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 دور االهداف التربوية في بناء شخصية التالميذ في المرحلة االبتدائية

       
 ممخص البحث :

تعد األهداؼ التربوية أساسا في بناء شخصية التمميذ، و قد هدؼ البحث الحالي الى تعرؼ دور االهداؼ التربوية في بناء شخصػية التمميػذ 
 بالمرحمة االبتدائية. 

توصػياص و و بعد تطبيػؽ المييػاس المعػد مػف قبػؿ الباحػث لمعرفػة مراء المعممػيف و المعممػاص و اسػتخ ص النتػائ  خػر  البحػث بعػدد مػف ال
 الميترحاص ،أهّمها:

 التوصيات:
 أهمية بناء االهداؼ التربوية بما يراعي الييـ العراقية العربية و يدعوا لوحدة العراؽ. -
 مراعاة االهداؼ التربوية لمصحة النفسية و التوافؽ النفسي لمت ميذ. -

 المقترحات:
 .اعداد مؤتمر تربوي عراقي لمناقشة الفمسفة و االهداؼ التربوية  -
 اعداد دراسة تشمؿ كافة انحاء العراؽ لمعرفة االهداؼ التربوية. -

The Role Of Educational Target In Structure Pupils Personality At Primary Stage 
Assistant Professor Dr.Sufian Saeb Al_Maddidi 

University Of Baghdad 
Psychological AND Educational Research Center  

Summary:  
      Educational objectives are mainly in structure  the character of the student, and the objective of the 
current research to know the role of educational aims  in structure  the personality  of the student in the 
primary stage. 
       And after applying the standard prepared by the researcher to know the views of teachers and 
parameters and draw conclusions, the research came out with a number of recommendations and 
proposals., 
Recommendations: 
-The importance of structure  educational aims, taking into account the Iraqi Arab values and calling for 
the unity of Iraq. 
-Taking into account the educational aims  of mental health and psychological adjustment  of students. 
Proposals: 
- Preparation of an Iraqi educational conference to discuss the philosophy and educational aims. 
- Preparation of a study covering all parts of Iraq to know the educational aims. 
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 المبحث األول 
 أهمية البحث و الحاجة اليه : 

يعػػد الطالػػم المدرسػػي مػػف أهػػـ أساسػػياص التعمػػيـ ، و تيػػـو األهػػداؼ التربويػػة بتحديػػد أهػػـ مػػا يحتا ػػ  المعمػػـ مػػف حػػدود 
ييػػـو عمػػى أساسػػها ببنػػاء الطالػػم فكريػػا و ا تماعيػػا و عمميػػا و دينيػػا ، و اف بنػػاء م تمػػم متطػػور ممتػػـز منفػػت  عمميػػا 

لمعرفػػة طػػريييف لبنػػاء األنسػػاف يتو ػػم عمينػػا تحديػػد األهػػداؼ و يتفاعػػؿ مػػم معطيػػاص الحيػػاة ال ديػػدة مؤمنػػا بػػالعمـ و ا
معرفػػة الصػػال  منهػػا لبنػػاء ال يػػؿ و تمهيػػدة لنهاػػة عمميػػة تتوافػػؽ مػػم متايػػراص العػػالـ ال ديػػد التػػي تختمػػؼ تمامػػا عمػػا 

 ألفناة سابيا و ما تعمم   يمنا ، بؿ أنها أحيانا تتعارض مم األهداؼ و الفمسفة التي تعممنا بمو بها. 
اف بناء الشخصية مف أولوياص العمػـو النفسػية ، و مػم تعػدد الدراسػاص التػي تناولػص الشخصػية و أسػاليم اعػدادها ، و "

الدراساص التي تناولػص أنػواع الشخصػية يتحػتـ عمينػا أياػا البحػث ال ػدي عػف أسػاليم بنػاء الشخصػية الحدي ػة المواكبػة 
 (55،ص6102)عدس، "لمعصر و التطور العممي المتسارع

أما الحديث عف المرحمة االبتدائية فأن  يأخذ أبعادا أخػر  ك يػرة ، فهػذة المرحمػة أسػاس التعمػيـ و أسػاس التربيػة و تيػـو "
التربيػػة الحدي ػػة باالهتمػػاـ بهػػذة المرحمػػة الدراسػػية بشػػكؿ كبيػػر ، بػػدءا بمعمػػـ المرحمػػة األولػػى وصػػوال الػػى تخػػر  دفعػػاص 

ة حتػػى مػػف ال انػػم االقتصػػادي و تكمفػػة التمميػػذ .. كمػػا تحسػػم مػػف ناحيػػة الت ميػػذ مػػف هػػذة المرحمػػة , اذ تحسػػم هػػذ
عمميػػػة  حسػػػام العمميػػػاص االلكترونيػػػة اذ تعػػػد معادلػػػة المػػػدخ ص و المخر ػػػاص .. فمػػػدخ ص العمميػػػة التعميميػػػة عػػػدد 

 (062،ص6112")الكناني،الت ميذ و مخر اتها عدد المتخر يف مف المرحمة بأ معها . 
اؼ التربوية يرتكز النظػاـ التربػوي العراقػي عمػى االيمػاف بػان سػبحان  و تعػالى و اعتبػار االنسػاف في ماموف االهد "و

قيمػػة عميػػا ، و يؤكػػد التزامػػ  بالدسػػتور فػػي اشػػتياؽ االهػػداؼ التربويػػة . بمػػا ياػػمف نشػػأة  يػػؿ متكامػػؿ البنػػاء عمميػػا و 
   (2،ص6112)وزارة التربية،."تربويا و صحيا

م مػوع السػػماص التػػي تكػّوف شخصػػية الفػػرد و هػذة السػػماص تختمػػؼ مػف فػػرد  خػػر ، حيػػث  يصػؼ مفهػػـو الشخصػػية"و 
. "يتفػػػرد كػػػؿ شػػػخص بمػػػا يميػػػزة وفيػػػا لمبنػػػاء االسػػػري و المدرسػػػي و  ماعػػػة االقػػػراف .. و  يرهػػػا مػػػف االسػػػبام االخػػػر 

 (022،ص0725)عيسوي،
هػداؼ تربويػة  تبنػي شخصػية ال يػؿ ال ديػد ، و تأتي اهميػة البحػث الحػالي مػف حا تنػا الػى فمسػفة تربويػة تنب ػؽ منهػا ا

فمف الصعم عمينػا فػي زمػف العولمػة و وسػائؿ التواصػؿ اال تمػاعي أف نعػايش أهػدافا تربويػة مػا زالػص تعمػؿ منػذ أك ػر 
مػػف خمسػػيف عامػػا خمػػص ، مػػم أف تمػػؾ االهػػداؼ تعػػد أساسػػا عمميػػا اذا أردنػػا االنطػػ ؽ منهػػا لبنػػاء أهػػداؼ أك ػػر سػػعة و 

 مم التطور العممي و التيني . تطورا متماشيا 
 مشكمة البحث : 

يعػد بنػػاء الشخصػػية مػػف أهػػـ أهػػداؼ التربيػػة فػػي الوقػػص الحااػػر ، اذ أننػػا نعػػد الطالػػم عمميػػا و تربويػػا اػػمف األهػػداؼ 
المستيبمية لبناء  يؿ قػادر عمػى ادارة الدولػة العراقيػة فػي العشػريف سػنة الميبمػة ، فكمػا هػو معمػـو فػي الدراسػاص العمميػة 

ميميػػة عبػػارة عػػف مػػدخ ص و مخر ػػاص حالهػػا حػػاؿ أيػػة عمميػػة انتا يػػة ، .. اف التربيػػة عمميػػة مسػػتمرة ، و العمميػػة التع
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عمػػى سػػبيؿ الم ػػاؿ ، عمينػػا أف  نخطػػط لػػ  لمػػا  6107ببسػػاطة  أف مػػف يػػدخؿ مػػف االطفػػاؿ فػػي المرحمػػة االبتدائيػػة عػػاـ 
عػة سػنواص .. عاما .. اذ أف مرحمة االبتدائية سص سنواص و ال انويػة سػص سػنواص و ال امعػة بمعػدلها العػاـ ارب 02بعد 

كـ مف طمبة المرحمػة االبتدائيػة سػيذهبوف الػى سػوؽ العمػؿ و مػاذا وفرنػا لهػـ  6105فبهذة الحالة عمينا أف نخطط لعاـ 
 ؟ هؿ أننا خططنا ليستوعبهـ هذا السوؽ ؟ أـ أنهـ سيصبحوف بطالة و بطالة مينعة في دوائر معينة ؟ 

توافػػؽ مػػم واقػػم الحػػاؿ و يسػػتطيعوف أف يتكيفػػوا مػػم مهػػف ليسػػص هػػؿ قمنػػا ببنػػاء شخصػػياتهـ بمػػا يػػوازي قػػدرتهـ عمػػى ال
 امف تخصصاتهـ و يعمموا في م االص بعيدة عف اختصاصهـ ؟ 

اف األهػداؼ التربويػة الواقعيػػة اليائمػة عمػى فمسػػفة تربويػة واقعيػة تسػػتطيم تحييػؽ كػؿ مػػا ذكرنػاة أعػ ة . اال أف المشػػكمة 
 في التطبيؽ . 

لحػالي فػي قابميػة التربػوييف العػراقييف عمػى تػدارس واقػم التربيػة العراقػي و دراسػة مػا يمكػف مف هنا تبرز مشػكمة البحػث ا
انياذة عمى مد  خطة طويمة األمد . و خطة أخر  قصيرة األمد تام في أولوياتهػا اعػادة النظػر بفمسػفة الدولػة بشػكؿ 

 عاـ ، و الفمسفة التربوية عمى و   الخصوص .
 اهداف البحث :
 حالي الى يهدف البحث ال

 تعرؼ دور االهداؼ التربوية في بناء شخصية الت ميذ في المرحمة االبتدائية .
 هؿ هناؾ فروؽ ذاص داللة احصائية بيف المعمميف و المعمماص في تحديد ما يهدؼ البحث لدراست ؟ 

 :   حدود البحث
   6102 – 6102معمماص المرحمة االبتدائية في مدينة باداد لمعاـ الدراسي و معممو     

 تحديد المصطمحات : 
 الدور : تعرف  قواميس الماة بأن  دورة الشيء المتمركزة في موقؼ معيف.

 (.22،ص6102)الرفيعي،( نموذ  مف السموؾ المتوقم و المرتبط بموقؼ معيف0722عرف  )ميريؿ  
 االخػػػػػػريف يػػػػػػر  انػػػػػػ  مػػػػػػا ييػػػػػػـو بػػػػػػ  السػػػػػػموؾ النفسػػػػػػي فػػػػػػي موقػػػػػػؼ معػػػػػػيف بع قتػػػػػػ  مػػػػػػم  (0725بارسػػػػػػونز  )     

(Parsons.1996.p227) 
 يػػػػػػر  انػػػػػػ  يم ػػػػػػؿ الممارسػػػػػػاص السػػػػػػموكية لواحػػػػػػد أو أك ػػػػػػر مػػػػػػف االشػػػػػػخاص فمػػػػػػي اطػػػػػػار معػػػػػػيف (0772 بيػػػػػػدؿ)     

(Peadle.1994.p87) 
 األهداف التربوية : 

الهػدؼ : هػو  ايػػة أو قصػد ، والهػدؼ التربػػوي هػو عبػارة تصػػؼ مػا يسػعى لػػ  المدرسػيف مػف تاييػػر فػي المتعممػيف وقػػد 
يكػػوف قصػػػير المػػػد  ) الهػػػدؼ السػػػموكي " نتػػا  خػػػاص "( وقػػػد يكػػػوف بعيػػػد المػػد  أي أنػػػ  )  ايػػػة مػػػف  ايػػػاص التربيػػػة 

 . "والتعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ "نتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
والهدؼ العاـ يعرؼ بأن  : عبارة عف  ممة إخبارية تصؼ عمى نحو مو ز االمكاناص التي بوسم المػتعمـ إظهارهػا بعػد 
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فػي فتػرة زمنيػة ال تيػؿ عػف اسػبوعيف وال تزيػد عػف سػنة دراسػية ، والهػدؼ التربػوي  تعمم  وحدة تعميمية أو منها  دراسي
 (002،ص6102،ي يصػػػؼ المهػػػاراص الكميػػػة النهائيػػػة التػػػي يتوقػػػم مػػػف المػػػتعمـ أف يظهرهػػػا بعػػػد عمميػػػة الػػػتعمـ ) قطػػػام
( ) مهاريػا  ( ) و ػدانيا  (  الهدؼ التعميمي : هو عبػارة تبػيف التايػر المر ػوم فيػ  والمنشػود احدا ػ  لػد  المػتعمـ ) فكريػا  

 . فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء الحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية أو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نهايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
الهدؼ السموكي التعميمػي : هػو االداءاص المحػددة التػي يكتسػبها الطمبػة فػي اػوء إ ػراءاص تعميميػة محػددة وتشػير الػى 

هػي ،  . ( Behavior , Condition , Degree ) السػموؾ والظػروؼ والشػروط والمعيػار كمػا فػي المصػطم  االتػي
تمػػؾ التايػػراص التػػي يػػراد حصػػولها فػػي سػػموؾ اينسػػاف الفػػرد وفػػي ممارسػػاص وات اهػػاص الم تمػػم المحمػػي أو الم تمعػػاص 

 (567،ص0726)عاقؿ،اينسانية
 بناء الشخصية : 

بأّنهػػا الطػػرؽ واالسػػت اباص التوافيّيػػة لمفػػرد مػػم بيئتػػ ا أي حالػػة التػػوازف بػػيف الػػدوافم الذاتّيػػة  (6106 كمػػؼ)عّرفهػػا العػػالـ 
 (Kimev.2012.p19)والُمتطّمباص البيئّية. 

يفّسػر الشخصػػية عمػػى أّنهػا الم مػػوع الشػػامؿ لخصػائص الفػػرد، واالسػػتعداداص البيولو ّيػػة  (6105 بػػريس)وكػاف تعريػػؼ 
ػػبة مػػف البيئػػة الخار ّيػػة، ويركػز هػػذا التعريػػؼ عمػػى النػػواحي وال وانػػم الداخمّيػػة التػػي  الموّر ػة، والخبػػراص واألنمػػاط المكتسن

ف شخصية الفرد.   (prese2015.p77)ُتكوِّ
مػػى أنهػػا االت اهػػاص والميػػوؿ المتأّصػػمة وال ابتػػة عنػػد اينسػػاف، والتػػي تاػػبط عممّيػػة الشخصػػّية ع( 0720بػػودف )عػػّرؼ 

  (010،ص 6102)الرفيعي،التوافؽ بيف الفرد وبيئت .
الشخصػػّية بأنهػػا م موعػػة مػػف االسػػت اباص واالسػػتعداداص واالت اهػػاص اال تماعّيػػة والمعرفّيػػة ( 0772روبػػاؾ )وعػػّرؼ 

 (26،ص0772)روباؾ،واالنفعالّية. 
 المبحث ال اني 

 األهداؼ التربوية )ميدمة تأريخي (
تعػػد االهػػداؼ التربويػػة احػػد  أهػػـ مػػا يتفػػرع مػػف الفمسػػفة التربويػػة أليػػة دولػػة مػػف دوؿ العػػالـ ، و تحيػػؽ تمػػؾ االهػػداؼ 

 (.  Candy,1989,P254من زاص الفمسفة التي واعص أل مها )
، اال أنهػػػا بييػػػص تحػػػص  0760س الدولػػػة العراقيػػػة عػػػاـ و قػػػد تػػػـ العمػػػؿ عمػػػى اي ػػػاد فمسػػػفة تربويػػػة عراقيػػػة منػػػذ تأسػػػي

مصطمحاص متفرقة بيف اليومية و العربية و االس مية .. و كاف العراؽ منذاؾ تحػص االنتػدام البريطػاني ، األمػر الػذي 
ـ  عمهػػػا تبيػػػى تػػػراوو بػػػيف الموافيػػػة و عػػػدمها فػػػي الفكػػػر التربػػػوي العراقػػػي . و عنػػػد تأسػػػيس ال مهوريػػػة العراقيػػػة بعػػػد عػػػا

بدأص محاوالص خ ولة لمتهيئة لفمسفة تربوية اال اف نظاـ الحكـ العسكري لـ يكف مهتما منذاؾ بهذة األمػور قػدر  0752
اهتمام  بت بيص أركاف دولت  مم عمم  الكبيػر فػي ادارة المعػارؼ ، و لكػف و ػود وزيػر عسػكري فػي ادارة وزارة المعػارؼ 

حاولػص الحكومػة  واػم الشػخص المناسػم  0720شػباط  2حييييػة. و بعػد منذاؾ لـ يمهد اال ػواء لييػاـ فمسػفة تربويػة 
فػػػي مكانػػػ  فبػػػدأ أوؿ وزيػػػر لمتربيػػػة  فػػػي تمػػػؾ الحكومػػػة  هػػػودا كبيػػػرة فػػػي التأسػػػيس لمفمسػػػفة التربويػػػة و واػػػم االهػػػداؼ 
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ء عػاـ تشػريف( ، حتػى  ػا 02الحيييية لمتربية في العراؽ . اال أنػ  أياػا لػـ يكمػؿ عممػ  بسػبم ااػطراباص مػا سػميص )
و تـ التأسػيس لبنػاء فمسػفة تربويػة اشػتراكية اػمف االهػداؼ التػي كػاف يعمػؿ عميهػا الحكػـ السػائد منػذاؾ ، و تػـ  0722

بػػدء االنيػػ م عمػػى اليػػيـ التربويػػة التػػي واػػعص بػػيف  0721واػػم االهػػداؼ التربويػػة العامػػة و الخاصػػة .. و يعػػد عػػاـ 
فكيػػؼ تتحيػػؽ التربيػػة اليائمػػة عمػػى الفمسػػفة االشػػتراكية مػػم نظػػاـ  ، اذ ات ػػ  العػػراؽ ات اهػػا رأسػػماليا .. 0722-0727

رأسػػمالي يعػػيش حربػػا تطحػػف مػػواردة و أموالػػ  و تت ػػ  بػػ  الػػى التو ػػ  الرأسػػمالي ؟ و بهػػذا كانػػص أولػػى مراحػػؿ تخريػػم 
لمعػػراؽ ، فػػاالحت ؿ االمريكػػي  6110-0771االهػػداؼ التربويػػة و الفمسػػفة التربويػػة .. مػػرورا بسػػنواص الحصػػار أعػػواـ 

 ... و حتى ا ف.
تعد المرحمة االبتدائيػة مرحمػة حر ػة يحتػا  بهػا الطفػؿ الػى االهتمػاـ ، و معرفػة التعػايش اال تمػاعي و التوافػؽ النفسػي 
مم م موعت  التي يدرس معها. و التعرؼ عمى حياة المدرسػة قبػؿ معرفػة المػادة العمميػة و الدراسػية . لػذا يركػز صػانم 

تربويػػة عمػػى هػػذة المرحمػػة بعػػّدها األهػػـ فػي حيػػاة الطالػػم ، كمػػا رّكػػز عممػػاء الػػنفس المعرفػػي عمػػى الفمسػفة و االهػػداؼ ال
اهمية التعمـ في تمػؾ المرحمػة فاػ  عػف الحيػاة اال تماعيػة فيهػا ، اذ يػتـ انفصػاؿ الطفػؿ عػف االسػرة لوقػص طويػؿ مػف 

الي تبػػدأ التػػأ يراص اال تماعيػػة التػػي يعيشػػها النهػػار و هػػذا االنفصػػاؿ هػػو اعػػداد االطفػػاؿ ل عتمػػاد عمػػى انفسػػهـ ،و بالتػػ
، و أخػػذ السػػموكياص العامػػة و تيميػػدها و تيمػػص شخصػػية الصػػديؽ بػػدءا باسػػموم المعػػم و  بػػاألقرافالطفػػؿ منهػػا التػػأ ر 

المشػػاعر و الع قػػاص ... وصػػوال الػػػى االهتمػػاـ بػػالتعمـ و أخػػػذ المعرفػػة أ نػػاء الػػدروس . و هنػػػا عمػػى التربيػػة أف تأخػػػذ 
 ار أهمية التركيز عمى مبدأ التربية الخميية زائدا التربية العممية. باالعتب

و اذ  ليػد اهػتـ المنظػروف منػذ بػداياص اليػرف العشػريف بالهػدؼ التربػوي و تػـ تيسػيـ االهػداؼ وفيػا لحا ػة الم تمػم اليهػػا،
البيئػة فاػ  عػف الفػروؽ الفرديػة تعد المدرسة وحدة ا تماعية مصارة يتفاعؿ بها اناس مختمفوف في العمر و ال يافة و 

المو ػػودة اساسػػا اال أف هػػدفهـ االوؿ هػػو الػػتعمـ و التحصػػيؿ و لمػػا كػػاف هػػدؼ المدرسػػة األوؿ انشػػاء  يػػؿ قػػادر عمػػى 
اليػػراءة و الكتابػػة و اعػػداد الفػػرد اعػػدادا يمكنػػ  مػػف التواصػػؿ اال تمػػاعي و هػػذا مػػف االهػػداؼ التربويػػة التػػي يتاػػمنها 

، 0725اليػػػػائميف عمػػػػى العمميػػػػة التعميميػػػػة اال أف عمميػػػػة تحيييػػػػ  قػػػػد تكػػػػوف صعبة)ميتشػػػػؿ، المػػػػنه  و و يعمػػػػؿ عميػػػػ 
 (.022-021ص

 مفهـو الشخصية 
 الشخصية:

هػػػر مػػػف بعيػػػد فػػػي االرااػػػي ، و فػػػي الماػػػة االنكميزيػػػة ظالشخصػػػية  مصػػػطمحا تػػػأتي مػػػف الشػػػاخص أو السػػػواد الػػػذي ي
Personality    لمداللػػة عمػػى انفعػػاالتهـ او سػػموكهـ . و قػػد أشػػبم المصػػطم  تعنػػي الينػػاع الػػذي كػػاف يمبسػػ  المم مػػوف

بح ا و دراسة اذ تناولت  كافة المدارس النفسية و فصمص  زئياتػ  مػف خػ ؿ النظريػاص التػي درسػص مفهػـو الشخصػية و 
 ما تتأ ر ب  و تؤ ر ب  . 

بنػاء الخػاص بصػفاص الفػرد فالشخصية مف أصعم االصط حاص فهما  وتفسيرا . وبإي از يعنػي مصػطم  الشخصػية " ال
 وأنمػػػػػاط سػػػػػموك  الػػػػػذي مػػػػػف شػػػػػأن  أف يحػػػػػدد لنػػػػػا طرييتػػػػػ  المتفػػػػػردة فػػػػػي تكيفػػػػػ  مػػػػػم بيئتػػػػػ ، والػػػػػذي يتنبػػػػػأ باسػػػػػت ابات .
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، والػػػدوافم اال تماعيػػػة التػػػي تكتسػػػم عػػػف طريػػػؽ الػػػتعمـ مػػػم ةمرحمػػػة الطفولػػػلمورا ػػػة، والناػػػ ، وأسػػػموم التنشػػػئة خػػػ ؿ 
مػم في تشكيؿ الشخصػية حيػث أف مػا يصػدر مػف قػوؿ أو فعػؿ ال بػد وأف يكػوف منسػ ما  ردور كبيالخبراص المكتسبة، 

 (27،ص0720)دواف، .الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لمشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ءالبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
اص التػػي يعبػػر عنهػػا فػػي يعبػػارة عػػف انمػػاط دائمػػة مػػف االفكػػار والمشػػاعر والسػػموك -ويعػػرؼ ويسػػتف الشخصػػية بانهػػا:

 ظروؼ مختمفة .
بػص المسػتمر نسػبيا الخػ ؽ الشػخص ومزا ػ  وعيمػ  و سػدة وهػذا التنظػيـ هػو الػذي يعرفها ايزنػؾ عمػى انهػا التنظػيـ ال ا

 يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد تكيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم محيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .
 

 -:تنظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
نظرياص الشخصية عبارة عف محاوالص هدفها وصؼ البنياف العاـ لمشخصية التي تدؿ عمى فرديػة الشػخص وتميػزة فػي 

  .السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموؾ
 

  :نيؼ الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية، منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهنالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص عديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض منهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
   نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماص

تصػػنيفهـ بنػػاء عمػػى تػػوفر  بػػدال  مػػف محاولػػة تصػػنيؼ األفػػراد وفػػؽ بعػػض األنمػػاط السػػموكية المعينػػة، فهنػػا نعمػػؿ عمػػى  
  .مػػػػػػف  وانػػػػػػم الشخصػػػػػػية بعػػػػػػض السػػػػػػماص لػػػػػػديهـ عمػػػػػػى أسػػػػػػاس أف كػػػػػػؿ سػػػػػػمة مػػػػػػف السػػػػػػماص تم ػػػػػػؿ  انبػػػػػػا

عػرؼ كاتػؿ الشخصػية عمػى "أنهػا بنػاء مػف السػماص  ة بالسػماص. ليػدكاتػؿ الخاصػ أشهر نظريػاص السػماص تمػؾ التػي لػػ:
  ."ولة عػػػػػػػػػػػف انتظػػػػػػػػػػػاـ و بػػػػػػػػػػػاص السػػػػػػػػػػػموؾؤ مسػػػػػػػػػػػ التػػػػػػػػػػػي لهػػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػػتوياص مختمفػػػػػػػػػػػة، وهػػػػػػػػػػػذة السػػػػػػػػػػػماص

السماص السطحية بالنسبة ل  فهي السػماص الظػاهرة التػي تم ػؿ السػموكياص  قسـ كاتؿ السماص إلى سطحية ومركزية. أما
ينػػت  عنهػػا السػػماص  التػػي بسػػهولة، مػػ  " العدوانيػػة". أمػػا السػػماص المركزيػػة أو المر عيػػة فهػػي تمػػؾت حػػظ  العمنيػػة التػػي

السػػماص المركزيػػة المسػػتيمة عػػف بعاػػها  السػػطحية، مػػ   "حػػم السػػيطرة". وكػػاف كاتػػؿ يسػػعى يي ػػاد عػػدد محػػدود مػػف
التنبػػؤ بهػػا. وقػػد ن ػػ  فػػي قيػػاس شخصػػياص األفػػراد، مػػم  الػػبعض بحيػػث يمكػػف واػػعها فػػي اختبػػار مناسػػم يسػػاعد فػػي

 Personality Factors باسػػػـ "عوامػػػؿ الشخصػػػية السػػػتة عشػػػر تحديػػػد سػػػتة عشػػػر مػػػف هػػػذة السػػػماص تعػػػرؼ
 (012،ص 0726)عاقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ،

 : learning theories نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـ
 .يكػػػػوف لهػػػػا أ ػػػػر فػػػػي تكػػػػويف الشخصػػػػية نظريػػػػاص الػػػػتعمـ تحػػػػاوؿ إي ػػػػاد خبػػػػراص خاصػػػػة لهػػػػا صػػػػمة بالعيػػػػام وال ػػػػوام

   role playing لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػم األدوارنظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
عمػيهـ الم تمػم. مػ    دور  تعنى بوصؼ األفراد مف خ ؿ األساليم التػي يعتمػدونها قػي قيػامهـ بػاألدوار التػي يفراػها

المهنػي، ودور الػزو ، ودور الر ػؿ الػو.. وعمػى الفػرد أف  األم مم أطفال ، ودور االبػف مػم والديػ ، ودور األو، والػدور
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  .المختمفػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػ ؿ خبراتػػػػػػػػػػػػػ  المكتسػػػػػػػػػػػػػبة مػػػػػػػػػػػػػف بيئتػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػاألدوار يػػػػػػػػػػػػػتعمـ طػػػػػػػػػػػػػرؽ الييػػػػػػػػػػػػػاـ
 developmental   النظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص التطوريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

المختمفة بااوطها وصػراعاتها. فمنػذ المحظػاص األولػى  النظرياص التطورية تعنى بدراسة شخصية الفرد في مراحؿ نموة
 .ة مراحػػػػػػػػػؿ النمػػػػػػػػػوالتشػػػػػػػػػكؿ بحيػػػػػػػػػث يطػػػػػػػػػرأ بنيػػػػػػػػػاف  ابػػػػػػػػػص فػػػػػػػػػي نهايػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػي حيػػػػػػػػػاة الفػػػػػػػػػرد تبػػػػػػػػػدأ شخصػػػػػػػػػيت  فػػػػػػػػػي

، الكمػػوف،  التاليػػة: الفمويػػة، الشػػر ية، الياػػيبية أمػػا عػػالـ الػػنفس فرويػػد، فيػػر   النمػػو عبػػر المراحػػؿ النفسػػية ال نسػػية
  .والتناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمية

 الراشػػد قػػد يأخػػذ نمطػػا  معينػػا  لمشخصػػية نتي ػػة الت بيػػص فػػي أي مرحمػػة مػػف المراحػػؿ واعتمػػادا عمػػى نظريػػة فػػرو يػػد، فػػإف
معينػة وفيػػا لممرحمػة التػي حػػدث  "صػػراع لػـ يحػؿ"، فتتولػػد شخصػياص لظػاهرة الت بيػػص أو انحبػاس التطػورالسػابية. وتبعػا  

 فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الت بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص.
  ”Psychosocial“ .ا تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعينمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي/ 

الػذي يعتيػد أف  أريكسوف". وير  أريكسوف أف التطػور يمتػد وراء حػدود ال نسػية الطفوليػة كمػا حػددها فرويػد "كما حددها
 .الطفولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد األساسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي لتطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيةخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراص 
االعاػػمية/   مانيػػة مراحػػؿ نفسػػية ا تماعيػػة لمتطػػور الشخصػػي، أو تطػػور األنػػا، وهػػى الحسػػية/ الفمويػػة حػػدد أريكسػػوف

 .االناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يةا التناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميةا الكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفا البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوغ والمراهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباما الرشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
مرحمػػة، وتػػؤ ر طرييػػة الحػػؿ عمػػى  سػػية ي ػػم حمهػػا خػػ ؿ كػػؿوأواػػ  أريكسػػوف أف هنالػػؾ أزمػػاص نفسػػية ا تماعيػػة أسا

  .األخيػػػػػرة لتكامػػػػػؿ األنػػػػػا، أي ناػػػػػو  الشخصػػػػػية المرحمػػػػػة التطوريػػػػػة التاليػػػػػة. وتم ػػػػػؿ مرحمػػػػػة الناػػػػػ  المرحمػػػػػة
  ”dynamic“ .النظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاص الديناميكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

تصػارع وحركػة دائبػة.  هذة النظريػاص تػر  السػموؾ كمحصػمة لعػدد مػف العوامػؿ المتشػابكة والمتاػاربة التػي هيفػي حالػة
تطوريػػة وديناميكيػػة فػػي نفػػس الوقػػص. أو ػػد فرويػػد مفػػاهيـ ألهػػو،  مػػف أهمهػػا مدرسػػة التحميػػؿ النفسػػي التػػي تعتبػػر كنظريػػة

لمتوافػػؽ  ك وانػػم مختمفػػة لمشخصػػية مػػف ناحيػػة تطوريػػة تتفاعػػؿ وتتصػػارع فيمػػا بينهػػا ولكنهػػا ت ػػن  واالنػػا، واالنػػا األعمػػى
 .أو مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال يحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدث ااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطرام فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموؾ

أ يػرص. فػألهو  البػدائي الػذي يسػعى لاشػباع العا ػؿ لمػدوافم األوليػة) ال نسػية والعدوانيػة( إذا مػا أمػا "ألهػو" فهػو ال انػم
 .الػػػذي يحػػػاوؿ تهػػػذيبها وكبحهػػػا "تظهػػػر فػػػي المراحػػػؿ األولػػػى لمتطػػػور ولكػػػف سػػػرعاف مػػػا تكػػػوف تحػػػص سػػػيطرة" األنػػػا

لمسػػموؾ اال تمػػاعي الميبػػوؿ مػػف ا خػػريف. األنػػا تحػػاوؿ دائمػػا  وهػػى تعتبػػر المحػػرؾأمػػا "األنػػا" فيولػػد الحيػػا مػػف ألهػػو، 
بطرييػػة  يميػػؿ إلػػى ايشػػباع السػػريم لمػػدوافم التػػي تبحػػث عػػف المػػذة، وذلػػؾ بإشػػباع هػػذة الػػدوافم الػػتحكـ عمػػى ألهػػو، الػػذي

ف أي قيػد، و"األنػا" الػذي يحػاوؿ األوليػة بػدو  ميبولة ا تماعيا . فهنالػؾ صػراع أزلػي بػيف ألهػو وهػو يحػاوؿ إشػباع الػدوافم
السػػريم لهػػذة الػػدوافم. ففػػي حالػػة ن ػػاو "األنػػا" فيػػد يم ػػأ ألهػػو إلػػى إشػػباع هػػذة  السػػيطرة عمػػى" ألهػػو" ومحاوالتػػ  لاشػػباع

 .اسػػػػػػػػترخاء عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ مخػػػػػػػػر، كػػػػػػػػأح ـ النػػػػػػػػـو أو أحػػػػػػػػ ـ الييظػػػػػػػػة عنػػػػػػػػدما يكػػػػػػػػوف األنػػػػػػػػا فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة الر بػػػػػػػػاص
كانػػص ألهػػو فػػي خدمػػة "مبػػدأ المػػذة" الػػذي يعنػػى  تمشػػى مػػم الواقػػم والمنطػػؽ. فػػإذا مػػااألنػػا" تم ػػؿ حياتنػػا اال تماعيػػة، وت"
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األنػػا فػػي خدمػػة "مبػػدأ الواقػػم" الػػذي يعنػػي تأ يػػؿ ايشػػباع الفػػوري لهػػذة الػػدوافم بمػػا  ايشػػباع الفػػوري لمػػدوافم األوليػػة، فػػإف
 .الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ اال تماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

يتولد مف حصيمة الخبػراص التػي تمػر بهػا األنػا نتي ػة احتكاكهػا  ى" الذيأما ال زء ال الث مف الشخصية فهو" األنا األعم
 فيػػػػ  مػػػػف قػػػػيـ ومعػػػػايير. وهػػػػو يم ػػػػؿ" الاػػػػمير" اينسػػػػاني التػػػػي ي عمنػػػػا نسػػػػمؾ وفيػػػػا لممعػػػػايير بػػػػالواقم اال تمػػػػاعي بمػػػػا

فػػرد إلػػى السػػموؾ ويحػػاوؿ تو يػػ  ال واألخ قيػػاص واليػػيـ السػػائدة فػػي الم تمػػم. فاألنػػا األعمػػى دائمػػا يسػػعى إلػػى الكمػػاؿ،
واالنػػا األعمػػى يبػػدو األمػػر صػػعبا  عمػػى األنػػا ليتخػػذ قػػرارا ، وهػػذا  الميبػػوؿ ا تماعيػػا . لػػذلؾ عنػػدما يحػػدث صػػراع بػػيف ألهػػو
 .اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ترددنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اتخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذ
يم ػػأ األنػػا إلػػى اسػػتعماؿ مليػػاص ألخ قيػػة، وألهػػو بر باتػػ  البدائيػػة، ا عنػػدما يوا ػػ  األنػػا بصػػراع بػػيف األنػػا األعمػػى وم مهػػا

وايزاحػػة، وايسػػياط  ،أوال إلػػى الكبػػص، فػػأف لػػـ يػػن   فػػي ذلػػؾ يم ػػأ إلػػى ا ليػػاص األخػػر  م ػػؿ التم يػػؿ، دفاعػػ  النفسػػية
واعيػػة لحمايػػة الشػػخص مػػف الشػػعور بػػاليمؽ نتي ػػة  الحيييػػة بطرييػػة  يػػر إخفػػاءوالتحويػػؿ فػػي محاولػػة منػػ  لتشػػوي  أو 

تمامػػا  فػػي إخفػػاء أو السػػيطرة عمػػى هػػذة النزعػػاص أو الر بػػاص البدائيػػة، فػػإف  عمميػػة الكبػػص الصػػراع. وحتػػى إذا ن حػػص
 ر بػػػػاص ألهػػػػو ومحاولػػػػة سػػػػيطرة األنػػػػا األعمػػػػى مسػػػػتمرة وقػػػػد يظهػػػػر ذلػػػػؾ فػػػػي شػػػػكؿ أعػػػػراض نفسػػػػية أو الصػػػػراع بػػػػيف

 (20،ص0725)عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي،أمراض.
 الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية  انيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا : أهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ العوامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤ رة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويف

مػػف دور فػػي معرفػػة  لمػػا لهػػا ومراعاتهػػا إليهػػا االلتفػػاصالمػػؤ رة فػػي تكػػويف الشخصػػية و التػػي ينباػػي بعػػض العوامػػؿ  هػػذة
 : معهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد وفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتها وتيويمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وكيفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

الع مػة ، البػرود، الكػـر  ) فمها دور في إكسام الشخص بعض الصػفاص التػي تػؤ ر فػي تكػويف الشخصػية. الورا ة : 0 
 دعابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ال ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ال

فػػي حيػػاة اينسػػاف ألنهػػا البيئػػة  المبكػػرة فػػي المراحػػؿ األسػػرة وأسػػاليم التنشػػئة: لوسػػرة دور كبيػػر فػػي النمػػو النفسػػي. 6
الك يػػػر مػػػف الخبػػػراص والمعمومػػػاص والسػػػموكياص  ومنهػػػا يكتسػػػم الطفػػػؿ األولػػػى التػػػي ترعػػػى البػػػذرة اينسػػػانية بعػػػد الػػػوالدة

ع ينػػة  ؿالتػػي تشػػكلنفسػػي إي ابػػا  أو سػػمبا حسػػم نوعيتهػػا وكميتهػػا , وهػػي ا التػػي تػػؤ ر فػػي نموهػػا والمهػػاراص واليػػدراص
 . مراحمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يأخ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
أك ر أمنا  وطمأنينػة و يػة فػي  االفرد فيهصار  أك ر استيراراواالستيرار األسري ل  دور كبير في ذلؾ فكمما كانص األسرة 

 .سوالعكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعكنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ... 
 أهميتػػ  المػػؤ رة فػػي تكػػويف الشخصػػية. وكػػذلؾ أسػػموم تربيػػة الوالػػديف لهػػا أ ػػر كبيػػر عمػػىفػػي األسػػرة لػػ   وموقػػم الفػػرد

 .شخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية االبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 )المعتيداص–لييـا–التياليد–األعراؼ–العاداص)  المؤ راص ال يافية و اال تماعية. 0

 (.620، ص6102)عدس،                                                                    
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و هػذة النظريػة تعنػى بوصػؼ    Role Playingو مػف اهػـ نظريػاص الشخصػية المتعميػة ببح نػا نظريػة لعػم االدوار 
 شخصياص األفراد مف خ ؿ أدوارهـ التي ييوموف بها في الم تمم . 

هػػداؼ مػػف خػػ ؿ خبرتػػ  مػػم البيئػػة ال يافيػػة مػػف حولػػ  ، لػػذا تتماشػػى اال بػػاألدواراف عمػػى الفػػرد اف يػػتعمـ طػػرؽ الييػػاـ 
 التربوية مم هذة النظرية مف خ ؿ وام االهداؼ السموكية التي ي م مراعاتها .

و تمكف المعمػـ مػف بنػاء و انشػاء  يػؿ قػوي  تنشئالتربوية  فاألهداؼببناء االهداؼ ،  االهتماـو لبناء الشخصية عمينا 
 الشخصية قادر عمى بناء البمد بعد ذلؾ . 

 دراساص سابية: 
( و قػػد عنيػػص هػػذة الدراسػػة بمعرفػػة االهػػداؼ التربويػػة التػػي تشػػكؿ سػػموؾ االطفػػاؿ فػػي 0725دراسػػة هػػاممتوف) .0

ليػػدز بالمممكػػة المتحػػدة ، و قػػد و ػػد الباحػػث أف لمهػػدؼ التربػػوي دور كبيػػر فػػي اعػػداد الفػػرد النااػػ  ا تماعيػػا 
سػػتعداد لهػػذة قبػػؿ ناػػ   العممػػي و تمكػػيف الطالػػم مػػف معايشػػة الم تمػػم الػػذي ينتيػػؿ اليػػ  فػػي المراهيػػة و اال

 .(Hamilton.1980.p225)المرحمة. 
( هػدفص لمعرفػة أ ػر االهػداؼ التربويػة فػي انشػاء االطفػاؿ فػي البرازيػؿ و خمصػص نتػائ  0776دراسػة )سػيموز .6

الدراسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى األهميػػػػػػػػػػة الكبػػػػػػػػػػر  ل هػػػػػػػػػػداؼ التربويػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تنشػػػػػػػػػػئة األ يػػػػػػػػػػاؿ و اعػػػػػػػػػػدادهـ لممسػػػػػػػػػػتيبؿ 
(Simoes.1992.p146). 

هدفص لمعرفة اهداؼ التعميـ في المممكة العربيػة السػعودية مػف و هػة نظػر المدرسػيف ، ( 0720دراسة الفيي  ) .0
و خمصص الى أهمية اليراءة و الت ييؼ لممدرس و اعداد الدوراص لتمكينػ  مػف انشػاء ال يػؿ انشػاء يتماشػى مػم 

 (5،ص 0720التطور العالمي. )الفيي ،
 منه ية البحث :

حػػػالي المعممػػػيف  فػػػي مدينػػػة باػػػداد و قػػػد تػػػـ اختيػػػار عينػػػة البحػػػث بالطرييػػػة م تمػػػم البحػػػث : يشػػػمؿ م تمػػػم البحػػػث ال
العشػػوائية  ، اذ قسػػمص منطيػػة باػػداد الػػى سػػتة مػػديرياص لمتربيػػة  ػػ ث منهػػا فػػي كػػرو باػػداد و  ػػ ث أخػػر  فػػي منطيػػة 

   الرصافة ال انية. و تربية األولىكانص تربية الكرو  ا نيفالرصافة . و قد تـ وام أسماء المديرياص الستة و اختيار 
حسم المناطؽ  الى مدارسها االبتدائيػة و أختػار سػبعة  مػدارس  األولىبعد ذلؾ قاـ الباحث بتيسيـ مديرية تربية الكرو 

 ( بعددها النهائي. و بحسم ا تي : 0 دوؿ رقـ منها موزعة عمى مناطؽ المديرية، )
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 (0 دوؿ رقـ) 
مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  المدارس

 االقباؿ
 
 

مدرسة بدر 
 الكبر 

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدة 

 زينم

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
موسػػػى بػػػف 

 نصير

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 يافا

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ال احظ

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 البحتري

 الم موع

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ
 050 00 5 02 2 02 2 02 2 60 0 02 2 66 0 المعمميف

 
حسم المناطؽ  الى مدارسػها االبتدائيػة و أختػار سػبعة  مػدارس منهػا  الرصافة ال انيةقاـ الباحث بتيسيـ مديرية تربية و 

 (  6 دوؿ رقـ موزعة عمى مناطؽ المديرية، )
 (6 دوؿ رقـ )                                

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػة  المدارس
الزهػػػػػػػػػػػػػػػراء 

 لمبناص
 

مدرسػػػػػػػػػػػػػػة 
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  

 لمبنيف

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػة 
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػدس 
 المختمطة

مدرسػػػػػػػػػػػػػػة 
االمػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ 
الحسػػػػػػػػػػيف 

 لمبنيف

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الزهػػػػػػػػػػػػػػػور
 لمبناص

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػة 
الريػػػػػػػػاحيف 
 المختمطة

مدرسػػػػػػػػػػػػػػػة 
خالػػػػػد بػػػػػف 
الوليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 المختمطة

 الم موع

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ
 020 00 2 02 2 02 2 7 01 7 2  60 02 0 المعمميف

 
( معممػة، و ذلػؾ بسػبم عػدد 075( معممػا و )77( مػف المعممػيف و المعممػاص بواقػم )672و بذلؾ يكوف العدد الكمػي )

                                المعمماص المااعؼ لعدد المعمميف .
دور االهػداؼ التربويػة فػي بنػاء شخصػية الطػ م ، اعتمػد اداة البحث : تحيييا ألهداؼ البحث فيػد تػـ بنػاء أداة لييػاس 

الباحػػػث مػػػف خ لهػػػا االهػػػداؼ التربويػػػة التػػػي تعتمػػػد عميهػػػا وزارة التربيػػػة العراقيػػػة و تيػػػديـ اسػػػتبياف مفتػػػوو لممعممػػػيف و 
و قػد  المعمماص تـ مف خ ل  اعداد الفيراص عمى شكؿ مواقؼ و أسئمة تبيف دور االهداؼ التربوية فػي بنػاء الشخصػية 

 اتبم الباحث الخطواص ا تية في اعداد هذة األداة . 
 مػػم و صػػيا ة الفيػػراص : اذ تػػـ تطبيػػؽ اسػػتبياف اسػػتط عي مفتػػوو عمػػى عػػدد مػػف المعممػػيف ، و بعػػد تحميػػؿ  . أ

فيرة(، و بعد ا ػراء التحميػؿ االحصػائي لمفيػراص بماػص  00البياناص تـ صيا ة عدد مف الفيراص و التي بماص )
 فيرة( 62) 

فػي بنػاء مييػاس دافػم االن ػاز و   Likert طرييػة بنػاء المييػاس و بػدائؿ اال ابػة : تػـ اعتمػاد طرييػة ليكػرص  . م
 البدائؿ التي يست يم عميها المست يم و ذلؾ لوسبام ا تية:
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 سهولة البناء و التصحي . -
 السماو بأكبر تبايف بيف األفراد. -
 شعور. تسم  لممست يم بأف يؤشر در ة شعورة و شدة ذلؾ ال -

  . ص حية الفيراص : 
اف افاػػؿ الوسػػائؿ لمتأكػػد مػػف صػػ حية الفيػراص هػػو قيػػاـ عػػدد مػػف المختصػػيف فػػي ميػػداف دراسػػتها   Ebileيشػير ايبػػؿ 

 باالط ع عميها و اعطاء و هاص نظرهـ بها و هنا يتـ تيدير ص حيتها مف عدم  . 
*)الم حؽ( لمعرفػة حكمهػـ عمػى صػ حية الفيػراص و قد قاـ الباحث بعػرض فيػراص المييػاس عمػى عػدد مػف المختصػيف

مف عدمها و االستئناس بآرائهـ العممية في هذا الصدد كما طمم منهـ تحديد مد  ص حية البػدائؿ و مناسػبتها لييػاس 
 %( معيارا لص حية الفيرة ليياس ما واعص أل م . 21ما ترـو قياس  ، و قد تـ اعتماد نسبة )

تصػػحي  المييػػاس واػػم در ػػة االسػػت ابة عمػػى الفيػػراص لكػػؿ مسػػت يم ، بهػػدؼ اسػػتخرا  تصػػحي  المييػػاس : ييصػػد ب
لمبػػديميف )نعػػـ ، ال ( اذ يػػر  الباحػػث أف أهػػداؼ الدر ػػة الكميػػة لكػػؿ فػػرد مػػف افػػراد العينػػة ، و قػػد تػػـ تصػػحي  المييػػاس 

عمينػػا اعتمػػاد در ػػة قطعيػػة بح ػػ  تتحيػػؽ بحػػدة اال ابػػة و لمعرفػػة دور االهػػداؼ التربويػػة فػػي بنػػاء الشخصػػية لمت ميػػذ 
 نعرؼ مف خ لها تحيؽ الهدؼ مف عدم .

، تػـ  مػم الػدر اص التػي  معممػة( معممػا و 672و أل ؿ الحصوؿ عمى الدر ة الكمية لكػؿ مسػت يم و البػالد عػددهـ )
( يمكػف اف يحصػؿ عميهػا المسػت يم ، و 62يحصؿ عميها في است ابت  عمى المييػاس بهػذا فػاف اعمػى در ػة سػتكوف )

   . و يتـ اعتماد التكراراص و النسبة المئوية لحسام النتائ . (صفرأدنى در ة ستكوف )
 صدؽ التمييز : 

هنػػاؾ ع قػػة كبيػػرة بػػيف صػػدؽ المييػػاس و قػػوة تمييػػز الفيػػراص ،يػػر  )انسػػتازي(اف حسػػام ع قػػة در ػػة الفيػػرة بالدر ػػة 
خداـ اسػػػػػموم الم مػػػػػوعتيف المتطػػػػػرفتيف الكميػػػػػة لممييػػػػػاس ا ػػػػػراء اػػػػػروري فػػػػػي عمميػػػػػة تحميػػػػػؿ الفيػػػػػراص و ذلػػػػػؾ باسػػػػػت

(Anastasi,1964,P169( لذلؾ قاـ الباحث بتطبيػؽ المييػاس عمػى عينػة التحميػؿ االحصػائي البالاػة )بصػورة 051 )
%( مػػف الػػدر اص 62%( مػػف الػػدر اص العميػػا و نسػػبة )62تنازليػػة مػػف اعمػػى در ػػة الػػى اوطػػا در ػػة  ػػـ اختػػار نسػػبة )

-T( فػردا فػي الم موعػة الػدنيا.و اسػتخداـ االختبػار التػائي )21في الم موعة العميػا و ) ( فردا21الدنيا و التي تم ؿ )
test لعينتيف مستيمتيف لمعرفة داللة الفروؽ بيف الم موعتيف المتطرفتيف في در اص كؿ فيرة مػف فيػراص المييػاس عػف )

( فيػرة مميػزة و بداللػة ، لػذلؾ 62) ( و قػد اظهػرص النتػائ  اف052،ص0771طريؽ ميارنتها بالييمػة ال دوليػة )مػايرز،
 فيراص( مف الميياس لعدـ داللتها.  2تـ الااء )
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 (0 دوؿ رقـ)
الييمة التائية المحسوبة  الم موعة الدنيا الم موعة العميا رقـ الفيرة

االنحراؼ  المتوسط 1.15عند مستو  داللة 
 المعياري

االنحراؼ  المتوسط
 المعياري

0 2.27 1.217 6.70 1.222 00.560 
6 2.52 1.227 0.100 1.707 00.201 
0 2.65 1.725 6.56 1.220 06.712 
2 2.26 1.217 6.26 1.722 00.202 
5 0.27 0.216 6.16 1.725 00.220 
2 0.72 1.772 6.01 1.726 00.600 
2 2.26 1.222 6.70 1.0.126 00.255 
2 2.60 1.726 6.62 1.762 02.522 
7 2.05 1.720 6.67 1.722 00.012 
01 2.22 1.527 6.26 0.120 00.207 
00 2.00 1.222 6.26 1.207 07.052 
06 2.20 1.522 6.20 1.721 00.660 
00 2.52 1.220 0.66 1.0.117 00.722 
02 2.02 1.220 0.10 1.722 06.627 
05 2.60 1.222 6.27 1.252 05.512 
02 2.26 1.220 6.50 1.221 00.550 
02 2.62 1.266 6.52 0.100 00.275 
02 2.00 1.212 6.52 1.722 06.252 
07 2.00 1.222 6.52 1.727 00.062 
61 0.02 0.012 6.52 0.150 06.221 
60 2.27 1.217 6.06 0.001 2.207 
66 2.50 1.226 6.26 0.610 06.227 
60 2.20 1.222 0.60 0.026 7.120 
62 2.60 1.225 0.20 0.021 2.012 
65 2.20 1.552 0.12 0.001 2.252 
62 2.12 1.225 6.25 1.765 02.077 
62 2.00 1.206 6.22 1.750 00.277 

 
( و هػػػي  يػػػر مميػػػزة عنػػػد 0.022،1.267، 1.627، 0.121لمفيػػػراص االربعػػػة المماػػػاة ) T-testفيمػػػا بماػػػص قيمػػػة 
 (.1.15مستو  داللة )
 صدؽ البناء : 

و هنا تتـ معرفة ع قة در ة الفيرة بالدر ة الكمية ،و باوء هذا المؤشر يتـ االبياء عمى الفيراص التي تكػوف معػام ص 
ارتباطها بالدر ة الكمية لممييػاس دالػة معنويػا،و قػد تػـ ا ػراء الػ ـز السػتخرا  الع قػة االرتباطيػة بػيف در ػة كػؿ فيػرة و 

 (1.15 ميم معام ص االرتباط دالة عند مستو  ) الدر ة الكمية لمميياس و قد اتا  اف
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 ال باص : 
تػػـ حسػػام ال بػػاص بطرييتػػي معامػػؿ الفػػا ل تسػػاؽ الػػداخمي و طرييػػة الت زئػػة النصػػفية ، و تعتمػػد طرييػػة الفػػا اتسػػاؽ اداء 

دـ (و لحسػام ال بػاص فيػد اخاػعص  ميػم االسػتماراص لمتحميػؿ  ػـ اسػتخ27،ص0727الفرد مف فيرة ألخػر  ) ورنػدايؾ،
 (.1.15( و هو ذو داللة عند مستو  )1.70الباحث معادلة الفا ل تساؽ الداخمي و قد بمد معامؿ الفا لمميياس )

كمػا اف طرييػة الت زئػػة النصػفية لهػا فائػػدة فػي االختبػاراص و الميػػاييس ذاص العبػاراص المتناسػية ،أي أنهػػا تيػيس خاصػػية 
االستماراص لمتحميؿ بيسمة فيراص الميياس الػى نصػفيف )الزو يػة و  نفسية واحدة ، و بهدؼ استخرا  ال باص تـ اخااع

(الختبػار داللػة الفػرؽ بػيف نصػفي  F.Ratioالفردية( و لمتحيؽ مػف ت ػانس نصػفي المييػاس اسػتخر ص النسػبة الفائيػة )
سػػبيرماف ( و باسػػتخداـ معادلػػة 1.21المييػػاس و تػػـ اسػػتخرا  معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف الػػذي بمػػد بػػيف در ػػاص النصػػفيف )

 (.  1.27براوف التصحيحية بمد معامؿ ال باص )
صػػدؽ البنػػاء بطرييتػػي الت زئػػة النصػػفية و ع قػػة در ػػة الفيػػرة بالدر ػػة الكميػػة، الصػػدؽ التمييػػزي و قػػد اتاػػ  اف فيػػراص 

 ( .1.20(، و قد بمد معامؿ ال باص )1.15الميياس مميزة عند مستو  داللة )
 الوسائؿ االحصائية: 

 اي:قانوف مربم ك .0
 النسبة المئوية . .6
 االختبار التائي لمعرفة داللة الفروؽ بيف العينتيف.   .0

 مناقشة النتائ  : 
 يهدؼ البحث الحالي الى :

 تعرؼ دور االهداؼ التربوية في بناء شخصية الت ميذ في المرحمة االبتدائية .      
ت ؟ سد ما يهدؼ البحث لدراهناؾ فروؽ ذاص داللة احصائية بيف المعمميف و المعمماص في تحدي هؿ  

 ( معمما و معممة ، 672و لتحييؽ الهدؼ االوؿ قاـ الباحث بتطبيؽ االستبياف عمى عينة البحث المكونة مف )
 و قد أظهرص نتائ  التحميؿ االحصائي ي اباص افراد العينة ا تي : 

 (2 دوؿ رقـ )
النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  التكراراص الفيراص  ص

 المئوية 
 25.102 651 اال٘ذاف اٌتشث٠ٛخ تسُٙ فٟ تشث١خ اٌطبٌت  0
 26.77 622 تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ تطج١ك االٔظّخ ٚ اٌتؼ١ٍّبد 6
 26.77 622 تٕشئخ اٌتال١ِز ػٍٝ احتشاَ اٌىج١ش ٚ اٌؼطف ػٍٝ اٌصغ١ش 0
 52.066 025 ل١ّخ اٌؼًّ ٚ احتشاِٗ ٌذٜ اٌتال١ِز 2
 50.161 051 اٌتّبسه األسشٞاٌٙذف اٌتشثٛٞ ٠سبػذ فٟ ثٕبء  5
 72.20 671 تؼ١ٍُ اٌتال١ِز االلتذاء ثس١شح اٌشخص١بد اٌتبس٠خ١خ   2
 65.50 25 ا١ّ٘خ اٌحش٠خ ٚ االٌتضاَ ثبٌم١ُ االجتّبػ١خ 2
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 25.102 651 تّى١ٓ اٌتال١ِز ِٓ تط٠ٛش لذساتُٙ  اٌؼم١ٍخ 2
 52.066 025 ت١ّٕخ حت إٌظبفخ ٚ اٌمٛح ٚ إٌشبط ٌذٜ اٌتال١ِز 7
 22.02 621 اٌٙذف اٌتشثٛٞ ٠ّٕٟ سٚح اٌتؼبْٚ 01
 22.207 021 ت١ّٕخ لذساد اٌتال١ِز ػٍٝ ِٛاجٙخ اٌتغ١شاد   00
 27.70 605 تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ حت اٌؼشاق ٚ اٌٛحذح اٌٛط١ٕخ 06
 52.066 025 اال٘ذاف اٌتشث٠ٛخ تجٕٟ اٌّسبػذح فٟ اٌسٍٛن 00
 26.76 025 تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ سفض اٌتمب١ٌذ اٌتٟ تتٕبلض ِغ اٌؼٍُ   02
 22.06 075 تؼ١ٍُ اٌتال١ِز ػٍٝ اٌتفى١ش اٌؼٍّٟ ٚ سفض اٌخشافبد   05
 25.102 651 ت١ّٕخ شخص١خ اٌتال١ِز ٚ تط٠ٛش لذساتُٙ 02
 52.066 025 ت١ّٕخ سٚح االثذاع ٚ االثتىبس ػٕذ اٌتال١ِز 02
 26.77 622 .اٌشخص١خ اٌم٠ٛخ ٌذٜ اٌتال١ِزثٕبء االسادح ٚ  02
 27.70 605 تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ اٌؼبداد اٌسٍٛو١خ اٌس١ٍّخ 07
 22.07 652 تؼ١ٍُ اٌتال١ِز سٍٛن اٌتؼبْٚ ٚ حت اٌخ١ش 61
 72.75 622 ت١ّٕخ اٌم١ُ االٔسب١ٔخ اٌتٟ تذػٛا ٌٙب االد٠بْ اٌسّب٠ٚخ   60
 02.100 011 فُٙ خصبئص ٚ طج١ؼخ اٌّجتّغ اٌؼشالٟ   66
 27.70 605 ت١ّٕخ االتضاْ اٌسٍٛوٟ ٌذٜ اٌتال١ِز 60
 26.765 025 ِؼشفخ اٌتال١ِز أ١ّ٘خ األسشح ٚ اٌؼاللبد اٌس١ٍّخ 62
 02.100 011 ٠سبػذ اٌٙذف اٌتشثٛٞ اٌطبٌت ػٍٝ اٌتفٛق 65
 26.765 025 اٌذ٠ّمشاط١خاحتشاَ اٌحش٠بد ٚ اٌحفبظ ػٍٝ ِىتسجبد  62
 22.207 021 تؼش٠ف اٌتال١ِز ثحمٛق اٌطفً ٚ ٚاججبتٗ 62
 

فيمػػا ،  98.63 و نسػػبة مئويػػة 671عمػػى تكػػرار  تعمػػيـ الت ميػػذ االقتػػداء بسػػيرة الشخصػػياص التاريخيػػة(،)حصػػمص الفيػػرة 
  72.75و نسبة مئوية  622عمى تكرار   (تنمية الييـ االنسانية التي تدعوا لها االدياف السماوية) حصمص

و هاتيف الفيرتيف تهتماف بمػا يحتا ػ  الطالػم مػف  ػرس لميػيـ و المبػاديء التػي تػأتي مػف خػ ؿ االديػاف و السػماوية و 
االقتداء بسير العظماء مف االمـ ، و هذا ما يتفؽ مم منه  البحث الحالي بنظرية لعػم االدوار التػي تؤكػد عمػى اليػدوة 

 .  و الم اؿ
، و هػذة الفيػرة اػرورية  22.02و نسػبة مئويػة  621عمػى تكػرار  اٌٙذف اٌتشثٛٞ ٠ّٕٟ سٚح اٌتؼبْٚ (حصمص )فيرة 

 في بناء شخصية الطالم المتعاوف الذي ال يخ ؿ مف ابداء المساعدة لمف يحتا  اليها.
، هػػذة  22.07نسػػبة مئويػػة و  652عمػػى تكػػراراص  )تؼٍيي١ُ اٌتال١ِييز سييٍٛن اٌتؼييبْٚ ٚ حييت اٌخ١ييش( فيمػػا حصػػمص الفيػػرة 

و الذي تؤكػد عميػ  ا مػم ادبيػاص عمػـ الػنفس و العمػـو التربويػة، كمػا أف حػم  Helpfulالفيرة تؤكد عمى سموؾ التعاوف 
 الخير هو  زء مف هذا السموؾ و هو يتفؽ مم نتائ  البحوث السابية في هذا الميداف.  

ت١ّٕييخ  ،تّىيي١ٓ اٌتال١ِييز ِييٓ تطيي٠ٛش لييذساتُٙ  اٌؼم١ٍييخ    ،ٌييتاال٘ييذاف اٌتشث٠ٛييخ تسييُٙ فييٟ تشث١ييخ اٌطب  حصػػمص الفيػػراص )

، و هنا مف الاروري عمػى التربيػة  25.102و بنسبة مئوية  651،( عمى تكرارص شخص١خ اٌتال١ِز ٚ تط٠ٛش لذساتُٙ
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 أف تسػػهـ فػػي عممهػػا قبػػؿ التعمػػيـ و تطػػوير اليػػدراص العيميػػة و قػػد اتفيػػص هػػذة النتػػائ  مػػم نتػػائ  دراسػػاص سػػابية فػػي هػػذا
 ( 0776الميداف )سيموز 
تٕشيئخ اٌتال١ِيز ػٍيٝ احتيشاَ اٌىج١يش ٚ اٌؼطيف ػٍيٝ         ،تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ تطج١ك االٔظّخ ٚ اٌتؼ١ٍّيبد حصمص الفيراص )

، تتفػؽ نتػائ   26.77و نسػبة مئويػة  622( عمػى تكػرار بنسػبة .ثٕبء االسادح ٚ اٌشخص١خ اٌم٠ٛخ ٌذٜ اٌتال١ِز ،اٌصغ١ش
( التػػي أكػػدص أهميػػة تربيػػة الت ميػػذ عمػػى احتػػراـ اليػػوانيف و احتػػراـ الكبيػػر و 0720دراسػػة )الفييػػ هػػذا الدراسػػة مػػم نتػػائ  

 بناء شخصيتهـ اليوية المراعية  دام الم تمم العربي االس مي.
 ،تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ اٌؼبداد اٌسيٍٛو١خ اٌسي١ٍّخ، تشث١يخ اٌتال١ِيز ػٍيٝ حيت اٌؼيشاق ٚ اٌٛحيذح اٌٛط١ٕيخ         حصمص الفيراص )

، كػػاف مػػف المفتػػرض أف تأخػػذ هػػذة  27.70و بنسػػبة مئويػػة  605( عمػػى تكػػرار ١ّييخ االتييضاْ اٌسييٍٛوٟ ٌييذٜ اٌتال١ِييز تٕ
االهػػداؼ السػػموكية مرتبػػة عميػػا اال أف الباحػػث و حسػػم اعتيػػادة أف االهػػداؼ التربويػػة بحا ػػة الػػى اعػػادة النظػػر و تأكيػػد 

 ( في النتائ  التي توصؿ اليها. 0725هاممتوف االهداؼ السموكية االي ابية. و يتفؽ الباحث في هذا مم )
، و هنػا  22.06بنسػبة مئويػة  075( عمػى تكػرار تؼ١ٍُ اٌتال١ِز ػٍٝ اٌتفى١ش اٌؼٍّٟ ٚ سفيض اٌخشافيبد  حصمص الفيرة)

% ؟ هنػا عمينػا التنبػ  الػى مخػاطر  22ي د الباحث مشػكمة ي ػم التنبػ  اليهػا اذ كيػؼ ال يحصػؿ هػذا الهػدؼ اال نسػبة 
 مـ الطالم  انبا مف التفكير العممي. أف ال يتع

ُ  حصمص الفيراص ) ِؼشفيخ اٌتال١ِيز أ١ّ٘يخ األسيشح ٚ اٌؼالليبد       ،تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ سفض اٌتمب١ٌذ اٌتٟ تتٕبلض ِيغ اٌؼٍي

، و هػذة 26.75و نسػبة مئويػة 025( عمى نسبة تكػرار احتشاَ اٌحش٠بد ٚ اٌحفبظ ػٍٝ ِىتسجبد اٌذ٠ّمشاط١خ ،اٌس١ٍّخ
ة الدراسػاص السػابية و قػد أخػذص فػي الدراسػاص السػابية نسػم الصػدارة ألنهػا تؤكػد اهميػة العمػـ و الع قػػاص تتفػؽ مػم كافػ

 األسرية.و احتراـ الحرياص االنسانية . 
اال٘يذاف   ،ت١ّٕيخ حيت إٌظبفيخ ٚ اٌميٛح ٚ إٌشيبط ٌيذٜ اٌتال١ِيز        ،ل١ّيخ اٌؼّيً ٚ احتشاِيٗ ٌيذٜ اٌتال١ِيز     حصمص الفيراص )

بنسػػػبة مئويػػػة  025( تكػػػراراص ت١ّٕيييخ سٚح االثيييذاع ٚ االثتىيييبس ػٕيييذ اٌتال١ِيييز  ،بػذح فيييٟ اٌسيييٍٛناٌتشث٠ٛيييخ تجٕيييٟ اٌّسييي
، و مما يستارب  الباحث أف اف اهدافا كالمذكورة اع ة  ػاءص بنسػبة مئويػة متدنيػة قياسػا ألهميتهػا و هنػا لنػا 52.066

 تتماشى مم التطور العالمي. أف نيؼ وقفة  ادة لمبحث في األسبام و التحيؽ مف كوف األهداؼ الحالية 
ٞ      حصمص فيػرة ) و هنػا ، 50.161بنسػبة مئويػة  051( عمػى تكػراراص اٌٙذف اٌتشثيٛٞ ٠سيبػذ فيٟ ثٕيبء اٌتّبسيه األسيش

 عمينا وقفة  ادة أماـ هذة النتي ة التي تؤكد اعؼ الهدؼ التربوي في بناء التماسؾ األسري.
( عمػػى ت١ّٕييخ لييذساد اٌتال١ِييز ػٍييٝ ِٛاجٙييخ اٌتغ١ييشاد   ،جبتييٗتؼش٠ييف اٌتال١ِييز ثحمييٛق اٌطفييً ٚ ٚاج حصػػمص الفيػػرتيف )
. تتفػػػؽ هػػػػذة النتي ػػػة مػػػػم الدراسػػػاص السػػػابية اذ ال يػػػػتـ تعريػػػؼ الطفػػػػؿ 22.227و نسػػػػبة مئويػػػة  021تكػػػراراص بنسػػػبة 

هػا بوا بات  و حيوق  و يػتـ التركيػز عمػى المػنه  المدرسػي و اتمامػ . فيػد أكػدص دراسػة الفييػ  هػذة النتي ػة و التػي نتي ت
 عدـ قدرة الت ميذ لموا هة التايراص. 
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ٟ  حصمص فيػرة ) ( عمػى تكػراراص ٠سيبػذ اٌٙيذف اٌتشثيٛٞ اٌطبٌيت ػٍيٝ اٌتفيٛق       ،فُٙ خصبئص ٚ طج١ؼخ اٌّجتّيغ اٌؼشالي
. عمػػػى الهػػػدؼ التربػػػوي و الفمسػػػفة التربويػػػة وا ػػػم تعمػػػيـ التمميػػػذ التنػػػوع فػػػي م تمعػػػ  و 02.100و نسػػػبة مئويػػػة  011

 مميذ عمى التفوؽطبيعت  و مساعدة الت
. و هنػػا تتفػػؽ 65.50بنسػػبة مئويػػة  25( عمػػى تكػػراراص ا١ّ٘ييخ اٌحش٠ييخ ٚ االٌتييضاَ ثييبٌم١ُ االجتّبػ١ييخ    حصػػمص الفيػػرة )

النتي ػة مػم مػا ذهػػم اليػ  الفييػ  و دراسػػاص أخػر  عربيػة فػي أننػػا ال نعمػـ الت ميػذ و الطمبػػة و ال ناػم بأهػدافنا تعميمػػ  
 الحرية الممتزمة بأنظمة و أعراؼ م تمعاتنا. 

اؼ التربويػة ببنػاء الشخصػية قػاـ الباحػث باختبػار داللػة و لمعرفة داللة الفرؽ بيف المعممػيف و المعممػاص فػي دور االهػد
االختبػػػار التػػػائي لعينػػػة واحػػػدة، و قػػػد اتاػػػ  عػػػدـ و ػػػود فػػػروؽ ذاص داللػػػة احصػػػائية بػػػيف المعممػػػاص و الفػػػرؽ بواسػػػطة 

( فػي ا ابػاتهـ عمػى االسػتبياف الميػدـ الػيهـ و اتفػاؽ ا ابػاتهـ فػي مػا ذهبػص أهػداؼ 1.15المعمميف عند مستو  داللػة )
 لدراسة الحالية الي . و ال دوؿ التالي يبيف النتي ة التي ذهم اليها البحث الحالي . ا

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ  المتوسط العدد ال نس
 المعياري

الييمػػػػة التائيػػػػة 
 المحسوبة

الييمػػػػة التائيػػػػة 
 ال دولية

 الداللة 

ليسػػػػػػػػػػػػػص ذاص  0.021 1.510 2.657 72.000 77 ذكور 
 2.005 72.701 075 اناث داللة

 

 :  التوصياص
 .االهتماـ ببناء االهداؼ التربوية بما يتماشى و التطور العالمي.0
 . أهمية أف تراعي األهداؼ التربوية الصحة النفسية و التوافؽ النفسي لمت ميذ6
 . أف تراعي الييـ العربية التي تربينا عميها و مباؤنا . 0
 العراؽ.. أف تكوف في  انم توحيد الوطف و الدعوة الى حماية 2
 . أف تنمي التفكير الخّ ؽ و السموؾ االبداعي.5
 . االهتماـ بسير الشخصياص التاريخية بهدؼ تعميـ الطمبة عمى االقتداء بها. 2
 . اي اد فمسفة تربوية تراعي التطور العالمي الحاصؿ و العمؿ عمى تحديث أفكارها بيف مدة و أخر .2
 مستوياتها و وام األشخاص ذوي الخبرة بميداف العمؿ. . االهتماـ باليياداص التربوية  بكافة2
. االهتماـ بدور األسرة العراقية و اعادة الهيبة لهذة المؤسسة المصارة مف خػ ؿ المػنه  و وسػائؿ االعػ ـ و وسػائؿ 7

 التواصؿ اال تماعي. 
 شاركة ب . . تنشيط العمؿ االبتكاري داخؿ و خار  المؤسسة التعميمية و حث الت ميذ عمى الم 01
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 المقترحات :
 .االعداد لمؤتمر تربوي موسم تناقش ب  الفمسفة التربوية و االهداؼ التربوية.0
 . اعداد دراسة تشمؿ كافة انحاء العراؽ لمعرفة مراء التربوييف باالهداؼ التربوية في مراحؿ الدراسة كافة. 6
 . اعداد برام  تدريبية لممعمميف لتحسيف األهداؼ التربوية و تش يعهـ عمى طرو مرائهـ بها مف خ ؿ هذة البرام . 0
. السعي يعادة العمؿ بالنظاـ الكشفي لمت ميذ و الطمبة لتحييؽ معرفتهـ ببعض و تعمػيمهـ سػموؾ المسػاعدة و اي ػار 2

 النفس و حم األصدقاء لبعاهـ . 
  ميذ ببعض المصطمحاص م ؿ الحرية الفردية م   و كيؼ ي م أف ال تؤ ر عمى حرية ا خريف. . تعريؼ الت5

 المصادر: 
 :   المصادر العربية

 ، تر مة عبد الرحمف الييسي ، مطبعة  امعة باداد.  نظرياص الشخصية( 0720.دواف ، شمتز ) -
 ، تر مة عدناف الحيدري، دار العمـ لمنشر، الياهرة.  عمـ نفس الشخصية( ،0772.روباؾ ،  ودرز) -
 ، دار العمـ لمم ييف،بيروص ،لبناف، الطبعة ال امنة.عمـ النفس التربوي( 0726.عاقؿ ،فاخر) -
، مطبعػة      ، عمػاف ، المممكػة األردنيػة  المػدخؿ الػى عمػـ الػنفس( 6102.عدس، عبدالرحمف ، محي الػديف تػوؽ )-

 ال امنة. الهاشمية، الطبعة 
 ، مطبعة األهراـ،  مهورية مصر العربية. عمـ النفس التربوي( 0725. عيسوي، عبد الرحمف )-
تيويميػة ، رسػالة ما سػتير  يػر منشػورة،  أهداؼ التعمػيـ فػي المممكػة السػعودية، دراسػة( 0720.الفيي ، محمد هادي )-

  امعة الممؾ سعود. 
 ،دار الفكر، المممكة االردنية الهاشمية.ـ النفس العاـعم( 6102.قطامي، يوسؼ، عبد الرحمف عدس) -
، تر مػػػة : هنػػػادي محمػػػود، دار العمػػػـ ، االسػػػكندرية،  مهوريػػػة مصػػػر عمػػػـ الػػػنفس و التربيػػػة( 0725.ميتشػػػؿ ، رو)-

 العربية. 
 ، مطبعة وزارة التربية ،  مهورية العراؽ. االهداؼ التربوية( 6112. وزارة التربية )-
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 ))اٌّالحك((
 ِشوض اٌجحٛث اٌتشث٠ٛخ ٚ إٌفس١خ 

 األستبر اٌفبضً ... األستبرح اٌفبضٍخ 
 تح١خ ط١جخ .

دٚس اال٘ذاف اٌتشث٠ٛخ فٟ ثٕبء شخصي١خ اٌتال١ِيز فيٟ اٌّشحٍيخ االثتذائ١يخ ( ٚ تحم١ميب ٌٙيزا        ٠شَٚ اٌجبحج اٌم١بَ ثذساسخ ٘ذفٙب )    
اٌٙذف لبَ اٌجبحج ثإػذاد استج١بْ ٌّؼشفخ دٚس تٍه اال٘ذاف فٟ ثٕبء شخص١خ اٌتال١ِز .ٚ ٌّب تحٍّيٖٛ ِيٓ خجيشح ػ١ٍّيخ، اٌشجيبء      

 اٌّالحظبد اٌالصِخ ٌٍتؼذ٠ً . اطالػىُ ػٍٝ اٌفمشاد ، ٚ تج١بْ صالح١تٙب ِٓ ػذِٗ ، ِغ اػطبئٕب 
 ِغ وً اٌشىش ٚ اٌتمذ٠ش                                                 

 اٌجبحج                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسّبء اٌسبدح اٌّحى١ّٓ :
 .أ.د.صفبء طبسق حج١ت. جبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌتشث١خ )اثٓ سشذ(.)ل١بط ٚ تم٠ُٛ(1
 .أ.د. ِحّذ أٔٛس ِحّٛد. جبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌتشث١خ)اثٓ سشذ(.)ل١بط ٚ تم٠ُٛ(2
 اٌشخص١خ(.أ.َ.د.اثشا١ُ٘ ِشتضٝ االػشجٟ. جبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ ا٢داة. )ػٍُ ٔفس 3
 .أ.َ.د. داسا ِش١ش اثشا١ُ٘. جبِؼخ صالح اٌذ٠ٓ/و١ٍخ ا٢داة.)ػٍُ ٔفس اٌشخص١خ(4
أّلييبْ، اٌٍّّىييخ األسد١ٔييخ اٌٙبشيي١ّخ) ػٍييُ ٔفييس         5 .أ.َ.د.سيي١ّش ٍِحييُ ح١ّييذ. اٌجبِؼييخ اٌؼشث١ييخ  ٌٍذساسييبد االٔسييب١ٔخ، ػ

 اٌشخص١خ( . 

 اٌّالحظبد   غ١ش صبٌحخ صبٌحخ اٌفمشاد د

    اال٘ذاف اٌتشث٠ٛخ تسُٙ فٟ تشث١خ اٌطبٌت 1

    اال٘ذاف اٌتشث٠ٛخ تجٕٟ اٌّسبػذح فٟ اٌسٍٛن   2

    اٌٙذف اٌتشثٛٞ ٠ّٕٟ سٚح اٌتؼبْٚ 3

    اٌٙذف اٌتشثٛٞ ٠سبػذ فٟ ثٕبء اٌتّبسه األسشٞ 4

    ٠سبػذ اٌٙذف اٌتشثٛٞ اٌطبٌت ػٍٝ اٌتفٛق 5

    ت١ّٕخ شخص١خ اٌتال١ِز ٚ تط٠ٛش لذساتُٙ  6

    اٌؼاللبد اٌس١ٍّخِؼشفخ اٌتال١ِز أ١ّ٘خ األسشح ٚ  7

    تّى١ٓ اٌتال١ِز ِٓ تط٠ٛش لذساتُٙ  اٌؼم١ٍخ 8

    ت١ّٕخ االتضاْ اٌسٍٛوٟ ٌذٜ اٌتال١ِز 9

    ثٕبء االسادح ٚ اٌشخص١خ اٌم٠ٛخ ٌذٜ اٌتال١ِز 11

    ت١ّٕخ اٌم١ُ االٔسب١ٔخ اٌتٟ تذػٛا ٌٙب االد٠بْ اٌسّب٠ٚخ   11

    فُٙ خصبئص ٚ طج١ؼخ اٌّجتّغ اٌؼشالٟ   12

    ا١ّ٘خ اٌحش٠خ ٚ االٌتضاَ ثبٌم١ُ االجتّبػ١خ 13

    ت١ّٕخ ل١ّخ اٌؼًّ ٚ احتشاِٗ ٌذٜ اٌتال١ِز   14

    احتشاَ اٌحش٠بد ٚ اٌحفبظ ػٍٝ ِىتسجبد اٌذ٠ّمشاط١خ 15

    ت١ّٕخ سٚح االثذاع ٚ االثتىبس ػٕذ اٌتال١ِز 16

    ت١ّٕخ لذساد اٌتال١ِز ػٍٝ ِٛاجٙخ اٌتغ١شاد   17

    تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ اٌؼبداد اٌسٍٛو١خ اٌس١ٍّخ 18

    تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ تطج١ك االٔظّخ ٚ اٌتؼ١ٍّبد 19

    ت١ّٕخ ل١ُ اٌجّبي ٌذٜ اٌتال١ِز 21

    تؼش٠ف اٌتال١ِز ثحمٛق اٌطفً ٚ ٚاججبتٗ   21

    اٌمٛح ٚ إٌشبط ٌذٜ اٌتال١ِزت١ّٕخ حت إٌظبفخ ٚ  22

    تؼ١ٍُ اٌتال١ِز سٍٛن اٌتؼبْٚ ٚ حت اٌخ١ش 23

    تٕشئخ اٌتال١ِز ػٍٝ احتشاَ اٌىج١ش ٚ اٌؼطف ػٍٝ اٌصغ١ش 24

    تؼ١ٍُ اٌتال١ِز ػٍٝ اٌتفى١ش اٌؼٍّٟ ٚ سفض اٌخشافبد   25

    ت١ّٕخ سٚح اٌصجش ٚ اٌمٛح ٌذٜ اٌتال١ِز 26

    تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ سفض اٌتمب١ٌذ اٌتٟ تتٕبلض ِغ اٌؼٍُ   27

    تشث١خ اٌتال١ِز ػٍٝ حت اٌؼشاق ٚ اٌٛحذح اٌٛط١ٕخ 28

    تؼ١ٍُ اٌتال١ِز االلتذاء ثس١شح اٌشخص١بد اٌتبس٠خ١خ   29

    ت١ّٕخ سٚح اٌؼًّ ٚ اٌجذ ٚ ٔجز اٌىسً   31

    تؼٍُ اٌتال١ِز اٌٙذٚء ٚ اٌسى١ٕخ   31
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 ))اٌّم١بط ثص١غتٗ إٌٙبئ١خ((   
 األستبر اٌفبضً ... األستبرح اٌفبضٍخ  

 تح١خ ط١جخ .
دٚس اال٘ييذاف اٌتشث٠ٛييخ فييٟ ثٕييبء شخصيي١خ اٌتال١ِييز فييٟ اٌّشحٍييخ االثتذائ١ييخ (   ٠ييشَٚ اٌجبحييج اٌم١ييبَ ثذساسييخ ٘ييذفٙب )     

 . اٌشجبء اجبثتىُ ػٍٝ اٌفمشاد ٚفمب ٌٍحمٛي اٌّٛجٛدح 
 وً اٌشىش ٚ اٌتمذ٠ش  ِغ                                                      

 : األستبر اٌّسبػذ اٌذوتٛس سف١بْ صبئت اٌّؼبض١ذٞ اٌجبحج                                     
اٌٛظ١فيييييييييييييييييييييخ            اٌذسجخ اٌؼ١ٍّخ:       اٌؼّش :            اٌجٕس:

ِالحظيييييييييييخ: ال  داػٟ ٌزوش االسُ  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

تذس٠سييييييييييييييييييٟ  ِؼٍُ  
 جبِؼٟ

 ال ٔؼُ اٌفمشاد د
   اٌتشث٠ٛخ تسُٙ فٟ تشث١خ اٌطبٌتاال٘ذاف  1
   اال٘ذاف اٌتشث٠ٛخ تجٕٟ اٌّسبػذح فٟ اٌسٍٛن  2

   اٌٙذف اٌتشثٛٞ ٠ّٕٟ سٚح اٌتؼبْٚ 3

   اٌٙذف اٌتشثٛٞ ٠سبػذ فٟ ثٕبء اٌتّبسه األسشٞ 4
   ٠سبػذ اٌٙذف اٌتشثٛٞ اٌطبٌت ػٍٝ اٌتفٛق 5

   ت١ّٕخ شخص١خ اٌتال١ِز ٚ تط٠ٛش لذساتُٙ  6
   ِؼشفخ اٌتال١ِز أ١ّ٘خ األسشح ٚ اٌؼاللبد اٌس١ٍّخ 7

   تّى١ٓ اٌتال١ِز ِٓ تط٠ٛش لذساتُٙ  اٌؼم١ٍخ 8

   ت١ّٕخ االتضاْ اٌسٍٛوٟ ٌذٜ اٌتال١ِز 9
   ثٕبء االسادح ٚ اٌشخص١خ اٌم٠ٛخ ٌذٜ اٌتال١ِز 11

   ت١ّٕخ اٌم١ُ االٔسب١ٔخ اٌتٟ تذػٛا ٌٙب االد٠بْ اٌسّب٠ٚخ  11
   فُٙ خصبئص ٚ طج١ؼخ اٌّجتّغ اٌؼشالٟ  12

   ا١ّ٘خ اٌحش٠خ ٚ االٌتضاَ ثبٌم١ُ االجتّبػ١خ 13
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