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ملخص البحث :
إن للتعلیم الجامعي دور أساس ومتمیز في تهیئة وٕاعداد الكوادر البشریة في المجتمع في 

مختلـف الجوانــب ، وللتدریســي الجــامعي دور فعــال فــي إعـداد هــذه الكــوادر البشــریة التــي یجــب إن 

لـدى التدریسـي تكون متمیزة علمیًا وخلقیًا ، علیه البد من توفر بعض السـمات السـلوكیة المرغوبـة

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى الســمات الســلوكیة المرغوبــة لــدى إضــافة إلــى الجانــب العلمــي .

واعتمــد التدریســي الجــامعي مــن وجهــة نظــر رؤســاء األقســام والطلبــة فــي كلیــة التربیــة األساســیة  .

إعـادة االختبـار الباحثان االستبیان كأداة للبحث ، وتم استخراج الصـدق الظـاهري والثبـات بطریقـة

%) مــن المجتمــع الكلــي ٢٠) طالــب وطالبــة وهــي تمثــل نســبة (١٠٠لــألداة ،بلغــت عینــة البحــث (

)فــردا حیــث بلغــت جمیــع العینــة ١٠لطلبــة الصــف الرابــع ، أمــا عینــة رؤســاء األقســام فقــد بلغــت (

  ) فردا .١١٠(

بــار التــائي تــم اســتخدام الوســط المــرجح لمعرفــة مــدى أهمیــة الســمات وكــذلك اســتخدم االخت

لعینتــین مســتقلتین لمعرفــة الفــروق الموجــودة بــین وجهــة نظــر رؤســاء األقســام والطلبــة بشــكل عــام 

أظهرت النتائج ما یأتي :وكذلك بین الطالب والطالبات .

أن من أهم السمات السلوكیة المرغوبة لدى التدریسي الجامعي من وجهـة نظـر رؤسـاء األقسـام -

دة ،یمتلــك القـدرة علــى إدارة الصـف ،یتحمــل المسـؤولیة بجــدارة ، هـي : یتصـف بــاألخالق الحمیـ

یمتلك ثقة عالیة بنفسه ، یخلص في تدریسه ویصحح األوراق االمتحانیة بموضوعیة ودقة .

اتفــاق وجهــة نظــر الطلبــة مــع وجهــة نظــر رؤســاء األقســام علــى أن أكثــر الســمات أهمیــة هــي -

.)(یتصف باألخالق الحمیدة

ر رؤساء األقسام مع وجهة نظر الطلبة على أن اقل السمات أهمیة هـي (یتسـم اتفاق وجهة نظ-

.)أسلوبه بالمرونة في التعامل

وجـــود فـــروق ذات داللـــه إحصـــائیة بـــین وجهـــة نظـــر رؤســـاء األقســـام والطلبـــة ولصـــالح رؤســـاء -

األقسام .

وعدم وجود فروق داله إحصائیا بین وجهة نظر الطالب والطالبات .-
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Abstract:
University plays the final role in preparing human resources of the

community from various aspects , University teacher takes an efficient

role in formulating these resources to be academically as well as morally

prepared . Such a feature though demands the existence of some desired

behavioral aspects in addition to the academic side .

The study aims to identify these desired behavioral traits in

University teacher from the point of view of heads of the departments and

students at the College of Basic Education .

The researchers used interview as a tool , reliability and stability

were found the sample reached (100) students representing (20%) of the

total society of fourth stage students , as for the heads of the departments

sample reached (10), where the whole sample reached (110) .

The potenial mean has been used for the knowledge of the

importance extent for each trait and also the application of the T-test for

two separate samples for the knowledge of the differences that were

existed between the point of view of the heads of the departments and the

students.

- The results show that one of the important desirable behavioral traits for

the universal lecturer from the point of view of the heads of the

departments is : characterized by good manners , have the ability of

class management ,withstand the responsibility effectively , hove high

self –confidence , sencerite in learning , correct the examination papers

objectively and precisely .
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- The results show the agreement of the point of view of the students the

point of view of the heads of the departments that the most important

traits are (having good manner).

- The point of view of the heads of the departments have been agreed

with that of the students completely. with respect to sex also that the

least trait importance is (his way of dealings is flexible).

- The results show the existence of differences with statistical indication

between the point of view of the heads of the departments and the

students .

- For the benefit of the heads of the department with no existences of

indicated differences between the point of view of the students of both

sexes.

أھمیة البحث والحاجة إلیھ :
إن مســألة أعــداد األجیــال تعتبــر قیمــة أساســیة فــي الحیــاة ، حیــث أن اإلنســان هــو القیمــة 

العلیا والهدف الكبیر ،فالعنصر البشري هـو رأس المـال الموجـه وهـو العنصـر الفعـال مـن عناصـر 

إلعداد األجیال وتطـویر بناء  المجتمع فالبد من توفیر افضل الطرق والمجاالت التربویة والعلمیة

المجتمع ودفعه نحو حیاة افضل .

فاإلنســانیة بحاجــة إلــى حضــارة تجمــع بــین التقــدم المــادي والرقــي الخلقــي لیكــون لتقـــدمها 

.المادي والعمراني أهداف خلقیة وغایات نبیلة لتحقق لإلنسان الضمیر الخلقي

  )٢٢٠-٢٠٣، ١٩٩٦(ألقدومي ،

التربیــة لألجیــال فضــًال إلــى التعلــیم بشــكل علمــي وموجــه والمؤسســة األساســیة التــي تقــوم ب

هــي المدرســة بمراحلهــا المختلفــة االبتدائیــة والثانویــة لیعــد إعــداداً صــالحا للحیــاة ، وان الجــزء المهــم 

المسؤول عن إعداد المعلمین والمدرسین لیمارسوا مهنة التعلیم والتدریس في المدارس هي الكلیات 

مؤسسة اكبر واشمل هي الجامعة وفیها من یؤدون مهمة صعبة في كیفیة وان هذه الكلیات تابعة ل

إعــداد الكــوادر التــي یحتاجهــا المجتمــع إضــافة إلــى مهنــة التعلــیم ونشــر المعرفــة وتطــور المجتمــع 

Responsoوالمساهمة في حل مشكالته   ( ,1971,47.(

ا كــان واجبــًا علــى والشــباب الجــامعي هــم قــادة المســتقبل والطاقــة الخالقــة فــي المجتمــع لــذ

مؤسســــات المجتمــــع كافــــًة إن تــــوفر لهــــم الرعایــــة الالزمــــة التربویــــة واألخالقیــــة. وتعــــد الجامعــــات 

مؤسسات تربویة مهمة تمارس دورا فاعال ورائـدا فـي تحقیـق أهـداف المجتمـع ، مـن اجـل هـذا تـرى 
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تســــم بــــه المجتمعــــات المعاصــــرة أن الجامعــــات أعلــــى المؤسســــات التربویــــة وأنضــــجها وذلــــك لمــــا ت

أعمالها من منهجیة في البحث والتعلیم ولما تقدمه من مساهمات كبیـرة فـي الحضـارة اإلنسـانیة إذ 

  ).٩، ١٩٧٧تقاس ثقافة الشعوب برقي جامعاتها وبمستویات خریجیها (معروف ،

فالمؤسســة التعلیمیــة الجامعیــة ال ینظــر إلیهــا بوصــفها مجــرد طلبــة ینتمــون إلیهــا وســنوات 

الطالــب المــتعلم لیتخـــرج منهــا أو مجــرد بــرامج دراســـیة تقــدم إلــى الطلبــة وقاعـــات دراســیة یقضــیها 

دراســیة وٕاعــداد كتــب ومحاضــرات بــل ینظــر إلیهــا علــى أنهــا نظــام متفاعــل بــین مكونــات مختلفــة 

  ).٢٠٤، ١٩٨٩بصورة جماعیة یؤثر بعضه على بعض وبشكل مستمر (صادق ، 

تعلــیم الجــامعي لــیس مجــرد نقــل للمعــارف وهــذا مــا تؤكــده الكثیــر مــن الدراســات  مــن أن ال

والمعلومات إلى الطالب وٕانما هو عملیة یجب أن تعنى بنمو الطالب نموًا عقلیًا ومها ریا ووجدانیا 

إلـى  ١٩٩٤).كمـا أشـارت نتـائج تقریـر دیفیـد ولـش ١٨٣، ١٩٩٧الطـائي ،(وتربیته تربیـة متكاملـة 

ن الطالــب مثــل الســلوك االیجــابي للمــدرس أن ســلوك المــدرس یــؤدي إلــى تطــویر العالقــة بینــه وبــی

.والذي یتبین في اللطف والوضوح والعنایة والمرونة والثقة والجدارة 

)Walsh,1994,65(

ـــات هـــم التدریســـیین  ولعضـــو هیئـــة  ـــى إعـــداد الكـــوادر البشـــریة فـــي الكلی ـــائمین عل وان الق

نمیـــة المجتمـــع المحلـــي التـــدریس عـــدة واجبـــات علیـــه القیـــام بهـــا وهـــي التـــدریس والبحـــث العلمـــي وت

) ،وهـــؤالء التدریســـیین البـــد ان یتمتعـــوا بـــبعض الســـمات الســـلوكیة بجوانبهـــا ٦٤، ١٩٨٣محمـــد ،(

یمتلكـون أحاسـیس ومشـاعر حیـث )طلبة(المختلفة إضافة إلى الجانب العلمي ألنهم یتعاملون مع 

سـي یـرتبط بمعرفتـه یتأثرون بأساتذتهم ،ویكتسبون كثیر من هذه الصـفات السـلوكیة ، فنجـاح التدری

وقدرتـــه علـــى تـــوفیر بیئـــة نفســـیة آمنـــة للطلبـــة وقدرتـــه علـــى تجریـــب أســـالیب وطـــرق أكثـــر فاعلیـــة 

  ).٧٣، ١٩٩٧(ألخالدي، 

كمــا تؤكــد الدراســات علــى أهمیــة تطــویر العالقــة بــین التدریســي والطالــب بحیــث ال تصــبح 

صــبح التدریســي رفیقــًا عالقــة مســیطر وخاضــع بــل عالقــة قائمــة علــى االحتــرام المتبــادل بحیــث ی

  ) .٧٤، ١٩٨٣ومرشداً للطالب (أبو شیخه ،

وان نجـــاح التدریســـي یـــرتبط بســـماته بصـــفة عامـــة إذ أن درجـــة االتـــزان االنفعـــالي والحالـــة 

المزاجیة للتدریسـي وصـفاته الخلقیـة ومیولـه واتجاهاتـه النفسـیة تنتقـل آثارهـا إلـى الطـالب فالمـدرس 

تـه یسـتطیع أن یعمـل علـى إسـعاد طالبـه أمـا التدریسـي الشـقي المتكامل الشخصـیة السـعید فـي حیا

النفس القلق غیر الراضي عن نفسه یتعذر علیه ان یساعد طالبه على التكیف السلیم في التفاعل 

  ) .٣٧٤ـ٣٧٣، ١٩٨٣مع الغیر (بركات ،

وفي العادة ال نالحظ السمة وٕانما نستنتجها من سلوك الفـرد وهـذا االسـتنتاج ال یتـأتى مـن 

جرد ظهور السمة في سلوك الشخص واستجاباته وٕانما یرتبط تحدید وجودها لدى الفرد باسـتمرار م
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ظهور السلوك الذي یشیر إلیها ونمطیته وهناك مؤشرات عامة وخاصة تساعد على التعـرف علـى 

السمات السلوكیة وتنحصر المؤشرات العامة في ثالث حاالت هي :

 في عمله وهو یشیر إلى السمات الدافعیة .األولى ما یفعله الفرد أو ما یرغب

. الثانیة وهي مستوى أداء الفرد للعمل أي قدرات الفرد

. الثالثة وهي أسلوب السلوك وهو یشیر إلى السمات المزاجیة

ـــة ونـــوع الجماعـــة التـــي هـــو عضـــو فیهـــا  أمـــا المؤشـــرات الخاصـــة كتعبیـــرات الفـــرد الحركی

  ).٣٠١، ١٩٨٥الجماعة التي ینضم إلیها (یونس ،باعتبار أن الفرد غالبًا ما یتماثل مع

ولما كانت اإلدارة في المیـدان التربـوي تتضـمن مجموعـة عملیـات متشـابكة ومتكاملـة فیمـا 

) ١٢، ١٩٨٤بینها سواًء داخل المنظمات التربویـة أو خارجهـا لتحقیـق األهـداف التربویـة (الیـاس ،

همـــین وعلـــى اتصـــال مباشـــر مـــع التدریســـي ،وعلـــى اعتبـــار أن رئـــیس القســـم هـــو احـــد االداریـــن الم

ـــادرًاعلى معرفـــة الســـلوك  ـــرة فـــي مجـــال العمـــل الجـــامعي أصـــبح ق وكونـــه تدریســـي مضـــى علیـــه فت

المرغــوب للتدریســي الجــامعي فــي جوانــب العمــل فــي الكلیــات بجوانبهــا المختلفــة القیادیــة والتربویــة 

وك التدریســي المرغــوب ، كمــا تــم والعلمیــة واالجتماعیــة فقــد كــان التركیــز علــى اخــذ رأیــه فــي الســل

التركیز على آراء طلبة الصف الرابع على اعتبار أنهم قد قضوا فترة زمنیة في الجامعـة أكثـر مـن 

غیرهم من الطالب في الجامعة وأصبحوا على معرفة ودرایة باآلثار التي تحدثها.

أھداف البحث
یهدف البحث إلى اإلجابة على األسئلة اآلتیة  :

السمات السلوكیة المرغوبة لدى التدریسي الجامعي من وجهة نظر كل من :ماهي  .١

رؤساء األقسام . أ.

الطلبة . .ب

هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي وجهــة نظــر رؤســاء األقســام والطلبــة فــي الســمات . ٢

السلوكیة المرغوبة لدى التدریسي الجامعي ؟

ة نظر الطالب والطالبات في السـمات السـلوكیة هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في وجه .٣

المرغوبة لدى التدریسي الجامعي ؟

:حدود البحث
یقتصر البحث على :

  ).٢٠٠٧ـ٢٠٠٦رؤساء األقسام في كلیة التربیة األساسیة للعام الدراسي (-

  )٢٠٠٧ـ٢٠٠٦طلبة الصف الرابع في كلیة التربیة األساسیة للعام الدراسي (-

حاتتحدید المصطل
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السمات :-

هـي منظومـة نفـس عصـبیة تخـص الفـرد ولهـا القـدرة علـى نقـل العدیـد  :١٩٦١عرفها اولبورت  -

مــن المنبهــات المتعادلــة مــن الناحیــة الوظیفیــة وتهــدف إلــى التعبیــر عــن الســلوك التــوافقي وهــي 

  )١٣١، ١٩٩٠داؤد وناظم ، موجودة داخل الشخصیة (

ي ثابت أو مستمر نسبیًا في مجاالت واسعة في مواقف هي نمط سلوك:  ١٩٧٥عرفها جابلن  -

Chaplin)الحیاة , 1975 ,510(

السـلوكیة فـي مواقـف اجتماعیـة وتتسـم هي مفهـوم یصـف األسـالیب:  ١٩٩٨وعرفها أبو جادو -

  ).٣١٣، ١٩٩٨هذه األسالیب السلوكیة بالثبات والعمومیة (أبو جادو ، 

ثابتـــة نســـبیًا وهـــذا یســـاعد فـــي قیاســـها وتحدیـــدها هـــي خصیصـــة :  ١٩٩٩عرفتهـــا المشـــهداني -

  )١٣، ١٩٩٩المشهداني ،(

السلوك :-

هو ذلك النشاط الذي یصدر من الكائن الحي نتیجـة لتفاعلـه مـع ظـروف :  ١٩٩٧عرفه خلیل -

  )٣١٣، ١٩٩٧بیئیة معینة (خلیل ،

جابات أو هــو كـل مــا یصـدر عــن الكائنـات الحیــة مـن اســت:  ٢٠٠٢وعرفـه بنـي جــابر وآخـرون -

  )١٢، ٢٠٠٢ردود فعل للمثیرات باختالف مصادرها (بني جابر وآخرون،

بأنهـا كـل مـا یتمتـع بـه التدریسـي الجـامعي مـن :لسـمات السـلوكیة المرغوبـة التعریف االجرائي ل-

صفات شخصیة وعلمیة تمكنه من تحقیق اهداف المجتمع ویمكن قیاسها عن طریق االستبیان 

المعد لهذا الغرض .

هـــو كـــل شـــخص حامـــل شـــهادة الماجســـتیر أو الـــدكتوراه وتتـــألف الهیئـــة التدریســـي الجـــامعي :-

التدریســـیة فـــي الجامعـــات العراقیـــة مـــن االســـاتذه واالســـاتذه المســـاعدین والمدرســـین والمدرســـین 

  )٢٦، ١٩٨٨المساعدین (وزارة العدل ،

توصـیة مـن عمیـد الكلیـة هو تدریسي یعین بقرار مـن رئـیس الجامعـة بنـاًء علـىئیس القسم :ر  -

  )١٦،  ١٩٨٨وزارة العدل ،(وتحدد صالحیاته بموجب النظام الجامعي 
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اإلطار النظري
لقد تناولت العدید من النظریات السمات السلوكیة لدى اإلنسان ومن ابرز هذه النظریات :

نظریة جوردون اولبورت :
وهـذه ) على شكل (منظومةأكد اولبورت على أن السمات متكاملة في الشخص أي تكون 

المنظومــة یمكــن مالحظتهــا مــن الخــارج عــن طریــق الســلوك وقــد قســم اولبــورت الســمات إلــى عامــة 

وخاصـة فالعامــة هــي التــي یشــترك فیهــا جمیــع النــاس فـي أیــة ثقافــة وهــي تعكــس مــا هــو شــائع مــن 

بیة تعمــل مفــاهیم وأفكــار وقــیم اجتماعیــة  أمــا الســمات الخاصــة فقــد اعتبرهــا منظومــة نفســیة عصــ

على تحریك السلوك وتوجیهه الى اتجاه ما ، وقد قسم هذه السمات إلى ثالث مستویات:

المســــتوى األول واألعمــــق وبــــه ســــمة واحــــدة خاصــــة بــــالفرد وتســــمى قلبیــــة وتتســــم بالشــــمولیة .١

والعمومیة وهي توجه الشخص وتسیطر على سلوكه .

)وتتضمن خصائص سلوك هـذا ١٠ـ٥(المستوى الثاني وبه مجموعة من السمات القلیلة العدد .٢

الفرد ویتكرر التعبیر عنها في مواقف متباینة وتسمى بالسمات المركزیة .

المستوى الثالث وبه مجموعة كبیـرو مـن  السـمات الثانویـة ال یسـهل مالحظتهـا إال بالمعایشـة .٣

  ).١٣٢ـ  ١٣١، ١٩٩٠مدة طویلة (داؤد وناظم ،

مـدى نضـج شخصـیة اإلنسـان ومـن هـذه المعـاییر كما اقترح اولبورت عدة معـاییر لمعرفـة 

:التمتــع بمهــارات الكفــاءة األساســیة فــي مجــال أو أكثــر مــن مجــاالت الحیــاة ، التبصــر بــاألمور ، 

روح المداعبة ، الوعي بنقاط القوة والضعف لدیه ، ما یستطیع أن یفعله اإلنسان في عمله ،القدرة 

,Hollandنفعال . (على االنتماء لآلخرین ، واقعیة األفكار واال 1981 377(

نظریة كاتل :
یرى كاتل أن هناك سمات یمكن مالحظتها بسهولة تبـدو فـي التفاعـل مـع اآلخـرین وتبـدو 

هذه السمات قریبة مـن السـطح فـي شخصـیة الفـرد وتتعـدل هـذه السـمات بسـهوله وتسـمى بالسـمات 

ســمات أخــرى ال یــتم التعبیــر الســطحیة مثــل الحیویــة والمــرح مــثال، كمــا أكــد كاتــل علــى أن هنــاك

عنها مباشرة ولكن یتم التعبیر عنها طریق السمات السطحیة وتسمى بالسمات المنبعیـة وقـد تكـون 

  ).١٨٠، ١٩٨٥هذه السمات عامة او فریدة (جالل ،

وقــد توصــل كاتــل إلــى ســت عشــرة ســمة أساســیة وذلــك باســتخدامه التحلیــل ألعــاملي وقــد 

  )١٩٥، ١٩٩٩الداهري ووهیب ،(صیة سماها العوامل الستة عشر للشخ
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الدراسات السابقة
١٩٨٨دراسة صالح     -

هدفت الدراسة التعرف على مستوى فاعلیة الممارسات التربویة ألعضـاء الهیئـة التدریسـیة 

) طالب وطالبه .٣٠٨٩)مدرس و(١٤٦في الجامعة األردنیة وتكونت عینة الدراسة من (

ة للدراسة والذي تضمن ممارسات سلوكیة یقوم بها المدرس وقد تم استخدام االستبیان كأدا

) فقره وتـم اسـتخراج الصـدق والثبـات لـألداة ٢٠ویمكن مالحظتها في الموقف الصفي وتكون من (

. و اســـتخدام االختبـــار التـــائي وتحلیـــل التبـــاین األحـــادي كوســـائل إحصـــائیة . أظهـــرت النتـــائج ان 

أنفسـهم أصـحاب ممارسـات تربویـه مرتفعـه بینمـا یعتبــرهم المدرسـین فـي الجامعـة االردنیـه یعتبـرون

  ).١٨٢، ١٩٨٩طالبهم من ذوي الفاعلیة المتوسطة (صالح ،

١٩٩٠دراسة الشمسي     -
هــدفت الدراســة التعــرف علــى الســمات الشخصــیة للتدریســي فــي الجامعــة ، تكونــت عینــة 

س للســـمات الشخصــــیة ) تدریســـي مــــن عـــدة كلیـــات ، قـــام الباحــــث ببنـــاء مقیـــا٤٢٠البحـــث مـــن (

للتدریسي الجامعي ، وتم معالجـة البیانـات إحصـائیا باسـتخدام مربـع كـاي ومعامـل ارتبـاط بیرسـون  

.

توصل الباحث ان هناك عدة سمات مهمة للتدریسي الجامعي وجاءت في المرتبة األولـى 

  )١٩٩٠سمة االتزان االنفعالي (الشمسي ،

١٩٩٤دراسة مزعل وآخرون    -
اســة لتقــویم األداء الصــفي لعضــو هیئــة التــدریس فــي التعلــیم الجــامعي ، كانــت هــدفت الدر 

عینة البحث مقتصرة على طلبة الصف الرابع في األقسام العلمیة من كلیة التربیة وقسم اإلحصاء 

فـــي كلیـــة اإلدارة واالقتصـــاد والصـــف الثـــاني والثالـــث مـــن قســـم العلـــوم التربویـــة والنفســـیة فـــي كلیـــة 

التربیة .

جــــراء الصــــدق الظــــاهري والثبــــات بطریقــــة إعــــادة االختبــــار ، وقــــد عولجــــت البیانــــات تــــم إ

إحصــائیا باســتخدام الوســط الحســابي واالنحــراف المعیــاري ومعامــل االرتبــاط ، وتــم إعــداد مقیــاس 

لألداء الصفي تكون من عـدة مجـاالت مثـل األداء العلمـي ،إدارة وتنظـیم المـادة الدراسـیة وعرضـها 

  ).٢٦٥ـ ٢٥٠، ١٩٩٤مزعل وآخرون ،(والتفاعل الصفي 
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١٩٩٩دراسة طناش    -

هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى األداء الجــامعي الفعــال مــن وجهــة نظــر أعضــاء هیئــة 

التدریس في الجامعات االردنیه وفقًا لعدة متغیرات من بینها الجنس وسنوات الخبرة وغیرها .

دام أداة جاهزة لألداء الجامعي الفعال )مدرس وقد تم استخ٢٨٨تكونت عینة الدراسة من (

بینـت النتـائج وتم التحقق من الصـدق الظـاهري لـألداة واسـتخراج الثبـات بطریقـة إعـادة االختبـار .

أن هناك عدة سلوكیات صفیه تؤثر على فاعلیة األداء الجامعي منها :

إعطاء فرصة للطلبة لطرح األسئلة أثناء المحاضرة .-

فیهیة الستثارة الدافعیة .استخدام وسائل تر -

  )٢٠٠-١٧١، ١٩٩٩إتاحة الفرصة للطلبة للتعبیر عن أرائهم وٕابداء مالحظاتهم . (طناش ،-

٢٠٠٠دراسة احمد    -

هــدفت الدراســة إلــى معرفــة الخصــائص الشخصــیة لعضــو هیئــة التــدریس الجــامعي الكــفء 

طالبـه مـن طلبـة المسـتوى الرابـع )طالـب و ١٥٠بلغت عینة الدراسة (كما یتصورها طلبة الجامعة .

اعتمـد البحـث علـى اسـتبانه معـدة مـن قبـل الباحـث لتحقیـق أهـداف البحـث  عـدن . -لكلیة التربیـة 

) فقــرة ، تــم اســتخراج الصــدق الظــاهري لــألداة وكــذلك الثبــات بطریقــة االتســاق ٣٠وشــملت علــى (

بینـت النتـائج ان هنــاك یانــات .الـداخلي الفـا كرومبـاخ ، تــم اسـتخدام النسـبة المؤیــة فـي معالجـة الب

بعض الصفات األساسیة التي یجب ان یتمتع بها األستاذ الجامعي وكانت كاألتي حسـب أهمیتهـا 

النسبیة :

یتمتع بثقة عالیة في النفس .-

یتمتع بأخالق عالیة .-

أن یكون قوي الشخصیة .-

یهتم بمظهره الخارجي .-

یلتزم بمواعید المحاضرات .-

  )٤٧ـ٢٧، ٢٠٠٥احمد ،(إلى بعض السمات األخرى  .إضافة
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إجراءات البحث
مجتمع البحث وعینتھ :

اشــتمل مجتمــع البحــث علــى كــل مــن  رؤســاء أقســام كلیــة التربیــة األساســیة وكــان عــددهم 

) فـردا .و طلبـة الصـف الرابـع لـنفس الكلیـة وقـد تـم الحصـول علـى أعـداد طلبـة الصـف الرابـع ١٠(

) طالـــب ٤٩٩ساســـیة مـــن شـــعبة التســـجیل التابعـــة للكلیـــة واتضـــح أن هنـــاك (فـــي كلیـــة التربیـــة األ

) أما عدد الطالبات فقد ٢٥٦) أقسام علمیة وأدبیة .وكان عدد الطالب  (٨وطالبة موزعین على (

) طالبـــة ، وقـــد شـــملت عینـــة الدراســـة علـــى جمیـــع رؤســـاء األقســـام كمـــا اشـــتملت علـــى ٢٤٣كـــان (

) طالب وطالبة ١٠٠اختیارهم بطریقة عشوائیة  وبلغ عددهم (%) من طلبة الصف الرابع تم ٢٠(

) .١وكما هو موضح في جدول (

  )١جدول (ال

یوضح عینة البحث من الطلبة

عینة الطلبةمجتمع  الطلبة

٢٥٦٥١الطالب

٢٤٣٤٩طالباتال

٤٩٩١٠٠ا لمجموع

أداة البحث :
مات السلوكیة المرغوبـة لـدى التدریسـي تم االعتماد على االستبیان كأداة للتعرف على الس

الجــامعي وذلــك باالعتمــاد فــي إعــداده علــى األدبیــات والدراســات الســابقة ، وصــیغت فقراتــه  وكــان 

  ) فقرة .٣٢عددها (

صدق وثبات االستبیان :
)وقـد تـم التحقـق ٢٧٣، ٢٠٠٠ملحـم ،(إن صدق المقیاس یعني انه یقـیس مـا اعـد لقیاسـه 

تبیان مــــــن خــــــالل عــــــرض األداة علــــــى مجموعــــــة مــــــن المحكمــــــین مــــــن الصــــــدق الظــــــاهري لالســــــ

%)  ماعدا فقرتین لـم ٨٠وقد تم اتفاق الخبراء على جمیع فقرات االستبیان بنسبة ()*(والمختصین

  ) فقرة .٣٠یتم االتفاق علیهما وبالتالي تم حذفهما فأصبح عدد فقرات االستبیان (

ا.م. د. محمد علي عباسأ.د فاضل خلیل)*(

ا.م .د. ثابت محمدا.م. د. خشمان حسن

ا.م .د. أحالم أدیبا.م. د. احمد محمد نوري

تاحم. د. أمل فا.م. د. علي سلیمان
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أمــا بالنســبة للثبــات فقــد تــم اســتخراج معمــل ثبــات االختبــار بطریقــة إعــادة االختبــار حیــث 

) طالــب وطالبــة مــوزعین علــى عــدة أقســام فــي ٤٠طبــق االســتبیان علــى عینــة اســتطالعیة بلغــت (

) على العینة نفسها ٢/٣/٢٠٠٧) ثم اعید تطبیقه في (١٨/٢/٢٠٠٧تاریخ (

عــریفج وخالــد، (لثــاني یجــب ان ال تقــل عــن اســبوع حیــث ان المــدة بــین التطبیــق األول وا

) وتــم اســتخدام معادلــة ارتبــاط بیرســون بــین درجــات الطلبــة فــي التطبیقــین وقــد بلــغ ١٧٧، ١٩٨٥

  ).١٩٤، ١٩٧٧البیاتي وزكریا،() وهو معامل ثبات مقبول یمكن االعتماد علیه ٠,٨٥(

تصحیح االستبیان :
) بــدائل متدرجــة ٣) فقــرة وامــام كــل فقــرة (٣٠( بمــا ان االســتبیان تضــمن بصــیغته النهائیــة

احیانــا) (هــي (غالبــا، احیانــا ، نــادرا) حیــث تعطــى ثــالث درجــات للبــدیل (غالبــا) ودرجتــان للبــدیل

نادرا).(ودرجة واحدة للبدیل

التطبیق النھائي :
 ) افـــراد١٠تـــم توزیـــع االســـتبیان بالصـــورة النهائیـــة علـــى رؤســـاء األقســـام والبـــالغ عـــددهم (

)طالــب وطالبــة وتمــت اإلجابــة علــى ١٠٠ك علــى عینــة البحــث مــن الطلبــة والبــالغ عــددهم (وكــذل

فقرات االستبیان وتفریغ االستمارات .

الوسائل اإلحصائیة :
النسبة المؤیة لحساب اتفاق الخبراء على صالحیة فقرات االستبیان -

رؤســاء األقســام والطلبــة وكــذلك االختبــار التــائي لعینتــین مســتقلتین لمعرفــة الفــرو قــات بــین آراء-

  )٢٦٠،  ١٨١، ١٩٧٧بین الطالب والطالبات (البیاتي وزكریا ، 

  )٢٣٠، ١٩٦٦الوسط المرجح لكل فقرة من فقرات االستبیان لمعرفة حدة كل فقرة (هیكل ، -
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نتائج البحث ومناقشتھا :
سلوكیة المرغوبة لتحقیق الهدف األول هو االجابة على السؤال االتي : ما هي السمات ال

لدى التدریسي الجامعي من وجهة نظر رؤساء األقسام، فقد تم معالجة البیانـات باسـتخراج الوسـط 

) والــذي یبـین أن اكثــر الســمات ٢المـرجح لكــل فقـرة مــن الفقــرات وكمـا هــو واضـح فــي جــدول رقـم (

رتیبهم ) وقــد كــان تــ٣الســلوكیة المرغوبــة حــدة والتــي حصــلت علــى اعلــى وســط مــرجح والــذي هــو(

  ) هي :٣,٥(

یتصف باألخالق الحمیدة .-

یمتلك القدرة على إدارة الصف .-

یتحمل المسؤولیة بجدارة .-

یمتلك ثقة عالیة في نفسه .-

یخلص في تدریسه .-

یصحح األوراق االمتحانیة بموضوعیة ودقة .-

إضــافة إلــى ولعــل هــذا یؤكــد علــى أن وجهــة نظــر رؤســاء األقســام تهــتم بالجانــب الخلقــي 

الســمات األخــرى وهــو جــزء مهــم مــن شخصــیة اإلنســان وخاصــة أثنــاء عملــه فــي الجانــب التربــوي 

والتعلیمي سیما وان كلیة مثل كلیة التربیة األساسیة التي تسهم في إعداد الكوادر البشریة حیث ال 

وتحمــل بــد ان یكــون التدریســي الجــامعي قــدوة حســنه لجمیــع الطلبــة فاالتصــاف بــاألخالق الحمیــدة

المســؤولیة بجــدارة واإلخــالص فــي العمــل هــي ســمات أساســیة فــي الجانــب الخلقــي والبــد أن تتــرجم 

هذه األمور في جانب آخر وهو جانب إداري فالقدرة على إدارة الصف هو مهـم جـدا الن السـمات 

االنفـة الــذكر إذا لــم یــتمكن التدریســي مــن الســیطرة علــى قاعــة الصــف وكیفیــة ترجمــة هــذه الســمات 

قبـل التدریســي إلـى واقـع عملـي دون اسـتغالل مـن قبـل الطلبـة ســوف تأخـذ مـن جانـب الضـعف مـن 

أمـا اقـل فالكفـاءة واالهتمـام بالجانـب العلمـي لـن مسـتوى جیـد إال بتـوفر قـدره علـى اإلدارة الصـفیة الجیـدة .

  فهي) ٢,٥-  ٢,٣السمات السلوكیة حدة والتي حصلت على وسط مرجح مابین (

  ).٣٠)وكان ترتیبها (٢,٣بالمرونة في التعامل وحصلت على وسط مرجح (یتسم أسلوبه -

  ).٢,٤یحسن استخدام التقنیات التربویة المساعدة وحصلت على وسط مرجح (-

  ).٢,٥یتمكن من مشاركة جمیع الطلبة في النشاطات الصفیة وحصلت على وسط مرجح (-

  ).٢,٥یلم بطرائق التدریس وحصلت على وسط مرجح (-

ل ذلك یعود إلى وجهـة نظـر رؤسـاء األقسـام بـان السـمات السـلوكیة المـذكورة آنفـا هـي ولع

اقـــل أهمیـــة حیـــث ان المرونـــة والمشـــاركة فـــي النشـــاطات الصـــفیة واإللمـــام بطرائـــق التـــدریس تـــأتي 

بالمرتبة الثانیة من حیث األهمیة قیاسا إلى السمات األخالقیة واإلداریة ، كذلك یمكن تفسـیر هـذه 

بأنهــا أساســیة فــي شخصــیة التدریســي كونــه یتعامــل مــع فئــة واعیــة فالمرونــة هنــا تعطــي الســمات 

ـــد  ـــرأي والحـــوار إضـــافة إلـــى المشـــاركة بالنشـــاطات الصـــفیة وكـــذلك الب طابعـــا دیمقراطیـــا إلبـــداء ال

.المعرفة واإللمام بطرائق التدریسللتدریسي الجامعي ان یكون على قدر كاف من 
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   )٢جدول (ال

للفقرات من وجهة نظر رؤساء االقسامالوسط المرجح

الوسط المرجح ترتیب الفقرات الفقرات ت

٢,٣ ٣٠ یتسم أسلوبه بالمرونة في التعامل ١

٢,٨ ١٧,٥ یراعي ظروف الطلبة ٢

٢,٨ ١٧,٥ یثیر األمل والتفاؤل لدى الطلبة ٣

٣ ٣,٥ یتصف باألخالق الحمیدة ٤

٢,٨ ١٧,٥ یتمتع بشخصیة قویة داخل الصف ٥

٢,٨ ١٧,٥ یمتلك ثقافة عالیة ٦

٢,٥ ٢٧,٥ یتمكن من مشاركة جمیع الطلبة في النشاطات الصفیة ٧

٢,٨ ١٧,٥ یشیع جو الحوار والمناقشة بینه وبین الطلبة ٨

٢,٩ ٩,٥ یستخدم أسلوبا جیدا في اإللقاء إثناء شرح المادة ٩

٢,٤ ٢٩,٥ یحسن استخدام التقنیات التربویة المساعدة ١٠

٢,٨ ١٧,٥ ینظم مفردات المنهج ١١

٢,٩ ٩,٥ یحسن صیاغة االختبارات ١٢

٢,٨ ١٧,٥ یراعي الفروق الفردیة بین الطلبة ١٣

٣ ٣,٥ یمتلك القدرة على إدارة الصف ١٤

٢,٨ ١٧,٥ یتمتع بقدرة على جذب انتباه الطلبة ١٥

٢,٧ ٢٤ یتمتع بالقابلیة على إیصال المعلومات إلى الطلبة ١٦

٢,٦ ٢٦ یمتلك القابلیة على تنظیم توقیتات المحاضرة ١٧

٣ ٣,٥ یتحمل المسؤولیة بجدارة ١٨

٣ ٣,٥ یمتلك ثقة عالیة بنفسه ١٩

٢,٨ ١٧,٥ یسعى إلى تطویر نفسه مهنیا و علمیا ٢٠

٢,٩ ٩,٥ یراعي عادات وتقالید المجتمع ٢١

٢,٩ ٩,٥ یهتم بمظهره الخارجي ٢٢

٢,٩ ٩,٥ العلمیةیلم بالمادة  ٢٣

٢,٧ ٢٤ یعد الدرس مسبقا ٢٤

٢,٧ ٢٤ یتمكن من الربط المنطقي بین األفكار ٢٥

٣ ٣,٥ یخلص في تدریسه ٢٦

٢,٥ ٢٧,٥ یلم بطرائق التدریس ٢٧

٣ ٣,٥ یصحح األوراق االمتحانیة بموضوعیة ودقه ٢٨

٢,٩ ٩,٥ یتمیز بالصبر والتواضع ٢٩

٢,٨ ١٧,٥ یسیطر على انفعاالته ٣٠
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للتعرف على  السمات السلوكیة المرغوبة لدى التدریسي الجامعي مـن وجهـة نظـر الطلبـة 

) حیــث ٣فقــد تــم اســتخدام الوســط المــرجح لكــل فقــرة مــن الفقــرات وكمــا هــو مبــین فــي جــدول رقــم (

بینــت النتــائج أن اكثــر الســمات الســلوكیة المرغوبــة حــدة والتــي حصــلت علــى اعلــى وســط مــرجح 

  ا:)هم٢,٨ـ ٢,٩مابین (

  ).٢,٩یتصف باألخالق الحمیدة وحصلت على وسط مرجح (-

  )..٢,٨یتمتع بشخصیة قویة داخل الصف وحصلت على وسط مرجح (-

ولعـــل هـــذا یعـــود إلـــى أن الطلبـــة یعتبـــرون الجانـــب األخالقـــي ومـــا تحـــوي هـــذه الســـمة مـــن 

الحیـاة وكـون التواضع وحسن التعامل والمستوى الرفیع مـن األخـالق التـي هـي أسـاس التعامـل فـي 

التدریســي الجــامعي هــو المثــل األعلــى للطلبــة فــي الجامعــة والكلیــة ولــه التــأثیر المباشــر فــي نفــوس 

وشخصـــیة الطلبـــة وهـــو األســـاس فـــي إعـــدادهم للحیـــاة  ، وان األخـــالق هـــي األســـاس فـــي التفاعـــل 

التي تـؤثر الیومي فأعطى الطلبة هذه السمة السلوكیة األهمیة األولى ، إضافة إلى قوة الشخصیة 

ــــي المجتمــــع  ــــة وكــــون التدریســــي الجــــامعي یعتبــــر الصــــفوة المثقفــــة ف ــــي شخصــــیة الطلب ــــا ف ایجابی

فالشخصیة القویة وكل ما تحویه من حزم وٕاقدام و تمتع بالذوق الرفیع واللیاقة العالیة تـؤثر بشـكل 

ایجابي في شخصیة الطلبة .

نسـبة الـى بـاقي السـمات أما السمة التي حصلت على مسـتوى متـدني مـن الوسـط المـرجح 

  )هي :٣٠)بترتیب مقداره (٢السلوكیة والذي یبلغ (

یتسم أسلوبه بالمرونة في التعامل .-

أمــا الســمة األخــرى التــي حصــلت علــى وســط مــرجح  اقــل مــن بــاقي الفقــرات والــذي یبلــغ 

  ) فهي :٢٩() بترتیب مقداره٢,٤(

یحسن استخدام التقنیات التربویة المساعدة .-

فســیر الســبب إلــى عــدم اســتخدام التقنیــات التربویــة لقلــة توفرهــا بكثــرة فــي القاعــة ویمكــن ت

الدراسیة وعدم التعامل معها بشكل طبیعي وفي بعض األحیان تجاهل التدریسي في استخدام هـذه 

التقنیــات بــالرغم مــن قلتهــا وقــدمها أعطــى شــعورا للطلبــة إن هــذه التقنیــات غیــر مهمــة فــي التعامــل 

حصلت على نسبة اقل من بقیة السمات .األكادیمي لذا

أمــا الســمات التــي حصــلت علــى وســط مــرجح قلیــل نســبة الــى بــاقي الفقــرات والــذي یبلــغ     

  )هي :٢,٥(

یراعي ظروف الطلبة.-

یتمكن من مشاركة جمیع الطلبة في النشاطات الصفیة.-

یشیع جو الحوار والمناقشة بینه وبین الطلبة.-

دا في اإللقاء أثناء شرح المادة.یستخدم أسلوبا جی-

یتمكن من الربط المنطقي بین األفكار.-

یسیطر على انفعاالته.-
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  ) ٣جدول (ال

الوسط المرجح للفقرات من وجهة نظر الطلبة

الوسط المرجح ترتیب الفقرات الفقرات ت

٢ ٣٠ یتسم أسلوبه بالمرونة في التعامل ١

٢,٥ ٢٥,٥ یراعي ظروف الطلبة ٢

٢,٦ ١٧,٥ یثیر األمل والتفاؤل لدى الطلبة ٣

٢,٩ ٢,٩ یتصف باألخالق الحمیدة ٤

٢,٨ ٢,٨ یتمتع بشخصیة قویة داخل الصف ٥

٢,٧ ٧,٥ یمتلك ثقافة عالیة ٦

٢,٥ ٢٥,٥ یتمكن من مشاركة جمیع الطلبة في النشاطات الصفیة ٧

٢,٥ ٢٥,٥ یشیع جو الحوار والمناقشة بینه وبین الطلبة ٨

٢,٥ ٢٥,٥ یستخدم أسلوبا جیدا في اإللقاء أثناء شرح المادة ٩

٢,٤ ٢٩ یحسن استخدام التقنیات التربویة المساعدة ١٠

٢,٧ ٧,٥ ینظم مفردات المنهج ١١

٢,٦ ١٧,٥ یحسن صیاغة االختبارات ١٢

٢,٦ ١٧,٥ یراعي الفروق الفردیة بین الطلبة ١٣

٢,٧ ٧,٥ یمتلك القدرة على إدارة الصف ١٤

٢,٧ ٧,٥ یتمتع بقدرة على جذب انتباه الطلبة ١٥

٢,٦ ١٧,٥ یتمتع بالقابلیة على إیصال المعلومات إلى الطلبة ١٦

٢,٧ ٧,٥ یمتلك القابلیة على تنظیم توقیتات المحاضرة ١٧

٢,٧ ٧,٥ یتحمل المسؤولیة بجدارة ١٨

٢,٧ ٧,٥ یمتلك ثقة عالیة بنفسه ١٩

٢,٧ ٧,٥ نفسه مهنیا و علمیایسعى إلى تطویر  ٢٠

٢,٦ ١٧,٥ یراعي عادات وتقالید المجتمع ٢١

٢,٧ ٧,٥ یهتم بمظهره الخارجي ٢٢

٢,٦ ١٧,٥ یلم بالمادة العلمیة ٢٣

٢,٧ ٧,٥ یعد الدرس مسبقا ٢٤

٢,٥ ٢٥,٥ یتمكن من الربط المنطقي بین األفكار ٢٥

٢,٦ ١٧,٥ یخلص في تدریسه ٢٦

٢,٦ ١٧,٥ دریسیلم بطرائق الت ٢٧

٢,٦ ١٧,٥ یصحح األوراق االمتحانیة بموضوعیة ودقه ٢٨

٢,٦ ١٧,٥ یتمیز بالصبر والتواضع ٢٩

٢,٥ ٢٥,٥ یسیطر على انفعاالته ٣٠
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للتعرف على الفروق الموجودة بین رؤساء األقسام والطلبة في السمات السلوكیة المرغوبة 

تــائي لعینتــین مســتقلتین وأظهــرت النتــائج أن لــدى التدریســي الجــامعي فقــد تــم اســتخدام االختبــار ال

) والــذي یتبــین ٦وكمــا هــو موضــح فــي جــدول ()١,٨٥٣ (قیمــة االختبــار التــائي المحســوبة كانــت 

) وذلك عند مقارنتها مع القیمة التائیة الجدولیة والتي ٠,٠٥منه ان هناك فروق دالة عند مستوى (

عـــود إلـــى أن خبـــرة رؤســـاء األقســـام فـــي ولصـــالح رؤســـاء األقســـام ، ولعـــل ذلـــك ی  )١,٦٥٨ (هـــي 

مجــال التــدریس والخدمــة الجامعیــة اكثــر بكثیــر مــن خبــرة الطلبــة حــي تمكــن رؤســاء األقســام مــن 

تشـخیص الســمات الســلوكیة المرغوبــة بشــكل دقیــق كــونهم أصــحاب خبــرة وممارســة لســنوات عدیــدة 

تهم یعطــون الــرأي الســدید وبــالرغم مــن كــونهم رؤســاء أقســام إال أنهــم تدریســیین ایضــا فــالخبرة جعلــ

علـــى اخـــتالف الطلبـــة فبـــالرغم مـــن كـــونهم امضـــوا مـــا یقـــرب االربـــع ســـنوات فـــي الجامعـــة وواعـــین 

ومدركین لهذه السـمات إال أنهـم أعطـوا جانبـا یتعلـق بالتعامـل معهـم علـى اخـتالف رؤسـاء األقسـام 

الذین أعطوا السمات المرغوبة بتجرد .

  )٤(جدول ال

حراف المعیاري واالختبار التائي لرؤساء األقسام والطلبةالوسط الحسابي واالن

الوسط الحسابيالعددالعینة
االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة عند 

مستوى داللة 

٠.٠٥

١٠٨٣,٨٥،٦رؤساء األقسام
وهي دالة١,٨٥٣١,٦٥٨

١٠٠٧٩٧،٩٦الطلبة

الموجــودة بــین الطــالب والطالبــات فــي وجهــة نظــرهم حــول الســمات للتعــرف علــى الفــروق

السلوكیة المرغوبة لدى التدریسي الجامعي تم استخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین وأظهـرت 

ـــائي المحســـوبة هـــي  ـــة   )٠,٦٢٦ (النتـــائج أن قیمـــة االختبـــار الت وعنـــد مقارنتهـــا مـــع القیمـــة التائی

یظهـــر وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین وجهـــة نظـــر الطـــالب لـــم    )١,٦٥٨(الجدولیـــة   

  ):٥والطالبات وكما هو موضح في جدول (
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  )٧جدول (ال

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري واالختبار التائي للطالب والطالبات

الوسط الحسابيالعددالعینة
االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

دولیة عند الج

مستوى داللة 

٠.٠٥

وهي غیر ٥١٧٩٧,٣٠,٦٢٦١,٦٥٨الطالب

دالة ٤٩٧٨٨,٨الطالبات

وقــد یرجــع الســبب فــي ذلــك الــى ان الطلبــة الــذكور واالنــاث ینظــرون الــى اســاتذتهم بنظــره 

من خالل النتائج واحدة وان ما یتوسمونه من سمات هي نفسها عند كل من الطالب والطالبات .

ي توصل الیها البحث یمكن تقدیم التوصیات والمقترحات االتیة :الت

التوصیات:
 التاكیـــد علـــى اهمیـــة تجســـید الســـمات الســـلوكیة المرغوبـــة لـــدى التدریســـي الجـــامعي مـــن خـــالل

الندوات و اللقاءات الجماعیة .

. وضع معاییر شخصیه ومهنیه عند اختیار االفراد لمهنة التدریس الجامعي

المقترحات:
 اجــراء دراســة لمعرفــة اثــر بعــض المتغیــرات مثــل الجــنس ،العمــر ، التخصــص علــى الســمات

السلوكیة للتدریسي الجامعي .

 اجــراء دراســة لمعرفــة العالقــة بــین االمــن النفســي والســمات الســلوكیة المرغوبــة لــدى التدریســي

الجامعي .

المصادر :
 ، شخصـــیة األســـتاذ الجـــامعي ، تصـــور الطلبـــة ل٢٠٠٥احمـــد ،عبـــد الواحـــد عبـــد الـــرحمن

  ).١٤الكفء في كلیة التربیة ـ عدن ، مجلة التواصل، جامعة عدن ،عدد(

 ، دار ١،ســــیكولوجیة التنشــــئة االجتماعیــــة ،ط ١٩٩٨أبــــو جــــادو ،صــــالح محمــــد علــــي ،

المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن .

، دار الیــــازوري  ١طفــــل ،ط،التنشــــئة االجتماعیــــة لل٢٠٠٢أبــــو مغلــــي ،ســــمیح ،وآخــــرون،

العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن .

٢لم، مجلة رسالة المعلم، األردن،العدد (،الدور المتغیر للمع١٩٨٣،أبو شیخه،عیسى(.  
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 ، اإلدارة التربویة والقیادة ، كلیة األقصى ، عمان . ١٩٨٤الیاس ، طه الحاج ،

، علــم الــنفس ، مكتبــة دار الثقافــة للنشــر ، المــدخل إلــى  ٢٠٠٢بنــي جابر،جــابر وآخــرون

والتوزیع والدار العالمیة الدولیة ، عمان ، األردن .

 ، دار القلـم للطباعـة والنشــر ،  ٥،علـم الـنفس التعلیمــي ،ط ١٩٨٣بركـات ،محمـد خلیفــه،

الكویت .

 ، ــــا زكــــي اثناســــیوس ــــق وزكری ــــد الجبــــار توفی ــــاتي ، عب ، االحصــــاء الوصــــفي ١٩٧٧البی

ي التربیة وعلم النفس ، مطبعة مؤسسة الثقافة العالمیة ، بغداد .واالستداللي ف

 ، القیاس النفسي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .١٩٨٥جالل ، سعد،

 ، كیف تدرس بوضوح وفاعلیة ، مجلة رسالة المعلـم ١٩٩٧ألخالدي ، نسیمه مصطفى ،

) .٣) العدد(٣٢، األردن ، مجلد (

 ، األنماط السلوكیة التي یستخدمها طلبـة التربیـة العملیـة ١٩٩٧خلیل عبد المجید احمد ،

).١٠في إدارة الصف ، مجلة كلیة المعلمین ، العدد (

، دار ١، علـــم الـــنفس العـــام ،ط١٩٩٩الـــداهري ، صـــالح حســـن ووهیـــب مجیـــد الكبیســـي ،

الكندي للنشر والتوزیع ، اربد ، األردن .

، نفـس الشخصـیة ، وزارة التعلـیم العـالي ،علم١٩٩٠داؤد عزیز حنا وناظم هاشم ألعبیدي

والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، العراق .

، ســــمات الشخصــــیة للتدریســــیین فــــي الجامعــــة وعالقتهــــا ١٩٩٠الشمســــي ،عبــــد األمیــــر ،

بسلوكهم القیادي ، أطروحة دكتـوراه غیـر منشـورة ، كلیـة التربیـة ، جامعـة بغـداد ، العـراق 

.

، یم وقیاس خصائص بیئـة كلیـة التربیـة ، مجلـة العلـوم ، تقی١٩٨٩صادق ، ضیاء جعفر

).١٣التربویة والنفسیة ، بغداد ،العدد(

، المحاضرة الجامعیة بین الطریقة واألسـلوب ، مجلـة كلیـة ١٩٩٧الطائي ، سالم عیدان ،

).٩المعلمین ، الجامعة المستنصریة ، بغداد ، العدد(

 ،الفعال مـن وجهـة نظـر أعضـاء هیئـة ، األداء التعلیمي الجامعي١٩٩٩طناش ، سالمه

) ١٥مجلـد(التدریس في الجامعات األردنیة الحكومیة ، مجلة أبحـاث الیرمـوك ، األردن ،

).٤،العدد(

 ، مطبعة افندي ١، في القیاس والتقویم ، ط١٩٨٥عریفج ، سامي وخالد حسین مصلح ،

، القاهرة .

، ي ، مجلـة التربیـة ، اللجنـة الوطنیـة ، أزمة القیم في العالم العربـ١٩٩٦ألقدومي ، مروان

).١١٦القطریة للتربیة والثقافة والعلوم ،قطر ،العدد(
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،مسؤولیات عضو هیئة التدریس ، ندوة عضو هیئة التدریس في ١٩٨٣محمد ، حمدان ،

الجامعة ، مطبعة الجامعة األردنیة ، عمان  ، األردن .

، دار المسـیرة ١بیة وعلم النفس ،ط، القیاس والتقویم في التر ٢٠٠٠ملحم ، سامي محمد ،

للنشر والتوزیع والطباعة ، عمان ، األردن .

،دراسة مقارنة فـي بعـض سـمات الشخصـیة بـین ١٩٩٩المشهداني ، وجدة عوده غفوري ،

، عامـــة، رســــالة ماجســـتیر غیــــر منشــــورةطـــالب إعدادیــــة المتمیـــزین وطــــالب اإلعدادیــــة ال

جامعة الموصل .

، حـو قیـام جهـاز إداري متطـور فـي العـراق ، منشـورات وزارة ، ن١٩٧٧معروف ، هوشیار

اإلعالم ، بغداد ، العراق .

، مقیاس لتقویم األداء الصـفي لعضـو هیئـة التـدریس ١٩٩٤مزعل ، جمال اسد ،وآخرون،

) .١٥الجامعي ، مجلة التربیة والتعلیم ، العدد(

 ، دار النهضــة ١ط ،  مبــادئ االســالیب االحصــائیة ،١٩٦٦هیكــل ، عبــد العزیــز فهمــي،

العالمیة ، بیروت .

، الوقــائع العراقیــة ، قــانون وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي الــرقم ١٩٨٨وزارة العــدل ،

) ، دار الحریة للطباعة ، بغداد .٤٠(

، دار المعارف ، القاهرة.٤، السلوك اإلنساني ،ط١٩٨٥یونس ، انتصار ،
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