مستو  التفكير الت ييمي 

 التركي 
 األفكار الجديدةتوليد 

 ياإلبدالمستو  التفكير  

 التحليل
 بيان األفكار الرةيسية

 

ير 
كةةةةةةةةة
التف
و  

ستةةةةة
م

مي
لها
اإل

 

 التوليد
 , إضافة أفكار, التنبؤستداللالا

 

 الفهم
 الفرد للفكرة وتميزها ستيعا ا

 

 التذكر
 خبرات الماضي سترجا او لملية تسجيل وحفظ 

 لتذكريمستو  التفكير ا 

 اإلدرا 
 معرفة تفاصيل الفكرة

 

ير 
تفك
  ال

ستو
م

 
إلا

كي
درا

 
 لي
الع

 نتبااالا 
 تركيز الفرد لل  الفكرة

 

 حساسإلا
 بالفكرة بواسطة حاسة البصر,  حساسإلا

 والسمأ واللمس والشم والتذو 

 
 المستو  الحسي

 ياإلبدالالشخصية الناجحة ال ادرة لل  التفكير 
لةةم تعةةد تعتمةةد للةة  الرمةةوز لغةةة  ياإلبةةدالن لمليةةة تنشةةيط التفكيةةر إاس فةةوللةة  هةةذا األسةة      
نماو مفاهيم فحس , أكانت  تعتمد لل  الصور الذهنيةة كةذل , ويةتم التةداخل فيمةا بينهةا حينةا  وا 
بشكل  اإلنسانفعالية لملية التفكير تستعين بالرموز الذي يستخدمها التفكير لد   لتبارابآخر, 

ن هةذا المفةاهيم لنةدما تةرتبط بعضةها بةبعض تكةون أمةن اللغةة والمفةاهيم, و رةيسي والذي يتكةون 
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ألن إثراء البيةة الصفية وتنشيط الع ةل وتةدري  التفكيةر  ,لدينا تراكي  لغوية تطرح قضايا الطلبة
 وف  برامج مخصصة تزيد قدرة الذكاء لد  الطال , حوالي لشرين درجة ,

 علومات لند الفرد.( نموذر يوضح معالجة الم4والشكل رقم ) 
 اإلحساس
 

 نتبااالا
 
 

 
 ست بالا
 المنب  

 المرحلة 
(0) 

 المعالجة الحسية

 المرحلة 
(3) 

 اإلدرا 
 )وصف وتفسير(

 المرحلة 
(2) 

 ال رار  تخاذا
 التخطيط

 المرحلة 
 ختيارا( 4)
 ستجابةالا

 )فعل(

 (5المرحلة         ) 
 تنفيذ

         ستجابةالا 
 )فعل(

 
 

 الذاكرة
 ال صيرة المد , الطويلة المد 

نالحةةةظ مةةةن خةةةالل نمةةةوذر معالجةةةة المعلومةةةات, تصخةةةذ كةةةل مرحلةةةة فةةةي الةةةداةرة الفكريةةةة وفةةة  هةةةذا        
درا  وتفسةير المنبهةات للمعلومةات إفةي  ,(3,2,4النموذر كمية معينة من الزمن, حيث تعتمةد المراحةل)

أي تركيةز الطاقةة الع ليةة للوصةول  نتبااالاالمزيد من  إل ل كما تحتار هذا المراح ,المخزونة في الذاكرة
 (.0228ال رار, )الوقفي,  إل 

ن أ يمكةةةن , الياإلبةةةدالوفةةة  مسةةةتويات التفكيةةةر  إليهةةةان العمليةةةات الع ليةةةة المشةةةار أونؤكةةةد هنةةةا         
التدريسةي يعةدها يكتسبها الطال  من أسالي  التدريس الت ليدي, بةل يتعلمهةا مةن المواقةف التعليميةة التةي 

لةداد أ تجةااابالتفكير والتجري  والبحث  إل الجامعي الكفوء, لكي ينمي خبرة الطلبة الساب ة مما يدفعهم 
التي تعتمد لل  العوامل النفسية والحضةارية والتربويةة نتيجةة تفالةل لامةل الوراثةة مةأ و الع ول المبدلة, 

هةةذا نحصةةل للةة  طلبةةة مفكةةرين مبةةدلين مةةن خةةالل و , بشةةكل مبةةد البيةةةة فةةي تشةةكيل شخصةةية الفةةرد 
 يخدمون الوطن في ظل التحديات العالمية الجديدة.

 الفصل الخامس
 التوصيات. -0
 الم ترحات-3
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 االستنتار -2
 المصادر. -3

 التوصيات  *                            
 
المت ةدمين للعمةل  ختيةارابوضأ المعايير السةليمة التةي تبنة  للة  أسةس للميةة دقي ةة لنةد  االهتمام -0

فةةةي مجةةةال التةةةدريس الجةةةامعي العراقةةةي, متضةةةمنا السةةةمات والصةةةفات الجيةةةدة التةةةي يتطلةةة  توافرهةةةا فةةةي 
فةةةةي الةةةةدوام الرسةةةةمي  واالنتظةةةةامبةةةةدءا مةةةةن األخةةةةال  الفاضةةةةلة  والحةةةةرص  الجةةةةامعيلتدريسةةةة  شخصةةةةية ا

والتصكيةةد للةة   الصةةع  , إلةة الطلبةةة بشةةكل منةةتظم ومتسلسةةل مةةن السةةهل  إلةة وتوصةةيل المةةادة الدراسةةية 
 . ....الهالطال  وطموح  والعدالة والموضولية في ت ويمهم والنزاهة في التعامل مأ الجميأ  احترام

سةة  وقطعةةة سةةكنية مةةن الناحيةةة الماديةةة وتةةوفير السةةكن المنا الجةةامعي يبحاجةةات التدريسةة االهتمةةام -3
 ة ألغراض البناء من قبل الدولة.بلهم مأ سلفة مناس

فةةةي  الفكريةةةة لمعنويةةةة والروحيةةةة بضةةةمنها الحريةةةةمةةةن الناحيةةةة اجةةةامعي لا يالتدريسةةة جةةةاتالعنايةةةة بحا -2
هةدف نفسةي وتربةوي كبيةر  لداد الع ول ال ادرة لل  إنتار الجديةد الةذي ينصة  فةي خدمةة الةوطن, ألنة إ

 يكاد يكون مهمال في مرحلة الدراسات األولية.
, فيمةا يخةص يوميةدان البحةث العلمة الجةامعيس التةدري فيمن نتاةج هذا الدراسة  االستفادةضرورة  -4

للةةة  التفكيةةةر  تنميةةةة ل ةةةول الطلبةةةة فةةةي يلكفةةةوء ودورا األساسةةةا الجةةةامعي يسةةةمات الشخصةةةية للتدريسةةة
 .    ياإلبدال

المةؤتمرات العلميةة داخةل ال طةر وخارجة  مةأ  فةيماديةا للمشةاركة  الجةامعي ياالهتمام بدلم التدريس -5
 والطابعة ومكتبة صغيرة لكل تدريسيين لل  األقل. بيوترغرفة مؤثثة مجهزة بالكم توفير

 بالنو  دون الكم,ألن نولية الخرجين وأداةهم غير مرض بوج  لام وف ا للمسةتويات الكميةة االهتمام -3
 االهتمةةامبةةصن  االسةةتنتار إلةة ,ممةةا يةةؤد   3101 إلةة 0222مةةن سةةنة  الجةةامعيينشةةدها التةةدريس  التةةي
 خر.آ شيء يمن أ أكثر يكم اهتمامهو  اليعالوزارة التعليم  في اليالح

 إلة الجامعةات العراقيةة بصةفة مسةتمرة تهةدف  فيات أو حل ات دراسية أللضاء هيةة التدريس ر قيام  دو 
 العملية التعليمية داخل الجامعات.  فيتطوير فاللية الشخصية 

 ل التخصصةةات العلميةةةكةة فةةيفةةتح وتشةةجيأ البعثةةات العلميةةة للتدريسةةيين لمواصةةلة الدراسةةات العليةةا  -9
 .يةاإلنسانو 
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المحاضةةرات فةةي الكليةةات والمراكةةز البحثيةةة  بإل ةةاءلكافةةة التدريسةةيين يلةةزمهم  إجبةةاريأسةةلو   التمةةاد -8
لن الخمول ولةدم الجديةة والهةرو  وقلةة الكفةاءة فةي التةدريس كشةرط أساسةي أثنةاء تعيةنهم فةي  واالبتعاد

 الكليات أو المراكز البحثية . 
 واالسةةتجوا والعمةةل للةة  تفعيةةل روح المناقشةةة  الجةةامعيالتةةدريس  فةةي الت ليةةديلةةن الةةنمط  االبتعةةاد -2

 ل اء المحاضرة.أأثناء  الحي
أخةةال   االلتبةةارمعةةايير مهمةةة أثنةةاء قبةةول طلبةةة الماجسةةتير والةةدكتوراا مةةثال يصخةةذ بنظةةر  التمةةاد -01

للمحاضةةرات , ويجةة   إل ةةاءا – نشةةاطات  –بحوثةة   –خدمتةة  الفعليةةة وتدريسةة  فةةي الجامعةةة  –التدريسةةي 
أن يحجةةز لةة  م عةةد لدراسةةة الةةدكتوراا بنةةاءا للةة  كفاءتةة  العلميةةة والشخصةةية فةةي الجامعةةة بةةدال مةةن أن 

ل ةةاء محاضةةرة واحةةدة أمةةام الطلبةةةة إعون ييسةةتط ال ير تمعةة  طلبةةة مسةةتجدين مةةن حملةةة الماجسةةةيتنةةافس 
, واألدهةة  مةةن هةةذا  الإا بالواسةةطة لةةيس نيةةة الةةذين جةةاءو ناهيةة  لةةن أخةةال  الةةبعض المتد ,والتدريسةةيين 

لدراسةة الةدكتوراا أمةام التدريسةين األكفةاء حةاجزا مةن أجةل تعجيةزهم ولةم يطبة  هةذا يجعلون شرط الكفةاءة 
ل ةاءالذين اليحملون أي كفةاءة فةي التةدريس  "البعض" الشرط لل  ,وتةم تمشةية واألخةال  المحاضةرات  وا 

أيةن ينحةدر قبةول دراسةة الةدكتوراا فةي  إلة ل اء,وأتسة3112لةام  إلة  3112أمرهم بالواسطات منذ لةام 
ل الجامعة و   . وتر  أي حد يصل يا ا 

 الم ترحات*                           
سةةتاذ لدإجةراء مزيةةد مةةن الدراسةةات والبحةةوث العلميةةة التربويةة حةةول تنميةةة صةةفات الشخصةةية المبةةد   -0

 العليا لند الطلبة. ودورا الفعال في تنشيط لمليات التفكير ,الجامعي
 تنمية مهارات التفكير العليا لد  طلبة الجامعة.ال رار في   اتخاذأثر لملية حول دراسة جراء إ -3
المحاضةرات الجيةدة فةي الجامعةة لةد   بإل ةاءجراء دراسة تتعل  بسمات الشخصةية ال ويةة ولالقتهةا إ -2

 التدريسيين الجامعيين.
 واألفكار الجديدة  االستنتار *

الكفةةوء متةةزود بعةةدد  الجةةامعي ية الطلبةةة يؤيةةدون أن يكةةون التدريسةةتنتج الباحةةث أن غالبيةةيسةة -0
وقةدوة  الجةامعيسةل  التةدريس  فةي نةاجح تؤهلة  ألن يكةون لضةو هيةةة تةدريس التيمن الصفات الجيدة 

 ل اء المحاضرات وتوصيل المادة بشكل متسلسل .إومهارت  في .حسنة لطالب  
)الحفةةظ والفهةةم ف ةةط  يالكفةةوء للةة  التةةدريس الت ليةةد الجةةامعي يريسةةأن ال ت تصةةر فالليةةة التد -3

 .(  ارتنتواالس  يليل والتطبي  والتركتح)ال ياإلبدالتنمية مستويات التفكير  إل  ي(,بل السع
 بةةالكيف االهتمةةامالسةةنوات األخيةةرة قبةةول  المت ةةدمين مةةن حيةةث الكةةم دون  فةةيالةةوزارة  لتمةةادا -2

وضةةأ تصةةور أللةةداد  ,لذا فالبةةد مةةنشةةيءأهةةم مةةن كةةل  يينريسةةدداد التصلةةب االهتمةةامن أمتناسةةين  والنةةو 
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تمةةت  بعيةةدا لةةن فةةرض شةةروط ال يلاالحةة العلمةةي بمةةا يتناسةة  مةةأ التطةةور الجةةامعي يوتصهيةةل التدريسةة
فةةةي اللغةةةة العربيةةةة أو فةةةي التربيةةةة وللةةةم الةةةنفس أو  اختصاصةةة التدريسةةةي مةةةثال  اختصةةةاص إلةةة بصةةةلة 

يهم شةرط "التوفةل" ,بصةراحة يعةد هةذا الشةرط باطةل وبةاألحر  يطبة  هةذا الجفرافية أو التصريه يفةرض للة
للة   ةةاع تحمةل الةوزارة لب مهةارتهم وال اختبةارف ةط مةن أجةل  اإلنكليزيةةالشرط للة  المختصةين فةي اللغةة 

نهاءبدون وج  ح  ي ف لاة ا أمام تكملة دراستهم في الدكتوراا  اآلخرين  .مست بلهم  وا 
 لمصادرا

(:األطفةةال  المتفةةوقين وتةةربيتهم ,الجمعيةةة الكويتيةةة لت ةةويم الطفولةةة العربيةةة ,الكتةةا  0282جةةاء )أبةةو لةةالم ,ر  -ا
 السنوي.

(, تصةةور الطلبةةة لشخصةةية األسةةتاذ الجةةامعي الكفةةوء فةةي التةةدريس الجةةامعي, وزارة 0222ألغبةةري, للةةي )ا -3
 (.5العدد) جامعة صنعاء,التعليم العالي, كلية التربية,

 (:الت ويم وال ياس ,دار الحكمة للطبالة والنشر ,بغداد.0221محمود,وآخرون) فياألمام .مصط -2
 ., جامعة بغداد, قسم للم النفسجتماليةالوا (للم النفس وتطبي ات  التربوية0284الجسماني, لبد للي ) -4
,رسالة دكتوراا لطلبة الجامعات العراقية  والنفسي التربويالتوجي   في(, بناء برنامج 0223,سلمان )يالجناب -5

 المستنصرية. ,كلية التربية,الجامعة
العمليةة التربوية,المجلةة  فةيالكفةوء  الجةامعي("تصور الطةال  لخصةاةص األسةتاذ 0222خليفة,لبداللطيف) -3

 والعلوم,تونس. والث افة العربية للتربية ,المنظمةيالثان (, العدد03العربية للتربية,المجلد)
 30العلوم السلوكية ,دار الكت  ,ط إل (:المدخل 0294خير اهلل ,سيد محمد ) -9
 لشر, دار المعارف, مصر.  الحادية (,أصول للم النفس,الطبعة0292راجح, أحمد ) -8
, بغداد, دار الشةؤون الث افيةة اضطراباتها, تكوينها,طبيعتها, اإلنسان(, شخصية 0224جابر) الربيعي,للي -2

 .العامة
 ,الكويت. واآلدا العام والخاص,سلسلة كت  ث افية للث افة والفنون  بدا اإل(:0282روشكا ,الكسندرو) -01
 .0 تربية المتفوقين والمتميزين,ط في(,مدخل 0223السرور ,ناديا) -00
(:التوتر النفسي ولالقت  بفاللية الذات لد  طلبة جامعة بغداد ,مركةز 3118الزبيدي ,براء محمد حسن ) -03

 (.2ة العلوم النفسية ,العدد)لالنفسية ,مج الدراسات التربوية واألبحاث
ة بالسةةةمات الشخصةةةية لةةةد  طلبةةةة المرحلةةةة يةةةاإلبدال(,لالقةةةة ال ةةةدرات 0284محمةةةد )لةةةدنان  لسةةةلطاني,ا  -02

 بغداد,جامعة بغداد, كلية التربية, رسالة الدكتوراا غير منشورة. المتوسطة في
معهةد التربيةة, ,تربويةة ال مجلةةالد طلبة المةدارس, لن العليا (,تطوير مهارات التفكير0222)شاهين ,محمد -04

 (. 42اليونسكو, العدد )
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,مطبعة جامعةة ي,ولبةد الةرحمن ال يسة يالشخصةية,ترجمة حمةد دلة  الكربةول(نظريةات 0282داون) ,شلتز -05
 بغداد.
 داد.(, الشخصية, النظرية, الت يم, مناهج البحث, مطبعة المنظمة العربية,بغ0299الشما , نعيمة ) -03
 020ط,مكتبة النهضة المصرية,ال اهرة , ي( ,للم النفس التربو 0288زك ) صالح,أحمد -09
 (,أسالي  التدريس,جامعة البصرة,كلية التربية.0222صبيح,نهاد) -08
 ,ال اهرة ,دار النهضة العربية . واالبتكار(:التفو  الع لي 0299لبد الغفار ,لبد السالم ) -02
الجامعةات العربيةة,  اتحةادوتنميتة , مجلةة  اإلبةدا ور األسةتاذ الجةامعي فةي تحضةير (, د0228) لبد نةور -31

 (.22العدد)
 وأبناة  . يدار جون ,للم النفس ,الطبعة الثانية إل (,المدخل 0281لدس, وتو  محي الدين )-30
 .للم النفس,دار الفكر أساسيات (,0284الدين) يي, وتو ,محلدس -33
 تنمية التفكير لند الطلبة معهد التربية األوتروا, اليونسكو.(,0288, وصفي )لصفور -23
بةةةةين الجةةةةوهر والمظهر,سلسةةةةلة كتةةةة  ث افيةةةةة,المجلس الةةةةوطن  للث افةةةةة  اإلنسةةةةان( , 0282فةةةةروم ,أريةةةة  ) -34

 الكويت. اآلدا والفنون,
سةةةةةهم ولالقتةةةةة  بجن اإللداديةةةةةةلطلبةةةةةة المرحلةةةةةة  المنط ةةةةةيالتفكيةةةةةر :(3113)درهةةةةةم ل ادري,لبةةةةةد اللطيةةةةةفا -35

 وتخصصهم,رسالة ماجستير,جامعة بغداد,كلية التربية,أبن رشد.
والث افيةةة  قتصةةاديةالوا جتماليةةةالامتغيةةرات ال وبعةةض بالتحصةةيل اإلبةةدا (لالقةةة 0225)خرونآو ,يقطةةام -33

  (.0),العدد33ية,المجلداإلنساناسات العلوم در  عاشر, مجلةال لد  طلبة الصف

 .,لمانلم النفس, الطبعة الثالثة محدثة( م دمة في ل0228لوقفي,راضي)ا -39
,كلية يتحصةيلهم الدراسة شخصةيات الطلبةة ورفةأ مسةتو  تطةوير فةيالتدريس  (, دور0222مبدر, شاكر) -38

 التربية ,جامعة البصرة.
 (:الكون والث و  السوداء , الث افة والفنون ,الكويت .0288وصفي ,رؤوف ) -32
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