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 "فاعلية برنامج مقرتح قائم على فلسفة التدريس املصغر يف تنمية
األداء املهني واالجتاه حنو املهنة لدى معلمي املواد الفلسفية باملرحلة 

 الثانوية"
 ماجدة راغب حممد بالبلد/ 

 مقدمة: 
  ااكالت  اا   كالت وفعصااا تتددااعف  عحاارت د ااآ تعااع  اااتع تعكااد  ااع  تع ااع ت ااعفتساار ا وااااوف وفيةسااي     اا

عصاااف ن ااد فهااعونحر و ارااا   وإلنت اارىل أفضساارل من فنلاا  داارا  ااد  ااالا الةاا الائ وفاب ع اا  فة  ااكالت وف ر  اا  أ د اا  
 تحمرتف  تض  وحلةاا واابراب  توف ر ة  فدةك وا كالت فة سرمه  يف بابرىل و د  .

قلار  واساد ب ت د اآ ا كرتار تاب  ا  وفع ااا  تتع   وااوف وفيةسي   حبكئ طب عدحر عةى ندح داون دا ع  ق داا
وايكااع وفاوع ا ف  تار يف راهاهار تدلا د وحلااون تولاعا توفاب ارع تتع ا  عةاى وفداعن د فملااين تاف اع واعارب تتعة حار فةملاال  

رتو   ااد ب ااك    صااافف فاافو تااااا وااااوف وفيةسااي   يتاار ن ضاا  نكا اا  فةع اا  وفب اااع تااعن  باا  من و د اار  واعاارب توإلقاا
 (.69ف 4002مبصرن وفعة  و تن توف  ئ وف صا . )اعرف حم افف 

توااوف وفيةسي   حبكئ طب عدحر وفثا   أااوقا توف لر  وفشكرف   وفيت ختدةا داهلر وآلنوىل الدرج فع اا ب اا فةديرعا  
 ة ااعع يف تعن سااحر  ااااأال يف ف هاارل  عحاار توفدساار  ماار ت اورحاا    ااكالارف مإل فل  عة ااس وااااوف وفيةسااي   ياااةامئ وفد

(ف 449ف 4001طالمائ فل هاافمل وااااوف إل  عاام تإل ق  اا  هلار تفتاار  اارفع ررناا  بع ااعع عاد  ااعون، وفملااال . )وفساا ع  ابصااانف 
 تعة    اببغس مععوف  عةئ  ؤه  ف رفمي ر ت حاب ر فدعن د وااوف وفيةسي    د  الا تع   مبحرنوت وفدعن د وفالز   فففك.

فنوااا  وااااوف وفيةسااي   يف الة اا    ااكالت وفاوقاا  وفث رن اا  توإلرد رع اا   ااد  ااالا وفاب ااع وفباباارىل ااضاااعرت تتسااحئ 
و د اا  واأدةياا ف تهاافو وفاب ااع هااا رحااع  باافتا فةدان ااق باام راوضااد وحل اارع وإلرد رع اا  تو نكاارن تو هااعو  وفعر اا  فةعصاااف 

 ااكالت وإلرد رع اا  تراافتنهر تهاباار تااقز وفعالقاا  قا اا  باام د اارع ت ااففك تع اا  وااااوف وفيةسااي     ااع   فةباااآ يف فااااا وا
 (.442ف 4000وفابر  تو د    ك . )مهلرم ناجف 

تختدةاا فنوااا  واااوف وفيةسااي   عاد وااااوف وفعنواا   و  ااا  يف فتاار تابارقو  اضاااعرت قاع تكااال بع اعع عااد وفضساارل 
تابرتفا  تفنوااد  أاااوف وفيةساي   ت اك  و اار  وفافع  ابملةاق  ضيس  تعاد طاح د رتا  واعارعف تبابفااع نردصا   دلاح فل  ار م

 اب  وفياف يف اةا   تتعر ة      وت  ت   وآل اا دف  اد د اآ  ابرق ا  وآلنوىل توفابفاا ت وفايت تضاعر عاد مفنو، وحل ارع توااات 
 (.1ف 4009عرف حم افف توخلةاف توف  ئ تواعان ... وخلف تتةك ف ان متث  د رع وفضسرل تتعتن داا فائةد  وفيملا  . )ا

تتعااع فنوااا  وااااوف وفيةسااي   أعدبرنهاار ض اارطرث  هاب اارث  باااآ يف واباارفا توفغاار ت فاقاااوا توفدصااانوت فدااع و اارإلت 
وحل ا ا  وفايت تساحئ باعتن  بااج يف ت اد   وفملاال  تتاعن بحئ عةااى ناان  ار فاع حئ  اد  يااره ئ تفنكارن تتصاانوت  اد  ااالا 

 (.57ف 4002واابفئ توفباآ ن  ر تنوىل واعرب. )حم ع مخ دف واابرق رت تولعا توحلاون 
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فااافو ااااع  فنواااا  واااااوف وفيةساااي   من تاب  ااا  قاااعنع وفملرفاااد عةاااى تكاااا د فدكااارم  ساااد ة  بع اااعع عاااد وف اااك واملةاااق 
عةاااى  توفدساااة ئ وفسااار ج فة عااارن  تواياااره ئ واغةاطااا ف  ااادئ  فاااك أفداااعن د عةاااى فطااارو وفديكاااج وفعة اااس وفساااة ئ توفااايت ت اااام

 (.42ف 4000وااضاع   توفعق  توفدعة   توفبعع عد وفدعصد. )عير  محرفف 
ت د فهعونحر تاب    تعس وفملاال  أفعارا وطا ح مائ  اد  االا وفدعاا  توإلنتبارو مب ار   تقلار  وفعارا توفابفاا مف حار 

ةم يف و د ااا  وفااافع  ع  اااال ن ااا  باؤ ااا  ض ع ااا  الة ة ااا  تم سااار  وفملاااال  واحااارنوت وفااايت تاااؤهةحئ  ل  صااابااو   ااارن م نااارع
 (.442ف 4000ت ؤثاتل يف  ابفا د . )مهلرم ناجف 

  اار تكسااد وااااوف وفيةسااي   فوناااحر وفابفاااع وفكة اا  وف اار ة  توادع  اا  يف و  ااانف نحااس ف ثااا م  ر اار فةع اا ف  ااففك 
تيصا  يف ااا  فدكاارم و    تكساد فونااحر نلا ةيت وفداوضا  توفدسار ح ت فاك  اد  االا فتار تعة ا  فونااحر حمك ا  عرففا 

 تو  اف نحس مبثرب  وإل دارل وفاب عع فةع   وفابفاع.
تبففك اع  فنوا  وااوف وفيةسي   من م سر  وفملاال  وفعع اع  اد وخلاقوت وحل رت ا ت د اآ تساعى يف ىل ةحار من 

ى وف ااا ئ و  الق ااا  فاااع حئ. وفك ااا عاااد وحل ااار ق توفدعاااا  عةااى ترحااارت وفابفاااا وادبر ابااا  داااا وف لااار  واملاتدااا ف تتؤ اااع عةاا
(Giuseppe, B, 2009, 4.) 

ت  ج وفاضا  وفااوهد فداعن د واااوف وفيةساي   فل طب عدحار و اافع فف  من ترااف وفدصاانوت وخلملاب فاع  وفملاال  عاد 
إل تيساع فكاس وااوف توفيت إل ختاج عد  اتر ايسمل  إل فوعاس فدعة حار بعض وايره ئف أفضرن  فابفاع و د   وفعر   حنا هفمل 

 وفع ااف تهفو بعتنمل فف  فعزت  وفملال  عد فونادحر إلادأير  وفغج مر. 
( 4002( )اااابرم ف ااامف 4000( )مبااااوه ئ ااااع عف 3669تقاااع ف اااع  فاااك فنواااا   ااا   اااد )اااار س وفيملااار اعف 

( )ف ااااجع عبااااع وفيداااارمف 4009( )اااااة ئ ااااا عف 4009( )فمحااااع ضاااا اف 4001( )مسااااجع عااااا لف 4003)اااااعرف حم ااااعف 
( )اااعرف 4002( )عبااع وحل  ااع وفغا اادف 4002اف ( )اااعرف ع اا4002( )فمحااع فمحااعف 4005( )فعاارىل حم ااعف 4005
( من فل فنوا  وااوف وفيةسي   فابار ععمي  واعم أفابسب  فةملال ف توضعكد  فك عةى ختانحئ  ابحار تعاعم 4006ع اف 

ادفحرن عةى عكد طب عدحر وفايت تعاع ففوع فةديكاجف تفل مقبرهلئ عة حرف م  فابار  د ترح  ضفاهئ  اوف تدملةد وحليظ توإل
قةااق وفداصاا   يف وااااوف وفيةسااي  ف قااع فنراابت تةااك وفعنوااارت  فااك فعااعع فااابر   ابحاارا وعد اارف وفملااال  فل وااااوف وفيةسااي   

يف هاافمل وااااوف يف حمااعتفع وفير ااعع يف د اارائ وفع ة اا ف تفتاار تداباارتا  اضاااعرت ىلااافعف تفااففك نحاائ لرفباار  اار  ابسااال  اار تعة ااامل 
وفيةساااي   ضفااااوث فعاااعم وتصااارهلر حب ااارائ ضد دااا  ف صاااان طااااين نااارتع تر ااازعف ت اااففك عاااعم مدسااار  وفملاااال  أ فيااا  حناااا واااااوف 

تعن سحرف   ر فنرا  بعاض وفملاال  قة حائ  اد تعةائ واااوف وفيةساي   بسابد طااين وفداعن د وادبعا ت د اآ إل تدارم هلائ وفيااا  
تضعيحئ يف وفابح بام واياره ئ وفايت اابق تعة حار أاياره ئ ولع اععف   ار فتاار وفعنواارت اارفي  فة ابرق   وحلاع توفدسرؤاف 

 وفف ا يل هفو  دملةد  عةئ ميدةك و فوىل واحين وففع جيعة  حي ق فهعو  تعن د وااوف وفيةسي  .
ز اباااد ااااراف م( )4005م(ف )عباااع وحل  اااع وااب ااارتعف 3666  ااار ف اااعت فنواااا   ااا   اااد )اااااض ر عباااع وحلةااا ئف 

م( فل فنوااا  وااااوف وفيةسااي   إل ال ااق وهلااع  و اراااس  ابحاارف  ااد د ااآ تاب  اا  وف ااعنع عةااى  رنااا  وفديكااج وفسااة ئف 4007
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توففع قع  ار  من قصاان طااين وفداعن د وحلرف ا  يف واااوف وفيةساي  ف ت دملةاد ضااتنع واادأعوم طااين تاعن د تاقز فمه ا  واااوف 
 حرنوت وفديكجف  د قب   عةئ قرفن  حاب ر عةى تعن سحرف تفتار بلااتنع تاب  ا  تعاس  عة اس  وفيةسي  ف تتسرعع عةى تاب   

 وااوف وفيةسي   أفداب    واحاب   واسد اع ااو ب  ولع ع يف تعن د وااوف وفيةسي  . 
أإل رهاارت  تيف ضاااىل  اار ت ااعم  دملةااد تااعن د وااااوف وفيةسااي    عة اارث  ة اارث ت د كاباارث  ااد  حاارنوت وفدااعن د ت ة اارث 

وحلع ثااا  فكاااس  دااا ح فملالبااا  وفيااااا  إل دسااار  واحااارنوت واأدةيااا ف تفكاااس إل  كاااال ىلااااف  ة اااد   اااعم د ااار ق ت عااارن  فتل 
وإلهد ارم بداب  اا  قاعنوت وفديكااج وفعة ار فااع  طالبا  توفاايت تدياق تىلااا ت وفعصاا وحلااع آ وفافع  دساائ أفد اعم يف  رناا  ىلرإلتاا . 

 (.447ف 4001)وفس ع  ابصانف 
و فتون واة اااارع عةااااى عاااارتق  عةاااائ وااااااوف وفيةسااااي  ف فل تكااااال باااااو   معااااعوفمل دع ثاااا  ت دملااااانعف فد ااااعم فاااا  وخلااااقوت ت 

تو ارف د فدعن د وااوف وفيةسي  ت ضفاو فملب عدحرت د آ تزفدئ أايره ئ و افعف توفدع   رت وفاواع ف ت اد واعةاام فل تاب  ا  
نحااافو ف ااااو ضااااتن ف فددع اااع  قوتااا  تز فع نرعة دااا ت ف سااادمل    او بااا   اباااره  واااااوف و فوىل واحاااين ع ة ااا   ساااد اعف إل تداقاااا 

ف دااي  ساادمل    ساار اع  سااددعوت وفيةسااي   وادملااانع تواددااعفع أاااد اونف توفاايت الداارج من  عةاائ  ددااعف وفيكااا بصااي  فو  اا 
 وفعصا تطب ع  وااوف وفيةسي  .

وفدعةاا ئ توفاادعةئ قااع تملااان ع اار  اارل عة اا   ااد  ع قباا ف مباار جيعةاا   او ااد  ت ااعن وفشاارنع من فل فتن واعةاائ يف ع ة اايت
وفدملانوت وحلرف   يف ىلارإلت وفرتب ا ف تمبار  ااوىلم وفدملاان يف واعانا  ل  ا  و ارإلتت د اآ تغاج فتنمل  اد ىلااف وفف ارىل فت وفدة ام 

ضاد شأصا   وفملرفادف ت اد   رو ضااتنع معاعوفمل نبابح   ساوث ت ارحارث فادعةئ وفملاال ف ت  ارن ر مجيرب ارث يف تاب  ا  ا ا  راو
 تتعن ب  مبر  سرععمل عةى وف  رم بعتنمل.

تعة    د واحئ فإل تكال ع ة   تعن د واعةئ تمععوفمل ع او   ف تمطر تكال  ابف   تحماعفع يهاعونحر ت ململحارف تفل 
  يف ضاااىل واعرااااعف ت ااد   جيااد عة اا  فل تدح ااب  رناا  وففااات  توف كاار ت فاردحاارف مباار  دابراااد  اا  فتن واعةاائ يف تعن ساا

 ساااعى بصاااانع فو  ااا  فداب  ااا   حرنوتااا  توإلطاااال  عةاااى وخلاااقوت وحلع ثااا  توادداااعفع يف و ااارا ف كساااد طالبااا   حااارنوت وفديكاااج 
 واأدةي ف ت ك ا وفاوق  وحلريل فةدعن د عةى وند رف واعةئ فافوىل واحين واد  زف توخنيرض ففو   واحين. 

( فل واعة اام وفااف د  د  ازتل يفو حاائ واحااين  صااباال Leeds, 1996: 333- 336نوااا  يف ااعزي )تفتضاار ف
 تع و رهاارت مجيرب اا  حنااا طالماائف   اادعال واابرق اا  توحلاااون تت باا  فنكاارن وفملااال  ولع ااعع تودرتو حاارف ف اار واعة ااال  تع 

عتوض اا  توفاب ااع وفااعو ئ تعااعم وفدساار حف تفااايات وفعنوااا  وإل رهاارت وفسااةب   نكاارل تياارعةحئ  اا  طالماائ ضااع ا تمي ةااال من وفع
ف لرث عاد ترااف عالقا  فوفا  مدصار  رث بام فنرا  وفديرعا  بام واعةائ توفملاال  تبام و رهرتا  واعةائ حناا تاب  ا   حارنوت وفديكاج 

 فع  وفملال ف   ر فل وفديرع  وفجيريب بم واعةئ توفملرفد  ز ع  د تيرع  وفملال  فو   وفصا.
فتضار ضدر   عع ع  اد وفباااو توفعنواارت فل تاعن د واعة ام فثابارىل وخلع ا  عةاى  حارنوت وفداعن د  اؤفع    ر

(ف 3662(ف )فمحاع وفعباع 3661(ف )فمحاع عباع وفعز از 3664من تاب    تةك واحرنوت فع حئ ت ابحر فنوا  )نداس ممسرع   
(ف )اااع ع 4003)عبااع واةااك وفاناارعس  (فUphan, Dayle, 2001(ف )3662(ف )ااااض ر قزو اا  3662)نضاار  سااعع 
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(ف ) صمليى عاعيلف Park, et al 2006(ف )4002(ف )حم ع عبع ول عف 4001(ف )بعن   حم ع دسرضم 4004حم ع 
4002.) 

تت اااج ضداااار   وفبااااااو توفعنوااااارت وفساااارب   من فل  ة اااارت وفرتب ااا  يف واابمل اااا  وفعاب اااا  عر اااا ف إلزوفاااار ااااادئ بدااااعن د 
بعاااض واحااارنوت وفع ة ااا  فةملاااال ف توفااايت إل تعةاااا يف  ثاااج  اااد و د ااارل نااااين  اااارف د وفد ة ع ااا  فداب  ااا واعة ااام عةاااى بعاااض و 

 ساادا  وحليااظف تيف ضاااىل عرا اا  واعاناا ف  دااادئ وفعنوااا  عااد نةسااي  رع ااعع ال ااق تاب  اا   رناا  ولاوضااد واحرن اا  وفاايت تدملةبحاار 
 (.95ف 4004اهسف حم ع وفغرزعف  دغجوت وفعصا وحلريل فععوف واعةئ تتعن ب . )نرنتين وفب

ت ؤ ااع توقاا  معااعوف  عةاائ وااااوف وفيةسااي   فل هاباار، ضااعيرث توضااارث يف باااو   وفعااعوفت د ااآ تيد ااا وفااقو   وحلرف اا  من 
 ضا حرف توند رنمل من وااوف وفيت تسحئ يف وفدعةئ وفافوو فاع   عة اس واااوف وفيةساي   مبار إل ميكاابحئنةسي  تابا   توضا   بين يف 

وإلاااديرفع  ااد وفث رناا  واعةا رت اا  وط ملاا  ماائف   اار فل واكااال واحااين اعةاائ وااااوف وفيةسااي     ااغ  د اازو اااغجو فةغر اا   د ثاا  يف 
وفدعن د وا عوب وفل ق  د د آ وفاقر توفاتدا  وفيعة ا ت فافو تاااس و فب ارت وفايت تك اا عاد هافو وفاوقا  بلااتنع و  اف 

فداااعن د وفدعا لاااس مبعاام ت اااعي بااااو   تعن ب ااا   بعااا   ااد دررااارت واعة ااام تتعاااا ض بعاااض ض ااارو مببااعف وفداااعن د واداواااا  تو
 (.27مف 4001وفلعا يف باو   مععوفهئ تتكا ابحئ واحين. )احرم وحلابيسف 

أفالئ  د فل وفداعن د واصاغا واادأعم يف بعو ا  و  اا يف بااو   وفعاعوف قبا  وخلع ا  مإل فضا  واادأعم بعاع  فاك يف 
 (.437ف 3667  خمدةي  فةدعن د فثابرىل وخلع  . )نررىل فمحع ع عف باو 

ت د  ز فاةا  وفدعن د واصاغا يل واادأعو   ميثا   اوقاا تعة   ا  د    ا ف  داعن   اد  الهلار واداعن  عةاى ففوىل 
إلطااال  عةااى واحاارنوت بملا  اا  اااا ا ف   اار فضاا   دابراااد تىل اعاارت وفع اا  وفصااغجع وفاايت تدملةبحاار ع ة اا  مت ااز واحاارنوت تأ

 (.304مف 3667وفعع ع  د وفكدرأت وفيت تابرتفر وفدعن د واصغا ت  زوت  ف كد الع عهر ن  ر  ةسا )نررىل ع عف 
 .خييا وفدعن د واصغا  د دعع وااقا وحل   سف د آ   عا وادعن  يف  اقا وفدعن د واصغا أفث   يف و فوىل 

  وحل   ااسف ناارطدا  يف وفدااعن د واصااغا بساا ح تواحاارنع حمااعفع توفاقاار وفدااعن د واصااغا خييااا  ااد فنراا  تع  ااع وااقااا
 قصج توادعنبم قة ةاو وفععف.

 .ميكد وفدعن د واصغا وادعن   د مت رل واحرنوت واأدةي ف ت فك ااتد  ناا  تكاون و فوىل 

 توفيرقع.  اقا وفدعن د واصغا  اقا حمسا  وخلملاوت حمعف وفراوىلوتف ت   ن   ضسب  واأرطاع 

  ا ز وفدعن د واصغا عةى  حرنوت بع ابحرف ت دغرضى عد  ر ها اثضاعف حب آ إل  ؤثا ل ربا  عةاى تعةائ واحارنع فت ال  اق 
 و هعو .

   عرفع بعع    ع    ؤف   من فل   ا عةى  سدا  ففو   ن  ف ت دعا  عةاى نفع وط ملام با ف توفداعن د حيدرج وادعن
دعااا  نااان وضدحاارىل ففو اا  عةااى مجيرب اارت و فوىل تاااةب رت ف ت فااك  ااد  ااالا قاباااوت وفدغف ااا  واصااغا  داا ح فة دااعن  فل  

 وفاورع  واأدةي .
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تميكابابر وف اا مل ففوىل  عةئ وااوف وفيةسي    ابعكد بصانع توضا  عةى طالب ف  ض   اؤفع فتنو فاراا رث يف تاار ححئ 
جيعةاا   ااد د واحاارنوت واحاب اا  بصااانع ر ااعع ياااةا   دابراااد  اا   فو ا  وفيصاا  فاافو  اببغااس تااعن د واعةاائ فثاباارىل وخلع اا  عةااى  اار

طب عاا   ااات  ع ةاا  تحيياازمل فةااااااا فة حاب اا  واد  اازعف تهاافو  ااار الاارتا وفعنوااا  وفداااا  مف اا   اااد  ااالا تااعن د  عةاائ واااااوف 
 وفيةسي   ياةا  وفدعن د واصغا.

توإل اارمل حنااا واحاباا  فااع  واعة اامف ت اار تدلاا اب   تأفااالئ  ااد تراااف عااعف  ااد وفعنوااارت يف ىلاارا تاب  اا  و فوىل واحااين
 د وإلهد رم أفديكج تماتد  واابرخ واابراد ف ف لج فل توق  وفدعن د وفيعةس هلفمل واااوف  اعا عةاى فل  وفيةسي  فهعو  وااوف 

 هابر، قصان يف ال  ق  فكف ن د  الا  الدف  وفاوق  وا عوب اعة س وااوف وفيةسي    دلح وآلوا 

  وفيةسي   أاادة  وفثرضا   طاين تفارف د تعن س   ت ة ع ا  إل تدياق  ا  طب عا  واااوف وفيةساي   وفايت وادأعوم  عة س وااوف
ااادئ أفديكااج تتاب  اا   حرنوتاا  فااع  وادعة اامف تقااع ف ااع عةااى  فااك عع ااع  ااد وفعنوااارت توفاايت فتااار بلاااتنع وفدأةااس 

 أادأعوم طاين تفارف د تعن د دع ث  تسر ا  دملةبرت وفعصا. عد وفملاين وفد ة ع   يف وفدعن د توإلهد رم

   يد ا  عة ا وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   من تانج ب ئ  تعة     ت د  عةى تاب    واحرنوت وفدعن س   تتابراد طب عا 
 ااا  عع اااع  اااد واااااوف وفيةساااي   تطب عااا  وفملاااال  تدررااارائف تقاااع فتلاااح  فاااك  اااد  اااالا مرااااوىل وا اااربالت وف أصااا   

  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  .

   ترااف قصااان فااع   عفائ  عة ااس وااااوف وفيةساي   أاادةاا  وفثرضا اا  يف و فوىل واحاينف ت اار  ؤ ااع  فاك ق اارم وفبردثاا  بعنوااا
عوم بملرقا   الدفا  (  عة رث ت عة   أادأ43وادملالع   عةى ع اب   د  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   قاو حر )

تل ابر ىل اع   د و فوىلوت وفدعن س   وفاورد تاوناهار فاع   عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا ف تفاايات ضدار   
وإلادملالع   عد ضعا  سدا  ففوىل  عة س وااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  يف واحارنوت واحاب ا ت د اآ  رضار  وفعنوا 

( تن رث %20( تها  سدا  ضع ا عابع   رنضد  بابسب  وفد كد واع رن   )%4317 فوىل واحين )وفابسب  وائا   اسدا  و
 آلنوىل و ارتفع وادأصصم.

  :مشكلة الدراسة 
 د وفعنوارت توفبااو ضاتنع وإلهد رم باقو   معاعوف  عة اس واااوف وفيةساي  ت د اآ فضا  عةاى وفاالئ ف عت وفعع ع 

 فل وفعنوااارت وفاايت فرا اار يف ىلاارا تعة  حاار تتعة حاار ف ااعت فل طاااين وفدااعن د وفساار عع يف  ااد ولحاااف وابفتفاا  فدملا اهاار مإل
باااو   معااعوف  عة ااس وااااوف وفيةسااي   تا ااز عةااى تة اام واعةا اارت تااادئ حبيفحاار توااادفحرنهر تإل تااانا وااوقااا وفدعن ساا   وفاايت 

 واسادا  واحاين فاع  واعة امف ت اد هافمل وفعنواارت تسرعع وفملال  عةى وفديرع  توحلاون ن  ر ب ابحئف   ر ف عت عةى تاعب
( )ت اااارا دة ااااسف 4006( )ت اااارا اعاااا ف 4005( ) ررااااعع نولاااادف 4002( )حم ااااع مخاااا دف 4001)اااااحرم وحلابيااااسف 

 (.4034( )ت را اع  4030
رىل   ااار ف اااعت ضدااار   وفعع اااع  اااد وااااؤمتاوت توفاباااعتوت توفعنواااارت وفسااارب   عةاااى ضااااتنع تفمه ااا  تاااعن د واعة ااام فثابااا

وخلع اا ف تمباار  دياااق تنةسااي  وفدعةاا ئف تمبااار  سااحئ يف ال  اااق و هااعو  وفدعة   اا ف   ااار ف حااات واالدفاا  وابرشااااع اعة ااس واااااوف 
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 ااد وفيةسااي   فل هاباار، ه  اباا  توضااا   اااةا  وفدااعن د وفد ة ااعع توفاافع  عد ااع عةااى وفف اارىل  ااد ررضااد واعةاائ توإلاااد ر  
اوف وفيةسااي   عةااى تباارفا فطااا  وحلااع آ تواابرق اارت  اا  طالماائ ضفاااوث فااز ئ وااااوف عةئف  اا  قةاا  داااي  عة ااس وااادررضااد وااا

وفيةسي   أااوقا توف لر  وفشكرف  ف ت د  الا وا ربالت وفيت فرا ر    ععف  د  اارحس واااوف وفيةساي   توفاف د ف اعتو 
يت تملاااف عةااى  كااا ت وفع ة اا  وفدعة   اا ف تعة اا  يل  عة ااس وااااوف وفيةسااي   يف درراا  من تااعن د  سااد ا ااو باا  وفدغااجوت وفاا

تدلح   اكة  وفعنواا  يف تاعب  سادا  و فوىل واحاين فاع   عة اس واااوف وفيةساي  ف مبار إل  سارعع عةاى ال  اق فهاعو  ع ة ا  
 وفدعة ئ توفدعةئ.

 ار فعار وفبردثا  فرااوىل ت دلح  ر اابق ترااف قصاان يف و فوىل واحاين فاع   عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا ف 
فداب  اا  و فوىل واحااين فااع   عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا ف تميكااد الع ااع   ااكة  وفعنوااا  يف وفسااؤوا  وفعنوااا  وحلرف اا 
ما فاعلية برانمج مقرتح قائم على فلسفة التدريس املصغر يف تنمية األداء املهين واالجتاه حنوو املهنوة لود  وفا  سس وآلوا 

 ؟. معلمي املواد الفلسفية ابملرحلة الثانوية
 ت ديا   د وفسؤوا وفا  د وفسربق وفدسرؤإلت وفياع   وآلت  ا 

   ؟.  ر واحرنوت واحاب   وفالزم تاوناهر فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا 

  واحين توإل رمل حنا واحابا  فاع   عة اس واااوف  ر اانع وفق    وا رتم وف ر ئ عةى نةسي  وفدعن د واصغا يف تاب    و فوىل
 ؟.  وفيةسي   أاادة  وفثرضا  

   ر نرعة   وفق    وا رتم وف ر ئ عةى نةسي  وفدعن د واصغا يف تاب    و فوىل واحين فع   عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا 
 ؟. وفثرضا  

 ةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا   ااد و فوىل واحااين عةااى بملرقاا   الدفاا   اار  ساادا  متكااد و  اعاا  وفددا ب اا   ااد  عة ااس وااااوف وفي
 ؟. ففوىل واعة م

  اار رثااج  اا   ااد ااااباوت وخلااقع توفابااا  اعة ااس و  اعاا  وفددا ب اا  عةااى الساام  ساادا  و فوىل واحااين فااع   عة ااس وااااوف 
 ؟. وفيةسي   أاادة  وفثرضا  

  وفدااعن د واصااغا يف تاب  اا  وإل اارمل حنااا واحاباا  فااع   عة ااس وااااوف وفيةسااي     اار نرعة اا  وفااق    وا اارتم وف اار ئ عةااى نةسااي
 ؟. أاادة  وفثرضا  

  توفابا  اعة س و  اع  وفددا ب   عةى تاب    وإل رمل حنا واحاب  فع   عة س واااوف وفيةساي    ر رثج     د ااباوت وخلقع
 أاادة  وفثرضا  ؟.

 احين توإل رمل حنا واحاب  فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  ؟. ر وفعالق  بم تاب    و فوىل و 

  :أهمية الدراسة 
تعااع وفعنوااا  وحلرف اا  واااددرب  ااار  اباارفع باا  وفرتبا ااال  ااد ضاااتنع معاارفع وفابفااا يف باااو   معااعوف تتااعن د  عة ااس وااااوف 

 ةساوفيةسي   مبر  دابراد    ففتونهئ واددعفعف تتابب  فمه دحر ن  ر  
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  وفك ا عد  حرنوت و فوىل واحين وفالزم تاوناهر فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  ف تهافو قاع  ي اع يف ختملا ح
 تتملا ا باو   مععوف  عةئ وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  .

 حلرف ا  فداعن د ع ابارت ف اا   اد وإلاديرفع  د وفاق    وا ارتم وف ار ئ عةاى نةساي  وفداعن د واصاغا وا اعم يف وفعنواا  و
  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   فداسم  سدا  و فوىل واحين توإل رمل حنا واحاب . 

 ر  وإل ارمل حناا  -ميكد فة ر  م عةى وفدار   توفشاو  وإلاديرفع  د ففتوت وفعنوا  )بملرق   الدف  و فوىل واحين   
 اوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  .واحاب ( يف ت اي ففوىل  عة س وا

  :حدود الدراسة 
 ت دصا دعتف وفعنوا  وحلرف   عةىا

  حاارنوت و فوىل واحااين وفاايت  حااا ن  اار قصااانوث فااع   عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا ف   اار وتلااح  ااد وفعنوااارت 
  .توفة رىلوت     عة س ت ارحس وااوف وفيةسي  توفبااو تواؤمتاوت توفابعتوت

 .  ع اب   د  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا 

 ق ر  نعرف   وفق    وا رتم يفا 

    و فوع واحين فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  . تاب 

 . تاب    و رمل  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   حنا واحاب 

  :فروض الدراسة 
 م تض  وفياتض وآلت  ا  فإلررب  عةى تسرؤإلت وفعنوا 

 وف بةاااس  م( بااام  داااااملس فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  فة  راااا0107نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا  )  اراااع
 توفبععع يف  سدا  و فوىل واحين فصرحل وف  ر  وفبععع عةى بملرق  واالدف .

 (  بام واداااح وفااوقعس 0107إل تارع ناتين فوف  مدصار  رث عاباع  سادا )  تواداااح وفياضاس اعة اس و  اعا  وفددا ب ا
 يف  سدا  و فوىل واحين عةى بملرق  واالدف .

 (  دعةاااق أفاباااا  بااام  داااااملس فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  0107إل  اراااع نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا  )
  عة رت( اسدا  و فوىل واحين عةى بملرق  واالدف . - ) عة م

 (  دعةاق بعاعف اااباوت وخلاقع بام  داااملرت فنرارت  عة اس و  اعا  0107مدصر  رث عابع  سدا  ) إل  ارع ناين فوا
 وفددا ب   اسدا  و فوىل واحين عةى بملرق  واالدف .

  ( بااام  داااااملس فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  فة  راااام وف بةاااس 0107فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا  )نااااين  اراااع
 حنا واحاب  فصرحل وف  ر  وفبععع عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب . توفبععع يف تاب    وإل رمل

 (  دعةاااق أفاباااا  بااام  داااااملس فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  0107إل  اراااع نااااين فوا مدصااار  ر عاباااع  سااادا  )
  عة رت( يف تاب    وإل رمل حنا واحاب  عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب . -) عة م
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  (  دعةاق بعاعف اااباوت وخلاقع بام  داااملرت فنرارت  عة اس و  اعا  0107عابع  سدا  ) إل  ارع ناين فوا مدصر  رث
 وفددا ب   يف تاب    وإل رمل حنا واحاب  عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب .

 تارع عالق  ونتبرط   بم فنررت  عة س وااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  يف بملرقا   الدفا  واحارنوت واحاب ا ف تفنرارائ 
 يف    ر  وإل رمل حنا واحاب  يف وف  ر  وفبععع.

  :منهج الدراسة 
 تعد ع وفعنوا  وحلرف   ضفاوث فملب عدحر عةى واابحدم وآلت ما 

  :املنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم من خالله 
 ااورا  وادأصصا ف الع ع واحرنوت واحاب   وفايت جياد تاوناهار يف  عةائ واااوف وفيةساي  ف ت فاك  اد  االا وإلطاال  عةاى و

 توفبااو توفعنوارت وفسرب  .

 .الة   واحرنوت وفا  س  من  حرنوت ناع   ميكد  الدفدحر تق راحر 

 .  الع ع  ع  تاونا هفمل واحرنوت فع   عةئ وااوف وفيةسي 

  :املنهج التجرييب 
وفبعااعع فةدعااا  عةااى نرعة ااا  د ااآ وتبعاار وفعنوااا  وحلرف اا  وااااابح  وفددااا و فة د اعاا  وفاودااععف توف  اار  وف بةاااس  

 وادغج واسد   )وفق    وا رتم وف ر ئ عةى نةسي  وفدعن د واصغا( عةى وادغجوت وفدربع  )و فوىل واحينف وإل رمل حنا واحاب (.
  :إجراءات الدراسة 

 مراوىلوار عةى وفاباا وآلوا   كة  وفعنوا  تناتضحر م مععوف يف ضاىل 
  :الدراسة التجريبية ويشمل: اإلعداد إلجراءأواًل 
 . حتديد األداء املهين الالزمة ملعلمي املواد الفلسفية ابملرحلة الثانوية وهذا يتطلب: 0

  وفطال  عةى بعض وااور  وادأصص ف توفعنوارت توفبااو وفعاب   تو رابب   وفيت فرا ر يف ىلرا تاب  ا  و فوىل واحاين
 ضا  .اعة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثر

 مععوف قر    مبحرنوت و فوىل واحين وفالز   اعة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   تن ر ار  ةسا 

 .   الع ع وهلع   د وف ر 

 .   الع ع  صرفن وشد رين وف ر 

 .درب  وف ر    تضبملحر  

ملهووين الووا ت التوصوول إليهووا  مووا . بنوواء الوو انمج املقوورتح القووائم علووى فلسووفة التوودريس املصووغر لتنميووة مهووارات األداء ا3
 يلي: 

 .   الع ع فهعو  وفق 

 .   الع ع فاد بابرىل وفق 
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 .   الع ع حمدا  وفق 

 .  الع ع وخلر رت توفاار   تو رحزع وفدعة     واسدأع 

  فارف د وفدعن د.ت الع ع طاين 

 .الع ع فارف د وفد اي 

 .   وفدب ع  د االد   وفق 

 مهارات األداء املهين وذلك وفقاً ملا يلي: . إعداد بطاقة مالحظة2

 . الع ع فهعو  وفبملرق 

 . الع ع عابراا وفبملرق 

 . تض  وفصانع وابع    فةبملرق 

 . وفد ع ا وفك س  فوىل واعةئ فعابراا وفبملرق 

 . فاةا  تسد   واالدف 

 . ا رل  تعة  رت وفبملرق 

 . دسر  اعين وفبملرق 

 . دسر  ثبرت وفبملرق 

 جتاه حنو املهنة وفقاً ملا يلي:. إعداد مقياس اال4

 . الع ع وهلع   د وا  ر 

  مععوف وفصانع وابع    فة   ر  ت دل دا 

  . ي   وحلصاا عةى  عةا رت باباف وا  ر   

 . ا رل   يافوت وا  ر 

 . تض  ضفرم ت ع ا فنررت وا  ر 

 . ا رل  تعة  رت وا  ر 

 . ضبح وا  ر 

 . وفدداب  وإلادملالع   فة   ر 

  ًالتجرييب واختيار عينة الدراسة:  : التصميماثنيا 
 د آ م وادأعوم تص  ئ و  اع  وفاودعع  وت وف  ر  وف بةس وفبععع  فتوت وفعنوا . 

  :اثلثاً: إجراءات تنفيذ التجربة وتشمل 
 . تملب ق ففتوت وفعنوا  قبة ر عةى ع اب  وفعنوا 

 .تملب ق وفق    وا رتم 
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  ع د وإلضدحرىل  د تعن د وفق   .تملب ق ففتوت وفعنوا  بعع ث 

 .وادأالي وفابدر   وادععوفو اعرلدحر مدصر  رث 

 . ت عي ععف  د وفداا رت توا رتدرت بابرىلوث عةى ضدر   وفعنوا 

  :حتديد املصطلحات 
ع بكا   دغاجوت وفعنواا  وحلرف ا ف ت اورعا  واصاملةارت وخلراا  مار م الع ايف ضاىل وإلطال  عةى و فب رت وااتبمل  

  صملةارت وفعنوا  وحلرف   مراو  ر عةى وفاباا وفدريلا

  وفااق    وا اارتما عباارنع عااد ىل اعاا   ااد وخلملاااوت تو اااد توفراااوىلوت واابف اا  فاابعض و ض اامل  تواحاارم وف ر  اا  عةااى
يةساااي   نةساااي  وفداااعن د واصاااغاف ماااع  حمرتفااا  تاب  ااا   حااارنوت و فوىل واحاااين توإل ااارمل حناااا واحابااا  فاااع   عة اااس واااااوف وف

 أاادة  وفثرضا  ف اسر اع وإل رهرت وحلع ث  يف وفدعن د.

  واحينا  ع  متكد  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا ا   اد واحارنوت وفدعن سا   وفعر ا  توفاباع ا  فو ا  وفيصا ف و فوىل
 ميكااد  الدفدحاارف تق راااحر ببملرقاا  توفاايتتوفاايت تسااحئ يف ال  ااق و هااعو  وااب ااافع  ااد وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  

 ت اي(. -تابي ف - الدف   ععع اةيرث يف ضاىل واحرنوت و ارا   فةدعن د )ختمل ح

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة 
تابرتا وفطرن وفابفاع فةعنوا  وحلرف   وفدعن د واصغا  د د آ واره   تو ضاو  تو ااد تو مه ا  توا  ازوت توااودا  

ااا بغااض وإلاااديرفع يف ناائ  ملاااوت وفاق    وفدااعن و أفعنواا  وحلرف اا ف   ار تابرتفاار وفعنواا  وفدااعن د فثابارىل وخلع اا ف توفعابر
تتوقااا  بااااو   وفداااعن د وحلرف ااا  فة عة ااام تفهاااعونحر ت  اااكالار بغااااض تالن حااار عاباااع تاااعن د ع ابااا  وفعنواااا  وحلرف ااا ف تتابرتفااار 

وضاد وفادعةئ يف واحارنع وفدعن سا  ف توفداعن د عةاى تاب  ا  واحارنوت وفدعن سا   بغااض وفعنوا  ف لرث  ره    حارنوت وفداعن دف ترا 
وإلاااديرفع  ااد تصاا  ئ ففوع وفعنوااا  فدعااا   ااع  تاب  اا  ولرضااد واحااين فااع  ع اباا  وفعنوااا ف   اار عاضاار وفعنوااا  فال رهاارت 

 وفعنوا  حنا واحاب .تفمه دحر بغاض وإلاديرفع  د تص  ئ ففوع وفعنوا  فدعا   ع  تاب    و رمل ع اب  
 :أواًل: التدريس املصغر 

واحااارنوت وفلااااتن    را معاااعوف واعةااائ تتعن بااا  إل دسااار  عاااع وفداااعن د واصاااغا  اااد وإل رهااارت وفرتبا ااا  وحلع ثااا  يف ىلااا
فةابدرم يف ىلرا وفدعة ئف تها فاةا  لج  كةا ضسب ر تاح  وفدابي فف ت ا ز عةى ال  ق فهعو  حماعفع قصاجع ضساب ر )حم اع 

 (. 307ف 4004اعيرلف اع ع حم افف 
توفدااعن د واصااغا  اقااا تعن ساااسف  دااعن  ن اا  واعة ااال عةاااى  اوقااا تعة   اا  د    اا   صاااغاع ت ااب  لاناا  وفيصااا  
وفعاارفعف لااج فتاار إل ت ااد   عةااى وفعاو اا  واع ااعع وفاايت تااع   عاارفع يف ع ة اا  وفدااعن د. ت دااعن  واعةاائ عةااى  حاارنع تعة   اا  

 ب صع مت رت ر قب  وإلضد را من  حرنوت رع عع.تودعع فت  حرنتمف 
ت عا  وفدعن د واصغا ييضا   رناا  د    ا  فةدعةا ئ عةاى  صاغاف اااوىل يف ددائ وفصاا فت يف تقار وفدعةا ئ. تهاا 

 (.40045307 ص ئ فدملا ا  حرنوت ارب  ف تو دسر   حرنوت رع ععي )حم ع اعيرلف اع ع حم افف 
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د فل ُ صااغا فنااا   ااد  ااالا وفرت  ااز عةااى  حاارنع تودااعع  ااد  حاارنوت وفدااعن دف فت ت دلااح  اار ت ااعم فل واعةاائ ميكاا
 ملاع توداعع  اد  ملاوتا ف  ا  وإلدديارم أفاز د تو ض امل  واملةابا  هلافمل واحارنع يف وحلارإلت وفعرف ا . ن اع خيدارن واداعن ف فت 

عاام  ااد وايااافوت ولع ااععف فت مراااوىل  اراا ف من وفدااعن  عةااى وفد ح ااع فةااعن ف فت شااام قرعااعع  ااد قاوعااعملف فت شااام عااعف  
 تعن د قصجف فت ت اي ففوىل وفملال  يف  حرنع  ع اب .

تخيدةااا وفدااعن د واصااغا أ اادال  وفااق    وفاافع  ملبااق  ااد  الفاا ف توهلااع   ااد وفدااعن دف تطب عاا  واحاارنع واااااوف 
 ,Stoddat, John Dennis) ا وفدااعن  عة حاارف ت ساادا  وادااعنبمف تميكااد دصااا هاافمل وفد ساا  رت يف و ضاااو  وفدرف اا

1981, 15)( )Vare, Jonatha, 1993, 3 .) 
  )وفدعن د وابكا )عةى وفدعن د واصغاPre- Service Training in Microteaching ا تها وفداعن د واصاغا

إلت. تهافو وففع  بعف وفداعن  عة ا  فثابارىل وفعنواا ف فع قبا  ختااج وفملرفاد ت رنااد   حابا  وفداعن د يف فع ىلارا  اد و ار
وفابااا   دملةااد  ااد و ااادر  وا ااا  وهد ر اار ا  اا   حاارنوت وفدااعن د وفعر اا  توخلرااا ت فةدب ااع  ااد قااعنع وفملرفااد عةااى 

 وفدعن د.

  )وفدااعن د فثاباارىل وخلع اا  )عةااى وفدااعن د واصااغاIn- Service Training in Microteaching  ا تهاافو وفابااا
تااعن برث عةااى  حاارنوت  رااا  ا  دااعنباو عة حاار  ااد  -يف وفاقاار ضيساا  -  اا   واعة اام وفااف د ميرناااال وفدااعن د ت دة ااال

قب ف ت د هفو وف ب   تعن د  عة س وفةغ  وفعاب   واةدا م يف باو   مععوف  عة س وفةغ  وفعاب   فةابارط م بغجهارف وفاف د 
 ختاراو يف فقسرم وفةغ  وفعاب   ت رنااو تعن سحر فةابرط م مر.

 وفدااعن د واصااغا واسااد ا Continuous Microteaching ا  بااعف هاافو وفابااا   ااد وفدااعن د يف  اوداا   بكاااع  ااد
وفااق   ف ت سااد ا  اا  وفملرفااد دااي ختاراا . تهاافو وفابااا  لرفباارث  اار  اااتبح مب ااانوت ت اااوف ت ااعم ن حاار ضفااا ت ت اافوهدف 

 ارفع. دملةد نح حر تملب  رث ع ة رث ت رنا  نعة   فةدعن د يف قرع  وفعن ف الر مشاو  فادر  و

  وفدعن د واصغا وخلدر سFinal Microteaching  ا تها وفدعن د وففع   ام واعةئ وادعن  يفو   يف وفساب  وفابحر  ا
 فت وفيص  و  ج  د وفق   ف ت كال  ا زوث عةى وا انوت و ارا  . 

   وفداعن د واصاغا وااراDirected Microteachingرث  ارحا   اد وفداعن د ا هافو وفاباا   اد وفداعن د   ا   فطرطا
ف تهااا وفاافع   ااعم ن اا  وا ااا  فملالباا  Modeled Microteachingواصااغاف  ابحاار وفدااعن د واصااغا وفاب ااا رس 

 واعة م فطا ررث فةدعن د واصغاف ت ملةد  ابحئ فل حيفتو دفتمل.

  ) وفدااعن د واصاااغا وحلاااا )لاااج واارااUndirected Microteachingدعن سااا  ف فت ا ت حاااع  من بابااارىل وفكير ااا  وف
 وفدب اااع  ابحااار فاااع  واعةااائف يف معاااعوف واااااوف وفدعة   ااا  تت اااعي وفاااعنت  تت ااااي ففوىل وادعة ااامف  اااد لاااج ونتبااارو بابفا ااا  فت
 اافهد فت طا  اا  فت فطااا ج. تلرفباارث  اار مياارن  هاافو وفابااا   ااد وفدااعن د واصااغا يف وفااقو   وخلدر  اا  فت وإل دبرن اا . تقااع 

فةدب ااع  ااد قااعنع وادااعن  تااا ملات  عةااى واحاارنوت و ارااا   وفعر اا  يف وفدااعن دف فت   ااام باا  مياارن  يف بعو اا  وفااق    
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واد ااااال  ااد واعة اام مااع  وفدااعن  عةااى معااعوف وااااوف وفدعة   اا  تت ااعميحر  ااد  ااالا وفدااعن د واصااغاف فت  هااعو  
 واابرق   توفداة   فت وفباآ وفعة س.

  وفداااعن د واصاااغا وفعااارمGeneral Microteaching  ا  حااادئ هااافو وفاباااا  أاحااارنوت و اراااا   وفااايت تدملةبحااار  حابااا
وفدعن د بارا  عارمف بصاا  وفابفاا عاد طب عا  وفدأصانف ت ااوف وفداعن دف ت سادا  وفملاال ت  ل وهلاع   ابا  وفدب اع 

  داااعن  واعة اااال عةاااى عاااعف  اااد واحاااارنوت اااد قاااعنع واداااعن  عةاااى  رناااا  هااافمل واحابااا  تيف هااافو وفابااااا   اااد وفداااعن د 
و اراااا  ف  ثااا ا ماثنع وضدبااارمل وفملاااال  فةاااعن  ولع اااعف نباااح  عةا ااارائ وفسااارب   أاعةا ااارت ولع اااععف تابفااا ئ وفاقااارف 
وادأعوم ت اب رت وفدعة ئف مفونع وحلاون بم وفملاال  تتاز ا  و فتون ب اابحئف وفدااا، فو ا  وفيصا ف ننا  وفصاات ت يلا  

 وفار  تتاز   وفابفاوت بم وفملال  فثابرىل وف ام.تتغ ج وفابغ   دسد وحلرر ف دا رت وف ع د تقس رت 

  وفدااعن د واصااغا وخلااريSpecific Microteaching ا هاافو وفابااا   حاادئ أفدااعن د عةااى واحاارنوت وخلرااا  مبداارا
توفدعة ئت  دعة ئ وفةغرت و رابب ا ف توفا ضا رتف توفعةاام وفملب ع ا ف توفعةاام وإلرد رع ا ف   اعا   وفدعةئ  عم  د ىلرإلت

 اباا   ااد وفملااال  واعة اام وادأصصاام يف ىلاارا  ااد هاافمل و اارإلتف يف  ة اا  فت قساائ فت بااا     ااري. تقااع  كااال  ع
 وفدعن د  ارحر من نئ   د وفملال   د فع حئ ضعا ف رفميس فت ض ن يف وفدعن  عةى  حرنوت  ع اب . 

عو  توفرااااوىلوتف ب اااع فل فهااائ هااافمل توفاوقااا  فل بعاااض و ضااااو  وفااايت   ا هااار  دعو ةااا  ت د ااارم  يف وااااعو   تو هااا
و ضااااو  فت وفد ساااا  رت تف ةحاااار هاااا ت ساااا  حر من ضاااااعما وفداااعن د وفعاااارمف فع وفدااااعن د عةاااى واحاااارنوت وفعر اااا  يف وفدااااعن د 
توفداااعن د وخلاااري عةاااى  حااارنوت  راااا  مبدااارا  عااامت  ل  ااا  ضاااا   اااد و ضااااو  وفساااد  و تن ميكاااد فل  اااع   ضااا د فداااع 

 وفسرب  توفثر د.وفاباعم و  ج دت 
ناا  تعن د د      عةى واحرنوت واملةاب  يف  ات   لباط  تحمك ا ف تيف  ا   مت د ح وفدعن د واصغا فة دعنب

ب ئ  ت اب  تدانا ن حر ع ة   وفدغف   وفاورع   ا  تزت اع واداعنبم ب اوعاع وفدأملا حف تقاع  فت وفكثاج  اد وااؤمتاوت وفايت ع اعت 
 مف را وفدعن د واصغا يف وفدعن د. يف ىلرا وفدعن د بلاتنع

 (. 129ف 4004واصغا مب  زوت ععع  ابحرا )عير وفملابرتعف ففو  دسئ وفدعن د 

  وفدأي ااا  ااد دااعع وااقااا وفدعن سااس وحل   ااس   ااعا وادااعن  ب ااعن  ااد وفث اا  متكاباا   ااد وفساا ملاع عةااى عابراااا وااقااا
 وفدعة  س.

  اااس يف وفيصااا  فبسااارط  وطداااا  يف وفداااعن د واصاااغاف تحمعتف ااا  نااارتع  اااد وفدع  اااع يف وااقاااا وفدعة  اااس وحل  وفدأي اااا 
 وفدعن د تقة  وادعة م.

   اوعس قعنوت وادعن  تم كرض رت ت د اآ  دا ح فة داعن  و د ارن حمداا  وفاعن ف ت حارنع وفداعن دف تتضا   ملا  وفاعن 
 بابيس . 

    عرفع تكاون و فوىل دي وفت رل.واأدةي ف نحس تد ح ف  مميكد وادعن   د مت رل واحرنوت وفدعن س 
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  ميكااد وادااعن   ااد تااعون، و  ملاارىل تتاااليف تاثنهاار  ضاا   اقااا حمسااا  وخلملاااوتف حمااعف وفراااوىلوت ت اا  ن اا  واأاارطاع
 توفع او   .

 .  سرعع وادعن  عةى تا  ز رحعمل إل دسر   حرنوت تعن س   فارا   تاا  وفابفا عةى واحرنوت وفثرضا  

 ع   ااةا   وفدعن سااس توإلنت ارىل مبساداومل  اد  االا فااارف د وفدغف ا  وفاورعا  واداباعا  وفايت تع ااد  سارعع وااعن  عةاى تعا
 ع ة   و فوىل.

  .ز ع  د وفعالقرت بم وا رن م يف وفدعن د ااوىل بم واعنبمف فت وادعنبم  

  وفع ة  .  سرعع عةى وضد را فثا وفدعن د  د وااقا وفدعن و من وااقا واد رم  يف وحل رع 

( فل وفاق    وفداعن و فةداعن د 90ف 4003( ت)ت ساج ف ااتنعف 445ا 3661ت ف ا     اد )ب اج وفكةاا ف 
 ععع  اود   ددربع  ال ق وهلع   د وفق    تفهئ تةك وااود ابواصغا ميا 

 .مععوف وارفع وفعة    تتكال عبرنع عد  يحام  عم  ا ز عةى تعةئ  حرنع حمعفع 

 اوف توفقو   توفددح زوت وفالز   هلفو وااقا وفدعة  س.مععوف وا 

 ( و د اارنو ع اااو  ر فدعةاا  حئ هاافمل وااارفع وفعة  اا   ااالا ناارتع ز اب اا  قصااجع تاارتوتم باام 5 -7و د اارن وادعة اام يف دااعتف )
 ( فق   .40 -7)

    اام فة داعن  عابرااا واحارنع   ام واعن  بعاض وايحام فة دعن ف تعاض واحرنع عة   ااوىل عد طا ق  رفع  ملباع 
 ت ملاوت تابي فهرف فت عد طا ق   رهعع تةك واحرنع عةى شاو ح ن ع ا فت فنالم ا اب ر   ف فت فع تا ة  ف ا .

   وا رنااا  تيف هاافمل واادةاا    ااام وادااعن  يفوىل واحاارنع يف  اقااا تعة  ااس  صااغا فع  رنااا   اار تعة اا  وادااعن  يف واادةاا
 وفسرب  . 

  ورعاا  فد ااي و فوىل ااااوىل عااد طا اق   اارهعع شاا ح ن ااع ا م تسااد ة  فثابارىل وا رنااا ف فت عاد طا ااق وا ااا ف وفدغف ا  وفا
 توفز الىل وفف د  سدةال  عةا رت عد ففوىل وادعن .

  ق اارم وادااعن  اعااعوف  ااف اع رع ااعع فااابيد وفيكاااع تواحاارنع  اادالا ن حاار ا اا  و  ملاارىل وفاايت تعااا  عة حاار دسااد قاوعااع
 صغا عةى طةب  رعف لج و  اع  وفسرب  . وفدعن د وا

( فل وفدااعن د واصااغا  دكااال  ااد عااعف  ااد وفعابراااا و ارااا   95ف 3662ت  ااج حم ااع مخاا دف حم اااف مباااوه ئ )
 فمهحرا 

  حااارنع وفداااعن دا وفااايت  ااادئ وفداااعن د عة حااار  اببغاااس فل تكاااال حماااعفع الع اااعو فق  ااارف ت صااارل  اااا رل  ااااةا    توضاااا  يف 
 شك  ففوىلوت.

 م ففو حئ. ا ا ا تها وففع خيدرن واحرنع ت انا وفار  فة دعنبمف ت  ا  و 

  وفاب ر جا تها ففوىل طا رس فة حارنوت تعااض عةاى واداعن  قبا  ففوىل واحارنعف تقاع تكاال طار ج د ا   ؤف حار وا اا  فت
  قوىلف تقع تكال  سدة  أفصات توفصانعف تقع تكال  كداب .
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 ا  وادعنبال  د  الهلار عةاى ضدار   ففو حائ تتعز از و فوىلوت وفصاا ا  تتصاا ح وخلرطئا ف وفار ا تها وفع ة   وفيت  دع
 ت صرفن وفار  يف وفدعن د واصغا وا ا ف توفدسد   وفصاوف توفي ع ا توفز الىل.

 .وفعن  واصغاا د آ   ام وادعن  بدملب ق واحرنع  اضا  وفدعن د يف  اقا تعة  س  صغا 

  ل وفيص  واصغا طةب  د    ال  ثةم  د ضيد وفملةب ف تميكد وفدعن د فةز الىل.وفيص  واصغاا قع  كا 

  تساد   وااقااا وفدعن سااسا د ااآ تسااد  فدااعوو وفااعن  واصاغا أفي ااع اف فت وفصاااتف فت  درباا  دااي  ااد كد وااادعةئ
  د وفدعا  عةى ففو  .

  :اثنياً: األداء املهين 
رىل واحاين وفايت متثا  ولحااف واابف ا  تواأململا  فدملاا ا  عارن ف ت اقوتف وفداعن د فثابارىل وخلع ا  فهائ فاارف د وفطا  عع

تو رهاارت واعةاائف تطاو ااق تعن سااحئ تاااةا  رائ واحاب اا ف بغ اا  متك ااابحئ  ااد وااادغالا م كاار ائ تطرقاارائ ت حاارنوائ مباار  ساارعع 
مناارفع طالماائ تعة   اارث تاااةا  رثت  فااك  ل  عةااى نناا   ياار دحئ يف  رنااا   حاار حئ وفدعن ساا   توفدعة   اا  بملا  اا  نرعةاا  تسااحئ يف

وفدااعن د فثاباارىل وخلع اا  ميثاا  فدااع رابااردس تاب اا  واعةاائت  ل تاب اا  واعةاائ هااس ع ة اا   وت ترحاامف فدااعمهر  دعةااق أفعااعوف قباا  
ت او با  وإل رهاارت  ف ااا واحابا ف توآل ااا  دعةاق أفدااعن د فثابارىل وخلع اا ف ال   ارث فةداب  ا  واحاب اا  واساد اع فة عةاائ فثابارىل وخلع اا ف

 وحلع ث  يف ىلرا وفدعن د فثابرىل وخلع   تال  ق تعة ئ فنل  فةملال .
تبااالئ ولحاااف وفاايت تباافهلر تزونع وفرتب اا  توفدعةاا ئف فدااعن د واعة اام فثاباارىل وخلع اا ف ناا ل هاباار، وفعع ااع  ااد فتراا  وف صااان 

 وخلرا  بقو   وفدعن د ت ابحر  ر  ةسا 
 ا تالع ع تت ع ا وإلدد رررت وفدعن ب  .ف  دصل ر  وفاؤ   وفدأمل مل  ف اسب 

  ت ة ع اا  وفابفاااع يف دد  اا  وفددع ااعف يف ع ة اا  وفدأملاا ح فااقو   وفدااعن دف ااااوىل  ااد د ااآ ااا رل  و هااعو  وفدعن ب اا ف
 تو ارف د واسدأع   يف وفد   ئ توادربع ف فة  رن م يف باو   وفدعن د.

  .حمعتف   وادأعوم فارف د ت ع ابرت وفدعن د 

 أفرتق ا  من  سادا  ت  ياس فعةاىف ت  ا  يف  اع  ز اين قاع إل  ز اع عاد  -عارفع -ععم واد اون   وفدعن دت د آ  ااتبح
 و اباعمف تتغةد عةى باوىل  وفسملا  ف تتكاون وارفع وفعة   ف تضعا رع دحرف تععم  ابراب  فتقرت وفدعن د.

  .    ضعا  ير   تعن د وف  رفوت وفدعة 

 ف   تو فب   وااتبمل  أفدعن د.ضعا وحلاونز وار 

   ععم  ير   حمدا  بااو   وفداعن دف توااعع وطاعفعف فدابي اف هافمل وفاقو  ت فشابر  ودد ررارت واعة ام و  رفمي ا  توفث رن ا
 تواحاب  ف تتزت عهئ أاسداعو  د واعرن  تواحرنوت وفلاتن    فوىل ع ةحئ. 

 فدعة     وإلهد رم أفاباودس وف كة   لج ولاها  . غةد عةى وفدعن د وففع  دئ أاع ا ت و 

  عاااعم وإلهد ااارم بد  ااا ئ واداااعنبمت د اااآ مل وفد  ااا ئ   دصاااا يف فلةاااد و د ااارل عةاااى  الدفااا  ضساااد وحللاااانف تبعاااض
 وإل دبرنوت وفداا ا  .
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 (Nduna, Bruce, 2002, 85( )22ف 4004ةس نوشعف )ع

رف   فة عة م ااوىل قب  فت فثابرىل مإل فتر تعد اع من تاب  ا  تتملاا ا و فوىل وفيت تاور  باو   وفدعن د وحل تبالئ واعاقرت
واحين فة عةئت ففو  اببغس وفدب  ع عةى فمه   وفداعن د  اد  االا بااو   وفداعن د  اد بعاع فت وفداعن د وخلةا ح تهافو  ار فتاار 

ر وفك ااا عااد توقاا  معااعوف  عةاائ ( توفاايت هااعن4001باا  بعااض و فب اارت توفعنوااارت وفساارب   ت ابحاار فنوااا  اااحرم وحلابيااس )
وااااوف وفيةسااي   تمباااوز ض اارو وفلااعا فااقو   معااعوف واعةاائ وحلرف اا  تتضاا  تصااان   اارتم فدملااا ا ع ة اا  وفعااعوفف توااادأع ر 
وفعنواااا  وااااابح  وفااااايس فدا  اااق فهاااعونحرف تتاااااةر من وند ااارن وفاااق    وفرتبااااع وحلاااريل من نةساااي  تابا ااا  توضاااا   باااين يف 

د رن وفق    من وااوف وفيت تساحئ يف وفادعةئ وفافوو فاع   عة اس واااوف وفيةساي   مبار إل ميكاابحئ وإلااديرفع  اد وفث رنا  ضا حرف ون
واعةا رت   وط مل  مئف   ر فل واكال واحين اعةئ وااوف وفيةسي     اغ  د ازو ااغجو فةغر ا  إلعد ارفمل عةاى وفرتب ا  وفع ة ا  ن اح 

 اااد مت اارل واحاارنوت و فو  اا  واات بااا ف تفتااار وفعنوااا  بلاااتنع و  اااف مببااعف وفدااعن د واداوااا  توفداااعن د مباار إل ميكااد واعةاائ 
وفدعا لس مبعم ت عي باو   تعن ب ا   بعا   اد دررارت واعة ام تتعاا ض بعاض ض ارو وفلاعا يف بااو   معاعوفهئ تتكاا ابحئ 

 واحين.
عاا  عةاى وفاب اا واحاين فة عةائف يف ضااىل ب ئا  تعة   ا  ( من وفدSlepkov, Howard, 2006تقاع ااعر فنواا  )

توقع اا ف تفتضااار وفعنوااا  فل هاباار، تغااجوت عع ااعع طااافت عةااى وفرتب اا ف بساابد وفدغااجوت وفدكابافار اا  وفاايت قاارفت و د اا ف 
هافمل وفعنواا  تفبازت وفعنوا  وخلملاوت وفراو    وفيت ميكد فة عةئ فل  سدعم مرف ف ا ق ف اعو تغ جو يف طالبا ف تفتاار 

 مبر  ةسا
  وفداب    واحاب    دعة رثف  ملبق     ر  دعة  ف ت سدعم خبقوت  ت عرنن  وفسرب  . عع واعةئ فثابرىل 

  . تعع   طب ع  وفاب ا واحينف حب آ  صبح  ا زوث عةى واحرم وفيت  ؤف حر وفملال 

 وخلرا .  ابراب  وفاب ا واحين اسدا  واعةئف يف ضاىل  عرنن  ت حرنوت  تم كر ت   

  .تكاون وفداب    واحاب   فة عةئف فل رل وضعكر   فكف عةى وفب ئ  وفاوقع   يف ع ة   وفدعن د 

 . وفرت  ز عةى وا رنارت وفاوقع   يف فارف د تعن د واعة مف ف دا ق وفاب ا واب اا فع  وفملال 

وفدعن ب اا  بملاااين تفااارف د خمدةياا  فقةحاار  تال   اارث  هااعو  تااعن د واعة اام فثاباارىل وخلع اا   اببغااس وفدعااا  عةااى درراارائ
فدا  ااق   الدفا  وفاوقاا  وفيعةااس هلائ مباار  سااحئ يف نعرف ا  باااو   وفدااعن د وا رتدا  فااع  هااؤإلىل واعة ام توفاايت تعااع ضااتنع  ةااا 

( توفاايت الااعفت   ااكةدحر يف وفك ااا عااد درراا  4003تعةاائ فنلاا  فةملااال  تهاافو  اار اااعر مف اا  فنوااا  وفساا ع عث اارل )
اوف وفيةساااي   قبااا  تفثابااارىل وخلع ااا  من و دسااار  واحااارنوت وفدعن سااا   وفالز ااا  فداب  ااا  وفديكاااج فاااع  وفملاااال  أاادةااا   عة اااس واااا

وفثرضا اا ف توفاايت تااااةر  ااد  ااالا بملرقاا  واالدفاا  فل  عة ااس وااااوف وفيةسااي   قباا  تفثاباارىل وخلع اا  ميدةكااال قااعن ضااع ا  ااد 
ديكااج وفعة اار فملالماائ أاادةاا  وفثرضا اا ف مبعاام ت ااا ا تصاا   حاارنوت وفدااعن د و فوىلوت وفدعن ساا   وفالز اا  فداب  اا   ساادا ت وف

فع  ع اب  وفعنوا  من وحلع و فىن وا باا فافوىلف تفتار وفعنواا  بلااتنع تزت اع  عة اس واااوف وفيةساي   فثابارىل وخلع ا  باقو   
 عةى  سدا ت تيكج وفملال  بصانع ت  ي  .  تفتنوت تعن ب    ددرف   فداب    ففوىلوائ وفدعن س   مبر  ل د وضعكراحر
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تتعع  حرنوت و فوىل واحين طملرث  د وفسةا، وفدعن سس وفيعراف فدا  اق فهاعو  حماعفعف تصاعن عاد واعةائف يف شاك  
واااددرأت ع ة اا  فت فيف اا  فت دا  اا  فت رساا    فت عرطي اا   د راااك ف تتدكر اا  ن حاار عابراااا وفعقاا  توفساااع  توفدك ااا  اا  

اقااا وفدعن سااسف ت اببغااس الساام  حاارنوت و فوىل واحااين فااع  واعةاائ يف ضاااىل  فااكت د ااآ تااؤفع وفداب  اا  واحاب اا  فتنوث  ااات  وا
( توفاايت وااادحعنر وفدعااا  عةااى تصااانوت واعةاائ فةداب  اا  Hsieh, Cheng-Yu, 2000 ح اارثف ت اار  ؤ ااع  فااك فنوااا  )

(ف 4000 -3666 اباا   ااد واعة اام مبع اباا  ات اااول عاارم )واحاب اا ف تالساام  حاارنوت وفدااعن د فع اا ف تطب اار وفعنوااا  عةااى ع
تواااادأع ر وفعنواااا  بملرقااا   الدفااا  توا ربةااا  وف أصااا    ااا  ع ابااا  وفعنواااا ف تيف ضااااىل فهاااعونحر واااادأع ر فااااةا  الة ااا  

دا  واسااا -واسااادا  وفرتبااااعف تعاااعف اااااباوت وخلاااقع -وفدبااار د ثابااار س وإل ااارملف فداة ااا  )واسااادا  وفرتبااااعف تواسااادا  وفدعن ساااس
 ععف ااباوت وخلقعف تولابد(ف تتااةر وفعنوا  فععف  د وفابدر   فمهحر  ر  ةسا -وفدعن سسف تولابد

 .وتيرين ع اب  وفعنوا   د واعة مف عةى فمه   وفداب    واحاب   هلئف توفيت تع   عةى السم  حرنوت وفدعن د فع حئ 

 ( د ضسب  ع ابا  وفعنواا  حناا وابارفا تو اادف %70  ير وفعنوا  عد وخنيرض  ععا وااون  ف توفيت تاةر من  )
 فارف د وفد اي وفيت  دبعحر واعة ال أفيصاا. -تف لر - وفيت مترن  درف ر بغاض تاب    واعةئف

تمتااا ع ة اا  وفدااعن د عةااى تاب  اا  واحاارنوت واحاب اا ف بعااعف  ااد وخلملاااوت واددربعاا  دااي  اادئ وفاااااا من دااع وفت اارل يف 
حاب اا ف ت عد ااع وفدأملاا ح فدااعن د واحاارنوت بابداارمف عةااى الة اا  واحاارنوت من  كا ااارف تت ااج هرفاا  اااع ع فبااا ففوىل واحاارنع وا

 ( من فل تعن د واحرنع ميا خب د  اود  هسا91 -94ف 4004وفعال )
   ةا   رن ا  يف  واحرنعا ت عين  فك الة   واحرنع من ععف  د وخلملاوت وفصغجعت حب اآ تعملاس يف وفابحر ا  ااانع  دكر  الة

     ر حيعف  دملةبرار ت ات  وفع   ن حر.

  واعةئ يف واحرنع وفدعن سا  ف وفايت اا دعن  عة حارف تتسارعع فة عةئا ت عين  فك وفد اي و تيل  فوىل  وفسةا، و تيلت ع ا
 هفمل وخلملاع يف وفداببؤ أااوقاف وفيت ا ا  حر واعةئ بابدرم  بج.

  تاااع  هاافمل وخلملاااع من ماتداا  وفياااا  فة اادعةئف فاادعةئ عابراااا واحاارنع و تف اا ف تمطاارىل وفدااعن د عةااى عابراااا واحاارنوتا
تماتداا  وفياااا  فاا  فاادعةئ  صاار ن واحاارنع و تف اا  ر ااعوف دااي ميكاباا  تا  ااز وضدبرهاا  بعااع  فااكف وف ااعنوت وحلا  اا  و تف اا ف 

 عةى ولاوضد ولع عع  د وفع   وففع  دعة  .

  حع  عاض واحرنع وفدعن س   فة عةئ   ي   وف  ارم مارف ت عاع هافو وفعااض  ع ارنوثف ميكاد تاا تعاض واحرنع فة عةئا ت 
فة عةاائ وااادأعو   فةاكاائ عةااى ففو اا  وخلااريف تأفدااريل  داا ح فابيساا  فل  صاااب  هااعنر  ابرااابرف تيف هاافمل وحلرفاا   اادئ  ز اا  

ةاى و فوىل وادصا  توفعابر ا  أ رازوىل واح ا ف بعاع  فاك ع -وفع   من فرزوىل احة ف   نبح هفمل و رزوىل تاعنجي رثف توفرت  از
 تقع  دئ وفعاض باوامل  واعن  فت أادأعوم تار ح تعة    ف تاضح طب ع  واحرنعف فت بعلر  د راوضبحر.

 رنا  واعةئ فة حارنعا تن حار ميارن  واعةائ واحارنع ف ارم فقاوضا ف تيف  اوقاا وفداعن د وفااوقعسف ت دة اى وفدغف ا  واا عا ف  ار  
 سااحئ يف الساام و فوىل فة حاارنوت وفياع اا ف وفاايت تدملةبحاار واحاارنع وفكة اا ف ت سااحئ يف وفدابساا ق باام واحاارنوت وفياع اا ف  ااد 

 د آ وفددرب  توفداق رف  ر  سحئ بعتنمل يف مطرىل واحرنع من  ادة  وإلاد الف    د تعةئ واحرنع. 
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حاب    بعف بداة ا  واحارنع من  كا اار وفياع ا ف توفدعاا  عةاى ت دلح فل وفدعن د فثابرىل وخلع   عةى تاب    واحرنوت وا
 ع  متكد واعة م  د فارا رت واحرنع وفدعن س  ف توفدعن د عةى عابراا واحرنعف تتا  ز وضدبره  عةاى ولاوضاد و اراا   يف 

 فر  السم و فوىل. تعة حرف تتاا تعاض واحرنع فة عةئ بملا    تاضح ف    ي   وف  رم مرف    رنادحر  د 
ت د واحئ فل تاوعى   اا تو رهرت واعة م عابع بابرىل وفاقو   وفدعن ب ا ف وفايت تع ا  عةاى م سارمئ  حارنوت وفداعن د 

 ,Hunt- (1997) Hagenواأدةيا ف   ار  اببغاس فل تاضا  تناق ودد ررارائ وفرتبا ا  توفعة  ا ف تهافو  ار ااعر مف ا  فنواا  

Catherine Loretta تضار ضدر دحر فل واعة م وفف د تة او باو   وفدعن د واععع بملاين  راا ف  رضار ففوىلواائ توفيت ف
وفدعن س   تالصا ةحئ واعاايف هلار فنلا    رنضا  أفاف د تة ااو تاعن بر أفملااين وفد ة ع ا ف   ار فل تنوىل واعة ام حناا بااو   وفداعن د 

  ار ف حاات وفعنواا  فضا  إل تاراع نااتين فوفا  مدصار  رث بام ضاا    واععع بملاين  را ف فداب  ا   حارنوت وفداعن د  رضار مجيرب ا ف
واعةاائ تااااباوت وخلااقع وفدعن ساا   يف الصاا   تففوىل واحاارنوت وفدعن ساا   فااع  ع اباا  وفعنوااا  وفاايت تة اار باااو   وفدااعن د وخلرااا ف 

   توفعة   . د وفقو   وفدعن ب   تع   عةى تةب   ودد رررائ وفرتبا تفتار وفعنوا  أادأعوم وفعع ع 
( بابااارىل باااا    تابااااعف فداب  ااا  بعاااض  حااارنوت وفداااعن دف فاااع  وهل ئااا  4001  ااار واااادحعنر فنواااا  نرااارىل عث ااارل )

واعرتضااا  )واعناااام واسااارعع د تواع اااع د( بكة ااارت رر عااا  و زهااااف بغااااض تاب  ااا  وإل ااارمل حناااا  حابااا  وفداااعن دف تواااادأع ر 
 اد  حارنوت وفداعن دف وفايت م الع اعهرف تتضا  وفاق    بصاانع قصاع   وفعنوا  بملرق   الدف ف فةدعاا  عةاى  اع  وفاد كد 

(  عناار  سارععوث ت ع اعوثف وفايت م و د رنهار  اد بعاض  ة ارت رر عا  و زهاا 20تطب ر وفعنوا  عةى ع اب  قاو حر )فداب  دحرف 
 تاب     حرنوت وفدعن د. نا  وفبابرتف ععو قسئ وفرتب  ف ت  ير ضدر   هفمل وفعنوا  عد نعرف   وفق    وفرتباع يف 

أفدعااا  عةااى  ااع  رثااج بااا    وااادحع  تملااا ا  حاارنوت وفدااعن د فااع   Candale, (2001)توهد اار فنوااا  
توفدعا  ف لر عةى  اع  رثاجمل يف وا رناارت وفدعة   ا ف تواادأع ر وفعنواا   اابح  فنواا  وحلرفا  فدا  اق هاعنحرف  فواعة م

إل ااا   رف يانض ااار أفاااااإل ت وادااااعع و  ا ك ااا ف تفعاااعت وفعنوااااا  ففتواااار تناااق واااااابح  ت فاااك عةاااى  عناااا  وبدعو  اااا  توداااعع با 
واسدأعمف تمتثةر يف   ربالت شأص  ف تواديدرىل  كاال  اد عاعع حمارتنف تبملرقا   الدفا ف اعانا  فثاا وفاق    وا ارتم عةاى 

واااا  من نعرف ااا  وفاااق    يف تاب  ااا  واحااارنوت (  عة اار تتاااااةر وفعن 34و فوىل وفدااعن دف تطب ااار وفعنواااا  عةاااى ع ابااا  قاو حااار )
 وفدعن س   فع  واعة م.

  :اثلثاً: االجتاه حنو املهنة 
تساحئ وإل رهارت وفجيرب ا  حناا واحابا  يف وإلنت ارىل مبساادا  ع ة ا  وفداعن د  واارف ناراعةئ  ت وإل رهارت وفجيرب ا  حنااا 

رحاعمل فداانج واابارخ وفصايس وفافع  اب اس ت عازز وفباعو ف ف ار  واحاب   ع   حباد تشاغا فو ا  وفيصا  ت رنرا  ت بافا قصارن 
 واعةئ  ت وإل رهرت وفسةب   نال   ب  عةى وفع   ت ؤف   بملا    ت ة ع   نتت اب  . 

تاعن  واعةائ من تعاع   ااةا   وفساةو ( فل وإل رهرت وفجيرب   حنا  حاب  وفدعن د 51ا 4002ت ا  )ىلعع عز زف 
إلرد ااارعس  اااد رحااا  اثض ااا ف تالاااعف بعنرااا   باااجع ولحااااف وف أصااا   وفااايت  بااافهلر ماااع  ننااا  قعنتااا   اااد رحااا ف تتؤ اااع فتنمل و

وفدعن ساا    ااد رحاا  اثفثاا ف   اار فل و رهاارت واعةاائ ااااوىل ف رضاار مجيرب اا  فت اااةب   هلاار رثجوااار وفاوضااا  توابرشاااع عةااى فونع اا  
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ر فت ععم وإلهد رم مر ت ااوه دحئ هلار فد ار ف فةعنرا  وفايت  عةحائ وارفع وفيت   ام بدعن سحر  د د آ مقبرهلئ عة حوفملال  حنا 
  كاهال واعنا  ضيسحر. 

( من فل هاباار، عالقاا  مجيرب اا  باام  حاارنوت واعةاائ تباام و رهرتاا  حنااا طالباا  Davias, 1989تقااع تاااا  يفون اازي )
 ياار ت تابا اا  ت ااد  وفاااار   توفملاااين وفبعوع اا    توفاايت تدساائ أااتضاا  توفد باا  توإلاااد الف   توفد ااد  ف أفضاارن  من تيلاا ة 

( عابااع ر باام فل و رهاارت واعة اا  هااس Mamucari, 2000 كاااعي ) فةاادعةئ  ثاا  وإل د اار  توفددا اادف تف ااع  فااك ي اار
تد ثا  يف ا ئا   وادغج و  ثا رثجوث يف وفديكجف تهفو وفدبثج ميكد وفدعبج عاب   د  الا فطرو وفديرع  بم واعة   توادعةئ توفيت

ب ئ  تعة     تدسئ أاثجوت واأدةي  تت د  وفدأ   تت ب  و نكرن ولع ععف وفيت ت سا تا ئ وففات  واال    فداب    وفديكاج 
 (.6ا 4004 ف   تان قف   اانع. )كب

تتدافااع  ااالا ناارتع ( يف فل و رهاارت واعةاائ وفجيرب اا  حنااا واحاباا  تاببثااق 51ا 4002تتديااق وفبردثاا   اا  )ىلااعع عز ااز 
مععوفمل يف  ة رت معاعوف واعةائف   تدب اع بصاانع توضاا  تاااحي  بعاع وفدأااج ت رناا  وفع ا  يف واعناا  بصاي  نمس ا ف تعة ا  

ع ة اا  معااعوف واعةاائ داااا  اار  سااحئ يف م ساارب  و رهاارت مجيرب اا ف دااي إل  اادئ ختااا    عةاائ لااج   باا  عة حاار  جيااد فل تد اااان
يرعة   يف وفع ة ا  وفدعة   ا ف فاففك دااار وفبردثا  عةاى تاب  ا  و رهارت  عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  بعنر   عة   سحئ ب

 وفثرضا   وفجيرب   حنا واحاب   د  الا حمدا  وفق   ف  ففك طاين وفدعن د تو ض مل  وفثاو    وفيت م مععوفهر.
صااي  عر اا ف  كااال  ااد واحاائ وفدعااا  عةااى  ره اا  وإل اارمل فت تبعااع تاضاا ح فمه اا  وإل اارمل وفجيااريب فة عةاائ حنااا واحاباا  ب

 وا صاف أإل رمل.
( يض  يدرف   د وادععوفوت ع ة   تضيسا   تعصاب  ف تدكاال فاع  وفيااف 25ا 3651ن عان  )عبع وفامحد وفع ساع 
فت اااةا   مزوىل ا اا  و شاا رىل تتااؤثا هاافمل وحلرفاا  رثااجو  ةاا اارث عةااى واااددرأت وفياااف   ااد  ااالا وخلااقع توفدداباا  وفاايت ميااا ماار

 توااوقا وفيت تدعةق مفمل وحلرف ي.
( يضاا  يضزعاا  وضيعرف اا  تااابفئ  ااد  ااالا وخلااقع فالاااددرب  مجيرب اارث فت اااةب رث 374ا 3623ت عاناا  )رااربا عبااع وحل  ااع 

 حنا  اضا  ا كةارسي. 
دعةئ فالاااددرب  واارباا  فت ( يضاا  يوااادععوف ضيسااس فت ا ااؤ ع ةااس عصااو  اا27ا 3622  اار  عاناا  )در ااع زهاااول 

 وفسرفب  حنا فشأري فت فش رىل فت  اضاعرت فت  اوقا فت ن از يف وفب ئ  وفيت تسدثج هفمل وإلاددرب ي.
( فل وإل ااارمل بصاااي  عر ااا   عاااين يشاااعان وفيااااف وفعااارم وفثربااار ضساااب رث وفااافع حياااعف 203ا 4004ت اااا  )  ااارا ز داااال 

 د وف باا فت وفانضف وفدب  ع فت واعرنض ف وطرأع فت و رنرعي. واددرأت  حنا  اضا   عم فت قل    ع اب ف  
( د آ  ا  فل وإل رمل واادععوف تراعوب فع فا د نملااعف تهاا اثبار ضساب رثف 52ا 4002ت ديق  ع  )ىلعع عز ز 

دكااال شااأن( فت  اضاااعرت  ع اباا  ) حاباا ( فت ضفاارم ورد اارعسف ت  - ع اباا  ) داار تحيااعف اااةا، وفياااف ت  اارعامل مزوىل فشاا رىل 
و رمل وفياف ضد د  وددكر    اوت  دععفع ب سىل فت  اضا  بع ابا ف فاففك نا ل فنواا  و ارمل وفيااف تسا ح فابار أفدابباؤ أااددربد  

 فت وااضاعرت.  عد بعض وااوقا
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ت ااد وفدعا ياارت وفساارب   ختةاان وفبردثاا  من فل وإل اارمل وااادععوف ترااعوب  كدسااد اثباار ضسااب رثف حيااعف شااعان وفياااف 
زوىل فشاا رىل فت  اضاااعرت فت ضفاائ ورد رع اا   ااد د ااآ تيلاا ةحر فت عااعم تيلاا ةحرف تتعااا  وإل اارمل حنااا واحاباا  يضاا  تاااةا   م

يوادععوف ترعوب  كدسد حيعف واددرب   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   أف باا فت وفانض مزوىل وفعبرنوت ولعف ا  وفايت 
حيص  عة    عة س وااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا   اد فنرارت يف وا  ار  واعاع تعتن داا  حاب  وفدعن دف ت  ر  مب عون  ر 

 فففكي.
 (.55 -59ا 4002ت د وفعاو   وفيت تسرعع يف تكا د وإل رهرت فع  و ناوفا )ىلعع عز ز 

  :املمارسة 
متر ااارث عةاااى تكاااا د  ن اااد  ااادعةئ جياااد فل ميااارن   ااار  دعة ااا  تهااافو واباااعف  ابملباااقتعاااع شااااطرث هر ااارث  اااد شااااتو وفااادعةئ 

وإل رهاارت فااع  وفملااال ف تأفدااريل ناا ل وإل رهاارت وفاايت تدكااال عااد طا ااق وا رنااا  يف  اوقااا خمدةياا  يف  ابرااابرت  دعااعفع 
تكدسااد بااعتنهر اااانع داااونز وفسااةا، نةاائ ت دصااا وا رنااا  عةااى وفدكاااون وفات ااد وا اا ف تمطاار   صااع ماار وفدكاااون واعاازز وااراا  

ااادؤفع دد اار من تكااا د  اار ضا ااع  ااد و رهاارت. تقااع داااار وفبردثاا  عةااى تملب ااق  فااك عابااع معااعوف  فغاااض  عاام تأفدااريل
وفاااق    وا ااارتم ن اااع م تاااعن د واعة اااام عةاااى  حااارنوت وفداااعن د  اااد  ااااالا وفداااعن د واصاااغاف ت رناااا  هااافمل واحاااارنوت يف 

عة ااام تعز ااازوث  ارحااارث فدكاااا د و رهااارت مجيرب ااا  حناااا وفيان ااا  تتعز ااز واواااعون ف تدااااار وفبردثااا  عةاااى ت اااعي وفدغف ااا  وفاورعااا  
  رنا  هفمل واحرنوت.

  :اخل ات 
وخلااقوت وفاايت تثااج وضيعاارإلت قا اا  تااؤثا يف و اارمل وفيااافف ناا  و  ااا وفياااف خبااقوت وضيعرف اا    اا  عااد  اقااا  عاام ت رضاار 

 وخلااقوتف ف اار م و  رضاار  ااقوت  ؤااا  ااقوت ااارنعف فف   فااك من تكااا د و اارمل  ارااد حنااا وااقااا وفاافع تدصاا  باا  هاافمل 
 ن دكال و رمل ارفد حنا وااقا وففع تدص  ب  هفمل وخلقوت.

فاففك دااار وفبردثا  عةااى تاانج  ابارخ ن ز  اس تورد اارعس ت اد ت اععئ فع ة ا  وفدعةاا ئ عاباع تملب اق وفاق    وا اارتمف 
رب   واعةئ ت دئ  رنادحر يف راا  اد وحلا ا  توفعمي اوط ا  تعن د  داباع  تعد ع يف لرفبدحر عةى مجي   تانج فض مل  مثاو    تطاين 

  ر  سرعع عةى تانج و رهرث مجيرب رث حنا هفمل وااوقا )واحرنوت واحاب  (.
 :التأثري الشخصي 

 ااؤفع وفداابثج وف أصااس فتنوث  بااجوث يف تكااا د وإل رهاارتف نرفب ئاا  وفاايت  ابد ااس مف حاار وفياااف تااؤثا يف و دساارب  وإل رهاارت 
ساااة   ف ناااراعةئ  عداااق  اااد وف أصااا رت وااااؤثاع يف و ااارمل طالبااا ف نرفملرفاااد أااااد اون  ابفاااا من واعةااائ عةاااى فضااا  شاااأن  باااج وف

 ث ا  ا خباقوت عع اعع رعةدا  ف ثاا مار ارث حب ار ق و  اانف تهافمل وفابفا ا   عا  وفملاال  ف ثاا واادععوفوث فد با  تنوىل  عة حائف 
  و  رضر عالقدحئ ب   باب   عةى دسد وفديرهئ توفد ع ا.تو رهرت  يف  ثج  د و  انف  را  م

تقع داار وفبردث  عةى بابرىل عالق  ط با  ب ابحار تبام واعة ام  اد  االا واابرق ا  توحلااون تودارتوم تنو حائ تمعملار حئ 
   تهلر ق   .وفياي فةدعبج عد تنو حئ تفنكرنهئ حبا   تت ع اهر توإلهد رم مر  ح ر  رضرف نيس وفدعن د    و نكرن  ح 
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ت ار اابق  دلاح فل داد واعةائ احابداا  فت  اها  هلار قاع  سادعا عة ا   ااد  االا بعاض واؤشااوت بصاانع  برشااعف  ااد 
 االا وضدفر ا  يف وحللاان تدااا  عةاى دلاان وحلصان يف  اوع اعهر وطاعفعف تقعنتا  عةاى وفدأملا ح ول اع فةاعن  تتابي افمل 

فة عةاائ حنااا واحاباا  عةااى وفبااعو  يف ع ةاا  وفدعن سااسف تأفملباا   ااابعكد فثااا  ب ااك   ابرااادف   اار تساارعع وإل رهاارت وفجيرب اا 
 فااك مجيرب اارث عةااى وفملااال ف تقااع ميدااع و ثااا ف  اا   تكااا د و رهاارت مجيرب اا  فةملااال  حنااا فضيسااحئ  ااد رحاا  تحنااا وفع اا   ااد 

 رح  ف ا ف   ر ميدع ف لرث من تكا د و رهرت مجيرب   حنا واعنا  تو د  .
ا توفاايت (Dennuy & Turner 2006فااك ضداار   عع ااع  اد وفعنوااارت  ابحاارا فنوااا  فض ااس تتجضااا )تقاع ف ااع  

  باام و رهاارت واعة اام حنااا وفع ة اا  وفرتبا اا   ااد رحاا  تباام اااةا حئ وفصاايس  ااد رحاا  ف ااا ف هااعنر من و د اار  وفعالقاا
احاباا ف تب اباار وفعنوااا  فل و رهاارت واعةاائ ت فااك باوااامل  واالدفاا   ااد  ااالا وااادب رل   اا د وااادععوف واعةاائ تو رهرتاا  حنااا و

تاااةا   يف وفيصاا   ز اااع  ااد وفسااةا، وفباااعوعس فةملااال ف   اار فتضاااار فل واعة اام  تع قااعنوت وفديكاااج واد ااعد وفاااف د 
   سدأع ال تار   تعة      ثجع تلج شر ع ف ت عاززتل وااوقاا وفجيرب ا   ارمل وفباعو ف ف ثاا رثاجوث يف ت اد   وفملاال  فداب  ا

قاااعنوائ وفبعوع ااا ف ت فاااك عكاااد واعة ااام  تع قاااعنوت وفديكاااج واغةاااقف ف ااار واعة اااال واابف اااال ب اااك  عااارا )وفد ة اااع ال( 
وفد ة ع ااا ف تحيااارنفال عةاااى عالقاا  ر اااعع  ااا  طالمااائ تفكااابحئ إل   ااادعال تيكاااجهئ  اااالا  توف اااوضمحياارنفال عةاااى وف اوعاااع 

 رت تاةا، واعةئ وفبعوعس يف وفصا  ز ع  د وفسةا، وفبعوعس فةملال .ع ة   وفدعةئف   ر   ير ضدر   وفعنوا  فل مس
ت د وفعنوارت وفيت وهد ر ببابرىل باو   فداب    واحرنوت واحاب ا  تتاب  ا  وإل ارمل حناامل فاع  وفملرفاد واعةائ فنواا  )فمحاع 

وفبااعو  فااع  طااال  شااعب   ( توفاايت هااعنر من وفدعااا  عةااى نعرف اا  بااا      اارتم فداب  اا   ياار ت3661 ااااا عبااع وفعز ااز 
ولغاون اار بكة اا  وفرتب اا  تفثااامل عةااى و رهاارائ حنااا واحاباا  وابااع  فةدغاون اار. تتااااةر وفعنوااا  من تراااف ناااتين فوفاا  مدصاار  رث قباا  

عع. فصارحل وفدملب اق وفبعا تملب ق وفق    تبعاعمل يف و دسار  وفملاال  واعة ام فال رهارت وفجيرب ا  حناا واحابا  واباع  فةدغاون ار
هاعنر من وفدعاا  عةاى نعرف ا  باا      ارتم فداب  ا   حارنوت وفداعن د ( توفيت 3662تفنوا  )حم ع وفس ع عةسف حماز عبعمل 

فااع  وفملااال  واعة اام تتاب  اا  و رهاارائ حناااملف تف حااات ضداار   وفعنوااا  نعرف اا  وفااق    وا اارتم يف م ساار  وفملااال  واعة اام 
 ائ وفجيرب   حنامل. حرنوت وفدعن د تيف تاب    و رهر

تضفاوث فدب  ع هفمل وفعنوارت عةى فمه   تاب    وإل رمل حنا واحابا  فاع  وفملرفاد واعةائ ترثاج  فاك عةاى و ارمل وفملاال  
 حنا وارفعف داار وفبردث  عةى تاب    و رمل  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   حنا واحاب   د  الاا

  وضااد واعان اا  وادعة اا  أاحاارنوت واحاب اا  تفمه دحاارف تهاافو  ااد شاابض  فل  ُكسااد واعةاائ ولاوضااد تلاا م وفااق    وا اارتم ولا
 واعان   وخلرا  بدكا د وفجيرب   حنا واحاب .

  تل م وفق    ىل اع   د و ض مل  وفثاو   ف توادأعوم طاين تعن د  د شبتر فل تساحئ يف تاب  ا  وفديكاج  رفعصاا
اونت فعااد وفااعتنف تو ااائة  وفداي ز اا ف توفدااعن د واصااغاف ت اا  هاافو  ااد شاابض  فل  اب ااس ولرضااد وفاافهين تواابرق اا  توحلاا

واحاارنع وادعةااق ا ساار  واعةاائ و رهاارت مجيرب اا  حنااا واحاباا  ت رنااا   حرنوتاا  يف وا ااعول د ااآ تعااع وا رنااا   ااد وفعاو اا  
 واح   وفيت تؤثا يف تكا د وإل رمل.
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   ختةاااا  اااد وفدحع اااع توفع ااار  تودااارتوم تنوىل واعة ااام أفضااارن  من تاااانج بعاااض فاااارف د وفدعز اااز تاااانج ب ئااا  تعة   ااا  ت ابااا
وفجيااريب توفدغف اا  وفاورعاا   ااد  ااالا وفدااعن د واصااغا توفاايت   ااعا ن حاار  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  أف ااعنع 

د  عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  ولاوضاد عةى وفارز توف عان أفث   يف وفابيدف ت   هافو  اد شابض  فل  كسا
 وفارعوض   فال رمل حنا واحاب . 

  :إجراءات الدراسة 
 دابااارتا ولااازىل وفداااريل مرااااوىلوت وفعنواااا  وا عوض ااا ف  اااد د اااآ بابااارىل ففتوت وفعنواااا  ت ااااوف واعرلااا  وفددا ب ااا ف ت  ي ااا  

 فابحر   ف توفابدر   وااتبمل  أفعنوا  وا عوض  .مععوفهر تضبملحرف ت ملاوت مراوىل وفدداب  وإلادملالع   تو
  :أواًل: إعداد أدوات الدراسة 

 ت د   ففتوت وفعنوا  ت رفع واعرل  وفددا ب   عةىا 

 .  بملرق   الدف  ففوىل  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   يف ضاىل واحرنوت واحاب 

  أاادة  وفثرضا  .   ر  وإل رمل حنا واحاب  اعة س وااوف وفيةسي   

    وفق    وا ارتم وف ار ئ عةاى نةساي  وفداعن د واصاغا فداب  ا  و فوىل واحاين توإل ارمل حناا واحابا  فاع   عة اس واااوف وفيةساي
 أاادة  وفثرضا  .

  :بطاقة املالحظة 
ادةاا  وفثرضا اا  فة حاارنوت تدملةااد طب عاا  وفعنوااا  وحلرف اا  معااعوف بملرقاا   الدفاا  ف  اار  ففوىل  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أا

 واحاب   فدعا  توق  و فوىل واحين فع حئف تقع م بابرىل تضبح بملرق  واالدف  اتبر  وخلملاوت وفدرف  ا

   الع ااع وهلااع   ااد باباارىل بملرقاا  واالدفاا ا اااع  بملرقاا  واالدفاا  من ق اار  ففوىل  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا
 فنوا  وفق    وا رتم وف ر ئ عةى نةسي  وفدعن د واصغا. فة حرنوت واحاب  ف قب  تبعع

  الع ااع و فوىلوت وفاايت تدلاا ابحر وفبملرقاا ا م الع ااع و فوىلوت  ااد  ااالا وإلعد اارف عةااى وفصااانع وفابحر  اا  ف ر  اا  واحاارنوت
 حاارنوت  - أملاا حواحاب اا ف توفاايت م وشااد رقحر  حاارنوت وفدااعن د و ارااا  ف توشااد ةر عةااى وطاارتن وفدرف اا  ) حاارنوت وفد

  حرنوت وفد اي(. -وفدابي ف

 ( حارنع ناع ا   اتبملا  مبحارنوت وفدأملا ح توفدابي اف توفد اايف تقاع نتعاس يف اا رل  واحارنوت 96توشد ةر وفبملرق  عةى  )
 وفياع   فل تكالا 

 .   حمعفع بصانع مراو 

 .لج  ا ب  فع تصا اةا، تودع ن ح 

 .لج  ابي   فع إل الداع عةى ففوع ضيس 

 عد واحرنع وفا  س   ب ك  فق ق.تعق  

 .اتب  تات برث  ابمل  رث  
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 نوتا م واااادأعوم وفد اااع ا وفك اااس أفاااعنررت ف  ااار   سااادا  ففوىل واحااارنع يف ضااااىل مخاااد وفد اااع ا وفك اااس  فوىل واحااار
وت ا  اؤف( ت فاك  ارا  من فل واحارنوت م الة ةحار من  حارن  -ضاع ا - داااح -ر ع - سدا ت فافوىلف تمهر ) درز

ناع   ميكد  الدفدحارف ت اففك  ل ا ا  واحارنوت  اتبملا   عارث يف ضفارم توداعف فكاد خيدةاا  سادا  و فوىل عة حار  اد 
 عةئ آل ا تنق متكاب   د ففو حر ت رناد  هلر بصانع  سد اع تؤفع ب  اسدا  وفت ارلف تم و ا  اؤفع واعةائ  حارنع ناع ا  

فنباا  فنراارت م و فف   -  م معملاارىل )مخااد فنراارت م و فف  واحاارنع بعنراا   داارزعإل تااؤثا يف واحاارنع وفا  ساا  ف تباباارىل عة اا
 -تفنردااارل م و فف  واحااارنع بعنرااا  ضاااع ي  -تثاااالو فنرااارت م و فف  واحااارنع بعنرااا   دااااامل  -واحااارنع بعنرااا  ر اااعع

ف تهاا  تا  ىل اا  ( فنرا 127تفنر  تودعع م و ا  ؤف واحرنع( تمفو تكال ىل ا  فنررت بملرقا  واالدفا   سارتع )
 واحرنوت وفياع   ببملرق  واالدف . 

  تعة  اارت بملرقاا  واالدفاا ا تضااعر تعة  اارت وفبملرقاا ت حب ااآ تكااال توضااا  تحمااعفع تشاار ة  تاااحة  وإلااادأعوم  ع
 الدااظ   اااام بع ة اا  واالدفااا  تتلاا ابر فل   اااام واالدااظ ب ااااوىلع وفبملرقاا  ر اااعوث قباا  وف  ااارم بع ة اا  واالدفااا  تتضااا  

( يف وفيااوغ ر اع م و فف  واعةائ واحارنع √( يف وفياوغ  درز م و فف  واعةئ واحرنع بعنر   دارزعف تتضا  عال ا  )√) عال  
( يف وفيااوغ √( يف وفياوغ  دااح م و فف  واعةئ واحرنع بعنر   داامل ف تتض  عال ا  )√بعنر  ر ععف تتض  عال   )

 واعةئ واحرنع بصانع  ملة  . ( يف وفياوغ ا  ؤف م و ا  ؤف √تتض  عال   )ضع ا م و فف  واعةئ واحرنع بعنر  ضع ي ف 

  وفصااانع و تف اا  فبملرقاا  واالدفاا ا بعااع وإلضدحاارىل  ااد الع ااع وهلااع   ااد باباارىل بملرقاا  واالدفاا  تالة اا  وطاارتن وفا  ساا   من
  (  حرنع ناع  . 96تتكاضر  د )واحرنوت وفياع   واكاض  هلرف متر ا رل  بملرق  واالدف  يف اانار و تف   

    اعين بملرق  واالدف ا م عاض وفبملرق  عةى ىل اع   د وفسرفع وطك م ماع  وفدب اع  اد فقا  وفدعة  ارتف تااال
وفص رل  وفراو    اياافوت وفبملرقا  تتضاادحرف تم كرض ا   الدفا  واحارنوت وفايت تدلا ابحرف تمباعوىل فع تعاع الت  اتتارف 

ت وفساارفع وطك ام عةااى معارفع ااا رل  بعاض وفعباارنوت تا  ادئ دااف  فت مضارن  فع  حاارنوت  ااد تقاع وقدصااات تعاع ال
 وفبملرق ف تفا  وفسرفع وطك ال عةى فل بملرق  واالدف  ت د   عةى ا   ولاوضد وااوف  الدفدحر تق راحر. 

 ةاى ففوىل واعةائ وفاوداعف   دسار  ثبرت بملرق  واالدف ا م دسر  ثبرت بملرق  واالدف  ياةا  تعاعف واالدفام ع
 عر   وإلتيرين بم ت ع اهئ فافوىلف تمتر وإلادعرض  أثابام  اد وااارحم وفاف د عةاى فنو ا  مبحارنوت و فوىل واحاين فو ا  
وفيصااا ف تبعاااع عااااض بملرقااا  واالدفااا  عةااا حئ ت ابرق ااادحئ حمداوهااار تتعة  ااارت واااادأعو حرف م تملب اااق وفبملرقااا ف ت فاااك 

ثاا   ااد واعة اامف م دساار   عر اا  وإلتياارين فكاا   عةاائف ت اضااح ولااعتا وفدااريل  عر اا  وإلتياارين باام مبالدفاا  ففوىل ثال
 واالدفم عةى ففوىل واعة م وفثالث .

 ني على أداء املعلمني الثالثة(: معامل االتفاق بني املالحظ0) جدول
معامل االتفاق يف حالة املعلم 

 األول
معامل االتفاق يف حالة املعلم 

 الثاين
معامل االتفاق يف حالة املعلم 

 الثالث
69% 65% 67% 



  م3102السادس والثالثون.. اجلزء الثالث.. أبريل..  العدد

 
 (ASEPدراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس )

17 

( تهافو  عاين فل 69 دلح  د رعتا وفسربق فل  دااح  عر   وتيرين واالدفم يف درف  واعة م وفثالث   سارتع )
 بملرق  واالدف  عةى فنر  عرف    د وفثبرتف تفتر ارحل   بفوع فة  ر .

  وفدب ااع  ااد اااعين بملرقاا  واالدفاا  تثبرااارف فااابار وفبملرقاا  يف اااانار وفابحر  اا  وفصااانع وفابحر  اا  فبملرقاا  واالدفاا ا بعااع
ااارحل  ف  اار  و فوىل واحااين اعة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا ف تفااابار وفبملرقاا  يف اااانار وفابحر  اا  تدكااال  ااد 

 (  حرنع ناع  .96)

  :مقياس االجتاه حنو املهنة 
عااعوف    اار  و اارمل فةدعااا  عةااى و اارمل  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  حنااا طب عاا  وفعنوااا  وحلرف اا  م تدملةااد

 واحاب ف تقع م بابرىل تضبح    ر  وإل رمل حنا واحاب  اتبر  وخلملاوت وفدرف  ا 

 . وهلع   د وا  ر ا  حع  وا  ر  من وفدعا  عةى و رمل  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   حنا واحاب  

  الع ااع ىلاارا وا  اار ا وهاادئ هاافو وا  اار  باابعض واحاارنوت وفاايت ت ااك  يف ىل اعحاار وإل اارمل وفعاارم  ااد قباا   عة ااس وااااوف
تو فب ارتف عةاى وفيةسي   أاادة  وفثرضا   حناا  حابا  وفداعن د تهاس واحارنوت وفايت ف اعت وفعنواارت توفباااو وفسارب   

 ق ر  هفمل واحرنوت عةاى  سادا ت ثالثا ف تهاسا فقاام مافمل واحارنع بعنرا  فمه دحر بعنر   بجع اعة م بصي  عر  ف تم
قة ةااا (ف ت اااد هابااار رااارىلت عبااارنوت وا  ااار  ا عحااار فد ااا د وفدعاااا  عةاااى وإل ااارمل حناااا واحابااا  فاااع   -  دااااامل  -) باااجع

  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  . 

 فعنواااارت وفااايت وهد ااار ببابااارىل   ااار  د وإل ااارمل بصاااي  عر ااا  اااا رل   ياااافوت وا  ااار ا  اااد  اااالا  اورعااا  وفباااااو تو
ت  ر  د وإل رمل حنا واحاب  بصي   را  أفضارن  من ىل اعا   اد و فب ارت وفايت تابرتفار  اضاا  وإل ارمل ت  ي ا  معاعوف 

 عة ااس وااااوف   اار  د وإل اارملف توفطاارن وفابفاااع وااااتبح ألرضااد و فو ااس تواحاارنوت وفدعن ساا   وفاايت  اببغااس تاوناهاار فااع  
وفيةسي   أاادة  وفثرضا  ف م ا رل   يافوت وا  ر ف تم تا،  كر ث  رف رث   رب     عبرنعف دي  اد كد  عة اس واااوف 

( عبارنعف 90وفيةسي   أاادة  وفثرضا    د تض  وإلاددرب  وفاوقع    د ترح  ضفاهئف تقع تبةغ عاعف  ياافوت وا  ار  )
 يرفت  ابحر وفبردث  يف ا رل  باباف وا  ر   ر  ةسا ت د وفعنوارت وفيت واد

  ااار  و اااارمل طااااال ا طرفباااارت  ة اااارت معااااعوف واعة اااام حنااااا  حاباااا  وفدااااعن د. )معااااعوف حم ااااع محاااازعف اااااةملرل اااااع ع   
3663.) 

  ف 3621وفصانع واععف  ا  ر  واابارخ وفباعوعس فو ا  وفيصا  وفعنوااس   ار  عن ا  وفملرفاد. )معاعوف  اعتم وفكابارب
 (.3662ت را دسم حم اف  تعع  

  (.4000   ر  وإل رمل حنا  حاب  وفدعن د. )مععوف  ابصان فمحع وحلرج  حابر 

  تعة  ااارت وا  اااار ا وهد ااار وفعنوااااا  خبملاااااع معاااعوف تعة  اااارت وا  اااار ت ضفااااوث  ل عااااعم فقاااا  وفدعة  ااارت قااااع  ااااؤفع من
يافوتا ف تطا  ا  وفرربا  عابا ف تنتعاس ن حار و دال  يف ضدر   ضيد و ناوفف حب آ تل ابر وهلع   د وا  ار ف تعاعف  

فل تكال احة ف ت برشاعف تتوضا  متر رثف تتاضح فة عة م ضاتنع وفررب  عد ا    يافوت وا  ار ف   ار م وفدب  اع 
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عةى فل وفررب  عد عبرنوت وا  ر  تكال مباضاع  ف تم وفشرنع من فل توقا  وفد ااي مافو وا  ار  إل خيااج عاد هاع  
 نوا  وحلرف  .وفع

  يدااارم تصاااا ح وا  ااار  تت اااع ا فنررتااا ا ضفااااوث  ل وااااددرأت  عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  وفثرضا ااا  عةاااى  اوقاااا 
تفاااائة  وا  ااار ف  يااارتض فتااار تدسااائ بعنرااا   اااد وففوت ااا  توااضااااع  ف نااا ل  يدااارم وفدصاااا ح  د ثااا  يف دسااار  وفد اااع ا 

 ااااد واااااددرأت واعة اااام عااااد وا  اااار ف ب   ااااد وإلاااااددرأت وفااااثالو وفاق ااااس فةعباااارنوت اعملاااارىل فنراااا  فكاااا  واااااددر
( توإلاااددرب  )فقااام ماافمل واحاارنع بعنراا   داااامل ( ر ااف 1نرإلاااددرب  )فقااام ماافمل واحاارنع بعنراا   بااجع( ر ااف وفعنراا  )

 (.3توإلاددرب  )فقام مفمل واحرنع بعنر  قة ة ( ر ف وفعنر  ) (4وفعنر  )

 ا رل   يافوت وا  ر  بعض واعر ج وفاورد تاوناهر يف وا  ر    ر  ةسا تقع نوعر وفبردث  عابع

 . ا رل  وفعبرنوت حب آ إل تدل د د ر ق اثبد 

 .   وادبعرف وفعبرنوت وفيت ميكد تيسجهر ي ثا  د طا 

  حم  وف  ر .وضد رىل وفعبرنع وفيت تدعةق مباضا  وإل رمل 

 ر فت  انلحر ول   .وادبعرف وفعبرنع وفيت  داق  فل  اونق عة ح 

  .فل تكال وفعبرنوت قصجع قعن وف كرل 

 .فإل الداع وفعبرنع عةى ف ثا  د نكاع تودعع 

 .فإل  سدأعم يف ا رل  وفعبرنع فاةا  ضيس وفابيس 

 .فل  كال ععف وفعبرنوت واارب   سرت ث فععف وفعبرنوت وفسرفب  قعن وف كرل 

  ع وابع  اا  فة   اار ف م عاضاا  عةااى ىل اعاا   ااد وطك اامف تطةااد  ااابحئ اااعين وا  اار ا بعااع وإلضدحاارىل  ااد معااعوف وفصااان
 مبعوىل وفافع يف وا  ر ف  د د آ  ر  ةسا 

 .ع   ابراب   يافوت وا  ر ت ف  ر  واحرنوت وفيت تض   د فرةحر  

 . ع  تضام تعة  رت وا  ر  

 . اال   وفص رل  وفةغا   توفعة    فعبرنوت وا  ر 

 ا   اعة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  . ابراب  وفص رل  وفةغ 

 تولعتا وفدريل  اضح ضسد وتيرين وطك مف عةى عابراا وفداك ئ وفسرب  .
 (: نسب اتفاق احملكمني على عناصر التحكيم املرتبطة بصدق مقياس االجتاه حنو املهنة3جدول )

 نسب االتفاق عناصر التحكيم
 %66   واحرنع وفيت تض   د فرةحر. ع   ابراب  عبرنوت وا  ر  ف  ر
 %66  ع  تضام تعة  رت وا  ر .

 %65 اال   وفص رل  وفعة    توفةغا   فعبرنوت وا  ر .
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 نسب االتفاق عناصر التحكيم
 %62  ع   ابراب  وفص رل  وفةغا   اعة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  .

  اار طةااد  ااابحئ مضاارن ف فت دااف ف فت تعااع    اار  كااال  ابرااابرثف ت اارل فاابعض وطك اام بعااض وآلنوىل توا رتداارتف 
وفاايت ف اافت يف وإلعدباارنف ت اارل  ابحاار فل فشاارن بعااض وطك اام حبااف  بعااض وفعباارنوت  ااد وا  اار ت ضفاااو فملافاا ف تقااع نتعااس 

صا    ا  وفسارفع فعلارىل لابا  وفداكا ئ  ا  عةاى وضيااوفف ت فاك فة   ر ف تقع م مراوىل   ربالت شأ فك يف وفصانع وفابحر    
اابرق   فع واديسرن  ري أا  ر ف ت رضر ضد د   فك فل فتااى وفسارفع وطك ام بلااتنع مرااوىل بعاض وفدعاع الت وفعر ا  

تتنااق  اار تلاا ابد  وفاايت تز ااع  ااد  اضاااع   وا  اار  تفقداا  تاااال د  وفعة  اا ف تقااع م وفدعااع   يف ضاااىل تنوىل وفساارفع وطك اامف 
(  يااافع بااعإلث 90 الدفاارائف تأفدااريل فااابح وا  اار   عااعوث تااارحلرث فةدملب ااق عةااى وفع اباا  وإلااادملالع  ف تااارن عااعف  يافوتاا  )

 ( فنر .320(ف تيف ضاىل  ر ت عم تصبح وفعنر  وفكة   فة   ر  )91 د )

 (  عةائف 40اوف وفيةسي   أاادةا  وفثرضا ا  قاو حار )وفدداب  وإلادملالع   فة   ر ا م و د رن ع اب  ع او     د  عة س وا
معارفع اا رل  بعاض  - الع اع ااعين وا  ار  - تطبق عة حئ    ر  وإل رمل حنا واحابا ف ماع  )دسار  ثبارت وا  ار 

 وفدب ع  د تضام وفدعة  رت فة   ر (. - وفعبرنوت وفغر ل  عةى واعة م  س تدسئ أفاضام

 ملالع   فة   ر ف   ر  ةسات رضر ضدر   وفدداب  وإلاد

  ثباارت وا  اار ا وااادأع ر وفعنوااا   عرففاا   عر اا  ففياار فجياارف  عر اا  وإلتساارين وفااعو ةس فة   اار ف ت اضااح  دساار
 ولعتا وفدريل  عر الت وفثبرت    ر  وإل رمل حنا واحاب  فانقرم وفياف   توفزتر  .

 (: معامالت ثبات مقياس االجتاه حنو املهنة2جدول )

 معامل الثبات  اتالعبار 
 بطريقة ألفا

 معامل الثبات عن طريق التجزئة النصفية
 جتمان سبريمان

 0160 0164 01219 و نقرم وفياف  
 0122 0161 01230 و نقرم وفزتر  

تأفابفا من ولعتا وفسربق  دلح فل هفمل واعر الت  عةابر ضمل ئد من وادأعوم هافو وا  ار   ابفوع فة  ار  يف هافو 
 فعنوا . و

  الع اااع ااااعين وا  ااار ا واااادأع ر وفعنواااا  ااااعين وإلتسااارين وفاااعو ةس إلاااادبعرف وفعبااارنوت لاااج وفصااارحل  يف وا  ااار ف
توفعنرا  وفكة ا  فة   ار ف   ار م ف لارث تفداع ع وإلتسرين وفعو ةس م دسر   عر الت وإلنتبارو بام  ا  فنرا  عبارنع 

طاان وفياعاس هلارت د اآ فل وفعبارنوت ف حاات  عار الت ونتبارو دسر   عر   وإلنتبرو بم فنر   ا  عبارنع تفنرارت و
 (ف تبففك فابح وا  ر   د د  بعنر  عرف    د وإلتسرين وفعو ةس.0103هلر فإلف  مدصر    عابع  سدا  )

  معاارفع ااا رل  بعااض وفعباارنوت وفغر لاا  عةااى واعة اام  ااس تدساائ أفاضاااما  ااد  ااالا تساارؤإلت بعااض  عة ااس وااااوف
ادةاا  وفثرضا اا  وادكااانع فثاباارىل وفدداباا  وإلااادملالع   عااد بعااض وفعباارنوتف م تاضاا ح تةااك وفعباارنوت فة عة اام وفيةسااي   أا
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تمزوفااا  راوضاااد وفغ ااااضف  ااار فعااار فعااارفع بعاااض وفصااا رلرت وفااايت تكاااان تسااارؤا بعاااض واعة ااام داهلااارف تباااففك تكاااال 
 ( عبرنع.90وفصانع وفابحر    فة   ر  تدكال  د )

 دعة  ااارتا قباا  وفباااعىل يف وفرربااا  عااد وا  ااار   اارل هابااار، دااااي عةااى قااااوىلع وفدعة  اارت  اااد قبااا  وفدب ااع  اااد تضااام وف
 عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  وفثرضا ااا ف تتاضااا ح تةاااك وفدعة  ااارت هلااائ  اااس  دسااام هلااائ وفرربااا  عاااد  ياااافوت وا  ااار  

 ددرب  عد وفعبرنوت. بملا    اة   ف تقع وتلح فل وفدعة  رت توضا  تا  دسرىلفاو عد شسىل عابع وإلا

 اوف وفيةسااي   أاادةاا  وفصااانع وفابحر  اا  فة   اار ا بعااع وإلضدحاارىل  ااد  ملاااوت معااعوف    اار  وإل اارمل حنااا واحاباا  اعة ااس وااا
(  ياافع  ةار وإل ارمل حناا واحابا  90توفدب ع  د اعق  تثبرت ف فابح وا  ر  يف اانت  وفابحر  ا ف  كاا ث  اد )وفثرضا  ف 

 فيةسي   أاادة  وفثرضا  ف ت د   فابح وا  ر  يف اانت  وفابحر   ف ت عع ارحلرث فةدملب ق. اعة س وااوف و

  :إعداد مادة املعاجلة التجريبية 
 حاااع  وفاااق    وحلاااريل وف ااار ئ عةاااى نةساااي  وفداااعن د واصاااغا من ناااائ وخلملااااوت وفراو  ااا  فةداااعن د عةاااى  حااارنوت 

عن ف فثابارىل تابي افملف توفساج يف  ملاوتا  ب اك  ااا ح تقاع وشاد   عةاى وفعابرااا وفدعن دت ف سرتشع ب      اد وااعن  توادا
 وفدرف  ا 
  ع اااا ا تضااااح ن حاااار و ااااار  وفيةساااايسف تتوقاااا  وا رنااااارت وفدعن ساااا   فو اااا  وفيصااااااف ت ااااع  فمه اااا  وفدااااعن د عةااااى  

  حرنوت.

 واعاااايف توفبعاااع واحااارنع توفبعاااع  و بعااارف وفااايت وشاااد   عة حااار وفاااق   ا وشاااد   وفاااق    عةاااى بعاااض و بعااارف تهاااسا وفبعاااع
وفاراااعوب تبعاااع ت ااااي واداااعنبمف تم تاضااا ح تةاااك و بعااارف بصاااانع تيصااا ة   تفحاااا وخلملااااوت وفعا لااا  وفااايت  ساااج عة حااار 

 وفق    بصانع ت  ي  .

  وفسارب    صرفن تحمعفوت وفق   ا م وإلعد رف يف بابرىل وفق    عةاى عاعف  اد واصارفن  اد فمهحار وفعنواارت توفباااو
و فب رت توفكدرأت تث    وفصة  أفعنوا  وحلرف   ت را   ابحر  ر فهدئ بداب     حرنوت و فوىل واحاين توإل ارمل حناا واحابا .  
  اار م وإلهد اارم اعااعوف وفاااار   وفدعة   اا ت د ااآ م وإلعد اارف عةااى وفعع ااع  ااد وفاااار   وفاايت ال ااق فهااعو  وفااق    

ابحااار وفةادااارت تفرحاازع وفعااااض توف اايرن رت توفسااابانوتف ف لااارث وفدعااا  عةاااى  صااار ن تتابراااد وف كااار ت وادرداا  ت 
وفع اب  ت ع   ابراب  فض مل  وفدعن دف  د د آ ضا  وفاب رو تواح ا  وفايت تلا ابدحر وفاق    واعاعع أفابساب  هلائف تقاع م 

ت ااد وفسااح  من وفصااعدف   تابفاا ئ حمدااا  وفااق    حب ااآ  اوعااى  صاار ن وفع اباا ف حب ااآ تدااعنج  ااد وفبساا ح من واا ااد
بيكااا توضاح ع اار   ار نتعاس ن حاار وفرتت اد واابمل اسف تقااع م ت اعي وايااره ئ وفابفا ا  احارنوت وفدااعن دف ف اعوف واداعنبم 

 دعاضااال فاا   ااد  ااقوت خمدةياا ف تهاافو بااعتنمل اااا   ع اا  عةااى ز فع وهد اارم وادااعنبم مباار   ا ااال باا ف تف ااجوث معااعوف 
 أفق   ت ت فك مع  وفدا ق  د  ع  مت رل وادعنبم  هعو  وفق   .ففتوت وفد اي وخلرا  

   وخلااري أفااق   ا م تضاا  بعااض وف اوعااع وفاايت  اببغااس وإلفداازوم ماار يف فنوااا  تت ااعي وفااق   ف فدسااحئ يف قاوعااع وفع اا
 ارد ف تال ق و هعو  وااراع  ابحر بصانع ت  ي   تابعكد عةى  سدا  واعةئ.
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 م فةق   ا ُدعف وهلع  وفعرم فةق    يف تاب    و فوىل واحين اعة س وااوف وفيةسي   أاادةا  وفثرضا ا  يف ضااىل وهلع  وفعر
 نةسي  وفدعن د واصغا.

  و هااعو  وخلرااا  أفااق   ا م يف هاافمل وخلملاااع تضاا  فهااعو   رااا  بكاا   اضااا   ااد تدااعوت وفااق   ف تدااعفت
ترعوض اا (ف تتضاا  عاباااول  ااري فكاا   اضااا  تااعن و تحمدااا  تتااار   تفض اامل   - حرن اا  -و هااعو  يف اااانع ) عان اا 

 تمراوىلوت تابي ف ت مل  اج تفارف د ت اي فك   اضا .

  طا  ا  وفدااعن د وابرشاااع وادبعا  يف وفااق    وفدااعن وا م تاا  طا  ا  وفدااعن د واصااغا  اا  واداعنبم فثاباارىل تملب ااق وا ااربالت
دااعن د واصااغا هااا  اقااا تااعن و  اادئ يف تقاار حمااعف يف  اا   اضااا  تااعن و  صاا  فساارع  وابرشاااع ب رعاا  وفدااعن دف توف

تضصا فت ف ثا تناق طب عا  حمداا  وفداعن د تتات اد تف ا  وحلااون بام واداعنبم تواحارم تو ض امل  وفايت   ا اال مار  االا 
 ولةس  وفدعن ب   وفاودعع.

 خطوات طريقة التدريس املصغر املقرتحة
 فة حرنع )وف ر ئ عةى وفدعن د(وف ام وفةيفس 

 
 طفر  واحرنع )وف ر ئ عةى وفدعن د(

 
  رنا  واحرنع )وادعن (

 
  دعن ( - وفدغف   وفاورع  )وف ر ئ عةى وفدعن د

 
 مت رل واحرنع )وادعن (

 
 وإلضد را فة حرنع وفدرف  

  دئ تاز    اضاعرت وفدعن د تنق ولعتا وآلوا 
 ضوعات التدريب لل انمج املقرتح القائم على فلسفة التدريس املصغر (: توزيع مو 4جدول )

 املوضوعات م
 ختمل ح وفعن  يف ضاىل فهعون .  3
 الة   حمدا  وفعن .  4
 مععوف فض مل  ختمل ح و فوىل وفدعن سس.  1
 نبح و ض مل  أفب ئ  وخلرنر  .  2
 فمه   وفدح ئ  يف ختمل ح وفعن .  7
 و فوىل وفدعن سس.وفراوىلوت وفدابف     فدأمل ح   9
 وفدح ئ  فدابي ف و فوىل وفدعن سس.  5
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 املوضوعات م
 فتن واعةئ يف تصا د فطرو وفيحئ وخلملب.  2

 تغمل   و نكرن و ارا   فةعن  بصانع  ابف  .  6
 فتن واعةئ يف تابي ف وفعن .  30
 وفداوا  وإلرد رعس تتابي ف و فوىل وفدعن سس.  33
 وفدح ئ  فةد اي.  34
 فاورع .وفد اي تعالقد  أفدغف   و  31
 ضاتنع وفد اي وففوو.  32
  االد   وفاق   ا فةدب اع  اد ااالد   وفاق   ف م عاضا  عةاى ىل اعا   اد وطك امف وادأصصام يف وااباره  تطااين

وخلملااوت و اراا   وفدعن دف تبعض  ارحس ت عة س وااوف وفيةسي  ف تطةد  ابحئ مباعوىل وفاافع  اد د اآ  اهلار عةاى 
  ال  ق     اضا  تعن و فاهعو  وفراو اس واات اد  ابا ف تقاع فباع  بعاض وطك ام بعاض احرنوت وفدعن دف ت ع

 واالدفرت وفيت ف فت يف وإلعدبرنف عابع بابرىل وفق    يف اانت  وفابحر   .

 ارمل حناا تبعع وإلضدحرىل  د مععوف ففتوت وفعنوا  ت رفع واعرل ف  عاض ولزىل وفدريل وفابدار   وااتبملا  أ فوىل واحاين توإل
واحاب  فع   عة س واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا ف   اع ر  ابرق ا  تتيساج تةاك وفابدار   يف ضااىل نااتض وفعنواا   ا  تا  اا 

 وفطرن وفابفاع تو فب رت  وت وفصة  يف تعع ئ ضدر   وفعنوا  وحلرف  ا 
  :نتائج الدراسة 

 ابدر   تتيسجهر تتعاض وفبردث  ضدر   وفعنوا  تنق  ر  ةسا تابرتا هفو ولزىل ضدر   وفداة   وفدصر سف ت ابرق   وف

 .  فتإلثا عاض وفابدر   وااتبمل  أ فوىل واحين فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا 

  .  اثض رثا عاض وفابدر   وااتبمل  أإل رمل حنا واحاب  فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا 

 وااتبملاا  بداضاا ح وفعالقاا  باام و فوىل واحااين توإل اارمل حنااا واحاباا  فااع   عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  اثفثاارثا عاااض وفابداار   
 وفثرضا  .

  :أواًل: عرض النتائج املرتبطة ابألداء املهين لد  معلمي املواد الفلسفية ابملرحلة الثانوية 
 فعنوا  تضصحرا (  د فائة  و7 -2 - 1هفو وطان أفدسرؤا نقئ )تاتبح ضدر   

   ر نرعة   وفق    وا رتم وف ر ئ عةى نةسي  وفدعن د واصغا يف تاب    و فوىل واحين فع   عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا 
 وفثرضا  ؟.

   اار  ساادا  متكااد و  اعاا  وفددا ب اا   ااد  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا   ااد و فوىل واحااين عةااى بملرقاا   الدفاا 
 ىل واعة م؟. ففو

  فااع   عة ااس وااااوف  اار رثااج  اا   ااد ااااباوت وخلااقع توفابااا  اعة ااس و  اعاا  وفددا ب اا  عةااى الساام  ساادا  و فوىل واحااين
 وفيةسي   أاادة  وفثرضا  ؟.
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  ر  اتبح مفمل وفدسرؤإلت وفياتض وفدرف   تضصحرا   

 (  بااام  داااااملس فنرااارت  0107 اراااع نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا ) عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  فة  راااام وف بةاااس
 توفبععع يف  سدا  و فوىل واحين فصرحل وف  ر  وفبععع عةى بملرق  واالدف .

 (  بام واداااح وفااوقعس تواداااح وفياضاس اعة اس و  اعا  وفددا ب ا  0107إل تارع ناتين فوف  مدصار  رث عاباع  سادا )
 ف .يف  سدا  و فوىل واحين عةى بملرق  واالد

 (  دعةاااق أفاباااا  بااام  داااااملس فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  0107إل  اراااع نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا  )
  عة رت( اسدا  و فوىل واحين عةى بملرق  واالدف . - ) عة م

 (  دعةاق بعاعف اااباوت وخلاقع بام  داااملرت فنرارت  عة اس و  0107إل  ارع ناين فوف  مدصر  رث عابع  سدا  )  اعا
 وفددا ب   اسدا  و فوىل واحين عةى بملرق  واالدف . 

 تاا   دئ عاض هفمل وفابدر   تن رث فةياتض.
 النتائج املرتبطة ابلفرض األول: -0

ن  اار  ةااس عاااض وفابداار   وخلرااا  أفياااض و تا  ااد ناااتض وفعنوااا  وفساارفا   اااملف تفةدا ااق  ااد اااا  وفياااض م 
فددا ب ااا   اااد  عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  وفثرضا ااا  قبااا  تملب اااق وفاااق    تبعاااعهرف تم تملب اااق بملرقااا  واالدفااا  عةاااى وفع ابااا  و

دساار  ق  اا  )ت( فةدعااا  عةااى فإلفاا  وفياااتين باام وف  رااام وف بةااس توفبعااعع فةااق    وا اارتم وف اار ئ عةااى نةسااي  وفدااعن د 
 واصغا عةى بملرق  واالدف  تحمرتنهرف ت دلح  فك يف ولعتا وفدريلا 

 قيمة "ت" للفروق بني متوسطي درجات املعلمني على بطاقة املالحظة يف القياسني القبلي والبعدي(: 5جدول )

 املتوسط العدد القياس املهارات
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

درجات 
 ت احلرية

مستو  
 الداللة

 وف بةس وفدأمل ح
20 

49142 21165 01967 
16 131024 

فوف  
 01735 11454 74147 ععوفبع مدصر  ر

 وف بةس وفدابي ف
20 

57152 21655 31236 
16 121576 

فوف  
 31259 61119 370141 وفبععع مدصر  ر

 وف بةس وفد اي
20 

79121 21434 01999 
16 131136 

فوف  
 31459 21050 302120 وفبععع مدصر  ر

بملرق  
 واالدف 

 وف بةس
20 

372122 301623 31519 
16 251002 

فوف  
 41263 321422 102122 وفبععع مدصر  ر

( بااام  داااااملس 0107 دلاااح  اااد ب ااار ت ولاااعتا وفساااربق فضااا  تاراااع نااااتين  وت فإلفااا  مدصااار    عاباااع  سااادا  )
فنراارت واعة اام يف وف  رااام وف بةااس توفبعااعع فبملرقاا  واالدفاا  تحمرتنهاار فصاارحل وف  اار  وفبعااععت د ااآ راارىلت ق  اا  )ت( 

الساد  سادا  و فوىل واحاين فاع   عة اس واااوف (ف  ار   اج من 41043اب  ف ق  د ق    )ت( ولعتف ا  توفايت ق  دحار )وطس
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وفيةسي   أاادة  وفثرضا ا ف تفةدب اع  اد نعرف ا  وفاق    يف السام ففوىل  عة اس و  اعا  وفددا ب ا  احارنوت وفداعن دف م تملب اق 
وحلا اا ف توفاايت تدلاااح ضدر دحاار ألاااعتا  ك ااا  فةعإلفاا  وفدصاار   ف يف ضااااىل ق  اا  )ت( تفنرااا  عرففاا  دداائ وفدااابثج وااراا  وا

 وفدريل.
 (: أتثري ال انمج يف حتسني األداء املهين لد  معلمي املواد الفلسفية ابملرحلة الثانوية على بطاقة املالحظة6جدول )

 مستو  حجم األثر (2ηمربع إيتا ) قيمة "ت" د.ح
  بج 0.65 251002 16

 دلح  د ولعتا وفسربق فل ق    ددئ وفدبثج وااتبمل  ب      اب  م دار  وت رثاج  باجف  ار  ؤ اع نعرف ا  وفاق    يف 
الساام  ساادا  و فوىل واحااين فااع   عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا ف تيف ضاااىل  اار ت ااعم  ااد ضداار   ميكاباباار وفدا ااق  ااد 

( بام  داااملس فنرارت 0107وفعنواا  تقبافا  يضا  ي اراع نااين فوا مدصار  رث عاباع  سادا  ) اا  وفياض و تا  د ناتض
  عة س و  اع  وفددا ب   فة  رام وف بةس توفبععع يف  سدا  و فوىل واحين فصرحل وف  ر  وفبععع عةى بملرق  واالدف ي.

  :تفسري النتائج املرتبطة ابلفرض األول 
فااق    اعة اس وااااوف وفيةساي   أاادةاا  وفثرضا اا  يف السام  ساادا  ففو حائ واحااينت د ااآ تااتبح هاافمل وفابدار   بيرعة اا  و

 سادا  ففوىل  عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  )و  اعا  وفددا ب ا ( احارنوت و فوىل واحاين يف  فل ف حات وفعنواا  وحلرف ا 
   سااادا  ففو حااائ يف واحااارنوت واحاب ااا  يف وفدملب اااق وفبعاااعع فبملرقااا  وفدملب اااق وف بةاااس فبملرقااا  واالدفااا   حاااا  داااعلف ب اب ااار ونتيااا

 واالدف ف قع  ار   فك فةق    وا رتم وف ر ئ عةى نةسي  وفدعن د واصغا أفعنوا  وحلرف  . 
 -Lisa, 2002( )Muianga, 2005( )Rasmussen)تتديااق هاافمل وفابداار    اا   اار تااااةر مف اا  فنوااا  

Russell- Clinton, 2003 )(Mohamed Farrag Badawi, 2009) (Buket et all, 2006( )Maguir- 

Kevin- Paul, 2005 4002( )نشر هعو  ف( )Smith, 2003( )Clark, Patrick, 2005( )Godeo, 2005 )
 ( توفيت تااةر من فل هابر، عالق  قا   بم  يرىلع واعةائMichael, et., al, 2006( )4030)عبع وفالمل مباوه ئ وفي سف 

 ت رنا  واحرنوت واحاب   فو   دداع وفعنوا . 
 وقد يرجع ذلك إىل:

   وفدااعن د فااع  و  اعاا  وفددا ب اا   ااد  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا   إلاااد عر  ولرضااد واعااايف احاارنوتضد داا
الدفاا  وفساااةا، فف  حلااااحئ عةااى تابي ااف تةااك واحاارنوت بصااانع ت  ي اا  فو ااا  دداااوت وفيصااااف تتباام  فااك  ااد  

 وفدعن سس هلئ.

   متكام و  اعاا  وفددا ب اا   ااد  عة اس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا ا   ااد  رنااا   حاارنوت وفداعن د  ااد  ااالا و ض اامل
 توف لر  وفيت تعاضاو هلر ب رع  وفدعن د.



  م3102السادس والثالثون.. اجلزء الثالث.. أبريل..  العدد

 
 (ASEPدراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس )

21 

 فاق    عةاى ا ا  فنااوف و  اعا  تزعر  د  الا وفارتوت د   وا رتد  )وفدعن د واصغا( و ض مل  وفدعن ب   وااتبملا  أ
وفددا ب اا  تتبااارفا و فتون ن  اار ب اااابحئ ف صااةاو حلاااع وفت اارل يف  رناااا  تةااك واحااارنوت وفدعن ساا    اااد  ااالا بعاااض واحااارم 

 ب رع  وفدعن د بصي  فتن  .

   وفدااعن د تمتكاام دصاااهلئوقداباار  ع اباا  وفعنوااا  وفددا ب اا  اااارتوت د   وفدااعن د وا رتداا  فدانجهاار فةاقاار تمثاو حاار فع ة اا 
عةااى وف ااعن واملةااا   ااد واعةا اارت وااتبملاا  مبحاارنوت وفدااعن د وفعر اا  توفاباع اا  تحمرتفاا  ال  ااق ف ااق قااعن  ابحاار تتاادحاار 

 فسةا، ففو س ب رع  وفدعن د.

 ثاج  اتج و  اع  وفددا ب   عد وابفا  يف ع ة   وفداعن د ديازهئ عةاى وبدكارن ااةا  رت تعن سا   ر اعع شادعر وفك
  ابحئ عةى  رنادحر.

  وقداباار  و  اعاا  وفددا ب اا   ااد  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  يل مااارتوت د   وفدااعن د واصااغا فبااازت وااوهااد
 فع حئ تشدعر عةى وادغالا  ر  داونا  د  اوهد توادغالهلئ فملرقرائ وفكر اب  يف ع ة   وفدعن د.

 غ ج ففتونهئ فو   وفيصاا وفعنوا   يف ضاىل ختمل ح  سبق قر ئ عةى وفدعن د واصغا.شعا فناوف و  اع  وفددا ب   بد 

  ونتبرو حمداع وااوف وفيةسي   أا كالت توف لر  ولعف   وفيت الدرج ا رناا   حارنوت وفديكاج وفعة ارت  ار شاد   عة اس
 ع ق واعان  واات ب   د وفدعن د. عةى وفدعن د باب ح تفاةا  رع ع حي قوااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   

   تيرع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   فناوف و  اع  وفددا ب    الا وا ربالت وفيت فرا ر تديزهئ عةى  رناا
  حرنوت وفدعن د    طالمئ فتا يتا فدا  ق تعن د نعرا.

  دةاا  وفثرضا اا  أإلنت ااارم فثاباارىل ع ة ااا  وفدعةاا ئ توفااادعةئ خلةااق راااا شااعان و  اعاا  وفددا ب ااا   ااد  عة اااس وااااوف وفيةساااي   أاا
  سافمل وحلد تواافع ن  ر ب ابحئ ب رع  وفدعن د.

   ع ااع وفد اااي عةااى وفك ااا عااد بعااض راوضااد وف صااان توفاايت م  عرلدحاار  ااد  ااالا و قاااول فت مب ربةاا  وفبردثاا  ب رعاا
س واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا   اد  حارنوت وفداعن د بصاانع وفدعن د توفدغةد عة حر أفدغف ا  وفاورعا   ار  كاد  عة ا

 ت  ي  .

   شعا  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   يمه    رنا  وفدعن د ب ك  توقعاس  اد  االا وفداعن د واصاغا يف وفداب  ا
 واحاب   فع حئ مبر ميكابحئ  د ال  ق فهعونحئ وفدعة     بصانع ر عع.

 و وفيحاائ وخلملااب فااع  و  اعاا  وفددا ب اا   ااد  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  فثاباارىل وفداااعن د اااابر بعااض فطاار
أف رع  توفيت م وفك ا عابحر عابع  رنا  د  و ض مل  توف لر  وادل اب  مباضااعرت وفداعن دف تدااع أفاف ا فضا  قاع 

 اعة م بعلحئ وفبعض تبم وفبردث .م تصا د تةك و طرو وخلملب  د  الا وحلاون تواابرق   بم و

  عق  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   أنتير  فتونعحائ حناا واحابا  فملالمائ يف ضااىل  ار م وفداعن د عة ا  توفاف د هائ
 يف ودد رج  سد ا ف  فدعانحئ عةى وإل رهرت واعرااع توحلع ث  يف تعن د وااوف وفيةسي  .
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 يةساي   أاادةاا  وفثرضا ا  يضاا  فا د هاباار، تابارقض باام و فوىل وفااوقعس )وفيعةااس( تو فوىل وفافع طةااد وقدابار   عة اس وااااوف وف
  ابحئ وف  رم ب ف تعة   ن ع فاحئ فاةا  وفدعن د وحلريل يف مشبر  ودد رررائ وفدعن ب  . 

 النتائج املرتبطة ابلفرض الثاين:  -3
اتض وفعنواا  توفافع  اابن عةاى يإل تاراع نااتين فوفا  مدصار  رث  ةس عاض وفابدر   وخلراا  أفيااض وفثارب  اد نا ن  ر
( بم وادااح وفاوقعس توادااح وفياضس اعة اس و  اعا  وفددا ب ا  يف  سادا  و فوىل واحاين عةاى بملرقا  0107عابع  سدا  )

ياضسف تقاع م دسار  واالدف يف تفةدا ق  د اا  وفياض م وفدعا  عةى فإلف  وفياتين بم وادااح وفاوقعس توادااح وف
(ف تمبااار فل ق  ااا  واداااااح 300 قسااائ وفابااارت  عةاااى )(  27فعنرااا  وفكة ااا  فكااا   حااارنع يف )ق  ااا  واداااااح وفياضاااس بلاااا  و

 وفياضس فك   حرنع تودعع  صبح وإلحناو  واع رنع ف  اياف ت دلح  فك ن  ر  ةسا 
 عة التجريبية لبطاقة املالحظةقيمة "ت" للفروق بني املتوسط الواقعي والفرضي للمجمو (: 7جدول )

 املتوسط نوع املتوسط العدد املهارة
االحنراف 
 املعياري

درجات 
 ت احلرية

مستو  
 الداللة

 20 وفدأمل ح
 11454 17147 وفاوقعس

 فوف  مدصر  ر 21126 16
 ايا 73100 وفياضس

 20 وفدابي ف
 61119 370141 وفاوقعس

 فوف  مدصر  ر 11256 16
 ايا 32217000 وفياضس 

 20 وفد اي
 21050 302120 وفاوقعس

 فوف  مدصر  ر 71434 16
 ايا 6515700 وفياضس

بملرق  
 20 واالدف 

 321422 102122 وفاوقعس
 فوف  مدصر  ر 71499 16

 ايا 46114700 وفياضس 
اضاااس فصااارحل وفااااوقعست د اااآ ترااااف فإلفااا  مدصااار    بااام واداااااح وفااااوقعس توفي دلاااح  اااد ب ااار ت ولاااعتا وفساااربق 

(ف  ااار   اااج من متكاااد  عة اااس و  اعااا  41043رااارىلت ق  ااا  )ت( وطسااااب  ف اااق  اااد ق  ااا  )ت( ولعتف ااا  توفااايت ق  دحااار )
(ف تقااع م الع ااع  ساادا  وفت اارل فااافوىل واحااين عابااع %27وفددا ب اا   ااد و فوىل واحااينت د ااآ فل  ساادا  و فوىل  ز ااع عااد )

ن وفابسب  وفيت وتيق عة حر فعلرىل ه ئا  وفداعن د  اد وطك ام عةاى ففتوت وفعنواا  ت ااوف واعرلا  ( أفارا  م%27 سدا  )
 وفددا ب   يتر بعو   مت رل واحرنوت وفدعن س   وااتبمل  أفعنوا  وحلرف  .

 وقد يرجع ذلك إىل: 
   مبحرنوت وفدعن د.وفق    أفعنوا  وحلرف   عةى وفعع ع  د و ض مل  وفدعة     وااتبمل  وددا 

 .نوعر  اضاعرت وفدعن د أفعنوا  وحلرف   ودد رررت واعة م  د  قوت  داباع  إلز   فع ة   وفدعن د 

   ضفاائ وحلاااون تواابرق اا  باام واعة اام بصااانع وااادععر  ااد ا اا  واعة اام وا اارن   تمبااعوىل وفااافع داااا وف لاار  وادلاا اب
 ر فت ب رع  وفدعن د.مباضاعرت وفدعن د ااوىل عةى شبك  وفضرتض
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 .تبرفا واعة م واعرن  توخلقوت وااتبمل  مبحرنوت وفدعن د عابع تابرتا و ض مل  تواحرم ب رع  وفدعن د 

 النتائج املرتبطة ابلفرض الثالث:  -2
ن  ااار  ةاااس وفابدااار   وخلراااا  أفيااااض وفثرفاااآ  اااد نااااتض وفعنواااا  تضصااا  يإل  اراااع نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا  

 عة ااارت( اسااادا  و فوىل واحاااين عةاااى  -فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  ) عة ااام دعةاااق أفاباااا  بااام  داااااملس ( 0107)
بملرقااا  واالدفااا ي تفةدا اااق  اااد ااااا  وفيااااض م دسااار  وفيااااتين بااام وفع ابااا  وفددا ب ااا  )واعة ااام تواعة ااارت( بعاااع تملب اااق 

بملرقا   -ت ااي -تابي اف -فايت تلا ابدحر بملرقا  واالدفا  )ختملا حوفق   ف تن  ر  ةس عاض  ةأن ضدر      حمان  د وطارتن و
 واالدف  ماريل(. 

املعلمات( يف التطبيق البعدي لبطاقة  -قيمة "ت" لتوضيح الفروق للمجموعة التجريبية )املعلمني(: 8جدول )
 املالحظة

 املتوسط العدد النوع املهارة
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

درجات 
 يمة )ت(ق احلرية

الداللة 
 اإلحصائية

 01725 41664 71102 49  عة م وفدأمل ح
 لج فوف  01273 12

 31049 11215 71175 32  عة رت
 31924 21154 326112 49  عة م وفدابي ف

 لج فوف  01554 12
 41690 331052 373156 32  عة رت

 31507 21961 302137 49  عة م وفد اي
 فوف لج  01490 12

 31222 51022 302129 32  عة رت
بملرق  
 واالدف 

 11726 321462 105172 49  عة م
 لج فوف  01215 12

 71046 321239 130143 32  عة رت
( باام  دااااملس فنراارت 0107 دلااح  ااد ب اار ت ولااعتا وفسااربق فضاا  إل  ارااع ناااين فوا مدصاار  رث عابااع  ساادا  )

اعاا  وفددا ب اا  عةااى بملرقاا  واالدفاا  يف وف  اار  وفبعااععت د ااآ ااادةر )ت( وطساااب  عةااى حماارتن واعة اام تواعة اارت أ  
( توفاايت 12وفبملرقاا  بصااانع  يصااة  تعةااى وفبملرقاا  بصااانع  ة اا  قاا ئ  ابأيلاا  تعااع فقاا   ااد )ت( ولعتف اا  عابااع فنراا  دا اا  )

 ر   اج من فل ولاابد فا د فا  رثاج يف  (ف تبففك  دا ق وفياض وفثرفآ  د ناتض وفعنوا  وفسربق   املف41043ق  دحر )
 السم ففوىل  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   احرنوت وفدعن د تا  دع    عر   يف وفدداب . 

  :تفسري النتائج املرتبطة ابلفرض الثالث 
 ب ا ت د اآ رارىلت وفابدار   تتاتبح هفمل وفابدر   أفدعا  عةى تراف ناتين بم واعة م تواعة رت ع اب  وفعنواا  وفددا 

بععم تراف ناتين بم واعة م تواعة رت يف ولرضد و فو س فة حرنوت واحاب   فبملرق  واالدفا ف تيف ضااىل  فاك ا  كاد ادغاج 
 وفابا  فثا  ف ا عةى و فوىل وفدعن سس اعة س وااوف وفيةسي   أ  اع  وفددا ب  .
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توفاايت تااااةر من فضاا  إل  ارااع  Hsieh, Cheng-yn (2000)ااا  تتديااق هاافمل وفابداار    اا   اار تااااةر مف اا  فنو
 ,Wayتوف و بام واعة اام يف ولرضاد و فو ااس احارنوت وفدااعن دف تفنواا  نااتين فوفا  مدصاار  رث بام ع اباا  وفعنواا  وفااف ان 

Nora Ruth (1998) رنوت وفداعن دف توفايت فشارنت من عاعم ترااف نااتين بام واعة ام تواعة ارت يف ولرضاد و فو اس احا
توفيت ف حات ععم تراف ناتين بم واعة ام وفاف ان توف و  hunt- Hagen, Catherine Loretta, (1997)تفنوا  

 يف ولرضد و فو س احرنوت و فوىل واحين فةف د تة او باو   تعن ب    را . 
 وقد يرجع ذلك إىل: 

 رت يف ولرضاااد واعاااايف توعد ااارف ولرضاااد و فو اااس عةاااى واعةا ااارت ضفااااو فدسااارتع و  اعااا  وفددا ب ااا   اااد واعة ااام تواعة ااا
 تواعرن  فف   فك من ععم تراف ناتين ب ابحئ يف و فوىل واحين.

   دااا  أفااف ا فل وف كاار ت وارف اا  توفددح اازوت وفاايت تاااونات ب رعاا  وفدااعن د قااع تكااال حلااع  بااج  دساارت   تعة اا  ن ااع
 وفدعن د وفيعرا فع  واعة م تواعة رت.  رضر وفب ئ  وفدعن ب    ابراب  فدا  ق

  اارععت تف ا  وفداعن د باواامل  وفداعن د واصاغا واعة ام تواعة ارت أ  اعا  وفددا ب ا  عةاى ال  اق تعةا ئ تتعةائ  د  از
 تففوىل تعن سس ر ع فكال  ابح ر. 

 فدااعن د أف رعاا  وفدعن ب اا   اار ديااز  وتساا ر ع ة اا  وفدااعن د بداورااع واعة اام تواعة اارت فناااوف و  اعاا  وفددا ب اا  فثاباارىل و
 المهر عةى وف  رم باب فر  وفعع ع  د واحرنوت فثابرىل ولةسارت وفدعن ب ا    ار تعارتل  المهار عةاى دا  و ض امل ف بغااض 

 وفاااا من و فوىل وارها احرنوت وفدعن د تداي  المهر ف لر عةى وفداوا  فارز واحرم واكةيم مر.

 ابلفرض الرابع:  النتائج املرتبطة -4
ن  ر  ةس عاض وفابدار   وخلراا  أفيااض وفاوبا   اد نااتض وفعنواا  تضصا  يإل  اراع نااين فوا مدصار  رث عاباع  سادا  

 داااااملرت فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  اسااادا  و فوىل واحاااين عةاااى بملرقااا  (  دعةاااق بعاااعف اااااباوت وخلاااقع بااام 0107)
سر  وادااملرت توإلحناونرت واع رن   تالة   وفدبر د فدارفع وإل ارمل فةدعاا  عةاى واالدف ي تفةدا ق  د اا  وفياض م د

 (ا6تراف ناتين قع تار  فعر   وخلقع ت دلح  فك يف ولعتا )
من  داااااملرت فنرااارت واعة ااام تن ااار فسااااباوت وخلاااقع فة د اعااا  وفددا ب ااا  ألاااعتا وفساااربقف  دلاااح فتااار أفابفاااا 

راااف ناااتين  وت فإلفاا  مدصاار   ف تفةدب ااع  ااد  فااك م الة اا  وفدباار د فداارفع وإل اارمل اعاناا   اار م و   دبر اباا ف  اار قااع   ااج من ت 
 ( ضدر   تةك وفياتين   ر  ةسا30 رل هابر، ناتين تار  فعر   وخلقع بم  عة س و  اع  وفددا ب  ف ت اضح ولعتا )

(ف تهااس فعةااى  ااد ق  اا  ) ( 0107دا  )( ترااع فتاار فوفاا  مدصاار  رث عابااع  ساا30أفابفااا من ق  اا  ) ( ألااعتا )
(ف تعة ا  تاراع نااتين فوفا  مدصار  رث بام ع ابا  وفعنواا  وفددا ب ا  يف عر ا  وخلاقعف تفدار ا  تةاك 4110توفايت ق  دحار )ولعتف   

 (.33وفياتين م وادأعوم و دبرن شي   فة  رن ت وفبعع   توفيت تدلح ضدر د  يف ولعتا )
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رافات املعيارية للمجموعة التجريبية عن عدد سنوات اخل ة يف القياس البعدي لبطاقة (: املتوسطات واالحن9جدول )
 املالحظة 

 اخلطأ املعياري االحنراف املعياري املتوسط العدد سنوات اخل ة املهارة
 01534 41299 77164 34 ( ااباوت7 -3) وفدأمل ح

 01740 31203 72135 34 ( ااباوت30 -9)

 01972 41914 70179 39 ن ر ناين( ااب  -33)
 31272 91219 390121 34 ( ااباوت7 -3) وفدابي ف

 31921 71242 322121 34 ( ااباوت30 -9)
 31123 71191 321113 39 ن ر ناين( ااب  -33)

 01257 11010 333170 34 ( ااباوت7 -3) وفد اي
 31279 91213 307172 34 ( ااباوت30 -9)
 31593 51027 62136 39 ن ر ناين( ااب  -33)

 41212 21211 110147 34 ( ااباوت7 -3) بملرق  واالدف 
 41315 51201 102172 34 ( ااباوت30 -9)
 41942 301265 464109 39 ن ر ناين( ااب  -33)

(: نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه بني متوسطات درجات العينة وفقاً ملستو  اخل ة يف التطبيق البعدي 01جدول )
 طاقة املالحظة لب

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين املهارة
 احلرية

متوسطات املربعات 
الداللة  قيمة )ف( )التباين(

 اإلحصائية

 وفدأمل ح
 3071260 4 4301656 بم و  اعرت

 71724 15 4091743 فو   و  اعرت فوف  321266
  16 2351700 و  ا 

 وفدابي ف
 30961304 4 43121402 بم و  اعرت

 121057 15 34901553 فو   و  اعرت فوف  131157
  16 11621657 و  ا 

 وفد اي
 9361941 4 34161429 بم و  اعرت

 171327 15 31001172 فو   و  اعرت فوف  351913
  16 47161900 و  ا 

بملرق  
 واالدف 

 2666.617 4 66661253 بم و  اعرت
 241333 15 10121302 فو   و  اعرت فوف  901264

  16 310151657 و  ا 
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 (: نتائج اختبار شفيه للمقارانت البعدية يف مستو  اخل ة لبطاقة املالحظة00جدول )

 املتوسط السنة الدراسية املهارة
 قيمة )ق( للمقارنة الطرفية بني اجملموعات

(0- 5 )
 سنوات

(6- 01 ) 
 سنوات

 فما  -00)
 فوق( سنة

   - 77164 ( ااباوت7 -3) وفدأمل ح
  - 31570 72135 ( ااباوت30 -9)

 - 11902)*(  71172)*(  70179 ن ر ناين( ااب  -33)
   - 390121 ( ااباوت7 -3) وفدابي ف

  - 341000)*(  322121 ( ااباوت30 -9)
 - 71743 351743)*(  321113 ن ر ناين( ااب  -33)

   - 333170 ( ااباوت7 -3) د ايوف
  - 71635 307172 ( ااباوت30 -9)
 - 51169)*(  311131)*(  62136 ن ر ناين( ااب  -33)

   - 110147 ( ااباوت7 -3) بملرق  واالدف 
  - 431995)*(  102172 ( ااباوت30 -9)
 - 391743)*(  121322)*(  464109 ن ر ناين( ااب  -33)

 جلدول السابق ما يلي:يتضح من بياانت ا
 (  30 -9( ااااباوت ت اا   ااد  تع وخلااقع )7 -3( باام  تع وخلااقع )0107تارااع ناااتين فوفاا  مدصاار  رث عابااع  ساادا )

( ااااباوتت د ااآ اااد   دااااح وفياااتين فإلفاا  مدصاار    7 -3ن اار ناااين( ااااب  فصاارحل  تع وخلااقع ) -33ااااباوت ت)
( اااااباوت  اااد  عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  7 -3) ( فصااارحل واداااااح و عةاااى فااافتع وخلاااقع0107عاباااع  سااادا  )

 وفثرضا   فناوف و  اع  وفددا ب   عةى واحرنوت واحاب   تماريل بملرق  واالدف . 

 (  33( ااااباوت ت تع وخلااقع )30 -9( باام  تع وخلااقع )0107تارااع ناااتين فوفاا  مدصاار  رث عابااع  ساادا-  )ن اار ناااين
( 0107وتت د اااآ ااااد   داااااح وفيااااتين فإلفااا  مدصااار    عاباااع  سااادا  )( ااااابا 30 -9اااااب  فصااارحل  تع وخلاااقع )

( اااااباوت  اااد  عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  وفثرضا ااا  فنااااوف و  اعااا  30 -9فصااارحل واداااااح و عةاااى فااافتع وخلاااقع )
 وفددا ب   عةى واحرنوت واحاب   تماريل بملرق  واالدف . 

  :تفسري النتائج املرتبطة ابلفرض الرابع 
   أاادة  وفثرضا   فنااوف  عة س وااوف وفيةسيتتاتبح هفمل وفابدر   أفدعا  عةى تراف ناتين بم و  اع  وفددا ب    د 

و  اع  وفددا ب   تار  فساباوت وخلقعت د آ اادةر وفابدار   ترااف نااتين  وت فإلفا  مدصار    يف ولرضاد و فو اس احارنوت 
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ن ار  -33( اااباوت )30 -9( ناتين بم     د  تع وخلقع )7 -3ااباوت وخلقع )وفدعن د تيف ضاىل  ر ت عم  رل ففتع 
 ناين( ااب .

 وقد يرجع ذلك إىل: 
 ( اااباوت فةعع اع  اد واصارفن وااتبملا  أاحارنوت واحاب ا  مبار  ثااع ولرضاد واعاايف ت7 -3نراا   تع وخلاقع )  واياره  س

 فع حئ.

 ( اااب7 -3ضد د  فد كد واعة م  تع وخلقع )  اوت  اد  حارنوت وفبااآ تكاال فاع حئ قاعن  ار   اد واعارن  وااتبملا
 مبحرنوت وفدعن د تتاا  بدملب  حر وفع ةس  د  الا و ض مل  تطفر  وفعع ع  د واحرنوت ب رع  وفدعن د.

 ( اااااباوت  اااد  تع عاااعف اااااباوت وخلاااقع وااتيعااا  عاباااع  رناااا  و ض ااامل  تدااا  7 -3وااااديرف  تت عاااعف اااااباوت وخلاااقع )
 ر  توا كالت وادل اب  فو       اضا  تعن و مبر فاحئ يف نن  ففوىلوائ واحاب  .وف ل

 ( ااباوت رحعو ف ق يف ولةا  عةى وإلضرتضر فدعافهئ عة   ف ثا  د لاجهئ  اد 7 -3بفا  تت ععف ااباوت وخلقع )
ر ب ااابحئ بصااانع فاااا  عة اار ( ااااباوت واعةا اارت ن  اا7 -3 تع وخلااقع وااتيعاا    اار تباارفا  تت عااعف ااااباوت وخلااقع )

 عةى ث    عرننحئ ت قوائ تتاب    ففو حئ واحين.

  ًعرض النتائج املرتبطة ابالجتاه حنو املهنة لد  معلمي املواد الفلسفية ابملرحلة الثانوية:  -اثنيا 
 (  د فائة  وفعنوا  تضصحرا 5 -9تاتبح ضدر   هفو وطان أفدسرؤا نقئ )

 اارتم وف اار ئ عةااى نةسااي  وفدااعن د واصااغا يف تاب  اا  وإل اارمل حنااا واحاباا  فااع   عة ااس وااااوف وفيةسااي    اار نرعة اا  وفااق    وا 
 أاادة  وفثرضا  ؟.

    ر رثج     د ااباوت وخلقع توفابا  اعة س و  اع  وفددا ب   عةى تاب    وإل رمل حنا واحاب  فع   عة س واااوف وفيةساي 
 أاادة  وفثرضا  ؟.

 مفمل وفدسرؤإلت وفياتض وفدرف   تضصحرا    ر  اتبح

 (  بااام  دااااامل0107 اراااع نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا ) س فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  فة  راااام وف بةاااس
 توفبععع يف تاب    وإل رمل حنا واحاب  فصرحل وف  ر  وفبععع عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب .

  (  دعةاااق أفاباااا   اااد  داااااملس فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  0107) إل  اراااع نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا
  عة رت( يف تاب    وإل رمل حنا واحاب  عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب . -) عة م

 (  دعةاق بعاعف اااباوت وخلاقع بام  داااملرت فنرارت  عة اس و  اعا  0107إل  ارع ناين فوا مدصر  رث عابع  سدا  )
 إل رمل حنا واحاب  عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب .وفددا ب   يف تاب    و

 تاا   دئ عاض هفمل وفابدر   تن رث فةياتض.
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 النتائج املرتبطة ابلفرض اخلامس:  -5
نااين فوا مدصار  رث عاباع  سادا  ن  ر  ةس عااض وفابدار   وخلراا  أفيااض وخلار د  اد نااتض وفعنواا  تضصا  ي اراع 

  وفددا ب   فة  رام وف بةس توفبععع يف تاب    وإل رمل حنا واحاب  فصارحل وف  ار  ( بم  دااملس فنررت  عة س و  اع0107)
وفبععع عةى    ر  وإل رمل حنا واحابا يف تفةدا اق  اد ااا  وفيااض م تملب اق    ار  وإل ارمل حناا واحابا  عةاى وفع ابا  وفددا ب ا  

عملف تم دسر  ق    )ت( فةدعاا  عةاى فإلفا  وفيااتين بام  د  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   قب  تملب ق وفق    تبع
وف  رااام وف بةااس توفبعااعع فةااق    وا اارتم وف اار ئ عةااى نةسااي  وفدااعن د واصااغا عةااى    اار  وإل اارمل حنااا واحاباا ف ت دلااح  فااك 

 يف ولعتا وفدريلا
القياسني القبلي املهنة يف (: قيمة "ت" للفروق بني متوسطي درجات املعلمني على مقياس االجتاه حنو 03جدول )

  دوالبع

 املتوسط العدد القياس
االحنراف 
 املعياري

اخلطأ 
 مستو  الداللة ت درجات احلرية املعياري

 وف بةس
20 

55190 61179 31256 
 فوف  مدصر  ر 421212 16

 41412 321377 375177 وفبععع
( بااام  داااااملس 0107دصااار    عاباااع  سااادا  ) دلاااح  اااد ب ااار ت ولاااعتا وفساااربق فضااا  تاراااع نااااتين  وت فإلفااا  م

فنرااارت واعة ااام يف وف  راااام وف بةاااس توفبعاااعع ا  ااار  وإل ااارمل حناااا واحابااا  فصااارحل وف  ااار  وفبعاااععت د اااآ بةغااار ق  ااا  )ت( 
(ف  ر   ج من تاب    وإل رمل حنا واحابا  فاع  41043( تهس ف ق  د ق    )ت( ولعتف   توفيت ق  دحر )421212وطساب  )

وفق    وا رتم وف ر ئ عةى نةساي  وفداعن د واصاغا يف تاب  ا  وإل ارمل حناا واحابا  فاع   عة اس  نعرف  اب  وفعنوا ف تفةدب ع  د ع 
وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  ف م تملب ق  عرففا  ددائ وفدابثج واارا  واك ا  فةعإلفا  وفدصار   ف يف ضااىل ق  ا  )ت( تفنرا  

 ر دحر ألعتا وفدريل.وحلا  ف توفيت تدلح ضد
(: أتثري ال انمج املقرتح القائم على فلسفة التدريس املصغر يف تنمية االجتاه حنو املهنة لد  معلمي املواد 02جدول )

 الفلسفية ابملرحلة الثانوية
 مستو  حجم األثر (2ηمربع إيتا ) قيمة "ت" د.ح
  بج 0167 421212 16

دداائ وفداابثج وااتبملاا  ب   اا   اباا  م داار  وت رثااج  بااجف  اار  ؤ ااع نعرف اا  وفااق    عتا وفسااربق فل ق  اا   دلااح  ااد ولاا
وا ااارتم وف ااار ئ عةاااى نةساااي  وفداااعن د واصاااغا يف تاب  ااا  وإل ااارمل حناااا واحابااا  فاااع   عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  وفثرضا ااا  عةاااى 

 اق  اد ااا  وفيااض وخلار د  اد نااتض وفعنواا  تقبافا     ر  وإل رمل حناا واحابا ف تيف ضااىل  ار ت اعم  اد ضدار   ميكابابار وفدا
( بااام  داااااملس فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  فة  راااام وف بةاااس 0107يضااا  ي اراااع نااااين فوا مدصااار  رث عاباااع  سااادا  )

 توفبععع يف تاب    وإل رمل حنا واحاب  فصرحل وف  ر  وفبععع عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب ي.
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 طة ابلفرض اخلامس: تفسري النتائج املرتب 
تاتبح هفمل وفابدر   بيرعة   وفق    اعة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   يف تاب    وإل رمل حناا واحابا ت د اآ ف حاات 

اب ار وفعنوا  وحلرف   فل و رمل  عة س وااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  )و  اعا  وفددا ب ا ( يف وف  ار  وف بةاس حناا واحابا   داعلف ب 
ونتياا  وإل اارمل حنااا واحاباا  يف وفدملب ااق وفبعااععف قااع  اراا   فااك فةااق    وا اارتم وف اار ئ عةااى نةسااي  وفدااعن د واصااغا أفعنوااا  

 وحلرف  .
( )وفسا ع Slepkov Howard, 2006( )4001تتديق هفمل وفابدر       ر تااةر مف   فنواا  )ااحرم وحلابياسف 

 ,Sandoval, Gloria Theresa( )3666حم ااع عةااسف ( )Hsieh, Cheng-Yu, 2000( )4003عث اارلف 

 (.3662( ) صمليى نااللف 2005
 وقد يرجع ذلك إىل: 

  وفدعن د عةى تااا  عة س وااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  أ  اعا  وفددا ب ا  اادةا  مت ارل احارنوت وفداعن دف داي
 تاب    وإل رمل حنا واحاب  فع حئ. توففع فتلح  د  الا فارف د وفد اي واداباع  توففع فف  من

   يف ضاااىل رع اا  حمدااا  وفادااعع وفدعن ب اا  شااد   فااك  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  و  اعاا  وفددا ب اا  حللااان
 رناا  رةساارت وفدااعن د ب ااك  لااج  اب اااي تدااااحئ عةااى وإلاااديرفع وف صااا   ااد وفادااععف تدصاااا عةااى  دااعن  

 ا ولع ع ن  ر ب ابحئ مبر ع ع من تاب    وإل رمل حنا واحاب  فع حئ.عةى ضسأ   ملباع   ابحر تتبرف

   رااارىلت  اااات  تملب اااق وفاداااعع وفدعن ب ااا  ت كااارل وفداااعن د  اوت ااا   ااا   اااات   عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  وفثرضا ااا
 وفدعن د. و  اع  وفددا ب  ت د آ ا  اب غ  واعة م عد  رنا  ع ةحئف  ر فف  من وإلاديرفع وفدر    د

  شااعان وادااعنبم أإلنت اارم وفابيسااس  ااالا ناارتع وفدااعن د د ااآ م معملاارؤهئ وفياااا  وفكر ةاا  فةدعبااج عااد تنو حاائ ت ااقوائ
 عابع وفدعاض فاض مل  تواحرم وفيت تدعةق آبف   وفدعن د  د لج وفاب رع بغا  وطرفث  فت قرع  وفدعن د.

 ثرضا ااا  و  اعااا  وفددا ب ااا  اياااره ئ رع اااعع أفابساااب  هلااائ إل  ااادئ وإل ديااارىل عاباااع تعااااض  عة اااس واااااوف وفيةساااي   أاادةااا  وف
 بيح حرف ب  ترترئ فدملب ق ع ةس ا رنادحر. 

   تبرفا واعةا رت بم  عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  و  اعا  وفددا ب ا  عابصااوث  ح ار يف تاب  ا  وإل ارمل حناا واحابا
 فع حئ.

 سي   أاادة  وفثرضا   و  اع  وفددا ب   بصانع ارع   ااوىل عةاى وفضرتضار فت ب رعا  وفداعن د  ار ع    عة س وااوف وفية
 فاحئ يف تاب    وإل رمل حنا واحاب  فع حئ.

 النتائج املرتبطة ابلفرض السادس:  -6
ع  سااادا  ن  اار  ةااس وفابداار   وخلرااا  أفيااااض وفساارف   ااد ناااتض وفعنوااا  تضصااا  يإل  ارااع ناااين فوا مدصاار  رث عاباا

 عة رت( يف تاب    وإل ارمل حناا واحابا  عةاى  -(  دعةق أفابا  بم  دااملس فنررت  عة س و  اع  وفددا ب   ) عة م0107)
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بم وفع اب  وفددا ب   )واعة م تواعة ارت( بعاع تملب اق  دا ق  د اا  وفياض م دسر  وفياتين   ر  وإل رمل حنا واحاب ي تفة
  ةأن وفابدر   ا  ر  وإل رمل حنا واحاب .  وفق   ف تن  ر  ةس عاض

املعلمات( يف التطبيق البعدي ملقياس  -لتوضيح الفروق للمجموعة التجريبية )املعلمني(: قيمة "ت" 04جدول )
 االجتاه حنو املهنة

االحنراف  املتوسط العدد النوع
 املعياري

اخلطأ 
 املعياري

درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

الداللة 
 اإلحصائية

 41910 311233 372112 49  م عة
 لج فوف  01701 12

  21419 371270 379100 32  عة رت
باام  دااااملس فنراارت  (0107 دلااح  ااد ب اار ت ولااعتا وفسااربق فضاا  إل  ارااع ناااين فوا مدصاار  رث عابااع  ساادا  )

عت د اآ اادةر )ت( وطسااب  عةاى واعة م تواعة رت أ  اع  وفددا ب   عةى    ار  وإل ارمل حناا واحابا  يف وف  ار  وفبعاع
( توفااايت ق  دحااار 12   ااار  وإل ااارمل حناااا واحابااا  بصاااانع  ة ااا  ق  ااا   ابأيلااا  تعاااع فقااا   اااد )ت( ولعتف ااا  عاباااع فنرااا  دا ااا  )

(ف تبففك  دا ق وفياض وفسرف   د ناتض وفعنوا  وفسربق   املف  ر   ج من فل ولابد ف د فا  رثاج يف تاب  ا  41043)
 اب  فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   تا  دع    عر   يف وفدداب .وإل رمل حنا واح

 وقد يرجع ذلك إىل: 
     داااار و  اعاا  وفددا ب اا   ااد  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  عةااى نحاائ تواااد عر  وطدااا  وفدااعن و فةااق

 توفيت م تعن بحئ عة حر.

  تواد عر  وااضا  وفسربق ف ف   ر و دادئ  ا   اضاا  د  عةى فائة  تفحا  ع  نحئ  ةر     اضا  تعن و يف بعو
 بد اي  فحا  ع  واد عر  و  اع  وفدعن ب    د  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   طداوهر. - ف لرث  -تعن و

  اضااا  وفدااعن و ب ااك  ر ااعف توتلااح وا إل  اادئ وإلضد اارا  ااد  اضااا  تااعن و   ااا مإل بعااع وفدب ااع  ااد واااد عر  حمدااا
 وفيت قع تكال لر ل  أفابسب  هلئ.  فك  د تسرؤإلت وفعع ع  د واعة م تواعة رت داا بعض وفاب رو 

 عة ااارت( عةاااى وا ااارن   يف ت اااعي  اااقوائ عاباااع وفدعااااض  داااع وفدملب  ااارت فت  -دااااار و  اعااا  وفددا ب ااا  ) عة ااام 
 .واحرم فت و ض مل  يع  اضا  تعن و

 عة اارت( يف تباارفا وخلااقوت ن  اار ب ااابحئ عابااع وفدعاااض فاابعض وف لاار  وفاايت الداارج  -تاباارند و  اعاا  وفددا ب اا  ) عة اام 
 فةافع توفافع وآل ا.

 عة رت( فل حمدا  وفاداعع وفدعن ب ا  رع اعع أفابساب  هلائت د اآ ا  سابق هلائ  -  ات ع اب  وفعنوا  وفددا ب   ) عة م 
 -   اااد قبااا ف  ااار شااادعحئ عةاااى ال  اااق فهاااعونحر بصاااانع ت  ي ااا ف تزوف  اااد فونع ااادحئ ) عة اااموفدعااااض اثااا  هااافو وطداااا 
  عة رت( يف فنوادحر. 
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 النتائج املرتبطة ابلفرض السابع:  -7
ن  ر  ةس عاض وفابدر   وخلرا  أفياض وفسرب   د ناتض وفعنوا  تضصا  يإل  اراع نااين فوا مدصار  رث عاباع  سادا  

ت وخلاااقع بااام  داااااملرت فنرااارت  عة اااس و  اعااا  وفددا ب ااا  يف تاب  ااا  وإل ااارمل حناااا واحابااا  عةاااى (  دعةاااق بعاااعف اااااباو0107)
   اار  وإل اارمل حنااا واحاباا ي تفةدا ااق  ااد اااا  وفياااض م دساار  وادااااملرت توإلحناوناارت واع رن اا  تالة اا  وفدباار د فداارفع 

  ةسا وإل رمل فةدعا  عةى تراف ناتين قع تار  فعر   وخلقع ت دلح  فك ن  ر
(: املتوسطات واالحنرافات املعيارية للمجموعة التجريبية عن عدد سنوات اخل ة يف القياس البعدي ملقياس 05جدول )

 االجتاه حنو املهنة
 اخلطأ املعياري االحنراف املعياري املتوسط العدد سنوات اخل ة

 31771 71156 353157 34 ( ااباوت7 -3)
 41690 301477 393102 34 ( ااباوت30 -9)

 31652 51634 322147 39 ن ر ناين( ااب  -33)
أفابفاااا من  داااااملرت فنرااارت واعة ااام تن ااارث فسااااباوت وخلاااقع فة د اعااا  وفددا ب ااا  ألاااعتا وفساااربقف  دلاااح فتااار 

   اار م و   دبر اباا ف  اار قااع   ااج من تراااف ناااتين  وت فإلفاا  مدصاار  رثف تفةدب ااع  ااد  فااك م الة اا  وفدباار د فداارفع وإل اارمل اعاناا
 ت اضح ولعتا وفدريل ضدر   تةك وفياتين   ر  ةسا  رل هابر، ناتين تار  فعر   وخلقع بم  عة س و  اع  وفددا ب  ف

(: نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه بني متوسطات درجات فئات العينة وفقاً ملستو  اخل ة يف التطبيق 06جدول )
 البعدي ملقياس االجتاه حنو املهنة 

 جمموع املربعات مصدر التباين
درجات 
 احلرية

متوسطات املربعات 
 قيمة )ف( )التباين(

الداللة 
 اإلحصائية

 49661295 4 71661511 بم و  اعرت
 971422 15 42321395 فو   و  اعرت فوف  231156

  16 52311600 و  ا 
(ف تهاس فعةاى  اد ق  ا  ) ( 0107صار  رث عاباع  سادا  )أفابفا من ق  ا  ) ( ألاعتا وفساربق تراع فتار فوفا  مد

(ف تعة ا  تاراع نااتين فوفا  مدصار  رث بام ع ابا  وفعنواا  وفددا ب ا  يف عر ا  وخلاقعف تفدار ا  تةاك 4110ولعتف   توفايت ق  دحار )
 وفياتين م وادأعوم و دبرن شي   فة  رن ت وفبعع   توفيت تدلح ضدر د  ن  ر  ةس.

 تبار شفيه للمقارانت البعدية يف مستو  اخل ة ملقياس االجتاه حنو املهنة (: نتائج اخ07جدول )

 املتوسط السنة الدراسية
 قيمة )ق( للمقارنة الطرفية بني اجملموعات

 فما فوق( سنة -00) ( سنوات01 -6) ( سنوات5 -0)
   - 353157 ( ااباوت7 -3)
  - 301995)*(  393102 ( ااباوت30 -9)
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 املتوسط السنة الدراسية
 قيمة )ق( للمقارنة الطرفية بني اجملموعات

 فما فوق( سنة -00) ( سنوات01 -6) ( سنوات5 -0)
 - 391211)*(  451700)*(  322147 ( ااب ن ر ناين -33)

  دلح  د ب ر ت ولعتا وفسربق  ر  ةسا 
( 30 -9( ااباوت ت    اد  تع وخلاقع )7 -3( بم  تع وخلقع )0107تارع ناتين فوف  مدصر  رث عابع  سدا  )

صاار    عابااع ( ااااباوتت د ااآ اااد   دااااح وفياااتين فإلفاا  مد7 -3ن اار ناااين( ااااب  فصاارحل  تع وخلااقع ) -33ااااباوت ت)
( ااااباوت  ااد  عة ااس وااااوف وفيةسااي   أاادةاا  وفثرضا اا  فناااوف 7 -3( فصاارحل وادااااح و عةااى فاافتع وخلااقع )0107 ساادا  )

 و  اع  وفددا ب   عةى    ر  وإل رمل حنا واحاب . 
 وقد يرجع ذلك إىل: 

 رىل مبار فااحئ  اد نااا  تاب  ا  وإل ارمل حناا واحابا  تاوااةحئ وفبابا ضفاوث فد رن  وفع ا ف حاا  تت وخلاقع و قا  ت ارن  نكاا ث يف
 فع حئ بصانع فنل .

  ا  دملةااد وفداااعن د عةاااى وفادااعع ب رعااا  وفداااعن د  ااقع اااارب   فاااع  واعة اامت  ل حمداوهااار  ااارل أفابسااب  هلااائ رع اااعو ا
ت و قا   ار فف  من  دعاضاو ف   د قب ف ففو  رل تبرفا وخلقوت بصانع ف ق عةى وفضرتضر تهفو  ر وتس  فافتع وخلاقو

 تاب    وإل رمل حنا واحاب  فع حئ. 

   رل فةاب رع توحلاون بم و  اع  وفددا ب    د  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا ا  فونا  فة اعنع عةاى نحائ توااد عر 
ةااى لااا  وفاب اارع وفاايت واعةا اارت توايااره ئ وااتبملاا  مبحاارنوت وفدااعن د مباار فف  من  رنااادحر بسااحاف  توفاافع  اارل  ااعتن ع

 تسدحةك قعن  د وفاقر فعملرمل  تع وخلقع و ق .

 واالجتوواه حنووو املهنووة لوود  معلمووي املووواد الفلسووفية  اثلثوواً: عوورض النتووائج املرتبطووة بتوضوويح العالقووة بووني األداء املهووين
  ابملرحلة الثانوية. 

  ر وفعالقاا  باام تاب  اا  و فوىل واحااين توإل اارمل حنااا (  ااد فااائة  وفعنوااا  تضصاا ا  اا5ضداار   هاافو وطااان أفدساارؤا نقاائ )تاااتبح
 واحاب  فع   عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا  ؟. 

   ر  اتبح مفو وفدسرؤا وفياض وفدريل تضص ا تارع عالق  ونتبرط   بم فنررت  عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  
 رائ يف    ر  وإل رمل حنا واحاب  وفبععع.يف بملرق   الدف   حرنوت وفدعن د وفبعععف تفنر

 النتائج املرتبطة ابلفرض الثامن:  -8
ن  ر  ةاس عااض وفابدار   وخلراا  أفيااض وفثار د  اد نااتض وفعنواا  تضصا  يتاراع عالقا  ونتبرط ا  فوفا  مدصار  رث بام 

وفبعاععف تفنرارائ يف    ار  وإل ارمل حناا يف بملرق   الدف   حرنوت وفدعن د فنررت  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   
واحاب  وفبعععيف تفةدا ق  د اا  وفياض م دسر   عر   وإلنتبارو بام فنرارت و فوىل وفكةاس فبملرقا  واالدفا  فة عة ام 

 تفنررت    ر  وإل رمل حنا واحاب  يف وف  ر  وفبععع فكة ح رف ت دلح  فك ن  ر  ةس. 
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ومستو  الداللة اإلحصائية للمجموعة التجريبية يف القياس البعدي ألدوات (: معامل ارتباط بريسون 08جدول )
 الدراسة

 العدد األدوات
معامل ارتباط 

 مستو  الداللة بريسون

 بملرق  واالدف 
 (0103فوف  عابع ) 01221 20

    ر  وإل رمل حنا واحاب  
تبرو وفدرم وااردف تعة ا  ميكاد وف ااا يل هابار،  دلح  د ق     عر   وإلنتبرو ألعتا وفسربق فض    رت   د وإلن 

عالق  قا   بم و فوىل واحين فة عةئ توإل رمل حنا واحاب ف ت د هابر  صبح فةاق    فثاا توضاح يف تاب  ا  وفعالقا  بام و فوىل واحاين 
اا ف   ار ميكاد وفرربا  عةاى فة عةئ  د  الا تاب    وإل رمل حنا واحاب  فع  ف ت د    دئ قباا وفيااض وفثار د  اد نااتض وفعنو

وفسااؤوا وفساارف   ااد فااائة  وفعنوااا  تضصاا   اار طب عاا  وفعالقاا  باام تاب  اا  و فوىل واحااين توإل اارمل حنااا واحاباا  فااع   عة ااس وااااوف 
 يض   ارع ونتبرو اتم  ارد بم و فوىل واحين فة عةئ توإل رمل حنا واحاب .وفيةسي   أاادة  وفثرضا  ؟ 

   وقد يرجع ذلك إىل:
 .تانج  عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   فارف د تاوا   د  زع    بعلحئ وفبعض فثابرىل ع ة   وفدعن د 

  وهد ارم  عة اس واااوف وفيةساي   أاادةا  وفثرضا ا  و  اعا  وفددا ب اا  بداب  ا   حارنوت وفداعن د  اد  االا و ض امل  تواحاارمف
 تواحرم عة حئ بصانع  دكرنئ . وفثرضا   تةك و ض مل   ن ع تزعر  عة س وااوف وفيةسي   أاادة 

  دااي  عة اس واااوف وفيةسااي   أاادةا  وفثرضا ا  أفساج قااعن وف كارل عةاى ماارتوت د   وفدااعن د واصاغا وفايت تضاعر هلاائ
  ر فاحئ يف ال  ق فهعونحر. 

 ع ا   اد  االا تف ا  وفداعن د وا رتدا  فااحئ يف يف ضاىل   رن    عة س وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   فةابااودس وإلرد ر
 تبرفا  صرفن واعان  تو نكرن ن  ر ب ابحئ. 

  :التوصيات 
 يف ضاىل  ر فايات عاب  وفعنوا  وحلرف    د ضدر   تااس مبر  ةسا 

 يطرو وفدعن د وحلع ث ف  ض   داقا عة حر وفداب    واحاب   وفيت حيدرج مف حر واعة م بصي  فتن  وإلهد رم .  

  .وفدابا   يف فارف د وفدعن د فداب    واحرنوت واحاب   ب ك  مراو س 

 .وحلاي عةى تابف ئ ب ئ  وفدعن دت  ض   داقا عة حر ارم وفدعن د 

 .تدملةد تاب    واحرنوت واحاب   رحعو   صافو  د واعن  فثابرىل ختمل مل  تتابي فمل تت امي  ااضاعرت وفدعن د 

   تمثاو حاار  ااد  ااالا فضاااو  وفدااعن د واصااغاف إلنتبرطحاار مبساادا  واحاب اا  وخلرااا  أاحاارنوت وفدب  ااع عةااى ولاوضااد واعان اا
 و فوىل واحرنع ب ك  ت  يس.

 .اببغس فإل  ؤ ف يف وإلعدبرن فثا عر   وفابا  فة عة م عابع تعن بحئ عةى وفقو    وت وفصبغ  وحلع ث  أفابسب  هلئ  
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  وخلاقع فة عة ام عاباع تاعن بحئ عةاى وفاقو    وت وفصابغ  وحلع ثا  أفابساب   اببغس فل  ؤ اف يف وإلعدبارن فثاا عر ا  اااباوت
 هلئ.

  وحلااااي عةاااى واااادأعوم فطااارو وفداااعن د وفد ة ع ااا  ارضاااد و اااارف د وحلع ثااا  د اااآ ال اااق وطرفثااا  بااام واعة ااام  اااالا
 و  واات ب .وفدعن د عةى وفقو   وفدعن ب   نعرف    بجع يف واد عر  وطدا  وفدعن و تال  ق و هع

  اببغاااس وفااااااا أاداااعن  اادةااا  مت ااارل واحااارنوت واحاب ااا   اااد ولاوضاااد واعان ااا  تو فو  ااا   عااارثت فكاااس  اااابعكد  فاااك عةاااى 
 طالمئ  الا ع ة   وفدعن د.

 .فمه   وفد اي وففوو فة عةئت فدا  ق وفداب    واحاب   واسد اع فة عةئف تالسم  سدا  واحين 

  و   وفدعن ب   وخلرا  أاعة م توفيت تابعكد ضدر دحر بصانع  برشاع عةى ع ة   وفدعة ئ توفدعةئ.ضاتنع وإلهد رم أفق 

  :البحوث والدراسات املقرتحة 
 ااااا وفباااآ وفعة ااس يضاا  تاوااا  تو دااعوف فال رهاارت وحلع ثاا  تفإلنهرااارت وفيكا اا  تفةبااااو توفعنوااارتف تيف 

 ضاىل  فك   رتم  ر  ةسا

 عةااااى وا اااااتعرت اعة ااااس وااااااوف وفيةسااااي   أاادةاااا  وفثرضا اااا  تق اااار  فثااااامل عةااااى  حاااارنوت وفدااااعن د  بااااا    تااااعن و قاااار ئ
 وفبعوع  .

 .تملا ا  ابح  وااوف وفيةسي   أاادة  وفثرضا   يف ضاىل نةسي  وفدعن د واصغا 

 .  نرعة   وفدعن د واصغا يف تاب    وا اا واحاب   فع   عة س واادة  وفثرضا 
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 :املراجع  
فثااا وااادأعوم مااارتوت د   وفااععر ئ وفدعة   اا  يف تاب  اا  وفساادر  وفع ة اا  توإل اارمل (: 3111حمموود سووعيد )بووراهيم إ -3

 ف  ر ا.17حنا فنوا  وفيةسي  فع  تال  ف وفصا و تا وفثرضاعف ىلة   ة   وفرتب  ف رر ع  وفزقرز قف   

ع أاااادأعوم ماااارتوت د رت وفدعةااا ئ فثاااا تاااعن د بعاااض وف لااار  واعرااااا (: 3118أحوووالم عبووود العظووويم مووو و  ) -4
 -وفاب ح  د  الا  ابح  وإلقدصرف واابزيل عةاى خمارارت وفع ة ا  وفدعة   ا ف ناارف  ف داانوملف  ة ا  وإلقدصارف واابازيل

 رر ع  دةاول.

نرعة اااا   ااااع   وفملاو اااا يف تااااعن د وإلرد اااار  فداب  اااا  بعااااض وايااااره ئ توف اااا ئ (: 3118أمحوووود إبووووراهيم أمحوووود ) -1
 ة  وفثرضا  ف نارف   ررسدجف  ة   وفرتب  ف رر ع  دةاول.أاادوإلرد رع   

تاب  ا   حارنوت وفباعو  فاع  واعة ام توفدال  اف يف واادةا  وفععوف ا  (: 0994أمحد العبد حممود أبو السوعيد ) -2
 رر ع  واابان  . - د  الا وفعنوارت وإلرد رع  ف نارف  ف دانوملف  ة   وفرتب  

فثا مارتوت د دم إل دسر  وايره ئ توفداص   ارفع وفيةسي  فاع  طاال  : (3116أمحد عبد اهلادي ضيف ) -7
 واادة  وفثرضا  ف نارف   ررسدجف  ة   وفرتب  ف رر ع  و زها.

تاب     يار ت وفباعو  فاع  طاال  شاعب  ولغاون ار بكة ا  وفرتب ا  بسااهرجف (: 0992أمحد يوسف عبد العزيز ) -9
  ع  فا او. رر -نارف  ف دانوملف  ة   وفرتب  

باا    تاعن و   ارتم فداب  ا  وفساةا، وفاعمي اوطس تااةا، وفديرعا  وإلرد ارعس (: 3111إهلام عبد احلميد فرج ) -5
 .3عابع تعن د  رفع وفيةسي  أاادة  وفثرضا  ف ىلة  عرا وفرتب  ف نوبمل  وفرتب   وحلع ث ف   وفعنوا  فو   دداع

ئ وإلرد ر  فداب    بعاض  حارنوت  ار تنوىل واعانا  توف اعنع عةاى طا ج   رتم يف عة(: 3101آمال أمحد حلمي ) -2
وختر  وف اون حنا وا كالت وإلرد رع ا  واعراااع فاع  وفملرفاد واعةائف ىلةا  فنواارت يف وااباره  تطااين وفداعن دف 

 ف ولزىل وفثربف فلسملد.393ول ع   واصا   فة ابره  تطاين وفدعن دف   

اي و فوىل وفدعن ساااس اعة اااس عةااائ وفاااابيد توإلرد ااار  يف ضااااىل  عااار ج ت ااا(: 3119آموووال  عوووة عبووود الفتووواح ) -6
 ف ولزىل وفثربف  رن .25ت ؤشاوت ولافعف ىلة  وف اوىلع تواعان ف ول ع   واصا   فة اوىلع تواعان ف  

نرعة اا  بااا      اارتم يف تااعن د عةاائ وإلرد اار  أااادأعوم وفاادعةئ وخلااع س (: 3103آمووال  عووة عبوود الفتوواح ) -30
تاب  اا  واساائاف   وإلرد رع اا  ت حاارنوت وختاار  وف اااون فااع  وفملااال  واعة اام شااعب  وفيةسااي  توإلرد اار ف و ةاا   عةااى

 ف  ر ا.24وفرتبا   فةعنوارت وإلرد رع  ف ول ع   وفرتبا   فةعنوارت وإلرد رع  ف  

ئ وفيين وفصاابرعس واد اعم يف يوإلدد رررت وفدعن ب   اعة س وااوف وفدكابافار   أفدعة (: 3111آمال فارس حنا ) -33
  صايف نارف   ررسدج لج  اب انعف  ة   وفرتب  ف رر ع  دةاول.
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ره ئ نرعةاااا  و  ثاااارا وف اااارند    ابف اااارت  د ع اااا  يف تاب  اااا  واياااا(: 3117أموووورية  ووووال الوووودين عبوووود الفتوووواح ) -34
 وفيةسي   فع  طال  واادة  وفثرضا  ف نارف   ررسدجف  ة   وفرتب  ف رر ع  دةاول. 

با    تعن و قار ئ عةاى  حارنوت وفداعن د وفباعوعس تفثاامل يف تاب  ا  هافمل (: 3112بدرية حممد حممد حسانني ) -31
واحرنوت فع   عة اس وفعةاام مباودا  وفدعةا ئ وفعارم مبارنفا  اااهرجف فنواارت يف وااباره  تطااين وفداعن دف وفعاعف 

 .91 -35وفاوب  توفث رضالف مبا   ي 

 يوفدكابافار ر يف ع ة   وفدعةئ توفدعة ئيف ع رلا فون وف اتين.(: 0992بشري عبد الرحيم الكلوب ) -32

فثااا تاااعن د وإلقدصاارف وااباازيل يف تاب  ااا  بعااض وإل رهاارت فاااع  تال  ااف  ادةااا   (:0995هتوواين سوواش الشوووخ  ) -37
 رر ع  واابان  . -وفدعة ئ و اراسف نارف   ررسدجف  ة   وإلقدصرف واابزيل

عةااااى  حاااارنوت وااااادأعوم وااااااوف وفي ة  اااا  وفثربداااا   تااااعن د واعة اااام (:3110تيسووووري شوووولقاين ذ ووووي د ووووروري ) -39
    توف يرن رت ياةا  وفدعن د واصغاف نارف   ررسدج لج  اب انعف رر ع  دةاولا  ة   وفرتب  .

 عةئ وفابيد وفرتباعف فون وفابحل  وفعاب  ف وف رهاع.  (:0980جابر عبد احلميد ) -35

 ف عرا وفكدد وف رهاع.7وفابيد وإلرد رعسف و عةئ (:0984حامد عبد السالم زهران ) -32

(ف 1 حااارنوت وفداااعن دا نؤ ااا  تابي اااف وفداااعن دف )اةساااة  فاااااا وفداااعن دف ، (:3110حسووون حسوووني زيتوووون ) -36
 وف رهاعا عرا وفكدد.

 ملباعاااارت واااااؤمتا وفعة ااااس و تا  (:0990دراسووووة حتليليووووة للبحوووووجم السووووابقة يف جمووووال التوووودريس املصووووغر ) -40
 ابافار ر وفدعة ئ )حنا عةئ فنل  أادأعوم تكابافار ر وفدعة ئ يف وفاطد وفعايب(ف وف رهاع.فةد ع   واصا   فدك

نرعة اا  وااادأعوم طااا ج فبعاارف وفاادعةئ يف تاب  اا   حاارنوت وفديكااج وفابرقااع توختاار   (:3117دعوواء عبوود احلووي حمموود ) -43
ف  ة اا  وفباباارتف رر عاا  عاام وف اااون  ااد  ااالا تااعن د وفيةسااي  فملااال  واادةاا  وفثرضا اا  وفعر اا ف نااارف   ررساادج

  د.

يتاااار   وإلتصااارا تتكابافار ااار وفدعةااا ئيف ع ااارل ا فون  (:0999رحبوووى مصوووطفى عليوووان، حممووود عبووود الووودبس ) -44
 ايرىل.

يفثاااا وفدغف ااا  وفاورعااا  يف السااام ففوىل طرفبااارت فبةاااام وفرتب ااا   اااد  اااالا واااادأعوم  (:0995رجووواء أمحووود عيووود ) -41
 .310 -307ف ي ي 3667ف 39ف وفساب  77وفععف وفدعن د واصغايف نارف  وخلة   وفعايبف 

ينعرف ااا  باااا    تابااااع   ااارتم فداااعن د واعناااام واسااارعع د تواع اااع د  (:3112رجووواء حمموووود حممووود عثموووان ) -42
بكة اارت رر عاا  و زهااا تفثااامل عةااى تاب  اا  بعااض  حاارنوت وفدااعن د تو رهاارائ حنااا  حاباا  وفدااعن ديف نااارف  ف دااانومل 

 ت وفضسرض  ف رر ع  و زها. لج  اب انعف  ة   وفعنوار
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تاب  ا  بعاض  حارنوت وفداعن د وفباعوعس فاع  طرفبارت قسائ وفا ضا رت  (:0998رضا مسوعد السوعيد عصور ) -47
 -43رر عاا  واابان اا  ي  -بكة اا  وفباباارت أفسااعاف  ف ىلةاا  وفبااااو وفابيساا   توفرتبا اا ف وفعااعف وفثااربف  ة اا  وفرتب اا 

75. 

رتوت د   و فغاارز واابمل  اا  يف تاب  اا   حاارنوت وفديكااج توإل اارمل حنااا  اارفع ينعرف اا  مااا(: 3115زينووب سوواش حمموود ) -49
 وفيةسي  أفصا و تا وفثرضاعي نارف   ررسدج لج  اب انعف  ة   وفرتب  ف رر ع  دةاول. 

قةااق الصاا   وفملااال  ااارفع يف  يااض  Vينعرف اا   اااو ح وايااره ئ توف ااك   (:0996سووامي حمموود الفطووايري ) -45
 (.47وفثرضا  ي ىلة   ة   وفرتب  ف رر ع  وفزقرز قف  ابر اف وفععف )واابملق أاادة  

نرعة ااا  واااادأعوم فاااائة  وفملاااال  وففوت ااا  تواارحااا  يف تاب  ااا  وفداصااا   توفكيااارىلع  (:3118سوووعاد حممووود عمووور ) -42
با اااا  ةسااااي  يف واادةاااا  وفثرضا اااا ف و ةاااا  وفرتبا اااا  فةعنوااااارت وإلرد رع اااا ف ول ع اااا  وفرت وففوت اااا  فااااع  وفعونااااام فةي
 ف ف دابا.35فةعنوارت وإلرد رع  ف  

نرعة   وادأعوم وفدعن د وفدب ةس يف تعن د وفيةسي  عةى تاب    وفديكج وفباعوعس  (:3119سعاد حممد عمر ) -46
توإل رمل حنا وارفع فع  طال  وفصا و تا وفثرضاعف ىلة  فنوارت يف وااباره  تطااين وفداعن دف ول ع ا  واصاا   

 ف  اض ا.325 دف  فة ابره  تطاين وفدعن 

ففوىل وفملرفباا   عة اا  وفيةسااي  يف ع ة اا  وف اااوىلع  ااد فراا  وإلاااد عر  يف  (:3110سووعاد حمموود فتحووي حممووود ) -10
ضااىل وفابفا ا  وفبابر  اا  يف نحائ وا اااتىلف وااؤمتا وفعة ااس و تاف فتن وف ااوىلع يف تعةاائ واااوف وفعنوااا   واأدةيا ف ول ع اا  

  اف ا. 34 -33واصا   فة اوىلع تواعان ف 

و رهاارت دع ثاا  يف تملااا ا  ابااره  وفيةسااي  تتااعن د وفيةسااي  فاطيااراف  (:3114سووعاد حمموود فتحووي حممووود ) -13
 وف رهاعا و رتو، فةملبرع  توفاب ا. 

وفيةساااي   داة ااا  ضيسااارب فةملاااال ا هاااع  لر اااد... هاااع   ةاااح يف  (:3116سوووعاد حممووود فتحوووي حمموووود ) -14
با اا  فةعنوااارت وإلرد رع ا ف ول ع اا  وفرتبا ا  فةعنوااارت وإلرد رع اا ف تاعن د وفيةسااي  أاادةا  وفثرضا اا ف و ةا  وفرت 

 ف  ابر ا.9 

 ف فون وفيكا وفعايبف وف رهاع.1وف  ر  وفابيسسف وفابفا   توفدملب قف و (:0998سعد عبد الرمحن ) -11

 اااد وفدعة   ااا  يف تاب  ااا   حااارنوت وفداااعن د وفباااعوعس فاااع   عة اااس حل رنعرف ااا  و(: 3113سوووعيد حممووود سوووعيد ) -12
 ضاا رت أاادةاا  وإلبدعو  ااا  تعالقداا  أفديكاااج وفبااعوعس فاااع  تال  اافهئف ناااارف  ف دااانوملف  ة ااا  وفرتب اا  رر عااا  وفا 

 وفزقرز ق نا  بابحر. 

نرعة اا  بعااض واااعو   يف تااعن د وفيةسااي  عةااى تاب  اا  وفديكااج وفبااعوعس  (:3116سووليم عبوود الوورمحن سوويد ) -17
رضاعف نااارف  ف دااانومل لااج  اب ااانعف  ة اا  وفرتب اا ف رر عاا  عاام تو رهاارت وفملااال  حنااا وااارفع يف وفصااا و تا وفثاا

  د.
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نرعة اا  وااادأعوم مااارتوت د رت  اار تنوىل واعاناا  يف الصاا   وفيةسااي  فااع  طااال   (:3112مسوورية عطيووة عوور ن ) -19
فة ااوىلع  وفصا و تا وفثرضاع تفثا  فك عةى و رهرائ حنا وفديكج وفدب ةسف ىلة  وف اوىلع تواعانا ف ول ع ا  واصاا  

 ف نقو ا.40تواعان ف  

 عةائ واااوف وفيةساي   يف ضااىل وإل رهارت وفعرا ا  واعراااع )فنواا  معاعوف (: 3112سهام حنفي حممود احلنفوي ) -15
 ت امي  (ف واا ز وفعايب فةدعةئ توفداب   ف  سد ب  وفرتب   وفعاب  ف ىلة   ة   وفرتب  ف رر ع  بين اا ا.

  اارتم فداب  اا   حاارنوت وفدااعن د وفبااعوعس فااع  وفملااال  واعة اام بكة اا  بااا     (:0998سووونيا هوواا قزاموول ) -12
 رر ع  طابملر.  -وفرتب   شعب  وفدرن خف نارف  ف دانوملف  ة   وفرتب  

 حاااارنوت وفدااااعن د وفالز اااا  اعة ااااس وااااااوف وفيةسااااي   فداب  اااا  وفديكااااج  (:3112السوووويد حمموووود منصووووور عثمووووان ) -16
ضا ا  تعالقدحار ب اعنوت واعة ام وفبعوع ا ف ىلةا   ة ا  وفرتب ا  ببابحارف و ةاع وفثارب وفبعوعس فع  طاال  واادةا  وفثر

 .462 -443ف  ابر ا ي 29ع اف وفععف 

( يف وفداص   واعايف تتاب    واحارنوت وفع ة ا  Vنرعة    ا مل  وف ك  ) (:3115شيماء نصر قطب إبراهيم ) -20
وت وفصاااا وفثااارب وفعاااعوفع يف ضااااىل و ااااةا  واعاااايفف توإل رهااارت حناااا  ااارفع وإلقدصااارفع واابااازيل فاااع  تة  اااف

 رر ع  طابملر. -نارف   ررسدجف  ة   وفرتب  

الع اع وإلدد ررارت وفدعن ب ا  اعة اس واعرهاع وفياب ا  وفددرن ا ف ىلةا  فنواارت يف  (:3111صابر حسني حمموود ) -23
 واابره  تطاين وفدعن دف ف داباف  صا ولع عع.

 ااا  واااادأعوم ماااارتوت د     رتدااا  فداب  ااا  وفديكاااج وفابرقاااع يف تاااعن د وفيةساااي  نرعة (:3112صوووباح أموووني علوووي ) -24
 فملال  واادة  وفثرضا   وفعر  ف نارف   ررسدجف  ة   وفبابرتف رر ع  عم  د.

نرعة ااا  واااادأعوم ماااارتوت د   وفدسااارؤا وفااافوو يف تاااعن د تداااعع عةاااى  (:3118)عبووود احلميووود السووويد الغريوووب  -21
وخلة س يف  رفع وفيةسي  عةاى تاب  ا  وفيحائ وفيةسايس تتعاع   فنرا  وخلدا  فاع  طاال  وفضسرل ت  كة  وففزوم 

 ف ضان ق.22واادة  وفثرضا   وفعر  ف ىلة  وف اوىلع تواعان ف ول ع   واصا   فة اوىلع تواعان ف  

وفياب ااا ف  تصاااان   ااارتم ا اااان فاااععئ وفاداااعع وفاطاب ااا  فملاااال  واادةااا  وفثرضا ااا  (:3117عبووود احلميووود املنشووواوي ) -22
ت عانااا   اااع  تعاااس  عة اااس واااااوف وفيةساااي   يمه دحااارف وااااؤمتا وفعة اااس وحلااارفع ع ااااف  ااار اف  ة ااا  وفرتب ااا ف رر عااا  

 (.423 -490طابملرف ي ي )

 عةئ وفابيد بم وفابفا   توفدملب قف فون وفكدد ولر ع  ف وف رهاع. (:0972عبد الرمحن حممد العيسوي ) -27

 رضاوت يف عةئ وفابيدف واملبع  وفياب   وحلع ث ف وف رهاع.حم (:0993عبد العزيز السيد الشخ  ) -29

 يتكابافار ر وااوقا وفدعة    يف وااب را فون وهلعع. (:3111عبد العظيم الفرجاين ) -25
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نرعة ا  باا    فةداعن د واصاغا يف تاب  ا  بعاض  حارنوت وفداعن د وفباعوعس  (:3110عبد امللك طه الرفاعي ) -22
 -16و ةااع وفاوباا  وفعااعف وفثرفااآ ااابد ق ي  ب اا  بملابملاارف ىلةاا  وفرتب اا  وفعة  اا ففااع  وفملااال  واعة اام بكة اا  وفرت 

22. 

ت اااي  داار   باارفا وفيةسااي  تواابملااق توفديكااج وفعة ااس فةصااا و تا وفثاارضاع يف  (:3111عفوواف سووعد محوواد ) -26
ة ا  وفرتب ا  ار عا  ضاىل و هعو  وخلرا  ب  تفهعو  واعنا  وفثرضا   وفعر   ت صر ن وفملال ف و ةا  وفعة  ا ف  

 .11ف  روف  

يفاارف د وفدعةا ئ توفادعةئ تتملب  راار يف وفباااو وفرتبا ا يف وف ارهاعا  كدبا   (:3113عفو  مصوطفى الطنواوي ) -70
 و اةا.

تعن با ف وف ارهاعف فون  ... وفشااو  عة ا ...مل صار ن واعةائ وفعصااع تففتون  (:3113علي حمي الودين راشود ) -73
 وفيكا وفعايب.

نعرف اا  باا    معااعوف  عةائ وااااوف وإلرد رع ا  بكة اا  وفرتب ا  رر عاا  و زهااا يف  (:0993إمساعيول )فتحوي يوسووف  -74
 .427 -443(  اف ا ي 4م سر  وفملال  واعة م مر  ير ت وفبعو ف ىلة   ة   وفرتب   ببابحر وفععف )

 كددف وف رهاع.ف عرا وف3تعن د وفعةام فةيحئ نؤ   بابر   ف و (:3113 مال عبد احلميد زيتون ) -71

تاب  اااااا   حاااااارنوت  عة ااااااس وااااااااوف وفيةسااااااي   أاادةاااااا  وفثرضا اااااا  يف وااااااادأعوم  (:3117ماجوووووودة راغووووووب حمموووووود ) -72
واسااداعاثت وفدكابافار اا  تو رهاارائ حناهاارف واااؤمتا وفعة ااس وفثاار دف رااافع  ؤاساارت وفدعةاا ئ يف وفاااطد وفعاااايبف  

  ر ا. 42 -41 ة   وفرتب  ف رر ع  وفي امف 

ف ع اااارلف فون واسااااجع فةاب ااااا 3ت(ف و - اااااااع  وفدااااعن د ولاااازىل و تا )ف(: 3114راهيم )جموووودي عزيووووز إبوووو -77
 توفداز  . 

ت ا اااا و ةاااد وف اااا س فةدعةااا ئ توفبااااآ  (:3110اجمللوووس القوووومي للتعلووويم والبحوووث العلموووي والتكنولوجيوووا ) -79
 (.42 حان   و رفد وف ا    وادأصص ف وفعتنع )وفعة س توفدكابافار رف نائا  ول

وفرتب ااا   -يواعةااائ معاااعوفمل ت كرضدااا  تففتونمل يف وفرتب ااا  وفعر ااا  (:3113حممووود أمحووود سوووعفان، سوووعيد طوووه حمموووود ) -75
 وفنشرف وفابيسسيف وف رهاعا فون وفكدر  وحلع آ. -وخلرا 

نعرف ا  باا      ارتم يف م سار  وفملاال  واعة ام  حارنوت  (:0998حممد السيد علي، حمورز عبوده يوسوف ) -72
حناامل يف ىلارا وفعةاامف تفثاامل عةاى تاب  ا  وفديكاج وإلبدكارنع فاع  تال  افهئف نعف تتاب    و رهرائ وفدعن د وإلبدكر
 .24 -1(ف ي 15رر ع  واابصانع وفععف ) - ىلة   ة   وفرتب  

وفداعن د واصاغا يف تاب  ا   حارنوت وفداعن د وفعر ا  فاع  طاال  وفرتب ا  فثاا (: 0999حممود أمني حسن علوي ) -76
فو  رر عاا  قاارن اضدف ول رهج اا  وفة ب اا ف ول ع اا  واصااا   فةرتب اا  وفعة  اا ف ىلةاا  وفرتب اا  وفعة  اا ف وفع ة اا  بكة اا  وآل

 و ةع وفثربف وفععف وفثربف  اض ا.
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بااا      اارتم فداب  اا   حاارنوت وفدااعن د وفبااعوعس فااع  طااال   (:3114حمموود عبوود اجليوود عبووده عبوود اجليوود ) -90
 رر ع  دةاول. - ررسدجف  ة   وفرتب   وف عد وفعة    بكة   وفرتب  ف نارف 

فثااا تااعن د تدااعع أفيةسااي  عةااى تاب  اا  وفديكااج وفيةساايس توإل اارمل حنااا  (:3114حمموود عبوود الوورو ف  وويس ) -93
 ف  اف ا.72فنوا  وفيةسي  فع  طال   ة   وفرتب  ف ىلة   ة   وفرتب   ببابحرف وفععف 

واصاااغا يف وفداااعن د عةاااى  حااارنوت ت اااغ   فرحااازع تملاااا ا تابي اااف فتنع وفدعةااا ئ  (:0994حممووود عطيوووة  ووويس ) -94
وفعاض وفلا    تواادأعو حرف تكابافار ار وفدعةا ئف اةساة  فنواارت تحبااوف ول ع ا  واصاا   فدكابافار ار وفدعةا ئف 

 .331 -26 وف رهاعا فون واعرن ف و ةع وفاوب ف وفكدر  وفثربف نب  ف ي ي 

رثاج واادأعوم بعاض فاارف د وفارا  تضاع دا  يف  (:0994حممد عطيوة  ويس وحمموود محودي حممود إبوراهيم ) -91
وفدعة ئ واصغا عةى  حرنع وفنارا فع  طال  شاعب  وفكااع وفملار اع بكة ا  واعة ام أفاا ضف تكابافار ار وفدعةا ئف 

ف فدكابافار ر وفدعة ئف وف ارهاعا فون واعارن ف و ةاع وفاوبا ف وفكدار  و تااةسة  فنوارت تحباو ول ع   واصا   
 .22 -97ي ي 

نرعة اا  تدااعع   رتداا  يف وإلف اارن عةااى و دساار  وايااره ئ وإلف رن اا  فااع   (:0991حمموود  اموول عبوود احلميوود ) -92
 رر ع  طابملر.  -تال  ف وفصا وفثر د  د وفدعة ئ و اراسف نارف   ررسدج  ة   وفرتب  

 عان  ولر ع  ف وفاكابعن  .ف فون وا3عةئ وفابيد وفرتباع فة عة مف و (:0990حممود عبد احلليم منسى ) -97

بااااا    فدااااعن د  عة ااااس وفكباااارن  ااااد و   اااام يف واحاااارنوت و ارااااا   فةدااااعن دف  (:0998مصووووطفى رسووووالن ) -99
فنوااارت يف واابااره  تطاااين وفدااعن دف ىلةاا  ول ع اا  واصااا   فة ابااره  تطاااين وفدااعن دف  ة اا  وفرتب اا ف رر عاا  عاام 

 ف نقو ا.25 دف وفععف 

 طاين وفدعن دف رر ع  وف رهاعف  عحع وفعنوارت توفبااو وفرتبا  . (:0997مصطفى عبد السميع ) -95

نرعة اا  بااا    تااعن و يف ضاااىل وإلدد رراارت وفدعن ب اا  اعة ااس  (:3118مصووطفى عوودط مصووطفى سووبع الليوول ) -92
واااااوف وفيةساااي   يف تاب  ااا   حااارنوت وفداااعن د وفباااعوعس فاااع حئ ت حااارنوت وفديكاااج وفباااعوعس فاااع  طاااال  واادةااا  

 رر ع  و زها. -ثرضا  ف نارف  ف دانوملف  ة   وفرتب  وف

يتملااا ا باااو   تااعن د  عة ااس ولغاون اار يف واادةاا  وفثرضا اا  يف فثاباارىل  (:3110منووال حممووود السوويد أبووو شووادي ) -96
وخلع   يف ضاىل بعض وإلدد رررت واحاب  يف نارف   ررسدج لج  اب اانعف رر عا  عام  ادف  ة ا  وفرتب ا ف قسائ 

 طاين وفدعن دف وف رهاع.واابره  ت 

وفكيار ت وفدعة   ا  فاع  وفملرفبارت واعة ارت أ رهاراد حناا  عالقارت(: 3113بن   امل توفيق التيه )اندية  -50
 .352 -323وفبعو ف ىلة   ة   وفرتب   رر ع  طابملرف وفععف وفاودع توفثالثالف و ةع وفثرب ف س قف ي 
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دأعوم تكابافار ااار وفدعةااا ئ يف تاااعن د وإلقدصااارف واابااازيل فاااع  ينرعة ااا  واااا (:3113هالوووة سوووعيد عبووود العووواطي ) -53
وفع ة ااا يف ناااارف   ررسااادج لاااج  اب اااانعف  ة ااا  طرفبااارت واادةااا  وفععوف ااا  تفثاااا  فاااك عةاااى وفداصااا   تواحااارنوت 
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