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وفقا   -القابه العلميةشهاداته و بكافة  عضو الهيئة التدريسة  االكاديمي:    -  الكشف عن سمات االكاديمي المثاليت الباحثة  استهدف:  املستخلص
على اساس  فقراته  الباحثة  أجري البحث باستعمال استبيان وضعت  و .  باقسامها الستة  طالبات كلية التربية للبنات في الجامعة العراقيةراء  آل

لفقرات التي  مقياس ليكارت ذو الخمسة بدائل المناسب للدراسات المسحية. وتكّون االستبيان من ستة محاور، وتضمن كل محور عدد من ا 
من خالل  عن وجهات نظرهن  للتعبير  ( طالبة  200عينة البحث المكونة من )على  االستبيان  وزع  تمثل سمات معينة لالكاديمي المثالي. و 

وال   -  5اختيار البديل المناسب من البدائل الخمسة أمام كل فقرة من فقرات االستبيان، والتي تتراوح ما بين )أوافق بشدة التي اخذت الدرجة  
  كاديميطريقة تدريس األعدة لالكاديمي المثالي وهي: المحور االول:    سماتاالستبيان  لقد غطت محاور  و (.  1  اوفق بشدة التي اخذت الدرجة

عالقات  ( فقرة ، والمحور الثالث :  13وتكّون من )  المثالي( فقرة، والمحور الثاني: الجانب المعرفي لالكاديمي  16وتضمن المحور )  المثالي
( فقرة، 13وتكون المحور من )   المثالي االجتماعية  كاديميشخصية األ( فقرة ، والمحور الرابع :  21وتكون من )   المثالي بالطلبة  كاديمياأل

( فقرات، واخيرا المحور السادس: تقييم االكاديمي المثالي للطلبة وتضمن  10خامس: السمات االخالقية لالكاديمي المثالي تضمن )والمحور ال
  كاديمي األ  ( فقرة أو سمة. وخلصت نتائج البحث الى عدد من السمات التي حصلت على موافقات شديدة من المستجيبات ومن اهمها:14)

المثالي    كاديميألعينة ايضا أن اال، وتعتقد  في الوقت ذاته ودود ويمكن التواصل معه والذي يألفه الطالب االعتيادي  الحكيم صاحب العلم لكنه
بوصفهم قيمة كبيرة لقدرته على التحدث مع طالبه، وأخذ رأيهم  أعطن    نبيد انه  ،  التطبيقات المختلفة للوسائل التكنولوجية  عمليستهو الذي  

واستنادا الى نتائج البحث قدمت الباحثة توصيات عدة لالفادة منها سيما اعضاء الهيئة التدريسية الجدد  ملية التعليمية.  ال يتجزأ من الع  ا  جزء
النقاش الحر  ، وعلى  تشجيع الطالب على تحدي األفكار الجديدةاو طالب الدراسات العليا الذين يتطلعون الى مهنة التدريس الجامعي ومنها "  

ل النقدي  المحاضرةوالتحليل  الهيئة   ."نقاط  اعضاء  لدى  المثالي  االستاذ  لتشكيل سمات  ارشادي  برنامج  بناء  واقترحت مشاريع بحثية منها" 
   . ، التدريس الجامعيميأكاديسمات ، الكلمات الدالة: التدريسية الجدد"  

Abstract: The researcher aimed to reveal the Traits of the ideal academic - the academic: a faculty member 

with all his certificates and academic titles - according to the opinions of the students of the College of 

Education for Girls at AI-Iraqia   University in all its departments. The research was conducted using a 

questionnaire and the researcher placed its paragraphs on the basis of the Likert scale with five alternatives 

suitable for survey studies. The questionnaire consisted of six axes, and each axis included a number of 

paragraphs that represent certain characteristics of the ideal academic. The questionnaire was distributed to 

the research sample consisting of (200) female students to express their views by choosing the appropriate 

alternative from the five alternatives in front of each of the questionnaire’s paragraphs, which range from 

(strongly agree with the one who took the degree 5 - and strongly disagree with the one who took the degree 

1). The questionnaire’s axes covered several features of the ideal academic, which are: The first axis: the 

method of teaching the ideal academic, which included (16)  paragraphs, the second axis: the knowledge 

aspect of the ideal academic and consisted of (13) items, and the third axis: the relationships of the ideal 

academic with students and consisted of (21) Paragraph, and the fourth axis: the social personality of the 

ideal academic, the axis consists of (13) paragraphs, and the fifth axis: the moral characteristics of the ideal 

academic includes (10)  paragraphs, and finally the sixth axis: the evaluation of the ideal academic for 

students, and it includes (14) paragraphs or features. The results of the research concluded with a number 

of characteristics that received strong approval from the respondents, the most important of which are the 

wise academic,  the owner of knowledge, but at the same time he is friendly and can communicate with 

them, who is familiar with the average student, and the sample also believes that the ideal academic is the 

one who uses different applications of technological means,  but they Give great value to his ability to talk 

to his students and take their opinion as an integral part of the educational process.  Based on the results of 

the research, the researcher made several  recommendations to benefit from, especially new faculty  

members or graduate students who aspire to the university  teaching profession, including "encouraging 

students to challenge  new ideas, and to free discussion and critical analysis of lecture  points." She suggested 

research projects, including "building a  mentorship program to form the characteristics of the ideal  

professor among new faculty members." Keywords: Traits, academic, university teaching 
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 الفصل االول
ازداد االهتمام بالبحوث المتعلقة بالتدريس الجامعي في العقود االخيرة، سيما فيما يتعلق بسمات األستاذ الجامعي، وغالبا  ما   مقدمة: .1

الباحثة   تقترن بصور نمطية مختلفة، ومواقف متحيزة، وحاالت سوء فهم بسبب ارتباطها باالوضاع المختلفة في الجامعات. ولقد اختارت 
 أي عضو في هيئة التدريس بجميع الشهادات وكافة االلقاب العلمية.   في عنوان البحث تعبيرا عن مصطلح )االكاديمي(

  كثر تكرار التساؤالت حول نوعية الجامعات وتقييمها ألساتذتها او الربط بين دراسات الجامعة وسوق العمل في المجاالت العلمية ومؤتمرات 
االجابة بعد عن السؤال الجوهري المتعلق بالسمات المثالية المطلوبة لألكاديمي الجامعي.  ولذلك  العديد من الحقول المعرفية. ومع ذلك لم تتم  

( طالبة كعينة من الطالبات الجامعيات  200تحاول الباحثة من خالل البحث الحالي االجابة عن هذا السؤال. واختارت اثناء اجراء البحث )
 عراقية لتحديد معالم السمات المثالية لمن يمارس مهنة التدريس الجامعي.من اقسام كلية التربية للبنات في الجامعة ال

على الرغم من ان هناك عدد من االبحاث التي أجريت لتحديد المواقف والصفات السلوكية التي ينبغي على األكاديمي  . مشكلة البحث  2
 ة معقدة بما انها ترتبط بتوجهات نظرية وقيم وقضايا متضاربة االتصاف بها لكي يوصف بالمثالي، ومع ذلك من المنطقي ان تكون هذه العملي

(Feldman, 1988; Weinberg et al. 2007  من أكثر الناس، الذين يمتلكون "القدرة   ويعد الطالب من مصادر البيانات االهم، النهم
. وفضال عن ذلك ُتعد مصداقية تقييم الطلبة ألساتذة جامعتهم في (Riley et al. 1950:22)على الوصول المباشر الى بضاعة األستاذ"  

؛    المصادر  قائمة  في  المرفقة  المصادر  حسب  االهمية   ;Felder and Brent, 2004; Cashin, 1995; Felder, 1992)غاية 
McKeachie, 1997; Obenchain et al. 2001)  أساتذتهم مع  المثاليين  أساتذتهم  بين  المقارنة  منهم  ُطِلب  الذين  الطلبة  قدم  اذ   ،

ه  المنتظمين مصطلح "األستاذ المثالي"، وبذلك يكون الطالب هم الذين ُيقّيمون من يدرسهم عمليا  أثناء عملية التدريس النهم يلمحون سلوك
س "لمحة" كلية، بضمنه العالقة التي يميل األساتذة الى تكوينها مع طلبتهم، ويميل الطلبة الى امتالك نظرة ثاقبة كلية تميز سمات التدري  الكلي

. فضال عن السمات الشخصية التي تشير الى االتجاه preferable teaching qualities  (Beishline & Holmes, 1997)المفضلة  
. وهنالك دراسات ترفع من قدر أهمية سمات األستاذ الشخصية، مثل االستاذ المتعاطف الذي  (Gurung & Vespia, 2007)العام لالستاذ  

اهتماما  حقيقيا  بمصلحة الطلبة   الرأي والذي يهتم   ;Epting, Zinn, Buskist, & Buskist, 2004)يشجع على الحوار والتعبير عن 
Mclean, 2001)   أهمية السيطرة على موضوع الدرس بوصفه مؤشرا  على كفاءة المعلم )  . وتؤكد دراسات أخرى علىArnon & Reichel, 

2007; Roberts, 1981 اضافة الى ذلك علينا ان نتذكر ان خبرة الطلبة االكاديمية وتفضيالتهم وخلفياتهم وحاالتهم االجتماعية تؤدي .)
الى    (Franklin,2001(. واشار )Nimmer and Stone, 1991بالتدريس المثالي )دورا  مهما  في التأثير على مداركهم فيما يتعلق بآرائهم  

( ونظريته عن التعلم 1977) Banduraبعض المشاكل الرئيسة التي تتعلق بمشكالت تقييم بيانات التدريس. اضافة الى ذلك، واستنادا  الى )
ل عملية المالحظة الدائمة، والتغذية الراجعة، وبدء عملية التكامل االجتماعي، يميل االفراد الى تكوين جانب ما من جوانب العالم من خال

ا ، ومن بين االفكار والمعتقدات: "لو اعتمد الناس فقط على آثار أفعالهم في إخبارهم عن ما يفعلون فسيكون التعلم شاقا  للغاية ان لم يكن خطر 
عن طريق اتباع النماذج: حيث يشكل المرء فكرة عن كيفية تشكل    حسن الحظ أن أغلب السلوك االنساني يتم تعلمه من خالل المالحظة

هنالك مقاربة مثيرة لالنتباه جدا  لهذه المسألة وهي التي  . و (Bandura ,1977, p.122السلوكيات الجديدة من خالل مالحظة االخرين" )
 .Kyridis etسة: "أبعاد تعليم علمية وانسانية وتقليدية" )تعد األستاذ "المدرس" المثالي، والتي تجمع في واقع الحال ثالثة عناصر نظرية رئي

Al,2002, p.78 وغالبا  ما يتم تجاهل دور األستاذ هذا، حيث يتم التركيز فقط على المواصفات االكاديمية، مثل عدد الكتب والبحوث .)
، إذ يواجهه الطلبة بوصفه مرشدا   the professor's role” جانبا  اخالقيا  أكثر لدور "األستاذ"  teacherالتي نشرها. ويتضمن بعد "المدرس  

وشخصا  متواجدا  ليس لنقل المعرفة اليهم فحسب ولكن باألساس ليمثل نموذجا  يحذون حذوه. ويصبح الطلبة من خالل هذا الجانب متلقين 
ويحدد الحوار اليومي نوع  اءاته في الوقت ذاته،  تقليديين وغير رسميين لقدرات األستاذ وعلمه وحكمته اضافة الى تلقيهم اخفاقاته وانعدام كف

الطلبة واألساتذة   المثير ان )( .  Monroe and Borzi, 1989)العالقة بين  الطلبة أعطوا درجات Zhivkova (1992ومن  ( وجد ان 
 قدة وتمثل قضية متعددة االبعاد. ألساتذتهم أقل مما أعطى األساتذة ألنفسهم في تقييمهم الذاتي، مما يشير الى ان صورة األستاذ المثالي مع

. على  إن لتقييم الجامعة ألساتذتها من خالل طلبتهم الكثير من الفوائد االيجابية، من ناحية، لكنه من ناحية أخرى يقدم محددات بعينها ايضا  
ات عالقة وشاركوا بحرية في عملية  سبيل المثال، ان مصداقية التقييمات عالية نسبيا ، الن الذين يجرونها طلبة حضروا مساقات )كورسات( ذ

(. ومن ناحية أخرى، لم يتم تقدير العديد من ادوات التقييم المنهجية تقديرا  صحيحا ، Cashin, 1995; Braskamp & Ory, 1994التقييم )
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وعليه، ُتختزل مشكلة    (.Wright, 1995; Centra, 1993أو لم تؤخذ كل العوامل التي قد تؤثر على نتائج التقييم نفسه بنظر الحسبان )
البحث الحالي بالسؤال االتي: هل ستتمكن الباحثة من تقديم نموذج متكامل لسمات االكاديمي المثالي وفقا الراء طالبات كلية التربية 

 للبنات في الجامعة العراقية؟  
أفالطون، وارسطو، وسقراط، الذين تميزوا بصفات مثل البراعة  زودنا التاريخ بالكثير من األساتذة المثاليين "األبطال"، مثل  . أهمية البحث  3

ه معرفة المفرطة، والقدرة المستمرة على إلهام طلبتهم وارشادهم روحيا . وأضفى التعليم العالي هذه األيام صورة أكثر عملية وتكنوقراطية: "تشبّ 
مال ماليين الدوالرات على تحديد تطلعات زبائنهم فيما يتعلق بمنتوجهم  الطلبة لمفهوم األستاذ المثالي الحالة التي ينفق فيها قادة رجال األع

(. وتنظر الرؤية المبينة أعاله الى موضوع األستاذ المثالي نظرتها  Knox, 1998, p.116ليتمكنوا من تحسينه ليلبي تطلعات زبائنهم" )
وج" الواجب اصالحه وفقا لتفضيالت "المستهلكين" وحاجاتهم، ومن  "لسوق االسهم المالية"، حيث يمثل الطلبة "المستهلكين" واألساتذة "المنت

( . ويحدد بحث أجري في قسم  Knox, 1998المؤكد ان هذا المثل استعارة، لكنه يعطينا الفكرة النفعية التي تهيمن على النظام التعليمي )
ثالي، وخلصت النتيجة الى ان الطلبة يرون استاذ الجامعة المثالي  التربية في فلورينا الصورة الملموسة التي يرى فيها الطلبة أستاذ الجامعة الم

بمعرفته المتعمقة بالموضوع، وال تتضمن هذه المعرفة التدريب المتخصص وحده بل التحديث المستمر وفق التطورات العلمية، والربط بين 
منهم ان   % 32.2ئيسة األخرى التي فضلها الطلبة وبنسبة  المعرفة العامة والمتخصصة، وهذا أمر يعكس شخصية األستاذ الشاملة. والسمة الر 

تاح طريقة التدريس تؤدي دورا  مهما  في العملية التعليمية. وفيما يتعلق بموقف األستاذ وسلوكه، يحدد الطلبة أهمية الحوار النقدي حيث يُ 
المعرفة المسّلم بها. ولذلك يميل أغلب الطلبة الى تحدي   للطلبة ان يعبروا عن أفكارهم ومعتقداتهم فيكونوا قادرين على نقد بل والتشكيك في

  "سلطة" األستاذ النهم يعتقدون ان مدرس الكلية المثالي "يجب ان ال يعد افكاره ومعتقداته الخاصة هي وحدها الصحيحة، لكن عليه ان يكون 
وانب المهمة االخرى لمدارك الطلبة التي تتعلق بشخصية  (. ومن الجKyridis et al. 2002: p.85منفتحا  لتقبل االفكار والمدارك الجديدة" )

( الى ان الطلبة يفضلون األساتذة الذين يتحّلون بصفات مثل التعاطف والرحمة واالهتمام Hill & Christian ,2012األستاذ، يشير بحث )
" أو يسهل التأثير عليهم، بسبب حقيقة ان  الشخصي بطلبتهم. ومع ذلك، يمكن أن يعد هذا النوع من األساتذة ممن "يعطون درجات بسهولة

الطلبة سيتوقعون منهم معايير متساهلة. ومن هذا المنطلق سيكون األمر األهم ان األستاذ سيعد صديقا  وليس معلما  أو مرشدا . وفي هذه 
، حيث توجد بحوث أخر تشير الى ان  الحالة ستترك لتقدير األستاذ مسألة وضع الحدود والمحافظة على هيبة مهنته. ومع ذلك تتباين االدلة

(  "األساتذة المثاليين هم الذين يتمكن الطلبة من الوصول اليهم وصوال سهال ، ويتيحون للطلبة ان يساهموا في وضع سياسات المساق )الكورس
( . وتكمن اهمية البحث من Epting et al, 2004: p.182واجراءاته، ويوفرون تنوعا  بارزا  في المساق، ويوفرون بيئة تعلم مريحة للطلبة" )

الى  فوفقا  الجامعة،  الستاذ  المفضلة  السمات  معرفة   اهمية 
(Aljubaily, 2010 يمكن لمعرفة السمات المفضلة ألستاذ الجامعة ان تؤدي دورا  مهما  في عملية االصالح التعليمي وأن تجعل كال  من ،)

 المدرسين والطلبة يدركون مسؤولياتهم. 
 بحث :  . اهداف ال4
 بناء استبيان يتضمن فقرات تمثل سمات االستاذ المثالي .   .أ

 استطالع اراء طالبات كلية التربية للبنات للموافقة او عدمها على فقرات االستبيان .  .ب
 تحليل نتائج البحث.  .ت
عراقية باقسامها الستة وللدراسة  تحدد البحث الحالي في مجتمع البحث وهو؛ طالبات كلية التربية للبنات في الجامعة ال.. حدود البحث:  5

الستطالع وجهات نظرهن )ارائهن( بالموافقة او عدمها على سمات   2020- 2019االولية الصباحية )الصفوف المنتهية( للعام الدراسي  
 االستاذ المثالي التي تمثلت في فقرات استبيان البحث .

 . تحديد المصطلحات6
 Worthy LD, Lavigneميزة شخصية تفي بثالثة معايير: يجب أن تكون متسقة ومستقرة وتختلف من شخص آلخر )  : Traitالسمة  .   1

T,& Romero F, 2020   . ) 
: خاصية دائمة تصور أو تؤكد تصرفات الشخص عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات. وفيما يتعلق بالوراثة، فالسمة صفة نابعة    السمة   -

   - (  N., Sam M.S., 2013وراثي)من االستعداد ال
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في البحث الحالي هو التعريف اعاله  " ميزة شخصية تفي بثالثة معايير: يجب أن تكون متسقة ومستقرة    والتعريف النظري المعتمد للسمة   -
مة خاصية  ( . فبناء  على هذا التعريف ، يمكن اعتبار الس Worthy LD, Lavigne T, Romero F, 2020وتختلف من شخص آلخر" )

 مستقرة نسبي ا تجعل األفراد يتصرفون بطرائق معينة. 
 : ما تتضمنه فقرات استبيان البحث الحالي.  والتعريف االجرائي للسمات في البحث الحالي -
والتعريف االجرائي للسمات المثالية في البحث الحالي: هي الفقرات التي تحصل على اعلى نسبة من التكرارات، وبكالم اخر تحصل على   -

 اعلى نسبة من "الموافقة الشديدة" من الطالبات المستجيبات.   
    (.Collins dictionaries, 2022, website)  : هو عضو في جامعة أو كلية يقوم بالتدريس أو إجراء البحوث Academic. األكاديمي  2
: يستعمل األكاديمي لوصف األشياء التي تتعلق بالعمل المنجز في المدارس والكليات والجامعات ، وسيما العمل الذي يتضمن أكاديمي  -

 (  N., Sam M.S.,, 2013.website) الدراسة واالستدالل بدال  من المهارات العملية أو التقنية
لالكاديمي بأنه: "عضو في جامعة أو كلية يقوم بالتدريس أو إجراء البحوث" المذكور  Collins dictionariesفق الباحثة مع تعريف وتت -

 اعاله. 
الماجستير وبكافة  في البحث الحالي هو  والتعريف االجرائي لالكاديمي - التدريس في الجامعة الذي يمتلك على االقل شهادة  : عضو هيئة 

 علمية بدءا من مدرس مساعد الى استاذ.  االلقاب ال
المثالي  3  .Ideal ( فيه  عيب  ال  به  يحتذى  نموذجا  يكون  أن  مناسب  التميز؛  من  خيالي  مستوى  إلى  الوصول   :Merriam-

Webster.com,2022  . وهو التعريف الذي تتفق معه الباحثة وتتبناه كتعريف نظري للمثالي .) 
: المستوى الذي يصل اليه االكاديمي في حال تحلى بالسمات التي تحصل على اكثر عدد  البحث الحاليوالتعريف االجرائي للمثالي في    -

 من "الموافقات الشديدة" من المستجيبات على استبيان البحث الحالي.   
Merriam-يتم من خالله النظر في شيء ما أو تقييمه )  a position or perspectiveموقف أو منظور    : point of viewوجهة نظر  .  4

Webster, 2022)   . 
ايضا  - نظر  وجهة  )وتعريف  ما  شيء  نحو  الشخص  أحكام  أو  آراء  يحدد  الذي  العقلي  الموقف   :American Heritage® 

Dictionary,2016   .) 
 (.   Collins English Dictionary, 2014من شيء يمكن مالحظته أو التفكير فيه ) The positionوُعرف ايضا: الموقف  -
(. وهو التعريف النظري الذي تعتمده  Kernerman, 2010 House Random) attitudeوعرف ايضا بانه: موقف عقلي أو اتجاه    -

 تستهدف قياس الموقف العقلي للطالبات واتجاههن وارائهن حول سمات االكاديمي المثالي.   الباحثة في البحث الحالي، النها
استجابات العينة على فقرات االستبيان باختيار احد البدائل: )اوافق بشدة، اوافق ،  والتعريف االجرائي لوجهة النظر للبحث الحالي فهو؛  - 

 بشدة(  ال أوافق وال ارفض/محايد، ال اوافق ، ال اوافق 
: هن طالبات متخرجات من السادس االعدادي، وتمنح الكلية لهن شهادة البكلوريوس بعد دراسة اربع سنوات  طالبات كلية التربية للبنات. 5 

 في ستة اقسام هي اللغة العربية واللغة االنكليزية والتاريخ والشريعة وعلوم القران وقسم رياض االطفال والتربية الخاصة. 
، هي احدى الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، تتضمن عدد كبير من الكليات من ضمنها  العراقية  والجامعة  -

 كلية التربية للبنات .     
 الفصل الثاني : االطار النظري والدراسات السابقة

 االطار النظري   .1
في الشخصية أحد المجاالت النظرية الرئيسة في دراسة الشخصية. وتقترح  trait approachيعد نهج السمات . نظريات السمات : 1 .1

نظرية السمات أن الشخصيات الفردية تتكون من تصرفات واسعة. وعلى عكس العديد من نظريات الشخصية األخرى، مثل نظريات التحليل  
ن األفراد. ويشكل الجمع والتفاعل بين السمات المختلفة شخصية  النفسي أو اإلنسانية، يركز نهج السمات في الشخصية على االختالفات بي

(.    Fajkowska M, Kreitler S, 2018فريدة لكل شخص. وتركز نظرية السمات على تحديد وقياس خصائص الشخصية الفردية  )
 ويمكن تلخيص نظريات السمات باالتي:  
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  Allport Allport’s Trait Theoryنظرية السمات اللبرت   .1.1.1
ا باللغة اإلنجليزية يحتوي على أكثر من    1936في عام   ا واحد  كلمة تصف سمات   4000، وجد عالم النفس جوردون أولبورت أن قاموس 

أن السمات األساسية نادرة   Allport: اقترح  Cardinal traitsالسمات األساسية  (  1الشخصية. وصنف هذه السمات إلى ثالثة مستويات:  
دة ما تتطور الحق ا في الحياة، ويميل الناس الى تعريف االشخاص لدرجة أن أسمائهم تصبح مرادفة لشخصياتهم، وتتضمن ومهيمنة، وعا

: ان السمات  Central traitsالسمات المركزية  (  2األمثلة على ذلك المصطلحات الوصفية التالية: نرجسي، أو دون جوان ، وهكذا. و
األساسية، إال أنها تصف الخصائص الرئيسة التي قد تستعملها لوصف شخص آخر، وتعد مصطلحات المركزية ليست مهيمنة مثل السمات 

: وغالب ا ما تظهر فقط في مواقف  Secondary traitsالسمات الثانوية  (  3مثل "ذكي" و "صادق" و "خجول" و "قلق" سمات مركزية. و
تحدث أمام الجمهور أو نفاد الصبر أثناء االنتظار في الطابور وهكذا   معينة أو في ظل ظروف محددة، وتتضمن بعض األمثلة مثل؛ قلق ال

(Fleeson W, & others, 2015 . ) 
 Cattell’s 16-Factor Personality Model عاماًل  16. نموذج شخصية كاتيل المكون من 2 .1.1

سمة إلى    4000التي تضم أكثر من  األولية Allportعدد سمات الشخصية الرئيسة من قائمة  Raymond Cattellخفض منّظر السمات 
. وقد فعل ذلك بشكل أساسي من خالل الغاء السمات غير الشائعة والجمع بين الخصائص المشتركة. وصنف كاتيل عينة كبيرة من 171

  16قائمته إلى    باستعمال تقنية تحليل العوامل اإلحصائية، وحدد مصطلحات معينة، وخفض  171األفراد لهذه السمات المختلفة البالغ عددها  
مصدر كل الشخصيات   16سمة رئيسة للشخصية. من بينها الهيمنة والكمالية والتفكير واالعتماد على الذات. ووفق ا لكاتيل، تعد هذه السمات الـ  

ثقة.  : القلق مقابل الApprehension( التخوف  2: تخيلي مقابل عملي. وAbstractedness( التجريد  1هي :    16البشرية. والسمات ال
العالي. وEmotional stability( االستقرار االنفعالي  4: عنيفة مقابل خاضعة. وDominance( الهيمنة  3و (  5: الهدوء مقابل التوتر 

(  7: المرونة مقابل التعلق بالمألوف. وOpenness to change( االنفتاح على التغيير  6: عفوية مقابل مقيدة. وLivelinessالحيوية  
وPerfectionismالكمالية   منضبطة.  غير  مقابل  منضبطة  الخصوصية  8:   )Privatenessو االنفتاح.  مقابل  التكتم  التفكير 9:   )

Reasoningالوعي بالقواعد  10: مجردة مقابل ملموسة. و )Rule-consciousnessاالعتماد على  11: التوافق مقابل عدم المطابقة. و )
( الجرأة االجتماعية 13: طيب القلب مقابل قاٍس. وSensitivity( الحساسية  12: االكتفاء الذاتي مقابل االعتماد. وSelf-relianceالذات  

Social boldnessالتوتر14: غير مقيد مقابل خجول. و  )Tensionالداخلي مقابل االسترخاء. و المريض  الحذر  15:   )Vigilance :
 ( .  Friedman AF, Sasek J, Wakefield JA, 1976بل متحفظ )( الدفء : ودي مقا16مريب مقابل الثقة. و

 Eysenck’s 3 Dimensions of Personality . أبعاد شخصية آيسنك الثالثة3 .1.1
على   يعتمد  للشخصية  ا  نموذج  إيسنك  هانز  البريطاني  النفس  عالم  فقططور  ابعاد  :    ثالثة  عالمية.  االنبساط  1لسمات   / النطواء   )

Introversion/extraversion ويتضمن االنطواء توجيه االنتباه إلى التجارب الداخلية، في حين أن االنبساطية تتعلق بتركيز االنتباه إلى :
ا. الخارج على األشخاص اآلخرين والبيئة. وقد يكون الشخص المنطوي هادئا ومتحفظ ا ، في حين أن الفرد المنبسط قد يكون اجتماعي ا ومنفتح  

بالمزاجية   Eysenck: ويرتبط هذا البعد من نظرية السمات لـ  Neuroticism/emotional stabilityتقرار االنفعالي( العصابية / االس2و
: يميل األفراد الذين لديهم هذه السمة إلى صعوبة التعامل مع الواقع،  Psychoticism( الذهانية  3)نكد( مقابل التوازن المعتدل للمزاج. و

 ( .  Hampson SE, 2012وربما هم معادون للمجتمع )
 Five-Factor Model of Personality. نموذج العوامل الخمسة للشخصية 4. 1 .1

ا منها. ونتيجة لذلك، ظهرت نظرية   اعتقد الكثير من المنظرين بأن كاتيل ركز على الكثير من السمات، بينما ركز إيسنك على القليل جد 
"". ويمثل هذا النموذج المكون من خمسة عوامل للشخصية  Big Fiveالسمات الجديدة التي غالب ا ما يشار إليها باسم نظرية "الخمسة الكبار

الدقيقة لكل ُبعد، والوصف االكثر شيوعا أو خمس سمات أساسية تتفاعل لتشكيل شخصية اإلنسان. ويختلف الباحثون غالب ا حول التسميات  
: مستوى Conscientiousness( الضمير2: ويعني مستوى التعاون واالهتمام باآلخرين. و  Agreeableness(القبول1لها هو ما ياتي:  
: مستوى Neuroticism( العصابية  4: مستوى التواصل االجتماعي والتعبير عن المشاعر . وExtraversion( االنبساط  3التفكير والبنية. و

 (  McCrae RR, Sutin AR, 2018: مستوى المغامرة واإلبداع )Openness( االنفتاح  5من استقرار الحالة المزاجية والمرونة االنفعالية. و
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يتفق معظم المنظرين في علم النفس على أنه يمكن وصف الناس بناء  على سماتهم الشخصية، فيواصلون مناقشة   مناقشة نظريات السمات  
عدد السمات األساسية التي تشكل شخصية اإلنسان. وفي حين أن نظرية السمات لديها موضوعية تفتقر إليها بعض نظريات الشخصية )مثل 

ا على نقاط ضعف؛ فتركز بعض االنتقادات األكثر شيوع ا لنظرية السمات على أن  نظرية التحليل النفسي لفرويد( ، إال أنها   تحتوي أيض 
السمات غالب ا ما تكون منبئات للسلوك على اساس الدرجات العالية التي يسجلها الفرد في سمة معينة، في حين ان الفرد ال يتصرف دائم ا 

هي أن نظريات السمات هذه ال تتناول كيف ولماذا تتطور االختالفات الفردية في  بطريقة معينة وثابتة في جميع المواقف. ومشكلة أخرى  
(. وترى الباحثة أن دراسة الشخصية وما األشكال والتأثيرات على كل  Fleeson W, Jayawickreme E, 2015الشخصية أو تظهر )

ة، ومع ذلك، فإنهم يبنون بعضهم البعض ويميل المنظرون شخص رائعة، وقد الحظنا أن أولئك الذين يدرسون هذا المجال لديهم آراء متباين
إلى تحسين عمل من سبقهم، وهو أمر شائع في المساعي العلمية. وأهم شيء ادركناه من العرض اعاله هو أن لكل شخص سمات شخصية  

ا،  مختلفة، ولكل منا سمات معينة تهيمن على شخصيتنا، إلى جانب عدد ال يحصى من السمات التي يمكن أن   تنشأ في مواقف مختلفة. وأيض 
يمكن أن تتغير سماتنا بمرور الوقت وتتشكل من خالل خبراتنا. وبعد عرض نظريات السمات تبادر الى ذهن الباحثة السؤال االتي: متى 

سمات موجودة عند ،  الذي ذكر انه وفقا لنظريات السمات الكامنة ، فإن هذه ال    Siegel Lتظهر السمة الكامنة؟ وقد وجدت الجواب عند  
 (.  Siegel L, 2000الوالدة أو بعدها بفترة قصيرة، وأمثلة على السمات الكامنة هي تلك المتعلقة بمعدل الذكاء واالندفاع )

 Ideal Teacher Traits. سمات المعلم المثالي  2 .1
أمريكي ا بارز ا من    125بفحص السير الذاتية لـ    Richard Trianaقد ُيحدث المعلم فرق ا فيما نصبح عليه. وللتحقق من ذلك قام المؤرخ  

القرنين التاسع عشر والعشرين، وقد خلص البحث الى تناسق ملحوظ في السمات التي قدمها هؤالء القادة للمعلمين الذين احدثوا تغييرا في 
 ,Andersonلوب تعليم مميز ال ُينسى  ( أس3( اهتمام عميق وعناية بالطالب، و  2( إتقان موضوع الدرس، و1حياتهم، وتلك السمات هي:  

R.S. and Guernsey, D.B. (1985)  وتبادر الى ذهن الباحثة اسئلة مثل: كيف يمكن للمرء أن يصبح ذلك المعلم المؤثر المثالي . )
عمل علماء النفس النمو  الذي ُيحدث فرق ا حقيقي ا في حياة الطالب؟ وبماذا وكيف يفكر المعلم المثالي؟ وقد عثرت على إجابات السئلتها في

، فضال عن متخصصين      Thomas  Lickona، وتوماس ليكونا    Lawrence Kohlbergولورنس كولبيرج     Jean Piaget)جان بياجيه  
ت عملوا على تطبيق نظرياتهم في الفصل الدراسي: ففي بحث اجري عن المعلمين المؤثرين المثاليين، تبين أن سمة رعاية المعلم لطالبه كان
ن. السمة الشخصية األكثر شيوع ا في البحث، وتمت اإلشارة ايضا إلى )احترام المعلم للطالب وأولياء األمور( على أنها سمة ضرورية للمعلمي

( ان يرعى الطالب ويبني فيهم احترامهم لذاتهم من 1ومن ابرز سمات المعلم المثالي حسب اراء الطالب التي خلص اليها البحث هي:   
( معايير شخصية قوية واالستمرار في 2املتهم بطريقة أخالقية وتوفير الفرص لتحقيق النجاحات حتى يشعروا بالرضا عن أنفسهم. وخالل مع

(  القدرة 6( ُيعلم الطالب بما عليهم فعله ولماذا يفعلون ذلك. و5( ذو ضمير للغاية وان يكون واسع الحجة. و3كونهم متعلمين طوال الحياة. و
 (.  (Cawelti, G. ,1999أجواء صفية تتسم بالثقة واالحترام على تطوير 

واخرون أن جميع علماء نفس النمو يتفقون على ان    Kohlberg Lأكد  :  Ideal Teaching traits. سمات التدريس المثالية  1.  2 .1
رات الوجه، ويمنح المعلم االمل للطالب  المعلمين المثاليين يشجعون الطالب من خالل االستعمال المتسق للكلمات اإليجابية واألفعال وتعبي 

في مواصلة السعي للتعلم والنمو، ويطرح أسئلة استقصائية تتحدى دقة واكتمال التفكير بطريقة تدفع الطالب نحو هدفهم النهائي، فضال عن  
ا تساعد على التعلم السلس للطالب، والتحدث بلغة االح ا ومخططة جيد  ترام في التفاعالت مع الطالب، توفير بيئة صف دراسية منظمة جيد 

 وأخذ أفكار الطالب ومشاعرهم على محمل الجد، وان يعمل المعلم مرشدا أخالقيا، ويقدم التوجيه من خالل المناقشة ورواية القصص والتشجيع 
 (   Kohlberg L., Speicher-Dubin E., and Lieberman M. , (1977)الشخصي وردود الفعل )

ُيظهر بعض علماء نفس النمو أن واحدة من أهم السمات الفكرية  :  Intellectual traitsية للمعلم المثالي  . السمات الفكر 2.  2.   1
في للمعلمين المؤثرين هي أن يكونوا متعلمين مدى الحياة ونماذج يحتذى بها في التعلم. وإنهم أذكياء في الشارع بقدر ما يتمتعون بالذكاء  

رفة بطالبهم، والمؤسسة التعليمية ، والمجتمع الذي يقومون بالتدريس فيه، ويستعملون هذه المعرفة للتعامل  مهنتهم. وهؤالء المعلمون لديهم مع
بشكل فريد مع كل طالب وتجنب حل المشكالت في الفصل الدراسي. ويقضون الوقت مع الطالب خارج الفصل الدراسي في أماكن تمكنهم 

التعرف على شغف طالبهم وأحالمهم وما يواج هونه كل يوم من أجل الوصول إلى المدرسة أو الكلية. هؤالء المعلمون الذين يمثلون  من 
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الى ان تكون لديهم توقعات عالية ايضا نحو طالبهم )  Davidson Films, Inc. (Producer), andتوقعات عالية ألنفسهم يميلون 
Elkind, D. (Director), (1991)    .) 

الطلبة، مع تحديد دور    إلى  المعلومات  لتوصيل  المباشر،  التلقين  اسلوب  إنفي الصف الدراسي المثالي    . نظريات التعلم وتطبيقاتها3.    1
تحليل أو    أو  تفكير  على عالتها من دون   المعلومات  سلبيا يأخذ  جيال  الطالب في االصغاء فقط، فضال عن كونه يستنزف الجهد، فقد ُينتج

 وعليه، يلزم تغيير النمط التقليدي، إلحداث.  المتعلم، وعدم اتاحة الفرصة له لالستقالل فكريا عن االخريننقد، مما يسبب عدم بلورة شخصية  
بفاعلية وتاثير في عملية    التعليمية  المواقف  في  المتعلم  بإشراك  المنظم،  النشاطمن خالل    ايصال المعلومات،  عملية  في  اإليجابي  التغيير
التعلم عملية افتراضية، ُيستدل عليها من مالحظة تغيير السلوك.  (.  Brookfield, 1990)المتاحة    لمالتع  نظريات  بتوظيف  وذلك  التعلم،

وهذا يعني أن التغيرات المؤقتة في السلوك  .  (Cranton, 1994, p.55)وعموما يعّرف التعلم بأنه؛ "عملية تغيير شبه دائم في سلوك الفرد"  
ارتباط التعلم صفات عدة بحسب مدارس علم النفس، فعند السلوكيين مثال؛ ياخذ صفة    التعلم. ويأخذال يمكن عدها دليال على حدوث  

فيها شبكة المثير باالستجابة نتيجة للتعزيز االيجابي، وهو بحسب المدرسة المعرفية تغيير في البنيات العقلية، ويعد بمثابة الكيفية التي تتطور  
وهناك ست فرضيات تشكل المفهوم (.  Wilbert ,  2002, p. 102( و )MOON , 1999, p33 )ن  األعصاب في الدماغ عند البيولوجيي

يتطلب التعلم ربط (  2( ُيوّجه التعلم بحسب الهدف. و 1الجديد للتعلم، ولها تأثير حاسم في الكيفية التي ُينفذ بها تدريس مادة معينة هي:  
(  5( ُتكتسب خالل التعلم، ذخيرة بنى معرفية وما بعد المعرفية. و4تنظيم المعلومات.و( يتطلب التعلم  3معلومات جديدة بمعلومات سابقة. و

لتعلم الموجه بالهدف، أن مهارة المتعلم تكمن في بذله قصارى  ويعني ا(.Grasha, 1996)( يتاثر التعلم بالنمو6يحدث التعلم على مراحل . و
بط تعلمه. فضال عن ذلك، قد يضع المعلم المثالي في سياق تعليمه عددا من  جهده لبلوغ هدفين؛ فهم معنى المهمة التي بين يديه، وض

ونظرا ألهمية نظريات التعلم في االطار النظري (.  Wood, Mento & Locke,1987, pp.416-425 األهداف الخاصة بالمهمة )
كز الباحثة على عرض التطبيقات العملية لمبادئ لموضوع البحث الحالي، ولتعدد االتجاهات النفسية التي تنتسب إليها تلك النظريات، ستر 

 كل نظرية في الصف الدراسي كي يصبح ذلك الصف مثاليا: 
يفسر التعلم بحدوث ارتباطات بين المثيرات واالستجابات، ويرى "أن أكثر التعلم حدوثا عند  نظرية المحاولة والخطأ لثورندايك: . 1. 3 .1

(. فالتعلم عند ثورندايك؛ "تغير آلي في  Thorndike, 1932, p103 لم  بالمحاولة والخطأ" )اإلنسان والحيوان على حد السواء هو التع
( قانون  1(.  وأهم مبادئ التعلم التي توصل إليها:  Thorndike, 1913, p.34السلوك يتجه تدريجيا نحو االبتعاد عن المحاوالت الخاطئة")

لمثير واالستجابة تقوى في حالة اقترانها بحالة ارتياح وتضعف ان كانت مصحوبة  : ويتلخص في "ان الرابطة بين ا Law of effect األثر 
يشير الى "أن تكرار الرابطة بين المثير واالستجابة : والذي  law of exerciseنون التمرين  ( قا2(. وThorndike, 1928, p109بضيق" )

: law of readiness  قانون االستعداد(  3(. وThorndike, 1927, p.197يؤدي إلى تثبيت الرابطة وتقويتها فيصبح التعلم أكثر رسوخا" )
( مستعدة وال تعمل، فان عدم عملها 2( استعداد الوحدة العصبية للعمل وتعمل، وذلك يريح الكائن الحي. و1الذي لخصه ثورندايك بثالث:  

وان تطبيقات النظرية (.  Thorndike, 1922الكائن الحي )( غير مستعدة للعمل، وٌتجبر عليه، فان عملها ُيزعج  3يزعج الكائن الحي. و
تحديد الروابط بين المثيرات واالستجابات في الصف وتحديد ما تتطلبه من المعلم من تقوية أو  (  1في تطوير مهارات التدريس في الصف:  

انية استعمال الضيق أو الرضا للتحكم في  ( امك3( تحديد الظروف التي تحقق الرضا عند المتعلمين أو تؤدي بهم الى الضيق.  2اضعاف. و
( تحديد الدور االيجابي للمتعلم في 5( التحديد المسبق لمعايير األداء الجيد لتسهيل تشخيص األخطاء لتجنب تكرارها.  4سلوك المتعلمين.  

حاولة، والعمل على تقوية االرتباط بين ( عمل المعلم على استثارة رغبة المتعلم بمنحه فرصة بذل الجهد في التعلم وذلك بالم6موقف التعلم. 
ى  مواقف التعلم ومواقف مشابهة لحياة المتعلم اليومية، واالهتمام بالتدرج في عملية التعلم من السهل إلى الصعب ومن الوحدات البسيطة إل

 (.  Thorndike, 1913الوحدات المعقدة، وعدم إغفال أثر الثواب الثارة الدافعية للتعلم )
   Operant Conditioning  (B.F. Skinner). نظرية االشتراط اإلجرائي )سكنر( 2. 3 .1

وينتمي سكنر إلى مدرسة ثورندايك فهو  (.  Huitt & Hummel, 1997, p.12 " )"تحكم في البيئة تتحكم في السلوككان شعار سكنر:
: ويمثل سلوك االستجابةبين نوعين من السلوك وهما:    Skinnerويميز  ارتباطي مثله يهتم بالتعزيز على أنه عامل أساس في عملية التعلم.  

: ويتم على نحو تلقائي من دون  السلوك اإلجرائي، واالستجابات ذات الطابع االنعكاسي الفطري مثل إغماض العينين عند التعرض لمنبه قوي 
 . ( Skinner, 1953األقدام بهدف الوصول إلى مكان ما )أن يكون مقيد بمثيرات معينة، مثال على ذلك قيادة السيارة، والمشي على 
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( المعززات اللفظية والمادية واالجتماعية والرمزية وتعمل على  1ويميز سكينر نوعين من العوامل التي تتحكم في السلوك اإلجرائي وهي:  
، التي تلي حدوث السلوك اإلجرائي، وتعمل على  ( كل أنواع العقاب، مثل العقاب اللفظي واالجتماعي أو الجسدي2تقوية السلوك االجرائي. و

وتجزئته إلى سلسلة من الخطوات    يتشكل السلوك عند سكنر بتحديد الهدف السلوكي المرغوب،(. و Skinner, 1950, pp.216إضعافه )
ن أداء الخطوة السابقة لها، ويستمر  المتتابعة حتى بلوغ الهدف. ويتم تعزيز كل خطوة على حدة، وال يحدث االنتقال إلى خطوة الحقة إال إذا ُأتق

ان  هذا التقريب المتتابع لحين تحقيق السلوك المطلوب. والسلوك اإلجرائي يعد الخطوة األولى لظهور السلوك المرغوب، ثم ُيتبع بتعزيز الى  
( ان  2المرغوب والمرفوض، و( تحديد السلوك  1:  ويتم تعديل السلوك عند سكنر وفقا للمبادئ اآلتية(.  Skinner, 1938, p.201يثبت  )

( ان السلوك اإلنساني ال يمكن تعديله عشوائيا بل على وفق  4( التركيز على السلوك القابل للمالحظة المباشرة، و3السلوك محكوم بالنتائج، و
و واحد من نتائج  ه  1954والتعليم المبرمج الذي ابتكره سكنر عام  (.  Skinner, 1954)قوانين تعديل السلوك وعلى وفق منهج تجريبي  

التعليمي  االشتراط اإلجرائي، ويعد التعليم المبرمج أسلوب من اساليب التعليم الذاتي، فيعطى المتعلم فرص تعليم نفسه بنفسه، إذ يقوم البرنامج  
حل مشكالت تزايد ( يسهم في  1(. ومن مزايا التعليم المبرمج ما يأتي:  Skinner, 1968, p.119"بدور الموجه نحو تحقيق أهداف معينة" )

( يركز على المتعلم بوصفه محور العملية التربوية مع استثارة الدافعية لديه،  2عدد المتعلمين ومشكلة الفروق الفردية ونقص عدد المعلمين، و
أهم  ( . ومن  Skinner,1953, p.129( غياب المثيرات المنفرة التي قد تصدر من بعض المعلمين مع ضمان تغذية راجعة مباشرة )3و

( تقديم التغذية 2استعمال ما يمكن من التعزيز االيجابي. و(  1في تطوير المهارات التعليمية في الصف الدراسي:    Skinnerتطبيقات نظرية  
حذر سكنر من الممارسة (. وفي الوقت ذاته،  Skinner, 1954, p.86)الراجعة في كل ما يتعلمه المتعلم بصورة مناسبة للموقف التعليمي  

التعليمية مثل:   بالعملية  القائم  التي قد تصدر من  الم1الصفية  له، و( السخرية من استجابات  المؤلمة  التعليقات  ( استعمال 2تعلم وتقديم 
( اعطاء الواجبات االضافية الكثيرة والمعقدة وارهاق المتعلمين باألعمال اإلجبارية والزامهم بنشاطات ال يرغبون 3األساليب العقابية باشكالها، و

 (.  Skinner, 1957, p.101فيها )
  في   ألمان نفس طّورها علماء التي البصري، الفهم نظريات إلى موحد" . ويشير كل" ، Gestalt: ويعني   Gestalt . الجشتالت3. 3 .1

  الموحد   الكل  إلى   أو   في مجموعات   البصرية  العناصر   تنظيم  إلى   الناس   وتصف هذه النظريات كيف يميل .  العشرينات من القرن العشرين
( تطوير 2لدى المتعلم، و  "insight  االستبصار"  تطوير(  1  في:  تكمن  الجشتالت  التعلم. والمبادئ الرئيسة للتعلم عند  عملية   تحدث  عندما

( عدم اغفال عنصر  4و  ،   attention  ( لفت انتباه المتعلم للدرس3التعلم، و  من  جزءبوصفها    problem-solvingمقدرته حل المشكلة  
أن االختبار المناسب لقياس القدرة على التعلم هو االختبار الذي  المعرفية. ويؤكد اصحاب النظرية    النظريات  كلّ   يساندون   بهذا   الموهبة" وهم"

 (.  BIGGS J & COLLIS, 1982, p.199تكون عناصره واضحة أمام المتعلم )
( على فهم العالقات التي تشكل المشكلة  2التعلم على اإلدراك الحسي، و  يعتمد(  1ياتي :    ومفاد فرضيات نظرية الجشطلت في التعلم كما

( يكمن جوهر التعلم في التعرف على القوانين  4( يتم التعلم باالدراك الكامل للعالقات الداخلية للشيء المراد تعلمه، و 3أو الموقف التعليمي، و
المتعلم األخطاء الغبية، وإن فهم العالقات المنطقية بين عناصر المشكلة يؤدي ستبصار  اال  ( يجنب5الداخلية التي تحكم موضوع التعلم. و

( ان التعلم الحقيقي ال ينطفئ اي )ال 7( يؤدي الفهم إلى عملية تحويل المعارف من موقف إلى آخر مشابه، و6حتما إلى تجنب األخطاء. و
وتطبيقات النظرية في تطوير  (.    ENTWISTLE N, 1981و )  (GROSS R , 1996( و )AUSUBEL, 1968)يتعرض للنسيان(  
( استعمال النظرية  2تستعمل النظرية الكلية في طريقة عرض المادة الدراسية لتسهيل فهم الوحدة الكلية للموضوع. و(  1مهارات التدريس:  

( استعمال النظرية الكلية  3لصورة الجمالية للشيء. والكلية في األداء الفني، في أن الكل يسبق الجزء، وان اإلدراك الكلي يؤثر في تشكيل ا
الحل   إلى  توصل  التي  العالقات  فهم  على  يساعد  وهذا  للمشكلة،  الكلي  المجال  حصر  طريق  عن  المشكالت  حل  في  التفكير  عند 

(ATHERTON, 1999.)   
تركز النظرية ،  في عملية التعلم:     A. Bandura  Social Learning   Theory))لباندورا    –. نظرية التعلم االجتماعي  4.  3 .1

االخرين   أفعال   ردودعلى المعايير االجتماعية واهمية التفاعل االجتماعي، وسياق الظروف االجتماعية عند حدوث التعلم، وأهمية مالحظة  
ماعي. فاالنماط السلوكية واالجتماعية وغيرها يتم  ويعني ذلك أن التعلم ال يحدث اال في محيط اجت،  modelingوكيف تتشكل    االنفعالية

  عن  التعلم  من   األعلى  الحد   إن(  Principles    :1  النظرية  مبادئ(.  Bandura, 1977اكتسابها من خالل المحاكاة والتعلم بالمالحظة )  
  إلى   يؤدي  صور   أو  بطاقات  أو  كلمات  في  المشكل السلوك  ترميز  المشّكل، وإن  السلوك   على   بالتنظيم والتدريب  هدفه  يحقق  المالحظة  طريق

http://www.learningandteaching.info/teaching/pbl.htm
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  الفرد السلوك   يتبني(  3. ولهم  نتائج مرضية بالنسبة  إلى  عندما يؤدي  مشّكال  سلوكا  األفراد  قد يتبنى(  2. والبسيطة  المالحظة  من  أفضل  احتفاظ
    (. Bandura, 1977)محترم  مركز لألنموذج كان  إذا المشكل

يعد اتجاه التعلم بالمالحظة أنموذجا للتدريس الحالي، لما يوفر من خبرات تعليمية، تطبيقات النظرية في تطوير مهارات التدريس: ومن اهم 
واستنادا  الى نظرية التعلم االجتماعي ، إن كان المدرسون  (.  Bandura, 1986, p.107إذ "يخضع التعلم إلى المالحظة وأداء السلوك" )

حاجات طلبتهم، فسيتمكنون من احداث التغييرات كلها، وسيخلقون بيئة تعليمية  أسمى، ففضال عن كون األستاذ يدّرس، فهو اكثر ادراكا  ل
 (.   .Hicks, O. J., & Santhanam, E. (2002)معيار من معايير الصورة المثالية )

  النظر   وجهات   مابين  نظريات التعّلم، تقع  من   لمجموعة  أعطي  البنائية، صنف:  Constructivist Theory. النظرية البنائية    5.  3  .  1
  المدرسة   ( إن2و. المعّلم يقدمه ما كل يستوعب هو أن -بصورة أولية–المتعّلم   دور ( أنّ 1واهم افتراضاتها: . واإلنسانية( اإلدراكية) المعرفية

 THOMASجديدة )  معانٍ "  بناء"  في  المعّلم  مع  مشترك  مشروع   فيينضم    المتعّلم  بأنّ   تقترح  social" forms""  االجتماعية"  أشكالها  في  البنائية
L and HARRI-AUGSTEIN S, 1977, p.88  .) اإلدراكية  البنائيةيمكن التمييز بين؛  و  cognitive constructivism  تعني  " بوصفها

تهتم بكيفية حيث    social constructivism  االجتماعية  والبنائيةالتعلم،    التطويرية وأساليب  لألشياء خالل المراحل   المتعلم  الفرد  فهم  بكيفية
  على  لبنائية، بالتأكيدا  إطار  مع  تتفق  conversational theories  التحادثية  التعلم  نظريات  اجتماعية. وإن  لقاءات  من  والفهم  انتاج المعاني

لمساعدتهم   المتعلمين،  مع  حوار   في  دخوله  في   تكون   المعّلم  وظيفة  ، وانّ maker of meanings"  المعنى  صانع"  فعال   بوصفه عضو  المتعلم
  حتى   refine their understanding  فهمهم   وفي تصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم أو بكالم اخر تهذيب  على فهم المعنى لموضوع التعلم، 

دوي    جون   كتابات  إلى  يعود  البنائية  مبادئ  من  واحد "(.  THOMAS L and HARRI-AUGSTEIN S, 1977المعلم )    يقترب من فهم
يعد من  ، والذي  Piaget  للبنائية ظهرت في عمل  أخرى   وبدايات.  (TENNANT , 1997, p.97)  "التعليم  في   الخبرةدور    على   أّكد  الذي

ال  أهم علماء النفس الذين قدموا نظرية شاملة لتفسير الذكاء وعمليات التفكير عند االطفال وحاول ايضا فهم شكل التفكير عند البالغين، فض 
عليمية تطبيقات نظرية بياجيه في تعليم المهارات الت(. وأهم  Gallagher & Reid, 1981)عن اهتمامه بالدافعية واإلدراك واالتجاهات والقيم  

( عند فشل  2على المتعلم أن يكون عضوا فاعال في العملية التعليمية من الناحية العقلية، وذلك باستعمال استراتيجياته الخاصة. و (  1:  
و التعلم.  تحقيق  في  الجهود  لمواصلة  انطالق  نقطة  تصبح  أن  يمكن  ما،  مشكلة  حل  الى  للوصول  حل 3المتعلم  طريق  عن  التعلم  إن   )

( يمكن 4علت بياجيه ُيقر أن التعلم ال يحدث بشكل كلي وإنما على شكل اكتسابات جزئية، يشكلها المتعلم في قالب بنائي.  المشكالت، ج
( اإلفادة من أخطاء المتعلم في بناء 5تطوير النمو المعرفي بشكل افضل بإتاحة فرص تفاعل بين المتعلم وبيئته الطبيعية واالجتماعية.  

 (.  Wadsworth, 1978, p.p.45و ) (,p.622   Satterly ,1987المواقف التعليمية )
  خالل   من   يحدث  التعلم  أن  للنظرية،  األساس  الفكرة:   Conversation Theory (G. Pask)المحادثة ) بسك (    . نظرية 6.  3 .1

(  2و  ،(محادثة عامة )   natural language   الطبيعية  اللغة ( 1: المختلفة هي  المستويات  من   بعدد  توجه أن  للمحادثة   ويمكن.  المحادثات
  عن  التحدث  لغرض)  meet languages  االجتماع  ( لغة3و  ،(الموضوع مادة  مناقشة  لغرض)   bject languages  الموضوع الهدف  لغة

 الذي   ما  وتبين  معينة،  تراكيب  شكل  على  موضحة  تكون   أن  التعلم ينبغي  مادة  أن  بسك()  اقترح  التعلم،  عملية  تسهيل  ولغرض( .  اللغة/    التعلم
يمكن تعلمه. و  ما  كل  آخر  شخصا  يعلم  ما   شخصا  إذ أن"  teach back"  هي  المحادثة  تبعا لنظرية  للتعلم  المهمة  تعلمه، والطريقة  ينبغي

المفاهيم.    بين  معينة، على الطبة تعلم العالقات  مادة  لتعلم(  1:  تطبيقات مبادئ نظرية المحادثة في التعلم الصفي في النقاط االتيةتلخيص  
العالقات بين المفاهيم   لتعلم  ( منح فرصة لكل فرد الختيار اسلوبه المفضل 3التعلم. و  ومفهوما لمادة  واضحا  ( على المعلم تقديم تفسيرا2و
(Pask, 1975, article  .) 

 التي   بالكيفية  محكوم  التعلم  في أن  النظرية  ومفاد هذه :   Information processing theory  المعلومـــــات  معالجة  نظرية .  7.  3 .1
فالحاسوب بعد ادخالنا  .  ان يوضح فكرة النظرية  (الكمبيوتر) ويمكن لعمل الحاسوب  .  أخرى   مرة  المعلومات وتخزينها واسترجاعها  فيها  نستقبل

 وهذا العمل للحاسوب هو على غرار وظيفة للمعلومات فيه، يعالجها عن طريق وحدة المعالجة المركزية، لتخرج النتائج بعد مدة قصيرة جدا،
  المعلومات  انتقاء  في  وظيفة العقل االنساني  عن  فضاللها،    الفرد ليخرج بحلول  تواجه   التي  والمشكالت  المواقف  مع  التعامل  في  اإلنساني  العقل

  المعالجة(، يعتمد   مستوى )  عليه  اطلقا  لمعالجة المعلومات،  أنموذجا     Craik & Lockhartمن    كل  قدم  وقد.  الفرد  لخدمة  وتوظيفها  الخارجية
أعمق، وعندما    بمعالجة  فيحظى  اآلخر  أما  سطحية  بمعالجة  تحظى  المثيرات  الخارجية، فبعض  للمثيرات  العقلية  نوع المعالجة  على  األنموذج

http://www.learningandteaching.info/learning/pask.htm#Conversational
http://www.learningandteaching.info/learning/piaget.htm#SATTERLY#SATTERLY
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نالحظ ان    التعلم،  مواقف  على  النظرية  الطويل. وعند تطبيق هذه  المدى  ذات  الذاكرة  في  أعمق، يصبح حفظه  للمثير  العقلية  تكون المعالجة
  كل   معنى  استعرض المعلم  إذا  م، بينماالمفاهي  يؤدي الى معالجة سطية لتلك  سوف  االكتفاء فقط باستعراض المفاهيم المختلفة على الطلبة،

   ( Craik & Lockhart, 1972)  وبالتالي اكثر ضمانا لحفظه في الذاكرة طويلة االمد    المعالجة   من   أعمق  لدى المتعلم مستوى   فسيكون   مفهوم
شحذ انتباه المتعلمين: أن يطلب منهم ترك ما  (  1ويمكن اإلفادة من مبادئ نظرية معالجة المعلومات في المواقف التعليمية كما يأتي:  

يشتت انتباههم، لغرض التركيز على الدرس استنادا إلى أهمية االنتباه في تحقيق عملية التعلم. ويمكن جذب انتباههم الى الدرس من خالل  
( تقديم  3عادة موضوع الدرس بطريقة مختلفة عن المرة االولى لتثبيت المعلومات في الذاكرة. وإ (  2ة مثل مناداتهم بأسمائهم. وأساليب عد

ومن الجدير باالشارة (.  Miller , Galanter & Pribram, 1960)   الصم ( التأكيد على الفهم وليس على الحفظ4و  .المعلومات بانتظام
العملية التعليمية، والتي على االكاديمي اخذها في االعتبار بوصفها تؤثر في كل من اداءه االكاديمي وتحصيل   لمؤثرة فيا  هنا الى اهم العوامل

 اخرى ايضا تؤدي   عوامل  كاٍف، فهناك  غير  ضروري جدا، ولكن وحدهالطالب    (: فعلى الرغم من ان ذكاء1الطالب على حد سواء )شكل  
الطالب   "intelligence"التي يجب على االكاديمي االلمام بها، وفضال عن ذكاء  teachingالتدريس  فضال عن طرائق :وهي وتؤثر دورها

التي يمنحها المعلم للمتعلم لالسراع في التطور    opportunity  والفرصة   ،التي يمكن اثارتها لدى الطلبة   motivation  فهناك ايضا الدافعية 
والنجاح التنظيم  ،العلمي  مهارة  واخيرا    organization  وايضا  طالبه،  الى  وتعليمها  للصف  وادارته  خططه  في  اتقانها  المعلم  على  التي 

 (  ATHERTON, 2005)المعرفية والثقافية   backgroundالخلفية

  
 ( سلسلة من العوامل المؤثرة في التحصيل العلمي 1شكل )

 . الدراسات السابقة 2
 (  McFarland, 1985; 1986)مثل الطلبة األعلى حسب دراسة . 1 .2

(  1985( االشارة الى أستاذ القانون المثالي، وكان الهدف في البحث االول ) 1986 ;1985تبنى الباحث في بحثين خالل عامين متتاليين )
الذاتية الثالثة هي: "مدرس القانون المتحرر المهتم باآلخرين، االشارة الى بعض الصور الذاتية ألساتذة قانون امريكيين، وخالصة هذه الصور  

(. واستهدف  Mc Farland, 1985: p.248والمحامي المدرس والناشط، وباحث العلوم االنسانية الحازم سيد الصف المسيطر على الطلبة" )
لمثل األعلى". وكما كان متوقعا  كانت مدركات الطلبة ( ادراك طلبة القانون والمحامين الممارسين لمفهوم "ا1986الباحث في البحث الثاني )

حين  مختلفة نوعا  ما عن مدركات األستاذ للصورة الذاتية، فقد أكد غالبية أفراد العينة على أهمية ممارسة االختصاص والخبرة المتبحرة، في  
 مثل االعلى". وضعوا مهارات التدريب على اعلى قمة قائمة سمات االستاذ الذي يعد بالنسبة لهم "ال

 Epting et al. (2004 )). صورة األستاذ المثالي في دراسة  2.  2
ا  ظهر في الدراسة بعض سمات األستاذ االعتيادي مقارنة باالستاذ المثالي من وجهة نظر طلبة المراحل االولى من جامعة تستغرق الدراسة فيه

  % 52للمثالي و   %83لالعتيادي( وااللتزام بأهداف المنهج )  %80المثالي ولالستاذ  % 93سنوات، ومن ابرز تلك السمات؛ الكالم الواضح )  4
لالعتيادي(. ومع ذلك تعد هذه الخصائص جزء  من االجراء التعليمي "الفني". ويصبح الفرق أكثر وضوحا  عند الصفات االكثر جوهرية؛ على  

  % 7من الطلبة أن هذا ما يتصف به األستاذ المثالي، وعزى    %40د  سبيل المثال، فيما يتعلق بمشاركة  الطلبة في السياسات واالجراءات، ع
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(. فضال  %15مقابل    43منهم هذا السلوك الى األستاذ االعتيادي. وعن الرغبة في أن يتحدث األستاذ أحيانا  حديثا  غير رسمي مع الطلبة )
ذلك، يؤمن   بينما يوعز    % 78عن  الموعظة،  يقدم  المثالي  األستاذ  الطلبة ان  )  % 93من  االعتيادي  لألستاذ  الصفة   .Epting et alهذه 

(2004  .) 
رسمت نتائج تلك الدراسة معالم صورة أستاذ الكلية المثالي من وجهة نظر   ( صورة استاذ الكلية المثالي Strage, 2008دراسة  ).  3.  2

(، وودود مع طلبته %40.2( ومرح/ مسٍل )% 44.2( ويرعى طلبته ويهتم بهم )%46.8طلبة احدى الجامعات بالسمات االتية: حسن االطالع )
(، ومنصف )عادل(  %14.0(، وواضح وسهل فهمه )%14.7(، ومعين )%17.6(، ومنظم )%22.7(، ومتحمس )%27.7(، وجذاب )30.7%)
للمساق   (. وكانت الخصائص االكثر ذكرا  % 9.6(، ويمثل تحديا  )%9.7(، ويمكن االتصال به )%10.8(، ويمكن التواصل معه )11.0%)

( ويستعمل %18.8(، ومزودا  للمعلومات )% 22.2(، ومتعلقا  باهتمامات الطلبة )%27.1(، ومسليا  )%53.6"المثالي" هي ان يكون جاذبا  )
  (،%25.4(.  وبينما اشار عدد اخر الى ان على المدرس المثالي ان يمثل تحديا  لمعلوماتهم )%32.7المدرس وسائل توجيهية تعليمية فعالة )

(.وختاما  سيكون  Strage, 2008( )%10.3( وان يكون واجب التحضير معقوال  )%12.8وحدد الكثير من الطلبة ان عليه ان يكون سهال  )
ترمهم األستاذ المثالي بحسب الدراسات اعاله خليطا من المرح والجدية، مرشدا ويعتني بطلبته، وعلى استعداد ان يعينهم، يعدل بين الطلبة، ويح

ي اهتماماتهم، وتوقعاته بشانهم مرتفعة، وله لمسته الشخصية، ومبدعا وخالقا، ويعترف باخطائه ان اخطأ، ومظهرا لهم الود والحنان،  ويراع
 ومتحمسا لعمله، ومهتما بمظهره ، يسهل الوصل اليه والتواصل معه ، ومزودا للمعلومات ويستعمل وسائل مختلفة اليصال المادة للطلبة .  

 الفصل الثالث : منهجية البحث
(  الصباحية  الدراسة   /فقط  المنتهية  للمراحل)  العراقية  الجامعة  في  للبنات  التربية  كلية  بطالبات  البحث  مجتمع  تحددمجتمع البحث وعينته:   .1

  اللغة /    207و)   الشريعة(،/  93،و)  من قسم التاريخ(/    113)   بواقع  طالبة  729  الكلي  عددهن  بلغ  والذي.  2020  - 2019  الدراسي  للعام
         .االسالمية( والتربية القران علوم /  114و) الخاصة(، والتربية االطفال  رياض/  71و) العربية(،  اللغة/ 131و) االنكليزية(،

ساتذة ولقد اختارت الباحثة المراحل المنتهية فقط من كل قسم كونها اكثر المراحل تمثيال لقسمها بوصف طالباتها اكثر خبرة في معرفة سمات اال
وصفها من المراحل االخرى، ولسهولة السيطرة على حجم المجتمع والعينة من الدراسة على جميع المراحل. واختارت الباحثة كلية التربية للبنات ب

من    كلية من جامعة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتتكون من فئات علمية مختلفة وعدد ممتاز من الطالبات، ومن مناطق مختلفة
ث  ( طالبة. ولقد حددت الباحثة حجم العينة على غرار بحوث عالمية منها؛ بح 200مدينة بغداد ومن المحافظات. وحجم عينة البحث الحالي )

 ,Aristotle University of Thessalonikiعالمي منشور الكترونيا لمجموعة من الباحثين من جامعة ارسطو في ثيسالونيكي، اليونان )
Greece" المعلم الجامعي المثالي وفق ا آلراء الطالب اليونانيين "  "  (، الموسومThe Ideal University Teacher according to the 

Views of Greek  Students( طالب وطالبة فقط، من مجموع طلبة الجامعة المذكورة من دون  200"  وكان عدد العينة في البحث )
( . والخصائص    (Poulcheria Douna & others, 2015التطرق الى حجم مجتمع البحث واالكتفاء باالشارة الى اسم الجامعة فقط   

 (: الصفات الديموغرافية واالجتماعية للعينة1جدول )ال(: 1الديموغرافية للعينة موضحة في الجدول ) 
حجم  اسم القسم العلمي 

 المجتمع
حجم 
 العينة

%    

    15 30 71 قسم رياض االطفال والتربية الخاصة
    22.5 45 207 قسم اللغة االنكليزية
    15 30 131 قسم اللغة العربية

    15 30 113 قسم التاريخ 
    15 30 93 قسم الشريعة 

    17,5 35 114 قسم علوم القران والتربية االسالمية 
    %100 200 729 الكلي

 % العدد  وظيفة االم % العدد  وظيفة االب 

 3.5 7 اعمال حرة 19.5 39 اعمال حرة
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 34.5 69 موظفة حكومية  30 60 موظف حكومي 
 9.5 19 موظفة قطاع خاص  10.5 21 موظف قطاع خاص 

 0.5 1 تقنية 7 14 تقني
 6.5 13 عاملة 4.5 9 تاجر 
 2 4 فالحة 20 40 عامل
 43.5 87 ربة بيت 8.5 17 فالح

 % العدد  تعليم االم % العدد  تعليم االب
 9 18 ابتدائية 21 42 ابتدائية
 47.5 95 ثانوية  35.5 71 ثانوية 

 5 10 معهد 10 20 تعليم عالي )تدريب فني(
 29.5 59 جامعة 29 58 جامعة

 8 16 ماجستير  4.5 9 ماجستير 
 1 2 دكتوراه % العدد  في الكلية الدواممواظبة العينة على 

    10.5 21 يداوم قليال 

    34 68 متوسط الحضور
    20.5 41 جيد الحضور 

 % العدد  العمر 35 70 مواضب بشكل جيد جدا
 94 188 22-18 % العدد  المساهمة في  النشاطات االكاديمية 

 5 10 وفوق  23 25 50 ال توجد 
 % العدد  السكن 22 44 قليلة

 86.5 173 بغداد 32.5 65 مساهمة متوسطة 

 13.5 27 محافظات 20.5 41 مقبولة
 أداة البحث : .2
الن الباحثة اتبعت المنهج المسحي لمسح اراء الطالبات اي وجهات نظرهن حول سمات االكاديمي المثالي، فيعد . صياغة الفقرات:  1.  2

الوسيلة االفضل في عملية جمع بيانات مختلفة من مدى واسع من الناس، وهو في الوقت ذاته يوضح نسبيا    a questionnaireاالستبيان   
(. وكما ان االستبيان ال يذكر االسماء، وتعد هذه الحقيقة ايجابية عند محاولة الحصول  Wilson & McLean, 1994ما يتعلق بالتحليل )

على صدق الطالب ورغبته في الجواب، فضال عن انه يتكون من اسئلة مغلقة توفر فرصة اجراء مقارنات بين االجابات نظرا  لحصول انماط  
( هنالك امكانية ان 1992) Oppenheimناحية أخرى، واستنادا  إلى )   (. ومنCohen, Manion & Morrison, 2008اجابة متكررة )

( Likert scaleتغطي اسئلة االستبيان الموضوع مدار البحث تغطية شاملة. وتضمن استبيان البحث الحالي فقرات على وفق مقياس ليكارت )
فقرات مختلفة. وحافتا مقياس ليكارت المعتمد هنا هما "أوافق    ذي الخمس مستويات )بدائل( استنادا  الى مستوى الموافقة او عدم الموافقة على

( . ويعد المقياس على طريقة ليكارت مناسبا  ألنه يوفر 1(، و)ال أوافق بشدة( واخذت الدرجة ) 5بشدة" واخذت في البحث الحالي الدرحة ) 
طوات االساسية التي اتبعتها الباحثة في بناء  (. وفيما يأتي عرض للخCohen & Manion, 2008: p.426اجابات متنوعة في الفقرات )

( طالبة  99المراحل المنتهية / بواقع )   للبنات  التربية  كلية  طالبات  من  عدد   على  ( وجهت استبيان استطالعي1فقرات استبيان البحث الحالي :  
( االطالع على  2عي المثالي من وجهة نظرك؟ و"ما سمات االكاديمي )االستاذ( الجام: االتي المفتوح السؤال   عن  مفتوحة إجابة السؤال  تطّلب

( تحليل استجابات العينة على االستبيان االستطالعي، وترتيب ما تكرر  3دراسات عالمية مختلفة، وادبيات تصدت لسمات االستاذ الجامعي و
ة بحسب المحاور المحددة في  ( صاغت الباحثة فقرات راعت في صياغتها أن تكون ممثلة لسمات مختلف4من سمات في عدد من الفقرات. و

 االستبيان.  
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الن استبيان البحث الحالي وضع على اساس مقياس ليكرت ذي الخمسة مستويات لالجابة، فقد تضمن خيار محايد . صياغة البدائل:  2. 2
( والبدائل هي: )اوافق  1ة ) ( ، والطرف السلبي ال اوافق بشدة واخذ الدرج  5يتوسط بين طرفين: الطرف االيجابي أوافق بشدة واخذ الدرجة ) 

 بشدة، اوافق ، ال أوافق وال ارفض/محايد، ال اوافق ، ال اوافق بشدة( .   
 . المؤشـــــــــــــــرات السايكومترية لالستبيان: 3. 2
المقياس على قياس يعّد الصدق من خصائص المقاييس النفسية والتربوية األساسية، ألنه "يؤكد على قدرة  (:  Validity. الصدق )1.  3.  2

( ثالثة أنواع للصدق هي: "صدق  1975( عام )APA(. وقد حددت رابطة النفسانيين األمريكان )Moss  , 1994: p.408ما وضع لقياسه")
(. ويمكن للباحثة استخراج كل من صدق المحتوى وصدق البناء فقط، Anastasi,1976: p.139المحتوى، وصدق البناء، وصدق المحك")

 فر مقياس يقيس ما استهدفت الباحثة قياسه في البحث الحالي للمقارنة.  لعدم توا
يشير مصطلح صدق المحتوى إلى مدى جودة االستبيان او المقياس في قياس الظاهرة   :Content Validity. صدق المحتوى  1.  1.  3.  2

فة العامة لطالبه في موضوع اإلحصاء، فسيكون اختباره صادق السلوكية المراد قياسها، على سبيل المثال، نفترض أن أستاذ ا يريد اختبار المعر 
المحتوى إذا كان يغطي كل موضوع من موضوعات اإلحصاء التي قام بتدريسها لطلبته أوال، وثانيا ال يغطي االختبار موضوعات غير ذات 

ي ، يساعد استعمال صدق المحتوى في تحديد ما وفي البحث الحال  صلة باالحصاء مثل التاريخ، واالقتصاد ، وعلم األحياء ، وما إلى ذلك.
 إذا كان االستبيان يغطي جميع جوانب سمات االكاديمي )االستاذ( الجامعي بحسب المصادر العالمية المختلفة التي استعانت بها الباحثة في

 صياغة محتوى أو مضمون فقرات االستبيان. 
جمع البيانات   :1الخطوة  ( التقنية التالية لتقييم صدق المحتوى:  C.H. Lawshe، طور )  1975في ورقة عام  كيفية قياس صدق المحتوى؟  

من الخبراء المتخصصين في الظاهرة المدروسة. واقترح لوش أن يقف كل )خبير في الموضوع المدروس( من لجنة تحكيم المقياس عند كل  
خالل هذه الفقرة "أساسية"" ؟ "وهل هذه الفقرة مفيدة ولكنها ليست فقرة، ليجيب على السؤال االتي: "هل المهارة أو المعرفة التي ستقاس من  

الصيغة    Lawsheحساب نسبة صدق المحتوى. بعد الخطوة االولى، اقترح   :2الخطوة  ضرورية"، أو"ليست ضرورية في اجراءات البحث "؟ و
: عدد الخبراء الذين يشيرون إلى الفقرة neحيث أن:  (.  N / 2) / (ne - N / 2التالية لتحديد نسبة صدق المحتوى لكل فقرة في المقياس= )

: العدد الكلي للخبراء المعتمدين في التحكيم. فإذا كانت نسبة صدق المحتوى لفقرة معينة أقل من قيمة حرجة معينة، Nعلى انها "أساسية". و
( القيم الحرجة بناء  على عدد أعضاء لجنة  2)   فمن المحتمل أن الفقرة ال تقيس الشيء الذي وضعت لقياسه كما ينبغي لها. ويوضح الجدول

 ( يوضح القيم الحرجة نسبة الى عدد الخبراء المحكمين للمقياس 2جدول )الخبراء: 
 critical valuesالقيم الحرجة  عدد الخبراء 
5 0.99 
6 0.99 
7 0.99 
8 0.75 
9 0.78 
10 0.62 
11 0.59 
12 0.56 
20 0.42 
30 0.33 
40 0.29 

( هو متوسط نسبة صدق المحتوى لجميع الفقرات في المقياس.   CVIويختصر )  Content Validity Indexومؤشر صدق المحتوى  
مثال: ، زاد صدق المحتوى الكلي للمقياس. ويوضح المثال االتي كيفية حساب صدق المحتوى لمقياس معين. و 1من  CVIوكلما اقترب 
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فقرات في مقياس. ويوضح العمود   6محكمين لتقييم    10فترض أننا طلبنا من لجنة مكونة من  لن( ،  3لقياس صدق المحتوى )الجدول  
االيمن تسلسل الفقرات،  وتمثل المربعات المضللة في الصفوف االفقية المحكمين الذين صنفوا كل فقرة على أنها "أساسية". ويوضح الجدول  

 ( خبراء وهكذا :   4وللفقرة الثانية )  9اسية" عدد الخبراء الذين صنفوا الفقرة االولى على انها "اس
 (  يوضح البيانات الالزمة لحساب صدق المحتوى لكل فقرة من فقرات المقياس3الجدول )

الخبير  الفقرات
1 

الخبير 
2 

الخبير 
3 

الخبير 
4 

الخبير 
5 

الخبير 
6 

الخبير 
7 

الخبير 
8 

الخبير 
9 

1الخبير
0  

1 .           
2 .           
3 .           
4 .           
5 .           
6 .           

 N) / (ne - N / 2( حسب المعادلة المذكورة اعاله على النحو االتي: )1( ، ستحسب نسبة صدق المحتوى للفقرة )3وحسب الجدول )
(، فيكون 9( "اساسية" وعددهم )1عدد الخبراء الذين اعتبروا الفقرة )  ne( ، وعن 10( بالعدد الكلي للخبراء )N( = بالتعويض عن )2 /

. ونسبة صدق المحتوى لكل فقرة بطريقة مماثلة، وكما موضح في الجدول     0.8=   9  - 10/ 2/    10/ 2( =  1صدق المحتوى للفقرة )
 ت( يبين نسب صدق المحتوى لكل فقرة وصدق المحتوى الكلي لست فقرا4الجدول )( ادناه:4)

 ت
 الفقرة 

الخبير 
1 

الخب
 2ير

الخبير 
3 

الخبير 
4 

الخبير 
5 

الخبير 
6 

الخبير 
7 

الخبير 
8 

الخبير 
9 

الخبير 
10 

صدق  
المحتوى  
 لكل فقرة 

1 .           0.8 
2 .           - 0.2 
3 .           1 
4 .           0.8 
5 .           0.6 
6 .           0 

 0.5 صدق المحتوى الكلي للمقياس

مناسبة ومقبولة الن    1( ، وتعد بذلك الفقرة  0.62من المحكمين وهي )  10(، الخاصة العدد  2وبالمقارنة مع القيمة الحرجة في جدول )
( أي اعلى من القيمة الحرجة. وبالنسبة للفقرات الموضحة في المثال، اجتازت ثالثة فقرات فقط الحد الحرج. وأخير ا ، 0.8صدق محتواها )

فقرات بجمع قيم صدق المحتوى لجميع الفقرات /مقسوما    6مؤشر صدق المحتوى الكلي للمقياس في المثال اعاله المكون من    يمكننا حساب
  0.5=  6( /  0+  0.6+ 0.8+ 1+  0.2-0.8( )عدد الفقرات(، وكما موضح في المعادلة االتية:   صدق المحتوى الكلي = ) 6على ) 

( خيراء من اساتذة علم    10وبطريقة مشابهة للمثال اعاله، استخرجت الباحثة صدق المحتوى الستبيان البحث الحالي بعد االخذ باراء )
النفس العام وكما يأتي : حذفت الفقرات التي حصلت على صدق محتوى اقل من الدرجة الحرجة، واستخرجت "متوسط" صدق المحتوى 

المن الفقرات  الكلي بجمع الفقرات  اسبة لالستبيان والتي حصلت على صدق محتوى اعلى من الدرجة الحرجة، وقسم المجموع على عدد 
( وقيمته  لالستبيان  الكلي  المحتوى  صدق  متوسط  الى  النتيجة  وخلصت  صادقا  0.863المناسبة،  االستبيان  النتيجة  هذه  وتجعل   .)

 (.   C.H. Lawshe, 1975حسب)
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اتبعت الباحثة خطوات صدق البناء على االستبيان الذي تحددت فيه الفقرات   (:Construct Validityصدق البناء ) :  2.  1.  3.    2 
المناسبة بعد تطبيق اسلوب صدق المحتوى اعاله وكما ياتي: يتطلب صدق البناء لمقياس معين معرفة باإلطار النظري للظاهرة المدروسة  

ويمكن الكشف عن صدق البناء من خالل مؤشرات معينة إذا تطابقت درجات خرى،  والتي يفترض ان يمثلها المقياس وال يمثل ظاهرة أ
البحث   الفرضي الستبيان  التكوين  الباحثة مؤشرات صدق  البناء. وعليه، استخرجت  المقياس معها، فأن ذلك يؤشر على صدق  تطبيق 

حساب اعتمدت النتائج التي حصلت عليها، في  ، و ( طالبة من مجتمع البحث99الحالي بتطبيق المقياس على عينة  عشوائية تكونت من )
ن، معامالت االرتباط  وكما يأتي : إستعمال معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لالستبيا

(  0.904كل فقرة والدرجة الكلية تراوحت بين )االرتباط بين درجة وعند اختبار الداللة المعنوية لمعامل ارتباط بيرسون، تبين ان معامالت 
"، فإن المقياس يتسم بصدق  Nunally( ، وعليه ، ووفقا  لمعيار)نانلي( "97( ودرجة حرية )0.05(، وهي دالة عند مستوى )0.448إلى )

 (.  Ingram, 1980: p.108البناء )
( لمحاور االستبيان باستعمال معادلة ألفا  Reliability Analysisتم حساب معامل الثبات ) (،  5جدول  : )reliabilityالثبات  .  2.  3.   2

، وهي إحدى الطرائق المستعملة لقياس ثبات االتساق الداخلي لفقرات المقاييس من نوع ليكارت متعدد البدائل ،  (  Cronbach Alphaكرونباخ ) 
 Mc) ( 9 .0إلى    0.70امالت الثبات بكافة الطرائق ما  بين ) (، والمدى المقبول لمع 0.9127إلى    0.8346وتراوحت قيمة معامل الثبات  من ) 

Millan and Schumacher,1984:129)   .( يبين محاور االستبيان ودرجة الفا كرونباخ5الجدول ) 
 الفا كرونباخ  محور عنوان ال تسلسل المحاور 

 0.899 تدريس الطريقة  االول  حورالم
 0.704   الجانب المعرفي الثاني  حورالم
 0.706 العالقات مع الطلبة  الثالث  حورالم
 0.702  المثالي االجتماعية كاديميشخصية اال الرابع  حورالم
 0.701  السمات االخالقية الخامس  حورالم
 0.726   تقييم االكاديمي المثالي للطلبة السادس  حورالم

 0.816  المقياس الشامل
اصدق استجابة على االستبيان، أعدت الباحثة التعليمات بشكل بسيط ومفهوم من العينة، للحصول على  . تعليمات االستبيان :  3.3.  2

 ووضحت مع االمثلة كيفية اختيار البديل المناسب لكل فقرة بما يعبر عن رأي الطالبة الفعلي. 
طبقته على عينة صادقا وثابتا،    بعد ان فرغت الباحثة من اعداد االستبيان، محاولة بما أمكن لجعلهالدراسة االستطالعية:  .  4.  3.  2

( التعرف على وضوح الفقرات والتعليمات للعينة من حيث الصياغة  1( طالبة من مجتمع البحث لألغراض االتية :  20عشوائية بلغت )
وقد تبين وضوح .  ( ليتسنى للباحثة اإلجابة عن اي استفسارات محتملة من العينة3( معرفة المدة الالزمة لتطبيق االستبيان. و2والمعنى. و

 ( دقيقة.  16وأن متوسط الوقت الالزم لإلجابة هو )( دقيقة 18الى  15الفقرات، وقد تراوح الوقت المستغرق لالجابة ما بين )
( معامل  1لتحليل البيانات وعلى النحو اآلتي :    (SPSS)استعملت الباحثة الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  . الوسائل االحصائية:  3
( المتوسط  3(. وCronbach Alpha Formulaكرونباخ )  -( معادلة ألفا2( . وPearson Correlation Coefficientرتباط بيرسون )ا

 الحسابي واالنحراف المعياري والوزن المئوي.    
 الفصل الرابع : عرض البيانات وحتليلها ومناقشتها

 المحور االول: طريقة تدريس األكاديمي المثالي .أ
 : جدول المتوسطات المتعلقة بطريقة تدريس األكاديمي المثالي )المحور االول(6الجدول 

االنحراف  المتوسط  المثالي:  كاديمياأل تسلسل الفقرة/ 
 المعياري 

 0.601 4.24 يجعل ما يدّرسه مفهوما  فهما  تاما   1-أ
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 0.615 4.32 يتصف بالتنظيم 2-أ
 0.562 4.34 يتسم بالمرونة  3-أ
 0.722 4.39 يتبنى التعليم التجريبي 4-أ
 0.585 4.40 مبدع 5-أ
 0.679 4.47 وممارسات مناسبة يدعم تدريسه بوسائل  6-أ
 0.593 4.50 تحاور مع طلبته اثناء التدريس ي 7-أ
 0.656 4.46 في التدريس الحديثة التعليم تقنيات عمليست 8-أ
 0.706 4.44  هيكل تعليمي غير تقليدييتبنى  9-أ
 0.591 4.55 ومعتقداتهم  الطلبةآراء يأخذ بنظر االعتبار  10-أ
 0.661 4.43 يمكن استرضاؤه  11-أ
 0.641 4.54 يدعم مساهمة الطلبة الفعالة في محاضراته  12-أ
 0.687 4.51 يقبل اقتراحات الطلبة في كيفية ادارة الدرس 13-أ
 0.572 4.57 يشجع الطلبة على التفكير النقدي 14-أ
 0.688 4.28 ال يحدد نفسه في سياقات التدريس التقليدية 15-أ
 0.890 2.04 يشجع الطلبة على البحث  16-أ

ان    البات؛ اجابات الط  ظهرتالمثالي اتباعها. و   كاديميطريقة التدريس التي ينبغي على األ  في المحور االولمجموعة االسئلة  أخذت  
". على سبيل المثال، يبدو بشدة  يميلن الى "أوافق" وبعض الحاالت تميل نحو "ال اوافق    نالمعطاة بما ان اغلبه  فقراتمع الهن يتفقن  اغلب

يؤكدن في الوقت ذاته على    نالمثالي ان يدعم درسه بوسائل وممارسات مناسبة، لكنه  كاديميعلى ان على األ  بشدة( توافق  )ان االغلبية  
المثالي ان يأخذ    كاديميعلى ان على األ  بشدة( يوافقن  )  هناعل بين األستاذ والطلبة. كما يبدو انالحوار بوصفه شكال  من أشكال التف

أيضا ، حيث يحدد الطلبة اهمية الحوار النقدي،   فقرةتدعم دراسات أخرى هذه الو بنظر االعتبار رأي الطلبة لكي يضمن مساهمتهم الفعالة.  
 ,Kyridis & Dinas)"  المسلم بهاالنقد وحتى التشكيك بالمعرفة    داتهم النهم قادرون علىحيث ُيسَمح لهم بالتعبير عن ارائهم ومعتق"و

تبني هيكال تعليميا غير   على   كاديمياألاالستاذ  التي تؤكد على قدرة    فقراتاضافة الى ذلك، هنالك موقف ايجابي من ال.  (84 :2002
من االتصال به بسهولة، ويتيح للطلبة ان يساهموا في وضع سياقات ته  طلبالمثالي يتمكن    كاديميتقترح بحوث أخرى "أن األو .  تقليدي

 .  (Epting et al, 2004:182) المساق واجراءاته، ويوفر التنوع المميز في المساق، ويوفر بيئة تعلم مريحة للطلبة"
 الثاني(  لمحورالمثالي )اكاديمي المتعلقة بمعرفة األ : جدول المتوسطات 7الجدول  املثالياحملور الثاني: اجلانب املعريف لالكادميي 

االنحراف  المتوسط  المثالي:  كاديمي: األفقرةلا
 المعياري 

 0.619 4.33 عنده نشاط بحثي مستمر  1-ب
 0.890 4.05 بحوثه في مؤتمرات  شاركمن الضروري ان ي 2-ب
 2.301 1.81 بحوثه في بلدهنشر البد ان ي 3-ب
 1.026 3.89 في تخصصه العلمي عنده معرفة  4-ب
 0.783 4.30 ال يتصف باالنفرادية المعرفية 5-ب
 1.130 2.28 ليس ملزما  بتقديم مؤلف جديد 6-ب
 1.094 3.77 بحوثا  ومقاالت جديدة نشري 7-ب
 0.625 4.46 على اطالع دائم بالتطورات الجديدة في حقل اختصاصه  8-ب
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 0.593 4.52 بالتحقق من صحة ما يعرفهيهتم  9-ب
 0.671 4.46 ليس متعلقا  بمعتقدات علمية قياسية  10-ب
 0.848 3.79 عنده معرفة بعلم االحصاء  11-ب
 0.587 4.33 قادر على تحويل النظرية الى تطبيق  12-ب
 0.613 4.15 يدعم تداخل الحقول المعرفية 13-ب

(  %51تشير المجموعة الثانية من االسئلة الى المعرفة العامة التي ينبغي على األستاذ المثالي ان يحصل عليها.  ويبدو ان الطلبة يوافقون )
ة ان على األستاذ المثالي ان يساهم دائما في مشاريع البحوث، بينما يوافقون موافقة تامة على ان عليه ان يكون مهتما  بالتطورات الجديد

(.  وتحدد نتائج دراسة سابقة استعملت عينة متنوعة من طلبة الدراسات االولية الذين سجلوا للدراسة اربع  %50.5في حقل اختصاصه )
سنوات في احدى الجامعات معالم صورة أستاذ الكلية المثالي، وبصورة عامة كانت الصفات االكثر ذكرا  لألستاذ "المثالي" هي ان يكون 

 (.  Strage, 2008( )%46.8صاحب علم )
 جدول المتوسطات  المتعلقة بعالقات األكاديمي المثالي بالطلبة )المحور الثالث( 8الجدول  عالقات األكاديمي المثالي بالطلبةج.  

االنحراف  المتوسط  المثالي:  كاديمي: األفقرةال
 المعياري 

 0.586 4.37 حترم وقت الدرس ي 1-ج

 0.538 4.46 الطلبة متواضع ويحترم  2-ج

 0.578 4.42 تسم بروح مرحةي 3-ج

 0.538 4.61 ثير الدافعية لحب الدرس والتحضير ي 4-ج

 0.503 4.63 هتم بحضور الطلبة الى الدرسي 5-ج

 0.580 4.58 يفهم اساليب الحياة الحديثة  6-ج

 0.606 4.57 متلك روح التسامح والغفراني 7-ج

 0.951 4.36 المرحلة العمرية لطلبتهتفهم مشكالت ي 8-ج

 3.686 1.89  االتزان االنفعالييتسم ب 9-ج

 0.763 4.48 وقت الدرسبعد   عنده روح التعاون حتى   10-ج

 0.940 1.60 عنده القدرة على االعتراف بالخطأ   11-ج

 1.299 2.75 توقعاته عن طلبته عالية  12-ج

 0.649 4.53 والتزاماتهم ضغوط الدراسة على الطلبة  يفهم  13-ج

 0.686 4.54 ال يماطل في مواعيده 14-ج

 0.608 4.61 ثابت في مواقفه  15-ج

 1.473 2.40 مقبولة وتوزيع الدرجات على النشاطاتطرائق تقويمه  16-ج

 0.561 4.63 يتسم بالعدالة بين الطلبة  17-ج
 0.509 4.71 عالقات شخصية ال يتصرف بناء  على   18-ج
 0.861 4.46 ودي وحنون ويتفقد طلبته    19-ج
 0.800 1.45 الفريق الواحد يعزز فكرة  20-ج
 1.089 3.49 ديمقراطي في ادارة الدرس  21-ج

تظهر االجابات ان  نتعامل هنا مع موضوع العالقات بين األكاديمي المثالي وطلبته عند المضي الى المجموعة الثالثة من االسئلة حيث  
الطالبات يتصورن ان األكاديمي المثالي يجب ان يحترم وقت الدرس. ويوافقن بشدة على ان عليه ان يكون متواضع ويحترم الطلبة 
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 Kyridis(. ويميل أغلب الطلبة في دراسة مماثلة )%61.5(، ويظهر تفهما  ألسلوب حياة الطلبة )%63(، ويتسم بالروح المرحلة )64.5%)
& Dinas, 2002: 84  الى تحدي "سلطة" األستاذ، النهم يعتقدون ان أستاذ الكلية المثالي "يجب أن ال يعد افكاره ومعتقداته هي )

االفكار الصحيحة، لكن عليه ان يكون منفتحا  على االفكار والمدارك الجديدة." ومع ذلك أظهرت النتائج في دراسة أخرى أن الطلبة  
الى   يميلون  سنا   )األكبر  طلبتهم  مع  وانفتاحا   شخصية  اكثر  عالقة  يكونون  الذين  أولئك  وليس  الكفوئين  المدرسين   & Hillتفضيل 

Christian, 2012  وربما يرتبط هذا االستنتاج مع حقيقة ان الطلبة االكبر سنا  يهتمون أكثر بتوجههم االكاديمي، ولذلك يميلون الى .)
لها ارشادهم. ويبدو أن السمات االخرى في مجموعة المحور الثالث هي أن طرائق تقويمه اختيار أساتذة يحتلون مكانة يمكنهم من خال
والثبات على مواقفه واتسامه بالعدالة وعدم اخذه بالحسبان العالقات الشخصية في تقييمه ، وتوزيع الدرجات على النشاطات تكون مقبولة

 المثالي يجب ان يكون عادال بين الطلبة بمختلف المواقف. من العينة ان األستاذ  % 66.5للطلبة، ولذلك تعد 
جدول املتوسطات املتعلقة بشخصية األستاذ املثالي االجتماعية )احملور :9اجلدول  شخصية األستاذ املثالي االجتماعيةد. احملور الرابع :

 الرابع
االنحراف  المتوسط  : األستاذ المثالي: فقرةال

 المعياري 
 0.614 4.27 الحياة العامة االوسعمنعزل عن  1-د
 0.748 3.82 يتعاون مع السلطات أو مؤسسات الخدمات العامة  2-د
 0.726 3.78 يتعاون مع المنظمات المحلية 3-د
 0.789 3.50 عضو في ما ال يقل عن جمعية واحدة  4-د
 0.739 3.58 يساهم مساهمة فعالة في البرامج التطوعية  5-د
 0.822 3.13 دعوات وسائل االعالمال يلبي  6-د
 0.982 2.36 نقابي 7-د
 0.637 4.29 المجتمع  توعيةيساهم في  8-د
 0.854 4.38 ليس مسيسا    9-د
 0.669 4.38 يعطي حلوال  للمشكالت الكبيرة التي تصيب مجتمعه  10-د
 1.470 3.49 ال يتبع الحلول التقليدية المحايدة  11-د
 0.595 4.37 مفتوحة على االنترنت للتواصل والتعاون يحتفظ بصفحة  12-د

 0.726 4.17 عنده نشاط ثقافي 13-د
المثالي االجتماعية وعالقاته مع المؤسسات االجتماعية والعامة    كاديميثم نتقدم نحو المجموعة الرابعة من االسئلة التي تنظر في مكانة األ

عينة بشدة وافق الوتالمحلية.    منظماتالو   مؤسساتالمثالي ان يتعاون مع ال  كاديميالمختلفة حيث تشير أغلب االجابات الى ان على اال
المثالي   كاديميعلى أن األ  بشدة%(    47.5%(.  ومع ذلك، يوافق )   56.5)  ال يكون مسّيسا  المثالي ان    كاديميأن على األ  فقرةعلى  

أن على األستاذ   عينة%( من ال  37.5)   تمتواجد ليس فقط لنقل المعرفة ولكن لتقديم حلول للمشكالت االجتماعية الكبيرة أيضا ، بينما اعتقد 
ان    فقرة%( يوافقن على    54)  اتذلك اكثر من نصف المستجيب  المثالي أن يكون قادرا  على البحث عن حلول غير تقليدية. اضافة الى

 على األستاذ المثالي ان يتصف بفعل نشاط ثقافي عام.
 هــــ: المحور الخامس: السمات االخالقية لالكاديمي المثالي  

 (محور الخامس)ال  المثالي بالسمات االخالقية لالكاديمي: جدول المتوسطات المتعلقة 10الجدول 

االنحراف  المتوسط  المثالي:  كاديمية: األالعبار 
 المعياري 

 0.701 4.65 ال يعتمد على عالقات المحاباة )الواسطة(  1-ه

 0.702 4.60 ال تسيره الدوائر السياسية  2-ه
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 1.055 2.27 المعتدل   قريب  من الفكر 3- ه

 1.107 4.03 اقفه السياسيةيعبر عن مو  4- ه

 0.890 4.39 سا  ليس مسيّ  5- ه

 1.070 3.79 يظهر معتقداته الدينية ال  6- ه

 0.545 4.69 السلوك المهذب يتصف ب 7- ه

 0.989 3.80 مواضيع الوطنيةليعبر عن آرائه بشأن  8- ه

 0.882 3.70 السائدة يتمسك بالتقاليد 9- ه

 0.859 4.34 يرفض "االستنساخ واللصق" 10 - ه
التي تؤكد التزام األستاذ   فقراتعلى العينة وافقت  المثالي. إذ يبدو أن الية لالكاديمي  خالقالسمات األاألكثر أهمية كما يبدو هو    لمحورإن ا 

مع عبارة أن على األستاذ المثالي ان يعبر عن    شديدااتفاقا    الباتتفق معظم الطتتبتجنب جميع أشكال المحاباة والفساد السياسي. وهكذا  
هي الموافقة على فقرة تمسك االكاديمي  بصورة عامة    الباتإن استجابات الطو السياسية بيد إنه ال يعبر عن حزب سياسي بعينه.    معتقداته

 المثالي.  كاديميعلى الروح االخالقية التي يجب ان يتصف بها األ العينة من  %73.5على كل حال، يوافق  بالتقاليد السائدة في المجتمع. و 
 السادس : تقييم االكاديمي المثالي للطلبةو. المحور 

 : جدول المتوسطات المتعلقة بتقييم األستاذ المثالي للطلبة )المحور السادس( 11الجدول 

االنحراف  المتوسط  العبارة: األكاديمي المثالي: 
 المعياري 

 0.627 4.72   يجري تقييمات ذاتية 1-و

 0.642 4.76 يدعم اجراءات التقييم التي تعتمد آراء الطلبة 2- و

 1.283 3.53 يسعى للحصول على تقييم يعتمد على آراء الزمالء 3- و

 1.054 2.99 ال يقبل تدخل الدولة فيما يتعلق بعملية التقييم  4- و

 0.616 1.35 ليس موضوعيا   5- و

 1.207 2.46 تثبت الجدارة  اساليبيتبع  6- و

 1.048 2.12 يعارض التصويت المفتوح على اعادة انتخابه  7- و

 1.055 2.17 بشان التقييمات السرية ستفتاءات يدعم اال 8- و

 0.838 1.46 ممثلي الطلبة  يدعم تضمين االجتماعات  9- و

 1.128 3.93 يدعم نشر القرارات التي تتخذ في االجتماعات 10- و

 0.992 3.99 في تقييم الطلبة النشاطات المختلفة ُيدخل  11- و

 0.960 4.06 يؤيد أسلوب اجراء امتحانات عند نهاية كل فصل  12- و

 0.947 1.59 لثيعارض امتحانات الدور الثا 13- و

 0.667 1.42 يميل الى تشكيل االختبارات بين الموضوعية والمقالية     14 - و
( يعتقدن ان التقييم الذاتي  %78وأخيرا  وليس آخرا  يبدو أن للطلبات رأي واضح حول تقييم األستاذ المثالي. فتبين ان الغالبية العظمى منهن )

على األستاذ ان يدعم التقييم الذي يعتمد على راي الطلبة. ومع ذلك، يبدو ان  ( موافقة شديدة على عبارة ان  %77.5أساسي، بينما يوافق )
وان يتبع   عند العينة آراء محايدة فيما يتعلق بالتقييم الذي يعتمد على األساتذة اآلخرين. كما يبدو انها تؤكد على التزام األستاذ بالموضوعية،

ومشاركة ممثلي الطلبة في االجتماعات العامة. واظهرت المستجيبات فيما يتعلق بتقييم    عمليات اثبات الجدارة، وأن يدعم االستفتاءات السرية
( التي تشير الى أهمية االمتحانات في نهاية كل فصل وحساب النشاطات المختلفة في  12( و)و11الطلبة موقفا  ايجابيا  تجاه الفقرتين )و

 Epting etالطالبات تحمل نمطا متكررا مع طلبة بالعمر ذاته في االدبيات )ضمن درجة التقييم. يبدو أن الصور الوصفية التي رسمتها  
al; Feldman, 1988; Carlan, 2001 فقد أدى العمر في الدراسات المذكورة دورا  بارزا ، فان الطلبة االكبر سنا  وصفوا األستاذ المثالي ،)
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ختار الطلبة االوسط في العمر سمات مثل "مرح" و"متحمس" عندما بأنه منظم ومرن، وقدموا صورة الصف المثالي على انها منظمة. وا
نا  اشاروا الى األكاديمي المثالي وغالبا  ما وصفوا مساقهم المثالي بأنه مسٍل وتفاعلي وجاذب. واظهرت نتائج بحث اخر أن الطلبة االكبر س

اك عالقات  يكّونون  الذين  أولئك  على  الكفوئين  المحاضرين  الى تفضيل  )يميلون  وانفتاحا  مع طلبتهم   ,Hill & Christianثر شخصية 
 (، وقد يرتبط هذا االستنتاج مع حقيقة ان الطلبة االكبر سنا  أكثر اهتماما  بتوجههم االكاديمي.  2012

 اخلالصة 
ويمكن التواصل معه والذي  هنالك سمات معينة تكرر اختيارها تكرارا  كبيرا ، مثل األكاديمي الحكيم صاحب العلم لكنه في الوقت ذاته ودود  

(. ومن ناحية أخرى، وجدت بعض االجابات الغامضة،  Wagenaar, 1995يألفه الطالب االعتيادي وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة )
يمي المثالي  بالدرجة االساس فيما يتعلق بدور األستاذ خارج نطاق الجامعة. وهنالك عبارات تميل فيها العينة الى الموافقة على ان األكاد

يجب ان يتدخل في القضايا التي ال تقتصر على اختصاصه العلمي. ويبدو فيما يتعلق بطريقة التدريس ان العينة تعتقد أن على األكاديمي  
التحدث مع طالبه، وأخذ رأيهم   لقدرته على  انهن أعطن قيمة كبيرة  التكنولوجية بيد  للوسائل  المختلفة  التطبيقات  في  المثالي ان يستعمل 

مارسات االعتبار، واعتبار الطلبة جزءا  ال يتجزأ من العملية التعليمية. كما وافقت العينة على الفقرات التي تؤكد على التفكير النقدي، والم
البحث   الطلبة في برامج  العامة لالكاديمي، واشراك  البحث  العينة نشاطات  التقليدية والنشاطات االبداعية. وفضال عن ذلك، قدرت  غير 

ان  المختلفة. وتتبع مجموعة المحور الثاني النمط ذاته حيث االعتقاد أن على األكاديمي المثالي ان يتمتع بمعرفة كاملة بحقله التعليمي، و 
 عليه القدرة على تحويل النظرية الى تطبيق واعطاء بعد ملموس اكثر للعملية التعليمية. ولذلك كانت هناك موافقة على الفقرات التي تؤكد 

ى قدرة األكاديمي على نشر مقاالته ومطبوعاته الجديدة وعلى البحث عن معارف جديدة من دون التمسك بالمعتقدات العلمية القياسية عل
(. وبينت العينة ان االستاذ المثالي هو القريب من طلبته، أي ودود، وجدير بالثقة ويتطلع  Seldin, 1993وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )

طريقة تفكيرهم ومعيشتهم، وتعد العملية التعليمية عملية اجتماعية، ولذلك مطلوب من األساتذة ان يظهروا شعورهم وتكتمهم فيما يتعلق  لفهم  
(. ويقدر الطلبة بصورة عامة التواصل الصادق حيث يخلق األستاذ جوا  ودودا   Giroux, 1988بالخلفية المادية واالجتماعية لكل طالب )

كما يؤمن االغلبية بأن على األستاذ المثالي ان يتفاعل تفاعال  دائما  مع الحياة العامة لكي يقوم بنشاط ثقافي وسياسي وان يستخدم   و"مريحا ".  
( بدور المصلح المفكر الذي يستعمل النشاط  Aronowitz & Girouxسلطته في تغيير المجتمع. ويمكن جمع هذه االجابات مع  ما عّرفه )

يوجه الميدان السياسي: "اي ان المفكرين وهم جزء من طبقة أو مجموعة أو حركة محددة يعملون على اعطائها تماسكا  ووعيا  التعليمي لكي  
والسياسية"   واالجتماعية  االقتصادية  الحقول  في  اوال   Aronowitz & Giroux, 1993: 155)بوظيفتها  المصطلح  هذا  واستعمل   .)

(Gramsci ,1971الذي حلل الوظي  ) ،فة االجتماعية للمفكرين حول اصناف المدرسين اآلتية: المفكرين المصلحين، والمفكرين الناقدين
والمفكرين المتخفين، والمفكرين المسيطرين. وكما يذكر، "لم يعد نمط المفكر الجديد يكمن في الفصاحة ... لكن في المساهمة الفاعلة في  

(. يهمنا في هذا السياق المفكرين Gramsci, 1971:10ع الدائم" وليس مجرد الخطيب..." )الحياة العملية بصفة الباني والمنظم و"المقن
المصلحين النهم هم الذين يضعون حجر األساس للتعليم النقدي، وأكدت عينة الطالبات فيما يتعلق بشخصية األكاديمي المثالي على سمات  

ي هذا التحرر ان ليس على األستاذ ان يتبع االجراءات القانونية المتبعة في التجمعات  مثل النزاهة واالخالق، والجدارة والتحرر الفكري. وال يعن
ذ الذي  واالنتخابات المختلفة، وانما يعني بالدرجة االساس صورة ألستاذ ال يهاب التعرض لالنتقاد والتقييم من الطلبة ومن زمالئه، انه األستا

حزاب السياسية المختلفة. وأخيرا  وليس آخرا ، يقدر الطلبة األستاذ الذي يقّيم الطلبة ليس على  يعبر عن معتقداته السياسية لكنه ليس بوقا  لأل
 (  Patrick and Smart, 1998اساس االمتحانات النهائية فقط، ولكن على اساس النشاطات االخرى ابضا  )

 من خالصة البحث استنتجت الباحثة ما يأتي:  املناقشة واالستنتاج:
مات معينة يمكن ان يجتمع عليها جميع طلبة الجامعة على انها هي تحديدا سمات االكاديمي الجامعي المثالي". فلم يتفق  "ليس هناك س .1

ون بشدة الطلبة ال بالدراسة الحالية وال بالدراسات السابقة على سمة محددة يمكن اقترانها باالستاذ المثالي. فهناك بعض الطلبة مثال، من يتفق
لود" و"التعاون" و"التعاطف" والسماح باالتصال المباشر"، على انها سمات االكاديمي المثالي، في حين يفضل طلبة اخرون  مع سمات مثل "ا

 االكاديمي الجاد الذي يضع حدا معينا بينه وبين الطالبة، والذي يستفز دافع التحدي لديهم ومن يدفعهم نحو البحث والتقصي عن المعلومة.
ا القول؛ سمات  النفسية وسمات  وخالصة  الطالب بما يتفق مع حاجاته  التي يدركها ذلك  السمات  المثالي عند "طالب معين" هي  الستاذ 

 شخصيته !
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يؤثر االكاديميون ذوو السمات المثالية بشكل إيجابي في أداء الطالب وإنجازاتهم من ناحية، ومن ناحية اخرى في تطوير المؤسسات  .2
 الثقافية لبلدانهم حسب وجهة نظر المستجيبات.           التربوية واالقتصادية والسياسية و 

 التوصيات واملقرتحات
يمكن للباحثة اختزال السمات المثالية لالكاديمي بحسب نسبة الموافقات الشديدة من أوال: التوصيات : تاسيسا على نتائج البحث الحالي،  

"موافقات شديدة" من طلبة جامعيين في دراسات عالمية عدة. ومن اهم  عينة البحث الحالي على فقرات االستبيان، والتي حظيت ايضا على
الجامعي، وايضا طلبة   التدريس  المبتدئين في  التدريسية سيما  الهيئات  الباحثة االكاديميين من اعضاء  التي توصي  المثالية  السمات  تلك 

 دة منها وهي كما يأتي: الدراسات العليا الذي يتطلعون الى مهنة التدريس الجامعي االخذ بها واالفا
  الشغف بالتدريس، أن يكون مبدع ا في تدريسه، ولديه القدرة على نقل المعرفة والخبرة. مع اننا نتوقع الخبرة من أستاذ جامعي في مجاله،  .1

ي ولكن المثالي منهم يتقن هذا الموضوع، فيقدم محتوى المادة بطريقة تدفع الطالب إلى اجراءات ملموسة سريعة ُتحدث لهم تغييرا ايجابيا ف 
 كهم وبكالم اخر في نتائج التعلم. سلو 

كيفية ادارة الصف الدراسي: يتحمل جميع األساتذة مسؤولية إدارة الصف الدراسي وقيادته، ولكن األستاذ المثالي يجعل جميع الطالب  .2
ضييق الخناق على  يساهمون من دون أن يكون مدير ا دقيق ا. ويشجع أفضل األساتذة حوار الطالب ولكن ال يسمحون للطالب الفرديين بت

زمالئهم أو السيطرة على المناقشات. فيقوم األستاذ المثالي بمحادثات خاصة مع الطالب الذين يعانون من مشاكل لتصحيح السلوك المسيء 
 أو غير الالئق.  

الجتماعات عادل ومتمحور حول الطالب، يلتزم األستاذ المثالي بمعرفة كل طالب وتخصيص وقت من جدوله خارج الفصل الدراسي   .3
الطالب الفردية. فيوفر التفاعل غير الرسمي مع الطالب فرصة لألساتذة المتميزين لتقييم أدائهم في الفصل الدراسي. وليؤكد عضو هيئة 
 التدريس الذي يهتم بالطالب، أن التدريس هو شغف وليس مجرد وظيفة. وسيضمن االستاذ العادل والملتزم بنجاح طالبه احترامهم لمالحظاته

 النقدية.  
يعد تحفيز طلبة الجامعة للتعلم من أصعب المهام التي يواجهها عضو الهيئة التدريسية، مع وجود مجموعة متنوعة من الطالب الذين   .4

ب لديهم جميع ا مجموعة متنوعة من الحياة المنزلية واالهتمامات الشخصية، فعلى االكاديمي المثالي تصميم تجربة تعليمية تشرك جميع الطال
 وتحفز كل منهم على بذل قصارى جهده. ويمكن أن يؤثر تصميم تجربة الفصل الدراسي وسلوك المعلم وأنواع المهام على تحفيز الطالب. 

أن يقدم أنشطة تفاعلية تساعد الطالب على التعرف على بعضهم البعض واالندماج في المادة. وتتجلى الثقة بالنفس في كيفية تشجيع  .5
 فكار الجديدة، ويشجع النقاش الحر والتحليل النقدي لنقاط المحاضرة.  الطالب على تحدي األ

بعد الحصول على نتائج البحث الحالي، وردت تساؤالت في ذهن الباحثة تتعلق بالموضوع الحالي، تحتاج الى اجابات ثانيا : المقترحات:  
ي. وخالصة تلك التسؤاالت يمكن تضمينها من خالل عناوين من خالل بحوث يمكن ان تكمل الفائدة التي ترجوها الباحثة من البحث الحال

 لبحوث اخرى و كما ياتي : 
 "دراسة مقارنة بين استجابات الطلبة المتفوقين والطلبة المتاخرين دراسيا على استبيان سمات االكاديمي المثالي" .   .1
 ية الجدد" .  "بناء برنامج ارشادي لتشكيل سمات االستاذ المثالي لدى اعضاء الهيئة التدريس .2
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