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نُاض الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت ًلُت التربُت بجامػت يسمُان
َیمً ئطماغیل حباز
نظم الػلىم التربىیت الىكظیتً /لُت التربُت /حامػت يسمُان
بخخُاز خبِب طػُد
نظم الجؿساقُاً /لُت التربُت /حامػت يسمُان
اإلالخص:
اطتهدقذ الدزاطت الخػسف غلى مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت ًلُت التربُت بجامػت
يسمُان بؼٍل غام  ،ويرلَ مػسقت أزس مخؿحراث الجيع (ذًىز اهار  ،غلمي و أوظاوي) غلى
الداقؼ اإلاػسفي ،بلؿذ غُىت البدث الػؼىائُت ( )80هالب وهالبت ،وجم جوبُو مهُاض الداقؼ
اإلاػسفي والري جٍىن مً ( )40قهسة جم خظاب ؿدنها وزباتها ،،وذلَ بػد أحساء بػم
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الخػدًالث غلُت باطخخساج الـدم والثباث وجم جوبُهه غلى غُىت البدث ألاطاطُت في الكـل
الدزاسخي ألاوُ للػام الدزاسخي ( .)2021-2020أما أَم الىطائل ؤلاخظائُت التي هبهذ في
الدزاطت قهي (الاخخباز الخائي لػُيخحن مظخهلخحن ،ومػامل ازجبان بحرطىن) ،أما أَم هخائج
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الدزاطت قهي :ظهىز مظخىي مخىطوت للداقؼ اإلاػسفي بؼٍل غام لدي هلبت ًلُت التربُت
بجامػت يسمُان ،وأًلا غدم وحىد ازس اإلاخؿحر الخخـف الدزاسخي غلى مظخىي الداقؼ اإلاػسفي ،
ول جىحد قسوم ذاث دللت ئخـائُت في مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت في ًلُت التربُت بحن
الجيظحن الرًىز والاهار .،وخلـذ الدزاطت ئلى غدد مً الخىؿُاث واإلاهترخاث.
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مشكلت البدث:
حػد الداقػُت ملخهى اَخمام حمُؼ الػاملحن في مخخلل
اإلاجالث الخىمىٍت ،وباألخف الػاملحن في اإلاجاُ التربىي وًل
مً له غالنت بالػلمُت الخػلُمُت الخػلمُت ،خُث حػد
الداقػُت ػسن مً ػسون الخػلم وأيدث هظسٍاث الخػلم أن
اإلاخػلم لطخجُب للمىكىع دون وحىد دواقؼ ،قٍل هالب له
مجمىغت مً الومىخاث والسؾباث التي ججػله مخخلكا غً
ألاخسًٍ ،قهد أػازث الٌثحر مً الدزاطاث أن الداقػُت
اإلاػسقُت للخػلم حؼٍل مبرزا نىٍا بانباُ الولبت غلى الخػلم
الهادف واإلاىحه واإلاػظم الري ٌظعى قُه الوالب ئلى جدهُو
خالت مً ؤلاجصان اإلاػسفي .وَىاى أهىاع غدًدة مً الداقػُت
اإلاسجبوت بالخػلم يداقؼ الاهخماء ،داقؼ ؤلاهجاش والداقؼ اإلاػسفي
الري ٌػجي السؾبت في مػسقت اإلاػلىماث والكهم وؤلاجهان
وؿُاؾت اإلاؼٌالث وخلها ،والاَخمام الػمُو في الخكٌحر
والاطخمخاع به وبػد أنىي أهىاع الخػلُم وأخد ألامىز
اللسوزٍت للظعي هدى الخألو والخمحز في الىجاح(ؾبازي و
أبىػػحرة،2000 ،ؾ ،)31ئذ ًسي وٍجر ( )Winner,1992أن
الداقؼ اإلاػسفي ًمًٌ أن هلخمظه في أداء الوالب مً خالُ
ألاوؼوت داخل حجسة الدزاطت ،أي متى ٌؼسع الوالب
في الهُام باإلاهام التي أوًلذ ئلُت ،وػدجه ودزحذ ئنباله غلى
ذلَ اليؼان( ،)Winer,1992,p213وبرلَ جثاز اإلاؼٍلت غما
ًظهسٍ الولبت اإلاساَهحن مً كػل مظخىي الداقؼ اإلاػسفي
واهخكاكه لديهم ند جٍىن بكػل غىامل بُئُت طىاء ألاطسة أو
مدزطت ،أو بكػل غىامل الصخـُت جخػلو بالكسد وندزاجه
اإلاػسقُت والاحخماغُت والاهكػالُت وؾحرَا ئذ ند ًىػٌع
اهخكاق مظخىي الداقؼ اإلاػسفي غلى الػملُاث الخريسٍت
لدًه(غدض وجىقُو ،)77 ،2019 ،وجخدد مؼٍلت الدزاطت
الخالُت في ؤلاحابت غلى الدظاؤلث الخالُت:
 .1ما مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هالب ًلُت التربُت بجامػت
يسمُان بؼٍل غام؟
َ.2ل جىحد قسوم ذاث دللت ئخـائُت في أبػاد الداقؼ
اإلاػسفي لدي هالب ًلُت التربُت بجامػت يسمُان جبػا لخخالف
الخخـف الدزاسخي؟
َ.3ل جىحد قسوم ذاث دللت ئخـائُت في أبػاد الداقؼ
اإلاػسفي لدي هالب ًلُت التربُت بجامػت يسمُان جبػا لخخالف
الجيع؟
 أهميت البدث:
ٌ ػد َرا البدث ئكاقت حدًدة للدزاطاث التي جىاولذ
الداقؼ اإلاػسفي.





ان الخػـسف غلـى مظـخىي الـداقؼ اإلاػسقـي للولبـت ٌػخبر ذا
نُمت جسبىٍت وان اإلاظـاَمت قـي جىمُخه وحصجُػه ٌظاغد
في جدظحن الخدـُل الدزاسخي و الـخػلم وؤلابـداع ولٌـي
جهـىم الجامػـت بـأداء مهامها ألاطاطُت ل بـد مـً
الاَخمـام بـدواقؼ الولبـت وهمـى وبىـاء نـد ازتهم اإلاػسقُت
وجدظحن الػملُت الخػلُمُت وٍجب ان جدضخى الىاخُت
اإلاػسقُت مً خُاة الولبت باَخمام يبحر مً نبل ًل
اإلاظإلحن والخدزَظُحن في ًلُاث الجامػت.
دزاطت الداقؼ اإلاػسفي للولبت حظاغد في جددًد يثحر مً
جىحهاث الولبت ،مثل السؾبت في الدزاطت وألاهجاش
وجددًد ألاَداف و ؤلاججاَاث واإلاُىُ ،وحػمل َرٍ
اإلاخؿحراث بىؿكها نىي حظهم في شٍادة ندزة الولبت غلى
جدـُل اإلاػسقت والكهم.

 أهداف البدث:
يهدف البدث الخالي ئلى الخػسف غلى ماًأحي:
.1مػسقت مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت ًلُت التربُت بؼٍل
غام.
ي
.2مػسقت الكسوم في مظخى الداقؼ اإلاػسفي جبػا إلاخؿحر الجيع
(الرًىز -الاهار)
.3مػسقت الكسوم في مظخىي الداقؼ اإلاػسفي جبػا إلاخؿحر
الخخـف(غلمي -ادبي)
خدود البدثً :خددد البدث الخالي بولبت ًلُت التربُت
للدزاطت الـباخُت في حامػت يسمُان للػام الدزاسخي (-2020
 ،)2021مىشغحن غلى ازبػت انظام نظمحن لألخخـاؿاث
الػلمُت ،ومثلها لالوظاهُت ،و ًخلمً هالب انظام(الػلىم
التربىٍت والىكظُت والجؿساقُا و السٍاكُاث و قحزًاء)
 جددًد اإلاصعلحاث:
اول :الداقػُت:
 خالت داخلُت في الٍائً الخي جإدي اطدؼازة الظلىىواطخمسازٍ وجىظُمه قخىححهت هدى َدف مػحن (.ابى
خوب و أماُ ؿادم)432 ،1996 ،
 نىة مدسيت ومىحهت في أن واخد وَى اطخػداد ذووحهحن وحه داخلي ووحه خازجي ،وَى الؿاًت أو الهدف
ً
الري ًخجت ئلُت الظلىى وَػسف بالداقؼ ؾالبا مً
َدقه (.شخُمي ،1994 ،ؾ)43
 أنها نىة داخلُت التي جىحه الظلىى إلػباع خاحتمػُىت بدظب دزحاث جىىغها(.ملٌُت،2016 ،ؾ)104
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زاهُا :الداقؼ اإلاػسٍكي:
 ؤلاوؼؿاُ بمظازاث مػسقُت جخولب اإلاصٍد مًالجهىد)Cacioppo&petty,1982,p37(.
 بأهه خالت مً الؼػىز بالساخت والسكا لخػلم ًل َىوؾحر
شخيءؾامم
ًل
وقهم
حدًد
مػسوف)Valler,1993,p14(.
ُ
 غلى اهه السؾبت اإلاظخمسة في الخـى غلى اإلاػسقتوالكهم وؤلاجهان وخل اإلاؼٌالث (غسٍكج،2000،
ؾ)153
 اطخػداد الٍائً لبرُ أنصخى حهد لدًه مً أحلجدهُو َدف مػحن)Atkison, 2001, 174(.
 الخػسٍل ؤلاحسائي :الدزحت التي ًدـل غلحها اإلاظخجُبغلى مهُاض الداقؼ اإلاػسفي اإلاظخػمل في البدث وقو
قترة شمىُت مدددة.
الفصل الثاوي
اإلادىز الاول :الدافع اإلاعسفي
 مفهىم الدافع اإلاعسفي:
ئن الداقػُت للخػلم واطخوالع اإلاػسقت هي ئخدي اإلاخؿحراث
ألاطاطُت لىجاح الوالب وجهدمه وجٌُكه الدزاسخي ،وهي مً
وحهه هظس ئوظاهُت أخرث مىخى أخس نامذ بالتريحز غلى
مظاغدة الخلمُر غلى اطخؿالُ انصخى ئمٍاهاجه لخدهُو حػلم
مػسفي أمثل ،ومً زم ئلى خلهه خالت ئبداع حػمل غلى جدهُو
ذاجه ،ئذن هي غملُت اطدثازٍ داخلُت مً أقٍاز ومػازف،
وؤلالخاح اإلاخىاؿل والاطخمساز لألداء تهدف ئلى ئػباع الداقؼ
اإلاػسفي وؿىل ئلى خالت جىاشن مػسفيً(.دحي ،2010،ؾ.)83
َرا الىىع مً الداقؼ بمظخىي مسجكؼ ًدبىن خل ألالكاش
ونساءة لٌخب واإلاجالث التي حػالج مىكىغاث مػهدة ،والهُام
بيؼاهاث جىولب الهدزة غلى الاطخدلُ وخل اإلاؼٌالث أو
ئغداد البرامج الخاطىبُت(.الخمُمي ،2014 ،ؾ ،)701يما
ٌؼحر ئلى زؾبت مظخمسة في الكهم واإلاػسقت ،وجخجلي في
اليؼاهاث الاطخوالغُت والاطخٌؼاقُت ،وفي البدث غً اإلاصٍد
مً اإلاػسقت والخـىُ غلى أيبر ندز ممًٌ مً
اإلاػلىماث(.وؼىاحي،2004 ،ؾ ،)214وٍىوىي الداقؼ اإلاػسفي
غلى أزبػت أبػاد أطاطُت هي زؾبت الكسد في الخـىُ غلى
اإلاػلىماث بظسغت ،الاطتزادة مً اإلاػسقتغً مىكىع ما،
الترخُب باإلاخاهسة في طبُل الخـىُ غلى اإلاػسقت اإلاػالجت
الُدوٍت إلاىكىغاث اإلاػسقت.

وٍسي قالس و اخسون ( )Valler&1993بأهه الخدظع بالساخت
والسكا خحن ًخػلم الوالب ،شخيء حدًد أو ًٌؼل غً شخيء
لم ًًٌ ٌػسقه أو مداولت جكهم شخيء حدًد لم ًًٌ مكهىما.
وحػسف نوامي الداقؼ اإلاػسفي بأهه :خالت داخلُت جدسى أقٍاز
ومػازف اإلاخػلم وبىاٍ اإلاػسفي ووغبه ،واهدباَه وجلح غلُه
إلاىاؿلت أو اطخمساز ألاداء للىؿىُ ئلى خالت جىاشن مػسقُت
مػُىت(.زكىان ،2004 ،ؾ ،)51ئذا قمػسقت الداقؼ اإلاػسفي
غملُت حظاغد في مػسقت الٌثحر مً اإلاخؿحراث اإلاسجبوت بػملُت
الخػلم والخػلُم ،يما أنها حظاغد في جكظحر الٌثحر مً الكسوم
الكسدًت التي حػىد ئلى أطباب ؾحر مسجبوت بالىىاحي الػهلُت
اإلاػسقُت .والداقؼ اإلاػسفي بؼٍل ئخدي الهلاًا اإلاهمت في
مجاُ الاججاٍ اإلاػسفي لخكظحر الظلىى بـىزة غامت ،وفي
مجاُ غلم الىكع التربىي والخػلم بـكت الخاؿت ،ألن البيُت
الػهلُت اإلاػسقُت للكسد ًمًٌ أن جخٍىن مً خالله (.ملٌُت،
 ،2016ؾ.)119
 مصادز الدافع اإلاعسفي:
.1اإلاـادز الداخلُتًٍ :ىن هالب في َرٍ الخالت مدقىغا ذاجُا
هدى امخالى اإلاػسقت الػلمُت وجىطُػها ،بل ٌػمل غلى البدث
غً اإلاىاكُؼ التي حؼٍل هكػا له ،وَرا ٌػجي ئدزاى الهُمت
التي جدملها ،و هالب ًىخسن في وؼاهاث ألحله َى ،قمـدز
الداقؼ اإلاػسفي َىا داخلي ٌػصش اهوالنا مً جدهُو الىجاح.
ؾحر أهه بامٍان ألاطخاذ أن ٌظاَم في جىمُت َرا الداقؼ
الداخلي ،قهد بُيذ" دزاطاث" قُلد ’  ،fieldأن الاطاجرة
الرًً ٌظاغدون جالمرتهم بمىدهم هىغا مً الاطخهاللُت،
ًىمىا لديهم الكلىُ والسؾبت في الخددي Rayan
).)&Deci,2000,p70
.2اإلاـادز الخازحُت :أي مـادز الداقؼ اإلاػسفي جٍىن خازحُت
(أطخاذ ،أقساد الػائلت ،البِئت الـكُت )........قٌثحرا ما هجد أن
َىاى هلبت ٌظػىن حاَدًً ئلى امخالى مػازف و جدهُو
هجاخاث ،قهى لنهم ًسٍدون ئزكاء أولُائهم أو ئطػاد
أطاجرتهم أو بؿُت الخـىُ غلى حىائص وػهاداث مؼ الػلم أهه
ًمًٌ مـادز الداقػُت الخازحُت أن جدسق الداقػُت
الداخلُت وجىحه الظلىى .وَرا الخدسٍم ند ًٍىن ئًجابُا أو
طلبُا ،قدظب "زٍان"  Rayanأن الولبت الرًً ٌؼػسون
بأنهم مسانبىن ،طُكهدون لِع قهى خب اإلابادزة واهما
طِخػلمىن بأدوي ئمٍاهُاتهم خاؿت ئذا ًان اليؼان ًخولب
هىغا مً ؤلابداع(.غماز  ،2015 ،ؾ.)20
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ًخٍىن الداقؼ اإلاػسفي مما ًلي:
.1ؤلاؿساز اإلاػسفيً :هـد به جكلُل الكسد لألوؼوت الػهلُت
ً
التي جخولب جكٌحرا أو حػلمه لوسائو الخكٌحر الجدًدة وحػلمه
ههان الهىة واللػل في جكٌحرة الخاؾ.
 .2الخػهُد اإلاػسفيٌ :ػٌع جكلُل الكسد لألوؼوت الػهلُت
اإلاػهدة يرلَ جكلُله للخػامل مؼ اإلاؼٌالث اإلاػهدة غلى
الظهلت وجكلُله البرامج الخػلُمُت غلى البرامج الترقحهُت.
 .3الثهت اإلاػسقُت :جىكؼ زهت الكسد في الاهدماج في ألاوؼوت
الػهلُت(.ألاخمدي ،2006 ،ؾ.)45
 ابعاد الدافع اإلاعسفي:
جخٍىن ابػاد الداقؼ اإلاػسفي مماًلي:
.1اججاٍ الكسد في السؾبت في الخـىُ غلى اإلاػلىماث بظسغت.
.2شٍادة في الخـىُ غلى اإلاػسقت في مىكىع ما.
.3الترخُب باإلاخاهسة في الظبُل الخـىُ غلى اإلاػسقت.
.4اَخمام الكسد غلى اإلاػالجت الُدوٍت إلاىكػاث
اإلاػسقت(.طلُماوي  ،2002 ،ؾ)4
 العىامل اإلاؤثسة على الدافعيت للمعسفيت:
ئن ما أؿبذ ًولو غلُه مهىت الوالب جخولب الاهخسان في
ألاوؼت اإلادزطُت دون جسدد أو ملل ،مهما واحهخه مً
ؿػىباث ،و مهما ازجٌب مً أخواء ،ئذًيبػي الاطخكادة مجها
بؿُت الخوىز و مىاؿلت اإلاؼىاز ،ولِع الانهصام أمامها و
الاوسخاب ،قىحىد الوالب في اإلادزطت أو ألامايً التي جلخهي
مػها في الؿاًت ،جيخظس مجهم أن ًٍىهىا مىدقػحن – باهخظام –
هدى امخالى اإلاػازف و جىظُكها ل الػٌع ،ؾحر أهه و في خلم
ذلَ ند جخدخل غدة غىامل جصٍد مً جلَ السؾبت أو جلػكها
مً بُجها
 ؤلاطىاداث الكسدًت :للوالب هصغت للبدث غً أطباب
هجاخهم أو قؼلهم ،وئدزايهم ألطباب ذلَ له جأزس يبحر
غلى داقػُتهم ،قهد ؿىل " "Dessusالخالمُر خظب
ئطىاداتهم الكسدًت ئلى ما ًلي:
" كػل مسيص غلى الىجاح ً :خمحز بأهه – أنل نلها وجىجسا -لت
داقػُت غالُت -مخكائلً -ىخسن في اإلاهام اإلاظىدة اهخساها جاما
ؿىل مخجىب للكؼل ًخمحز بأهه - :أيثر نلها وجىجسا -أنل
داقػُت مً نبل الىجاح – ًداوُ التهسب مما ًولب مىه:
ؿىل بحن َرا و ذاىً :خمحز بأههٌ -:ػمل يثحرا لًٌ دائما
ٌؼخٍي مً الخىجس و الهلو -مدقىع هدى الىجاح لًٌ في الىنذ

ذاجه مخخىف مً الكؼل ؛ وؿىل مخهبل للكؼل ً :خمحز بأهه:
ؾحر مباُ– لًخأزس بيخائج الخهىٍم"(غماز ،2015 ،ؾ)22


جىنػاث ألاطاجرةً :سجبى َرا الػامل بٍل ما ًخػلو
بخـىزاث ألاطاجرة و هظستهم غً اإلاادة التي ًدزطىنها،
والهُمت التي ٌػوىنها إلادخىي جلَ اإلاادة و ئلى جىنػاتهم
غلى مدي ايدظاب الٌكاءاث و جوىزَا لدي هالبهم ،
قٍلما أظهس ألاطاجرة امخػاكا مً الىظام الظائد أو
غدم السكا غً اإلادخىي الري ًهدمىهه لوالبهم  ،أو
أنهم ًخىنػىن مجهم أنهم طىف لً ًخوىزوا ولً ًىجخىا
قان جلَ اإلاؼاغس الظلبُت جإزس غلى الٌكاءة الداخلُت
لهإلء الوالب وجلػل داقػُتهم للػمل ،بل وجكهدَم
زهتهم برواتهم وما ًإيد جأزحر جىنػاث ألاطاجرة بالظلب
أو باإلًجاب غلى داقػُت الوالب(.بدز ،1986 ،ؾ.)45



الىلسة الراجُت للهدزاث الػهلُت :جسجبى" بالدزاًاث
التي ٌؼٍلها الوالب غً ذاجه ،قهىاى مً الوالب مً
ٌػخهد أن الرًاء قوسي و لًمًٌ له أن ًـبذ أيثر مما
َى غلُه ،أو أهه بـبذ نادزا غلى زقؼ مظخىاٍ.
الكلاء الـكي :مسجبى بالخالت الػامت داخل الـل
الدزاسخي واإلاسجبوت بالكػل الخػلُمي الخػلمي ً ،خددد
مً خالُ الػىاؿس اإلاسجبوت بما ًولو غلُه ’ ئدازة
الـل ؛ غسق جىنػاث واضخت و هخائج مىوهُت
مسجبوت بااإلاادة.



الىكػُت اإلاؼٍلت :ئن الىكػُاث التي ًىكؼ قحها
الوالب بأمٍانها أن جٍىن غامال مً الػىامل التي جإزس
غلى الداقػُت ،قاذا لم جساعي الؼسون و الظسوف
اإلاسجبوت بها ،قأنها جإزس بالظلب غلى الداقؼ اإلاػسفي
لديهم ،وئذا جم مساغاة ػسون ئغداد الىكػُت و غلى
زأطها جىكُذ اإلاػجى الري جمثُله و الكائدة مجها ،قان
ذلَ طحرقؼ خخما مً زؾباث الوالب في الاهخسان قحها و
الهُام بها وقو ما جم وكػه مً الخػلُماث.



هسٍهت الخـسفَ :را الػامل ًخلمً اإلامازطاث
البُداؾىحُت اإلاسجبوت بىكؼ الوالب في نلب حػلماتهم،
قٌثحرا ما ًىكػىن في وكػُاث جدد مً خسٍتهم في
الخـسف ،مما ٌػُو ئظهاز ًل ما لديهم مً يكاءاث بل
ل جدُذ لهم جوىٍس مؼاغس حؼػسَم باطخهاللُت ذواتهم،
و غلى الػٌع مً ذلَ جىمىا لديهم مؼاغس االخبػُت
البػُدة غً همىخاتهم و أَداقهم اإلاظوسة.



الخػصٍص :بامٍان هسٍهت أو يُكُت ألاطخاذ في جهدًم
الدغم اإلاادي أو اإلاػىىي و اإلاخمثل في اإلاٍاقأث أو
ؤلاحاشاث و الػهىباث أن ًإزس غلى الداقؼ اإلاػسفي
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للخالمُر ،قهد ًخجاَل َى أو الهائمحن غلى اإلاإطظاث
الخػلُمُت حػصٍص الىجاخاث ،أو ل ًمىدىن قسؾ ذلَ
للجمُؼ  ،قالخىاقص حػمل غلى مىذ الوانت الالشمت
للداقؼ ختى ٌظخمس في اليؼان  ،لرا ًجب الػمل غلى
الىنىف غلى خهُهت اإلاجهىداث اإلابرولت مً نبل
ً
ً
الوالب حمُػهم ،وجثمُجها ومٍاقأتها مادًا و مػىىٍا.


الخهىٍم :ألاطلىب اإلاخبؼ مً نبل ألاطخاذ في جهىٍم
الخػلُماث و يرا الكترة التي ًخم قحها جإزس طلبا أو ئًجابا
غلى الداقػُت لدي الخالمُر ،خـىؿا ئذا لم ًمىدىا
قسؾ جصخُذ حػثراتهم وحػىٍدَم غلى الخهىٍم الراحي،
أو جم اللجىء ئلى ممازطاث جهىٍمُت مدسحت و مهددة
للخهدًس الراحي(.غماز ،2015 ،ؾ)24-23

 هظسياث التي فظسث الدافع اإلاعسفي:
.1هظسٍت بلىم:
نام قسٍو مً الخبراء بهُادة (بُيُامحن بلىم) بخـيُل
ألاَداف التربىٍت ئلى زالر مجالث هي ( :اإلاجاُ اإلاػسفي،
اإلاجاُ الىحداوي ،واإلاجاُ الىكسخسًي) وَػد جـيُل بلىم
لألَداف التربىٍت في اإلاجاُ اإلاػسفي الري ظهس ألوُ مسة غام
( )1956مً أػهس الخـيُكاث و َى جـيُل (َسمي) وٍدخىي
طذ مظخىٍاث مسجبت بمىحب حظلظل ًمخد مً اوهأ مظخىي
وهي غملُاث الخريس و الاطترحاع بىؿكها أدوى الػملُاث
الػهلُت و أطهلها وٍمس بمظخىٍاث الاطدُػاب قالخوبُو
قالخدلُل قالتريُب وٍيخهي بالخهىٍم ًىهه أغلى الهدزاث
الػهلُت(دزوشة،1987 ،ؾ ،)33و ًإيد حاوي الخاحت ئلى
الخـىُ غلى اإلاػلىماث واطػت حػخمد غلى الخريس نبل
الاهخهاُ ئلى مظخىٍاث أغلى في الخكٌحر .ومً َرا الخدزج في
اإلاظخىٍاث ًمًٌ اطخيخاج جدزج الخػلم هكظه ،ئذ أن الىؿىُ
ئلى اإلاظخىٍاث الػلُا ًالتريُب والخهىٍم ًدخاج ئلى احخُاش
اإلاظخىٍاث التي نبلها (اإلاػسقت والاطدُػاب والخوبُو و
الخدلُل) وَرا ٌػجي ان اجهان الوالب ألُت ممازطت إلاهام
الخػلم غلى مظخىي مػسفي أغلى ًالخدلُل غلى طبُل اإلاثاُ
ٌػجي أهه نادز غلى ممازطت مهماث حػلُمُت أنل مظخىي
ًالخوبُو والاطدُػاب (.شٍخىن،1999،ؾ)258
.2هظسٍت بُاحُت (:)1980-1869
جيظب َرٍ الىظسٍت للػالم الظىَظسي (حان بُاحُه) ئذ أن
السؤٍت اإلاػسقُت لهرٍ الىظسٍت جإيد ان قهدان الخىاشن اإلاػسفي
ًثحر الداقؼ اإلاػسفي للولبت لخػلم الجدًد مً اإلاػسقت لخل
مؼٌالث مىهجُت أو ؾحر مىهجُت مً خالُ غملُت الخىظُم
والخٌُل وبىاء اإلاخوواث ،قاذا ما جىانلذ الخبراث اإلاػسقُت

للولبت مؼ بػلها وخاؿت الخبراث اإلاػسقُت الجدًدة قأن
الولبت ًٍىهىن في خالت غدم جىاشن مػسفي وٍتزغىن إلشالت
الخىانم وؿىُ ئلى خالت الخىاشن اإلاػسفي ،وٍسي بُاحُت ان
اإلاسخلت الىمائُت هي التي جددد الػملُاث الػهلُت التي
ٌظخوُؼ الوكل احساءَا والترايُب اإلاػسقُت التي حظمذ له
اإلاسخلت الىمائُت بخوىٍسَا وايدظبها وخصنها في ذايسجه ،قاذا
ًاهذ اإلاسخلت الىمائُت حظمذ له برلَ ،قان ايدظابه لترايُب
مػسقُت حظمذ له بخدهُو الخىاشن اإلاػسفي ،وان هاناث الىمى
اإلاػسفي مخـلت باإلاسخلت الىمائُت وهي مدددة طلكا و ًمًٌ
اطترحاغها ،وان الىمى اإلاػسفي والاطخػداد اإلاػسفي مدددان
بمساخل همائُت كسوزٍت خخمُت ومدظلظلت وهي ما طماَا
بُاحُه (مساخل الىمى اإلاػسفي) ،اإلاسخلت الخظُت الخسيُت،
ونبل الػملُاث والػملُاث الخظُت ،والػملُاث اإلاجسدة ،وهي
غملُت مظخمسة مً خالث الخىاشن و الاجصان ،وغلى أي خاُ
غىدما اطخػادة خالت الخىاشن قان الكسد ًـبذ في مظخىي
غهلي اغلى مً اإلاظخىي الظابو(.غدض،1998 ،ؾ.)67
.3هظسٍت ماطلى:
ي
ٌػد ابساَام ماطلى زائد َرٍ الىظسٍت وٍس وحىد َسم مً
الخاحاث التي هي بمثابت ظسوف هكظُت (طٍُىلىحُت)
قظُىلىحُت مً ػأنها ان جداقظ غلى ظسوف الاقساد
وجدكصَا وهي حػمل يدواقؼ غىدما ًكهدَا اإلاسء(غدض،
،1998ؾ  ،)338وَسم الخاحاث َرا ًمخد مً خاحت ذاث
مظخىي مىخكم للبهاء ئلى خاحاث ذاث مظخىي مسجكؼ
ًاإلاػسقت والكهم وأخحرا جدهُو الراث والري ًهـد به
اطلىب الاطخػماُ اإلاثل الهصخي هاناث الكسد وندزاجه
الٍامىت(.بُلي واخسون،1997،ؾ ،)275حػد هظسٍت ماطلى في
الخاحاث واوػٍاطاتها غلى الداقػُت ألاقساد البدائُت الػلمُت
واإلاىظمت في دزاطت الداقػُت التي جتريص غلى الخاحاث
الاوظاهُت والداقػُت نىي داقػُت مسيبت جدقؼ الكسد لن
ٌظلَ جـسقا مدددا وَادقا قهي الهىي التي جمٌىه مً
الاهخهاُ مً خالت الخىاشن الى خالت جىاشن في جدهُهه للهدف،
وأػاز ماطلى ئلى أن الخاحت ئلى اإلاػسقت والكهم جظهس في ونذ
مبٌس في مسخلت الوكىلت اإلابٌسة وَػبر غجها ب (الكـىُ
الوبُعي) التي جدخاج للخػلم ،وَىاى غدة هسم جظهس قحها
الخاحت ئلى اإلاػسقت والكهم وجخلمً الخاحت ئلى الخدلُل
والخاحت ئلى اخخـاز الاػُاء ئلى غىاؿسَا الاطاطُت والخاحت
غلى الخجسٍب ،والخاحت الى الخكظحر لبىاء هظسٍت او
هظام،جلكي مػجى او حػوي مػجى غلى اخدار الكسد وظسوقت ،
وجظهس َرٍ الخاحت في السؾبت لألطخٌؼاف ومػسقت خهائو
الامىز وخب الاطخوالع  ،و جبدو َرٍ الخاحت اًلا في الخدلُل
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والخىظُم والسبى واًجاد الػالهاث بحن الاػُاء(.الٌىاوي و
والٌىدزي ،)202 ،1995 ،وٍخكو يثحر مً غلماء الىكع غلى
ان الخاحاث اإلاػسقت هي مً اَم الخاحاث الىكظُت
الاحخماغُت(.الصٍجي،1978 ،ؾ .)261
.4هظسٍت " اوشبل" ذو اإلاػجى:
هظسٍت اوشبل دًكُد مً بحن الىظسٍاث التي خاولذ جكظحر
الخػلم مً مىظىز مػسفي(.السقىع ،2015 ،ؾ ،)86الخػلم ذو
اإلاػجى ًـكت اوشبل بأهه لِع اغخباهُا ول خسقُا لٌىه اهدماج
خهُهي إلاػلىمت حدًدة بالبيُت اإلاػسقُت للكسد ،و جخؿحر مؼ ًل
حػلم حدًد ،أما الخكظ قهى اوشبل بأهه اغخباهي و خسفي و
ل جىدمج قُه اإلاػلىمت الجدًدة بـىزة خهُهت مؼ البِئت
اإلاػسقُت للكسد يما َى مػسوف ،ألن الخػلم الخس ًخم غىدما
جدكظ حػسٍكاث مثل اطماء أشخاؾ و ألاػُاء دون الخىنل
إلاػسقت مػجى ًل ًلمت الخػسف ،ان جٍىن الداقػُت داخلُت لٍي
جبهي السؾبت للخػلم ،ئن خب الاطخوالع والخاحت ليدظاب
الهدزة َما خاؿِخان قوسٍخان حؼٌالن الداقػُت ،و الجاهب
الاخس للداقػُت َى مبدأ اإلامازطت وألاخر بالػواء و الخاحت
ألاطاطُت للػمل مؼ الاخسًٍ (.ػسٍل ،2015،ؾ)25
.5هظسٍت مىزاي :)1893-1988( : Muray
ًمًٌ قهم الداقؼ اإلاػسفي في ئهاز هظسٍت مىزاي للخاحاث
والتي بلؿذ ( )40خاحت ،مجها الخاحت للمػسقت والسؾبت في
الكهم ،خُث أػازث الىظسٍت ئلى أن الخاحت جخالئم مؼ الخاحت
الػالُت لالطخهالُ قالكسد ًمُل ئلى الاطخٌؼاف والخجسٍب
والخكىم اإلاػسفي ،وَػسف َرٍ الخاحت بأنها زؾبت في جدلُل
ألاخدار وحػمُمها واإلاُل ئلى الخصخُذ والىهد والخأمل ًخمحز
بها الكسد ذو الداقؼ اإلاػسقت الػالي:
 ؤلانباُ غلى اجهان اإلاػلىماث. ؿُاؾت اإلاؼٌالث وخلها. الاَخمام بالىىاحي الثهاقُت والػلمُت. السؾبت في جيظُو ألاقٍاز والاججاَاث واإلاػازف. الاهجراب هدى الؿامم مً اإلاىكىغاث التي حػىشَااإلاػلىماث والاطخجابت بملل هدى ما َى مألىف وػائؼ.
 ومً نائمت الاخخُاحاث الري ذيسَا مىزاي التي جإزس فيمهام اإلاخػلم هي:
*الظعي للمػسقت
*خب الاطخوالع
*السؾبت في الهساءة.
*هسح ألاطئلت.
*ؤلايدؼاف(.ػسٍل ،2015،ؾ)24

اإلادىز الثاوي:
الدزاطاث الظابلت:
*الدزاطاث العسبيت:
 دزاطت (مجُد :)1990،بػىىان" مظخىي داقؼ ؤلاهجاش
الدزاسخي لولبت ًلُاث التربُت في الجامػاث الػسانُت"
اطتهدقذ الدزاطت الخػسف غلى مظخىي داقؼ ؤلاهجاش
الدزاسخي لدي هلبت ًلُاث التربُت في الجامػاث الػسانُت
ويرلَ الخػسف غلى ازس بػم اإلاخؿحراث في داقؼ ؤلاهجاش
الدزاسخي ًالخخـاؾ الدزاسخي (غلمي،اوظاوى) والجيع
(ذًىز ،ئهار) واإلاسخلت الدزاطُت (الاولى و السابػت ).أما
غُىت الدزاطت قبلؿذ ( )421هالب و هالبت اخخحروا
غؼىائُا مً ًلُاث التربُت ،واداة البدث اإلاظخخدمت في
الدزاطت قهي (مهُاطا لظامسائي والهُاشعي  )1986بػد
احساء بػم الخػدًالث غلُت ،أما أَم الىطائل
ؤلاخـائُت اإلاظخخدمت في الدزاطت هي ( الاخخباز الخائي
لػُىت واخدة وجدلُل الخباًً ،ومػامل ازجبان بحرطىن).
أما أَم هخائج الدزاطت قٍاهذ ظهىز مظخىي مسجكؼ
لداقؼ ؤلاهجاش الدزاسخي بؼٍل غام غىد اقساد الػُىت،
ويرلَ أظهسث الىخائج وحىد قسوم ذاث دللت مػىىٍت
في مخؿحراث الجيع ولـالح ؤلاهار وقسوم ذاث دللت
أًلا في مخؿحر الاخخـاؾ الدزاسخي ولـالح الاخخـاؾ
ؤلاوظاوي (.مجُد،1990 ،ؾ.)7
 دزاطت (مدمىد  ،) :)2004بػىىان" نُاض الداقؼ
اإلاػسفي لدي هلبت حامػت اإلاىؿل " َدقذ الدزاطت ئلى
بىاء مهُاض الداقؼ اإلاػسفي و جوبُهت غلى غُىت مً
هلبت حامػت اإلاىؿل للخػسف غلى مظخىي ويرلَ
إلاػسقت بػم اإلاخؿحراث ذلَ يمخؿحر الجيع والخخـف
الدزاسخي و اإلاسخلت الدزاطُت ،بلؿذ غُىت الدزاطت
ً
( )960هالبا و هالبت اخخحروا بالوسٍهت الوبهُت
الػؼىائُت مً مخخلل ًلُاث ؤلاوظاهُت والػلمُت بيظبت
( )%5جهسٍبا .وند نام الباخث ببىاء مهُاض للداقؼ
اإلاػسفي وجوبُهت غلى غُىت البدث ألاطاطُت بػد
اطخخساج الثباث للمهُاض والري بلـ ( )0884بوسٍهت
أغادة الاخخباز و ( )0886بوسٍهت الخجصئت الىـكُت ،أما
أَم الىطائل ؤلاخـائُت اإلاظخخدمت في الدزاطت قٍاهذ
( الاخخباز الخائي لػُىت واخدة ولػُيخحن ومػامل ازجبان
بحرطىن وطبحرمان بساون) ،واَم الىخائج التي جىؿلذ
ألحها َرٍ الدزاطت قهي( ظهىز مظخىي مسجكؼ للداقؼ
اإلاػسفي لدي هلبت حامػت اإلاىؿل بؼٍل غام) أما قُما
ًخف اإلاخؿحراث اإلاإزسة في الداقؼ اإلاػسفي قٍان مخؿحرا
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ذاث دللت لـالح الاخخـاؾ الػلمي ومخؿحر اإلاسخلت
ً
الدزاطُت قظهسث قسونا ذاث دللت ولـالح هلبت
اإلاسخلت ألاولي(.مدمىد،2004 ،ؾ)8
 دزاطت (غصاوي  :)2008بػىىان" قاغلُت الراث وغالنتها
باالداقؼ اإلاػسفي لدي مدزسخي اإلاسخلت الثاهىٍت في مسيص
مداقظت هِىىي" َدقذ الدزاطت الخػسف غلى مظخىي
قاغلُت الراث والداقؼ اإلاػسفي لدي مدزسخي اإلاسخلت
الثاهىهُت في اإلاىؿل و يرلَ الخػسف غلى ازس مخؿحراث
الجيع وغدد طىىاث الخبرة في الداقؼ اإلاػسفي وقاغلُت
الراث ،قُما ًخف هسٍهت نُاض الداقؼ اإلاػسفي لػُىت
البدث نامذ الباخثت ببىاء مهُاض للداقؼ اإلاػسفي بلـ
غدد قهساجه( )44قهسة وقو جدزج خماسخي لإلحابت بلـ
زباث اإلاهُاض ( )0894بوسٍهت الخجصئت الىـكُت و
( )0880بوسٍهت ئغادة الاخخباز ،واَم الىطائل
ؤلاخـائُت التي اطخخدامها الباخثت قهي ( الاخخباز
الخائي لػُىت واخدة وجدلُل الخباًً) ،واَم هخائج
الدزاطت قُما ًخف الداقؼ اإلاػسفي ظهىز مظخىي
مسجكؼ للداقؼ اإلاػسفي لدي أقساد الػُىت أما مخؿحر
ً
الجيع قظهسث قسونا ذاث دلله بحن الرًىز وؤلاهار في
الداقؼ اإلاػسفي والـالح الرًىز ،ولم جظهس الىخائج قسونا
ذاث دلله في مخؿحر غدد طىىاث الخبرة في الداقؼ
اإلاػسفي لدي أقساد الػُىت( .غصاوي ،2008،ؾ.)7
 دزاطت (الاخمس :)2010،بػىىان " الداقؼ اإلاػسفي
وغالنخه بأهمان الصخـُت لدي هلبت الجامػت" ند
خدث َرٍ الدزاطت بدزاطت الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت
حامػت الهادطُت وغالنخه بأهمان الصخـُت ،لٌال
الجيظحن وللـكحن الثاوي والسابؼ قهى ولخدهُو
أَداف البدث أغخمد الباخث غلى ما ًأحي:
.1بىاء مهُاض الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت الجامػت ،وجألل
اإلاهُاض في ؿُؿت الجهائُت بػد اطخٌماُ ػسون الـدم
والثباث والهدزة غلى الخمحز مً ( )62قهسة جىشغذ غلى ()6
مظخىٍاث هي الخريس -الكهم -الخوبُو -الخدلُل -التريُب-
الخهىٍم.
.2جبجي مهُاض (زوٍذ )2007 ،الاهمان الصخـُت الري ؿدز
أزبػت أبػاد هي (الخىحهاث والاججاَاث و هسم الادزاى وهسم
الخٌم وجكلُل الخٌم) ولخدهُو الاَداف البدث نام
الباخث بخوبُو اإلاهاًِع غلى غُىت نىامها ( )211هالب و
هالبت في حامػت الهادطُت للػام ( )2009-2008زم خللذ
البُاهاث باالاطخػاهت بالبرامج ( )Spssو ًاهذ الىخائج يما ًأحي:
 -ازجكاع مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت الجامػت.

 لجىحد قسوم دالت ئخـائُا غلى وقو مخؿحر الجيع (ذًىز واهار) ومخؿحر الصخصخي – الدزاسخي(غلمي و اوظاوي) في
مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت الجامػت(.الاخمس)2010،
 دزاطت (ًدحي :)2010،بػىىان "نُاض الداقؼ اإلاػسفي
لدي هلبت ًلُت التربُت الاطاطُت" اطتهدقذ الدزاطت
الخػسف غلى مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت ًلُت
التربُت ألاطاطُت ،ويرلَ مػسقت ازس مخؿحراث الجيع
(ذًىز و اهار) ( ،غلمي و اوظاوي) غلى الداقؼ اإلاػسفي،
بلؿذ البدث الػؼىائُت ( )126هالب و هالبت .أما أداة
البدث اإلاظخخدمت قٍاهذ أداة حاَصة هي مهُاض
(مدمىد )2004 ،لهُاض الداقؼ اإلاػسفي لولبت حامػت
اإلاىؿل و ذلَ بػد أحساء بػم الخػدًالث غلُت
بأطخخساج الـدم والثباث وجم جوبُهه غلى غُىت
البدث ألاطاطُت في الكـل الدزاسخي الثاوي للػام
الدزاسخي (2008-2007م) والبالؿت ( )126هالب و
وهالبت .أما أَم الىطائل ؤلاخـائُت التي هبهخكي
الدزاطت قهي (الاخخباز الخائي لػُىت واخدة والاخخباز
الخائي لػُيخحن مظخهلخحن ،ومػامل ازجبان بحرطىن).أما
أَم هخائج الدزاطت قهي :ظهىز مظخىي مسجكؼ للداقؼ
اإلاػسفي بؼٍل غام لدي هلبت ًلُت التربُت ألاطاطُت،
وأًلا وحىد ازس إلاخؿحر الخخـف الدزاسخي غلى الداقؼ
اإلاػسفي ولـالح هلبت الخخـف الػلمي ،أما مخؿحر
الجيع قلم ًٍىن له ازس غلى الداقؼ اإلاػسفي لدي الولبت
مً الرًىز وؤلاهار .وخلـذ الدزاطت ئلى غدد مً
الخىؿُاث واإلاهترخاثً(.دحي)2010،
*الدزاطاث الاحىبيت:
 دزاطت حؼان ( :)Chan,1996بػىىان " الخىححهاث
الداقػُت والهدزاث ما بػد اإلاػسقُت للولبت اإلاخمحزًً
غهلُا" َدقذ الدزاطت الخػسف غلى الخىححهاث
الداقػُت والهدزاث ما بػد اإلاػسقُت للولبت اإلاخمحزًً
غهلُا  ،احسٍذ الدزاطت في اطترالُا و َدقذ ئلى اإلاهازهت
بحن الخىحه الداقعي والهدزاث ما بػد اإلاػسقُت للولبت
اإلاىَىبحن مؼ الولبت ذوي مػدُ اهجاش اغخُادي وػملذ
غُىت الدزاطت ( )123هالبا مً اإلاسخلت الظابهت مً
مدازض اإلاىَىبحن مهابلها ( )123مً الولبت ذوي مػدُ
اهجاش اغخُادي مً الرًً ًدزطىن في مدازض ػاملت
ومً اَم الىخائج التي جىؿل الحها البدث ان الولبت
اإلاىَبحن زهت غالُت في طُوستهم الراجُت وند اوضخىا
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مػسقت باطتراجُجُاث الخػلم واهجصوا مظخىٍاث اغلى في
الهدزة غلى الهساءة.)Chan,1996(.
 دزاطت ًاهص بسج و بسووؼخاًً ( & Gansbary
 :)bronstien,1995بػىىان" الػىامل الظسٍت اإلاسجبوت
بالخىححهاث الداقػُت داخلُت – خازحُت و ألاداء
ألاًادًمي لدي الولبت اإلاسخلت الثاهىٍت" َدقذ الدزاطت
الخػسف غلى الػىامل الظسٍت اإلاسجبوت بالخىححهاث
الداقػُت داخلُت – خازحُت و ألاداء ألاًادًمي لدي
الولبت اإلاسخلت الثاهىٍت ،احسٍذ َرٍ الدزاطت في مدًىت
ػٍُاؾى الامسٌٍُت واطتهدقذ مػسقت دوز الػىامل
الاطسٍت اإلاسجبوت بالخىححهاث الداقػُت الداخلُت
والخازحُت في الاداء الاًادًمي لدي الولبت ،بلؿذ الػُىت
( )266هالبا مً اإلادازض الثاهىٍت اخخحروا بالوسٍهت
الػؼىائُت مً الـكىؾ حمُػا .ومً الىخائج التي
جىؿلذ الحها الدزاطت وحىد قسوم ذاث دللت اخـائُت
جبػا إلاخؿحر اإلاظخىي الانخـادي والخدـُل الدزاسخي
الاولُاء الامىز ولـالح ابىاء الوبهت الكىُت و ذوي
الخدـُل الدزاسخي اإلاسجكؼ في مهُاض الػىامل الاطسٍت
اإلاسجبوت بالداقػُت الداخلُت وند ايدث الىخائج ان
الاداء الاًادًمي للولبت ًخىنل الى خد يبحر غلى هبُػت
الػىامل الاطسٍت اإلاخخلكت ،اذا اجطح ان اإلاٍاقأة
والخىاقص الخازحُت ند حظهم في بىاء الداقػُت الخازحُت
وند جـىل الداقػُت الداخلُت في الىنذ هكظه
واػازث اًلا الى ان اوسجام الاطسة والومىح اإلاسجكؼ
ألولُاء ألامىز و اججاَاتهم الاًجابُت هدى غملُت الخػلم
والخػلُم اإلادزسخي والخدـُل الدزاسخي الجُد لألطسة
وؾىاَا زهاقُا حػد مً ابسش اإلاخؿحراث التي حظهم في حػصٍص
مظخىي الداقػُت الداخلُت والخازحُت لدي الولبت(.
)Gansbary & bronstien,1995
 دزاطت اًكا قان دي ححر (:)Eva Van de gear,2007
بػىىان" أزس الداقؼ اإلاػسفي غلى الخدـُل والىمى
ألاًادًمي في مادحي اللؿت الاهجلحزًت والسٍاكُاث لدي
الوالب والوالباث في اإلاظخىٍحن الظابؼ والثامً" َدقذ
الدزاطت الخػسف غلى أزس الداقؼ اإلاػسفي غلى الخدـُل
والىمى ألاًادًمي في مادحي اللؿت الاهجلحزًت والسٍاكُاث
لدي الوالب والوالباث في اإلاظخىٍحن الظابؼ والثامً،
وند هبهذ الدزاطت غلى هالب اإلاسخلت الثاهىٍت الرًً
نظمىا ئلى مظخىٍحن ،اإلاظخىي الظابؼ (غمس  13طىت) و
اإلاظخىي الثامً (غمس 14طىت) ،وند بلؿذ الػُىت
الٍلُت ( )4340هالبا وهالبت ،مجهم ( )2297مً البىاث و

( )2043مً البىحن ،وجخىشع الػُىت الٍلُت غلى()57
مدزطت مً مدازض اإلاملٌت اإلاخددة ،وند َدقذ
الدزاطت البدث جأزحر الداقؼ اإلاػسفي غلى الخدـُل
ألاًادًمي مادحي اللؿت الاهجلحزًت والسٍاكُاث ،ويرلَ
جأزحر الىىع واإلاظخىي الانخـادي الاحخماعي واوػٍاطاتهما
غلى مظخىٍاث الدواقؼ اإلاػسقُت ،وند وحدث الدزاطت
أن َىاى غالنت اًجابُت بحن الداقؼ اإلاػسفي والخدـُل
الدزاسخي والىمى ألاًادًمي في مادحي اللؿت الاهجلحزًت
والسٍاكُاث ،يما وحدث غالنت اًجابُت بحن الداقؼ
اإلاػسفي ،يما وحدث قسونا في الداقؼ اإلاػسفي جبػا
للمظخىٍاث الانخـادًت الاحخماغُت للوالب والوالباث،
وقسنا يرلَ جسحؼ لىىع الوالب (ذيس ،أهثى) و لٌجها لم
جبحن هىع َرٍ الكسوم واججاَاتهاEva Van de (.
)gear,2007

الفصل الثالث
إحساءاث البدث
ًخلمً َرا الكـل ئحساءاث البدث التي اغخمدَا الباخثىن
بؿُت الخدهو مً أَداف بدثهم ،وٍخلمً جددًد مجخمؼ
البدث ،واخخُاز غُىت ،وحػدًل أداحي البدث ،يما ًخلمً
الىطائل ؤلاخظائُت التي اطخخدمذ في جدلُل الىخائج ،وقُما
ًأحي غسق جكـُلي لخلَ ؤلاحساءاث:
أوال /مىهج البدث:
اطخخدم الباخثىن في البدث الخالي اإلاىهج الىؿكي لهه
اوظب اإلاىاهج مالئمت ،اذ ان اإلاىهج الىؿكي ًمًٌ اطخخدامه
في دزاطت الظماث و الهدزاث و اإلاُىُ والاججاَاث .وٍىضح
الباخثىن ان اإلاىهج الىؿكي ٌػد مً اطالُب البدث الػلمي
و اهه ٌػخمد غلى دزاطت الىانؼ او الواَسة يما جىحد في
الىانؼ ويهخم بىؿكها وؿكا دنُها وَػبر غجها حػبحرا يُكُا أو
حػبحرا يمُا( .غبُداث و اخسون،1996 ،ؾ)289
ثاهيا /مجتمع البدث و عييتت:
خدد مجخمؼ البدث الخالي بولبت اإلاسخلت (الاوُ و الثاوي و
الثالث والسابؼ)  ،دزاطاث ألاولُت في ًلُت التربُت /حامػت
يسمُان /دزاطت الـباخُت ،للػام الدزاسخي2021-2020م ،ئذ
بلـ غدد الولبت( )1053هالبا وهالبت ،مىشغحن غلى ازبػت
انظام الهظمحن لألخخـاؿاث الػلمُت ،ومثلها لالوظاهُت،
ويما مبحن في الجدوُ زنم (.)1
حدوُ زنم ( ،)1مجخمؼ البدث
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 وكىح الخػلُماثثالثا /عيىت البدث:
ً
مجمىغت مً ألاقساد جمثل حصءا مً اإلاجخمؼ الري ججسي غلُه
الدزاطت( .داود و غبدالسخمً ،1990 ،ؾ ،)67او هي الجصء
الري ٌظخخدم في الخٌم غلى الٍل ،ومً احل ئن جٍىن
الػُىت ممثلت إلاجخمػها ًجب اغخماد الوسائو والىطائل
الصخُدت في اخخُاز الػُىت ،يما أن الـكاث الػدًدة التي
ًدخىيها مجخمؼ ما ،لبد أن جلمً في الػُىت التي ًخم
اخخُازَا مً ذلَ اإلاجخمؼ ،و أن ًل ؿكت مً َرٍ الـكاث
جمثل هبهت ،وبهرا قان الػُىت الػؼىائُت حػد خحر وطُلت
ًمًٌ اطخػمالها في مثل َرا الىىع مً اإلاجخمػاث(ملخم،
 ،2002ؾ.)251
وبىاء غلى ما جهدم ،قهد اطخخدم الباخثىن في اخخُاز غُىت
البدث الوسٍهت الػؼىائُت الوبهُت ،ئذ جم سخب غُىت بلؿذ
( )80هالبا وهالبت ،بوسٍهت غؼىائُت مً ازبػت انظام  ،مً
هلبت اإلاسخلت (الاوُ والثاوي والثالث والسابؼ)  ،والجدوُ زنم
(ً )2ىضح ذلَ.
حدوُ زنم( ،)2غُىت البدث
ث
1
2
3
4

ألانظام
الػلىم التربىٍت والىكظُت
الجؿساقُا
السٍاكُاث
قحزًاء

ذًىز
10
10
10
10

زابعا :أداة البدث :
لغسض بىاء البدث كام الباخث بئحساء الخعىاث آلاجيت :
 وصف اإلالياض:
اهلؼ الباخثان غلى الادبُاث ذاث الػالنت باإلاىكىع
لالطخكادة مجها ؿُاؾت قهساث اداة البدث الخالي والاهالع
غلى ػسون بىاء الاطخبُاهاث واإلاهُاض في ادبُاث مىاهج
البدث في التربُت وغلم الىكع  .وٍخٍىن اإلاهُاض مً ()40
قهسة ،وخمظت بدائل لٍل قهسة هي (جىوبو غلى بدزحت يبحرة
حدا ،جىوبو غلى بدزحت يبحرة  ،جىوبو غلى بدزحت مخىطوت،
جىوبو غلى بدزحت نلُلت ،لجىوبو غلي )
 التعبيم الاطتعالعي :
نام الباخثان بالخجسبت الاطخوالغُت لؿسق الخػسف غلى
مدي وكىح مهُاض مظخىي الداقؼ اإلاػسفي غلى غُىت مً
الولبت البالـ غددَا ( )30هالب في نظم الجؿساقُا والػلىم
التربُت والىكظُت للػام الدزاسخي ( )2021-2020وذلَ لخأيد
مً :

ث

ألانظام

1

الػلىم
والىكظُت
الجؿساقُا

341

3

السٍاكُاث

250

4

قحزًاء

200

3

هلبت
التربىٍت

اإلاجمىع

265
1053

 الصمً اإلاظخؿسم في ؤلاحابتهالب اإلاجمىغت الاطخوالغُت وحدو بأنهم نادزون غلى
اطخخدام وزنت ؤلاحابت قلال غً اطدُػابهم للخػلُماث
وقهمهم لكهساث اإلاهُاض أذ جساوح الىنذ اإلاظخؿسم ؤلاحابت
بحن ( )40-36دنُهت بمخىطى ( )38دنُهت .
 مؤشساث صدق اإلالياض وثباجه :
ٌػد الـدم مً الخـائف اإلاهمت الالشمت لبىاء الاخخبازاث
واإلاهُاض وٍهـد بالـدم غىدما ًهِع ما وكؼ مً أحل
نُاطت  (.حابس  ،1983 ،ؾ ، )126ومػجى ذلَ ئن الاخخباز
الـادم َى الري ًهِع الـكت التي وكؼ باألطاض لهُاطها
(طالمت  ،2000 ،ؾ )156لرلَ غسق لباخث َرا اإلاهُاض
اإلاجمىعقهساجه في نُاض
ئهاررا للخػسف غلى مدي ؿالخُت
غلى ( )5خبح
الهدف 10
الري وكؼ لحل نُاطه  ،بػد ذلَ اهلؼ الباخث غلى
80
مالخظاث 10الخبراء خىُ مٍىهاث اإلاهُاض واخر بها  ،أذ جم
10
خرف ( )2قهسة وحػدًل ( )2قهساث  ،وبرلَ أؿبذ اإلاهُاض
10
بـُؿت الجهاًت ًخٍىن مً ( )40قهسة و لٍل قهسة (خمظت
بدائل) ٌ .ػد الثباث مً خـائف اإلاهُاض الجُد  ،وَؼحر
لدظام الدزحاث التي حمػذ مً ألاقساد اهكظهم غىدما
جوبُو اإلاهُاض غلحهم مسة أخسي  ،أو جدذ ظسوف أخسي (.
غىدة  ،1992 ،ؾ ، )194وَىاى هسائو غدًدة لهُاض
الثباث  ،جم ئًجاد زباث الاداٍ بوسٍهت الخجصئت الىـكُت اذ
نظمذ الكهساث ئلى قسدًت وشوحُت وباطخخدام مػامل ازجبان
بحرطىن بلـ مػامل الثباث ( )0880وَى مػامل زباث مهبىُ
ألؾساق الدزاطت.
خامظا :الىطائل ؤلاخصائيت :
اطخخدام الباخث الىطائل ؤلاخـائُت آلاجُت :
 اإلاخىطى الخظابي الاخخباز الخاي لػُيخحن إلاظخهلخحن  :لًجاد الكسوم في مظخىيالداقؼ اإلاػسفي بدظب اإلاخؿحر الجيع ( ذًىز  ،اهار ) .
 مػامل ازجبان بحرطىن إلًجاد الثباث بوسٍهت الاخخُاز وئغادةالاخخُاز إلاهُاض الداقؼ اإلاػسفي.
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هتائج البدث:
هخائج الدزاطت وجكظحرَا :قُما ًلي غسق للىخائج التي جىؿلذ
ئلحها الدزاطت وجكظحرَا مسجبت خظب أطئلت الدزاطت ،ولخىدي
الدنت واإلاىكىغُت في جددًد مهُاض الداقؼ اإلاػسفي لدي
هالب ًلُت التربُت بجامػت يسمُان في الظإاُ ألاوُ ،نام
الباخث باًجاد الهُم الخظابُت الكػلُت للخُازاث اإلاخاخت
ً
لػُىت الدزاطت لإلحابت غً بىىد اإلاهُاض وقها إلاهُاض لٌُسث
ً
الخماسخي ( يبحرة حدا=  5دزحاث ،يبحرة = 4دزحاث،
ً
مخىطوت= 3دزحاث ،نلُال= 2دزحخان ،لجىوبو غلي = دزحت
واخدة)  ،وجم جددًد هىُ اإلادي يما ًلي :اإلادي =،4=1-5
هىُ الكئت =  0880=4÷5وبرلَ ًـبذ جهظُم مدي
مخىطواث ئحاباث أقساد الػُىت يما ٌؼحر حدوُ (.)4
ً
حدوُ ( ،)3مخىطواث الىشن اليظبي إلحاباث الػُىت وقها
الخماسخي.
للمهُاض
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الكئت الػددًت للمخىطى الخظابي
1880-1
2860 -1881
3840- 2861

الخهدًس
لجىوبو غلي
ً
نلُال
مخىطوت

4820-3841
5-4821

يبحرة
ً
يبحرة حدا

*إحابت الظؤال ألاول :وهصه " ما مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هالب ًلُت التربُت بجامػت يسمُان بؼٍل غام " لإلحابت غً الظإاُ،
وجم اطخخساج اإلاخىطواث الخظابُت لالحاباث الػُىت غً مظخىي الداقؼ اإلاػسفي ،ويرلَ خظاب اإلاخىطى الػام لهرٍ الػبازاث يخالي:
حدوُ ( ،)4اإلاخىطواث ؤلاحاباث غً مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدة هلبت ًلُت التربُت بجامػت يسمُان مسجبت جىاشلُا
ث

الكهسة

8
33

اػػس بالظػادة غىدما أهجص أي وؼان غلمي
لدي السؾبت الدائمت في جىمُت مػلىماحي
أزي أن الخػلم في الخُاة كسوزي لٍل قسد
أزي ئن الخهدم الػلمي ٌظهام في جوىز اإلاجخمػاث
اهمذ إلاظخىي مخمحز في اهجاش مهماحي الػلمُت

جىوبو غلي بدزحت

اإلاخى
طى
الخظا
بي

الس
جبت

مظخى
ي
اإلاػسفي

1
2

يبحرة
يبحرة
يبحرة
يبحرة
يبحرة
يبحرة
يبحرة
يبحرة

يبحرة
ً
حدا

ي
بحر
ة

مخى
طوت

نلُ
ً
ل

34
36

25
15

13
21

5
7

ل
جىو
بو
غلي
3
1

48025
3897

4
18
16
10
20
3

أهالؼ اإلاساحؼ الػملُت في مجاُ اخخـاصخي
ابرُ حهىد غلمُت خاؿت لٍي أًىن مً أقلل الولبت
أكؼ اإلاصٍد مً الكسكُاث غىدما أواحه مىنكا ؾاملا

31
26
28
26
22
25

27
27
20
20
22
23

13
23
18
21
23
18

5
3
11
9
8
7

4
1
3
4
5
7

3895
3892
3871
3868
3866
3865

3
4
5
6
7
8

6

ازؾب في الترػُذ لصمالت دزاطُت ئلى بلد مخهدم

33

13

12

16

6

3863

9

يبحرة

30

أطعى باطخمساز في قهم الخكظحراث الػلمُت
لبػم ألاطئلت.

21

15

26

16

2

3858

10

يبحرة

38
12

اخخبر هكسخي في اإلاادة التي انسءَا
لدي للسؾبت الخػسف غلى اإلاػالم الخلازٍت وألازسٍت
بالػالم
ل أجسدد في هسح ألاطئلت الؿاملت لدي
ازؾب في ئيماُ دزاطتي بػد الخخسج مً الجامػت
لدي السؾبت في ئزازة الدظاؤُ بأي مػلىماث حدًدة
حعجبجي ئزازة اإلاىانؼاث الػلمُت مً ألاطاجرة
خـىُ البػم غلى بساءة الاختراع ًدقػجي
للمصٍد مً اإلاػسقت
ابدث في الاهترهذ غً اخدر اإلاػلىماث الػلمُت

22
24

23
15

16
22

17
15

2
4

3857
3850

11
12

يبحرة
يبحرة

16
19
19
18
11

22
18
18
20
30

27
27
27
23
23

12
13
13
16
9

3
3
3
3
7

3848
3846
3846
3842
3836

13
14
15
16
17

18

18

25

11

8

3833

18

40

اهلؼ غلى أخس الخجازب الػلمُت

19

20

17

16

8

3832

19

يبحرة
يبحرة
يبحرة
يبحرة
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت

31
1
14
32
19
33
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37

اطخكُد مً اإلاػلىماث الظابهت في جٍىًٍ اقٍاز حدًدٍ

13

22

14

23

8

3830

20

26

ازؾب في الاهالع غلى زهاقاث الؼػىب

24

16

10

19

11

3828

21

13

أػازى شمالئي في السخالث الػلمُت والثهاقُت

17

20

19

15

9

3826

22

22

أخب اإلاوالػت في مُادًً اإلاػسقت اإلاخخلكت

17

14

24

20

5

3822

23

39

اطاغد شمالئي غلى ايدؼاف اخوائهم الدزاطُت

14

20

17

25

4

3818

24

17

أجىنؼ ئن جىحهي اإلاػسفي طِظاغدوي
في بىاء مظخهبلي
ازؾب في الخـىُ غلى مـادز غلمُت مخىىغت

14

23

19

12

12

3818

25

19

24

19

6

12

3816

26

35

اهانؽ اؿدنائي بػد مؼاَدة ًل قلم غلمي واحخماعي

15

18

15

25

7

3811

27

29

أزي ئن هسح ألاطئلت ًىمي الهدزة الػلمُت

14

17

17

27

5

3810

28

15

أػازى شمالئي في البدث غً أطباب
اإلاؼٌالث وخلىلها اإلاخخلكت
ازؾب بجد ووؼان وجوىٍس مػلىماحي الػلمُت

5

26

24

16

9

38025

29

9

16

27

22

6

3

30

33

أهانؽ شمالئي في مىاكُؼ غلمُت مخخلكت

16

10

19

26

9

2897

31

24

ابدث غً الٌخب الىادزة وألاؿُلت وانخيُه

12

15

18

29

6

2895

32

23

انضخي أوناث هىٍلت بالهساءة في اإلاٌخبت أو في البِذ

6

13

25

32

4

2881

33

34

ازانب ألاػُاء الؿسٍبت و ازٍد الخػسف غلحها

9

11

25

25

10

2880

34

21

احمؼ ألاقٍاز الػلمُت الجدًدة في اإلاىاد الدزاطت

2

16

27

28

7

2877

35

28

لدي السؾبت في ئزازة ألاطئلت الػلمُت

11

10

20

27

12

2876

36

26
9
25
7

أنىم بدىظُم حدوُ یىمي للهساءة واإلارايسة
أطاَم بٌخابت البدىر الػلمُت
اطخؿل أي ونذ قازؽ في اإلاوالػت والخأمل
أجابؼ مػظم الخهازیس الػلمیت في وطائل ؤلاغالم

9
5
5
3

8
13
10
7

16
14
18
19

32
30
31
36

15
18
16
15

2855
2846
2846
2833

37
38
39
40

-

مخىطوت

2

36

اإلادىز يٍل

3825

مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
مخىط
هت
ً
نلُال
ً
نلُال
ً
نلُال
ً
نلُال

ًدبحن مً الجدوُ ( )4أن ما مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هالب ًلُت التربُت بجامػت يسمُان بؼٍل غامً ،اهذ بدزحت (مخىطوت) ،
قهد بلـ اإلاخىطى الػام لطخخدامها( ،)3825وهي بدزحت (مخىطوت) ،وًان أغلى مخىطى خظابي للكهسة" اػػس بالظػادة غىدما أهجص أي
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وؼان غلمي " بمخىطى ( ،،)48025و يما " لدي السؾبت الدائمت في جىمُت مػلىماحي" أزي أن الخػلم في الخُاة كسوزي لٍل قسد " ،مسجبت
زاهُت والثالثت بمخىطى ( )3897و ( )3895بدزحت يبحرة.
*إ حابت الظؤال الثاوي :وهـه" َل جىحد قسوم ذاث دللت ئخـائُت في أبػاد الداقؼ اإلاػسفي لدي هالب ًلُت التربُت بجامػت يسمُان
جبػا لخخالف الخخـف الدزاسخي ؟ ولإلحابت غً الظإاُ الثاوي؛ باطخخدام (الاخخباز الخائي  )T.testلػُيخحن مظخهلخحن و اظهسث هخائج
الخدلُل الاخـائي مً الجدوُ (ً )5بحن ذلَ :
الجدوُ()5
ًبن الكسوناث وبحن اإلاخىطواث والاهدساف اإلاػُازي بحن غُىتي الخخـف الدزاسخي(غلمي،ادبي)
الخخـف

الػدد

اإلاخىطى
الخظابي

الاهدساف
اإلاػُازي

نُمت (ث)
اإلادظىبت

دزحت
الخسٍت

نُمت (ث)
الجدولُت

مظخىي دللت

غلمي

40

38620

08441

1886

78

1896

0805

ادبي

40

28882

08547

و باليظبت إلاخؿحر الخخـف الدزاسخي (غلمي ،ئوظاوي) ،قهد أظهسث هخائج الخدلُل ؤلاخـائي غدم وحىد قسوم ذاث دللت مػىىٍت بحن
مخىطى دزحاث الخخـف الػلمي مً الولبت و مخىطوت دزحاث الخخـف ؤلاوظاوي مً الولبت  ،غىد مظخىي دلله ( )0805و دزحت
خسٍت ( )78دزحت خُث بلؿذ نُمت ( )tاإلادظىبت ( )1886دزحت وهي اؿؿس مً نُمت ( )tالجدولُت البالؿت ( ، )1896وجخكو َرٍ الىدُجت
مؼ بػم هخائج الدزاطاث الظابهت يدزاطت (مجُد )2010،و (الاخمس )2010،و (ًخي ، )2010،واخخلكذ مؼ دزاطت (مدمىد )2010،و
(غصاوي.)2008 ،
*إ حابت الظؤال الثالث :وهصه" َل جىحد قسوم ذاث دللت ئخـائُت في أبػاد الداقؼ اإلاػسفي لدي هالب ًلُت التربُت بجامػت يسمُان
جبػا لخخالف الجيع ؟ ولإلحابت غً الظإاُ الثالث؛ باطخخدام (الاخخباز الخائي  )T.testلػُيخحن مظخهلخحن واظهسث هخائج الخدلُل
ً
الاخـائي ما ًأحي :قُما ًخف مخؿحر الىىع لقساد الػُىت قلم جظهس هخائج الخدلُل الاخـائي قسونا ذاث دلله مػىىٍت بحن مخىطى
دزحاث لرًىز و مخىطى دزحاث الاهار غىد مظخىي دللت ( ،)0.05ودزحت خسٍت ( )78خُث بلؿذ نُمت ( )tاإلادظىبت ( )1872دزحت وهي
ايثر مً نُمت ( )tالجدولُت البلؿت ( )1896دزحت وهي برلَ هدُجت دالت ،والجدوُ (ً)6بحن ذلَ:
الجدوُ()6
ًبن الكسوناث وبحن اإلاخىطواث والاهدساف اإلاػُازي بحن غُىتي اإلاخؿحر الجيع(ذًىز،اهار)
الجيع

الػدد

اإلاخىطى الخظابي

الاهدساف
اإلاػُازي

نُمت (ث)
اإلادظىبت

دزحت
الخسٍت

نُمت (ث)
الجدولُت

مظخىي دللت

ذًىز

40

28590

18254

1872

78

1896

0805

الاهار

40

38884

18243

مً الجدوُ أغالء هجد مخىطى الداقؼ اإلاػسفي للوالب
ٌظاوي ( )28590بِىما مخىطى الداقؼ اإلاػسفي لدي ؤلاهار
ٌظاوي ( .)38884يما هجد الاهدساف اإلاػُازي لدزحاث الرًىز
والاهار في الداقؼ اإلاػسفي ٌظاوي (  )،18254و ( ، )18243أما
نُمت (ث) اإلادظىبت حظاوي ( )1872وهي أؿؿس مً نُمت (ث)
الجدولُت ( )1896غىد مظخىي مػىىٍت ( )0805و َرا ٌؼحر ئلى
غدم وحىد قسوم ذاث دللت ئخـائُت بحن دزحاث الرًىز
ً
والاهار في مظخىي الداقؼ اإلاػسفي .و بىاءا غلى َرا ًمًٌ
الهىُ بأهه :لجىحد قسوم ذاث دللت ئخـائُت في الداقؼ
اإلاػسفي لدي هلبت ًلُت التربُت بجامػت يسمُان مظخىي الداقؼ
اإلاػسفي جبػا إلاخؿحر الجيع وجخكو َرٍ الىدُجت مؼ دزاطت

(مدمىد( ،)2004 ،الاخمدً( ،)2010،خي،)2010،
(غصاوي )2008،والتي اطتهدقذ نُاض الداقؼ اإلاػسفي التي
أػازث الى يال الجيظحن لِع لهم الكسم في مظخىي الداقؼ
اإلاػسفي .وأخخلكذ مؼ الدزاطت (مجُد ،)1990،ويرلَ أظهسث
الىخائج وحىد قسوم ذاث دللت مػىىٍت في مخؿحراث الجيع
ولـالح ؤلاهار.
الاطتيتاحاث و التىصياث واإلالترخاث
الاطتيتاحاث:
 .1مظخىي الداقؼ اإلاػسفي لدي هلبت ًلُت التربُت بؼٍل غام
مخىطوت.

Page 249

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

.2ل جىحد قسوم ذاث دللت اخـائُت بحن الرًىز والاهار في
مظخىي الداقؼ اإلاػسفي.
 .3لجىحد قسوم ذاث دللت اخـائُت بحن الخخــحن الػلمي
و الاوظاوي في مظخىي الداقؼ اإلاػسفي.
التىصياث:
 .1جىقحر اإلاساحؼ واإلاـادز الػلمُت وجىطُؼ و شٍادة غدد
اإلاٌخباث لدظخىغب ايبر غدد مً الولبت.
 .2اطدثماز الداقؼ اإلاػسفي وخب الاطخوالع والاطخٌؼاف
للولبت بخىقحر الخىاقص اإلاادًت واإلاػىىٍت وازازة اإلاظابهاث
واليؼاهاث الػلمُت اإلاخخلكت.
 .3كسوزة اَخمام اإلاظإولُحن بدىمُت الجىاهب اإلاػسقُت للولبت
بؼٍل غام وخاؿت الاخخـاؿاث ألاوظاهُت والتريحز غلى
أَمُتها غلى مظخىي الكسد واإلاجخمؼ.
.4اخخُاز مىانل ووؼاهاث غلمُت مخىىغت للولبت وانامت
هدواث غلمُت ومبازٍاث غلمُت وجٍلُكهم باإلاؼازَؼ والابدار
الػلمُت ومٍاقأة الولبت الرًً ٌظهمىن بأوؼوت مخمحزة.
اإلالترخاث:
.1الٌؼل غً الداقؼ اإلاػسفي في مساخل دزاطُت اخسي
ًاإلغدادًت او اإلاخىطوت.
.2الٌؼل غً غالهت الداقؼ اإلاػسفي بمخؿحراث أخسي ًالخٌُل
الىكسخي والاحخماعي.
اإلاصادز
*اإلاصادز العسبيت:
.1ابى خوب ،قإاد و اماُ ؿادم ( ،)1996علم الىفع
التربىي ،ن ،5مٌخبت الاهجلى ،الهاَسة – مـس.
.2ألاخمدي ،سخس الظُد ( ،)2006أثس التفاعل بين مكىهاث
بيئت الفصل الدزاس ي و مظتىي الدافع اإلاعسفي على بعض
كدزاث التفكير ألابتكازي لدي عيىت مً التالمير مسخلت
التعلم ألاخظاض ،حامػت الاشَس.
.3الاخمس ،وؿم غلي خظحن ( ،)2010الدافع اإلاعسفي وعالكته
بأهماط الشخصيت لدي ظلبت الجامعت ،حامعت اللادطيت،
كليت التربيت ،كظم العلىم الىفظيت والتربىيت( ،زطالت
ماحظخحر ؾحر ميؼىزة).
.4بدز ،غمس البدز ( ،)1986أهميت الدافع لإلهجاش في ؤلازشاد
التربىي.اإلاجلت التربىٍت ،الػدد( ،)7اإلاجلد الثالث.
.5البُلي  ،مدمد غبداللت و أخسون( ،)1997علم الىفع
التربىي وجعبيلاجه ،ن ،1مٌخبت الكالح ،الامازاث.
.6حابس ،غبد اإلاىػم( ،)1983التلىيم التربىي واللياض
الىفس ي ،ن،1داز الجهلت الػسبُت ،الهاَسة –مـس

.7داود،غصٍص خىا؛غبد السخمً،أهىز خظحن)1990(.
مىاهج البدث التربىي،وشازة الخػلُم الػالي والبدث
الػلمي.حامػت بؿداد.داز الخٌمت للوباغت واليؼس والخىشَؼ.
.8دزوشة ،اقىان( ،)1987الاطئلت التعليميت وجلييم التدزيع،
ن ،1مٌخبت خالد بً الىلُد ،هابلع – قلظوحن.
.9شٍخىن  ،غاٌؽ مدمىد ( ،)1999اطاليب جدزيع العلىم،
ن ،1داز الؼسوم  ،غمان – الازدن.
.10الصٍجي ،مدمىد مدمد ( ،)1978طيكىلىحيت الىمى
والدافعيت ،ألاطع والخوبُهاث في التربُت والسٍاكُت وزغاًت
الؼباب  ،ن ،1داز الٌخب الجامػُت ،الهاَسة-مـس
ً.11دحي ،اًاد مدمد ( ،)2010كياض الدافع اإلاعسفي لدي
ظلبت كليت التربيت الاطاطيتً،لُت التربُت الاطاطُت– حامػت
اإلاىؿل ،مجلت أبدار ًلُت التربُت الاطاطُت ،اإلاجلد (، )٩
الػدد (.)٣
.12الٌىاوي ،ممدوح غبداإلاىؿم و الٌىدزي اخمد مدمد
( ،)1995طيكىلىحيت التعليم واهماط التعليم ،ن ،1مٌخبت
الكالح لليؼس والخىشَؼ ،الٍىٍذ
ي
.13مجُد ،غلي مدمد ( ،)1990مظتى دافع ؤلاهجاش
الدزاس ي لعلبت كلياث التربيت في الجامعاث العساكيتً ،لُت
التربُت ،حامػت ؿالح الدًً  ،ؿالح الدًً ( ،زطالت ماحظخحر
ؾحر ميؼىزة).
 .14مدمىد ،اخمد مدمد هىزي ( ،)2004كياض الدافع
اإلاعسفي لدي ظلبت حامعت اإلاىصلً ،لُت التربُت ،حامػت
اإلاىؿل ،اإلاىؿل( ،زطالت ديخىزاٍ ؾحر ميؼىزة).
.15ملخم  ،طامي مدمد ( ،)١٠٠٢طيكىلىحيت التعلم
والتعليم  ،داز اإلاظحرة لليؼس والخىشَؼ  ،غمان-الازدن
.16ملٌُت ،بٌحر(،)2016السطا عً الدزاطت وعالكته
بالدافع اإلاعسفي ومظتىي العمىح لدي جالمير الظىت الثاهيت
مً التعليم الثاهىي -دزاطت مهازهت بحن اإلاخكىنحن وؾحر
اإلاخكىنحن ،أهسوخت مهدمت لىُل ػهادة ديخىزاٍ الػلىم في
غلىم التربُتً ،لُت الػلىم الاحخماغُت ،نظم غلىم
التربُت،حامـػت الجصائس ( 2أبى الهاطم طػد هللا) 17
 .17وؼىاحي  ،غبداإلاجُد ، )2004(،علم الىفع التربىي ،
ن ،2داز الكسنان،غمان-الازدن
.18طالمت ،غبد الخكظ مدمد( ،)2000جصميم التدزيع،
ن ،1داز الُاشوزي الػلمُت لليؼس والخىشَؼ ،غمان-الازدن
.19طلُماوي ،مدمد بً خمصة ( ،)2002دالالث الصدق
وثباث اختباز الدافع اإلاعسفي لدي ظالب وظالباث حامعت أم
اللسي بمكت اإلاكسمت ،مجلت غلم الىكع  ،الػدد (.)63
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. 20غبُداث واخسون( ،)1996البدث العلمي و مفهىمه و
ادواجه و اطاليبه ،ن ،1داز الكٌس ،غمان – الازدن.
.21غدض  ،غبدالسخمً ( ،)1998علم الىفع التربىي و
هظسة معاصسة ،ن ،1مٌخبت داز الكٌس  ،غمان – الازدن.
.22غدض ،غبدالسخمً و جىقُو مدُدًً ( ،)2009مدخل الى
علم الىفع ،ن ،7داز الكٌس للوباغت واليؼس ،غمان -الازدن.
.23غسٍكج ،طامي طلكي ( ،)2000ملدمت في علم الىفع
التربىي ،مٌخبت داز الكٌس ،غمان – الازدن.
.24غصاوي ،زنُت ابساَُم ( ،)2008فاعليت الراث وعالكتها
باالدافع اإلاعسفي لدي مدزس ي اإلاسخلت الثاهىيت في مسكص
مدافظت هيىىيً ،لُت التربُت ،حامػت اإلاىؿل ،اإلاىؿل.
(زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة)
.25غماز ،مُلىد ( ،)2015مظتىي الدافع اإلاعسفي بين
التدزيع وفم اإلالازبت باألهداف واإلالازبت بالكفاءاث،
حامػت غبد الخمُد بً بادٌع مظخؿاهم (الجصائس) ،مجلت
مخبر جوىٍس اإلامازطاث الىكظُت والتربىٍت ،غدد( ،)15دٌظمبر
(.)2015
.26غىدة  ،اخمد ( ،)1992اللياض والتلىيم في العمليت
التدزيظيت،ن ،1داز الامل ،غمان -الازدن
.27زكىان ،وطام طػُد (، ) 2004الدافع اإلاعسفي والبيئت
الصفيت وعالكتها بالتفكير الابتكازي لدي ظالب الصف
السابع  ،نظم غلم الىكعً ،لُت التربُت  ،حامػت الاشَس – ؾصة
(زطالت ماحظخحر ؾحر ميؼىزة)
.28السقىع ،مدمد ( ،)2015الدافعيت هماذج وجعبيلاث،
ن ،1داز اإلاظحرة ،غمان -الازدن
.29شخُمي ،مدمد اًىب ( ،)1994دوز علم الىفع في الحياة
اإلادزطيت ،ن ،1داز الكٌس اللبىائي ،بحروث -لبىان.
.30ػسٍل  ،بً ؿدنت الخاشمي ( ،)2015الدافع اإلاعسفي
وعملياث الراكسة لدي ظالب اإلاسخلت الثاهىيت بمكت
اإلاكسمت ،زطالت جٌمُلُت لىُل دزحت اإلااحظخحر ،حامػت أم
الهسي ،اإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت.
.31الخمُمي ،لُث خمىدي ئبساَُم ( ،)2016اثس اطتخدام
اإلادخل اإلاىظىمي في التدصيل والدافع اإلاعسفي عىد ظالب
الصف الخامع ألادبي في مادة الجغسافيتً ،لُت التربُت ئبً
زػد ،حامػت بؿداد  ،مجلت ًلُت التربُت للبىاث ،مجلد(،)27
غدد()2
ي
.32ؾباز  ،زائس و ابى ػػحرة خالد ( ،)2000علم الىفع
التربىي وجعبيلاتها جاصفيت ،ن ،1مٌخبت غمان ،غمان –
الازدن.
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ملحم زكم ()1
مهُاض الداقؼ اإلاػسفي بـُؿخه الجهائُت اإلاوبو غلى غُىت البدث
پێىاوی پاڵىهزٍ مهغسیكیهًان بهػێىٍی ًۆجایی و حێبهحێٌسدوی لهطهز همىوههی جىێژیىهوٍيه

خٍىمت انلُم ًىزدطخان -الػسام
خٍىمهحی َهزێمى ًىزدطخان -غحرام
وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي
وٍشازٍحی خىێىدوی بااڵو جىێژیىهوٍی شاوظتى
حامػت يسمُان -شاهٍۆی گهزمیان
ًلُت التربُت ً -ۆلێژی پهزوٍزدٍ
نظم :التربُت وغلم الىكع  -بهغ :پهوزٍزدٍو دٍزووهىاسخى

غصٍصي الوالب .........غصٍصحي الوالبت.
جدُت هُبت:
ًلؼ الباخثىن أمامَ غددا مً الكهساث جمثل مىاقو ًخػسق لها ًل مىا في خُاجه الُىمُتً ،سجي الخػاون في الاحابت غً َرٍ الكهساث بىكؼ غالمت )√) أمام الكهسة وجدذ البدًل
اإلاىاطب ،السحاء نساءة الكهسة بدنت والاحابت غجها بٍل ؿدم و مىكىغُت غلما أن احابخَ حظخخدم ألؾساق البدث الػلمي قهى  ،مؼ جهدًس الباخثحن وػٌسَم.
خۆێىدًازی خۆػهویظذ.
طاڵوی شاوظذ:
جىێژٍزان َهڵدٍطتن به ئههجامداوی جىێژیىهوٍیهى به هاوهیؼاوی (پێىاوی پاڵىهزٍ مهغسیكیهًان لیی قێرخىاشاوی ًۆلێژی پهزوٍزدٍی شاهٍۆی گهزمیان) ،له هێى پێداویظدیهًاوی جىێژیىهوٍيه
جىێژٍزان َهطخاون به داهاوی ًۆمهڵه بڕگهیهى يه له خىازٍوٍدا َاجىوٍ ،حا داواًازیً له بهڕێصجان َهزیهيێَ لهو بڕگاهه بهووزدی بخىێيىهوٍ و دواجس هیؼاههی (√) بۆ یهيێَ لهو پێىج
بهدیالههیی يه بهلجهوٍ گىهجاوٍ دابىێن .شۆز طىپاض بۆ َاوًازیخان.
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ث
ژ

الكهساث
بڕگهًان

1

ازؾب في ئيماُ دزاطتي بػد الخخسج مً الجامػت
ئازٍشوی بهزٍوامی خىیىدن دٍيهم دوای
جهواويسدوی نۆهاغی شاهٍۆی
ازؾب في الخـىُ غلى مـادز غلمُت مخىىغت
ئازٍشوی وٍدٍطخخظخجى طهزچاوٍ شاوظدیه حۆزاو
حۆزًٍان دٍيهم
أكؼ اإلاصٍد مً الكسكُاث غىدما أواحه مىنكا ؾاملا
گسیماههیهًی شوز دادٍهێم لهًاحی زوبهزوبىههوٍی
بازودۆخه جهمىمژاوییهًان
أزي أن الخػلم في الخُاة كسوزي لٍل قسد
به بۆچىهم قێربىن له ژیاهدا پێىیظخه بۆ َهمىو
جايێَ
ابدث في الاهترهذ غً اخدر اإلاػلىماث الػلمُت
له ئيخهزهێخدا دٍگهزیم به دوای طهزچاوٍ شاوظدیه
هىێٍان
ازؾب في الترػُذ لصمالت دزاطُت ئلى بلد مخهدم
دٍخىاشم پاڵیىزاوبم بۆ خىێىدن له وولجێٍی
پیؼٌهوجىو
أجابؼ مػظم الخهازٍس الػلمُت في وطائل ؤلاغالم
بهدواداگهزان بۆ ئهو زابىزجه شاوظدیاهه دٍيهم يه
له َۆًازًٍاوی زايهیاهدهدا بالودٍبیخهوٍ
اػػس بالظػادة غىدما أهجص أي وؼان غلمي
َهطذ به ًامهزاوی دٍيهم لهًاحی ئههجامداوی

2

3

4

5

6

7

8

جىوبو غلى بدزحت
جێ بهحێدٍبێذ بهطهزمدا بهڕادٍی
ً
مخىطوت
يبحرة
يبحرة حدا
هاوٍهد
گهوزٍ
شۆزگهوزٍ
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نلُلت
لواش

لجىوبو غلي
حێبهجێ
هابێذ
بهطهزمدا
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9

10
11

12

13
14

15

16

17

18

َهز چاليیهًی شاوظتى
أطاَم بٌخابت البدىر الػلمُت
بهػدازی دٍيهم له هىطیجى جىیصیىهوٍ شاوظدیهًان
أهالؼ اإلاساحؼ الػلمُت في مجاُ اخخـاصخي
ئهوطهزچاوٍ شاوظدیاهه دٍخىیىمهوٍ يهشیاجس له
بىازٍيهی خۆمدان
لدي السؾبت الدائمت في جىمُت مػلىماحي
بهبهزدٍوامی خهشم دٍيهم به پێصخظخجى
شاهیازییهًاهم
لدي زؾبت الخػسف غلى اإلاػالم الخلازٍت وألازسٍت بالػالم
به شۆزی ئازٍشووی شاهیجى ححهاوی ػازطخاوی و
ئاطهوازییهًان دٍيهم
أػازى شمالئي في السخالث الػلمُت والثهاقُت
لهگهُ َاوزیٍاههم بهػدازی دٍيهم لهگهػخه شاوظتى وزوػيبحرییهًاهدا
لدي السؾبت في ئزازة الدظاؤُ بأي مػلىماث حدًدة
حالجس دٍبم و پسطیازی شیاجس دٍيهم  ،لهگهُ َهز
شاهیازیهًی هىێ دا
اػازى شمالئي في البدث غً أطباب اإلاؼٌالث وخلىلها اإلاخخلكت
لهگهُ َاوزیٍاهمدا بهػدازی دٍيهم له
دٍطدىیؼاهٌسدوی َۆًازی يیؼهًان و
چازٍطهزییهًاهیان به ڕێگا حیاواشًٍان
اهمذ إلاظخىي مخمحز في اهجاش مهماحي الػلمُت
بهو َیىایهم بگهم به ئاطدیٍی دیاز و َهلٌهوجىو
له پیؼهی شاوظدیمدا
أجىنؼ ئن جىحهي اإلاػسفي طِظاغدوي في بىاء مظخهبلي
بڕوام وایه ئازاطخه مهغسیكیهًان یازمهجیدٍزمه
له بىهیادی داَاجىوم
أزي ئن الخهدم الػلمي ٌظاَم في جوىز اإلاجخمػاث
پێم وایه پیؼٌهوججى ًۆمهلگاًان بهطتراوٍجهوٍ
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به پیؼٌهوججى شاوظتى
خـىُ البػم غلى بساءة الاختراع ًدقػُجي للمصٍد مً اإلاػسقت
وٍدٍطخخظخجى َههدێَ داَێىان هامه پالىهزمه بۆ
شیادبىوی مهغسیكهًاهم
ابرُ حهىد غلمُت خاؿت لٍي أًىن مً أقلل الولبت
ًۆػؼهًاهم لهلیهوی شاوظدیهوٍ ئههجام دٍدٍم
لهگهُ یهيێَ له باػتریً خىێىدًازًٍان
احمؼ ألاقٍاز الػلمُت االجدًدة في اإلاىاد الدزاطت
َهڵدٍطخم به ًۆيسدههوٍی طهزحهمی بحرۆيه
شاوظدیه هىێٍان له بابهحی خىیىدهدا
أخب اإلاوالػت في مُادًً اإلاػسقت اإلاخخلكت
خهشدٍيهم به خىێىدههوٍ له بىازٍ حیاواشًٍاوی
مهغسیكه
انضخي أوناث هىٍلت بالهساءة في اإلاٌخبت أو في البِذ
ًاجێٍی شۆز جهزخان دٍيهم بۆ خىێىدههوٍ
له يخێبخاهه یان لهماڵهوٍ
ابدث غً الٌخب الىادزة وألاؿُلت وانخيُه
دٍگهزیم بهدوای يخیبه دٍگمهن و زٍطهههًان و
پاػان دٍیان يڕم
اطخؿل أي ونذ قازؽ في اإلاوالػت والخأمل
ًاجه بهجاڵهًاهم جهزخاهدٍيهم بۆ خىێىدههوٍو
جێرامان
أنىم بدىظُم حدوُ ًىمي للهساءة واإلارايسة
خؼخهیهًی زۆشاههی باغ زیٌدٍخهم بۆ خىیىدههوٍ
و هىطحن
ازؾب في الاهالع غلى زهاقاث الؼػىب
خهشم به خىێىدههوٍیه لهطهز ڕۆػيبحری گهلن
لدي السؾبت في ئزازة ألاطئلت الػلمُت
شۆز به چالًاهه ئازٍشووی پسطیازٍ شاوظخهًان
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دٍيهم
أزي ئن هسح ألاطئلت ًىمي الهدزة الػلمُت
خهش به لێٌداههوٍی ئهو پسطیازاهه دٍيهم يه
دٍبێخهَۆی گهػهيسدوی جىاها شاوظدیهًاهم
أطعى باطخمساز في قهم الخكظحراث الػلمُت لبػم ألاطئلت
بهػێىٍیهًی َهمیؼهی دٍگهزیم بۆ جیگهیؼذ و
زوهٌسدههوٍیهًی شاوظدیاهه بۆ َههدێَ له
پسطیازًٍان
ل أجسدد في هسح ألاطئلت الؿاملت لدي
خىهادشمهوٍلهو پسطیازٍ جهمىومژاویاههی
يهلێم دٍيسێذ
حعجبجي ئزازة اإلاىانؼاث الػلمُت مً ألاطاجرة
ئهوًاجاههی يه لهگهڵ مامۆطخايهم گكخىگۆیصاوظتى
دٍيهم شۆز ًاجێٍی خۆػهبهلمهوٍ
أهانؽ شمالئي في مىاكُؼ غلمُت مخخلكت
لهگهڵ َاوڕێٍاهم دا گكخى گۆ له طهز بابهجه شاوظدیه
حۆزاو حۆزًٍان دٍيهم
ازانب ألاػُاء الؿسٍبت و ازٍد الخػسف غلحها
بهزدٍوام طهزهجی ػخه هىێٍان دٍدٍم و دٍمهوێذ
شاهیازیم لهطهزیان َهبێذ
اهانؽ اؿدنائي بػد مؼاَدة ًل قلم غلمي واحخماعي
پاغ بیيیجى َهز قیلمێٍی شاوظتى یان ًۆمهاڵیهحی
لهگهڵ َاوڕێٍاهم گكخىگۆی لهطهز دٍيهیً
ازؾب بجد ووؼان وجوىٍس مػلىماحي الػلمُت
بهحدییاهه ئازٍشووی پیصخظخجى چالًی و شاهیازییه
شاوظدیهًاهم دٌم
اطخكُد مً اإلاػلىماث الظابهت في جٍىًٍ اقٍاز حدًدٍ
له دازػدىهوٍی بحرۆيه هىێٍان دا طىد له
شاهیازییهًاوی پیؼىم وٍزدٍگسم
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اخخبر هكسخي في اإلاادة التي انسءَا
جانیٌسدههٌی خىدی ئههجام دٍدٍم لهو بابهجاههی
يه دٍیخىیىمهوٍ
اطاغد شمالئي غلى ايدؼاف اخوائهم الدزاطُت
یازمهحی َاوزیٍاهم دٍدٍم له دۆشیىهوٍی َهڵهًاوی
جایبهث بهخىیىدن
اهلؼ غلى أخس الخجازب الػلمُت
طهزهجم دٍخهمه طهز ًۆجا جانیٌسدههوٍ شاوظدیهًان
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