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 جامعة الزقازيق –كلية التربية 

 مى مصطفى محمد يونس الشنيطىأ/ 
 المدرس المساعد بالقسم

 صــــستخلالم

على فاعلية برنامج قاام  علاى ما ال المفاقاف اليياتياة  التعرف الىالحالى هدف البحث 
ى طلبااة ال ااف ا فل لتاا ريا السلةااسة فااى تنميااة الاافعى باابعف اليةااايا السلةااسية المعا اار  لاا 

لمفاقاف اقياا  البايثاة ببناال البرناامج الميتارا الياام  علا  ما ال  وقد تتطلب البحث، الثانفي العا 
( ف ليال المعلا  الاذي ةافف ي العلما  للبرناامج تاتاال الطالالليياتية فالذى يشامل ععا ا  الميتاف 

  يةترش  به ف  ت ريا البرنامج باةاتا ا  ما ال المفاقاف اليياتياة، اماا يتطلال عيةاا ععا ا  ع ا
( 42ما  ت تكونت  يننتا البحتثمييااا الافع  باليةاايا السلةاسية المعا ار  ، ف قا  ى هاالبيث ف 

ع   البحتثوقتد ظهرت   نتتا   طالبًا فطالبة م  طلبة ال اف ا فل الثاانفى امومفعاة توريبياة  
مااا ال المفاقاااف اليياتياااة فاعلياااة عالياااة فاااى تنمياااة الااافعى بااابعف  للبرناااامج الميتااارا الياااام  علاااى

   المعا ر  ل ى طلبة ال ف ا فل الثانفي اليةايا السلةسية
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Abstract 

This study aimed at Investigating the effectiveness of a suggested 

program based on Life Situations Approach to teach Philosophy in 

developing awareness of some contemporary philosophical issues of the 

first year secondary school students.  A sample of This study consisted 

of  (42) first year secondary school students. The study used 

Contemporary Philosophical Issues Awareness Scale.  The results 

indicated the great effectiveness of the suggested program based on Life 

Situations Approach to teach Philosophy in developing awareness of 

some contemporary philosophical issues of the first year secondary 

students. 
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 ة: ــــــدمــــمق

شه ت الةنفات ا اير  تطفرًا مليفظًا ف  اال مياا ي  اليياا  ، فاني  نعايع فا  ع ار 
تاليياات فيااه ال ااراعات اليةااارية ،فالثيافيااة فع اابينا نبيااث عاا  مفقاا  مناةاال علاا  اريطااة 

فما  ثا  فاا  الياواة ع ابيت ملياة    السار  العالمية ف  ظال ماا يةام  بالنظاا  العاالم  الو يا 
رفرية    ي بح ل ي عبنالنا رؤية فارية فاةية تفةاح فتيا   عالقاته  المباشار  باليةاايا فة

فالمشاالت الماتلسة، فليةت السلةسة اما    راةية بمعزل ع  العال  فما يي ث فياه فهاى  افر  
نعااا  الفع   لما ي فر، ييث تيافل ع  تأاذ بأي ي الطالل يت  ي بح ل يه  االقمباشر  فا 

  الت  ت فر يفله  باليةايا
فالسلةااسة فاا  ااال ع اافرها تةاااير مشاااالت فقةااايا الع اار فتتواا   معهااا، فهاا  ماار   
تعاااااا ماااا ي تعياااا  فتواااا   مشاااااالت ااااال ع اااار ،امااااا اااااا  السالةااااسة  اممااااا ييااااافلف  ا رتيااااال 
با نةاااا  علااا  عفةااال ياااال عبااار تيلااايالته  الني ياااة للمشااااالت اليامماااة فميافلاااة فةااا  اليلااافل 

ي ) مصتط فالسلةسة في ها اليا ر  عل  ع  تستح يفارًا عمييًا يافل قةاايا المةاتيبل الشاملة لها، 
 ( 22، 2005النشا ، 

المعا ار  ما  عها  عها اف تا ريا ماا    السلةاسية فيع  تنمية الفع  باليةايا فالمشاالت
ال  العاالعالمياة فاننستااا علا   اليةاةايةالسلةسة لطالل المريلة الثانفية ،فه  تةع  علا  تنمياة 

،  إبت اهن ( و ) محمتود 12، 2004) سعاد فتحتي ،فالتعرف عل  ما به م  مشاالت فقةاايا 
اةااااال الطااااالل الياااا ر  علاااا  التعااااايع فالتساعاااال ماااا  ا ياااا اث فالمت ياااارات ( 32،  1991 ، فا 

 ،( 75،  2010) إلرتتتا  يبتتتد الحمنتتتد ، الميلياااة فالعالمياااة ففةااا  يلااافل لليةاااايا المعا ااار  
 هتمااااااااا  با اااااااااال مفةاااااااافعات  راةااااااااية و ياااااااا   ةاااااااام  ميتاااااااافي مااااااااا  نفلااااااااذل  نباااااااا  ماااااااا  ا

السلةسة لربط الطالل بمشاالت الييا  السعلية فقةاياها يت  ياف  ل ي الطالل فع  باليةاايا 
   السلةسية المعا ر 

علااا  ةااارفر  تااا ريا اليةاااايا المعا ااار  لطاااالل  (Kruger,2012,28فليااا  عشاااارتت 
رتبطااااة با ياااا اث الميليااااة فالعالميااااة التاااا  يشااااه ها الع اااار المريلااااة الثانفيااااة ،تلاااا  اليةااااايا الم

 فعااى اليااال ، فتثياار عةااملة اثياار  عناا  الطااالل فالتاا  نباا  ماا  ا وابااة عنهااا، يتاا  يافناافا علاا 
 بتل  اليةايا 
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فتعااا  اليةاااايا السلةاااسية مااا  المفةااافعات التااا  نبااا  مااا  تةااامينها فااا  مااانهج السلةاااسة 
لطااالل مشاااالت فقةااايا تااربطه  بمةاامف  الييااا  الفاقعيااة بالمريلااة الثانفيااة،  نهااا تثياار لاا ي ا

  (1998،132 ،)محمد زندان  يةًا التساير التيارب  فالتباع يفتثير ل يه  ع
فبهااذا فااا  اليةااايا السلةااسية يمااا  ف ااسها بأنهااا قةااايا و ليااة تفلاا  تسةاايرات متةاااربة 

ااااااااااال الموتمااااااااا  فيلااااااااافل متبايناااااااااة فتااااااااارتبط بااااااااااليي  فالةياةاااااااااة فا االق،فاااااااااال ماااااااااا يااااااااا فر  
(Kruger,2012,16)   

مااا  العااارف الةاااابق ع ااابح هناااا  ةااارفر  ملياااة لتنمياااة فعااا  طالااال المريلاااة الثانفياااة 
رفري باليةايا السلةسية المعا ر  ذل      راةته لما   السلةسة ليةت عبثًا عف ترفاًا ،بال عمار ةا

  تيا يات المتاليياة التا نها تةه  ف  تنمية فعيه فتةلييه بأعل  مةاتفيات التسايار لمفاوهاة ال
تياايط بااه ،فطالاال المريلااة الثانفيااة مطالبااًا بااأ  ياااف  قااا ر علاا  فهاا  موتمعااه، فقااا ر علاا  ياال 
 مشااااالته فن يااااف  ماااؤهاًل لاااذل  عن عذا ااااا  ل ياااه فعااا  باااأه  اليةاااايا السلةاااسية المعا ااار  التااا 

  ماعية فةياةية فاقت ا ية فغيرهاتيمل ف  طياتها قةايا عوت
عناه   همية التربفية لتنمية الفع  باليةايا السلةاسية لطاالل المريلاة الثانفياة فافتتمثل ا 

منتمية عل  الموتما   فمةااهمة فا   ةيةاع  عل  ربط الطالل بموتمعه فيةه  ف  الق شا ي
الااافع  باليةاااايا السلةاااسية يةاااه  فااا  تاااافي  شا اااية  ،اماااا ع  يااال مشااااالته فقةاااايا  بةاااهفلة

اعى ماا  مهااارات التساياار العليااا االناقاا  فانباا فاااذل  تنميااة  ، ًا فمهارياااً متااملااة معرفيااًا ففواا اني
  (49 – 42، 2010)إلرا  يبد الحمند ، االل التعرف على اليةايا فتيليلها فتسةيرها 

 لياا  اهاات  بااه الع ياا  ماا  ال راةاااتففنظاارًا  هميااة الاافع  باليةااايا السلةااسية المعا اار  ،
امااة ياااممف  علاا  تعلاا  الماافا  السلةااسية بتيةااينه، عن ع  الشااافي عفالبياافث التربفيااة، امااا اهاات  ال

م  ةعف مةتفي فع  الطالل باليةايا السلةسية المعا ر  فاا ة ف  المريلة الثانفياة فذلا  
 :ت الةابية التاليةف  ةفل نتامج ال راةا

  ناند اسا   (Ryan,2008 )  ةاة تأثير المعل  الياا ر علا  ممار  التعرف علىفالت  ه فت
ا التساير السلةس  ف  تشايل رؤية الطاالل السارياة فعالقاة ذلا  بتنمياة الافع  لا يه  باليةااي
ع  السلةاااسية ،فليااا  عشاااارت نتاموهاااا علااا  ا  ممارةاااة التسايااار السلةاااس  يعمااال علااا  تنمياااة الاااف 

  باليةايا السلةسية ل ي الطالل
  ما كىد اسا (Markie,2009)   اليةاايا بالثانفياة  تنمية فع  طالل المريلة ه فتفالت

فذلاا  ماا  اااالل عةااتا ا  برنااامج مياا   فاا  السلةااسة،  اانرهااال فالع الااةالسلةااسية الماتلسااة 
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لطااالل نتيوااة فعشااارت نتاموهااا علاا  زيااا   مةااتفي الاافع  باليةااايا السلةااسية الماتلسااة لاا ي ا
  ل راةة هذا البرنامج

 ( 2011ستتمن ع ي نتتان ،د استتا)    ماا  مياارر السلةااسة قاممااة فالتاا  هاا فت قياااا فاعليااة فياا
عل  نظرية الاذاالات المتعا    فا  تنمياة مهاارات تفليا  ا فااار فزياا   عتواا  طاالل ال اف 

بيماة انةها  فاى تنمياة ال –تلفث البيمة ا هتما  ببعف اليةايا الو لية تا فل الثانفي نيف 
ف الت ال راةاة (، فتقةاية رفاف الفاقا  فميافلاة ت ييار ف   -اننياراف الةالفاى –ا مية  –

 نياف ا هتماا  بابعف اليةاايا الو لياة لا ي طاالل فانتواا عل  تنمية مهارات تفلي  ا فااار 
 نظرية الذاالات المتع     فذل  م  االل اةتا ا  ال ف ا فل الثانفي

ةاتراتيويات ي يثاة فالتا  يماا  ما   مما ةبق يتةاح عناه نبا  ما  البياث عا  ما اال فا 
ايا اق  فوعل ما   السلةسة بعي   ع  التوري ، فااذل  تنمياة الافع  باليةاااللها ربط الطالل بالف 

فيعاا  ماا ال المفاقااف اليياتيااة عياا  الماا اال    السلةااسية المعا اار  لاا ي طااالل المريلااة الثانفيااة
فذلاا  لمااا   الت ريةااية التاا  يمااا  عةااتا امها فاا  تاا ريا الماافا  السلةااسية عامااة فالسلةااسة اا ااة

م  مساهي  مور   ،مما يوعل هنا  ةرفر   ةتا ا  مفاقف يياتية تفةح تيتفيه ما   السلةسة 
 فاليةايا المعا ر   تل  المساهي 

 :ــــثة البحــــمشكل

 م  االل العرف الةابق يما  التعبير ع  مشالة البيث فى الةؤال الرميا ا تى :
نمنا س ا فى تفايلنا ب نام  مقت ح قا   يلى مدخل المواقف الحناتنا لتد نس ال ل ما

 الويى ببعض القضانا ال لس نا المعاص ع لدى طالب الصف األول الثانوى العا  ؟
 ية :التال السرعية فيتسرع م  هذا الةؤال الرميا ا ةملة

 ؟مناةبة لطالل ال ف ا فل الثانفىما اليةايا السلةسية المعا ر  ال -1
 ؟ياتيةليام  على م ال المفاقف اليما  فر  البرنامج الميترا ا -2

 فاعلية البرنامج الميترا اليام  علاى ما ال المفاقاف اليياتياة فاى تنمياة الافعى بابعفما  -3
 ل ى طالل ال ف ا فل الثانفى؟ اليةايا السلةسية المعا ر 

 ث:ـــــداف البحـــــأه

 :بحث الحالى الى ما نلىهدف ال
 سة بنال برنامج ميترا قام  على م ال المفاقف اليياتية فى ما   السلة -1
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   تي ي  اليةايا السلةسية المعا ر  المناةبة لطالل ال ف ا فل الثانفى -2

فاعلياااة البرناااامج الميتااارا الياااام  علاااى مااا ال المفاقاااف اليياتياااة فاااى تنمياااة التعااارف علاااى  -3
 ل ى طالل ال ف ا فل الثانفى  الفعى ببعف اليةايا السلةسية المعا ر 

 :ثــــبحة الــــأهمي

 :  ند ال  ا  التالنانفى ظنه قد  ىالالح البحثتتضح ظهمنا 
عنظار فاةعى المناهج فمطفريها علاى ةارفر   بيثال الست هذيييث  واضعى المناه : -1

   ل ى طاللالفعى باليةايا السلةسية المعا ر  انهتما  بتنمية 
فاى  المفاقاف اليياتياةم  االل تزفي ه  با ليل للمعلا  يفةاح ايسياة اةاتا ا  : نالمعلمن -2

    ل ى طالل ال ف ا فل الثانفىعى باليةايا السلةسية المعا ر  الف تنمية 
 فالت لالالفعى باليةايا السلةاسية  ينمى م ال المفاقف اليياتيةييث يتفق  ع  الطالب:  -3

   يهاعلى ةعسه  ف
 الاافعى باليةااايا السلةااسيةفااى موااال تنميااة  و ياا   اً  فاقااهااذا البيااث سااتح قاا  ي: البتتاحثنن -4

    فى مرايل التعلي  العا  المعا ر  ل ى الطالل

 ث:ــــدود البحـــــح

 اقتص  البحث الحالى يلى الحدود التالنا :
عينااااة ماااا  طلبااااة ال ااااف ا فل الثااااانفى العا أييااااث يعتباااار هااااذا ال ااااف عةاةااااا مهمااااا  -1

امااا ع  هااذا ال ااف ن يمثاال نهايااة مريلااة ممااا لل ااسفف التاليااة ماا  المريلااة الثانفيااة ، 
  ييةر عورال توربة البيث

بعاااف اليةاااايا السلةاااسية المعا ااار  المناةااابة لطاااالل ال اااف ا فل الثاااانفى فالمطلااافل  -2
 –الع الاااة  –اليريااة  –تقةااية العفلماااة تنميااة فعااى الطاااالل بهااا فاااى تلاا  المريلاااة فهى

 –انةتنةااااااا   –لعلاااااا  عاالقيااااااات ا -انرهااااااال –يياااااافق اننةااااااا   -الشاااااا  المنهوااااااى 
   المفتتاليتل( الريي (

 :ـثـــروض البحـــــف

يفوااا  فااارق ذف  نلاااة عي اااامية باااي  متفةاااطى  رواااات طاااالل المومفعاااة التوريبياااة فاااى  -1
التطبييااااي  اليبلااااى فالبعاااا ى لميياااااا الاااافعى باليةااااايا السلةااااسية المعا اااار  اااااال ل ااااالح 

 التطبيق البع ى 
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يفوااا  فااارق ذف  نلاااة عي اااامية باااي  متفةاااطى  رواااات طاااالل المومفعاااة التوريبياااة فاااى  -2
ع ى لميياا الفعى باليةايا السلةاسية المعا ار  فاى اال قةاية ما  التطبييي  اليبلى فالب

 قةايا  على ي   ل الح التطبيق البع ى 

 :إجـــــــراءات البحـــــــث
لإلجابتتتا يتتتن ظستتت لا البحتتتث الحتتتالي والتحقتتتع متتتن صتتتحا ف وضتتته اتبعتتت  الباحثتتتا 

 اإلج اءا  التالنا:
ما ال ت الياال البياث بمت يارات  مةح ا  بيات النظرياة فال راةاات الةاابية ذات ال الة -1

   (الفعى باليةايا السلةسية المعا ر  –المفاقف اليياتية

 علاىهما عرةف  اع ا  البرنامج الميترا اليام  على م ال المفاقف اليياتية ف ليل المعل  -2
فاااااى ةااااافل  رال المياماااااي   الميترياااااة مومفعاااااة مااااا  المياماااااي  ثااااا  عوااااارال التعااااا يالت

اراوهما فى     هاميةالن ما فرتهفا 

مومفعاة  فى  فرته ا فلياة فعرةاه علاى الفعى باليةايا السلةسية المعا ر  عع ا  ميياا -3
ع ا  فى ةفل فتع يله  م  الميامي    فى  فرته النهامية عرال الةا   الميامي  فا 

 لتمثل المومفعة التوريبية ال ف ا فل الثانفي العا   لبةم  ط البيثااتيار عينة  -4
 عينة البيث  قبليًا على  ببعف اليةايا السلةسية المعا ر  الفعى مييااتطبيق  -5

  البرنامج الميترا لعينة البيث ت ريا  -6

 عينة البيث  على بع يا  الفعى ببعف اليةايا السلةسية المعا ر  مييااتطبيق  -7

ت تي ي  التف اياف  فتسةيرهانتامج فمناقشتها  فالتف ل الى المعالوة ا ي امية للبيانات -8
 فى ةفل نتامج البيث  فالميتريات

 ث:ـــــرى للبحـــــار النظـــــاالط

 المواقف الحياتية:

ل فذل  لوع ،التعلي  بالييا  الفاقعية للطاللع  المفاقف اليياتية تشير عل  ةرفر  ربط 
   ة فالعامةالتعل  ذا معن  يت  يشعر الطالل بأهمية ما ي رةه ف  يياته الاا

علااااا  ع  المفاقااااااف اليياتياااااة هااااا  ا نشااااااطة       Archambeaultا  فعشاااااارت ا عرشاااااامبلت
                            فا فعااااااااااااال لمومفعااااااااااااة ماااااااااااا  الممارةااااااااااااات التربفيااااااااااااة المعتااااااااااااا   فالمت افلااااااااااااة بااااااااااااي  ا فاااااااااااارا 

 (Archambeaut,1993,21) 
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بأنهاااا مومفعاااة مااا  المثيااارات ال االياااة فالااروياااة التااا  تيااا    Davisفيعرفهاااا ا  افااااا 
  مفقف مرتبط بيياته اليفمية ةفال الت  تي ث ف  الشارع عف  ااال ا ةار  عف للطالل ف   فر 

 ( Davis,2002,16)غير  لتيييق عه اف تعليمية مي     
طاة فم  هنا يما  اليفل ع  المفاقف اليياتية هاى مفاقاف اليياا  السعلياة الييييياة فالمرتب

أثير عمياق فا  نسفةاه ، فتحطارا ما  بما يييط بالطالل فى يياته  الاا ة فالعاماة فالتاى لهاا تا
االل تل  المفاقف قةايا فمشاالت فلةسية تربط الطالل بمةامف  يياتاه الييييياة، فتثيار ل ياه 

 الفع  بتل  اليةايا فاتااذ اليرار المناةل ييالها 
: ة المفاقااف اليياتيااة فهاا فقاا  ياا   ا ايماا  ةااال  ا عاا  ًا ماا  النياااط التاا  تفةااح عهمياا

  ( 35 ،2005ظحمد سال ،)
هاا ااتةال الطالل الييامق العلمية فالمهارات مما ياف  لها عثار ابيار فعفةال ما  تعلم -1

  ع  طريق الابرات غير المباشر 
هاا ععطال المعان  ال قيية للمعلفمات فالمساهي     الطالل ف  الطرق التيلي ية ق  ييسظ -2

  ها ف  ع  يسه  معنا
نتيال عثر التعل  لستر  عطفل لا ي  -3 مفاقاف شاطًا فعااًن فا  الالطالال فوعلاه ايوابياًا نبيال فا 

  اليياتية

فنظاااارًا  هميااااة المفاقااااف اليياتيااااة فهنااااا  الع ياااا  ماااا  ال راةااااات فالبياااافث الةااااابية التاااا  
  هاااذ  تنافلتهااا بال راةااة فميافلاااة التعاارف علاا  تاااأثير  علاا  الع يااا  ماا  المت ياارات ا ااااري، فماا

 :ا بياث فال راةات
  فالتا  ها فت معرفاة فعالياة تا ريا مانهج  (1998ويادل الباز،  د اسا ) ياندع اسكند

الرياةيات ف  ةفر المفاقف اليياتية فالمفاقف المهنية لتالميذ ال ف ا فل ا ع ا ي 
للمعااااقي  ةااامعيًا فااا  تنمياااة المهاااارات فيااال المشااااالت الرياةاااية لااا يه ، فعشاااارت نتاااامج 

ق البعااااا ي لمت يااااارات ال راةاااااة تطبياااااال راةاااااة علااااا  فواااااف  فااااارق  ال عي ااااااميًا ل اااااالح ال
 لمساهي  الرياةية ا –المهارات فيل المشاالت الرياةية ت

  (  د استتا ستتننSingh,2008)   فقاا  تف االت ال راةااة علاا  فوااف  عالقااة عيوابيااة بااي
ا اةااتا ا  المفاقااف اليياتيااة فتنميااة المساااهي  الرياةااية لاا ي طااالل المريلااة الثانفيااة، مماا

   ية لها عثر عيواب  عن  تفظيسها ف  الميتفي ال راة يشير عل  ع  المفاقف الييات
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  ،ا فقا  عةاسرت نتاامج ال راةاة ع  المفاقاف اليياتياة لها (2009د اسا )الجوه ع الدوس ي
فاعلياااة عاليااااة فاااا  تنمياااة المهااااارات اليياتيااااة فالتي اااايل فا تواااا  نيااااف مااااا   ا قت ااااا  

   المنزل  ل ي طالبات ال ف ا فل الثانفي
حستتن زنتتتون، ): تااه نباا  ماا  مراعااا  الشاارفط ا تيااةلمفقااف الييااات  فظيسفلااا  يااؤ ي ا

2003 ،391) 
  يث ييسز  اف  يل ا ةتطالع ل يه ع  ياف  المفقف مثيرًا لإلنتبا  فو ي ًا عل  الطالل بي -1
  ياف  ذا  لة مباشر  بمفةفع ال راع   -2
  همه عل  الطالل فشريه عل  المعل ع  يةهل ف -3
 اًل عي ذف عالقة بييا  الطالل ففاقعه  المعاع فذف معن  بالنةبةع  ياف  يييييًا ع ي -4

 له  
فأثنال اةتا ا  المفاقف اليياتية ياف  المتعل  عيوااب  نشاط فذلا  ما  ااالل تساعلاه ما  

ييال عنا  عارف ، فالمتعل  ييف  بالبياث فالتنتع يل ةلفاه ف  انتوا  المطلفل المفقف لا  يت 
  (117، 2006)يلي مدكو ، اف  م ر   ةبابه فنتاموه  ، يت  يالمفقف الييات  عليه

في   ا ميم  زي ا  ا مومفعة م  الاطفات التا  يياف  بهاا المعلا  عنا  اةاتا ا  ما ال 
 (133، 132، 2010محمد زندان، ) : اقف اليياتية ف  الت ريا االتال المف 

 لتا  منهاا المفاقافتهيمة الطالل لمفةفع ال را الو ي  بأيا  عةااليل التهيماة الياافز  فا -1
       علخ  اليياتية الطريسة، ا ي اث الوارية ، ا ةملة اليافز  

مفاوهاااة الطاااالل بمفقاااف يياااات  يوةااا  قةاااية عف مشاااالة مييااار  فااا  الفقااات المناةااال          -2
فيااا  يااااف  تيااا ي  هاااذا المفقاااف مااا  ب اياااة الي اااة عف  ،تالليظاااة الةااايافلفوية المناةااابة(

م  عرف مفةفع ال را، فنب  م  تر  فر ة للطالل للتأمل عثنامها عف بع  اننتهال 
فالتساياار فيااه  فماا  الممااا  عاارف المعلاا  للمفقااف الييااات  الاافار  فاا  الاتااال الم رةاا  
فذلاا  بتاليااف الطااالل بياارال  هااذا المفقااف ،علاا  ع  يتبعهااا المعلاا  بمفقااف ييااات   ااار 

   يثير ا نتبا  ل ي الطالل م  فاق  يياته 
لااا  تيليااال المفقاااف اليياااات  مااا  ااااالل طااارا التةااااؤنت فيطلااال مااانه  ياااث الطاااالل ع -3

،   علاا  ااتشاااف المسهااف  عف الياعاا  المعلاا  التعبياار الااذات  عاا  عفااااره  للتف اال بأنسةااه
  تعليم  له فزنه فعهميته مما يةاع ه  عل  ااتةال مهارات التعل  الذات  فهف ه ف
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الييات  بما يؤ ي عل  تنمياة فعايه  طرا الطالل ما ل يه  م  عةملة يفل هذا المفقف  -4
ا ةااملة باليةااية المطرفيااة، فعلاا  المعلاا  ا نتظااار بعااف الفقاات قباال ع  يوياال عاا  

  الت  يطريها الطالل عليه
تشوي  الطالل عل  طرا مفاقف يياتية مماثلة ،فال يعتبر الطالل ق  فهمفا المفةافع  -5

  ابااراته  الاا ااة اااالف تلاا  فاةااتفعبف  عن بعاا  ع  يعطاا  الع ياا  ماانه  عمثلااة ماا  فاقاا
    ععطاها المعل  عف فر ت بالاتالالت

ناال  نوازهاا عث -قاف يياتياة فا   افر  مفا -ععطال الطاالل عنشاطة ت ريبياة فتطبييياة  -6
 ال را عف بع  ا نتهال منه مت  فو ت السر ة لذل  

ياااا  تشاااوي  الطاااالل علااا  عمااال ا ملساااات ليةاااايا يياتياااة ا يماااا  اللوااافل عليهاااا عنااا  الي -7
  مولة اليامط عف ا ذاعة الم رةيةبأبياث عف اتابة ميانت عف المات ق ير  ل

 الوعي بالقضايا الفلسفية:

هنااا  الع ياا  ماا  البااايثي  قاا مفا تعريسااات لااه، منهااا عنااه مومفعااة ماا  المعااارف فا رال 
اته فاا  فا تواهاات فالةاالفايات التاا  ياتةاابها الطالاال نياف اليةااايا فالمشاااالت السلةااسية فمشااار 

 (18، 2014)  نمون سلنمان ،    فة  يلفل لها
بط فلي  عرفه ا عب  الريم  رمةا  ا عنه يالة م  الييظاة الفو انياة ا نسعالياة التا  تارت

 بالمعرفااة فالسهاا ، ممااا يمااا  الساار  ماا  التعاماال ماا  اليةااايا فالمشاااالت السلةااسية بشااال عيواااب ،
   تااان  عااا  ع راااااه الةااالي  لتلااا  اليةاااايا فالمشااااالتيياااث ييااا   اليلااافل فالبااا امل المنطيياااة التااا  

 (27، 2006)يبدال حمن  مضان، 
 :هال لس نا المعاص ع إج ا نًا بأنمن الع ض السابع نمكن تع نف الويي بالقضانا 

ق  ق ر  الطالل عل  ا  را  الةلي  لبعف اليةايا فالمشاالت السلةسية الت  ترتبط بالفا
ال الطاااالل مومفعاااة مااا  المعاااارف فالمعلفماااات المت ااالة بهاااذ  الميااايط بهااا ، مماااا يتطلااال عاةااا

توا  معي  نيف هذ  اليةايا ، مما يما  الطالل م   اليةايا، فيؤ ي عل  تافي  رؤية معرفية فا 
اااه الةاالي  التعاماال معهااا بشااال عيواااب  ماا  اااالل تياا ي  يلاافل فباا امل منطييااة التاا  تاان  عاا  ع را

  لتل  اليةايا المعا ر 
مااة التربفيااة لتنميااة الاافعى باليةااايا السلةااسية لاا ى الطااالل فااى عنااه يةاااع ه  فتتمثاال اليي

، اما ع   راةة لمةمفليات المنفط بها فى الموتم على تي ي  عياا  مةتيلة تةمح له  بمفا لة ا
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اليةااايا السلةااسية المتنفعااة بمااا تتةاامنه ماا  تةاااؤنت فمناقشااات فانتيااا ات توعاال الطالاال عاثاار 
)ستعاد   ةاايا  الشا اية فانوتماع اة فتثيار تسايار  فتةايا قراراتاه ا االقياةفعيا لمشااالته فق

 (41، 2009يم  ،
فلااا  هنااا   الع ياا  ماا  المعفقااات التااى تيااف عمااا  تنميااة الاافعى باليةااايا السلةااسية لاا ي 
الطاااالل مثااال المعلااا  فالااا را الا ف اااى فالاتاااال الم رةاااى ، فالم رةاااة البيرفقراطياااة فاااافف 

هالة ا عال  فال هذ  العفامل الةابية فغيرها تعمال علاى غياال م اا ر تشاايل عفليال انمفر،ف 
 (15، 1992)حسن ف اج ،  الفعى للطالل فبالتالى في انه

ة  الطالل ف  مفاقف يياة تتطلال يم  شأنه ع  ع بح م ال المفاقف اليياتية لذل  
امال التا  تافاوهه  فالتع ةاسيةالسل منه  الييا  بأنشطة فعمليات تساار تنما  لا يه  الافع  باليةاايا

  م  مت يرات الع ر اليال 

 : ـــــثراءات البحــــــإج

أوالً : إجراءات بناء البرنامج المقترح ) كتاا  الطالا  ودليال المعلام ( :وشاملت ماا 
 يلي :

   عا ، قاممة بأه  اليةايا السلةسية المعا ر  المناةبة لطلبة ال ف ا فل الثانفي العع ا
  فا  مواال تا ريا الماافا  فعرةاها علا  مومفعاة ما  ا ةااتذ  الميامااي  المتا  اي

 ، ففااا  ةااافل  رامهااا  تااا  تعااا يل اليامماااة فانتسااااق علااا  اليامماااة النهامياااة لليةااااياالسلةاااسية
   مينها ف  اتال الطاللالت  ت  تة السلةسية المعا ر 

  قةايا فلةسية معا ر  فه  ت قةاية  تة ت   ياغة ميتفي البرنامج الميترا ف  ةفل
عاالقيات  –ا رهال  –ييفق ا نةا   –الش  المنهو   –الع الة  –اليرية  –العفلمة 
، فذلااا  بانةاااتعانة بااابعف المراوااا  المااافت ت اليتااال ( الاااريي  ( –انةتنةاااا   –المعلااا  
ل فالرةاااامل العلمياااة فااااذل  بعاااف مفاقااا  ا نترنااات فااا  ةااافل المفةااافعات فبماااا فالاتااا

يتناةاال ماا  ا ااامط نمااف طلبااة ال ااف ا فل الثااانفي العااا ، فعرةااها علاا  مومفعااة 
  م  ا ةاتذ  الميامي  فعمل التع يالت المطلفبة 
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 تاا  ععاا ا   لياال المعلاا  لتاا ريا مفةاافعات البرنااامج الميتاارا باةااتا ا  ماا ال المفاقاااف 
اليياتيااة، فعرةااه ب اافرته ا فليااة علاا  مومفعااة ماا  ا ةاااتذ  الميامااي  ففةااعه فاا  

  فرته النهامية 

 إعداد مقياس الوعي بالقضايا الفلسفية المعاصرة :  إجراءاتثانياً : 

 وشمل  هذه اإلج اءا :
تي ياا  الهاا ف ماا  الميياااا :اةااته ف الميياااا اليااال  قياااا ماا ي فعاا  طلبااة ال ااف  -1

   ي العا  ببعف اليةايا السلةسية المعا ر ا فل الثانف 
تي يااا  اليةاااايا السلةاااسية المعا ااار  المااارا  تنمياااة فعااا  الطلباااة بهاااا: تااا  تي يااا  اليةاااايا  -2

لات السلةسية المرا  تنمية فع  الطلبة بها م  االل الروافع للع يا  ما  المراوا  التا  تناف 
  اار ة لليةااايا السلةااسية المعاتلاا  اليةااايا، فقاا  تبااي  ع  عغلبهااا يتسااق ماا  الياممااة النهامياا
فهااااذ  اليةااااايا هاااا  ت قةااااية  التاااا  تاااا  ععاااا ا ها مةاااابيًا عثنااااال ععاااا ا  البرنااااامج الميتاااارا،

عاالقياات  –ا رهاال  –ييافق ا نةاا   –الش  المنهو   –الع الة  –اليرية  –العفلمة
   المفت الريي  ( –انةتنةا   –العل  

( ةاااؤاًن ميةااامًا علااا  هاااذ  الوفانااال 49 اااياغة مسااار ات المييااااا : فتةااام  المييااااا ت -3
الثالثاااة المعرفاااى فالفوااا انى فالةااالفاى، فتااا   اااياغة التعليماااات التااا  تةااااع  علااا  فهااا  

 الطالل بال رف ا ةاة  م  الميياا فايسية ا وابة عليه 

تااا  عااارف المييااااا فااا   ااافرته ا فلياااة علااا  مومفعاااة مااا  ا ةااااتذ  المياماااي  فذلااا   -4
ةافات للميياا   للتعرف عل   رامه  فالعمل  بما يب فنه م  تع يالت فا 

وااااارال التعااااا يالت التااااا  عومعااااافا  -5 تااااا  توريااااال المييااااااا بعااااا  عرةاااااه علااااا  المياماااااي  فا 
 ااااف ا فل ( طالبااااًا فطالبااااة ماااا  طلبااااة ال40عليهااااا علاااا  عينااااة اةااااتطالعية قفامهااااا ت

 لتابعااااااة   ار  منياااااااابالةااااااع يي (  -عباااااا اليى مشااااااهفر الثانفيااااااة بم رةااااااة تالثااااااانفي العااااااا  
س ااااااااال الت 2017 2016ية فااااااااا  العاااااااااا  ال راةااااااااا  اليماااااااااح التعليمياااااااااة   ميافظاااااااااة الشااااااااارق

 :ال راة  ا فل(، فذل  به ف
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  :()الزمن المناسب المقياسزمن  : تحديدأولا 

 قيياااااااااة  33فهاااااااااف  الميياااااااااااتااااااااا  تي يااااااااا  الااااااااازم  الاااااااااالز  لالواباااااااااة علاااااااااى مسااااااااار ات 
ي اليبلاااااااااا  فالبعاااااااااا  فقاااااااااا  التزماااااااااات البايثااااااااااة بهااااااااااذا الاااااااااازم  عناااااااااا  اواااااااااارال التطبيااااااااااق ،تيريباااااااااااً 

 لميياا على المومفعة التوريبية ل
 :المقياس حساب ثبات :ثانياا 

يةااال معاماال السااا ارفنبااا  لمساار ات  الميياااا ماا  ااااللفقاا  تاا  يةااال ثبااات عبااارات 
ة وايةال معامالت انرتباط بي   روة المسار   فال ر  فت ،  ,877ففو  انه يةافى االالميياا 
اق ( مما ي ل علاى انتةا , 5عف  , 1 الة عي اميًا عن  مةتفى تنها ففو  ا اال لمييااالالية ل

 ميياا الفعى باليةايا السلةسية المعا ر  ال اال  فثبات ومي  مسر ات 
فاليةااايا اااال  ميياااا الاافعى باليةااايا السلةااسية المعا اار معاماال ثبااات فبالتااالى ع اابح 
  (1السرعية له اما بو فل ت

 ( 1 دول )ــــج
 والقضايا الفرعية ككل  مقياس الوعى بالقضايا الفلسفية المعاصرة معامل ثبات

 بطريقتي الفا كرونباخ والتجزئة النصفيةله 

 القضية م
معامل الثبات 

باستخدام طريقة الفا 
 كرونباخ

معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة 
 النصفية

 جتمان براون" -"سبيرمان

 .,657 .,833 .,711 العولمة 1

 .,914 .,926 .,664 الحرية 2

 .,914 .,928 .,633 العدالة 3

 .,952 .,963 .,722 الشك المنهجى 4

 .,606 .,747 .,668 حقوق االنسان 5

 .,490 .,595 .,556 اإلرها  6

 .,586 .,690 .,512 أخالقيات العلم 7

 .,675 .,816 .,688 االستنساخ 8

9 
الموت)القتل( 
 الرحيم

743,. 836,. 455,. 

 .,853 .,897 .,868 المقياس ككل

فهااذا يعنااى ع  الميياااا يتمتاا  ب روااة ابياار  ماا  الثبااات ممااا يزياا  ماا  مفثفقيااة اةااتا امه 
 ع  م  عوله فى التطبيق لل رف الذى ع  

 :المقياس حساب صدق ثالثا:

باةاتا ا   لمييااا الافعى باليةاايا السلةاسية المعا ار السرعياة  اليةاايات  يةال  ا ق 
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 اليةاااية السرعياااةفذلااا  عااا  طرياااق يةاااال معامااال انرتبااااط باااي   رواااة  .Spss. Ver 16 جبرناااام
 (2، اما بو فل تللميياام  ال روة الالية  اليةيةف  يالة يذف  روة  للميياافال روة الالية 

 
 (2دول )ـــــــــج

 رةبمقياس الوعى بالقضايا الفلسفية المعاصالفرعية  القضايا الفلسفيةمعامالت صدق 

مستوى الداللة  للمقياسمعامل االرتباط بالدرجة الكلية  القضايا الفرعية م
 اإلحصائية

 .,01 .,721 العولمة 1
 .,01 .,695 الحرية 2
 .,01 .,610 العدالة 3
 .,01 .,878 الشك المنهجى 4
 .,01 .,632 حقوق االنسان 5
 .,01 .,805 اإلرها  6
 .,01 .,732 أخالقيات العلم 7
 .,01 .,842 ستنساخاال 8
 .,01 .,662 الموت)القتل( الرحيم 9

 ( تباااي  ع  قيماااة  ااا ق اليةاااايا السرعياااة للمييااااا تتااارافا باااي 4فمااا  ااااالل وااا فل ت

(، فه  قيمة مرتسعة ل  ق هذا الميياا، فهذا يا ل علاى ع  اليةاايا السرعياة  ,878 - ,610ت
 للميياا  ا قة الى ي  ابير ، فيما  الفثفق بها 

 بااااالاطفات الةااااابية ت اااابح ال اااافر  النهاميااااة لميياااااا الاااافع  باليةااااايا السلةااااسية ماااارفراً 
 ( ةؤاًن، فع بح  اليًا لتطبييه عل  عينة البيث ا ةاةية  49المعا ر  مافنة م  ت

 :ـــثة البحــــعين

 ( طالباً 42ت  ااتيار عينة البيث م  طلبة ال ف ا فل الثانفي العا  فق  بلغ ع  ه  ت
  -مياة ( التابعة   ار  منيا اليمح التعليمومفعة توريبية م  م رةة تاامل  يال الثانفيةالبة افط

، فقاا  ااتااارت   2017- 2016 فل للعااا  ال راةاا  ميافظااة الشاارقية، اااالل الس اال ال راةاا  ا
    منيا اليمح مير عقامة البايثةالبايثة هذ  العينة نظرًا  

 ث:ـــج البحــائـــــنت

ياااث الياااالى ا ةااااليل ا ي اااامية  التاااى تتناةااال مااا  ا اااامط الت ااامي  اةاااتا   الب
 :لبيانات عي اميًا في  ت  اةتا ا التوريبى لمعالوة ا

  ب نتتام (16 Spss.Ver.  لمعالجتتا البنانتتا  التتتي تتت  التوصتتل النرتتا متتن  صتتد د جتتا )
ا  فذلا  عا  طرياق اةاتا ا  استتخدا  اختبتا  ) (::المجمويا التج نبنا وذلك ين ط نتع 
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T. Test المومفعاااةلتي يااا   نلاااة السااارق باااي  متفةاااط   رواااات  المترابطاااة ةا للمومفعااا 
  البيث  فاتالبع ي   اليبلى ف  ي التوريبية ف  التطبيي

  يتز  لالمصتححا نستبا الكستب حستاب (ratioC E G) Correct Ezzat’s gain 

Ratio :                                             
   1 M  -  2 M               1M  -  2 M            1 M  -   2 M 

 ratioG E C    =تتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  +   تتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  +  
     2 M                           P            1 M  - P                                                                
 :ييث    

 1M =  اليبل  اليياامتفةط  
 2M= متفةط اليياا البع ي  

P    =  المةتا مة ال روة الالية لالاتبار، عف الميياا عف ا  ا 
 (، حنث:3-0من ) يز  لالمصححا وتمتد نسبا الكسب 

 ماناسف ناامج غيار فعاال عف يعتبار البر ( 1.5الم يية عقل م  تنةبة الاةل قيمة  عذا اانت
 السعالية 

 يعتباار  (1.8فعقاال ماا  ت (1.5الم اايية عاباار ماا  عف يةااافى تنةاابة الاةاال قيمااة  عذا ااناات
  فل عف متفةط السعاليةعيالبرنامج م

 يعتبااار البرناااامج فعااااًن  (1.8الم ااايية عابااار مااا  عف يةاااافى تنةااابة الاةااال قيماااة  عذا اانااات
  فميبفنً 

 لاااى مااا ى فاعلياااة المعالواااة الت ريةاااية التااا  قااا متع الم اااييةفتااا ل نةااابة الاةااال 

                      للمتعلمااااااي  لتنميااااااة ابااااااراته  ، عف المت ياااااارات التابعااااااة فناااااافاتج الااااااتعل  التاااااا  تراااااااز عليهااااااا تلاااااا  
 (29،30 ،2013،  يز  حسن) المعالوة  

 (.Spss.Ver 16تفللتييق م   ية السرةي  الةابيي  م  ع مه ت  اةتا ا  برناامج 
ى يةاال قاي  تت( ل نلاة السارفق باي  مومافعتي  مارتبطتي  ،فيةاال فاعلياة البرناامج الميتارا ف

 بيةال نةل الاةل الم يح، فالو افل التالية تفةح هذ  النتامج :
  يز :  لحساب قن  ) ( ونسبا الكسب المصحح 
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( قاااي  تت( ،ل نلاااة السااارق باااي  متفةاااطى  رواااات طاااالل المومفعاااة 3يفةاااح وااا فل ت
فنةاال ، يااة فااى التطبييااي  اليبلااى فالبعاا ى فااى ميياااا الاافعى باليةااايا السلةااسية المعا اار التوريب

 الاةل الم يح 
 (3جدول )

قيمة )ت( ونسبة الكس  المصحح لداللة الفروق بين متوسطى درجات طال  المجموعة 
 التجريبية

 فى مقياس الوعى بالقضايا الفلسفية المعاصرة ككل وفى قضاياه الفرعية كال 
 (42لى حدة بالنسبة للتطبيقين القبلى والبعدى)ن=ع

القضايا 
الفلسفية 
 المعاصرة

 المتوسط التطبيق
االنحراف 
 المعيارى

 قيمة )ت(
النهاية 
 العظمى

نسبة الكس  
 المصحح

 الفاعلية

 العولمة
 1.262 4.333 القبلى

 كبيرة 2.017 15 **23.208
 2.043 12.786 البعدى

 الحرية
 1.677 6.33 القبلى

 متوسطة 1.60 14 **13.271
 2.077 11.929 البعدى

 العدالة
 1.335 3.786 القبلى

 كبيرة 2.22 14 **34.582
 0.995 12.714 البعدى

 الشك المنهجى
 1.125 3.952 القبلى

 كبيرة 2.088 14 **25.582
 1.507 12.214 البعدى

 حقوق االنسان
 1.223 3.667 القبلى

 كبيرة 2.123 13 **25.242
 1.611 11.500 البعدى

 اإلرها 
 1.475 3.857 القبلى

 كبيرة 1.98 13 **17.553
 1.808 11 البعدى

 أخالقيات العلم
 1.326 3.738 القبلى

 كبيرة 2.002 13 **17.512
 2.358 11 البعدى

 االستنساخ
 1.093 3.390 القبلى

 كبيرة 2.261 13 **30.774
 1.330 11.927 دىالبع

الموت)القتل( 
 الرحيم

 1.093 3.309 القبلى
 كبيرة 1.929 8 **22.590

 0.825 7.381 البعدى

 المقياس ككل
 4.663 32.095 القبلى

 كبيرة 2.116 117 **52.207
 6.911 102.429 البعدى

 0.01**  ال عن  مةتفى 
بي   (0.01عن  مةتفى  نلة ت ي امياً ( فوف  فرق  ال ع3يتةح م  الو فل الةابق ت

متفةاااطى  رواااات طاااالل المومفعاااة التوريبياااة فاااى التطبيياااي  اليبلاااى فالبعااا ى لمييااااا الااافعى 
باليةااايا السلةااسية المعا اار  اااال ففااى قةااايا  السرعيااة اااال علااى ياا   ل ااالح التطبيااق البعاا ى، 
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فعى باليةاااايا السلةاااسية امااا ع  قاااي  نةااابة الاةااال الم ااايح للمومفعاااة التوريبياااة فاااى مييااااا الااا
 -1.60المعا اار  اااال ففاااى قةااايا  السرعيااة ااااال علااى ياا   هاااى قااي  مرتسعااة تتااارافا مااا باااي  ت

( فهى بالتالى تي  فى الم ى الذى ي    اعزتا للساعلية ، فهذا يعنى ع  البرنامج الميترا 2.26
 عة التوريبية  ذف فاعلية فى تنمية الفعى باليةايا السلةسية المعا ر  ل ى طالل المومف 

 ا: ـــــج وتفسيرهـــــة النتائـــــمناقش

  ًباي  متفةاطات  رواات طاالل 0.01عن  مةتفى  نلة ت يتةح فوف  فرفق  الة عي اميا )
ا ر  المومفعة التوريبية فى التطبييي  اليبلى فالبع ى لميياا الفعى باليةايا السلةسية المع

  ل االح التطبياق البعا ى، فتعازى البايثاة تلا  اال ففى قةايا  السرعية اال على ي   فذلا
ربط ي ام ال ت رية اةتا ا  المفاقف اليياتية  البرنامج الميترا اليام  على  النتيوة على ع 

ط قا ر عل  فه  الظفاهر ف  العال  المياي المنهج بالييا  اليفمية للطالل مما يوعل الطالل
  فغيرها ة ،فالتارياية،وتماعيبه فتسةيرها م  النايية الةياةية، فان

   فهااذ  النتيوااة تتسااق ماا  نتيوااة ااال ماا(Bern,2002،) (Rauel, 2005) يبتتدال حمن( ،
فالاذى عاا  فاى نتامواه علاى ع  المفاقاف اليياتياة  (Macdonald, 2013(، )2006 مضتان، 

ة يالييييية ةاع ت على تنمية الافعى بالع يا  ما  اليةاايا السلةاسية المعا ار  فالمتمثلاة فاى تقةا
 إلى ما نلى :ا رهال(، فيما  تسةيرها  –العفلمة  –الع الة  –الش  المنهوى  –اليرية 

  ع  البرناااامج الميتاااارا اليااااام  علااااى ماااا ال المفاقااااف اليياتيااااة ةاااااع  علااااى زيااااا   ايوابيااااة
 الطالل فتساعله  م  اليةايا فالمشاالت السلةسية المطرفية بشال عفةل 

  يلفل للمشاالت فاليةايا السلةسية المطرفية لل راةة  ةاع  على زيا   ق رته  على ايوا 

 اما ةاع  على زيا   ق رته  على تعلا  المعاارف فالمعلفماات الموار   المتعلياة باليةاايا 
 السلةسية المعا ر ، فبالتالى تنمية فع  الطالل بهذ  اليةايا 

 ات:ــــــــــــــــــوصيــــــــالت

 ث الحالى ، توصى الباحثا بما نلى :فى ضوء ما ظس    ينه نتا   البح
عماال ولةااات ت ريبيااة لطااالل الماا ارا لتاا ريبه  علااى اةااتا ا  ماا ال المفاقااف اليياتيااة  -1

سا   مناه  ال ، فذلا  لالةاتعثنال التعل  ،م  تعريسه  بالمزايا فالسفام  التى ييييها هذا المحا
   فى يياته  فمفاقسه  الت ريةية
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ى فاع   فى ما   السلةاسة باةاتا ا  ما ال المفاقاف اليياتياة ةرفر  تففير ع لة المعل  المح  -2
ال ااااسفف ال راةااااية ا ااااارى بالمريلااااة الثانفيااااة ، فالتاااا ريل علااااى ايسيااااة تنسيااااذ الاااا رفا 

  ال باةتا ا  هذا المح 

تففير وف  راةاى مناةال للطاالل لتشاويعه  علاى التعااف  فالعمال ما  بعةاه  الابعف  -3
التااى تةاامح لهاا  بالتساعاال فالنياااع الياار باا ف  ،فتااففير الظاارفف المناةاابة فااى الس اال ف 

   افف عف تر   فيما يت   راةته م  اليةايا السلةسية المعا ر 

تزفي  منااهج السلةاسة بالع يا  ما  ا نشاطة التعليمياة المتنفعاة التاى تةامح فتةااع  علاى  -4
فماا  ثاا  تنمااى لاا يه  مهااارات  زيااا   نشاااط الطااالل فزيااا   فاااعليته  فااى عمليااة الااتعل ،

رات لتساير الماتلسة فالتى تةاع ه  عثنال يال المشااالت فاليةاايا السلةاسية فاتاااذ الياراا
   المناةبة ييالها

 :اتــــــــــالمقتــــــرحـــ
 فى ضوء نتا   البحث الحالى نمكن اقت اح البحوث والد اسا  التالنا:

   علا  انوتمااع فاعلية برنامج ميترا قاام  علاى ما ال المفاقاف اليياتياة فاى تا ريا ماا -1
   لتنمية اليةاةية انوتماعية للمشاالت ل ى طالل المريلة الثانفية

فاعلياااة برناااامج ميتااارا قاااام  علاااى مااا ال المفاقاااف اليياتياااة فاااى تااا ريا السلةاااسة لتنمياااة  -2
   مهارات التساير ا االقى ل ى طالل المريلة الثانفية

 ملىة فى تنمية مهارات التساير التأفاعلية برنامج ميترا قام  على م ال المفاقف اليياتي -3
   ل ى طالل المريلة الثانفية السلةسى

   تيفي  مناهج السلةسة بالمريلة الثانفية فى ةفل اليةايا السلةسية المعا ر  -4
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  عــــــــــالمراج

 : المتتواد واهجرتتزع التعلنمنتتا فتتي منهومتتا تكنولوجنتتا التتتعل ،( 2005عيماا  ميماا  ةااال  ت -1
   زهرال للنشر فالتفزي الياهر ،  ار ال

، الياااهر ،  نهتتو  ثقتتافيم -المنتتاه  وط ا تتع التعلتتن  والتتتعل ( : 2010علهااا  عباا  اليمياا  ت -2
   مراز الميرفةة للنشر فالا مات ال يسية فالمعلفمات

 ( :ا فعالية مفاقف تعلي  فتعلا  فا  تنمياة المهاارات اليياتياة2009الوفهر  ميم  ال فةرى ت -3
 ستالا قت ا  المنزل  فالتي يل فاتواهات طالبات المريلة الثانفياةا، المتةمنة بمناهج ان

ة ، اليااة التربيااة للبنااات بواا   ، وامعااة الملاا  عباا  العزيااز، المملااادكتتتو اع )رنتت  منشتتو ع(
   العربية الةعف ية

.  ؤنتتا معاصتت ع لطتت ع التعلتتن  . استتت اتنجنا  التتتد نس( : 2003يةاا  يةااي  زيتااف  ت -4
   ل  الاتل، الياهر ، عاوالتعل 

( : ا الافع  الةياةا  لا ي طاالل المريلاة الثانفياة فا  م ار 1992ية  طنطافي فراج ت -5
   ماوامعة عي  ش ،الية التربية   سالا ما جستن  )رن  منشو ع(، راةة مي انيةا،  -

( ا: عثار اةااتا ا  اةااتراتيويات ماا فرال المعرفااة فاا  تاا ريا 2014ريماف  وااروا ةااليما  ت -6
ة الاافع  بابعف اليةااايا السلةااسية لا ي طااالل ال اف ا فل ماا  المريلااة السلةاسة علاا  تنميا
   ، الية التربية، وامعة عي  شما سالا ماجستن  )رن  منشو ع ( الثانفية العامةا، 

( :ا فاعليااة اةااتا ا  التاا ريا التااأمل  فاا  تاا ريا السلةااسة علاا  2009ةااعا  ميماا  عماار ت -7
  لاا ي طااالل ال ااف ا فل الثااانفيا، الومعيااة تنميااة التساياار ا باا اع  فانتوااا  نيااف المااا 

، مجلتتتتا د استتتتا  فتتتتي المنتتتتاه  وطتتتت ع التتتتتد نسالم اااارية للمناااااهج فطاااارق التاااا ريا، 
   (65- 15( ، يفنيف، ط ط ت147الع  ت

اتجاهتتتا  حدنثتتتا فتتتي تطتتتون  منتتتاه  ال لستتت ا وتتتتد نس ( : 2004ةاااعا  ميمااا  فتياااى ت -8
    ، الياهر ، عيترا  للنشر فالتفزيال لس ا لألط ال
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( :ا فاعلية اةتا ا  في   م  ميرر السلةسة قامماة علا  نظرياة 2011ةمير  عطية عريا  ت -9
في الذاالات المتع    ف  تنمية مهارات تفلي  ا فاار فزيا   اتوا  طالل ال ف ا فل الثان

، مجلتتا الجمعنتتا الت بونتتا للد استتا  اهجتماينتتانيااف انهتمااا  باابعف اليةااايا الو ليااةا ، 
   ( 255 – 206(، ط ط ت 36الع   ت

( :ا فعالياااة تااا ريا مااانهج رياةااايات 1998عايااا   ةاااي ه  اةاااان ر، عاااا ل عباااراهي  البااااز ت -10
لتالميذ ال ف ا فل انع ا ي  –  ةفل الموانت المهنية فالمفاقف اليياتية ف -ميترا 

 ط، ، المولا  ا فل، العا   ا فل، عاتافبر مجلا ت بونتا  ال ناضتنا المعاقي  ةامعيًا ا، 
   (106- 44ط ت

( : ا فاعليااااة برنااااامج ميتاااارا قااااام  علاااا  منظفمااااة  2006عباااا  الااااريم  عمااااي  رمةااااا  ت  -11
  المعتي ات السلةاسية فا  تنمياة الافع  بابعف اليةاايا المعا ار  فا  ال الت ريةا  فانتواا

بياة، ، الياة التر  سالا دكتو اه )رنت  منشتو ع(نيف ما   السلةسة ل ي طالل الية التربياةا ،
 معة طنطا وا

باااااال   ل:ا ت اااااييح نةااااابة الاةااااال المعااااا ل  (2013ت يةااااا  ميمااااا عااااازت عبااااا  اليميااااا   -12
Correct Ezzat’s Gain- ( اratioC EGعااازت ( ت لتنةااابة الاةااال الم ااايية 

Ration  ، 79(، العااااا   ت23ت المولااااا ، المجلتتتتتا المصتتتتت نا للد استتتتتا  الن ستتتتتناا) ،
 .(37 - 21عبريل ، ط ط ت

   ، الياهر ،  ار السار العرب  نا  المناه  الت بونانه( : 2006على عيم  م افر ت -13
،  تعلتتن  الت لستتف د استتا  نه نتتا ونمتتاذج تطبنقنتتا( : 1998ميما  ةااعي  عيما  زياا ا  ت -14

   الياهر ، ةسير لإلعال  فالنشر
( :افاعليااااة المفاقااااف اليياتيااااة فاااا  تاااا ريا 2010ت ---------------------- -15

تواااا  نياااف الماااا   لااا ي طاااالل المريلاااة الثانفياااة ا، السلةاااسة لتنمياااة التسايااار انبااا اع  فان
، مجلا د اسا  في المنتاه  وطت ع التتد نسالومعية الم رية للمناهج فطرق الت ريا، 

   (158 -117( ، عغةطا، الوزل الثان ، ط ط ت 161الع   ت
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 ،تطون  التد نس فتي ال لست ا والد استا  اهجتماينتا( : 1991ميمف  عبف زي  عباراهي  ت -16
   هر ، مراز الاتال للنشراليا

، اليااااهر ، الااا ار الم ااارية الةاااعف ية متتتدخل إلتتتي ال لستتت ا( : 2005م اااطس  النشاااار ت -17
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