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االنتًاء ادلهني دلعهًي انرتتيح انفنيح وعالقته مبستىي حتصيهه
اندراسي انساتق

أ.و.د .نشعح كزيى عذاب
و.و .حسن صاحة

انفصم األول :يشكهح انثحث:

يعد المعمـ عنص اًر مهماً مف عناصػر العمميػا البريةيػا ن ،المصػدر ا اااػي لممعرفػا ،ياعبيػار

صاحب مهنا مطالياً يبةفير معمةمات كافيا لمنجاح في مهنب  ،ةالعنصر ا اااي الذي يشػبرؾ مػ

ا ارة ةالمجبم في برييا الفػرد ،ةلػ دةر كييػر ةمبعػدد ،فهػة واوػد ةمةجػ لمعمميػا البريةيػا ،ةيػذهب

الي ػزاز  9:9:إلػػا اف دةر المعمػػـ عمةم ػاً يمثػػؿ  %06مػػف الب ػ ثير فػػي بكػػةيف المػػبعمـ يينمػػا بشػػبرؾ
العناصر ا خرى في العمميا البريةيا يػ %06فقط

(البزاز :8?>? ،ص.)8>0

ةبػػيدي ط اروػػؽ البػػدريس دة اًر مهم ػاً فػػي هػػذا المجػػاؿ بػػدف المعمػػـ إلػػا ا اػػبفادة مػػف ي ػرام

إعػػداد ةبدريا ػ فبجعم ػ يجػػدد ةييبكػػر مػػف الةاػػاوؿ ماينااػػب الػػدرس ،يػػؿ ةيبعػػدى ا مػػر هػػذا إلػػا
(صديؽ :9:98 ،ص.)87

إعداد نفا ماية ً عف المجبم الذي يدرا

لذا يات انبماء المعمـ المهني يصةرة عاما ةمعمػـ البرييػا الفنيػا يصػةرة خاصػا ةبطػةير كفايبػ

المهنيا أم اًر ضرةرياً لنجػاح العمميػا البعميميػا يةصػف ا داة المنفػذة ةالفاعمػا فيهػا ةمهنػا البعمػيـ بعػد
مف المهف الفنيا البي بحباج إنبماءاً مهنياً لمف يقةـ يهػا ،ةبكػةف لديػ

معمةمػات أةاػ ممػا هػة فػي

الدرااا المقررة.

ةود أحرزت البرييا الفنيا بقدماً كيي اًر في الانةات ا خيػرة ةهػذا يعػد ع مػا يػارزة فػي حيابنػا

المعاصػ ػرة ةدل ػػي ً عم ػػا المكان ػػا المرمةو ػػا الب ػػي ببيةأه ػػا الفن ػػةف ف ػػي حي ػػاة الن ػػاس ةاهبمام ػػابهـ ةاف

البطةرات النةعيا البي حدثت في مجاؿ البرييا الفنيا ماهي إ نبيجا هبمامات المجبم ةالقاوميف
يالبرييا الفنيا ةعمـ النفس.

ةبيكػد نبػاو الد اراػػا البػي أج ارهػا (يةاػػؼ )9:97 ،فػي لينػاف ضػػرةرة الب كػد فػي ميااػػات

إعػػداد المعممػػيف مػػف بزةيػػد الداراػػيف دةاعػػدادهـ ااعػػداد المهنػػي الػػذي يمكػػنهـ مػػف اانبمػػاء المهن ػي
ةالبػػزةد يػػالخيرات ةالمهػػارات ةا بجاهػػات البػػي بجعمهػػـ وػػادريف عمػػا مزاةلػػا مهنػػا البعمػػيـ ةبرف ػ مػػف
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مابةى أداوهـ ةبحفزهـ عما اايداع ةالبجديد يما ييدي إلا رف مابةى العمميػا البعميميػا-البعمميػا.

(يةاؼ :9:97 ،ص)19

ةفػي د اراػػا أج ارهػػا (هيػػةز )9::1 ،فيمػػا يبعمػػؽ ييرنػام إعػػداد المعممػػيف المقبػػرح ركػػز فيهػػا

عم ػػا م ػػا يج ػػب اف يعرفػ ػ المعمم ػػةف م ػػف خػ ػ ؿ ه ػػذ اليػ ػرام ةم ػػاهي الخيػ ػرات ا كاديمي ػػا ةالمهني ػػا
ةالعمميػػا البػػي يجػػب اف يبعممهػػا المعممػػةف مػػف خ ػ ؿ هػػذ الي ػرام ةالبركيػػز عمػػا ا نبمػػاء المهنػػي

ةمخرجات يرام إعداد المعمميف ،ةبييف هذ الدرااا اف يرنام إعداد المعمميف يجب اف يحبةي
عما ث ثا مكةنات رويايا هي:

 .9ثقافا عاما.

 .1ثقافا بخصصيا
 .1ثقافا مهنيا.

)(Hughes, 1993: P.82
ةعمػػا ضػػةء مػػا بقػػدـ يحػػاةؿ الياحػػث بعػػرؼ مػػدى ا نبمػػاء المهنػػي لمعممػػي البرييػػا الفنيػػا

ةع وب يمابةى بحصيمهـ الدرااي الاايؽ ةيمكف بحديد مشكما هذا اليحث مف خػ ؿ ااجايػا عػف
ا اوما اآلبيا:

 هػػؿ هنػػاؾ ع وػػا يػػيف ا نبمػػاء المهنػػي ة ماػػبةى البحصػػيؿ الد اراػػي الاػػايؽ لمعممػػي البرييػػاالفنيا؟

 كيػػؼ يمكػػف إيجػػاد ع وػػا يػػيف ا نبمػػاء المهنػػي ةماػػبةى البحصػػيؿ الد اراػػي الاػػايؽ لمعممػػيالبرييا الفنيا؟

 مػػا وػػةة الع وػػا يػػيف ا نبمػػاء المهنػػي ةماػػبةى البحصػػيؿ الد اراػػي الاػػايؽ ةابجاههػػا لمعممػػيالبرييا الفنيا؟

أهًيح انثحث :

يمكف اف ببجما أهميب يما ي بي:

 -9ي بي هذا اليحث خطةة عمميا مضاعفا لمةاو العممػي ةالبريػةي فػي كميػا البرييػا ا اااػيا ةهػة
محاةلا عمميا مبةاضعا لكي يكشؼ الصػةرة أمػاـ المخططػيف ةمنفػذي القػ اررات العمميػا بخػاذ

ااجراءات ال زما في بعزيز ا نبماء المهني في الميااات البريةيا.

 -1اف اليحػػث فػػي بصػػدي لما ػ لا ا نبمػػاء المهنػػي لمعممػػي البرييػػا الفنيػػا ياػػهـ ي ػ شػػؾ فػػي دعػػـ
مػػادة البرييػػا الفنيػػا ةايضػػيؼ ارفػػداً بخػػر لممكبيػػا البريةيػػا يفيػػد العػػامميف ةاليػػاحثيف فػػي حقػػؿ
الدرااا عاما ةمادة البرييا الفنيا خاصا.
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 -1ببضح أهميػا اليحػث كةنػ خطػةة عمميػا جديػدة لػـ يجػر البطػرؽ إليػ اػايقاً فػي وطرنػا ،يحاػب
عمـ الياحث هذا مف ناحيػا ،ةمػف ناحيػا أخػرى إف اليحػث يقػةـ يد اراػا اروػدة باػعا إلػا معرفػا

الع وا ييف ا نبماء المهني ةع وب يمابةى البحصيؿ الدرااي الاايؽ.

أهداف انثحث:

يهدؼ اليحث الحالي إلا:

 -9معرفػ ػػا ماػ ػػبةى ا نبمػ ػػاء المهنػ ػػي لمعممػ ػػي البرييػ ػػا الفنيػ ػػا بيع ػ ػاً لمب يػ ػػر (الميهػ ػػؿ ،ةالجػ ػػنس،
ةالمرحما ،ة مدة الخدما.)

 -1معرفا الفرةؽ ذات الد لا ااحصاويا في ا نبماء المهني لمعممي البرييا الفنيا بيعاً لمب ير أ-
الميهؿ ب-الجنس جػ-المرحما د-مدة الخدما.

 -1معرفػػا وػػةة ةابجػػا الع وػػا يػػيف ا نبمػػاء المهنػػي لمعممػػي البرييػػا الفنيػػا ةماػػبةى البحصػػيؿ بيع ػاً
لمب ير (الميهؿ ،ةالجنس ،ةالمرحما  ،ةمدة الخدما).

 -0معرفػػا مػػدى إا ػػهاـ المب ي ػرات (الميهػػؿ ،ةالج ػػنس ،ةالمرحمػػا ،ةالبحصػػيؿ ،ةم ػػدة الخدمػػا) ف ػػي
البيايف الكمي (ل نبماء المهني) لمعممي البرييا الفنيا.

حدود انثحث:

يقبصر اليحث الحالي عما معممي ةمعممات المرحما اايبداويا ةمدراي ةمدراات المرحمػا

الثانةيػػا اخبصػػاص البرييػػا الفنيػػا ،خريجػػي معاهػػد إعػػداد المعممػػيف ةمعاهػػد الفنػػةف الجميمػػا ةكميػػا
الفن ػػةف الجميمػػػا ةكميػ ػػا البرييػ ػػا ا اااػػػيا ف ػػي محافظػػػا ي ػػػداد لما ػػنةات الد ارا ػػيا

(-9::8

 )1660-1661-1661-1669-1666-9:::-9::9المبعين ػ ػ ػػيف ف ػ ػ ػػي الم ػ ػ ػػدارس ا يبداوي ػ ػ ػػا
ةالثانةيػػا البايعػػا لمػػديريات البرييػػا الاػػبا فػػي محافظػػا ي ػػداد (الكػػرخ ا ةلػػا ،الكػػرخ الثانيػػا ،الكػػرخ

الثالثػ ػػا ،الرصػ ػػافا ا ةلػ ػػا ،الرصػ ػػافا الثانيػ ػػا ،الرصػ ػػافا الثالثػ ػػا) لمعػ ػػاـ الد اراػ ػػي ()1660-1667

ةلمدرااا الصياحيا.

 الميهؿ  (:يقصد يالميهؿ الشهادة البي حصؿ عميها المعمـ أة المدرس ديمةـ ،يكالةريةس)
 المرحما  ( :يقصد يها المرحما الدراايا ا يبداويا ةالثانةيا )
جججج

 الخدم ػػا  ( :بض ػػـ مجم ػػةعبيف المجمةع ػػا ا ةل ػػا المعمم ػػيف ةالمدرا ػػيف ال ػػذيف خػ ػػدمبهـ م ػػف ( )09-9ش ػػهر
ةالمجمةعا الثانيا خدمبهـ مف (  ):0-0:شهر .
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حتديد ادلصطهحاخ:
ً
اإلنتًاء :اصطالحا ):(Affiliation

 عرفه هوالندر 1981 : Hollander
(انج ػػذاب الف ػػرد ل خػ ػريف كمص ػػدر لمهةي ػػا ا جبماعي ػػا ةالةاوػ ػ ا جبم ػػاعي ةااا ػػناد ا جبم ػػاعي

ةالحص ػػةؿ عم ػػا مةوػ ػ أة مكان ػػا ف ػػي الجماع ػػا فضػ ػ ً ع ػػف الحص ػػةؿ عم ػػا المكافػ ػ ت ا جبماعي ػػا

المربيطا يإنبماو لهذ الجماعا

)(Hollander, 1981: P.449

 عرفه خميل وحافظ <>?:8

(ع وا إيجاييا ةمنطقيا ببضمف الب ثير في مةضةع ا نبماء ةالب ثر ي
( خميؿ ةحافظ)991 :9:90 ،

انتعزيف اننظزي نإلنتًاء:

(هة إنشاء ع وا إيجاييا م اآلخريف مينيا عما الحب ةالبعاةف ةمربيطا يالجماعا).
ثانياً-المهنةProfession :

 عرفه ( ميشيل) في معجم عمم االجتماع 8?>0 :
(هي حرفا ةخدما بعبمد عمػا مجمةعػا معمةمػات ةخيػر أخصػاويا ياػبعممها الشػخص الػذي يقػةـ
(ميشيؿ.)118 :9:96 ،

يها ةوت ويام يمدة الخدما البي يحباجها المجبم )
 يعرفها الزيات 8?>0:

(مجمةعا نمطيا مف الع وات ااناانيا ببفاعؿ م خيرات نةعيا مبخصصا مف العمؿ)

(الزيات.)77 :9:96 ،

انتعزيف اننظزي نهًهنح:

(هػػي ةظيفػػا يش ػ مها ااناػػاف يحصػػؿ عميهػػا مػػف خ ػ ؿ المةهيػػا أة المماراػػا أة الد اراػػا ةالخي ػرة

ةبعمؿ عما بطةير إمكانات الفرد الماديا ةالمعنةيا).
ً
ثانثا -اإلنتًاء ادلهني(Vocational Affiliation) :
يعرؼ الياحث ا نبماء المهني نظرياً:

(هة اابمباع الفرد يالعمؿ ةالشعةر يالرضا ةحب المهنػا ةااخػ ص لهػا ةكاػب رضػا العػامميف
مع ةالةفاء لهـ ).
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ةالبعريؼ ااجراوي ل نبماء المهني هة:

(هػػة الدرجػػا البػػي يحصػػؿ عميهػػا معمػػـ البرييػػا الفنيػػا نبيجػػا ااػػبجايب لفق ػرات مقيػػاس ا نبمػػاء
المهني الذي أعد الياحث لهذا ال رض).

راتعا – انرتتيح انفنيحArt Education :

 يعرفها النجر8?>::

(هػػي أداة البقػػدـ الحضػػاري ةالقػػةة المحركػػا لييػػداع الفنػػي ،انهػػا برييػػا اليصػػيرة البػػي ناػػبقيمها فػػي
النظر ةالام ةالقراءة ،ةا عمػاؿ الفنيػا ،انهػا بطػةير عػيف الفنػاف ةااػبيعاب المشػاهد العاديػا لمرييػا
( نجر)06 :9:90 ،

الياطنيا دةاضفاء البعييريا عما العالـ) .
 يعرفها البسيوني8?>; :

(هػ ػػي أحػ ػػد العمػ ػػةـ الاػ ػػمةكيا ،بهػ ػػبـ ياليشػ ػػر حػ ػػيف يػ ػػرةف ،ةيبػ ػػذةوةف ،ةحػ ػػيف يشػ ػػكمةف الخامػ ػػات
ةيطةعةنه ػػا حااا ػػابهـ ةيض ػػمنةنها خيػ ػرابهـ المبنةع ػػا الكثيف ػػا ،ةبع ػػد أح ػػد أدةات به ػػذيب الا ػػمةؾ
(اليايةني)79 :9:97 ،

يبطييع لقيـ الجماؿ ةاخضاع لقةانين ) .

انتعزيف اننظزي:

( هي ميداف البخصص الذي يهدؼ اليحث إلا وياس انبماء المعمميف إلي ةمقارنا انبماوهـ

ل يمابةى بحصيمهـ الدرااي في أثناء انيف أعدادهـ ويؿ الخدما).
ً
خايسا -ادلستىي ) Standard (:

 عرفه نجار8?<0 :

(الهدؼ ة ال ايا القصةى البي ياعا الفرد أة الجماعا الةصةؿ إليها أة يمةغها)

(نجار.)9? :8?<0 ،

 عرفه عاقل8?=8 :

(اانجاز الذي يرغب الفرد في الةصةؿ إلي  ،أة الذي يشعر ان يابطي بحقيق )

(عاقل.)<; :8?=8 ،

انتعزيف اننظزي:

(هة النايا الروميا البي بمثؿ معدؿ بخرج المعمـ مف ميااا اعداد ويؿ ا نبماء لممهنػا ةالمبكػةف
مف احبااب الدرجات البي حصؿ عميها في انةات ذلؾ ا عداد).
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سادسا-انتحصيم اندراسيAcademic Achievement :

 يعرفه الحفني8?=; :

(يمةغ مابةى معيف مف الكفػاءة فػي الد اراػا ،اػةاء فػي المدراػا أة الجامعػا ،ةبحػدد ذلػؾ اخبيػارات

البحصيؿ المقننا ،أة بقديرات المدرايف أة ا ثناف معاً) ( .الحفني)99 :9:87 ،

 عرفه الكناني8?>0 :

(كؿ أداء يقةـ يػ الطالػب فػي المةضػةعات الد اراػيا المخبمفػا ،الػذي يمكػف إخضػاع لمقيػاس عػف

طريؽ درجات اخبيار ،أة بقديرات المدرايف ،أة كميهما).

انتعزيف اننظزي:

(الكناني)10 :9:96 ،

(هة مابةى بحصيمي اايؽ فراد في اثناء خدمبهـ في ميداف بدريس البرييا الفنيا).

والتعريف اإلجرائي لمتحصيل الدراسي السابق لمباحث:

(الدرجا الكميا النهاويا البي حصؿ عميها معمػـ البرييػا الفنيػا يعػد بخرجػ مػف واػـ البرييػا الفنيػا

في المعهد أة الكميا ةالبي بقر يإامها النهاوي (معدؿ البخرج).
ً
ساتعا -يعهًي انرتتيح انفنيح:

(معمم ػة ةمعممػػات ةمدراػػي ةمدراػػات مػػادة البرييػػا الفنيػػا فػػي المػػدارس ا يبداويػػا ةالثانةيػػا فػػي

محافظػػا ي ػػداد الحاصػػميف عمػػا شػػهادة ال ػػديمةـ ةاليكػػالةريةس مػػف معاهػػد إعػػداد المعممػػيف ةمعاه ػػد
الفنةف الجميما ةكميا الفنةف الجميما ةكميا البرييا ا ااايا -المعمميف اايقاً -واـ البرييا الفنيا.
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انفصم انثاني

ً
أوال :يفهىو االنتًاء ادلهني:

اخلهفيح اننظزيح

يعد مفهةـ ا نبماء ةاحداً مف أهـ المفاهيـ المركزيا البي بحدد طييعا ع وا الفرد يالجماعا

في كؿ زماف ةمكاف ،يقايم عما الضد بماماً مفهةـ ا غبراب الذي يعني ا يبعاد النفاي لمفػرد عػف
(البميمي)9 :9::1 ،

ذاب ةعف جماعب .

ةبيػػرز أهميػػا ا نبمػػاء عمػػا الماػػبةى ا جبمػػاعي ،إذا عرفنػػا اف الشػػعةر يا نبمػػاء يعػػد مػػف

أوةى المشاعر في بحقيؽ الةواـ ةا ناجاـ ،ةالبمااؾ ،ةالبرايط ،ةالبضػامف ،ةالبكافػؿ ،ةالبعػاةف يػيف
(عياةي)1: :9:97 ،

أرياب ا نبماء الةاحد.

فا نبماء هة العمػةد الفقػري لمجماعػا ،ةي يػر بفقػد الجماعػا بمااػكها ةبمااػؾ الجماعػا هػة

درجا انجذاب ا عضاء لها الذي يبةوؼ عما مدى بحقيؽ الجماعا لحاجات أفرادهػا ،فطالمػا بحقػؽ
الجماعا حاجات الفرد فاف يإمكانها أف بيثر في أفكار ةامةك عف طريػؽ بمػؾ الفةاوػد البػي يحصػؿ

عميها مف جراء انبماو لها.
ً
ثانيا :اننظزياخ انتي فسزخ االنتًاء ادلهني:

أ-نظزيح انتعهى االقرتاني:

يػرى المنظػػرةف ا وبرانيػػةف ةعمػػا أراػػهـ كثػري ) (Guthrieاف المهػػـ فػػي الػػبعمـ هػػة اوبػراف

المثير يا ابجايا ةاف أهميا البعزيػز بكمػف فػي كةنػ ي يػر مػف مةوػؼ المثيػر ةيحػافظ عمػا الع وػا

البي ببكةف ييف المثير ةا ابجايا.

(صالح)90: :9:91 ،

كما يمكف بعمـ أي امةؾ بخر .

) (Buss, 1973: P.590

 ،ةهـ ييكدةف اف كؿ مظاهر الامةؾ ا جبماعي ةأنةاع يما في ذلؾ ا نبماء يمكف بعمم
ذلػػػؾ أف الطفػ ػػؿ يعبمػ ػػد عمػ ػػا اآلخ ػ ػريف فػ ػػي إرضػػػاء حاجاب ػ ػ ا اااػ ػػيا كالطعػ ػػاـ ،الػ ػػدؼء،

الحمايػػا … ،ال ػ  ،ةيعمميػػات ا وب ػراف الياػػيطا يػػيف ال ارحػػا أة المػػذة البػػي يحصػػؿ عميهػػا الفػػرد ج ػراء
إشياع هذ الحاجات ةيػيف ا فػراد اآلخػريف ،الػذيف يعبمػد عمػيهـ فػي ذلػؾ ،فػإف الطفػؿ يكػةف وػد بعمػـ

شػػيواً مػػا ةهػػة اف ا ف ػراد اآلخ ػريف يمثمػػةف جةانػػب إيجاييػػا فػػي محيط ػ أة ييوب ػ  ،فهػػة عنػػدما يحبػػاج
لشػػيء مػػا فػػإف ةجػػةد م ػ اآلخ ػريف يضػػمف ل ػ إشػػياع ةوضػػاء مايحباج ػ  .ةيػػذلؾ فػػإف فعػػؿ اربياط ػ

معهـ يكةف فعػ ً معػز اًز ةفػي أثنػاء نمػة فػإف فعػؿ ا ربيػاط هػذا يعيػر عنػ يع وػات ا نبمػاء المهنػي
م اآلخريف.
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ب-نظزيح انتعهى تانتعزيز:

يطمؽ عما المنظريف المنضةيف بحت هذا النةع مف البعمـ جماعا البعزيزييف ذلؾ اف الميدأ
(صالح)9:91:998 ،

الرويس الذي بقر هذ النظريا هة الميدأ المبعمؽ يالبعزيز.

ةبعد نظريا (ك رؾ هؿ) ) (Clark Hallمف أحاف ا مثمػا بطػة اًر لمةاوػؼ البعزيػز ،إذ اف

الميادئ البي ةضعها (هؿ) كالبدعيـ ا ةلي ةالبدعيـ الثػانةي ،ةظهػةر ا اػبجايا ،ةالكػؼ ،ةالع وػا
الكميا ييف العمميات النفايا المخبمفا مف الميػادئ ا اااػيا البػي بمقػي الضػةء ا كيػر عمػا الاػمةؾ
(هةؿ ةلندزي)9:89:709 ،

اليشري ةفي بناةؿ الةواو .

إما(هؿ) فإف الامةؾ ا جبماعي (ةيضمن اانبماء المهني) هػة اكباػاب عػادات اجبماعيػا

يطريقا بليا ببحدد يمثيرات ماديا ،ذلؾ أف مثيرات اليةاعث المربيطا يالجةع بعد مػف أةاوػؿ المثيػرات

القةيا البي يبعرض لها الفرد .ةهة يرى اف مف أكثر جةانب الب ذيا ةمةاوفهػا أهميػا هػة مايميهػا مػف
نبػػاو يبةوػ اف يكػػةف لهػػا بػ ثير كييػػر فػػي ماػػبقيؿ الع وػػات الشخصػػيا المبيادلػػا ،ةا نبمػػاء المهنػػي

ةالميةؿ ا جبماعيا ا خرى نحة اآلخريف

(القاضي ةزيداف.(Gergenr, 1970: P.49) )99:9:99 ،
،

جـ-نظزيح انتعهى االجتًاعي:

بفب ػػرض نظري ػػا ال ػػبعمـ ا جبم ػػاعي (لين ػػدة ار ةةلب ػػرز) ) (Bandura and Waltersأف

ا هداؼ الميكرة يجػري بعممهػا داخػؿ الةضػ العػاومي ،فػنحف نةلػد يحاجػات فاػيةلةجيا معينػا يجػري
إشياعها مف الةالديف أة مف يقةـ مقامهمػا ةاف اربياطػات بمػؾ ا هػداؼ يااشػياع أة ااحيػاط يزةدنػا
ي ااس نعبمد عميػ فػي بعاممنػا ال حػؽ مػ اآلخػريف مػف وييػؿ البعػاطؼ الةجػداني ،الحػب ،البثمػيف،
(صالح)98: 9:99 ،

ا عبراؼ ،المكانا ةالبةاكؿ

ةييػػدة اف هػػذا ا فب ػراض يض ػ نظريػػا الػػبعمـ ا جبمػػاعي فػػي مةض ػ ا بفػػاؽ مػػف نظريػػات

البعزيز ،غير اف ا مر ليس كذلؾ فعما الرغـ مف اف نظريا البعمـ ا جبماعي بقةـ عما أااس اف
الفرد ل دافعيا ا عبماد عما اآلخريف ةا نبماء لهـ إ أنها بخبمؼ عػف نظريػات البعزيػز مػف حيػث

كيفيػػا بعمػػـ هػػذا الاػػمةؾ ،ذلػػؾ أنهػػا بنظػػر إلػػا المعػػززات عمػػا انهػػا اربياطػػات ب ااػػت أة بكةنػػت
يفعؿ المثير-ا ابجايا ،ةاف ذلؾ يحدث عما نحة اةبةمابيكي أة ميكانيكي يػيف الاػمةؾ ةالبعزيػز

ةيػػد ً مػػف ذلػػؾ ،فػػإف نظريػػا الػػبعمـ ا جبمػػاعي بػػرى اف مػػايبكةف أة يب اػػس بةوعػػات كثي ػرة يش ػ ف
اابجايات أة أفعاؿ مبنةعا مف خ ؿ عمميات معرفيا معقدة ةاف الاػمةؾ يجػري ااػبيقاي مػف خػ ؿ

بةوعػػات نباوجػ ذلػػؾ اف الفػػرد ممكػػف أف يمػػر يخيػرة نبػػاو الاػػمةؾ مياشػػرة ةيمكػػف أف يشػػاهدها عػػف
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طريؽ م حظب لامةؾ اآلخريف ،ةيمكف اف يمر يها ي ف يخمقها هة لنفا ةكؿ هذ ا نػةاع الث ثػا

مف الخيرة بيثر في الامةؾ ا جبماعي لمفرد

).(Shaw and Constanso, 1970: P.64-66

د -نظزيح هنزي يىراي (يف احلاجاخ) :Henery Murry's Theory

يعد (مةراي) أةؿ مف أيدى اهبماماً رويااً يبحميؿ الدةاف إ أف صياغاب النظريا ببضمف

عناصر كثيرة مميزة ،فالحاجػا عنػد بعػد حجػر الزاةيػا فػي نظريبػ عػف الشخصػيا ،ةالبصػنيؼ الػذي

ودم ريما يكةف أفضؿ بصنيؼ محدد يدوا لها

(داةد ةبخرةف.)16: 9::9 ،

ة ف (مةراي) اعبقد أف الشخص هة ةجػةد ضػرةري مػف ةاػط فيزيقػي اجبمػاعي ةحضػاري

معػػيف ،ةهػػة ياػػبطي اف يظهػػر فػػي عزلػػا عػػف مكانػ أة عػػف حضػػارة الجماعػػا البػػي يكػػةف عضػةاً
فيه ػػا أة ع ػػف مكانبػ ػ (دةر) ف ػػي يني ػػاف بم ػػؾ الجماع ػػا ،ةاف ك ػػؿ ش ػػخص إنم ػػا ه ػػة أاااػ ػاً ش ػػخص
اجبماعي أي جزء مبيادؿ ا عبماد في نطاؽ البفاعؿ اانااني ،فكاف مف الةاضح أف بكةف الحاجػا

لينبماء المهني ةاحدة مف الحاجات البي ودمها مةراي ةعرفها مف حيث انها بعني:

 ا وبراب ةا ابمباع يالبعاةف أة البيادؿ م بخر حميؼ (يحب الشخص أة يشيه ). الحصةؿ عما اعجاب ةحب مةضةع مشحةف انفعالياً. -ا خ ص لمصديؽ ةالة ء ل ةا حبفاظ ي

(شمبز(Mcclelland, 1985: P.46) .)99 :9:91 ،

هـ -نظزيح إريك فزوو (يف احلاجاخ) :Erick Fromm's Theory

يعد (فرةـ) مف الفرةيدييف المحدثيف الذيف رفضةا الم ا ة فػي ا اػاس اليػايةلةجي ال ريػزي

لمدةاف ةأكدةا ا ااس ا جبماعي ،لها ،ةهة في ب كيد المحددات ا جبماعيا لمشخصيا كاف هدف
بكةيف نظريا في العةاطؼ اليشريا المخبمفا مف ظرةؼ ةجةد اانااف

(ج ؿ.)06: 9:9: ،

ةود عير فرةـ عف ذلؾ يقةل "اف فهـ نفس اانااف يد مف اف يينا عما بحميػؿ حاجابػ

النايعػػا م ػػف ظػػرةؼ ةج ػػةد ةالمبمثمػػا يخم ػػس حاج ػػات (الحاجػػا ل نبم ػػاء ،ةالحاجػػا إل ػػا البج ػػاةب،

ةالحاجا إلا البجذر ،ةالحاجا إلا الهةيا ،ةالحاجا إلا بةجي مرجعي)

(شمبز.)991: 9:91 ،

ةفي الحاجا ل نبماء ،افبرض (فرةـ) اف اانااف مخمةؽ مزدةج الةجةد فهة مف جانب يعد

جػػزءاً مػػف الطييع ػػا ةلكن ػ أكث ػػر الحيةانػػات ض ػػعفاً مػػف الناحيػػا الجا ػػميا فػػي بعايشػ ػ م ػ الطييع ػػا،
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أمػا ااناػاف فيمػا لػ مػف وػدرة عمػا
فالحيةاف ود زةدب الطييعا يما يةاجػ يػ الظػرةؼ البػي يقايمهػا ،ن
البفكير ةالبخيؿ فقد هذا ا عبماد المبيادؿ الةثيؽ يين ةييف اآلخريف ةيد ً مف هذ الرةايط الطييعيا
البي بةجد لدى الحيةاف أصيح عما اانااف اف يخمؽ ع واب الخاصا ي فعمد الناس القػداما إلػا

ا نبمػػاء لمجمةعػػات بريطهػػا أاػػاطير ةطقػػةس ةعيػػادات أشػػياء أة ظ ػةاهر فػػي الطييعػػا كالشػػمس،
أمػػا فػػي المجبمعػػات المعاص ػرة فػػإف ع وػػا ا نبمػػاء بةجهػػت إلػػا ا ف ػراد
ةالقمػػر ،ةالنػػار … ،ال ػ  .ن
ةالميااات ا جبماعيا يدي َ نفاياً لمع وا يالطييعا
(هةؿ ةلندزي( )981: 9:89 ،صالح.)10: 9:99 ،

و-نظزيح اتزاهاو ياسهى (يف احلاجاخ) :Abraham Maslow’s Theory

ببيةأ نظريا (ماامة) الةاوعيا مركز القمب في منهج ةمنحا لفهـ الشخصيا ذلػؾ انػ اعبقػد

أف ا فراد يشقةف طريقهـ فػي الحيػاة مػف خػ ؿ اػي مجػامي روياػا لمحاجػات ةهػي مربيػا فػي بػدرج
هرمػػي وػػاوـ عمػػا أاػػاس اف الحاجػػا فػػي واعػػدة الهػػرـ يجػػب أف بشػػي ويػػؿ ا نبقػػاؿ إلػػا الحاجػػا البػػي

بميها

).(Crieder and Others, 1986, P.127

ةعمػػا ةفػػؽ البربيػػب الهرمػػي الػػذي ةضػػع (مااػػمة) لمحاجػػات ،فػػإف الحاجػػا ل نبمػػاء يكػػةف

بربييهػػا البربيػػب الثالػػث فػػي ذلػػؾ الهػػرـ ،باػػيقها فػػي ذلػػؾ الحاجػػات الفاػػيةلةجيا ،ةالحاجػػات ا منيػػا،
ةبميها يعد ذلؾ الحاجات النفايا البي أةجدبها المب يرات الحضاريا البي بق في وما الهرـ

).(Mcclelland, 1985:P.41

ةلمان كانت ا هميػا الناػييا لهػذ الحاجػات بػدؿ عميهػا وريهػا ،ةيعػدها مػف واعػدة الهػرـ ،فػإف

الحاجا ل نبماء يبربييها الثالث البربيب الثالث فػي ذلػؾ الهػرـ انمػا بكػةف فػي الماػبةيات القرييػا مػف
واعدبػ ةهػػي يهػذا ببيػةأ مركػ اًز مهمػاً يػيف الحاجػات النفاػػيا ا جبماعيػا البػػي حػددها مااػػمة يحاجػػات
ا حبراـ ةحاجات بحقيؽ الذات.

)(Burns and Bobson, 1984: P.395

صفاخ يعهى انرتتيح انفنيح :

يبصؼ معمـ البرييا الفنيا يالصفات ب بيا:

أة ً :الصفات العاما  :ةببمثؿ يما ي بي

 .9المعرفا ألبخصصي  :أف يمبمؾ معمـ البرييا الفنيػا وػدر غزيػر مػف المعمةمػات ،ةيمػـ يػالفرةع
المخبمفا في مجاؿ بخصصا. 

 .1المعارؼ ةالمهارات المهنيا  :هي
 أف يبمب معمـ البرييا الفنيا يفهـ كامؿ لألاس النفايا لعمميا البعميـ .


البخصص  ( :الفنةف البشكيميا ،الفنةف المارحيا  ،الفنةف البصميميا ،الفنةف المةايقيا)
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 أف يمـ معمـ البرييا الفنيا يالطرؽ ةالمداخؿ المخبمفا لمبدريس .

 أف يمـ معمـ البرييا الفنيا ييعض المعارؼ الخاصا يالبرييا ااا ميا .
 .9الثقاف ػػا العام ػػا  :ةه ػػي إلم ػػاـ معم ػػـ البريي ػػا الفني ػػا ي ػػيعض المعمةم ػػات العام ػػا خ ػػارج نط ػػاؽ
بخصص ػ ا كػػاديمي كػػي يبصػػؼ يالشػػخص المثقػػؼ الػػذي يممػػؾ مػػف القػػدرة ةالمهػػارات مػػا

يمكن مف الحصةؿ عما المعمةما البي يحباج في اوؿ ةوت ةأيار مجهةد

(المهنا ةالحداد.)89 :1666 ،

ثانياً  -:الصفات الخاصا  :هنػاؾ صػفات خاصػا بميػز معمػـ البرييػا الفنيػا عػف غيػرة مػف المعممػيف
اآلخريف هي .

 امب ؾ القدرات ةالمهارات الفنيا ةالمهنيا .
 البذةؽ ةالحس الفني.

 القدرة عما يث الةعي ةالثقافا الفنيا .
 القدرة عما دم

الخيرات النظريا يالخيرات العمميا .

 البجديد ةا يبكار .
 اليحث ةالبجريب .

 الدرايا ةالمعرفا ي غمب انةاع الخامات ةاابخدامابها .
 االماـ الجيد يالييوات المحيطا .

 احبراـ العمؿ اليدةي ةالرغيا في مماراب .
( المهنا ةالحداد .)87 :1666
واجثاخ يعهى انرتتيح انفنيح يف ادلدرسح :

هناؾ مهاـ ةةاجيات عما معمـ البرييا الفنيا ا خذ يها ةهي اآلبي :

 أف يكةف ودةة حان في أداء ا مان ةفي امةكا ةمظهرة ةانضياط .
 اف يقيـ ع وات طييا م جمي أفراد أارة المدراا .

 اف يكةف ل دةر فاعؿ في المدراا بريةياً ةامةكياً ةفنياً .ةيحرص عما القياـ يكؿ ما ييكؿ
الي  ،ةاف يباي البعاليـ ةالبةجيهات البي برد المدراا .

 اف يبي البجديد ةا يبكار ةةض الخطط ةاليرام ةا نشطا الفنيا المناايا يمادة بخصصا
 ،ةلكؿ مرحما دراايا .

 اابخداـ الةااوؿ البعميميا المباحا ةالمبةفرة البي بخدـ الدرس .
 مراعاة الفرةؽ الفرديا لمب ميذ ةبشجي المبميزيف ةالرف مف مابةى المبدنيف .

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية

>?8

العدد الرابع  /الجزء الثاني  /لسنة >800

االنتماء المهني لمعلمي الفنية وعالقته بمستىي تحصيله الدراسي السابق..أ.م.د .نشعة كرين ـ م.م .حسن صاحب

 غرس جانب البذةؽ الفني ةالبفاعؿ ةاايداع ،ةبرؾ حريا العمؿ ةالبعيير الفني لدى الب ميذ
مف خ ؿ الدرةس المعطاة ،ةيث رةح البنافس الشريؼ ييف الب ميذ.
 أعػػػداد ةبجهيػ ػػز غرفػػػا (مراػػػـ) خاصػ ػػا لمبرييػ ػػا الفني ػ ػا لمزاةلػ ػػا ال ػػدرةس ةا نشػ ػػطا الفنيػ ػػا،
ةاكبشاؼ مةاهب الب ميذ ةبطةيرها .
 المااهما في الماايقات ةالمعارض المحميا ةالدةليا يالمشاركا ي عماؿ الب ميذ المبميزة .
 ااػػػب ؿ خامػ ػػات الييوػ ػػا ةالماػ ػػبهمكات ،ةبعريػ ػػؼ الب ميػ ػػذ يػ ػػا دةات ةالخامػ ػػات ةصػ ػػيانبها
ةالمحافظا عميا .
 اف يحػػرص معمػػـ البرييػػا الفنيػػا عمػػا بط ػػةير معمةماب ػ ةيثػػري ثقافبهػػا مػػف خ ػ ؿ ال ػػدةرات
البدريييا ةاليحث ةالبجريب ةااط ع .
 غػػرس حػػب العمػػؿ اليػػدةي لػػدى الب ميػػذ ةاحب ػراـ القػػاوميف عميهػػا  ،ةااػػب ؿ اةوػػات الف ػراغ
( الحيم ) 0: 9::9 ،
يالمناف المثمرة ةالمفيدة.
ببعدد ةببداخؿ أدةار معمـ البرييا الفنيػا يػيف الػدةر المعرفػي ةالبقػةيمي ةالضػيطي ةااداري
ةالمهاري ،ةكمما كاف دةر معمـ البرييا الفنيا اوؿ جمةداً ،ةجد معمـ البرييا الفنيا نفاػ مشػاركاً فػي
نةع معيف مف الع ج ا جبماعي الذي بخبفي فيػ المنافاػا ا جبماعيػا العاوقػ لػ  ،ةيفػرؽ الػيعض
يػػيف ا دةار ا اااػػيا لمعمػػـ البرييػػا الفنيػػا ( البػػدريس ةالبطيي ػ ا جبمػػاعي ةا نبقػػاد ا جبمػػاعي )
ةا دةار المااعدة ( حفظ النظاـ ةالمايةليات ااداريا ةااشرافيا ) فمعمـ البرييا الفنيا يصيح ينقما
لمثقافػػا ةالمعمةم ػػات ةالقػػيـ خييػ ػ اًر أكاديميػػا ةم ػػدرياً مهاري ػاً ةأخ ويػ ػاً ،ةيهػػبـ يالما ػػاعدة فػػي البطييػ ػ
ا جبمػػاعي لكػػؿ بمميػػذ بحػػت رعايبػ ةفػػي ينػػاء شخصػػيب دةاخ وػػا ةبطػػةير مها اربػ الفنيػػا ،ةبكػػةيف
ابجاهات ايجاييا لديا نحة المهف ةالحرؼ المخبمفا،كذلؾ اكبشاؼ المةهػةييف فنيػاً ةمهنيػاً ةرعػايبهـ
ةبةجيػ ػ و ػػدرابهـ يش ػػكؿ ا ػػميـ دةاكا ػػايهـ رص ػػيد م ػػف الخيػ ػرات ف ػػي النق ػػد ةالبحمي ػػؿ ةالبفا ػػير ةالبق ػػةيـ
ا عماؿ الفنيا ،ةبيصيرهـ يمقةمات العمؿ الفنػي الجيػد ،دةاكاػاب الب ميػذ مهػارات بطييقيػا أاااػي
باػػاعدهـ عمػػا ااػػبخداـ ا دةات ةالمعػػدات ااػػبخداماً اػػميماً  ،ةبزةيػػدهـ يخي ػرات ةمعػػارؼ منااػػيا
لظػػرةفهـ الييويػػا ةا جبماعيػػا ةالماديػػا البػػي يعيشػػةف فيهػػا .ةبنميػػا مهػػارت ةوػػدرات البشػػكيؿ الفنػػي
طيقػ ػاً لق ػػدرات الب مي ػػذ ةالخام ػػات المباح ػػا ،دةاكا ػػايهـ مه ػػارات را ػػـ الخط ػػةط ةااش ػػكاؿ ةالبص ػػميـ
الزخرفيػا ةبػذةؽ البػراث الفنػي ةالثقػافي لبحاػيف خيػرابهـ الفنيػا ،ةااطػ ع عمػا الخطػةط ةالةحػػدات
الزخرفيا ا ةلي  ،ةالاماح لهـ لمبعيير يط و عف يعض المةاضي ياابخداـ ا لةاف .
( المهنا ةالحداد )00 :1666 ،
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انفصم انثانث

ً
أوال -رلتًع انثحث:

إجزاءاخ انثحث

يشػمؿ مجبمػ اليحػػث الحػػالي معممػػي*البرييػػا الفنيػػا مػػف المػػدارس ا يبداويػػا ةالثانةيػػا البايعػػا

لمػػديريات البرييػػا العامػػا الاػػبا فػػي محافظػػا ي ػػداد لمعػػاـ الد اراػػي  1660-1667ةلمػػدةاـ الصػػياحي

فق ػػط ،إذ يم ػػم المجم ػػةع الكم ػػي لمجبمػ ػ اليح ػػث ( **)1811معممػ ػاً ةمعمم ػػا م ػػةزعيف عم ػػا ()9979
مدراا ايبداويا ة( )987مدراا ثانةيا ،ةجدةؿ ( )9يةضح ذلؾ.
ً
ثانيا -عينح انثحث:

جرى اخبيار عينا اليحث عما مرحمبيف هما:
أ-

عينا المدارس :مف ييف المدارس ا يبداويا ةالثانةيا أخبير يا امةب العشةاوي ( )176مدراا

لمدرااا الصياحيا ينايا (.)%91

ب -عينا معممي البرييا الفنيا :يعد اف حددت المدارس يا اػمةب العشػةاوي ،اعبمػد فػرض اف فػي
كؿ مدراا يةجد فيها معمـ لمبرييا الفنيا ةاحد .ةيذلؾ أصيحت عينا اليحػث ببكػةف مػف ()176

فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرد م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف معمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي البريي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الفنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،ةج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدةؿ ( )1يةض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػح ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ.

*

معممي البرييا الفنيا :بشمؿ معمـ ةمعمما ةمدرس ةمدراا اخبصاص برييا فنيا.

**

بـ الحصةؿ عما ااحصاويا مف شعيا ااحصاء البايعا لمػديريات البرييػا العامػا فػي

باهيؿ المهما.
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ً
ثانثا -أداج انثحث:

أ-مقياس االنتماء المهني:

-9بحديد مجا ت مقياس ا نبماء المهني:
يعػػد إط ػ ع الياحث ػاف عمػػا ا دييػػات ةالخمفيػػا النظريػػا ل نبمػػاء المهنػػي ةالد اراػػات الاػػايقا

ػار مجمةعػػا مػػف الخي ػراء*،ةجػػد اف مجػػا ت
ةبحميػػؿ البعريػػؼ النظػػري الػػذي اعبمػػد الياحث ػاف ةاابشػ ا
ا نبماء المهني ببحدد في خماا مجا ت ةهي:

المجاؿ الشخصي المهني لمعمـ البرييا الفنيا

 -1المجاؿ المهني لمعمـ البرييا الفنيا.

 -1مجاؿ ع وا معمـ البرييا الفنيا المهنيا ياادارة المدرايا.
 -0مجاؿ الع وات ااناانيا المهنيا لمعمـ البرييا الفنيا.

 -7مجاؿ الييوا الفنيا ةالظرةؼ الماديا المهنيا لمعمـ البرييا الفنيا.
-8إعداد فقرات المقياس:

يعػد أف جػػرى بحديػد البعريػػؼ النظػري لكػػؿ مجػاؿ مػػف مجػا ت مقيػػاس ا نبمػاء المهنػػي ،بػػـ

ةضػ فقػرات كػؿ مجػػاؿ مػػف مجػا ت هػػذا المقيػاس ةذلػػؾ يا اػػبعانا يا اػبيياف ا اػػبط عي ،ةلقػػد
طيػػؽ عمػػا عينػػا اخبيػػرت يا اػػمةب العش ػةاوي مػػف مجبم ػ اليحػػث يم ػػت ( )76مػػف معممػػي البرييػػا

الفني ػ ػػا اا ػ ػػبمر البطيي ػ ػػؽ ي ػ ػػيف(  1667/91/97ةل اي ػ ػػا  )1667/91/17ةم ػ ػػف خػ ػ ػ ؿ ا ا ػ ػػبعانا
يالدرااات ةالمقاييس ةالخمفيا النظري المعبمد جرت صياغا ( )80فقرة يالصي ا ا ةليا منها ()90

فقػرة لممجػػاؿ الشخصػػي المهنػي لمعمػػـ البرييػػا الفنيػا ة( )18فقػرة لممجػػاؿ المهنػي لمعمػػـ البرييػػا الفنيػػا
ة( )96فق ػػرات لمج ػػاؿ ع و ػػا معم ػػـ البريي ػػا الفني ػػا المهني ػػا ي ػػاادارة المدرا ػػيا ة( )99فقػ ػرة لمج ػػاؿ
الع وات ااناانيا المهنيا لمعمـ البرييا الفنيا ة( )96فقرات لمجػاؿ الييوػا الفنيػا ةالظػرةؼ الماديػا

المهنيػا لمعمػـ البرييػا الفنيػػا عمػا الببػالي ،ةأجريػػت صػياغا بعميمػات المقيػػاس ةةضػعت ث ثػا يػػداوؿ
ليجايا عما فقراب هي (نعـ ،إلا حد ما.*) ،

*

اابشار الياحثاف الخيراء ف يدةا مةافقبهـ عما ذلؾ ةهـ:
 -9د .عيػ ػ ػ ػػد المػ ػ ػ ػػنعـ خيػ ػ ػ ػػري  1 .د .زيػ ػ ػ ػػد يهمػ ػ ػ ػػةؿ  .1د .صػ ػ ػ ػػالح الفهػ ػ ػ ػػداةي

*

 .0د .عيػ ػ ػ ػػد اي العييػ ػ ػ ػػدي

 .7د .مناهؿ ايميا .0 .د .مها الشيخمي .8 .د .رغد زكي
أعطا الياحثاف لكؿ يديؿ مف يداوؿ المقياس الدرجات اآلبيا :بعطػا ثػ ث درجػات لميػديؿ (نعػـ) ،ةدرجبػاف لميػديؿ
(إلا حد ما) ،ةدرجا ةاحدة لميديؿ ( ).
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-9الصدق ومؤشراته :Validity Indicators
إمػػا ميش ػرات الصػػدؽ لهػػذا اليحػػث فكانػػت مػػف خ ػ ؿ عػػدة طػػرؽ وػػاـ يهػػا الياحث ػاف لمبحقػػؽ مػػف
صدؽ المقياس ةكانت عما النحة اآلبي:

أ-صدق المحتوى :Content Validity

األسموب األول -الصدق المنطقي :Logical Validity
ةود بةفر هذا النةع مف الصدؽ في مقيػاس ا نبمػاء المهنػي ةياعبمػاد بينػي البعريػؼ الػدويؽ

ةالةاضػػح فػػي كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػا ت المقيػػاس الخماػػا الروياػػا ،أمكػػف البحقػػؽ مػػف ب طيػػا فق ػرات
المقيػػاس لممجػػا ت مػػف خ ػ ؿ بصػػنيؼ الفق ػرات عمػػا أا ػاس بمػػؾ المجػػا ت الخماػػا ةهػػي :المجػػاؿ

الشخصػػي المهنػػي لمعمػػـ البرييػػا الفنيػػا ،ةالمجػػاؿ المهنػػي لمعمػػـ البرييػػا الفنيػػا ،ةمجػػاؿ ع و ػا معمػػـ

البرييػػا الفنيػػا المهنيػػا يػػاادارة المدراػػيا ،ةمجػػاؿ الع و ػات ااناػػانيا المهنيػػا لمعمػػـ البرييػػا الفنيػػا،
ةمجاؿ الييوا الفنيا ةالظرةؼ الماديا المهنيا لمعمـ البرييا الفنيا).

األسموب الثاني -الصدق الظاهري :Face Validity

ةود بحقؽ هذا النةع مف الصدؽ مف خ ؿ عرض فقرات مقياس ا نبماء المهني عما نخيا
مػػف الخي ػراء ،لمحكػػـ عميهػػا ةجػػرى ا خػػذ يااػػبجايابهـ ةبحميػػؿ براوهػػـ يمري ػ كػػاي )(Chi-square
ةاابيعاد الفقػرات البػي ع نػدها الخيػراء غيػر منااػيا ةهػي ( ،)79 ،11 ،19 ،90نهػا أوػؿ مػف ويمػا
مري ػ كػػاي يدرجػػا حريػػا ( )9عنػػد ماػػبةى د لػػا ( ،)6.67ةحصػػمت عمػػا ناػػيا أوػػؿ مػػف ()%97
ةالياحث اعبمد نايا ابفاؽ ( )%97فما فةؽ نها النايا المعبمػدة فػي الد اراػات ةاليحػةث الاػايقا،

ةيهذا ااجراء اكبايت الفقرات خاصا الصدؽ الظاهري.

ب-صدق البناء :Construct Validity

ةكةف الياحثاف ايعبمد صدؽ اليناء ك جراء ضمف إجراءات يحثهما ةكةف أف معظـ أدييات

القياس النفاي إلا اف الحجـ المنااب لعينا صدؽ اليناء يفضؿ أف

يدوا مف أفراد المجبم ااحصاوي.

يقؿ عػف ( )066فػرد بخبػار

)(Thorndike, 1971: P.132

لػػذا اخب ػاار ( )066مػػف معممػػي البرييػػا الفنيػػا المبعينػػيف فػػي مػػديريات البرييػػا العامػػا ةجػػرى

اخبيارهـ عشةاوياً مف جمي مدارس مديريات مجبم اليحث.

ةاابعم ث ثا أااليب في البحميؿ ااحصاوي (الصدؽ اليناوي) هي:

أ-أسموب المجموعتين المتطرفتين لممقياس:
ةلحاػ ػػاب القػ ػػةة البمييزيػ ػػا ،ربيػ ػػت الػ ػػدرجات الكميػ ػػا البػ ػػي حصػ ػػؿ عميهػ ػػا أف ػ ػراد العينػ ػػا يعػ ػػد
البصػػحيح ،دةايجػػاد الدرجػػا الكميػػا لكػػؿ ماػػبجيب بربييػاً بنازليػاً ةاخبيػػرت أعمػػا ( )%18مػػف الػػدرجات
ةأطمؽ عميها المجمةعػا العميػا ةأدنػا ( )%18فيهػا ةأطمػؽ عميهػا المجمةعػا الػدنيا ،ةاعبمػد الياحثػاف

حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية
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هذ النايا لمدرجات العميا ةالدنيا نها بةفر مجمةعبيف عما أفضؿ ما يمكف فػي حجػـ ةبميػز ،كمػا
أشار ).(Ebel, 1972: P.191ةهذا ما أكدب أيحاث كيمي ). (Kelly
(الايد :9:8: ،ص.)010
ةياابخداـ ا خبيػار البػاوي ) (t-testلعينبػيف ماػبقمبيف لكػؿ فقػرة ةجػد اف ( )0فقػرات غيػر دالػا هػي
( )0: ،09 ،10 ،10لذلؾ اابيعدت مف المقياس ةأصيح المقياس يبكةف مف ( )00فقرة.
ب-أسموب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس:
ةود اابخدـ معامؿ اربياط ييراةف ابخراج الع وا ييف درجا كؿ فقرة مف فقرات المقيػاس
ةالدرجا الكميا ل  ،ةةجد أف فقرة ةاحدة غير دالا هػي ( )09لػذلؾ ااػبيعدت ةأصػيح المقيػاس يبكػةف
مف ( )07فقرة .

جـ-أسموب ارتباط درجة الفقرة بدرجة الكمية لممجال:
اعبمدت عينا البحميؿ نايا ( %18العميا %18 ،الدنيا) في اابخراج ع وا الدرجػا الكميػا
لكػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػا ت مقيػػاس (ا نبمػػاء المهنػػي) الخماػػا م ػ الدرجػػا الكميػػا لممقيػػاس ،يااػػبخداـ
معامؿ اربياط ييراةف ) (Pearsonييف الدرجبيف ،ةكانت معام ت ا ربياط ببراةح ييف ( 6.9:1
 ) 6.881 ،ةانها ذات د لا إحصاويا عند مابةى د لا ( .) 6.67
-:وضوح التعميمات:
لقد طيؽ المقياس عما عينا عددها ( )16مف معممػي البرييػا الفنيػا فػي المػدارس ا يبداويػا
ةالثانةيا لمعرفا ةضةح بعميمات المقياس ةفقراب ةحااب مبةاط الةوت الػ زـ ليجايػا عػف فق اربػ ،
ةوػػد ابضػػح اف فقػرات المقيػػاس ةبعميمابػ كانػػت ةاضػػحا حيػػث لػػـ يابفاػػر عنهػػا ا القميػػؿ مػػف أفػراد
أما مبةاط الةوت الذي ااب رو أفػراد العينػا فػي ااجايػا عػف فقػرات المقيػاس فقػد يمػم ()16
العينا ،ن
دويقا.
;-ثبات األداة:
ةود جرى اابخراج الثيات مف خ ؿ اابخداـ الطرؽ اآلبيا:
-8طريقة إعادة االختبار:

لذا واـ الياحثاف ياخبيار عينا الثيات يا امةب العشةاوي ،إذ يمم عدد أفػراد العينػا ()966
مف معممي البرييا الفنيا ةيعد مضي أايةعيف عما البطييؽ ا ةؿ أعيػد بطييػؽ المقيػاس عمػا أفػراد
العينا أنفاهـ ،ةيعد أف أجريت إجراءات البحميػؿ ااحصػاوي ةيااػبخداـ معامػؿ اربيػاط ييراػةف يػيف
درجات البطييؽ ا ةؿ ةالثاني كاف معامؿ ا ربياط هة (.)6.99
-8طريقة الفاكرونباخ:
ةوػػد يم ػػت ويمػػا الثيػػات يهػػذ الطريقػػا ( )6.90ةيمكػػف اعبيػػار هػػذ الطريقػػا أحػػد ميش ػرات
الصدؽ اليناوي لممقياس.

ب-التحصيل الدراسي:
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هة معدؿ الدرجات النهاويا يعد البخرج فراد عينا اليحث الحالي اليالم عددهـ ( )176مف
معممػي البرييػا الفنيػا ةوػد حصػؿ الياحثػاف عمػا معػدؿ الػدرجات النهاويػا فػراد العينػا مػف الاػج ت
الراميا المةجةدة في شعب الباجيؿ البايعا لكؿ مف كميػا الفنػةف الجميما،واػـ البرييػا الفنيا،جامعػا
ي ػػداد ،ةكميػػا البرييػػا ا اااػػيا-واػػـ البريي ػػا الفنيا،الجامعػػا المابنص ػريا ،ةمعهػػد إعػػداد المعمم ػػيف
ةالمعممػػات بخصػػص برييػػا فنيػػا الرصػػافا ،ةمعهػػد اعػػداد المعممػػيف ةالمعممػػات بخصػػص برييػػا فنيػػا
الكػػرخ ،ةمعهػػد الفنػػةف الجميمػػا المنصػػةر ،ةيحاػػب كبػػب باػػهيؿ المهمػػا الصػػادرة مػػف كميػػا البرييػػا
ا ااايا .
ةحصػػؿ الياح ػػث عمػػا ييان ػػات ع ػػف اػػنا البخ ػػرج ةمكانػ ػ لكػػؿ ف ػػرد م ػػف أف ػراد عين ػػا اليح ػػث
يةااطا اابمارة معمةمات ،ةيعد بفريم الييانات جرت مطايقبها م الييانات المةجػةدة فػي الاػج ت
الراميا يإدارات المدارس لمب كد مف صحا المعمةمات.
> -التطبيق النهائي لممقياس:
طيػػؽ الياحث ػاف مقيػػاس ا نبمػػاء المهنػػي يصػػي ب النهاويػػا ةااػػبمارة المعمةمػػات عمػػا العينػػا
النهاويا لميحث ةاليالم عددهـ ( )176مف معممي البرييا الفنيا في بف ةاحد ،أي أعطا كؿ فرد مف
أف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراد عينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا المقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس ااػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبمارة المعمةمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،ةمقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس ا نبمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء المهنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري
( مف  1660/1/9إلا )1660/1/17
رابعاً-الوسائل اإلحصائية:
اابخدـ الياحثاف الةااوؿ ااحصاويا اآلبيا:
-8مربع كاي (Chi- Square) :
-8معامل ارتباط بيرسون :Pearson Correlation Coefficient
-9االختبار التائي لعينة واحدة ):(t-test
-0االختبار التائي ) (t-testلعينتين مستقمتين:
-7معادلة ألفاكرونباخ :Alfa Cronbach Coefficient for Internal Consistency
<-تحميل االنحدار المتعدد بطريقة ):(Step wise
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انفصم انزاتع

عزض اننتائج ويناقشتها

يبضػػمف هػػذا الفصػػؿ عرضػاً لمنبػػاو البػػي بةصػػؿ إليهػػا اليحثػاف فػػي ضػػةء أهدافػ ةمناوشػػا

بم ػػؾ النب ػػاو بيعػ ػاً لمخمفي ػػا النظري ػػا الب ػػي اعبم ػػدها الياحثػ ػاف ،فضػ ػ ً ع ػػف ا ا ػػبنباجات ةالمقبرحػ ػات
ةالبةصيات.

 -اننتائج ادلتعهقح تاذلدف األول:

معرفػ ػا ما ػػبةى ا نبم ػػاء المهن ػػي لمعمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا بيعػ ػاً لمب ي ػػر (الميه ػػؿ ،ةالج ػػنس،

ةالمرحما ،ةمدة الخدما) عند مابةى د لا (.)6.669

يعػػد بطييػػؽ مقيػػاس ا نبمػػاء المهنػػي عمػػا عينػػا اليحػػث اليػػالم حجمهػػا ( )176مػػف معممػػي

البريي ػػا الفني ػػا ،ةأظه ػػرت النب ػػاو إف الةا ػػط الحا ػػايي لك ػػؿ فو ػػا م ػػف فو ػػات مب ي ػػر الميه ػػؿ (ديم ػػةـ،
يكػػالةريةس) ةمب يػػر الجػػنس (ذكػػةر ،إنػػاث) ةمب يػػر المرحمػػا (ايبػػداوي ،ثػػانةي) ةمب يػػر مػػدة الخدمػػا

(مجمةعػػا ،9مجمةعػػا )1هػػي (،971.679 ،979.6:1 ،90:.870 ،970.0:6 ،971.098
 )977.911 ،971.0:7 ،978.989عما الببالي.

ةي ػ ػ ػ ػ ػػانحراؼ معي ػ ػ ػ ػ ػػاري (،0.979 ،91.:00 ،8.166 ،90.807 ،99.707 ،91.600

 )91.196 ،99.001عما الببالي.

ةالةاط الفرضي هة ( )916درجا ،ةيعد اخبيار الفرؽ يػيف المبةاػطيف يااػبخداـ ا خبيػار

الباوي لعينا ةاحدة.

بييف أف الفرؽ داؿ إحصاويا في مب ير الميهؿ معممي البرييا الفنيػا الحاصػميف عمػا شػهادة

ديمػةـ ،ةكانػت القيمػا الباويػا المحاػةيا ( )17.:7ةهػػي أكيػر مػف القيمػا الباويػا الجدةليػػا ()1.1:9
عنػػد ماػػبةى د لػػا ( )6.669ةيدرجػػا حريػػا ( )9:6ةهػػذا ييػػيف أف معممػػي البرييػػا الفنيػػا الحاصػػميف

عما شهادة الديمةـ يبمبعةف يانبماء مهني جيد.

في حيف أظهر مب ير الميهؿ لمعممي البرييا الفنيا الحاصػميف عمػا شػهادة اليكػالةريةس اف

الف ػػرؽ داؿ إحص ػػاوياً ،ةكان ػػت القيم ػػا الباوي ػػا المحا ػػةيا ( )19.999ةه ػػي أكي ػػر م ػػف القيم ػػا الباوي ػػا

الجدةليا ( )1.1:9عند مابةى د لا ()6.669

ةيدرج ػ ػػا حري ػ ػػا ( ،)979ةه ػ ػػذا يي ػ ػػيف اف معمم ػ ػػي البرييػ ػ ػا الفني ػ ػػا الحاص ػ ػػميف عم ػ ػػا ش ػ ػػهادة

اليكالةريةس يبمبعةف يانبماء مهني جيد.

ةفػػي مب يػػر الجػػنس لمعممػػي البرييػػا الفنيػػا مػػف الػػذكةر كػػاف الفػػرؽ داؿ إحصػػاوياً ،ةكانػػت

القيما الباويا المحاةيا ( )90.810ةهي أكير مف القيما الباويا الجدةليا ( )1.1:9عند
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ما ػػبةى د ل ػػا ( )6.669ةيدرج ػػا حري ػػا ( )977ةه ػػذا يي ػػيف اف معمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا م ػػف

الذكةر يبمبعةف يانبماء مهني جيد.

ةظهر في مب ير الجنس لمعممي البرييا الفنيا مف ا ناث أف الفرؽ داؿ أحصاوياً  ،ةكانت

القيمػا الباويػا المحاػػةيا (  )71.7:8هػي أكيػػر مػف القيمػػا الباويػا الجدةليػػا ( )1.1:9عنػد ماػػبةى

د لػػا ( )6.669ةيدرج ػػا حري ػػا ( )9:1ةهػػذا يي ػػيف اف معمم ػػي البريي ػػا الفنيػػا م ػػف اان ػػاث يبمبع ػػةف
يانبماء مهني جيد.

أمػػا مب يػػر المرحمػػا لمعممػػي البرييػػا الفنيػػا فػػي المػػدارس ا يبداويػػا كػػاف الفػػرؽ داؿ إحصػػاوياً،
ن
ةكانػػت القيمػػا الباويػػا المحاػػةيا ( )17.799هػػي أكيػػر مػػف القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.1:9عنػػد

مابةى د لا ( )6.669ةيدرجػا حريػا ( )118ةهػذا ييػيف اف معممػي البرييػا فػي المػدارس ا يبداويػا
يبمبعةف يانبماء مهني جيد.

ةظهػ ػػر فػ ػػي مب يػ ػػر المرحمػ ػػا لمعممػ ػػي البرييػ ػػا الفنيػ ػػا فػ ػػي المػ ػػدارس الثانةيػ ػػا اف الفػ ػػرؽ داؿ

إحصػ ػػاوياً ،ةكانػ ػػت القيمػ ػػا الباويػ ػػا المحاػ ػػةيا ( )7:.9::هػ ػػي أكيػ ػػر مػ ػػف القيمػ ػػا الباويػ ػػا الجدةليػ ػػا
( )1.1:9عند مابةى د لػا ( )6.669ةيدرجػا حريػا ( ،)999ةهػذا ييػيف اف معممػي البرييػا الفنيػا
في المدارس الثانةيا يبمبعةف يانبماء مهني جيد.

ةفي مب ير مػدة الخدمػا لمعممػي البرييػا الفنيػا مجمةعػا 9كػاف الفػرؽ داؿ إحصػاوياً ،ةكانػت
القيمػػا الباويػػا المحاػػةيا ( )18.067هػػي أكيػػر مػػف القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.1:9عنػػد ماػػبةى

د ل ػػا ( ،)6.669ةيدرج ػػا حري ػػا ( )991ةه ػػذا يي ػػيف اف معمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا مجمةع ػػا9يبمبع ػػةف
يانبماء مهني جيد.

ةظهػػر فػػي مب يػػر مػػدة الخدمػػا لمعممػػي البرييػػا الفنيػػا مجمةعػػا 1اف الفػػرؽ داؿ إحصػػاوياً،
ةكانػػت القيمػػا الباويػػا المحاػػةيا ( )10.161هػػي أكيػػر مػػف القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.1:9عنػػد

ما ػػبةى د لػ ػػا ( )6.669ةيدرج ػػا حريػ ػػا ( )907ةه ػػذا ييػػػيف اف معمم ػػي البرييػ ػػا الفني ػػا مجمةعػػػا1
يبمبعةف يانبماء مهني جيد.

بشػػير النبػػاو فػػي الهػػدؼ ا ةؿ جميعهػػا إلػػا اف القيمػػا الباويػػا المحاػػةيا أكيػػر مػػف القيمػػا

الباويا الجدةليا لمعممي البرييا الفنيا ،ةب بي هػذ النبيجػا مناػجما مػ ماأشػارت اليػ نظريػا (هنػري

مةراي) ،يمعنا اف معممي البرييا الفنيا يبمبعةف يمابةى عاؿ مػف ا نبمػاء المهنػي ةهػذا مػا يػب ءـ
ةالخص ػػاوص الا ػػمةكيا لمعمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا ةانه ػػـ و ػػد اا ػػب مةا فرص ػػا دخ ػػةلهـ المعه ػػد أة الكمي ػػا

المبخصصا في بطةير مةاهيهـ الشخصيا ةب ثيرها في امةكهـ الخارجي مف خ ؿ المهنا ةالبفاعؿ

مػ أطػراؼ العمميػػا البدرياػػيا مػػف ب ميػػذ ةمعممػػيف دةادارة ةانػ يشػػعر يانبماوػ إلػػا المجمةعػػا ةيعػػي
مابةى الطمةح المهني الذي يني ي الةصةؿ إلي .
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اننتائج ادلتعهقح تاذلدف انثاني:

بعرؼ الفرةؽ ذات الد لا ااحصاويا في ا نبماء المهني لمعممي البرييا الفنيا بيعاً لمب ير

أ(-الميهؿ) ب(-الجنس) جػ(-المرحما) د(-مدة الخدما) ،عند مابةى د لا (.)6.69

لمبثيت مف بحقيؽ الهدؼ الثاني في معرفا الفرةؽ ذات الد لػا ااحصػاويا ل نبمػاء المهنػي

ةبيع ػاً لممب ي ػرات ،الميهػػؿ (ديمػػةـ ،يكػػالةريةس) ةالجػػنس (ذكػػةر ،إنػػاث) ةالمرحمػػا (ايبػػداوي ،ثػػانةي)

ةمػػدة الخدمػػا (مجمةعػػا ،9مجمةعػػا  )1بيػػيف اف :الةاػػط الحاػػايي لكػػؿ فوػػا مػػف فوػػات المب ي ػرات

ا ريع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الببػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالي (،971.679 ،979.6:1 ،90:.870 ،970.0:6 ،971.098
.)977.911 ،971.0:7 ،978.989

ةيانحراؼ معياري وػدر (،0.979 ،91.:00 ،8.166 ،90.807 ،99.707 ،91.600

 ،)91.196 ،99.001ةياابخداـ ا خبيار الباوي لعينبيف مابقمبيف .

بييف اف الفرةؽ دالا إحصاوياً ييف فوات المب يرات ما عدا مب ير مدة الخدما  ،ةكانت القيما

الباويا المحاةيا ييف الديمةـ ةاليكالةريةس هي ( )1.676ةالقيما الباويا المحاةيا ييف الذكةر
ةااناث هي ( )0.9:7ةالقيما الباويا المحاةيا ييف ا يبداويا ةالثانةيا هي(  )1.61:ةالقيما

الباويا المحاةيا ييف مجمةعا 9ةمجمةعا 1هي ( )9.911ةهي أص ر مف القيما الجدةليا ةياوي
هذ القيـ الباويا المحاةيا أكير مف القيما الباويا الجدةليا ( )1.780عند مابةى د لا ()6.69

ةيدرجا حريا ()109

أ-المؤهل (دبموم ،بكالوريوس):
لمبثيػػت مػػف بحقيػػؽ الهػػدؼ الثػػاني لمعرفػػا الفػػرةؽ ذات الد لػػا ااحصػػاويا ل نبمػػاء المهنػػي

بيعػ ػ ػاً لمب ي ػ ػػر الميه ػ ػػؿ ،بي ػ ػػيف اف الةا ػ ػػط الحا ػ ػػايي لم ػ ػػديمةـ ( )971.098ي ػ ػػانحراؼ معي ػ ػػاري و ػ ػػدر

( )91.600ةالةا ػ ػػط الحا ػ ػػايي لميك ػ ػػالةريةس ( )970.0:6ي ػ ػػانحراؼ معي ػ ػػاري و ػ ػػدر (،)99.707
ةياابخداـ ا خبيار الباوي ) (t-testلعينبيف مابقمبيف .

بييف اف الفرؽ داؿ إحصاوياً ،ةكانت القيما الباويػا المحاػةيا هػي ( )1.676هػي أكيػر مػف

القيم ػػا الباوي ػػا الجدةلي ػػا ( )1.780عن ػػد ما ػػبةى د ل ػػا ( )6.69ةيدرج ػػا حري ػػا ( ، )109ةه ػػة داؿ

لصالح ميهؿ اليكالةريةس ،ةهي نبيجا مبةوعا خب ؼ انةات الدرااا ةطييعا المةاد المخبمفا في
المػػيهميف مػػف ناحيػػا الم ػةاد البخصصػػيا ةالم ػةاد الد اراػػيا العامػػا ،ةاربفػػاع الماػػبةى العممػػي لخريجػػي
اليكالةريةس.

ب -الجنس (ذكور ،إناث):
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لمبثيػػت مػػف بحقيػػؽ الهػػدؼ الثػػاني لمعرفػػا الفػػرةؽ ذات الد لػػا ااحصػػاويا ل نبمػػاء المهنػػي
بيع ػاً لمجػػنس (ذكػػةر ،إنػػاث) بيػػيف اف الةاػػط الحاػػايي لمػػذكةر ( )90:.870ي ػانحراؼ معيػػاري وػػدر

( )90.807ةالةاط الحاايي ليناث ( )979.6:1يانحراؼ معيػاري وػدر ( ،)8.1660ةيااػبخداـ

ا خبي ػػار الب ػػاوي ) (t-testلعينب ػػيف ما ػػبقمبيف بي ػػيف اف الف ػػرؽ داؿ إحص ػػاوياً ،ةكان ػػت القيم ػػا الباوي ػػا

المحاػػةيا هػػي ( )0.9:7أكيػػر مػػف القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.780عنػػد ماػػبةى د لػػا ()6.69
ةيدرجا حريػا ( ، )109ةهػة داؿ لصػالح جػنس اانػاث ةيعػزة الياحػث ذلػؾ إلػا طييعػا اانػاث فػي
بعزيز الجانب الجمالي ةا هبماـ الفني فػي جميػ جةانػب الحيػاة ة اػيما فػي الاػمةؾ الخػارجي ةمػف

خ ؿ المهنا يةج الخصةص ةمحاةلا إظهار أعما مرابب ا نبماء المهني.

جـ-المرحمة (ابتدائي ،ثانوي):

لمبثيػػت مػػف بحقيػػؽ الهػػدؼ الثػػاني لمعرفػػا الفػػرةؽ ذات الد لػػا ااحصػػاويا ل نبمػػاء المهنػػي
بيعػ ػاً لمب ي ػػر المرحم ػػا (ايب ػػداوي ،ث ػػانةي) بي ػػيف اف الةا ػػط الحا ػػايي لمعمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا لممرحم ػػا

ا يبداوي ػػا ( )971.679ةي ػػانحراؼ معي ػػاري ( )91.:00ةالةا ػػط الحا ػػايي لمعمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا

لممرحما الثانةيا ( )978.989ةا نحراؼ المعياري ( ،)0.979ةياابخداـ ا خبيار الباوي )(t-test

لعينبيف مابقمبيف بييف اف الفرؽ داؿ إحصاوياً ،ةكانت القيما الباويػا المحاػةيا ( )1.61:أكيػر مػف
القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.780عنػػد ماػػبةى د لػػا ( )6.69ةيدرجػػا حريػػا ( ، )109ةهػػي دالػػا

لصػػالح معممػػي البرييػػا الفني ػا مػػف المرحمػػا الثانةيػػا ،ةيعػػزة الياحػػث ذلػػؾ إلػػا طييعػػا البػػدريس فػػي
المرحمػػا الثانةيػػا ةطريقػػا بقيػػؿ المػػادة الد اراػػيا مػػف ويػػؿ الطالػػب ،ةا هبمػػاـ مػػف ويػػؿ معممػػي البرييػػا
الفنيا يالط ب الميدعيف ةا ندماج معهػـ فػي إيػراز هػذا اايػداع فضػ ً عػف جديػا المنػاه ةبطةرهػا

في المرحما الثانةيا ةعمةميا المناه في المرحما ا يبداويا.

دـ-مدة الخدمة (مجمةعا ،9مجمةعا:)1

لمبثيػػت مػػف بحقيػػؽ الهػػدؼ الثػػاني لمعرفػػا الفػػرةؽ ذات الد لػػا ااحصػػاويا ل نبمػػاء المهنػػي

بيعػ ػاً لم ػػدة الخدمػ ػػا (مجمةع ػػا ،9مجمةع ػػا )1بيػػػيف اف الةا ػػط الحا ػػايي مجمةعػػػا)971.0:7( 9
ةيانحراؼ معياري ( ،)99.001ةالةاط الحاايي لمجمةعا )977.911( 1ةيػانحراؼ معيػاري وػدر

( ،)91.196ةيااػ ػػبخداـ ا خبيػ ػػار البػ ػػاوي ) (t-testلعينبػ ػػيف ماػ ػػبقمبيف بيػ ػػيف اف الفػ ػػرؽ غيػ ػػر داؿ
إحصػ ػػاوياً ،ةكانػ ػػت القيمػ ػػا الباويػ ػػا المحاػ ػػةيا هػ ػػي ( )9.911أص ػ ػ ر مػ ػػف القيمػ ػػا الباويػ ػػا الجدةليػ ػػا

( )1.780عند مابةى د لا ( )6.69ةيدرجا حريا ( ، )109ةهي غير دالػا ،ةيعػزة الياحػث ذلػؾ
إلػػا البقػػارب فػػي اػػنيف مػػدة المػػدة الخدمػػا يػػيف المجمػػةعبيف ،ةبشػػاي المنػػاه الد اراػػيا الفنيػػا يشػػكؿ

دةري ييف المراحؿ الدراايا ةبكرارها.

اننتائج ادلتعهقح تاذلدف انثانث:
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بع ػػرؼ عم ػػا و ػػةة الع و ػػا ةابجاهه ػػا ي ػػيف ا نبم ػػاء المهن ػػي لمعمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا ةما ػػبةى
البحصيؿ الدرااي بيعاً لمب ير (الميهؿ ،ةالجنس ،ةالمرحما ،ةمدة الخدما).

لمعرفا وةة الع وػا ةابجاههػا يػيف ا نبمػاء المهنػي ةماػبةى البحصػيؿ لمعممػي البرييػا الفنيػا

الحاصميف عمػا ميهػؿ ديمػةـ جػرى ااػبخداـ معامػؿ ا ربيػاط ييراػةف ) (Pearsonفبيػيف اف ابجػا

الع وػػا مةجيػػا ةيقػػةة ( ،)6.110ةبشػػير هػػذ النبيجػػا إلػػا اف الع وػػا دالػػا إحصػػاوياً ،ةكانػػت ويمػػا
معامؿ ا ربياط المحاةيا أكير مػف القيمػا الجدةليػا ( )6.919عنػد ماػبةى د لػا ( )6.67ةيدرجػا

حريا (.)99:

ةلمعرفػ ػػا وػ ػػةة الع وػ ػػا ةابجاههػ ػػا يػ ػػيف ا نبمػ ػػاء المهنػ ػػي ةالبحصػ ػػيؿ لمعممػ ػػي البرييػ ػػا الفنيػ ػػا

الحاصػػميف عمػػا ميهػػؿ يكػػالةريةس جػػرى ااػػبخداـ معامػػؿ ا ربيػػاط ييراػػةف ) (Pearsonفبيػػيف اف
ابجػػا الع وػػا مةجيػػا ةيقػػةة ( .)6.190ةبشػػير هػػذ النبيجػػا إلػػا اف الع وػػا دالػػا إحصػػاوياً ،ةكانػػت

ويمػػا معامػػؿ ا ربيػػاط المحاػػةيا أكيػػر مػػف القيمػػا الجدةليػػا ( )6.97:عنػػد ماػػبةى د لػػا ()6.67
ةيدرجا حريا (.)978

ةلمعرفا وةة الع وا ةابجاهها ييف ا نبماء المهني ةمابةى البحصػيؿ لمعممػي البرييػا الفنيػا

مػػف الػػذكةر ،يااػػبخداـ معامػػؿ ا ربيػػاط ييراػػةف)(Pearsonظهػػر أف ابجػػا الع وػػا مةجيػػا ةيقػػةة
( )6.080ةبش ػػير ه ػػذ النبيج ػػا إلػ ػا اف الع و ػػا دال ػػا إحص ػػاوياً ف ويم ػػا معام ػػؿ ا ربي ػػاط القيم ػػا
المحاةيا أكير مف القيما الجدةليا ( )6.97:عند مابةى د لا ( )6.67ةيدرجا حريا (.)970

فػػي حػػيف ظهػػرت وػػةة الع وػػا ةابجاههػػا يػػيف ا نبمػػاء المهنػػي ةماػػبةى البحصػػيؿ لمعممػػي

البرييا الفنيا عند ااناث يااػبخداـ معامػؿ ا ربيػاط ييراػةف ) ،(Pearsonاف ابجػا الع وػا مةجيػا

ةيقػػةة ( )6.199ةبشػػير هػػذ النبيجػػا إلػػا اف الع وػػا دالػػا إحصػػاوياً ،ةكانػػت ويمػػا معامػػؿ ا ربيػػاط
المحاةيا أكير مف القيما الجدةليا ( )6.919عند مابةى د لا ( )6.67ةيدرجا حريا (.)9:1

فض ً عف اف وةة الع وا ةابجاهها ييف ا نبماء المهني ةمابةى البحصيؿ لمعممي البرييا

الفنيا في المرحما ا يبداويا ،ياابخداـ معامؿ ا ربياط ييراةف ) (Pearsonظهر اف ابجا الع وػا

مةجيػػا ةيقػػةة ( ،)6.17:ةبشػػير هػػذ النبيجػػا إلػػا اف الع وػػا دالػػا إحصػػاوياً ،ةكانػػت ويمػػا معامػػؿ

ا ربيػػاط المحاػػةيا أكيػػر مػف القيمػػا الجدةليػػا ( )6.919عنػػد ماػػبةى د لػػا ( )6.67ةيدرجػػا حريػػا
(.)110

ةكانت وةة الع وػا ةابجاههػا يػيف ا نبمػاء المهنػي ةماػبةى البحصػيؿ لمعممػي البرييػا الفنيػا

في المرحما الثانةيا ،ياابخداـ معامؿ ا ربياط ييراةف ) (Pearsonظهػر اف ابجػا الع وػا مةجيػا

ةيقػػةة ( )6.770ةبشػػير هػػذ النبيجػػا إلػػا اف الع وػػا دالػػا إحصػػاوياً ةكانػػت ويمػػا معامػػؿ ا ربيػػاط

المحاةيا أكير مف القيما الجدةليا ( )6.97:عند مابةى د لا ( )6.67ةيدرجا حريا (.)996
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ةلمعرفا وةة الع وا ةابجاهها ييف ا نبماء المهني ةمابةى البحصػيؿ لمعممػي البرييػا الفنيػا
مجمةعػػا ، 9يااػػبخداـ معامػػؿ ا ربيػػاط ييراػػةف ) (Pearsonظهػػر اف ابجػػا الع وػػا مةجيػػا ةيقػػةة

( )6.179ةبش ػػير ه ػػذ النبيج ػػا إل ػػا اف الع و ػػا دال ػػا إحص ػػاوياً ف ويم ػػا معام ػػؿ ا ربي ػػاط القيم ػػا
المحاةيا أكير مف القيما الجدةليا ( )6.919عند مابةى د لا ( )6.67ةيدرجا حريا (.)991

فػػي حػػيف ظهػػرت و ػةة الع وػػا ةابجاههػػا يػػيف ا نبمػػاء المهنػػي ةماػػبةى البحصػػيؿ لمعممػػي

البرييا الفنيا مجمةعػا ،1يااػبخداـ معامػؿ ا ربيػاط ييراػةف ) ،(Pearsonاف ابجػا الع وػا مةجيػا
ةيقػػةة ( )6.01:ةبشػػير هػػذ النبيجػػا إلػػا اف الع وػػا دال ػا إحصػػاوياً ،ةكانػػت ويمػػا معامػػؿ ا ربيػػاط

المحاةيا أكير مف الجدةليا ( )6.97:عند مابةى د لا ( )6.67ةيدرجا حريا (.)900

مف خ ؿ النباو بنفا الذكر بةصؿ الياحثاف إلا اف الع وا كانت مةجيػا يػيف جميػ فوػات

المب يػرات ا ريعػػا (الميهػػؿ ،ةالجػػنس ،ةالمرحمػػا ،ةمػػدة الخدمػػا) ةهػػذا يػػدلؿ عمػػا اف الع وػػا طرديػػا

زداد
يػ ػػيف ا نبمػ ػػاء المهنػ ػػي لمعممػ ػػي البرييػ ػػا الفنيػ ػػا ةالبحصػ ػػيؿ الد اراػ ػػي الاػ ػػايؽ أي يمعنػ ػػا كممػ ػػا أ َ
البحصيؿ زاد ا نبماء المهني.
ةكانػػت وػػةة الع وػػا يينهمػػا دالػػا إحصػػاوياً يػػيف كػػؿ فوػػا مػػف فوػػات المب ي ػرات ا ريعػػا ،ةهػػذا

ماييكد البرايط ييف ا نبمػاء المهنػي ةماػبةى البحصػيؿ ةا اػبعداد الشخصػي ةالمهنػي لمعمػـ البرييػا
الفنيا.

أبفق ػػت هػػػذ النبػ ػػاو م ػ ػ مػ ػػا أشػػػارت الي ػ ػ نظريػ ػػا (هنػ ػػري م ػػةراي) لمحاجػ ػػات (اف يعػػػض

الحاجػػات ةلػػة انهػػا غي ػػر مبماثمػػا ا انهػػا وػػد بك ػػةف مبكاممػػا ) (Complementaryيحيػػث يمك ػػف
إشياعها يامةؾ ما أة يمجمةعا مف الامةؾ ةيامي (مةراي) هذا انصهارالحاجات ).(Fusion

اننتائج ادلتعهقح تاذلدف انزاتع:

معرفػا مػػدى إاػهاـ المب يػرات (الجػنس ،ةالبحصػػيؿ ،ةالميهػؿ ،ةالمرحمػػا ،ةمػدة الخدمػػا) فػػي

البيايف الكمي (ا نبماء المهني) لدى معممي البرييا الفنيا.

لمبثيت مػف بحقيػؽ الهػدؼ ال اريػ الػذي يبضػمف مػدى إاػهاـ المب يػرات (الجػنس ،البحصػيؿ،

الميهؿ ،المرحما ،مدة الخدما) فػي البيػايف الكمػي (ا نبمػاء المهنػي) عمػا عينػا يمػم حجمهػا ()176
معمػػـ ةمعممػػا ،جػػرى ااػػبخداـ بحميػػؿ ا نحػػدار المبعػػدد

) (Multiple Regressionمػػف نػػةع

ا نحػػدار المب ػػدرج ) (Step-wise Regressionيعػػد إخض ػػاع مص ػػفةفا مع ػػام ت ا ربياط ػػات
لبحميؿ ا نحدار لبحديد المب يرات الماهما في ا نبماء المهني فبييف اف جمي المب يرات لهػا القػدرة
عما البنيي يقيما ا نبماء المهني نها ذات د لا إحصاويا

ثػـ أخضػػعت مصػػفةفا معػام ت ا ربياطػػات لبحميػػؿ ا نحػػدار مػف النػػةع المبػػدرج ،فبيػػيف اف

جمي المب يرات لها القدرة عما البنيي ةاااهاـ يقيـ ا نبماء.
حولية أبحاث الذكاء والقدرات العقمية

888

العدد الرابع  /الجزء الثاني  /لسنة >800

االنتماء المهني لمعلمي الفنية وعالقته بمستىي تحصيله الدراسي السابق..أ.م.د .نشعة كرين ـ م.م .حسن صاحب

ةبيػػيف اف مب يػػر الجػػنس ل ػ القػػدرة عمػػا البنيػػي يا نبمػػاء المهنػػي إذ فاػػر ( )%91.6مػػف
البيػػايف الكمػػي لمػػدرجات ،ةمب يػػر البحصػػيؿ فاػػر مػػا يقػػارب ( )%90.0مػػف البيػػايف الكمػػي لمػػدرجات،

أمػػا مب يػػر المرحمػػا وػػد
أمػػا مب يػػر الميهػػؿ فقػػد فاػػر حػةالي ( )%96.7مػػف البيػػايف الكمػػي لمػػدرجات .ن
ن
فاػػر حػةالي ( )%9.0مػػف البيػػايف الكمػػي لمػػدرجات ،ةمب يػػر مػػدة الخدمػػا فاػػر حػةالي ( )%9.9مػػف
البيػ ػػايف الكم ػ ػػي ل ػ ػػدرجات ا نبم ػ ػػاء المهن ػ ػػي .لػ ػػذا ف ػ ػػإف المب ي ػ ػرات (الج ػ ػػنس ،ةالبحص ػ ػػيؿ ،ةالميه ػ ػػؿ،

ةالمرحما،ةمدة الخدما) ،بفار حةالي ( )%1:.0مف البيايف الكمي لدرجات ا نبماء المهني.

ةمػف خػ ؿ وػيـ معػام ت ا نحػػدار لممب يػرات ةالخطػ المعيػاري لهػػا الػذي يظهػر دوػا البنيػػي

فػػي ا نبمػػاء المهنػػي ،ةالبػػي جػػرى بحةيمهػػا إلػػا معػػام ت ا نحػػدار المعياريػػا ) (Betaالمقايمػػا لكػػؿ
مب ير مف المب يرات.

 -9وػػيـ ييبػػا ) (دالػػا إحصػػاوياً فػػي مب يػػر الجػػنس ،إذ يم ػػت القيمػػا الباويػػا المحاػػةيا ()96.:78
ةهػػي أكيػػر مػػف القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.1:9عنػػد ماػػبةى د لػػا ( )6.669إذ يم ػػت ويمػػا

اااهاـ النايي ( )99.007ةيخط معياري ودر ( ،)9.600ممػا يشػير إلػا اف مب يػر الجػنس
ي بي يالمربيا ا ةلا في بفاير البيايف الكمي لدرجات ا نبماء المهني.

 -1ويـ ييبػا ) (دالػا إحصػاوياً فػي مب يػر البحصػيؿ ،إذ يم ػت القيمػا الباويػا المحاػةيا ()9.998
ةهي أكير مف القيما الباويا الجدةليا ( )1.1:9عند مابةى د لا ( )6.669إذ يم ت ويما

 -1ا ا ػػهاـ النا ػػيي ( )6.006ةيخطػ ػ

معي ػػاري و ػػدر ( ،)6.670مم ػػا يش ػػير إل ػػا اف مب ي ػػر

البحصيؿ ي بي يالمربيا الثانيا في بفاير البيايف الكمي لدرجات ا نبماء المهني.

 -0وػػيـ ييبػػا ) (دالػػا إحصػػاوياً فػػي مب يػػر الميهػػؿ ،إذ يم ػػت القيمػػا الباويػػا المحاػػةيا ()8.698
ةهػػي أكيػػر مػػف القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.1:9عنػػد ماػػبةى د لػػا ( )6.669إذ يم ػػت ويمػػا

ا اػػهاـ الناػػيي ( )8.119ةيخطػ معيػػاري وػػدر ( ،)9.600ممػػا يشػػير إلػػا اف مب يػػر الميهػػؿ
ي بي يالمربيا الثالثا في بفاير البيايف الكمي لدرجات ا نبماء المهني.

 -7وػػيـ ييبػػا ) (دالػػا إحصػػاوياً فػػي مب يػػر المرحمػػا ،إذ يم ػػت القيمػػا الباويػػا المحاػػةيا ()1.107
ةهػػي أكيػػر مػػف القيمػػا الباويػػا الجدةليػػا ( )1.1:9عنػػد ماػػبةى د لػػا ( )6.669إذ يم ػػت ويمػػا

ا اػهاـ الناػػيي ( )1.89:ةيخطػ معيػػاري وػدر ( ،)9.991ممػػا يشػير إلػػا اف مب يػر المرحمػػا
ي بي يالمربيا الرايعا في بفاير البيايف الكمي لدرجات ا نبماء المهني.

 -0ويـ ييبا ) (دالا إحصاوياً في مب ير مدة الخدما ،إذ يم ت القيما الباويػا المحاػةيا ()1.718
ةه ػػي أكي ػػر م ػػف القيم ػػا الباوي ػػا الجدةلي ػػا ( )9.:0عن ػػد ما ػػبةى د ل ػػا ( )6.67إذ يم ػػت ويم ػػا

ا ا ػػهاـ النا ػػيي ( )1.0:9ةيخطػ ػ معي ػػاري و ػػدر ( ،)9.607مم ػػا يش ػػير إل ػػا اف مب ي ػػر م ػػدة
الخدما ي بي يالمربيا ا خيرة في بفاير البيايف الكمي لدرجات ا نبماء المهني.
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االستنتاجاخ:

في ضةء نباو اليحث الحالي اابنب الياحثاف:

 -9يعػػد الميهػػؿ البريػػةي مػػف الماػػبمزمات الضػػرةريا فػػي بحقيػػؽ ا نبمػػاء المهنػػي لمعممػػي البرييػػا
الفنيا.

 -1يعد ا نبماء المهني مف الدةاف ا ااايا ابمرار معمـ البرييا الفنيا دةاخ ص دةايقاو ةرضا
ةاابمباع في عمم م ب ميذ .

 -1يعػػد البحصػػيؿ الد اراػػي مػػف الحاجػػات الثانةيػػا البػػي ببصػػؿ يااشػػياع العقمػػي لمعممػػي البرييػػا
الفنيا.

انتىصياخ:

في ضةء النباو البي بةصؿ إليها اليحاثاف يةصي الياحثاف يما ي بي:

 -9زيػػادة اهبمػػاـ الماػػيةليف فػػي ة ازرة البرييػػا يد اراػػا العةامػػؿ المػػيثرة فػػي ا نبمػػاء المهنػػي لمعممػػي
البرييا الفنيا.

 -1إشراؾ معممي البرييا الفنيا في دةرات بدريييا بعمؿ عما إشياع حاجا ا نبماء المهني لديهـ.

 -1بقػػديـ البعزيػزات الماديػػا ةالمعنةيػػا لرفػ ماػػبةى انبمػػاء المعممػػيف المهنػػي الخػػاص يمعمػػـ البرييػػا
الفنيا.

 -0اط ع معممي البرييا الفنيا عما البجارب الفنيا في العالـ ،لبدعيـ انبماوهـ المهني.

المعد في هذا اليحث لبشخيص معممي البرييا الفنيا ذةي
 -7ا ابفادة مف مقياس ا نبماء المهني
ن
مابةى ا نبماء المهني المنخفض لمعمؿ عما زيادب .
ادلقرتحاخ:

في ضةء نباو اليحث ةاابكما ً ةبطةي اًر ل يقبرح الياحث ماي بي:

 -9درااا أثر ا نبماء المهني لمعممي البرييا الفنيا في بنميا بحصيؿ ب ميذهـ الفني.

 -1إج ػراء د اراػػا مماثمػػا لهػػذ الد اراػػا الحاليػػا ببنػػاةؿ ا نبمػػاء المهنػػي ةع وب ػ يمب ي ػرات أخػػرى
كالقدرات العقميا ةالقدرات اايداعيا ةغيرها.

 -1يناء يرنام بدرييي لبنميا ا نبماء المهني لدى معممي البرييا الفنيا.

 -0إجراء درااا مماثما بشمؿ عينات أخرى ك اابذة في البرييا الفنيا ةالمشرفيف الفنييف.
 -7إجػ ػراء د ارا ػػا لقي ػػاس ما ػػبةى ا نبم ػػاء المهن ػػي ل ػػدى معمم ػػي البريي ػػا الفني ػػا ف ػػي م ػػدارس القط ػػر
ا يبداويا كافا.

ادلصادر
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.9

الي ػزاز ،حكمػػت .ابجاهػػات حديثػػا فػػي إعػػداد المعممػػيف ،مجمــة رســالة الخمــيب العربــي،
العدد (.)9:9:( ،)19

.1

اليايةني ،محمةد .قضايا التربية الفنية ،دار المعارؼ يمصر ،القاهرة.)9:97( ،

.1

البميمي ،عيد الجميؿ .اانبماء معايير بحديد ةدةر الميااات ا جبماعيا في بكةين ،

.0

ج ؿ ،اعد .عمم النفس االجتماعي ،منشةرات جامعا واريةنس ،ين ازي.)9:9:( ،

.7
.0
.8

كميا اآلداب ،جامعا ي داد ،بحث غير منشورة.)9::1( ،

الحفنػػي ،عيػػد المػػنعـ .موســوعة عمــم الــنفس والتحميــل النفســي ،دار المػ مةف لمطياعػػا،
ط ،9ي داد.)9:87( ،

الحيما ،محمد محمةد.التربية الفنية وأساليب تدريسها،ط.)9::9(9

خميػػؿ ،محمػػد اػػيد ةحػػافظ احمػػد خيػػري" .ســيكولوجية االنتمــاء (د اراػػا ميدانيػػا يمدينػػا
العػ ػريش)" ،جامعػ ػػا عػػػيف شػ ػػمس ،كمي ػػا اآلداب ،وا ػػـ عمػػػـ ال ػػنفس ،القػ ػػاهرة،

.9
.:
.96
.99
.91
.91
.90
.97
.90

(.)9:90

داةد  ،عزيز حنا ةبخػرةف .الشخصية بين السواء والمـر  ،مكبيػا ا نجمػة المصػريا،
القاهرة.)9::9( ،

الزيػػات ،كمػػاؿ عيػػد الحميػػد .عمــم االجتمــاع المهنــي ،مطيعػػا جامعػػا القػػاهرة ،القػػاهرة،
(.)9:96

الايد ،فياد اليهػي .عمـم الـنفس االحصـائي وقيـاس العقـل البشـري ،دار الفكػر العريػي،
ط ،1القاهرة.)9:8:( ،

ش ػػمبز ،دةاف .نظريـــات الشخصـــية ،برجم ػػا حم ػػداني الكري ػػةلي ةعي ػػد ال ػػرحمف القيا ػػي،
مطيعا جامعا ي داد ،ي داد.)9:91( ،

صػػالح ،وااػػـ حاػػيف .اإلنســان مــن هــو ،دار الحكمػػا لمنشػػر ةالبرجمػػا ةالبةزي ػ  ،ط،1
ي داد.)9:91( ،

ػ ػ ػ ػػ .الشخصية بين التنظير والقياس ،مطيعا جامعا ي داد ،ي داد.)9:99( ،

صػػديؽ ،محمػػد .الــوعي التربــوي لممعمــم والعوامــل المــؤثرة فيــه ،راػػالا الخمػػي العريػػي،
العدد ( ،)19الرياض.)9:98( ،

عاوؿ ،فاخر .معجم عمم النفس ،دار العمـ لمم ييف ،ييرةت.)9:89( ،

عياػػةي ،عي ػػد ال ػػرحمف محم ػػد .ســـيكولوجية الشـــباب العربـــي ،دار المعرف ػػا الجامعي ػػا،
المطيعا المصريا.)9:97( ،
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.98

القاضػي ،يةاػػؼ مصػػطفا ةزيػداف محمػػد مصػػطفا .الســموك االجتمــاعي لمفــرد ،شػػركا
مكبيا عكاظ لمنشر ةالبةزي ،ب.ـ.)9:99( ،

.99

.9:

الكناني ،إيرهيـ عيد الحاف .وياس داف اانجاز الدرااي لدى طميا المرحما ااعداديػا،

جامعػا ي ػداد ،كميػا البرييػا-ايػف رشػد ،أطروحــة دكتـوراغ (غيـر منشــورة)،

(.)9:96

نجػػر ،اػػةزاف .اإلدراك الفنـــي والضـــوء الطبيعـــي ،برجمػػا ارضػػي حكػػيـ ،دار الثقػػافي
ا جنييا ،العدد الثاني،ب.ـ.)9:90( ،

.16

المهنا،عي ػ ػػد اي ةالح ػ ػػداد عي ػ ػػداي .االســـــاليب الحديثـــــة فـــــي تـــــدريس مـــــادة التربيـــــة

.19

ميشػػيؿ ،ديػػنكف .معجــم عمــم االجتمــاع ،برجمػػا إحاػػاف محمػػد الحاػػف ،منشػػةرات ة ازرة

.11
.11
.10

الفنية،ط،9ب .ـ.)1666(،

الثقافا ةا ع ـ ،العراؽ.)9:96( ،

ػةرت داوػرة
نجػػار ،فريػػد جيراويػػؿ ةبخػػرةف .قــاموس التربيــة وعمــم الــنفس التربــوي ،منشػ ا
البرييا ،ييرةت.)9:06( ،

هػةؿ ،كػالفيف ةلنػدزي جػاردينر .نظريـات الشخصـية ،برجمػا أحمػد فػرج أحمػد ةبخػرةف،
الهيوا المصريا العاما لمب ليؼ ةالنشر ،ب.ـ.)9:89(،

يةاػػؼ ،عيػػد الةاحػػد عيػػد اي .إعػػداد ةبػػدريب المعمػػـ المجػػدد ،اليونســكو ،مجمــة التربيــة
الجديدة ،العدد ( ،)10ييرةت.)9:97( ،
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