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دادإـع 
 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس
 املواد الفلسفية املتفرغ 

 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية

 ستدريالمدرس املناهج وطرق 
 وتكنولوجيا التعليم

 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية

 م املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليمقسبمعيدة 

هدد ا بحث ددح بح ددىحا تحددا بح فددلا  اددا اى امددج بآدد و بي " دددري        ددى ل  ح دد     
بحصف بأل ل بحثى"دي،  ق  تطاب بحث دح تد      بحفاسفج اا تن مج بح سىآمج بحواقمج ح   طالب

 حدد "  اثددى ت بح فامددل بحفا ددا  اددل ف ددىب بحفاسددفج بح قددل   اددا طددالب بحصددف بأل ل بحثددى"د  اددا 
ضدء خطدبت " دري        ى ل  ف ى تطاب أيًضى ت  ب  اقمىس بح سىآمج بحواقمج،  ق  تاد"ت 

(  ت ل ثمددج 40ا سددى   مل ضددى)طج  ( طىحثددج تددس تقسددم  س تحددا ا  ددد  مل 76 منددج بحث ددح اددل  
(،  قدد  أر ددلت " دددىث  بحث ددح أ" حن دددري        دددى ل  اى امددج  ىحمددج ادددا تن مددج بح سىآدددمج 36 

 بحواقمج اا اى " بحفاسفج ح   طالب بحصف بأل ل بحثى"د .  
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، بدل حس َتُف  بحفاسفج اا  صل"ى اقصدد "  ادا بح لادل بحن دل  ادا قضدىيى بحدلدد   بح مدى"
أصث ت ربت قم ج   رمفج بل  ى مج ) مح اى "فا ه حاطالب ال يكد" انفزاًل  ل لدب"ب بح مى" 

 بح ا يفمشد" ى، امصثح ت     بحفاسفج "شىًطى  افاًل يقدي )ه بحطىحب ال تاقمًنى  ؤ يه بح فاس.  
 فاس  دد س اددل خددالل بح اقددمل،   " ددى  دد س اددل خددالل بحدد   امدده اددع" تفاددمس بح دددب  بحفاسددفمج ال

بحنشدددا  بح شدددى فج بحففىحدددج ادددل بحطىحدددب ادددا بح دبقدددف بح فام مدددج، ا دددى  دددؤ   تحدددا ا دددس  بآددد مفىب 
 بندددىء بحقدددمس  بحسدددادفمىت بألخالقمدددج.  ا  ددد    ددد ب"،  بح قدددىثل بحفاسدددفمج  بح شدددكالت بالل  ى مدددج

2008 ،73))*  
ج ا دى    اا هذب بحص   اع" ت     بحفاسفج حه  له أخالقا " ًلب أل" ى ت    حدل ثالثد

أآىآددمج  هددام بح فلاددج  بأل)سدد  دحدلمى(، بحدلددد   بأل"طدحدلمددى(، بحقددمس  بألزسددمدحدلمى(.    "مدد ، 
2005 ،8 ) 

 هددذب بدد   ط   طاددب تلزمدد  بحفالقددج بددمل بحفاسددفج  بألخددال ، ا   ددج بحفاسددفج بحواقمددج تيقددى  
مدددج، اىح مىلندددى حا لبمدددج تحسدددىس بحفدددل  )ىحقم دددج بحواقمدددج بت"سدددى"مج فدددا ت  ددده " دددد بح ثدددل بحفامدددى بحلبق

بحواقمج بحمدي أ   اى يكد" ال أ   صل اضا،   للع رح  تحا تل   بح ى"دب بألخالقدا آددبء 
 ( 25-24، 2007 اا بح س د  بحفىح ا أ  بح س د  بحفلبا بتآالاا.  اىط ج آىحس، 

    ضدح ا ددى آددثل أ" حافاسدفج   ً ب ا ً ددى اددا تن مدج بح دد  بحواقددا  تف مدل     بحضدد مل اددا
"فدددددس بحطددددالب ) ددددى يسددددى  هس  اددددا بح صددددلا بحصددددىثب اددددا بح دبقددددف  بح شددددكالت بألخالقمددددج بح ددددا 
 تدبل  س اا بح    ع ا ى ي فا س قى   ل  اا ت  بك  ا س تا  بح شكالت  بح  ممز بمل بحومل  بحشل. 
 " ددددًلب حددددذح  اددددع" تحسددددىس بحفددددل  )ىح سددددأدحمج ت ددددىط ربتدددده  ب خددددل ل أثنددددىء بح فىاددددل اددددع 

ألخالقمج ي فاه يشفل )ىحلضى  ل "فسه  بح دبال اف ى  ادل ثدس بح دصدل تحدا اسد د  بح شكالت ب
ال بح   بحواقا يسى  ط  اا بح فامل بحصد مح   ن دا ح يده بحقد  "  ادا بح صدلا بحصدىثب ادا 

   .(141، 2017بح دبقف بألخالقمج.   حم " بحلفىبا، 
 لبمدج تحدا ت قمق دى ح ادد ل حذب ُيف  تن مج بح   بحواقدا ضدل  " حمىتمدج ي دب أ" تسدفا بح

ت"سددى"  ب ق قددى  ق  اددا بح فىاددل اددع ب خددل ل  اددا أآدد   افددى مل أخالقمددج ت فادده ُيصدد   أحكىًاددى 
 ص م ج  ن اى  دبله اشكاج ت فال )ىحصدبب  بحوطل. 

                                           

 بتثفت بحثىحثج " ىي بح دثمل بح ىحا  بآس بح ؤحف، بحسنج،  قس بحصف ج ( )*(
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 ادددددل أبدددددل  بحن دددددىري بح دددددا تنى حدددددت بح ددددد  بحواقدددددا، " ددددددري   آدددددت  ) كد"ىتددددده بأل بدددددع 
خالقا،  بح بافمج بألخالقمج،  بحشوصمج بألخالقمج( حمدح تندى ل  بح سىآمج بألخالقمج،  بح كس بأل

اف ددي بح سىآددمج بحواقمددج اددا ضدددء بح اىاددل بددمل بح فلاددج  بال"ففددىل، حددذب ُتف ثددل هددا بحندددب" بأل حددا 
ا دا تشد ل بحدد ا بد  باع  اشدى ل  حاسدادك بألخالقدا اثد  " ى ال  د  ك بحفدل  بحقضدمج بألخالقمدج،

 (Sadler, 2004, 341    ل ب خل ل.بحذبت،  فذح    باع  اشى
)ددل" بح سىآددمج بألخالقمددج أ حددا بح  ددى بت بألآىآددمج حا فامددل  ز ددى أ ددى   "ى اددى    خددل " 

بألخالقددا  بح ددا تفنددا   ددا     بك بحفددل  )ىحسددادفمىت بح لتثطددج )ىح دد   أ  بح دقددف  فمددف ُ ددؤثل 
ادج )ىح فدىهمس بألخالقمدج، ا دس زل آادك اا  اىهمج ب خدل ل  بدذح  ت ضد ل بح  دى بت بح ىحمدج  افل 

 (Narvaez, et al, 2001, 8)بح شكاج بألخالقمج، ت     بح شكاج بألخالقمج(.
)ىتضددىاج تحددا اددى آددثل هنددىك ا ددى بت أخددل  حا سىآددمج بحواقمددج ت  ثددل اددا    ددا بحفددل  
ع )ى"ففىالتده  ق  تدده  اددا بح فثمددل  ن ددى،  بز سددىب ا ددى بت بح فددىطف،  بتوددىر بحدد   ،  بح دبصددل ادد

ب خدددل ل،  بحف دددل ) ددد  ادددا بح   د دددىت بح و افدددج،  بتثدددى  بحقدب ددد  بالل  ى مدددج،  تدحمددد  تفسدددملبت 
 (Tongsuebsai, et al, 2015, 720او افج حا دقف(.  

 " ددًلب أله مددج تن مددج بح سىآددمج بحواقمددج حدد   بحطددالب، ام طاددب رحدد  باله  ددىي )ىح دب"ددب 
بح دددا ت مدددج " دددىري بحقددد  " قدددداًل    ددداًل ادددل خدددالل بحدل ب"مدددج  بالل  ى مدددج  تددددامل بحثمأدددج بحصدددفمج 

بح  ى آددىت  بح فددى الت  بحفالقددىت بددمل بحطددالب آدددبء  بخددل ح ددل" بحفصددل أ  خى ل ددى.  آدد مل 
 (20، 2006بح مى ، 

 حقددد  أزددد ت )فدددت بح  بآدددىت  بحث دددد  بح لبد دددج  ادددا أه مدددج تن مدددج بح سىآدددمج بحواقمدددج، 
حمددج بآدد و بي بآدد لبتم مج اق لحددج اددا تن مددج  بحددذ  تدصددل حففى (2007زث ددح  امسددىء اصددطفا، 

ا ددددى بت بح فامددددل بألخالقددددا بح   ثاددددج اددددا  بح سىآددددمج بحواقمددددج،  بالآدددد  الل بحواقددددا،  بالخ مددددى  
 (2013بحواقا،  بح كس بحواقا( ال خالل تد     ادى " بحفاسدفج، ف دى أزد  ) دح  ت دى"ا ا  د  ،

 فا مل )كامج بح لبمج  رح  ادل خدالل  اا تن مج )فت ا ى بت بح فامل بألخالقا ح   بحطالب بح
ت      ح " اق لحج اا بح دلب بحثمدحدلمدج )ىآد و بي اد خل بح  امدل بألخالقدا،  رحد  ح دى أتىحده 
هذب بح  خل ال الص حانقىش  بح دب    قىاج ل ل  ا ا أخالقا آى   اا تن مج )فت ا ى بت 

 بحف ددس بألخالقددا،  ت   دد  بح شددكاج  بح فامددل بألخالقددا بح   ثاددج اددا  افلاددج )ىح فددىهمس بألخالقمددج،



  إميان جناحأ/ ، د/ رانيا حممد ،أ.د/ إبراهيم حممد
 

 368 

تحدا تن مدج  (Tongsuebsai, et al،2015    بألخالقمدج،  بالخ مدى  بحواقدا(، ف دى هد ا ) دح
 ا ى بت بح سىآمج بحواقمج ح   طالب بح لحاج بت  ب يج.

امفمددج بححدذب بت دده فثمددل اددل بح لبددد مل " ددد " ل ددىت بحدد فاس  بحن ددد بحفقاددا  بح فلاددا، حف ددس 
خالقمددج بح ددا تقددىبا س، حددذب آدددا ي ددى ل  بتوددىر بحقددلب  اددا بح دبقددف بألب ددى بحطددالب ا صددل ا   بح دد

أه مج اا  بحث ح بح ىحا بح فلا  اا " دري        ى ل  أ  بل"ىا   تسل ع بح فامل  ح ى حه ال
 تح ب    امج بح فاس.

 دددى   سددد ن  " ددددري        دددى ل  تحدددا " ل دددج بمىلمددده  بحثنىثمدددج بح فلامدددج( حمدددح   ضدددح ام
بحنشدددىل بح سددد  ل حا ددد فاس،  " ل دددج ام دتسدددكا  بحثنىثمدددج بالل  ى مدددج( حمدددح أزددد  ام دتسدددكا أ" 
  امدددج بحددد فاس ت ددد    دددل طل دددل بح فدددى ع بالل  دددى ا بدددمل بح فادددس  بحطدددالب أ  بدددمل بحطدددالب 

 (Lin, et al, 2003, 143أ"فس س.  
 مىت تدد     ز ددى تددلتا أه مددج " دددري       ددى ل اددا أ"دده ي  ددع بددمل أآددىحمب  بآدد لبتم

ح  ثددج اثددل بحدد فاس بح فددى "ا،  بحفصددف بحددذهنا،  بح دددب   بح نىقشددج،  بح سددىرل بحددذبتا،  بح فامددل 
)صددت التفددع،  حددل بح شددكالت،  طدل  بألآددأاج )صددد " ان  ددج، ا دى ي فددل بحطىحددب ح يدده بحقدد  " 

، 2015 ادددا بح فىادددل ادددع بح دبقدددف  بح شدددكالت بح  مطدددج )ددده.  زدددل س هدددالل، اىط دددج بح ثدددد  ، 
89-90) 

 تسددمل البحددل " دددري        ددى ل  أ   بل"ددىا  تسددل ع بح فامددل( اددل خددالل أ بددع البحددل 
 ( Adey, 1999, 5-7أآىآمج ح  هى        هام  

يقصد  ب دى بح نىقشدىت بح دا ي ل  دى بح فادس ادع  مرحلة اإلعداد )مرحلةة امناقشاةقا امية(:ة   -1
بحطدالب تحدا  د " ا  د دىت   قددي بحطالب حددل بحنشدىل  طل قدج تنفمدذط ، ف دى يقددي ب قسدمس 

 )طل  بألآأاج بح لتثطج )ىحنشىل  اا بحطالب، ثس ت طىء بحطالب بحفلصج حا نىقشج.

يقددي بح فادس ب قد يس ادبقدف تفام مدج تادد" ) ثى)دج افىلدل" حاطدالب،  مرحلة امتضقرب امنعرفة:  -2
بحطالب حىحج ال حاد" ى ا فى ضج اع تدقفىت س أ  اع خثلبت س بحسى)قج،  بىح ىحا   اد" ح   

 حا  كل ال حل ت كىحمج بح ضى ب بح فلاا.                                          بح مل"  ت اف س تحا تنفمذ بحنشىل

يقص  ب ى   ا بحطىحب  ق  ته  ادا بح فامدل ام دى تدس بحدصددل تحمده )فد   امت(ك:ر ف: امت(ك:ر  -3
تحدا تي دى  بحددد ا  ند  بح د فاس ) مددح تقد يس بح فادس ادبقدف ل  دد "، حمدح ت د ا هددذط بح لحادج 

 اى يقدل  اى يف ل حا دصل تحا حل بح شكاج. ت فاه    ك افنا
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يقصدد  ب ددى  بددا بحوثددلبت بح ددا حصددل  ام ددى بحطىحددب اددا هددذب بحنشددىل اددع  مرحلةةة امتيرةة:ر  -4
 خثلبته اا بح مى" بحف امج  اا بح دب  بألخل  ا ى  ؤ   تحا تاد ل صد " ا اىااج حا فلاج.

ه مددج " دددري        ددى ل  اددا بح فاددمس  بحدد فاس، اقدد  تفدد  ت بح  بآددىت  بحث ددد   " ددًلب أل
بح لبد ج بح دا أزد ت اى ام ده فلحد  " دىري بحد فاس بح   ثدج، حمدح بآد   ات   بآدج  "ثمدل بح  لبدا، 

( قمىس أثل اشل   ت فمز بح فامل بحذهنا حد   طاثدج بح لحادج بألآىآدمج بحفامدى  ادا تن مدج 2005
( بح ا أزد ت 2015بح فلامج  بحدل ب"مج،    بآج  زل س هالل، اىط ج بح ثد ي،  )فت بح   ملبت

 اددا افىحمددج أ" دددري تسددل ع بح فامددل اددا بح  صددمل  بحددذفىء بحدلدد ب"ا حدد   طىحثددىت بحصددف بأل ل 
بح ددا أزدد ت أثددل " دددري تسددل ع  (2007بح  دآددا اددا اددى " بح ددى  وا،    بآددج  أاددل أبددد ح اددج، 

مل   بادددع بت" دددى   اف ددددي بحدددذبت  قادددل بالخ ثدددى  حددد   طاثدددج بحصدددف تفادددمس بحفاددددي  ادددا بح  صددد
 بحسى)ع.

 " ًلب ح ى أز ته بحف    ال بح  بآدىت بحسدى)قج  بحث دد  بح دا "دى ت )ضدل  " تثندا " ددري 
       ى ل  اا   ام ا بح فامس  بح فاس اع" بح  بآج بح ىحمج ت ى ل افلاج اى امج بآ و بي " دري 

 بحفاسفج اا تن مج بح سىآمج بحواقمج.        ى ل  ح      

)ىحن ل تحا  بقع ت     اى " بحفاسفج اا بح لحادج بحثى"د دج " د  أ"ده ال  دزبل بح لفمدز  ادا 
بح فلادددج حدددذبت ى بح دددا يك سدددث ى بح ددد فاس   " بحن دددل تحدددا فمفمدددج افىح   دددى  تن م  دددى  بخدددل بنم ددده 

فثمددًلب اددل اشددكالت ا   فنددى بحلبهنددج هددا اشددكالت أخالقمددج اددا  بح فلامددج، ف ددى  أت بحثىحثددج أ"
صد م  ى  هددذب  للدع تحددا قصددد   تد هد  بح ى"ددب بألخالقدا  بح لبمددج بحواقمددج، حدذب ي ددب أ" "دددحا 
به  ىًاى ب ذب بح ى"ب، أل"ه ال أهس لدب"ب  وصمج بت"سدى"  ادا هدذب بحصد     دت بح ىلدج تحدا 

  ثى هددى أ حددا اسدد د ىت بح لبمددج بحواقمددج، ف ددى تف ثددل بح  ددل باله  ددىي ب ن مددج بح سىآددمج بحواقمددج )ى
 بألآىس حثنىء بح    ع بح  اىال  ت فل بحفل  اسأداًل  ل تصلاىته ت ىط ربته  ب خل ل.

ا نددددىك بحف  دددد  اددددل بح  بآددددىت  بحث ددددد  بح لبد ددددج بح ددددا أزدددد ت ضددددل  " باله  ددددىي ب ن مددددج 
م مدددج بح و افدددج، أل" بحطدددالب يفدددى"د" ادددل بح سىآدددمج بحواقمدددج حددد   بح  فا دددمل ادددا بح لبحدددل بح فا

(،  ت ددددى"ا ا  دددد  2007ضدددفف اا ددددد  اددددا تادددد  بح  ددددى بت  ان ددددى   بآددددج  امسددددىء اصددددطفا، 
،2013،) 2015) ،   (Tongsuebsai, et al 
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 تلزمدددً ب  ادددا اشدددكاج بحث دددح بح دددىحا، قىادددت بحثىحثدددج ) قىبادددج  ددد   ادددل اددددل ا بح ددددب  
تس افلاج   بث س )شل" ت     بحفاسفج )ىحصف بأل ل بحثدى"د     بحفاسفمج  افا م ى )ىح لحاج بحثى"د ج

 حدل بآ و بي بحطل   بالآ لبتم مىت بح   ثج،  ا   تآ ىي بحطل  بح ىحمدج ادا تن مدج بح سىآدمج 
بحواقمددددج حمددددح أ ددددى  اف   ددددس تحددددا أ" بحطددددل  بح ف ددددى " هددددا بح  ثفددددج اددددا بح دددد    ،  أ" تن مددددج 

مىت  بحن دىري حفنىيج  ال   س رح  تال ادل خدالل بالآد لبتم بح سىآمج بحواقمج ت  ىي تحا از   ال ب
 بح لبد ج بح   ثج.

ز ى أللت بحثىحثج   بآج بآ اشدىامج ت ثادت ادا اقمدىس بح سىآدمج بحواقمدج،  تطثمدل هدذب 
( طىحًثى  طىحثج ال طالب بحصف بأل ل بحثدى"د  )عحد   30بح قمىس  اا  منج  شدبثمج قدبا ى  

ج ت ب "   ددلب " ددس بح فام مددج،  قدد  أ ددى ت " ددىث  بح قمددىس تحددا أ" بحنسددثج بح دد ب س بحثى"د ددج بح ى)فدد
%(   ف ثدددل هدددذب اؤ دددل  ادددا  لدددد  ب"وفدددىع 31,67بح أد دددج ح  دآدددا   لدددىت بحفمندددج با دددت  

اددا بادد الك بحطددالب ح  ددى بت بح سىآددمج بحواقمددج، حددذب   ددت بح ىلددج تحددا بتآدد نى  تحددا   قصددد 
 ن مج بح سىآمج بحواقمج. " ىري  بآ لبتم مىت ح  ثج تس س اا ت

ت ثات اشكاج بحث ح بح ىحا اا  لد  ضفف اا بتحسىس بحواقا ح   طالب بحصدف 
بأل ل بحثدددى"د ، بألادددل بحدددذ  بآددد دلب ادددل بحثىحثدددج بآددد و بي " ددددري        دددى ل  حلادددع اسددد د  

 حسؤبل بحلثم  بح ىحاماج تس  ضع ببح سىآمج بحواقمج،  حا ص   ح ا  بح شك
مةةق فقعل:ةةة ااةةتمداج "نةة وش يرد  ى ةةقيري فةة: ةةةدرمي ام(لرةة(ة متان:ةةة ام رقاةة:ة  

 امملق:ة مد  طالب اميف األىل امثق"  ي؟
 ىمت(رع من هذا امرؤال امرئ:ي األائلة ام(رع:ة امتقم:ة 

      ى ل ؟ اى صد "  ح "  اثى ت بح فامل بحفا ا( بح لب  ت ى " صمىغ  ى )ىآ و بي " دري    -1

 بح سىآمج بحواقمج بح ا ي ب تن م  ى ح   طالب بحصف بأل ل بحثى"د ؟ اى ا ى بت -2

اى اى امج " دري        ى ل  ح      بحفاسفج ادا تن مدج بح سىآدمج بحواقمدج حد   طدالب  -3
 بحصف بأل ل بحثى"د ؟  

 هدف امب ث ام قم: إم:  

  ح دد     بحفاسددفج اددا تن مددج بح سىآددمج بحواقمددج حدد   بمددى" اى امددج " دددري        ددى ل -1
 طالب بحصف بأل ل بحثى"د .                    
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 ةتضح أهن:ة امب ث ام قم: ف: أ"ه شد ي(:د ام(ئقا امتقم:ة 
ضددددل  " باله  ددددىي ب ن مددددج بح سىآددددمج بحواقمددددج تحددددا  هسم تدلمدددده أ" ددددى  ىاضةةةةع: امناةةةةقه  -1

 ل بحثدددددى"د  ادددددل خدددددالل تثندددددا بآددددد لبتم مىت  " دددددىري ح  ثدددددج حددددد   طدددددالب بحصدددددف بأل
 زن دري        ى ل .

م ال خدالل تز  د هس بد حمل حا فادس  دضدح فمفمدج بآد و بي " ددري        دى ل  امنعلن:ن -2
 ندد  بح دد     حطالب ددس،  فددذح  فمفمددج بآدد و باه ح ن مددج بح سىآددمج بحواقمددج حدد   طددالب 

 بحصف بأل ل بحثى"د . 
دقدددددع أ"  ن دددددا " ددددددري        دددددى ل  ا دددددى بت بح سىآدددددمج بحواقمددددددج م حمدددددت   امطةةةةةالب -3

حدددددد   طددددددالب بحصددددددف بأل ل بحثددددددى"د ،  قدددددد  يفمدددددد  رحدددددد  اددددددا ت سددددددمل تفددددددىاالت س اددددددع 
 بح دبقف بح مىتمج بحمدامج.

م حمدددح يشددد ع بحثدددىحثمل  ادددا تثندددا أاادددى  ) ثمدددج ت ددد ا تحدددا تن مدددج ا دددى بت امبةةةقحث:ن -4
س بح سىآمج بحواقمج فدل ب" ) ثمدج ادا ت د ب  بالآ فى " ال اقمى  فذح بح سىآمج بحواقمج، 

 اقى م  ا ىثاج.

 اشتير امب ث ام قم: عل: ام دىد امتقم:ة 
بح ىحمدج ادل   منج ال طالب بحصف بأل ل حمح ي ثل هذب بحصف أآىًآدى ا ً دى حاصدفدا -1

 حث ح. بح لحاج بحثى"د ج، ف ى أ"ه ال ي ثل " ىيج الحاج ا ى يس ل تللبء ت لبج ب

)فت ا ى بت بح سىآمج بحواقمدج  افلادج بح فدىهمس بألخالقمدج، ت   د  بح شدكاج بألخالقمدج،  -2
ا ددس بح شددكاج بألخالقمددج، بتوددىر بحقددلب  بألخالقددا، بح فددىطف اددع ب خددل ل، بتثددى  بحقدب دد  

 بالل  ى مج(.
ت دددى " صدددمىغج  حددد "  اثدددى ت بح فامدددل بحفا دددا( ادددا ادددى " بحفاسدددفج حاصدددف بأل ل بحثدددى"د   -3

 ىآ و بي " دري        ى ل .  )

 )اقمىس بح سىآمج بحواقمج  ال ت  ب  بحثىحثج 
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 مإلجقبة عن أائلة امب ث ام قم: ةم ىضع ام(رىض امتقم:ة م ضع االختبقر 
 دلدد  اددل   بل تحصددىثًمى بددمل ا دآددطا   لددىت طددالب بح   د ددج بحضددى)طج  بح   د ددج  -1

مدج ادا بح طثمدل بحثفد   ح قمدىس بح سىآدمج بحواقمدج فكدل  ادا ا ى بتده بحفل مدج فدل بح  ل ث
  اا ح " حصىحح بح   د ج بح  ل ثمج.

 دلددددد  ادددددل   بل تحصدددددىثًمى بدددددمل ا دآدددددطا   لدددددىت طدددددالب بح   د دددددج بح  ل ثمدددددج ادددددا   -2
بح طثمقمل بحقثاا  بحثف   ح قمىس بح سىآمج بحواقمدج فكدل  ادا ا ى بتده بحفل مدج فدل  ادا 

 حصىحح بح طثمل بحثف  . ح "

تدلدد  اى امددج الآدد و بي " دددري        ددى ل  اددا تن مددج بح سىآددمج بحواقمددج حدد   طددالب  -3
 بحصف بأل ل بحثى"د . 

 ىضه ةم اةبقع اإلجراءاا امتقم:ة مإلجقبة عن أائلة امب ث ام قم: ىامت قق من ص ة فر 
ت بحسددى)قج ربت بحصدداج )   مددلبت بحث ددح بتطددال   اددا بأل بمددىت بحن ل ددج  بح  بآددى  -1

 بح سىآمج بحواقمج(. –بح ىحا  " دري       ى ل

ت ددى " صددمىغج  حدد "  اثددى ت بح فامددل بحفا ددا( حاصددف بأل ل بحثددى"د  بحفددىي )ىآدد و بي  -2
" دددري        ددى ل     دد ب   حمددل بح فاددس   لضدده  اددا ا  د ددج اددل بح  ك ددمل ثددس 

 تللبء بح ف يالت اا ضدء   بث س.

مددى   منددج بحث ددح اددل طىحثددىت بحصددف بأل ل بحثددى"د   تقسددم  س تحددا ا  ددد  مل بخ  -3
  ا  د ج ت ل ثمج  أخل  ضى)طج(.

تطثمل اقمىس بح سىآمج بحواقمج قثاًمى  اا  منج بحث ح   ص  بح  لىت حا لزد  ادل   -4
 .  ي  لد  ال    بحج تحصىثًمى بمل بح   د  مل

  دى ل  حا   د دج بح  ل ثمدج  تد      ت     بحدح " بح و ى " )ىآد و بي " ددري      -5
 "ف  بحدح " حا   د ج بحضى)طج )ىحطل قج بح ف ى ".     

 تطثمل اقمىس بح سىآمج بحواقمج )ف ًيى  اا  منج بحث ح   ص  بح  لىت.  -6

 بح فىح ج بتحصىثمج حاثمى"ىت.  -7

 بح دصل تحا بحن ىث   انىقش  ى  تفسملهى. -8

 ىث  بحث ح.تق يس بح دصمىت  بح ق لحىت اا ضدء "  -9
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  احملور األول: منوذج" آدى وشاير" إلسراع النمو املعرفى:                
ُيفددد  " دددددري        دددى ل  اددددل بحن ددددىري بح    سدددمج بح   ثددددج حمددددح   ددد س بنشددددىل بح دددد فاس 
   ي ىبم ددده اددددا   ام ددددا بح فادددمس  بحدددد فاس   شدددد فه  ادددا أ" ُيفثددددل  ددددل أاادددى ط    ددددمح حدددده بحفلصددددج

 الآ و بي بألااى  بح    " بح ا بز سث ى اا بأل"شطج بح فام مج اا ادبقف ل   ".
  س ن  " دري        ى ل   اا أااى  بمىلمه اا بحصلب  بح فلاا  بحف امىت بح وططج 
   امدددج بح فامدددل بح وطدددا  بح دددن س، )ىتضدددىاج تحدددا أاادددى  ام دتسدددكا ادددا بحثنىثمدددج بالل  ى مدددج. 

 Lin, etal, 2003, 143  ) 
 األساس النظرى الذى يقوم عليه نموذج "آدى وشاير". -1
 نظريةبياجيةفىالنموالمعرفى: (أ

ُتَفدد  " ل ددج بمىلمدده اددا بحن ددد بح فلاددا اددل أ بثددل بحن ل ددىت بح ددا به  ددت )ددىحن د بحفقاددا 
بح فلاددا  حدددس تق صدددل  ادددا   بآدد ه اقدددا،   " دددى   آدددت بحن ددد بالل  دددى ا  بال"ففدددىحا  بألخالقدددا 

   اددا ب  ثددى  أ" ا ددىهل بحن ددد بح و افددج التثطددج بثفضدد ى بحددثفت، ف ددى  أ  بمىلمدده أ"  بحا ددد 
تفى ل بحطىحب ضل    ح طد ل ق  بته بحفال ج حمح ي  ل رفىء بحطىحب ادا فمفمدج  آدل ج تامفده 

 ( 174، 2009اع بحثمأج.  حسىي اى "، 

 فى " بح ددب " أثندىء )ل"هم  آاسداج ادل   امدىت بخد الل بح ددب "  بآد  ُ فلا بحن د بح فلاا
بح فى دل اددع بحثمأددج،  رحدد  )ىآد و بي   ام ددا بح  ثمددل  بح دبءاددج )صدد " ا اىااددج .  ا  دد   طمددد، 

 (102-101، 2009 ث  بحلب    ث  بحقى  ، 
 ا ى آثل   ضح أ" بحن د بح فلاا ي    " م ج بح فى ل بمل  دبال بحنضد  بحثمدحددلا 

"، افل طل ل هذب بح فى ل يك سب بحفل  خثلبت اثى ل" حمح  بحثمأج بحطثمفمج  بالل  ى مج  بح دب  
 يقدي ب درمف ى اا بحثمأج بح ا يفمش ام ى ا ى  ؤ   تحا تن مس بحثنمج بح فلامج ح يه.

النظريةالثقافيةاالجتماعيةلفيجوتسكى:ب(

ي ددد   بحن دددد بح فلادددا  نددد   ام دتسدددكا  )صدددد " أاضدددل ادددل خدددالل بح فى دددل  بح فدددى ع 
بحددد فاس بح فدددى "ا، اىح  ددد    بح ثدددى ل  بح نىقشدددج ادددع ب خدددل ل يطدددد  أبنم ندددى بح فلامدددج بالل  دددى ا   

 بحفقامدددج أل" بح ددد فاس ُافددد  بمدحدلًمدددى حا دددج  بح دبصدددل ادددع ب خدددل ل  تثدددى ل خثلبتددده اف دددس.  "ىيفدددج 
  .(171، 2013قطىاا، 
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(األسسالنظريةالتىتقومعليهاالبنائيةاالجتماعيةلفيجوتسكى:1-)ب

  فاس بالل  ى ام حمح  ثنا بح  فاس افلا ه )شكل تي دىبا  آدا ا  د دج ادل بألادلب  بح 
بحدبح  ل(    ثدى ل اف دس بألاادى   بح فادادىت حادصددل تحدا حاددل  -بح فاس -اثل   االثه

 اع تثثىت ص   ى. 

  امددج تفاددس بح   ددد م تدد س اددل خددالل بح فى ددل  بح فددى ع بالل  ددى ا  بح نىقشددج  تثددى ل  
 ب خل ل.ب  بء اع 

 حمح  ؤف   أح   ا      اا أه مج بح فى ع بالل  ى ا حاد"هم 

 . أآادب حمد  حا شى    بح ند  بحفال  بمل أالب  بح    ع بحدبح 

  ،   3، 2018يسى    اا تن مس  بح لبي أااى     بء ب خل ل.  أح   ا) 

 ددمل، ا ددى يقدد ي بح   ددد  بح فام ددا اددا صددد " ا ددىي أ  اشددكالت ربت صدداج ) مددى" بح  فا 
   مح ح س بحفلصج حثنىء بح فلاج. 

  بحسقىالت بح فلامجم تق ي حا  فاس ب د ا اسدى  ته  ادا توطدا بحف دد" بدمل ادى يفلاده  ادى
 -204، 2015يسدددفا ح فلا ددده ادددل خدددالل بح فادددس أ  أحددد  بحدددزاالء.   فدددت بحطندددى  ، 

  ا اسى  ته  تقدي بحسقىالت بح فلامج  اا اث أ بح شى فج بمل بح فاس  بح  فاس ب (205
اا ت" ى  بح  ىي بح طادبج  ل طل ل تق يس تدلم ىت حف مدج   آدىثل  بق لبحدىت ادل قثدل 
بح فاددس،    كددل بح واددا  ددل بآدد و با ى فا ددى أصددثح بح دد فاس أزثددل بآدد قالاًل  قددى ً ب  اددا 

 ت" ى  بح  ىي بح طادبج بنفسه. 

 ىت ادا لدد يسدد ط بحف ل بح فى "ام ال خالل تتىحج بحفلصدج حاطدالب حاف دل ادا ا  د د
 .بح فى "  بحف ل بل   بحفل ل حاقمىي )ىأل"شطج بحفا مج بح و افج

العالقة بين األفكاار الرييساة لنظري اب "بيا ياه وفي و ساكب" ومراماذ "نماوذج         -2
 Mustafa& Abu، ) (Oliver,etal, 2012, 5)آدى وشاااير" بمااا يلااب    

Jado,2014,166 ) 
 حصدددفمج(م "ىحدددت هدددذط بح لحادددج به  ىًادددى ادددل بمىلمددده الحادددج بت ددد ب  بح دددى    بح نىقشدددىت ب

  ام دتسكا، حمح  ؤف ب"  اا أه مج ت مأج بحطىحب ح  ىي  أ"شطج بح فاس. 

 فاددل" بمىلمدده حدددل بح دددب " حمددح يفطم ددى  تددلتثا هددذط بح لحاددج  الحاددج بحصددلب  بح فلاددا(
ىحج ال   ي أه مج فثمل" أل"ه  ل  أ"ه ال ي كل أ" ي    بح فاس اى حس   فلع بحطىحب ح 
 بالتزب" ت افه حاث ح  ل بح فلاج  ال ثس ت ى " بح دب " بح فلاا ال" أخل .
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 أزددد  ام دتسدددكا أ" بندددىء بح فلادددج   امدددج بل  ى مدددج  تفى "مدددج   الحادددج بحثندددىء بالل  دددى ا
حمح  دل  أ"   امدج بحد فاس تد س ادل خدالل تفدى " بحطىحدب ادع افا ده  أقلب"ده ا دى يسدى   

 دددى  دددل  بمىلمددده أ" بندددىء بح فلادددج ي دددب أ"  ددد س ربتًمدددى بدبآدددطج  ادددا تادددد ل بح فلادددج، بمن
 بحطىحب "فسه،  حانه  ل  أ" بحثمأج بالل  ى مج ها بح ا تدل  بحصلب  بح فلاا.     

 )ام دتسدكا حددل  تلتثا هذط بح لحادج )فادل"  الحاج اى   بء بح فلاج  بح فامل اا بح فامل
 ادددا تشدددكمل  قددددل بحطدددالب،  بىح دددىحا  بحا دددج فدآدددما حاددد فاس  أ ب" حا فامدددل حمدددح تسدددى  

  .تلتثا )فال" اى   بء بح فلاج  بح ا تفنا   ا بحطىحب ب فاملط ال خالل تطد ل افل بته

 ُيقصدد  ب ددى  بددا بحوثددلبت بح ددا حصددل  ام ددى بحطىحددب اددل بحنشددىل اددع   الحاددج بح  سددمل
  خثلبته اا بح مى" بحف امج،  هذب اى تؤف ط بحثنىثمج بالل  ى مج.  

 هوم نموذج "آدى وشاير" مف -3
ُيفددلا " دددري        ددى ل  )ل"ددهم  ا  د ددج اددل بحففىحمددىت بح لبد ددج ت ضدد ل  دد ً ب اددل 
بأل"شطج بح وططج  بح ن  ج  بح  نىآقج )طل قج ان  مج تقدي  اا أآدىس طدل  اشدكاج  تدرمدف 

اددا  نددد  بح  ل ددب أحمىً"ددى  بح ندددىقت بح فلاددا أحمىً"دددى أخددل ،  ت ددد ا تحددا  ادددع اسدد د  بحن دددد بحفق
 .(130، 2012    ش،   س   ى "،  بحطالب .   طى

أحدد  " ددىري بحدد فاس بحقىث ددج  اددا اثددى ت بحن ل ددج بحثنىثمددج   يز ددى ُيفلادده  أح دد  ا  دد   )ل"دده
حثمىلمه  بالل  ى مج حفم دتسكا اا تن مج ق  بت بحطىحب ادا بندىء افلا ده بنفسده ادل خدالل بمأدج 

 صدددل  اددا أااددى  ل  دد "  اث اددل"  بح فامددل ) ادددل صددفمج تفام مددج تسدد س اددا تسددل ع بح فامددل حا
ل  دددد " حا دصددددل تحددددا قددددلب بت    ضدددد ل هددددذب بحن دددددري أ بددددع خطدددددبت هددددا  بت دددد ب   بح نىقشددددج، 

( تدرددف اددا تدد     بحدحدد " .  أح دد  ا  دد ، اددا، بح فامددل اددا بح فامددل، بح  سددملبح فددى ع بح فل 
2018 ،9). 

بحثىحثج " دري        ى ل  )ل"هم   ال خالل  لع بح فل فىت بحسى)قج، ي كل أ" تفلا
" ددددري حا ددد     بحصدددفا   ضددد ل  ددد " خطددددبت تللبثمدددج ا  ى)فدددج ح ددد     بحفاسدددفج ادددا بح لحادددج 

 –بح ضدى ب بح فلادا -بحثى"د ج تلفز  اا بح فى ل بمل بحطىحب  بح فاس،  ها  بح نىقشىت بحصدفمج
 بح  سمل( ب  ا تن مج بح سىآمج بحواقمج. -بح فامل اا بح فامل
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 مرامذ نموذج "آدى وشاير" إلسراع النمو المعرفب   -4
 يتك ن "ن وش يرد  ى قيري من أربع مراحل عل: اما   امتقم: 

  Concrete Preparation Stageأوًلا:مرحلةاإلعداد)المناقشاتالصفية(:

هددا بح نىقشددىت بح ددا ي ل  ددى بح فاددس اددع بحطددالب حدددل بحنشددىل بح فام ددا  طددل  تنفمددذط، 
ضددددمح بألااددددى  بحلثمسددددج  تاددددد ل ح ددددج تفددددىهس اشدددد لفج بددددمل بح فاددددس  بحطددددالب،  تدددد    ب دددد ا تد 

 )فد  ب"  دىء بحنشدىل(. –أثندىء بحنشدىل  –بح نىقشىت بحصفمج حدل ثال  البحل ها  قثدل بحنشدىل 

 ( 131، 2011 آام ى" تبلبهمس، 
 دور المعلم فب هذه المرملة  

 باه اا بح     ،  فدذح  ت   د  خافمدىت س ت مأج أرهى" بحطالب حطثمفج بحن دري  فمفمج بآ و 
 بح فلامج بح سثقج حدل طثمفج بح دضد  بح لب  ت   سه. 

  ح ا تاد" بح نىقشج اث ل".   طل  بح شكاج  ام س تقسمس بحطالب تحا   " ا  د ىت 

  .امسل  اس ل حف امج بح فاس  ادله حأل"شطج بح ا تؤ   تحا تن مج بح  ى بت بح فلامج 

  حاطالب حا نىقشج ام دى بمدن س  تثدى ل ب  بء حا فثمدل  دل بألاادى  بح دا تدصدادب ت طىء بحفلصج
 ( 576، 2002تحم ى.  أامنج بح ن  ، 

 .بتلى)ج  ل تسىرالت بحطالب ام ى   فال )كمفمج بتلى)ج  ل بأل"شطج بح فام مج بح طل حج 

  .ت   ل بألااى  بحلثمسج بح ا تطلح ى بح   د ىت بح فى "مج 

 بق مد  ارةبقط "ظرمة ف:ي ةرك: بهذه امنرحلة ىمظهر ومك ف: ىمتضح منق ا
   بتثددى  بآددادب بح نىقشددج اددا تنددى ل بح دضددد ىت يسددى   بح دد فاس  اددا ا ددس "فسدده   حدد ب

 ت ممل تي ىبا اا آادفه  رح  ال خالل بح لباه   بء ب خل ل. 

  ا تشد مع بح فاس بح فى "ا حمح يقددي بح فادس ب قسدمس بحطدالب تحدا ا  د دىت صد مل" ب د
 بح فى ل بالل  ى ا بمل أ ضىء بح   د ج.   

(  ادا أ" بحن ددري يضدس 900، 2015 أز ت   بآج   دآف قطىاا، آدفى  اصدطفا، 
 بحف ل بح فى "ا(.  –طل  بألآأاج  –  " بآ لبتم مىت  ن  بح      ان ى  بح دب   بح نىقشج 

Cognitive Conflict Stageثانًيا:مرحلةالتضاربالمعرفى)الصراعالمعرفى(:

ُتف ثل هذط بح لحاج ها بحفال" بح  د  ج اا بحن دري       بح فى ع بدمل بح فدى ا ادل 
خالل تق يس ادقف تفام ا ال   فل اع تدقفىت بحطالب أ  خثلبت س بحسى)قج أ  اع خثلبت اثى دل" 
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مددج،  " م ددج تفلضدددب ح ددى ا ددى يسددثب ح ددس بح مددل"   حدد ب  حىحددج اددل  دد ي بح دددب " اددا بنمدد  س بح فلا
 .حددذح  ت دحدد  حددد   بحطددالب حىحدددج اددل بحصدددلب  بح فلاددا بحددذ   ددد اف س تحددا تنفمدددذ بحنشددىل )  دددىس

 ( 55، 2014 يسل   "مد ، 
األمةةةة ر ام اجةةةةم علةةةة: امنعلةةةةم مراعقةهةةةةق مت ق:ةةةةق امهةةةةدف مةةةةن مرحلةةةةة امتضةةةةقرب 

 امنعرف: ىه:  
 ج حاطالب.تق يس بح دقف أ  بح شكاج اا صد " ا مل" ت فى ع اع بح فى ا بحسى)ق 

  تش مع بحطالب  اا بحن ل تحا بح شكاج ال  ل ىت ا ف  "  او افج ال ألل بحدصدل تحدا
 ( Endler& Bond, 2008, 153حل بح شكاج.  

   .ت لبك ل مع بحطالب اا بأل"شطج بح  ند ج ح ل بح دقف أ  بح شكاج اع بح دلمه بح س  ل ح س 
:Metacognition Stageثالًثا:مرحلةالتفكيرفىالتفكير

 تث أ هذط بح لحاج )ف  ب"  ىء ا  د ىت بحفصل ال بحثنىء بالل  ى ا حا فلاج ال خالل 
بأل"شطج بح ا قدىادب ب دى، حمدح تقددي فدل ا  د دج )ك ى)دج تقل دل  دل بحن دىث  بح دا تدصدات تحم دى، 

 فادس  تنىقش ى اع )ىقا بح   د ىت  بخل بحفصل  ت ثى ل بح   د ىت بألااى   بألآأاج،   قددي بح
)ع ب " بح نىقشىت   طادب ادن س بح فامدل )صددت  دىلق حمفدلا تفامدلهس أثندىء أ بء بح  دىي بح فام مدج. 

 Oliver& Venville, 2017, 52-53) 
تحددا تي ددى  حىحددج اددل بحددد ا  ندد  بحطىحددب ت فادده  دد  ك افنددا اددى    ت دد ا هددذط بح لحاددج

يفاددل ب ددى،  بىح ددىحا اددع" ت  بك يقدددل  اددى يف ددل  ت فادده  دد  ك ح ددىرب يف ددل ب ددذط بحطل قددج  ح ددىرب 
 بحطىحددددددب    مدددددده ب فامددددددلط يسددددددى  ط اددددددا بحدصدددددددل تحددددددا حددددددل بح شددددددكاج أ  بح دقددددددف أ  بحنشددددددىل.

 Mc Cormack, et al, 2014, 2899 ادا ضددء ادى آدثل ت فد   بآد لبتم مىت  بح فامدل ادا  )
امدل )صددت بح ف -بح فامل  ف لحاج ال البحل " دري        دى ل  بح   ثادج ادا  بح سدىرل بحدذبتا

 بحفصف بحذهنا حألااى (. -التفع 
حددذب    ثددل     بح فاددس اددا هددذط بح لحاددج ب دلمدده ا  د ددج اددل بألآددأاج حاطددالب ح لبلفددج 

 تفاملهس أثنىء ت" ى  بح  ىي  بأل"شطج ان ىم 
  اى بح  ا بحذ  تل   ت قمقه؟ 

  أ  بحوطدبت ب أت ب ى،  ح ىرب؟ 

 ( ىحنشىل ؟ هل ف ثت ل مع بألااى  بح   ج  بح لتثطج 
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  ،589 -588، 2013هل ح ي  أااى  أخل  التثطج ب ذب بحنشىل ؟   دآف قطىاا) 

ىةكنن أهن:ة مرحلة امت(ك:ر فة: امت(ك:ةر )مةق ىراء امنعرفةة  فة: "نة وش يرد  ى ةقيري 
 ف: ك "هق 

  تدددال بحدقددت  بح  دد   ندد  بحقمددىي )  ددىي افقددد "    ضدد ل رحدد  ا ددس بح دبقددف  بح شددكالت قثدددل
 ل، ف ى ت ض ل بح وطما  بح  ى)فج ح ق  ل بحزال بحذ  يس  لقه هذب بحف ل.بح سل  اا بح 

  تس س اا افلاج أخطىء بحطالب بح دلد " اا   امىت تفاملهس،  رح   ل طل دل افلادج
بح فاددس خطددد" )وطددد" حامفمددج تقدد ا س  تنددى ح س حا   ددج،  هددذب اددى يسدد ا )ىح  ذيددج بحلبلفددج. 

  (  366 -364، 2011 آام ى" تبلبهمس، 

  ت فدل بح دى " بح فام مددج أزثدل ال "دج  أزثددل  ضددًحى اددا أرهدى" بحطدالب ا ددى يسد س )شددكل
افددىل اددا ت ممددل بحدد    بحسدداثا حاطددالب حادد    بتي ددىبا بح   ثددل اددا  لددد   قدددل "شددطج 

 افال"  ب مج  ا  فج ح ى ت فا ه. 
Bridging Stageرابًعا:مرحلةالتجسير:

ل  ام دى بحطىحدب ادا بحنشدىل بحصدفا ادع خثلبتده ادا ُيقَص  ب ىم  بدا بحوثدلبت بح دا حصد
   (Millar, et al, 2014, 3)بح مى" بحمدامج أ  اا ت ى ب أخل  ح   س. 

 اددا هددذب بحسددمى  اددع" بنددىء بح سددد  بحفال ددج بددمل بأل"شددطج بحصددفمج  بح مددى" بحف امددج أاددل 
بحف امددج، ف ددى أ" ضددل    تخددلبي بحوثددلبت بح فام مددج اددل بتطددى  بحن ددل  تحددا امدد ب" بح طثمقددىت 

 با بحوثلبت بح    " )ىح دب  بح  بآمج ب خل  يسى   اا "قل خثلبت بح فامس تحا ا ىالت بح  بآدج 
 (570، 2011ج.  آنىء آام ى"، بح  ند ج )ىتضىاج تحا تاد ل صد " ا اىااج حا فلا

  امدده ي ددب  اددا بح فا ددمل بتثددى  ا  د ددج اددل بحسددادفمىت اددا بحثمأددج بحصددفمج ت" ددى  
 امج بح      )ىآ و بي " دري         ى ل  ان ىم  
  .تش مع بحطالب  اا بح نىقشج حا فثمل  ل   بث س   ل ىت " لهس اع  االث س  افا م س 

  .ت طىء بحطالب  قت فىا حا فامل اا بح   ىت  بحنشىطىت بح فام مج 

  .تقثل   بء بحطالب )صلا بحن ل  ل ا   ص   ى ال   اه 

 يج بحلبلفج بتي ىبمج )ف  بت"  ىء ال بحقمىي )ىأل"شطج.   ت طىء بحطالب بح  ذ 
 األهمية ال ربوية لنموذج "آدى وشاير"  -5

ت" " دري        ى ل  حه أه مج تلبد ج فثمل" اا   ام ا بح فامس  بح فاس،  هذب اى أز تده 
 بح ىحمجمبأل بمىت  بح  بآىت 
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  فدددى "ا  بألآدددىحمب بح دب  دددج حاددد فاس. يسدددى    ادددا تدحمددد  بألاادددى   رحددد  ادددل خدددالل بحددد فاس بح
 Unwin, 2014, 27)    

  يس س اا تن مج بح دب"ب بحدل ب"مج  هذب اى تدصات تحمه بأل) ى  بح ىحمجم 

  ،( بحدذ  أزد  أ" " ددري        دى ل  يسد س ادا   دى "  بادع 2007) ح  أال أبد ح اج
فمف قال بالخ ثى  ادا بت" ى  ح   تالامذ بحصف بحسى)ع  تن مج اف دي بحذبت ح   س  تو

 اى " بحفادي.

   دددح (Finau, etal, 2018 حمدددح أثثدددت أ" بل"دددىا         دددى ل  ح سدددل ع بحن دددد )
بح فلاا حه أثل افىل اا   ى " بح بافمج  بال" ى  ح   بحطالب، ف ى أ"ه حده تدلثمل تي دىبا 

  اا اس د ىت بح ن مس بحذبتا ح   س اا اى " بحل ىضمىت.

  دح ((Mustafa& Abu Jado, 2014)  بحدذ  أزد  افىحمدج بحن ددري ادا تن مدج )فدت
 ا ى بت بحذفىء بحفىطفا. 

 بنىًء  اا ادى آدثل   ضدح أ" " ددري       دى ل  حده أه مدج فثمدل" ادا بحف امدج بح لبد دج، 
ااددس يق صددل  اددا تن مددج بح دب"ددب بح فلامددج اقددا بددل بح دب"ددب بحدل ب"مددج  بح  ى  ددج  رحدد  ح ددى أتىحدده 

ف ت فل بحطالب يفال " اا بح شكالت  فمفمج حا دى أثندىء بح نىقشدج  بخدل هذب بحن دري ال ادبق
بحصف ا ى  ن ا ح   س     بحفل ل  بحف ل بح فى "ا  بتودىر بحقدلب بت بحصدىثثج   ز د  قد  ت س  ادا 

 بحث ح  بح قصا  ل بح فاداىت  بىح ىحا تطثمل تا  بح فاداىت اا حمىت س بحفىاج.

   Moral Sensitivityية: احملور الثانى: احلساسية اخللق
قثل بح طل  تحا هذب بح دضد  ي ب ت     بحفال" بألآىآمج حه أال  ها بح لبمج بألخالقمج 
أل" بح سىآمج بحواقمج أ حا اس د ىت بح لبمدج بألخالقمدج، حدذب ي دب أ" ت ددبال حد   بحطدالب ح دا 

ت فا س قى   ل  اا افلاج   سنا ح س حل بح شىزل  بح دبقف بألخالقمج بح ا ُتقىبا س اا حمىت س   
 افىهمس أخالقمج ل   "   ك سثد" قمً ى بل  ى مج حذب ي ب بح      ل بح لبمج بألخالقمج. 

 ثانًيا  ال ربية األخالقية             
مفهومالتربيةاألخالقية:-1

بح  ىل بحذ   ن ا آادك بحشوص  اا بح سد د  بحدذبتا ي ُتفلا بح لبمج بألخالقمج )ل" ىم
 سددد د  بالل  دددى ا، ا دددل "ىحمدددج بح ى"دددب بحشوصدددا   ددد س االآدددفج بح لبمدددج بحواقمدددج )ىال تقدددىء  بح
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)ىت"سى" تحا اس د  بح  ب " بحواقمج، ) مح يصثح ربًتى أخالقمج ُت ى س  اا " دد أخالقدا  د ا 
أ"دب  بحفضىثل  بحقمس بحلامفج. أاى  اا بح س د  بالل  ى ا ام د س بح لبد دد" بألخالقمدد" ب لصدمل 

بت تفلا افنا بحف بحج بالل  ى مج  بحفطىء بت"سى"ا  افنا بح سؤ حمج بالل  ى مج ت ىط بح مل ر
 فذح  بح شدى فج بالل  ى مدج ادا ا ى آدج بأل  دىل بحومل دج بح دا تثفدح بحلضدى  بح دب ادا "فددس 

 (33، 2007 اىط ج آىحس، ي. بحضففىء  ر   بح ىلج
 أهدافالتربيةاألخالقيةفىالتعليم:-2

  بح ددد ا بألآىآدددا ادددل تددد     بح لبمدددج بألخالقمدددج أ" دددى تسدددى    ادددا تز  ددد  بحطدددالب ُيفددد
)ىح  ددى بت بحال اددج ح ددل بحصددلب ىت اددا بح دبقددف بألخالقمددج بح ددا قدد  تدددبل  س اددا بح مددى" بحمدامددج. 

 Dolph& Lycan, 2008, 13)   ز ى ت  ثل أه با بح لبمج بألخالقمج اام 
 الب بحوىصج  بالل  ى مج. بتثى  بح سا  بألخالقا اا حمى" بحط -1

 بحق  "  اا تص ب  بألحكىي بح قمقج  اا بح دبقف بحمدامج أ  بح شكالت أ  بألح ب  بح ى  ج.  -2

تلآمخ بحقمس بحاد"مج، اثل بح لبي حقد  بت"سى"  بح فدى " ادع ب خدل ل.  ا د   تبدلبهمس،  -3
2003 ،267  ) 

 ت  ب  طالب ي  ااد" حًسى أخالقًمى  ىحًمى. -4

الب  اا ت     اف دي بحقمس  بح ثى ت بح ا تاد" افمىً ب أآىآًمى  ند  بخ مدى  اسى  " بحط -5
 بحقلب بت بح نىآثج حدل بحقضىيى بألخالقمج. 

أبعادالتربيةاألخالقية:-3

ت  ثددددل أ)فددددى  بح لبمددددج بألخالقمددددج اددددا  بحفالقددددىت بت"سددددى"مج  بت ثددددى ، بح دبطنددددج، بحشددددفد  
  (،  اى    نى هنى هد بح   بحواقام Ma, 2009, 293   بح   بحواقا، بح كس بحواقا(.

    ام ي امملق: )ام رقا:ة امملق:ة 
حق  فى" بحفال بألخالقا ادضع به  ىي ق اىء بح صل مل  فذح  ل مع بألادس بحق ي دج ادل 
اددلس  هنددد   صددمل  غمددلهس اقدد  ر ددل بحفاددل بألخالقددا  ندد  قدد اىء بح صددل مل اددا صددد "  قىثدد  

بحطمددب بحددذ  ي قددل اثددى ت بحف بحددج  بالآدد قىاج  حددب ب خددل ل.  ا  دد    نمددج تدد  د تحددا بحسددادك 
 (39، 1998  دب"، 

ز ى به س بحفالآفج اندذ آدقلبل  أاالطدد"  بألبمقدد  مل  بحدل بقممل ادا بحفصدد  بحق ي دج ثدس 
بحق ي  أ غسطمل،  تداى بتزد نا،  غملهس ال بحفالآدفج ادا بحفصدد  بحدآدطا  فدذح   زى"دت ، 
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ل،     فىيس،  غمدلهس ادا بحفصدد  بح   ثدج )دىح   بحواقدا حمدح أطاقددب  امده  لد" آ مد بت ام
تسدد مىت او افددج ا ددد بتحددزبي حمنددى  بحدبلددب حمنددى  خددل  بحضدد مل حمنددى ثىحددح  بصددمل" أخالقمددج اددا 

 (  279، 2009زثمل ال بألحمى".   ث  بحال س بحم ى"ا، 
  مذهم ام قاة امملق:ة عاد ي قفتربر ي 

ُيف    ىا سثل   أ ل اماسدا بل طى"ا طد  اال" بح   بحواقا، حمح "قل باله  ىي ادل 
"طى  بحفقل تحا بحدل ب"  بحفىطفج حذح   بدا خمل دج بحففدل بت"سدى"ا ) د   ق  تده  ادا بال"سد ىي 

       )Kvist, 2013, 320-Lutzen& Ewalds(بمل بح شى ل بحفل يج  بح شى ل بالل  ى مج. 
 امملق:ة عاد  قفتربر   م(ه ج ام قاة 

 قدد" )ىطنمدج اطل دج ُ دحد  بت"سدى" ادز ً ب ب دى ال ت  دىي تحدا تفامدل أ  تلادل   ُتفلا )ل" ى 
  قاا ف ى ت  ك بحومل  بحشل )  س اثى ل  ت مز بمن  ى . 

   ىظ:(ة ام قاة امملق:ة عاد  قفتربر 
  أ  بحدل ب". بح كس  اا بألافىل بت"سى"مج )ىحومل أ  بحشل يس ن  تحا بحفىطفج 

  .ا لصاج اا طثىثع بحثشل، حذب تشثه حىآج بح  ىل أ  قد" بح فامل 

   ، تن ددد بح ىآددج بحواقمددج )ىح لبمددج بح سددنج،  تضددفف  ددل طل ددل بته ددىل.  اددى ز"  ددكل
2017 ،137) 

   ضددددح ا ددددى آددددثل أ" بح ىآددددج بحواقمددددج  ندددد   ىا سددددثل  تو اددددف  ددددل حدبآددددنى بحو سددددج 
  ك بح  سدآددىت، بمن ددى بح ىآددج بحواقمددج تددلتثا )ددىحومل  تث فدد  بح فل اددج، أل" بح دددبس بحو سددج تدد

    ل بحشل  ه ا ى هد اصا ج بح    ع  بحومل حا  مع.
مفهومالحساسيةالخلقية:-1

ُيقَصددد  ب دددىم تفسدددمل      أافدددىل ب خدددل ل  اشدددى لهس  بحقددد  "  ادددا بح فدددىطف اف دددس ادددا 
اددددا  اىهمددددج  تدقفددددىت فددددل اددددل بحددددذبت بح دبقددددف بألخالقمددددج  ا ددددس فمفمددددج تددددلثمل تصددددلاىت بحفددددل   

  (Butterfield, et al, 2000, 982)   . ب خل ل
ز ددى  لها ددى  تبددلبهمس آددفم   )ل" ددىم  أ ل اسدد د  اددل اسدد د ىت بح لبمددج بحواقمددج بح ددا يفثددل 
ام ددى بحطىحددب  ددل تددلثلط )ددىح دقف أ  بحففددل بحواقددا   فثددل  ددل رحدد  اددا  ددكل حكددس أ  قددلب  اددا 

 .(239، 2001تبلبهمس آفم  ، ل  ى مج  بح  نمج .  تطى  ال بح فى مل بال
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ز ى أ" ى تفنام لفل أص ل بح دبقدف هىادج )ىحنسدثج ال" ثدىط بحفدل ،  بد  " تاد  بح سىآدمج 
قددد  ال ُ ددد  ك بحفدددل  بحقضدددمج بألخالقمدددج حمدددح تشددد ل بحدددد ا بددد  باع  اشدددى ل بحفدددل   فدددذح    بادددع 

  (  Weaver, 2007, 149 اشى ل ب خل ل.  
)ل" ددىم  بح ثدد أ بحواقددا بحددذ    وددذط بحفددل  حنفسدده يقددم  )دده تصددلاىته  أافىحدده،  ز ددى ُتفددلا

 (87، 2013   كس  اا  تصلاىت ب خل ل  أافىح س .   ث  بحدهىب لففل، 
 اددل خددالل بحفددلع بحسددىبل ي كددل تفل ددل بح سىآددمج بحواقمددج تللبثًمددى )ل" ددىم أ ل اسدد د  

 اددا   ددا )كمفمددج تددلثمل تصددلاىته  آددادفمىته  اددل اسدد د ىت بح لبمددج بحواقمددج بح ددا ت فددل  بحطىحددب
 اا ربته  ب خل ل أثنىء تفلضه ح دقف أخالقا اى ام ى س خالحه )فت بح  دى بت بح   ثادج ادا 
 افلادددج بح فدددىهمس بألخالقمدددج، ت   ددد  بح شدددكاج بألخالقمدددج، ا دددس بح شدددكاج بألخالقمدددج، بتودددىر بحقدددلب  

 بالل  ى مج(. بألخالقا، بح فىطف اع ب خل ل، بتثى  بحقدب   

أهميةالحساسيةالخلقية:-2

 ت  ثل أه مج بح سىآمج بحواقمج اا أ" ى تسى   بحطالب  اام 
  .بح دصل تحا قلب  أخالقا صىثب  ص مح 

 .ا س  تطثمل بح فىهمس بحلثمسج بح  ض نج اا بح دبقف بألخالقمج 

 .بح فىال اع ب خل ل  اا أآ  أخالقمج ص م ج حثنىء ا   ع ا اىال 

 مل بحقدب   بالل  ى مج بح ا تسى    ا ت قمل بح دب " بالل  ى ا.تطث 

مهاراتالحساسيةالخلقيةالتىاهتمبهاالبحثالحالىكمايلى:-3

حاا يكد" بحطىحب قى ً ب  اا ت     بح شكاج بألخالقمج اال ب  أ"  ممعرفة امن(قه:م األخالش:ة -1
 فمفمدج تطثمدل  بح فدىهمس  ادا بح دبقدف   ا بثفت بح فىهمس بح لتثطج )ىح دقف،  يكد"  اا

 . بألخالقمج بح ا تدبل ه
  كددل تفل ددل ا ددى "  افلاددج بح فددىهمس بألخالقمددج  تللبثًمددى )ل" ددىم افلاددج )فددت بح فددىهمس   

   بح لتثطج )ىح دقف بألخالقا  فمفمج تطثمق ى اا ادبقف  خل .

بألخالقمدج بح قمقمدج  بخدل  م ق  " بحطىحب  اا بح دصل تحا بح شكاجة ديد امناكلة األخالش:ة -2
 .بح دقف   فثل  ل رح  اا  كل حكس أ  قلب 

 بح دصدددل تحدددا بح شدددكاج      كددل تفل دددل ا دددى "  ت   ددد  بح شدددكاج بألخالقمددج  تللبثًمدددى )ل" دددى
  بألآىآمج اا بح دقف بألخالقا  بح فلا  ام ى )صد " ص م ج   بض ج.
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مل بح دقددف بألخالقددا اددل خددالل م قدد  " بحطىحددب  اددا تدضددمح  تفسددفهةةم امناةةكلة األخالش:ةةة -3
 دددلع بح شدددكاج بألآىآدددمج بح لتثطدددج )دددىح دقف،  فدددذح  ق  تددده  ادددا ت دددى " صدددمىغج بح شدددكاج 

 )صد " أخل . 

 تفسددمل بح دقددف بألخالقددا      كددل تفل ددل ا ددى "  ا ددس بح شددكاج بألخالقمددج  تللبثًمددى )ل" ددى
    ى " صمىغ ه )طل قج أخل .  

 مددى  أاضددل بح ادددل أ  بحثدد بثل بح  ىحددج  بح طل حددج حدددل    امددج بخ اةمةةقو امقةةرار األخالشةة:  -4
قضددمج ل حمددج  ت  ددىي تحددا بح فامددل )شددكل أخالقددا حادصدددل تحددا حددل انىآددب ح ددى .  ت ددى"ا 

 (  7، 2013ا   ، 
 بخ مددى  أاضددل بحثدد بثل اددا      كددل تفل ددل ا ددى "  بتوددىر بحقددلب  بألخالقددا  تللبثًمددى )ل" ددى

 س  بح فى مل بالل  ى مج.بح دقف بألخالقا ب   ىً ب  اا بحقم
م  ت  بك ب"ففدددىالت ب خدددل ل  اشدددى لهس،  بح دحددد  اف دددس ب"ففىحًمدددى ادددل امتعةةةقطف مةةةع ا خةةةرمن -5

 (  83، 2011خالل بح فثملبت غمل بحاف مج  خىصج تفثملبت بحدله .   ب" ب بح نمل، 
  ل ادل    كل تفل ل ا ى "  بح فىطف اع ب خل ل  تللبثًمدى )ل" دىم ت  بك ب"ففدىالت ب خدل

 "ثل" صدت س أ  تفثملبت  ل  س.  
 ت ضددد ل بحقدب ددد  بالل  ى مدددج ادددى  ادددا  بح فدددى   ادددا ااامدددج اةبةةةقع امق اعةةةد االجتنقع:ةةةة   -6

 بحقددددمس  بح ددددلبي بحفددددى بت  بح قىحمدددد   بأل ددددلبا بح  ىا ددددج  اددددا بحن ددددىي بالل  ددددى ا، ب خددددل ل،
 (129، 2010.  آام ى" تبلبهمس، (بتآالامج

 بالح ددزبي )ددىحقمس  بح فددى مل   ى  بحقدب دد  بالل  ى مددج  تللبثًمددى )ل" ددى   كددل تفل ددل ا ددى "  بتثدد
 بح ا ت كس آادك بحطىحب أثنىء تفىااه اع ب خل ل.

 حددد "  اثدددى ت بح فامدددل بحفا دددا( )ىآددد و بي " ددددري        دددى ل   ت ددد ب   حمدددل بح فادددس ح ددد     ( أ
 آىتذ" بح  ك مل   ضفه اا صد ته بحن ىثمج.  لضه )صد ته بأل حمج  اا ا  د ج ال بأل
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 تللبءبت ت  ب  اقمىس بح سىآمج بحواقمج    ات هذط بتللبءبتم ( ب

  ت  ب  بآ ثى"ج ا دى بت بح سىآدمج بحواقمدج بحال ادج حطدالب بحصدف بأل ل بحثدى"د  حا دصدل
 حاقىث ج بحن ىثمج ح  ى بت بح سىآمج بحواقمج.

  د بح ىحامت  ب  اقمىس بح سىآمج بحواقمج  اا بحن 
ت   دد  بح دد ا اددل بح قمددىسم   دد ا هددذب بح قمددىس تحددا قمددىس )فددت ا ددى بت بح سىآددمج  -1

 بحواقمج ح   طالب بحصف بأل ل بحثى"د . 

تددس بنددىء بح قمددىس اددا ضدددء بحقىث ددج بحن ىثمددج بح ددا تددس  ت   دد  ا ددى بت بح سىآددمج بحواقمددجم -2
 .بأل ل بحثى"د   بح دصل تحم ى حمح تس بالتفى   اا آت ا ى بت انىآثج حطالب بحصف

( ادقًفددى  تددس صددمىغج بح فام ددىت بح ددا 26 تضدد ل بح قمددىس    صددمىغج افددل بت بح قمددىس -3
  تسى    اا ا س بحطالب حا لع بألآىآا ال بح قمىس  فمفمج بتلى)ج  امه.

 لع بح قمىس اا صد ته بأل حمج  اا ا  د ج ال بألآدىتذ" بح  ك دمل  رحد  حا فدلا  -4
 .بحال اج ف يالت بح اا   بث س    ل 

تددس ت ل ددب بح قمددىس )فدد   لضدده  اددا بح  ك ددمل   لددلبء بح فدد يالت بح ددا أل فدددب  ام ددى  -5
( طىحثدددج ادددل طىحثدددىت بحصدددف بحثدددى"ا بحثدددى"د  بحفدددىي 40 ادددا  مندددج بآددد طال مج قدبا دددى 

بح ى)فدج ت ب "   دلب " دس بح فام مدج    بحش م  ا    آىاا بحفلبقا بحثى"د ج بندىت( )   آج
 ح  ح سىبم ا ىا ج بحشلقمج،  ر

 اس.ــــات املقيــــ: ثبأواًل

 قدددد  تددددس حسددددىب  ثددددى بت بح قمددددىس )طددددل ق مل  بأل حددددا  هددددا حسددددىب افىاددددل أحفددددى فل "ثددددى  
Cronbach’s Alpha  ،ح فل بت بح قمىس فكل، اع حذا   لج بح فل " ادل بح  لدج بحاامدج حا قمدىس

بح  لدددج بحاامدددج حا قمدددىس فكدددل  بحطل قدددج بحثى"مدددج هدددا حسدددىب افدددىاالت بال تثدددىل بدددمل   لدددج بح فدددل "   
 (1ف ى هد ادضح )   ل    SPSS. Ver. 16 بالتسى  بح بخاا(( )ىآ و بي بل"ىا 
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 (1جدول )
 معامالت ألفا ومعامالت مفردات مقياس احلساسية اخللقية بالدرجة الكلية للمقياس 

 (40فى حالة حذف درجة املفردة من الدرجة الكلية للمقياس )ن=

 رقم
 املفردة

ل معام
 ألفا

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكلية للمقياس

رقم 
 املفردة

معامل 
 ألفا

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكلية للمقياس

1 0,897 0,412** 14 0,890 0,664** 
2 0,896 0,416** 15 0,894 0,517** 
3 0,897 0,440** 16 0,892 0,578** 
4 0,895 0,456** 17 0,895 0,477** 
5 0,895 0,495** 18 0,893 0,536** 
6 0,894 0,531** 19 0,891 0,615** 
7 0,894 0,488** 20 0,889 0,715** 
8 0,893 0,535** 21 0,895 0,523** 
9 0,890 0,709** 22 0,894 0,499** 
10 0,894 0,513** 23 0,894 0,517** 
11 0,891 0,692** 24 0,892 0,603** 
12 0,891 0,629** 25 0,893 0,545** 
13 0,895 0,474** 26 0,895 0,493** 

 0,897 معامل ثبات املقياس ككل بطريقة ألفا كرونباخ

 (0,01**  بل تحصىثًمى  ن  اس د          
( أ" افىال أحفى حال افل " أقل ادل أ  يسدى   افىادل أحفدى حا قمدىس 1  ضح ال ل  ل  

 مدع افدىاالت بال تثدىل بدمل   لدج فدل زكل، ا دى يشدمل تحدا أ" ل مدع افدل بت بح قمدىس ثىب دج  ل
افددل "  بح  لددج بحاامددج حا قمددىس  اددا حىحددج  لددد    لددج بح فددل " اددا بح  لددج بحاامددج حا قمددىس(  بل 

( ا دددى  دد ل  ادددا بالتسدددى  بحدد بخاا  ثثدددىت ل مددع افدددل بت اقمدددىس 0,01تحصددىثًمى  نددد  اسدد د   
 بح سىآمج بحواقمج.
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 ثانًيا: صدق املقياس.
"(  بح  ددى بت بحفل مددج ح قمددىس بح سىآددمج بحواقمددج )ىآدد و بي تددس حسددىب صدد    زددل افددل 

 رح   ل طل ل حسىب افىادل بال تثدىل بدمل   لدج بح  دى "  بح  لدج   SPSS. Ver. 16بل"ىا  
 بحاامج حا قمىس اا حىحج حذا   لج بح  ى " ال بح  لج بحاامج حا قمىس. 

 (2جدول )

 خللقيةمعامالت صدق املهارات الفرعية مبقياس احلساسية ا
 مستوى الداللة اإلحصائية معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس املهارات م
 0,01 0,889 معرفة املفاهيم األخالقية 1
 0,01 0,800 حتديد املشكلة األخالقية 2

 0,01 0,761 فهم املشكلة األخالقية 3

 0,01 0,817 اختاذ القرار األخالقى 4

 0,01 0,841 التعاطف مع اآلخرين 5

 0,01 0,774 اتباع القواعد االجتماعية 6

( تثمل أ" قم ج ص   بح  ى بت بحفل مدج ح قمدىس بح سىآدمج بحواقمدج 2 ال خالل ل  ل  
 .(،  ها قم ج التففج حص   هذب بح قمىس0,889 -0,761ت لب   بمل  

 ثالًثا: زمن اإلجابة على املقياس:  
(  قمقج تقل ًثى  ق  بح زات 33ت بح قمىس  هد  تس ت     بحزال بحال ي حإللى)ج  اا افل ب

  .بحثىحثج ب ذب بحزال  ن  تللبء بح طثمل بحقثاا  بحثف   حا قمىس  اا بح   د  مل
   ( 26بحصدددد " بحن ىثمدددج حا قمدددىسم ادددل ً ب )دددىحوطدبت بحسدددى)قج أصدددثح بح قمدددىس اكدً"دددى ادددل

 ادقًفى اد    اا بح  ى بت بحفل مج حا قمىس.
                        - تض ل بح لبحل بح ىحمجما":  امتيرمم امن:د ش 
بحث ددح قثاًمددىم تددس تطثمددل اقمددىس بح سىآددمج بحواقمددج  اددا ا  ددد  ا بحث ددح  ب" تطثمددل أ  (أ 

 ب" ي،  قد  ُ   دا  ند  بح طثمدل بحقثاددا أل 2018  3 11 )صدد " قثامدج  ددي بألحد  بح دبادل
 فمفمددج بتلى)ددج  ن ددى ادددع بحث ددح اددى  اددا  تفل ددل بحطىحثددىت )ىح دد ا اددل تادد  بأل  بت 

بالح زبي )دىحزال بح  د   حإللى)دج  ادا بح قمدىس ثدس تصد مح أ  بت بحث دح   صد    لىت دى 
 ت  مً ب حا فىح ج بتحصىثمج(.
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تدددد      حدددد "  اثددددى ت بح فامددددل بحفا ددددا( حا   د ددددج بح  ل ثمددددج )ىآدددد و بي " دددددري       (ب 
بح ف دى "  قدىي )ىح د       ى ل ، اا حدمل تد  س بح   د دج بحضدى)طج )ىآد و بي بحطل قدج 

 افاس بحفصل. ح ذط بح   د ج

بح طثمل بحثف   أل  بت بحث حم )ف  بال"  ىء ال ت     بحدحد " ح  دد  ا بحث دح قىادت  (ي 
  4  22 دددي  بحثىحثددج ب طثمددل اقمددىس بح سىآددمج بحواقمددج )فدد ًيى  اددا ا  ددد  ا بحث ددح

ل بح قمدىس  بفد  بال"  دىء ،  ق  ُ   ا اا بح طثمل بحثف   بالح زبي ب فام ىت   اي2018
ال بح طثمدل تدس تصد مح أ  ب  تلى)دىت بح الامدذ  تدس  صد  بحد  لىت ح فىح   دى تحصدىثًمى 

  تفسمل بحن ىث . 

 

 الختبار صحة الفرض األول من فروض البحث، والذى ينص على أنه:
ب بح   د ددددج بحضددددى)طج  بح   د ددددج  دلددد  اددددل   بل تحصددددىثًمى بدددمل ا دآددددطا   لددددىت طدددال -1

بح  ل ثمج اا بح طثمل بحثف   ح قمىس بح سىآمج بحواقمج فكدل  ادا ا ى بتده بحفل مدج فدل  ادا 
 ح " حصىحح بح   د ج بح  ل ثمج.

( اا حسدىب (Spss. Ver. 16حا  قل ال ص ج بحفلع ال   اه تس بآ و بي بل"ىا  
     رح   ل طل لم قمس  ت( ح الحج بحفل  بمل ا  د  مل اس قا مل،

حسددددىب قددددمس  ت(م ح الحددددج بحفددددل  بددددمل ا دآددددطا   لددددىت طددددالب بح   د ددددج بحضددددى)طج  (أ 
  ضددددح  لددددد  اددددل   بل تحصددددىثًمى  ندددد  ،  بفدددد  حسددددىب قددددمس  ت(  بح   د ددددج بح  ل ثمددددج

( بدددمل ا دآدددطا   لدددىت طدددالب بح   د دددج بحضدددى)طج  بح   د دددج 0,01اسددد د   الحدددج  
بح سىآدمج بحواقمدج فكدل  ادا ا ى بتده بحفل مدج فدل  بح  ل ثمج ادا بح طثمدل بحثفد   ح قمدىس

  اا ح "  رح  حصىحح بح   د ج بح  ل ثمج.

 الختبار صحة الفرضني الثانى والثالث من فروض البحث:
 م ىماص ام(رض امثق":، ىام(رض امثقمث عل: أ"ه

 دلدد  اددل   بل تحصددىثًمى بددمل ا دآددطا   لددىت طددالب بح   د ددج بح  ل ثمددج اددا بح طثمقددمل  -1
ثاددا  بحثفدد   ح قمددىس بح سىآددمج بحواقمددج فكددل  اددا ا ى بتدده بحفل مددج فددل  اددا حدد " حصددىحح بحق

 بح طثمل بحثف  .
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تدل  اى امج الآ و بي " دري        ى ل  اا تن مج بح سىآدمج بحواقمدج حد   طدالب بحصدف  -2
 بأل ل بحثى"د . 

 حا  قل ال ص ج بحفلضمل ال   اه تس اى  اام

( ادا حسدىب قدمس  ت( ح الحدج بحفدل  (Spss. Ver. 16"دىا  تس بآ و بي بل حرقب ش:م )ا     أ 
 بفدد  حسددىب قددمس ( بددمل ا دآددطا   لددىت بح   د ددج بح  ل ثمددج اددا بح طثمقددمل بحقثاددا  بحثفدد  

( بدددمل ا دآدددطا   لدددىت 0.01  ضدددح  لدددد  ادددل   بل تحصدددىثًمى  نددد  اسددد د   الحدددج   ت( 
ىس بح سىآددمج بحواقمددج فكددل طددالب بح   د ددج بح  ل ثمددج اددا بح طثمقددمل بحقثاددا  بحثفدد   ح قمدد

  اا ا ى بته بحفل مج فل  اا ح "  رح  حصىحح بح طثمل بحثف  . 
تددس بح فددلا  اددا اى امددج بح فىح ددج بح  ل ثمددج اددا تن مددج حرةةقب فقعل:ةةة امنعقميةةة امتيرمب:ةةة    ب 

بح سىآمج بحواقمج فكل  بح  ى بت بحفل مج فل  اا ح " ح   طالب بح   د دج بح  ل ثمدج ادا 
  بحثف  ،  رح  ) سىبم -حقثاابح طثمقمل ب

   ىث  "سثج بحاسب بح ص  ج 3"سثج بحاسب بح ص  ج ل  زتم   دضح ل  ل " ) 
 (3جدول )

   نسبة الكسب املصحح ل عزت لكل مهارة من مهارات احلساسية اخللقية
 ىبالنسبة للمجموعة التجريبية فى التطبيقني القبلى والبعد 

 البيان                          
 املهارة

 النهاية
 العظمى

نسبة الكسب  املتوسط
 املصحح

 الفاعلية
 البعدى القبلى

 فعاًلا ومقبوًلا 1,8 17,556 8,472 5 معرفة املفاهيم األخالقية

 متوسط الفاعلية 1,6 20,333 10,750 6 حتديد املشكلة األخالقية

 فعااًل ومقبوًلا 1,8 14,194 7,028 4 فهم املشكلة األخالقية

 متوسط الفاعلية 1,6 13,417 6,917 4 اختاذ القرار األخالقى

 متوسط الفاعلية 1,7 14,194 7,222 4 التعاطف مع اآلخرين

 متوسط الفاعلية 1,6 10,500 5,944 3 االجتماعية اتباع القواعد

 متوسط الفاعلية 1,7 90,194 46,333 26 املقياس ككل

ثج بحاسدب بح صد ح حا   د دج بح  ل ثمدج ادا ( أ" قدمس "سد3  ضح ال بح د  ل بحسدىبل  
 -1,6اقمىس بح سىآمج بحواقمج فكل  اا ا ى بته بحفل مج فل  اا ح " ها قمس التففج اى بمل  
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(  بىح ددددىحا يف ثددددل " دددددري        ددددى ل  ا دآددددا بحفى امددددج  اًقددددى حا دددد   بحددددذ  حدددد  ط   ددددزت  1,8
ا دا  )ىآد و بي " ددري        دى ل  ر  حافى امج،  هذب يفنا أ" ت      ح "  اثدى ت بح فامدل بحف

اى امددج اددا تن مددج ا ددى بت بح سىآددمج بحواقمددج فكددل  بح  ددى بت بحفل مددج فددل  اددا حدد " حدد   طددالب 
 بح   د ج بح  ل ثمج.

  ( بحن دددىث  بح لتثطدددج )  دددس  قدددد" تدددلثمل 4 دضدددح لددد  ل   حرةةةقب حيةةةم ىشةةة : امتةةة  :ر
 بح فىح ج بح  ل ثمج

 (4جدول )
2قيم )

ɳ( ،)d ربع أوميجا )م(، وقيمω
( ومقدار حجم وقوة تأثري املعاجلة التجريبية فى تنمية احلساسية 2

 اخللقية ككل واملهارات الفرعية كل على حدة لدى طالب اجملموعة التجريبية فى التطبيقني القبلى والبعدى
 البيان                                 

 املهارة

درجة 
 احلرية

قيمة 
 )ت(

قيمة 
(2

ɳ) 

قيمة 
(d) 

حجم 
 التأثري

قيمة 
(ω

2) 

قوة 
 التأثري

 كبري 0,902 كبري 8,937 0,952 26,436 35 معرفة املفاهيم األخالقية

 كبري 0,889 كبري 8,370 0,946 24,760 35 حتديد املشكلة األخالقية

 كبري 0,866 كبري 7,514 0,934 22,226 35 فهم املشكلة األخالقية

 كبري 0,783 كبري 5,615 0,887 16,608 35 اختاذ القرار األخالقى

 كبري 0,911 كبري 9,415 0,957 27,850 35 التعاطف مع اآلخرين

 كبري 0,773 كبري 5,442 0,881 16,099 35 اتباع القواعد االجتماعية

 كبري 0,975 كبري 18,399 0,988 54,426 35 املقياس ككل

   2 ( ب تفى  قم ج 20  ضح ال بح   ل بحسىبل
ɳت بح سىآمج بحواقمج فل  اا ح " ( ح  ى ب

( ا  دلب   ادى d(،  أيًضى ب تفى  قم دج  0,988 -0,881 حا قمىس فكل حمت ت لب   اى بمل  
(  هدا تف ثدل قم دج التففدج لدً ب ا دى  د ل  ادا اى امدج بحن ددري ادا 18,399 -5,442بمل  

الب بح   د ج تن مج ا ى بت بح سىآمج بحواقمج فكل  بح  ى بت بحفل مج فل  اا ح " ح   ط
 بح  ل ثمج.

 ب تفى  قم ج البع أ ام ى ω
(  ها قمس  ىحمج تشدمل 0,975 -0,773( ا ا ت لب   اى بمل  2

ا دى بت بح سىآدمج بحواقمدج فكدل تحا قد" بح فىح ج بح  ل ثمج  " دري        ى ل ( اا تن مدج 
قثددددل   س بح  دددى بت بحفل مدددج فدددل  ادددا حددد " حددد   طدددالب بحصدددف بأل ل بحثدددى"د ،  بىح دددىحا  ددد

     بحفلضمل بحثى"ا  بحثىحح ال ال ع بحث ح. 
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 مناقشة نتائج تطبيق مقياس احلساسية اخللقية:  
 )ىآ قلبء بحن ىث  بحسى)قج   ضح اى  اام 

 أوًلا  فيما ي علق ب فسير الفرض األوذ
   بمل ا دآطا   لدىت طدالب بح   د دج 0,01 لد  ال   بل تحصىثًمى  ن  اس د   الحج )

بح   د ددج بح  ل ثمدددج اددا بح طثمددل بحثفددد   ح قمددىس بح سىآددمج بحواقمدددج فكددل  ادددا بحضددى)طج   
ا ى بته بحفل مج فل  اا ح "  رح  حصىحح بح   د ج بح  ل ثمج،  هدذب  للدع تحدا أ" ا دآدا 
  لىت طالب بح   د ج بح  ل ثمج ادا اقمدىس بح سىآدمج بحواقمدج فكدل  ادا ا ى بتده بحفل مده 

 ا   لددىت طددالب بح   د ددج بحضددى)طج اددا "فدد  بح قمددىسزددل  اددا حدد " يفددد  )كثمددل ا دآدد
 ت ل هذط بحن م ج  اا اى امج " دري        ى ل  اا تن مج ا ى بت بح سىآمج بحواقمج فكل 

  اا ا ى بته بحفل مج فل  اا ح " ح   طالب بح   د ج بح  ل ثمج. 
   ثانًيا  فيما ي علق ب فسير الفرض الثانب 

  بمل ا دآطا   لدىت طدالب بح   د دج 0,01اس د   الحج    لد  ال   بل تحصىثًمى  ن )
بح  ل ثمج اا بح طثمقمل بحقثاا  بحثف   ح قمدىس بح سىآدمج بحواقمدج فكدل  ادا ا ى بتده بحفل مدج 
زل  اا ح " حصىحح بح طثمل بحثف  ،  هذب  للع تحا أ" ا دآا   لدىت طدالب بح   د دج 

بحواقمدددج  أ  )فددد  ) دددح بحدحددد " بح  بآدددمج  بح  ل ثمدددج ادددا بح طثمدددل بحثفددد   ح قمدددىس بح سىآدددمج
)ىآ و بي " دري        ى ل ( أزثل ال ا دآا   لىت س اا بح طثمل بحقثادا حدنف  بح قمدىس 
 أ  قثل ) ح "ف  بحدح " بح  بآمج )ىآ و بي " دري        ى ل (،  ت ل هذط بحن م ج  اا 

ج فكدل  ادا ا ى بتده بحفل مدج ادا تن مدج ا دى بت بح سىآدمج بحواقمداى امج " ددري        دى ل  
زل  اا ح " ح   طدالب بح   د دج بح  ل ثمدج ادا بح طثمدل بحثفد  ،  ت فدل هدذط بحن م دج ادع 

(،   Sadler, 2004  " دددىث  بحف  ددد  ادددل بحث دددد   بح  بآدددىت بحسدددى)قج اثدددل ) دددح فدددل ادددل
You, 2014)(  ،Tongsuebsai, et al, 2015 .) 

    لثثالًثا  فيما ي علق ب فسير الفرض الثا

 زشفت بحن ىث  بحسى)قج  ل ص ج بحفلع بحثىحح  لم 
  اى امج بآ و بي " دري        ى ل  اا تن مج بح سىآمج بحواقمج ح   طدالب بحصدف بأل ل

 بحثى"د .
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 ينكن ة(ر:ر ومك كنق يل:  

  تففمل بح   د ىت بح فى "مج  بح شى فج اا بأل"شدطج بح دا تطدل  أثندىء بح د     آدى   ادا
ى بت بح سىآددددمج بحواقمددددج اثددددل  بح فددددىطف اددددع ب خددددل ل، بتثددددى  بحقدب دددد  تن مددددج )فددددت ا دددد

(،  زل س هدالل، اىط دج 2007بالل  ى مج(،  هذب اى أز ط ) ح فل ال  أال أبد ح اج، 
(، حمددح أزدد ب  اددا أ" " دددري        ددى ل  يسدد س اددا تن مددج بح دب"ددب 2015بح ثددد  ، 

 بحدل ب"مج ح   بحطالب.  
 شددكل أآىآددا  اددا بح دبقددف  بح شددكالت خىصددج اددا الحاددج ب   ددى  " دددري        ددى ل(  

بحصددلب  بح فلاددا آددى   بحطىحثددىت اددل خددالل بح دددب   بح نىقشددج  اددا تن مددج ا ددى بت أخددل  
ا ددددس  -ت   دددد  بح شددددكاج بألخالقمددددج -حا سىآددددمج بحواقمددددج اثددددل  افلاددددج بح فددددىهمس بألخالقمددددج

 (. 2014بح شكاج بألخالقمج(،  هذب اى أز ط ) ح  أامل" بحقنى  ، 

  آىه ت الحاج بح فامل اا بح فامل اا تن مج ا ى " بتوىر بحقلب  بألخالقا  رح  ال خالل
 تدلمه أآأاج حاطىحثىت ت فا ل يف " بح فامل ال" أخل  حادصدل تحا قلب بت ص م ج. 

  تدددامل لددد  اددل   لدد ب"ا  بخددل بحفصددل آدد ح حاطىحثددىت )ىح فددى الت بالل  ى مددج  بحف ددل
  ددمح ح ددل بح ل ددج حا نىقشددىت بح دضددد مج ا ددى أ   تحددا ت سددمل ضدد ل بح   د ددىت ا ددى 

 Mustafa& Abu)بح دب"دددب بحدل ب"مدددج حددد   ل،  هدددذب ادددى أزددد   امددده ) دددح فدددل ادددل 

Jado,2014)،  Finau, etal, 2018 .) 

   اا ضدء اى تدصل تحمه بحث ح ال " ىث ، ي كل تق يس بح دصمىت بح ىحمجم
 قدددد  بحندددد  بت  بح ددددؤت لبت بح ددددا ت ددددح بح فا ددددمل  اددددا بآدددد و بي أحدددد   بالآدددد لبتم مىت  -1

  بحن ىري بح   آمج اا تفامس بحطالب.

ضل  " تد   ب بح فا دمل ادا بح د ب س  ادا  اد  ا دى بت بح سىآدمج بحواقمدج ادا   امدج   -2
 بح      ح ى ح  ى ال أه مج تلبد ج اا حمى" بحطالب.

حاطددددالب  لب ددددا بحفدباددددل بحفمز قمددددج اددددا بحفصددددل،  فددددذح   تدددددامل انددددى  تفام ددددا انىآددددب -3
يسى  هس  اا بح دب   بح نىقشج  بحف دل بح فدى "ا ادع )فضد س بحدثفت أثندىء بحقمدىي )دل بء 

 بأل"شطج بح فام مج.   

 بآ  الل  قت بح صج بالآ  الل بألاثل اا تنفمذ بأل"شطج  بحدآىثل بح فام مج. -4
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دري        دددى ل  حاصدددفدا بح  بآدددمج بألخدددل  ضدددل  " تددددامل أ حدددج بح فادددس )ىآددد و بي " ددد -5
)ىح لحاج بحثى"د ج اا اى " بحفاسفج،  ت   ب بح فا مل  اا فمفمج تنفمذ بحد   س )ىآد و بي 

 بحن دري.   

ضل  " بته  ىي )ىآ و بي " دري        ى ل  اا ت     )قمج بح ددب  بحفاسدفمج )ىح لحادج  -6
بح نطدل( ح دى حده ادل اى امدج ادا  -بالل  دى   ادس - اس بحدنف  -بحثى"د ج  بح لبمج بحدطنمج

 تن مج ا ى بت بح سىآمج بحواقمج. 

 ف: ض ء مق أ قرا إم:ه "تقئ  امب ث ينكن ةقديم امنقترحقا امتقم:ة  
 ح " اق لحج اا بحقمس بحفاسفمج  قمىس أثل ت   س ى  اا تن مج بح سىآمج بحواقمج  بفت  -1

 بحفقل ح   طالب بح لحاج بحثى"د ج.    ى بت

اى امددج بآدد و بي ادد خل بح  امددل بألخالقددا ح دد     بحفاسددفج اددا تن مددج بح سىآددمج بحواقمددج  -2
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بي " دري        ى ل  ح      بحفاسفج ادا تن مدج )فدت بح  دى بت بح مىتمدج اى امج بآ و  -4
  ا ى بت بح فامل بحفامى ح   طالب بح لحاج بحثى"د ج.
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Abstract 

The Current Study aimed at Investigating the Effectiveness of 

utilizing “Adey and Shayer” Model in Teaching Philosophy to develop 

Moral Sensitivity of First Year Secondary Stage Students, The Study 

required teaching “Scientific Thinking Principles Unit” from the 

Philosophy book Syllabus of First Year Secondary Stage Students in 

light of “Adey and Shayer” Model Steps. The researcher prepared a 

Moral Sensitivity Scale as an instrument to measure the Students ؙ  Levels 

of Moral Sensitivity, the Sample of the Study included a number of (76) 

Students divided into two groups, control group (40) and experimental 

group (36), the results of the Study indicated the Effectiveness of “Adey 

and Shayer” Model in developing Moral Sensitivity Skills of the First 

Year Secondary Stage Students. 


