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فعالية بسىامج إزغادي لتحطني دافعية اإلجناش األنادميي يف خفض قلل 
املطتكبل لدى طلبة قطه الرتبية اخلاصة ميخفضي املعدل ظامعة 

 بً ضعود اإلضالميةاإلماو ذلند 

  حمُٛد طعٝذ إبشاِٖٝ اخلٛيٞد/ 

 دنتٛساٙ يف ايصش١ ايٓفظ١ٝ

 أطتار َظاعذ ظاَع١ طٝب١ طابكًا 

                                                             سضا إبشاِٖٝ حمُذ األػشّد/ 

 َاّداَع١ اإل رتب١ٝاي ١أطتار َظاعذ نًٝ

 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ  حمُذ بٔ طعٛد اإلطال١َٝ 

  :املطتخلص 
دافعٝي١ اجنلياش ا٭نياد ٞ     ؼطي  فعاي١ٝ بسْاَج إزغادٟ يف تٗدف ايدزاض١ إىل قٝاع َد٣ 
، ظاَعي١ اجنَياّ قُيد بئ ضيعٛد اجنضي١َٝ٬      َٓدفضيٞ اععيدٍ   يد٣ طًب١ قطيِ ايببٝي١ اـا ي١    

قطييِ ايببٝيي١ اـا يي١   خفييق قًييل اعطييتكبٌ يييد٣ طًبيي١    ٚايتعييسف ىًيي٢ تييا ا ٖييرا اي ْيياَج يف  
( 32تهْٛييع ىٝٓيي١ ايدزاضيي١ َيئ   ، ٚظاَعيي١ اجنَيياّ قُييد بيئ ضييعٛد اجنضيي١َٝ٬  َٓدفضييٞ اععييدٍ 

ايًبا َٔ ط٬ب قطِ ايبب١ٝ اـا ١ ظاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنض١َٝ٬ َثًٛا اجملُٛى١ ط
ٚاضيتددّ   ُدٜي١، ، ٚذيو بطسٜك١ ىض١ٓ 19إىل  18; ٜٚباٚح ايعُس ايصَين يًط٬ب َٔ ايتجسٜب١ٝ

 /إىيداد   َكٝاع دافع١ٝ اجنلاش يد٣ ط٬ب اؾاَع١ غب٘ ايتجسٜيب، ٚمت تطبٝلاعٓٗج  ايباحثإ
ٚ   قًل اعطتكبٌ يد٣ طي٬ب اؾاَعي١  ايباحثإ(، َٚكٝاع  اجنزغيادٟ   ْياَج  اي إىيداد/ ايباحثيإ(، 

دافعٝيي١  ؼطيي  يٝي١ اي ْيياَج اعطييتددّ يف اٚأضييفسن ْتييا٥ج ايدزاضيي١ ىيئ فع .ايباحثيإ(  /إىيداد  
اعػييازن ، حٝييص تٛ ييًع  اجنليياش ا٭نيياد ٞ اييا نييإ ييي٘ أ ييس يف خفييق قًييل اعطييتكبٌ يييد٣    

( بي  َتٛضيطان زتير دزجيان اجملُٛىي١      0001ايٓتا٥ج إىل ٚجٛد فسٚم داي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد َطيت٣ٛ     
 -ٚأبعيييادٙ ايفسىٝييي١  –ايتجسٜبٝييي١ يف ايكٝاضييي  ايكبًيييٞ ٚايبعيييدٟ ىًييي٢ َكٝييياع دافعٝييي١ اجنلييياش 

( بي  َتٛضيطان   0001ٚذيو يصاحل ايكٝياع ايبعيدٟ، ٚٚجيٛد فيسٚم دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد َطيت٣ٛ          
ٌ زتيير دزجييان اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ يف ايكٝاضيي  ايكبًييٞ ٚايبعييدٟ ىًيي٢ َكٝيياع        – قًييل اعطييتكب

ٚذيو يصياحل ايكٝياع ايكبًيٞ. نُيا تٛ يًع ايٓتيا٥ج إىل ىيدّ ٚجيٛد فيسٚم           -ٚأبعادٙ ايفسى١ٝ 
١ٝ٥ بييي  َتٛضيييطٞ دزجيييان طييي٬ب اجملُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ يف ايكٝاضييي  ايبعيييدٟ   ذان د٫يييي١ إحصيييا

 ٚايتتبعٞ عكٝاضٞ دافع١ٝ اجنلاش ٚقًل اعطتكبٌ، اا ٜعين اضتُساز بكا٤ أ س اي ْاَج اجنزغادٟ.
ٞ   اي ْيياَج اجنزغييادٟ،  :اعفتاحٝيي١ هًُيياناي ٌ  ،دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نيياد  اععييدٍ  ،قًييل اعطييتكب

 .طًب١ قطِ ايبب١ٝ اـا ١ ،ايبانُٞ
The Effectiveness of a Counseling program for Improving Academic 
Achievement Motivation   in Reducing Future Anxiety Among Low 

grade- point average Special Education Department Students at 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 

Dr. Mahmoud Said Ibrahim Elkholey 
 Dr. Rada Ebrahim Mohamed Elashram 

Abstract: 
The current study aims to measure the effectiveness of a counseling 

program in improving the motivation of academic achievement among low-
achieving students of the Department of Special Education at Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University.  It also attempts to identify the 
impact of this program in reducing the rates of the students’ future anxiety. 
The sample of the study consists of (32) purposefully sampled students from 
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the Department of Special Education at Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University who represent the experimental group. The age range of the 
students is from 18 to 19 years. The quasi-experimental approach was 
selected for this study. In addition, the researchers developed the following 
measurement scales for testing the research variables: an achievement 
motivation scale, a measurement of future anxiety, and the counseling 
program. The study results show that an academic advising program was 
effective in increasing academic achievement and reducing anxiety over the 
future. The results of the study show the effectiveness of the program in 
improving the participants’ motivation toward academic achievement, which 
ultimately leads to the reduction of future anxiety among the participants. 
Moreover, the results reveal that there are statistically significant differences 
at the level of (0.01) between the mean scores of the experimental group in the 
pre and post measurements of the Motivation achievement scale - and its sub-
dimensions - in favor of the post-measurement. Furthermore, it shows 
statistically significant differences at the level of (0.01) between the mean 
scores of the experimental group in the pre- and post-measurements of the 
future anxiety scale - and its sub-dimensions - in favor of the pre-
measurement. The results also show no statistically significant differences 
between the mean scores of the experimental group in the two dimensions: the 
successive measures of achievement motivation and future anxiety measures, 
which indicates the continuing impact of the counseling program. 
Key words: A counseling program, academic achievement motivation, future 
anxiety, grade point average, students of the Department of Special 
Education. 

 مكدمة : 
متّثيٌ   نْٛٗيا  ٚتكدَي٘،  اجملتُي   تطيٛز  يف ا٭ضاض١ٝ ايًبٓان إحد٣ اؾاَع١ ُتعد
ِ  ايبٓيا٤  قيٛز  ٞ  ٚاييدى ٞ  ايّطايير،  يتطيٛز غدصي١ٝ   اؿكٝكي  أٚجيدٖا  َ٪ضطي١  فٗي

يًخٝيا٠ ايعًُٝي١،    ايطايير  إىيداد  إىل ٜٗيدف  ٚ كافٝيا   دٚزا  اجتُاىٝا  اجملتُ ، يت٪دٟ
٘  ٚتٛىٝي١  داخيٌ اؾاَعي١ أّ خازجٗيا، ظاْير      ضيٛا٤  فعيا٫   يٝهيٕٛ َػيازنا    َدازني
ِ  تػيجٝ    ايي   ايعًُٝي١  ٚاؿكيا٥ل  اجنهابٝي١  ايٓفطي١ٝ  ٚاعبياد٨ ٚا٫ػاٖيان   ايكيٝ

ٔ  ايي   ٖيٞ اع٪ضطي١   (. نُيا إٔ اؾاَعي١  2012ويس  ىًٝٗيا حٓتٍٛ،     إىل ؼتضي

   ٙ ٟ  اعٓاضير  اجنىييداد ايطايير ٚتكيّٛ بدىيداد ّ   ايير ّ  ٜ٪ًٖي٘ ٫ضيت٬ اعطيي٪ٚي١ٝ،  شَيا
 .(2001،ايصايف(ا٭فضٌ  مٛ ٚتطٜٛسٖا ا٭١َ حاجان ؼكٝل ى١ًُٝ يف ٚاعػازن١

َٔ تغاان َت٬حك١ تيساٙ ٜفهيس بػيهٌ    اجملتُ   ٜػٗدٙ عا اؾاَعٞ ْٚظسا  فايطاير
ى٢ً  ضٝخصٌ نٝف حٝص ٜفهس يف ي٘; ىباٙ اعطتكبٌ ٜٚتدٛف َٓ٘ َٚا نبا يف

 (.2017أضس٠  ايسغٝدٟ،  ٚتهٜٛٔ بايصٚاج ا٫ضتكساز ؼكٝل  ِ َٚٔ ٚظٝف١

 نا٫ىتكاد اـاط١٦ اععتكدان َٔ ايعدٜد بٛجٛد اعطتكبٌ قًل ٫قبإ ْٚظسا 

ٔ  ٫ اؿٝيا٠  يف د٠ا٭غٝا٤ اؾدٜ بإ ٍ   هي ٟ  قيد  ايا  ىًٝٗيا،  اؿصيٛ  بايطايير  ٜي٪د

ّ  إىل ٔ  ايتػيا٩ ٔ  اعطيتكبٌ ٚاـيٛف   َي ٔ  اعطيتكب١ًٝ، ٚاـيٛف   اؿٝيا٠  َػيه٬ن  َي  َي

 ٚضعف ايصعب١ ا٭غٝا٤ تعًِ ٜٚعٝل ايفعاٍ ا٫تصاٍ ٜعطٌ قد ايرٟ اعسض، ا٭َس

 أناْيع  ضيٛا٤ً  -ايطاير يإللاش، ٚايرٟ ٜٓجِ ىٔ خي ان ٜعٝػيٗا ايفيسد     دافع١ٝ
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 اـطييس ا٭َيئ ٚا٫ضييتكساز ٚتٛقيي   بعييدّ ػعًيي٘ ٜػييعس  – حاضييس٠ أّ َاضيي١ٝ
أدا٥٘   أ ٓا٤ نفا٠٤ ايطاير َد٣ (. نُا إٔ قًل اعطتكبٌ ٜٓعهظ ى2005٢ً غكا،

(. ٚقًل اعطيتكبٌ ٖيٛ أحيد    2017بٗا ايسغٝدٟ،  ٜهًف اي  اعدتًف١ عٗاّ ٚايٛاجبان
يفيييييييييييسد يٮحيييييييييييدا  ٚا٭ىُييييييييييياٍ أْيييييييييييٛاا ايكًيييييييييييل ايعييييييييييياّ اعيييييييييييستب  بتٛقييييييييييي  ا 

(. ٜٚظٗيس قًييل اعطيتكبٌ نطيي١ُ ْفطي١ٝ بييازش٠ َئ خيي٬ٍ     2009اعطيتكب١ًٝ اؿدٜيب، 
تعسض ايعٓصس ايبػسٟ جملُٛى١ َٔ ايتغاان تع  ىٔ غعٛز ضا٥د بعدّ ايثك١ َئ  
اعطيتكبٌ ٜٚظٗييس قًييل اعطيتكبٌ َيئ خيي٬ٍ ز٩ٜتي٘ ىًيي٢ إْيي٘ َطياح١  اَضيي١ ٚفيياٍ     

 (.2005ٛ آن يف ايغد ضعٛد،يٛجٗان ْظس ضًب١ٝ حٍٛ َا ٖ

ٟ  ٚايفيسد   ٞ  ايير ٔ  ٜعياْ ٌ  قًيل  َي ّ   اعطيتكب ٛ  ىًي٢ ايبنٝيص،   ايكيدز٠  يدٜي٘ ىيد  ٖٚي

بيا٭زم   ٚايػيعٛز  ايعضي٬ن،  ٚأمل يف ٚايتعير  باجنْٗياى  ٜٚػيعس  ا٫ْفعياٍ،  ضيسٜ  
ٌ  َطيت٣ٛ  يف ضيًبا  ذييو  ٜٚي٪ س  ايتيٓفظ ٚايغثٝيإ،   يف ٚ يعٛب١  ٚايتفاىيٌ   ايتٛا ي

(. ٜٚطياِٖ ايكًيل اعفيس  يف    2015حٝاتي٘ ٚجٛدتٗا اعػياقب١،    ْٛى١ٝ ٚيف ا٫جتُاىٞ،
ايػييعٛز بييايعجص ايييرٟ ٜػييعس فٝيي٘ ايػييد  بييإ ضييٝطست٘ بطييٝط١ ىًيي٢ اؿاضييس أٚ   

َُي٪ س       ٌ  (. ٚإذاMalhotra & Sihotra, 2013اعطتكبٌ ٜٚطيتُس يف ضيًٛىغ  يا   ٚ ي

ٌ  يف اييتفها  ٔ  بيايعجص  ايطايير  فٝٗيا  ٜػيعس  حايي١  إىل اعطيتكب  ضيغٛ  َٛاجٗي١   ىي

ٕ  ٚاؿٝيا٠  ايدزاضي١  ٘  ىًي٢  ضيًبا   ٜي٪ س  ضيٛف  ايكًيل  ٖيرا  فيا  ٚىًي٢  ايٓفطي١ٝ   يخت

 (.4،  2012ٚاعطتكب١ًٝ  حٓتٍٛ، اؿاي١ٝ طُٛحات٘

ايهيييثا َييئ   -َُخفيييص ايػيييد  يًتخيييسى ميييٛ ا يييدف      -ٚييييداف  اجنلييياش  
ٚىي٠ٚ٬  ىًي٢    ايتداخٌ اعفاُٖٝٞ َ  ايكًل ايرٟ ٜ٪دٟ إىل حسني١  ايػيد  أًٜضيا،   

ايي  ٖيٞ ٚاحيد٠ن َئ ايعٛاَيٌ اعي٪ س٠ يف تتبي         -أٖداف ا٭دا٤ ٚايتجٓير   ذيو، فدٕ
تػب٘ ايكًل ايرٟ  ثٌ إٔ ٜػعس ايػد  بيايكًل َي  ػٓير غي٤ٞغ َيا،       -ا٭ٖداف

ًَا مييٛ ا ييدف.       فييدٕ ايييداف    ٚيًتدفٝييف َيئ ايكًييل ٜييتِ تػييجٝع٘ ىًيي٢ اعضييٞ قييد
  بعضيُٗا اييبعق،   ا٭ناد ٞ ايداخًٞ ٚقًل ا٭دا٤ اعدزضٞ  ُيا ى٬قي١ ضيًب١ٝ َي    

ٚايط٬ب ايرٜٔ يدِٜٗ أدا٤ ىاٍ  هٔ إٔ ٜهٕٛ يدِٜٗ قصًٛزا يف اييداف  قيد  يٓعِٗ    
(. فاييداف  يإللياش ٜهيٕٛ َئ     Ghasemzadeh, 2011َٔ اضتدداّ نيٌ َيٛاٖبِٗ    

دٚافعيي٘ ايكًييل، فعٓييدَا ٜعُييٌ اجنْطييإ ىُيي٬  ٜكًييل َيئ ىييدّ إتكاْيي٘ أٚ ايفػييٌ فٝيي٘       
(. ٚقًيييل اعطيييتكبٌ َييئ   3،  2012طًٛب ايكسغيييٞ،فٝطيييع٢ إىل إلييياشٙ بايػيييهٌ اع  

اعتغاان اي  تتا س بدافع١ٝ اجنلاش اي  تعت  ىا٬َ  َُٗا  يف تٛجٝ٘ ضًٛى ايفسد 
ٚتٓػيييييييٝط٘، ٜٚعتييييييي  َهْٛيييييييا  أضاضيييييييٝا  يف ضيييييييعٞ ايفيييييييسد اػييييييياٙ ؼكٝيييييييل ذاتييييييي٘    

ٕ 2،  2014نُا أٚضي  ايطديٝظ   (. 2015ٚتانٝدٖا بٛشٜإ،  ٌ  قًيل  ( بيا  اعطيتكب

ٌ  اعد٣ غدص١ٝ بعٝد٠ أٖداف بٓا٤ ى٢ً ٚقدزت٘ ايفسد يطًٛى ضاضٞأ َهٕٛ  ٚايعُي

( إٔ ا٭فييساد ايييرٜٔ تستفيي  يييدِٜٗ  2000ٚأٚضييخع دزاضيي١ حطيياْ    .ؼكٝكٗييا ىًيي٢
 دافعٝتِٗ يإللاش.  انفاضَعد٫ن قًل اعطتكبٌ ٜعإْٛ َٔ 

     ٛ ُٜعد ايداف  أحد أِٖ َصادز ايك٠ٛ ايدافع١ ايي  ُتعطيٞ بعيق ايتٛجٝي٘ يطيً ى ٚ
ايطيي٬ب ٚوييدد قيي٠ٛ ايطييًٛى ٚاضييتكسازٙ، نُييا إٔ ا٭دا٤ط ا٭نيياد ٞ يًطيي٬ب أحييد   
أِٖ اععًَٛان اعطتدد١َ َٔ ق بٌ أزبياب ايعُيٌ يف  يٓ  ايكيساز ندغياز٠غ ىًي٢ قيدز٠        



 (ASEP)دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ 

 

 

 

 

 
414 

(. ٚت٪ س ايدافعٝي١ن يف ايتعًيِٝ ىًي٢ َطيت٣ٛ تعًيِ      Barkley & Forst, 2004ا٭فساد  
داف  ايط٬ب اعػازن١ ايٓػط١ يف ى١ًُٝ ٚ ثٌ  ا٭فساد، ٚنريو ى٢ً ضًٛنِٗ،

ٜٚتجًيي٢ فضييٍٛ ايطيي٬ب ٚاٖتُيياَِٗ با٫زتبييا  باعٛضييٛا ايييرٟ مت تعًُيي٘،   ايييتعًِ،
(. ٚدٚز Adegboyega, 2018ٚايبنٝييص ىًيي٢ ىًُٝيي١ تعًييِ ايييدزع ٚفسحيي١ ايييتعًِ   

ايداف  يف إجسا٤ان ايتعًِ ٚاجنلاش ا٭ناد ٞ أنثيس فعايٝي١ َئ َطيت٣ٛ اييرنا٤      
ُٟ ٚقاٚييي١ غسضيي١ يًتٓييافظ َيي   ييير،يييد٣ ايطا فييبعق ا٭غييدا  يييدِٜٗ دافييُ  قييٛ

ٚاييييبعق اٯخيييس ٫  ًيييو دافًعيييا نيييبًاا يإللييياش     اٯخيييسٜٔ يٝصيييبخٛا ْييياجخ ، 
ا٭نيييياد ٞ، ٚىييييافٕٛ َيييئ ا ص يييي١ بُٝٓييييا ىيييياطسٕٚ يف إٔ ٜصييييبخٛا ْيييياجخ      

 Cassady, 2004.)  

تيي٘ ٚز بتيي٘ ٚإنساٖيي٘  ٚيف َٓظييٛز ايتعًييِٝ ٜهييٕٛ ايييداف  ٖييٛ ز بيي١ ايطاييير ٚحاج  
ى٢ً اعػازن١ يف ى١ًُٝ ايتعًِ ٚايٓجاح فٝٗا، ٫ٚضيُٝا فُٝيا ٜتعًيل بيايط٬ب، فيدٕ      

ُٜعتي  ذٚ أُٖٝي١غ نيبا٠غ      َئ خي٬ٍ ٖيرا اييداف       ايداف  ى٢ً ايتخصيٌٝ ا٭نياد ٞ 
ٜييتِ ؼفٝييص ا٭غييدا إ ىًيي٢ إنُيياٍ اعُٗيي١  بٓجيياحأ، ٚؼكٝييل ٖييدفغ أٚ دزجيي١غ َيئ          

ٚػيدز اجنغياز٠ إىل أْي٘ هير ىًي٢ اعيس٤        (.Amrai, et al., 2011ايتاٌٖٝ يف َِٗٓٗ  
إٔ ٜهييٕٛ قييادزا  ىًيي٢ فٗييِ َييا ٜسفيي  دافعٝيي١ ايطيي٬ب، َٚييا ٜيي٪ س ىًيي٢ اػاٖيياتِٗ، َٚييا    
اييييرٟ ٜيييٛجِٗٗ إىل اؾاَعييي١، َٚيييا ضيييٝ٪ س ىًيييِٝٗ يٝطيييتُسٚا حتييي٢ ا٫ْتٗيييا٤ َييئ        

َيئ تييا ا اٖييتِ ايباحثييإ بايبخييص يف َييتغاٟ ايدزاضيي١، يًتخكييل   ايدزاضيي١، َيئ  ييِ
بسْيياَج إزغييادٟ يف ؼطيي  دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نيياد ٞ ٚأ ييس ذيييو يف خفييق قًييل   
اعطيييتكبٌ ييييد٣ ايطييي٬ب اعػيييازن ، َييئ ٖيييرٙ ايٓكطييي١، تكيييدّ ايدزاضييي١ اؿايٝييي١         

ًٜا وطٔ دافع١ٝ اجنلاش ا٭ناد ٞ يًط٬ب، ى٢ً افباض إٔ ذيو  بسْاف ا إزغاد
 طتكبٌ يدِٜٗ.يف خفق قًل اع - ا َ٪ند- هٓ٘ يعر دٚز 

 :مػهلة الدزاضة 
ٔ  اعطتكبٌ َٔ ٚاـٛف ايتفها إٔ فٝ٘ غو ٫ اا  ٫ أ يبخع  ايي   ا٭َيٛز  َي
 ٌ ٚ  تػيغ ٌ  فكي   ايػيباب  فهيس  بياٍ أ ٌ  يف اييتفها  أ يب   بي ٌ  اعطيتكب  اععٓيٝ   ٜػيغ

 اؾاَعٞ ايػباب أ ب  حٝص َٚطتكبًٗا، ا٭١َ أٌَ َُِٖٚٛٗ فِٗ ايػباب بػ٪ٕٚ

 ٕ ٌ  ٜفهيسٚ ٘  نيبا  بػيه ٕ  فٝي ٘  ٜٚتدٛفيٛ ٘  َٚيا  َٓي (. 5،  2012 يِ  حٓتيٍٛ،    ىب٦ي
فايطاييير اؾيياَعٞ ىٓييدَا ٜػييعس بعييدّ ٚضييٛح أٚ ىييدّ ؼدٜييد عطييتكبً٘ فييدٕ ذيييو   
ٜطتػعس يدٜ٘ ْٛىا  َٔ اـٛف ٚايكًل ى٢ً ذات٘ َٚطتكبً٘ اا ٜ٪ س ضًبا  ىًٝ٘، قد 
 ٜيي٪دٟ إىل ضييعف يف غييت٢ فا٫تيي٘ اؿٝاتٝيي١ يتخصييًٝ٘ ايدزاضييٞ أٚ تييدْٞ َطييت٣ٛ   

، 2013 اعييَٛين، ْٚعييِٝٚأغيياز  (.2015 بٛشٜييإ، طُٛحيي٘ ٚإىل ضييعف دافعٝتيي٘ يإللاش
ٔ  اـيٛف  بطبر ايطًب١ قًل ( إىل تصاٜد175 ٌ  َي  ذييو  بيٌ ٜتجياٚش   ايدزاضيٞ،  ايفػي

ٛ  ايكًل إىل ٘  َيا  مي ٌ  وًُي  ٖيرا  ٜٚتضياىف  ايدزاضي١ ٚايتديسج،   إْٗيا٤  بعيد  اعطيتكب

ّ  اـطيس  تٛقي   حايي١  يف ايكًل ٔ ايػيعٛز   ٚىيد  اعػيسٚى١  ايطُٛحيان  ٚؼكٝيل  بيا٭َ

 ٜٚعبٟ ايتٛتس ٜظٗس اؿاجان ٖرٙ إغباا ىدّ ٚيف حاي١ ؼكٝكٗا، إىل ٜطُ  اي 

 دزاضان ىد٠ تٓاٚيعٚيف ٖرا ايصدد . ٚإَهاْات٘ قدزات٘ َٔ ود ايكًل ايرٟ ايطاير
، ضيييعٛد  يف ضيي٤ٛ بعيييق اعيييتغاان ندزاضييي١  نقًييل اعطيييتكبٌ ييييد٣ طًبييي١ اؾاَعيييا 
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ٞ ; 2007،ايطبعاٟٚ; 2005  ٚأغيازن ( 2017، ايطفاضيف١ ; 2010،قُيد ; 2008، بًه٬ْٝي

ٌ     ايطًبي١  إٔ َػياىس  إىل ْتا٥جٗيا  ٌأ  تتطيِ بيايكًل َئ اعطيتكب ٚأغياز  َستفي .   ٚبػيه
ٕ  يف اخت٬ٍ إىل اعستف  ٜ٪دٟ ( إىل إٔ قًل اعطتكب2019ٌإبساِٖٝ    ايا  ايفيسد  تيٛاش

 ٕ ٘  ٜهيٛ  أٚ اؾطي١ُٝ  أٚ ايعكًٝي١  ٝي١ ايٓاح ىًي٢  ضيٛا٤  ايفيسد  أ يس ىًي٢   أني   يي

 ايطًٛن١ٝ.

ٚبايتايٞ فدْٓا يف ض٤ٛ َا ضبل جا٤ن ٖرٙ ايدزاض١ نخاج١ ًَخ١ ـفق قًل 
اعطيييتكبٌ ييييد٣ طييي٬ب اؾاَعييي١، حٝيييص قييياّ ايبييياحث  بتصيييُِٝ بسْييياَج إزغيييادٟ       
يتخطييي  دافعٝييي١ اجنلييياش ا٭نييياد ٞ، ٖٚيييٞ اضيييباتٝج١ٝ ٜطيييتددَٗا ايبييياحث        

تكبٌ يد٣ طًب١ قطِ ايبب١ٝ اـا ي١ َٓدفضيٞ   نُدخٌ جدٜد ـفق قًل اعط
اععيييييدٍ ظاَعييييي١ اجنَييييياّ قُيييييد بييييئ ضيييييعٛد اجنضييييي١َٝ٬، حٝيييييص أنيييييدن دزاضييييي١    

يتخُييٌ اعطيي٪ٚي١ٝ ٚايطييعٞ  دايفييس داداف  يإلليياش ٖٚييٛ اضييتعد( بييإ اييي2005خًٝفيي١ 
اف َع١ٓٝ ٚاعثيابس٠ يًتغًير ىًي٢ ايعكبيان ٚاعػيه٬ن ايي        ٖدمٛ ايتفٛم يتخكٝل أ

ٚجٗيان ايٓظيس   ١ُٝ ايصَٔ ٚايتدطٝ  اعطتكبًٞ. حٝص أندن ٖػعٛز باٚاي ٗ٘تٛاج
ٚجيييد ىًييي٢ ضيييبٌٝ اعثييياٍ،  ،ٜييي٪ س ىًييي٢ ايتخصيييٌٝ ايدزاضيييٞ داف اييييبيييإ  ٚايدزاضيييان

 ٕ ١ بيي  ايييدٚاف   داييي ١إٔ ٖٓيياى ى٬قيي  .Goodman, et al( 2011  جٛدَييإ ٚآخييسٚ
إٔ دافعٗيييِ ١، ٚطييي٬ب اؾاَعيييييييد٣ ايراتٝييي١ ٚاييييداف  اـيييازجٞ ٚا٭دا٤ ا٭نييياد ٞ 

ٞ ٚاـيييييازجٞ أ يييييس ىًييييي٢ َطيييييت٣ٛ اؾٗيييييٛد اعبرٚيييييي١ يتخكٝيييييل ايٓتيييييا٥ج       داخًايييييي
 Bidin, et al( 2009باٜييدٕ ٚآخييسٕٚ   دزاضيي١ أجستٗييا نػييفعٚباعثييٌ،  اعطييتٗدف١.

ٍأ َٔ ايدٚاف  اـازج١ٝ ايَتغا َِٗ يف ى١ًُٝ  داف حكٝك١ إٔ اي تعًِ، َٚطت٣ٛ ىا
لاح ( بإ 2008زاض١ ايٝٛضفٞ د ندٚأن ٜعصش بػهٌ خا  ايتخصٌٝ ا٭ناد ٞ.

ٜتٛقف ى٢ً َكداز َا يدٜي٘ َئ دافعٝي١ ميٛ ايدزاضي١ فهًُيا ناْيع         ايطاير دزاضٝا 
 ايدافع١ٝ أق٣ٛ نإ إلاشٙ

فعايٝي١  َيا َيد٣    ايس٥ٝطٞ ايتايٞ: ٍيف ايط٪ا دزاض١ايٚى٢ً ذيو تتخدد َػه١ً 
قطييِ ايببٝيي١  طًبيي١يييد٣ زغييادٟ يف تُٓٝيي١ دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نيياد ٞ اجن ْيياَج اي

؟ َٚيد٣ تيا ا   ظاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنض١َٝ٬َٓدفضٞ اععدٍ اـا ١ 
 ِٜٗ؟قًل اعطتكبٌ يد ذيو يف خفق

ٜٚٓبثل َٔ ايط٪اٍ ايس٥ٝطٞ ض٪اي  فسىٝ   يث٬ ااياٚز ا٭ضاضي١ٝ ايي  تكيّٛ      
 ىًٝٗا ايدزاض١ اؿاي١ٝ ٖٚٞ: 

   ٟيييد٣ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ يف ٖييٌ ىتًييف ايكٝيياع ايكبًييٞ ىيئ ايكٝيياع ايبعييد
ٌ ٚدافعٝييي١ اجنلييياش ا٭نييياد ٞ  َيييتغاٟ ايدزاضييي١    ( بعيييد تطبٝيييل  قًيييل اعطيييتكب
 اي ْاَج اجنزغادٟ. 

           دافعٝيي١  ٖييٌ  تييد تييا ا  فعايٝيي١( اي ْيياَج اجنزغييادٟ ىًيي٢ َييتغاٟ ايدزاضيي١
 ( بعد تطبٝل اي ْاَج بػٗسٜٔ. قًل اعطتكبٌٚاجنلاش ا٭ناد ٞ 

 :أٍداف الدزاضة 
   تُٓٝي١ ٞ َٓدفضييٞ طًبيي١ قطيِ ايببٝيي١ اـا يي١  يييد٣  دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نياد 

 َٔ خ٬ٍ بسْاَج إزغادٟ. ظاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنض١َٝ٬اععدٍ 
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  ظاَع١ َٓدفضٞ اععدٍ طًب١ قطِ ايبب١ٝ اـا ١ خفق قًل اعطتكبٌ يد٣
ٞ دافعٝي١ اجنليا  َئ خي٬ٍ تُٓٝي١     اجنَاّ قُد بٔ ضيعٛد اجنضي١َٝ٬    ش ا٭نياد 

 يدِٜٗ.
  ظاَعي١ اجنَياّ قُيد بئ     َٓدفضيٞ اععيدٍ   طًب١ قطِ ايبب١ٝ اـا ي١  تدزٜر

ٞ ىًيي٢ تُٓٝيي١  ضييعٛد اجنضيي١َٝ٬ َٚيئ  طييِ خفييق قًييل   دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نيياد 
 اعطتكبٌ يدِٜٗ.

          ايهػييف ىيئ َطييت٣ٛ اضييتُساز١ٜ تييا ا اي ْيياَج بعييد تطبٝكيي٘ بفييب٠ شَٓٝيي١ يف
طًب١ قطِ ايببٝي١  ٚخفق قًل اعطتكبٌ يد٣  ناد ٞدافع١ٝ اجنلاش ا٭ت١ُٝٓ 

 .ظاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنض١َٝ٬َٓدفضٞ اععدٍ اـا ١ 

 الدزاضة ةأٍني    
ػيازى  ٜ ُهٔ اىتبياز دافعٝي١ اجنلياش بثابي١ تكسٜيس اعصيا يًٓجياح يف أٟ ْػيا غ        ُٜ
ٜاضي١ٝ ٚ اٖيا   ٜهٕٛ ايعُيٌ ا٭نياد ٞ ٚايعُيٌ اعٗيين ٚا٭حيدا  ايس      ايفسد، قد فٝ٘

ٜٚػياز إيٝي٘    ،١اَعي ايداف  أحد ايعٛاٌَ ايي  تي٪ س ىًي٢ أدا٤ ايطي٬ب يف اؾ    ، فايهثا
أًٜضيييا باعػيييازن١ ا٭ناد ٝييي١، ايييي   يييا ى٬قييي١ باع٪غيييسان اععسفٝييي١ ٚايعاطفٝييي١          

َييئ ايٛاضييي  إٔ ايطييي٬ب ٚ ،ٚايطيييًٛن١ٝ ٫ضيييتثُاز ايطييي٬ب يف ازتبييياطِٗ بيييايتعًِٝ
(. Adegboyega, 2018  اح ييييئ ٜعًُييييٛا ظييييدايييييرٜٔ يييييٝظ يييييدِٜٗ دافيييي  يًٓجيييي

ٚ ت ،٠دزيًُبيا خا ١ٝ َتعدد٠ ا٭ٚجي٘  تًهٗيا ايبػيس    فايدافع١ٝ  ًُثيابس٠  يدف  تي ٛجي٘ 
ايكٝياّ   ى٢ً اع١ُٗ أٚ اعػسٚا ايرٟ قيد ىتياز ايفيسدُ   داف  ايٜٚ٪ س  ،َع١ٓٝ ى٢ً ١َُٗغ

 ,Malhotra  ايهثا َٔ ايٛقع ٚاعٛازد ػاٙ تًيو اعُٗي١ باييران   ٜكضٞ  نٝفٚب٘، 

& Sihotra, 2013.) ٚ     ٝيٌ ايطي٬ب   حٝيص   ،ٜيستب  اييداف  ٚاجنلياش ازتباط يا ٚ ٝك يا 
إىل ايػيييييعٛز بصٜيييييد َييييئ ايهفيييييا٠٤ يف اعيييييٛاد ايدزاضييييي١ٝ ايييييي  وككيييييٕٛ فٝٗيييييا أدا٤ً  

 (.Denissen, et al., 2007ٖيرٙ اعٛضييٛىان بدزجي١ ىايٝيي١ أًٜضييا     ٜٚكييدزٕٚ جٝيًدا 
 يًُٗيياّ أدا٥يي٘ أ ٓييا٤ ٠ ايفييسدنفيا٤  َيد٣  ىًيي٢ اعطييتكبٌ ٜيٓعهظ  قًييلنُيا إٔ  

ٚىٓيدَا ٜفيبض اجنْطيإ     (.2017 ايسغيٝدٟ،   بٗيا  ٜهًيف  ايي   اعدتًفي١  ٚايٛاجبيان 
ٜتييداخ٬ٕ يف  فاعاضييٞ ٚاؿاضييس ،ٜٚتدٝييٌ َاضييٝ٘ ،َطييتكبً٘ فدْيي٘ وتُييٌ حاضييسٙ

 .(2009،اؿدٜيب  ايتٓب٪ با٭حدا  ٚا٭ىُاٍ اعطتكب١ًٝ

  أْٗا قد ُتطِٗ يف: ٚتتخدد أ١ُٖٝ ايدزاض١ اؿاي١ٝ يف

     اـا ي١   باؾاَعيان باععيازف ٚاعٗيازان   َج ايتدزٜبٝي١  اتصٜٚد ايكيا٥ُ  ىًي٢ ايي
 اؾاَع١. بت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش يد٣ ط٬ب

  ٘غ  ايتعًييِٝ اؾيياَعٞ ٍَج ايتدزٜبٝيي١ يف فييااٚقتيي٣ٛ اييي  رضييايٝأتطييٜٛس بٛجيي
 .بٛج٘ خا ّ ايبب١ٝ اـا ١ اقطأ ٬بطىاّ، ٚيد٣ 

  ِٜمنيييٛذج يًييي اَج ايييي  قيييد ُتطيييِٗ يف خفيييق قًيييل اعطيييتكبٌ ييييد٣ طييي٬ب  تكيييد
٘غ ىاّ ٚ قطِ ايبب١ٝ اـا ١ ظاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد  بط٬اؾاَع١ بٛج

٘غ خا . اجنض١َٝ٬  بٛج
  قطِ ايبب١ٝ اـا ١ ظاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنضي١َٝ٬   ٬بطَطاىد٠

 ١ دافع١ٝ اجنلاش.ى٢ً ضبٌ َٛاج١ٗ قًل اعطتكبٌ َٔ خ٬ٍ تُٓٝ
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  طًب١ قطيِ ايببٝي١ اـا ي١    ايعٌُ ى٢ً اؿّد َٔ أحد اعػه٬ن ا٫ْفعاي١ٝ يد٣
  قًل اعطتكبٌ(. ظاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنض١َٝ٬

    ايتدطيييٝ  جنىيييداد بيييساَج إزغييياد١ٜ ٚتدزٜبٝييي١ َطيييتكب١ًٝ بٗيييدف تُٓٝييي١ دافعٝييي١
 اجنلاش ا٭ناد ٞ يط٬ب اؾاَع١.

  طًبييي١ قطيييِ ايببٝييي١ ايتطبٝكٝييي١ يًبخيييص اؿيييايٞ يف إنطييياب  ٚتتُّثيييٌ ا٭ُٖٝييي١
أضيييايٝر خفيييق قًيييل   اـا ييي١ ظاَعييي١ اجنَييياّ قُيييد بييئ ضيييعٛد اجنضييي١َٝ٬      

 اعطتكبٌ َٔ خ٬ٍ ت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش ا٭ناد ٞ.  

 مصطلحات الدزاضة 
  ٟاي ْيييياَج اجنزغييييادA Counseling Program:  فُٛىيييي١ َيييئ اؾًطييييان

ٜبٝييي١ َثيييٌ اييييتًك  ضيييٛا٤ ايًفظيييٞ، أٚ اؾطيييدٟ، أٚ     ٚا٭ْػيييط١ ايتدز ٚايفٓٝيييان
اجن ييا٥ٞ، ٚايتعًُٝييان اعطييج١ً ىيي  ايفٝييدٜٛ بايصييٛن ٚايصييٛز٠ ٚاييي  تييتِ ٚفييل    
ْظسٜيييان ايعييي٬ج ايٓفطيييٞ، حٝيييص ٜتهيييٕٛ اي ْييياَج َييئ فُٛىييي١ َييئ اعٗيييازان      

 ٚتتطًر نٌ َٗاز٠ فُٛى١ َٔ ا٭ْػط١ ٚاؾًطان.
  ٞ ايداف  يإللاش ا٭نادAcademic Achievement Motivation :   ٜػا دافي

اجنلييياش إىل منييي  َييئ اجنجيييسا٤ان ٚاعػييياىس اعستبطييي١ بايطيييعٞ يتخكٝيييل بعيييق     
تصيييييُِٝ ايفيييييسد ىًييييي٢ ايٓجييييياح يف ايدزاضيييييان    َٚٓيييييَ٘عييييياٜا ايتُٝيييييص يف ا٭دا٤  

 ,Adegboyega  اعدزض١مٛ ػاٙ ا٫ٜٚػٌُ ايطُٛح ا٭ناد ٞ ٚ ،ا٭ناد ١ٝ

ُٜعسف(. 2018 ، ٚاضيتدداّ  عٛقاناعٌٝ يًتغًر ى٢ً اعباش ا٭ناد ٞ داف  اجنل ٚ
  (.Ghasemzadeh, 2011  ٠ىطااعٛاٖر ٚاؾٗد يًكٝاّ باىُاٍ  عب١ ٚ

       ايتعسٜف ا٫جسا٥ٞ يدافع١ٝ ا٫لياش ا٭نياد ٞ: ضيًٛى تٓػيٝ  ايكي٠ٛ ايدافعي١ ،
 ،اضييتعداد ايفييسد يًطييعٞ يف ضييبٌٝ ؼكٝييل ايتفييٛم ٚا٫قييباب َيئ ايٓجيياح         ٖٛييٚ

ٚؼكٝل ٖيدف َعي     ،يف ا٭دا٤ اؾٝد، ٚاعثابس٠ ٚايتغًر ى٢ً ايصعٛبان ٚايس ب١
ُٜكيياع ب   ُٝييصتيف َٛاقييف تتضيئُ َطييتٜٛان َيئ اي   جُييٛا خيي٬ٍ ٚقييعغ قييدد، ٚ

ْتٝجيي١ اضييتجابت٘ ىًيي٢ َكٝيياع دافعٝيي١      ػييازىايييدزجان اييي  وصييٌ ىًٝٗييا اع   
 .اعطتددّ يف ايدزاض١ اؿاي١ٝ ا٫لاش ا٭ناد ٞ

 ١ قطِ ايبب١ٝ اـا Department of Special Education:  ِ كبيٌ  ٜتسبيٟٛ   قطي
 أزبييي ١، َٚدتييي٘ ثاْٜٛيييايطًبييي١ بعيييد اجتٝييياشِٖ ا٫َتخاْيييان ايٛشازٜييي١ يف اعسحًييي١ اي

ِ اي اَُٚٗي١ ٖير   ،فصيٍٛ دزاضي١ٝ(   8 أٚ  ضٓٛان إىيداد ايهيٛادز ايبػيس١ٜ اع٪ًٖي١      كطي
١ٝٓ بسىاٜي١  اععٚاعسانص يف اعدازع ٚاع٪ضطان  ناخصا٥ٝ  تسب١ٝ خا ١ يًعٌُ

  .ذٟٚ ا٫حتٝاجان اـا ١ ٚتعًُِٝٗ غدا ا٭ٚتاٌٖٝ 
  ٌقًل اعطتكبFuture Anxiety2015بيٛىص٠   ٘: ُتعسف ٛ ّ  ايػيعٛز  ( ٖي  اجنزتٝياح  بعيد

ّ  اعصيا٥ر،  حيدٚ   ٚتٛقي   ايطيًب١ٝ يًخٝيا٠   ٚايٓظيس٠  َٛاجٗي١   ىًي٢  ايكيدز٠  ٚىيد
، 2015اييصى٬ٕ   ٘بيا٭َٔ ٚا٫ضيتكساز. ٚتعسفي    ايػيعٛز  ٚفكدإ اؿٝات١ٝ، ايضغٛ 

 ً٘ي  ٚايبقير عيا ؼًُي    : حاي١ اْفعاي١ٝ  ا ضاز٠ َتُثًي١ بياـٛف ٚا   ٘( با6ْ 
اؿٝييا٠ َيئ َػييه٬ن ٚتغيياان، ىًيي٢ ايصييعٝد ايٓفطييٞ ا٫ْفعييايٞ ٚا٫جتُيياىٞ         

ين اي  تهٕٛ َبعص ٭مل ْفطٞ ىًي٢ ايفيسد   ٗٚا٫قتصادٟ ٚايدزاضٞ ٚا٭ضسٟ ٚاع
 .٘ايٛاق  ٚؼدٜات ٙٚتٛتس ٚىجص اػا
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    ٞايتعسٜييف ا٫جسا٥يي  ٌ تٓتيياُب ايطاييير     ييا ضيياز٠غ   اْفعايٝيي١ن  : حاييي١ن يكًييل اعطييتكب
ْتٝجيي١ تفهيياٙ اعطييتُس يف اعطييتكبٌ َٚييا ضييٝهٕٛ ىًٝيي٘ َطييتكبً٘ َيي      ، اؾيياَعٞ

خيٛف ًٖٚي    غعٛز بعدّ ا٫زتٝياح ٚايتػيا٩ّ ٚىيدّ ايسضيا ىئ َطيتكبً٘، ٜصياحب٘        
يصييييعٝد ايٓفطييييٞ  ٚتغيييياان، ىًيييي٢ ا  ٚتسقيييير عييييا ؼًُيييي٘ اؿٝييييا٠ َيييئ َػييييه٬نغ    

ٚا٫جتُييياىٞ ٚا٭ضيييسٟ ٚاعٗيييين ٚايدزاضيييٞ ٚايصيييخٞ ٚا٫قتصيييادٟ، ٚايييي  تهيييٕٛ   
َبعيييص ٭مل ْفطيييٞ ىًييي٢ ايفيييسد ٚتيييٛتس ٚىجيييص اػييياٙ ايٛاقييي  ٚؼدٜاتييي٘. ٜٚكييياع   

 جسا٥ٝا  َٔ خ٬ٍ ايدزج١ اي  وصٌ ىًٝٗا ايطاير ى٢ً َكٝاع قًل اعطتكبٌإ
 .اعطتددّ يف ايدزاض١ اؿاي١ٝ

 ُييٞ اععييدٍ ايبانCumulative Grade :تٛضيي اع  ٜ ىيي   سايعيياّ يٓكطيي١ ايتكييد
إىل  ىياّ دزاضيٞ(   ايٓطير اع٦ٜٛي١ ايبانُٝي١ َئ فيب٠      ، أٚ فصٍٛ دزاض١ٝ َتعيدد٠ 

 .  يعاّ دزاضٞ آخس( ايٓطب١ اع١ٜٛ٦ يفب٠ أخس٣

 :ذلددات الدزاضة: تتحدد الدزاضة احلالية باحملددات التالية 
  ايدزاض١ اؿايٝي١ عيدٚد شَٓٝي١ ٖٚيٞ ايفصيٌ ايدزاضيٞ       ااددان ايص١َٝٓ: تتخدد

 ٖي(.1441-1440ا٭ٍٚ َٔ ايعاّ ايدزاضٞ  
    اايييددان ايبػيييس١ٜ: تتخيييدد ايدزاضييي١ بعٝٓييي١ َييئ طييي٬ب قطيييِ ايببٝييي١ اـا ييي١

( طايًبيييا َثًيييٛا  32ظاَعييي١ اجنَييياّ قُيييد بييئ ضيييعٛد اجنضييي١َٝ٬ بًييي  ىيييددٖا        
 اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ.

 كييع ايدزاضيي١ داخييٌ قطييِ ايببٝيي١ اـا يي١ ظاَعيي١ اجنَيياّ  ااييددان اعهاْٝيي١: طنب
 قُد بٔ ضعٛد اجنض١َٝ٬.

    .ااددان اعٓٗج١ٝ: مت اضتدداّ اعٓٗج غب٘ ايتجسٜيب يف ايدزاض١ اؿاي١ٝ 

 :أدبيات الدزاضة 
تتضُٔ أدبٝيان ايدزاضي١ اؿايٝي١ ىيسض تفصيًٝٞ عفياِٖٝ ايدزاضي١ ٖٚيٞ دافعٝي١          

 ع٬ق١ ب  دافع١ٝ اجنلاش ٚقًل اعطتكبٌ.اجنلاش، ٚقًل اعطتكبٌ، ٚاي

  دافعية اإلجناش األنادمييAcademic Achievement Motivation:   
ايييداف  إىل ايعًُٝيي١ اييي  بييدأ بٗييا ايٓػييا  اعٛجيي٘ مييٛ ا ييدف اعطييتداّ         ٜػييا 

 Pintrich & Schunk, 2002)، ٚ متٝييص  غدصيي١ٝ  ٜعتيي  ايييداف  ايتخصييًٝٞ  يي١
ٌأ  ىًيي٢ أضيياع طُيي   ا٭فييسادط صييٛز اعييس٤ ٫حتُيياٍ   ُت ،جٝييد ٛحِٗ يًكٝيياّ بييا٭َٛز بػييه

ؼكٝيل ايٓتيا٥ج َيئ ْيٛى  َئ ايييدٚاف  بيا يف ذييو ؼكٝييل ايٓجياح ٚ / أٚ ػٓيير        
باجنليياش، ٜهييٕٛ يدٜيي٘ / يييدٜٗا     َييستب غ ىٓييدَا ٜتٛقيي  ايفييسد ليياح ْػييا غ    ،ايفػييٌ

ذييو   ايفدس، ى٢ً ىهظ ايتٓب٪ بايفػٌ، ٖٚيٛ َيا ٜيستب  بيا ٜبتير ىًي٢      ب إحطاُع
 (.Pouratashi, et al., 2013  بايعاز َٔ غعٛزأ

َيئ ايعٛاَييٌ بييا يف ذيييو ايييداف    يعييددغ ايطييًٛى اعٛجيي٘ مييٛ اجنليياش ٖييٛ داييي١ن ٚ
 ١دافعييياي يًٓجييياح، ٚاييييداف  يتجٓييير ايفػيييٌ، ٚا٫حتُييياٍ اعتصيييٛز يًٓجييياح ٚايكُٝييي١ن 

ٞ     ،يًفيسد  ايعاطفٝي١   باؿايي١   اتا س نٌ ٖرٜٚ ،ًٓجاحي  ايا ٜكيٛض دافعي٘ ا٭نياد 
 Adegboyega, 2018.) ٚ   ٚ ٍ فظ ىًيي٢ ا٫ٖتُيياّ ٚاع  اويي ىٓييدَا وفييص ايفييسد،  ، ٝييٛ
ايٛقع اي٬شّ ٫نتطاب ايطًٛنٝان، ٚايبنٝيص ٚايتهيسٜظ   ٚس ر يف برٍ اؾٗد ٜٚ
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صييعب١، ٚاجن ييساز ايظييسٚف ايحييٍٛ اعٛضييٛا، ٚىييدّ ايتدًييٞ ىيئ ايكٝيياّ بايطييًٛى يف  
ضيٝ٪ س ىًي٢ ايتخصيٌٝ ا٭نياد ٞ َٚطيت٣ٛ       ،ٚض  ايكيساز ٚ ،يًٓٗا١ٜ ى٢ً ٚض  حدغ

 (.Akbas & Adnan, 2007  يفسداقًل 

ٌأ  اؾاَعي ٜتفل ايعًُا٤ ى٢ً إٔ اجنلياش ا٭نياد ٞ ٚايٓجياح يف    ٚ  ١ َستبطيإ بهي
دزجيان َعيدٍ اييرنا٤، ٚايكيدز٠ ا٭ناد ٝي١( ٚاعٗيازان        َثيٌ: َٔ اعٗازان اععسفٝي١   

 ،( Radi, 2013ٝيي١  دافع(، َثييٌ ايPitt, et al., 2014ايػدصيي١ٝ/  ييا اععسفٝيي١   
ًَيا  دزاضي ظٗيس اي ُتٚ (.Rezazadeh & Tavakoli, 2009ٚايعٛاٌَ ايظسفٝي١    ان اٖتُا

َفٗييّٛ ايييران   َثييٌ: ييا اععييسيف    داف اييي ٜيي٪ س فٝٗييا  َتصاٜييًدا يفٗييِ اعطييازان اييي   
قًيل ا٫ختبياز(    : َثٌ ١ٝظسفاؾ١ٝٓٝ اي ٚايعٛاٌَ ا٭ناد ٞ ٚايداف  ا٭ناد ٞ(

 ,Van den Berg & Coetzeeأىًيي٢   ىًيي٢ قييدز٠ ايطاييير ىًيي٢ ؼكٝييل دزجييانغ 

2014.)  

  :التفطريات اليظسية لدافعية اإلجناش 
اٍٚ تفطيييا ، ؼيييٖٓييياى ايعدٜيييد َييئ ايٓظسٜيييان اعتعًكييي١ باييييدٚاف  ا٭ناد ٝييي١  

ايطيييبر اييييرٟ هعيييٌ ايٓييياع ٜكيييسزٕٚ ايكٝييياّ بػييي٤ٞ َيييا، ٚبييياٟ قيييساز ٜيييرٖبٕٛ إيٝييي٘،   
ايٓظسٜيييان ىًُٝييي١ اييييداف  فطيييسن ىيييدد َييئ ٚقيييد  ،ٚاضيييتعدادِٖ، َٚيييد٠ اضيييتعدادِٖ

 .داف أندن ٖرٙ ايٓظسٜان جٛاْر كتًف١ عفّٗٛ ايٚ يإللاش،

ْظسٜيان  إحيد٣   Atkinson ٚMcClelland َٚان٬ًْٝيد ْظس١ٜ أتهٓطٔ  ٚتعت  
ٛف يف جٖٛسٖا تسنص ى٢ً ى١ًُٝ تفطيا اؿاجي١ إىل اجنلياش ٚاـي     ،"داف  اجنلاش"

أٚ تٛجيي٘ إىل ا٭ىُيياٍ اييي    ،اجنليياش ىًيي٢ أْيي٘ ىُييٌ جٝييد   دافيي ف عييسإُتٚ ،َيئ ايفػييٌ
مت تعسٜيف ْظسٜي١   ٚ (.Nouhi, et al., 2008اععياٜا اعثايٝي١     جنزضيا٤  تعتي  َُٗي١  

ؼكٝييل ايٓجيياح ٚ ليياشجن ىًيي٢ أْٗييا اعٝييٌ اعطًييٛب يٮفييساد يف اعُٗيي١  دافعٝيي١ اجنليياش
ى٢ً  ٬  احتٝاجيان، ٖيٞ: اجنلياش، ٚايكي٠ٛ،      لاشْظس١ٜ اجن ايفػٌ، ٚت٪ندٚػٓر 

ٚتػيٌُ   ،ٚايع٬ق١ ايٛ ٝك١، ايي  تعتي  َيتغاان َُٗي١ يتخدٜيد ضيًٛنٝان ا٭فيساد       
 يعب١، ٚايتخيٍٛ إىل َٗيازان، ٚايتغًير ىًي٢       اؿاج١ إىل اجنلاش ايتغًر ى٢ً ١َُٗغ

 ,Kesici & Erdogan  ٚايبٜٚييج، ٚايهُيياٍ، ٚايتٛجٝيي٘، ٚتٓظييِٝ ايييران   قييانعٛاع

2010.)  

( إٔ ا٭فيييساد ذٟٚ ايتخصيييٌٝ ايعيييايٞ وتييياجٕٛ إىل    1962ٜيييدىٞ َان٬ًْٝيييد   ٚ
كيياطس َعكٛييي١، ٜٚفضييًٕٛ ا٭ْػييط١ اييي   هيئ ؼكٝكٗييا بطييٗٛي١، ٚايٛ ييٍٛ إىل  

باضيييييتثٓا٤  ايسضيييييا اييييييداخًٞ ايٓاغييييي٧ ىييييئ لاحييييياتِٗ، ٫ٚ ٜٗتُيييييٕٛ بييييياٟ غييييي٤ٞغ   
جنليياش َستبطيي١ بػييعٛز ايهفييا٠٤  ُٜعتكييد إٔ اؿاجيي١ اعٓدفضيي١ إىل ا نُييا  َٗيياَِٗ.

(. Erdoğan, et al., 2011 اعٓدفضي١، ٚانفياض ايتٛقعيان، ٚايتٛجي٘ ميٛ ايفػيٌ       
( 1 يي٬  حاجييان كتًفيي١:   (1961َان٬ًْٝييد  يييي ْظسٜيي١ دافعٝيي١ اجنليياش حييددن ٚ

ٜيتِ تعًيِ   ٚ .تُهٔ( اؿاجي١ إىل ايي  3ٚ  ،ا٫ْتطياب  ( اؿاجي١ إىل 2اؿاج١ يإللياش،   
ان اعتُٝييص٠ اعهتطييب١ َيي  َييسٚز ايٛقييع، ٚتتػييهٌ َيئ خيي٬ٍ ػييازب         ٖييرٙ ا٫حتٝاجيي 

ٕ ٚقييد  اؿٝييا٠ اـا يي١.  ًٜييدافعٝيي١ اجنليياش َ٪غييسً  إٔ  ايببٜٛييٕٛ أظٗييس ايبيياحثٛ ا ا قٛ
 Liao, et al., 2012; Story, etيًٓجياح، ٚاجنلياش اعتصيٛز، ٚايكيدز٠ ا٭ناد ٝي١       
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al., 2009 ٕٛفعٝييييييي١ اجنلييييييياش داإٔ (. ٚباجنضييييييياف١ إىل ذييييييييو، ٚجيييييييد ايبييييييياحث
ايهًٝيييي١، ىيييئ سضييييا ايػدصييييٞ، ٚٚايسفيييياٙ ايا٫ختٝيييياز اعٗييييين، ١ ببطييييتَس ايداخًٝيييي١

ِ  ٚٚجٗي١ ايضيب   أٖيداف اؿٝيا٠،   ٚايعصياب١ٝ،  ٚ  ,.Li, et al  ، ٚاضيباتٝجٝان اييتعً

2015.)  

ٌأ ْظس١ٜ ايداف  مٛ ا دف، ٚاي  ٖٞ ٚاحد٠ َئ ْظسٜيان اييداف  اعكبٛيي١       بػيه
ٜٗييتِ   يف اعدزضيي١.  ليياش   أضاضييٝ  َيئ ايييداف  يإل   ، تفييبض إٔ ٖٓيياى ْييٛى   ٚاضيي أ

ٖيييداف بد بيييان نفيييا٤تِٗ باؿصيييٍٛ ىًييي٢  ا٭ايطييي٬ب ذٚٚ ايكيييدز٠ أٚ تٛجٗيييان أدا٤ 
ٖٚييٞ  (.Nuthanap, 2007بييايط٬ب اٯخييسٜٔ   جٝييد َكازْيي١  أٚ أدا٤غ ،جٝييد٠غ دزجييانغ

اجنليياش، ٜعييصٕٚ ايٓتييا٥ج    َيئ َٓدفضيي١  ايييرٜٔ يييدِٜٗ حاجيي١    فييسادتػييا إىل إٔ ا٭
 فيساد َٔ تًو اي  أغياز إيٝٗيا ا٭   ىا١َايطًب١ٝ إىل ىٛاٌَ داخ١ًٝ أنثس اضتكساًزا ٚ

إٔ اؿاجيي١ إىل اجنليياش تييستب  ازتباط ييا  ، ٚاجنليياش َيئايييرٜٔ يييدِٜٗ حاجيي١ نييبا٠  
إٔ اؿاجيي١ اعٓدفضيي١ إىل اجنليياش   ٚ ،ٚ ٝك ييا بفٗييّٛ أُٖٝيي١ اجنليياش ٚىييدّ اجنليياش     

ٌ       َستبط١ ب  ػعٛز َٔ ايهفيا٠٤ اعٓدفضي١، ٚانفياض ايتٛقعيان، ٚايتٛجي٘ ميٛ ايفػي
 Kesici & Erdogan, 2010.) 

يف ح  إٔ ايداف  ٜع  ىٔ أْ٘   .Klassen, et al( 2008 ٚآخسٕٚ  ن٬ض  ٜس٣ٚ
خييا ، فييدٕ ايتاجٝييٌ إذٕ    ٖييدفغييي٘ ى٬قيي١ بايٓضيياٍ ٚايتصييُِٝ ٚايطييعٞ إىل     غيي٤ٞغ

ػيا  ُٜ تطيٜٛف ٚبايتيايٞ فيدٕ اي   ٚايتطيٜٛف; ًتٗيسب  ي"  داف هٔ اىتبازٙ ًْٛىا َئ "ايي  
 يييا َييي٪ان يًٓجييياح ا٭نييياد ٞ    ، ٚقيييد ٜهيييٕٛ ٖيييرا ا٭َيييسُ  داف إىل ا٫فتكييياز إىل ايييي 

 Dunn, et al., 2014); .٭ْ٘ ود أٚ ٜعٛم إَهاْان ايفسد يف أدا٤ َٗاّ َع١ٓٝ  

، اجنليياشايعاَيٌ ايس٥ٝطيٞ اييرٟ ٜٛييد دافيي  اجنلياش يف ايٛجيٛد ٖيٛ اؿاجي١ إىل         ٚ
أٚ ضيًٛى ٚفكيا  ععياٜا     يف إنُياٍ َُٗي١غ   إىل اجنلاش ىًي٢ أْٗيا ز بي١ن    تظٗس اؿاج١نٚ

  (.Karaman & Watson, 2017  ايهُاٍ أٚ حت٢ أفضٌ َٔ ٖرٙ اععاٜا

 & Deci(  1985دٜطيٞ ٚزٜيإ     طٛزٖيا (" اي  SDT  اعصاتكسٜس "ْظس١ٜ ُٚتعد 

Ryan, 2000)  ايييي  تييي ٖٔ بػيييهٌ َٓٗجيييٞ ىًييي٢ تكيييدّ    دافعٝييي١اي انْظسٜيييأحيييد
هيير إٔ ٜاخيير يف  داف ٖييرا ايُٓييٛذج إٔ ايتخًٝييٌ ايهاَييٌ يعًُٝيي١ اييي س٣ٜييٚ ،اجنْطييإ

ا٫ىتباز  ٬  نٝاْان ١َُٗ َثٌ: ايدٚاف  ايرات١ٝ، ٚايداف  اـيازجٞ، ٚايتػيٜٛؼ.   
١ ٞ إىل اييداف  اييرٟ ٜيدف  ا٭فيساد ميٛ أدا٤ ٚاجبياتِٗ اعٓصيٝي       داخًػا اييداف  ايي  ُٜٚ

ٌأ ٌأ ٚٚاجباتِٗ بػه ٞ ٚبصسف ايٓظس ىٔ اعهافآن اـازجٝي١ ٭دا٤  داخً تًكا٥ٞ ٚبػه
 َُ ُٜ بصييف١غ ،سضيي١ٝ يًفييسدايٛاجبييان اعٓصيٝيي١ ْفطييٗا، فٗييٛ ذٚ قُٝيي١   ػييا ايييدافُ ىاَيي١ 

 أٚ ٚاجبييييانغ قييييددغ ايييييرٟ هعييييٌ ا٭فييييساد ٜكَٛييييٕٛ بٛاجييييرغ  اـييييازجٞ إىل ايييييداف إ
ىٓدَا ٜتِ ؼفٝص ا٭غدا  خازجٝا ، ٚ ازج١ٝ.أٚ َٔ اعهافآن ٚايعٛاٌَ اـ َٓصي١ٝغ

 Li et ًٝيٕٛ إىل قاٚيي١ ؼكٝيل غي٤ٞ ٜتجياٚش َتعي١ ايٛاجير أٚ ايٓػيا  ْفطي٘           

al., 2015.) ٚ        ٜٓكطييِ ىٓصييس ايييدٚاف  اـازجٝيي١ إىل أزبعيي١ ىٓا ييس فسىٝيي١ تتييدزج
باضتُساز َٔ أى٢ً َطيت٣ٛ َئ ا٫ضيتك٬ي١ٝ  ايتٓظيِٝ اعتهاَيٌ( إىل أدْي٢ َطيت٣ٛ        

٫ضتك٬ي١ٝ  ايتٓظِٝ اـازجٞ(، أٟ يف ايدٚاف  اـازج١ٝ، ٜتخسى ايفيسد ميٛ   َٔ ا
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 أقييٌ َيئ ا٫ضييتك٬ي١ٝ، ٚيف حاييي١ اؿصييٍٛ ىًيي٢ دزجيي١غ   إذا نييإ يدٜيي٘ دزجيي١   داف اييي
 & Deci  ٞداخًييايتخييسى مييٛ دافيي   أىًيي٢ َيئ ا٫ضييتك٬ي١ٝ، ضييٛف ٜفعييٌ ذيييو 

Ryan, 2000).  

  إلجناشلدافعية اتعكيب على اليظسيات املفطسة: 
 ا َٔ أِٖا دف باىتبازٙ ٚاحًد ايك٠ٛ اي  تٓػ  ٚتٛج٘ ايطًٛى مٛ ٛايداف  ٖ

ِ  ١ِ ايٓفطٖٝٝااعف ٜفطيس اييداف  ضيبر    ٚ (.Malhotra & Sihotra, 2013  يف ايتعًيٝ
بطيبر  ، ٚايطًٛى ايبػسٟ، حٝص ٜعت  ايداف  ايعاٌَ ايس٥ٝطٞ ايرٟ ٜٛج٘ ايطيًٛى 

ايط٬ب ىًي٢ تطيٜٛس    دافع١ٝاضباتٝجٝان اي تطاىديف ى١ًُٝ ايتعًِ،  داف أ١ُٖٝ اي
ًَي حاً ي  ىيا٬َ   اييداف  باىتبياز  ، يٓجياح باهيابٞ  اجن ايتٓبي٪ ٚ تعًِاٖتُاَِٗ بياي  ا ا ٖا

 , Beal & Stevens , 2007 ; Broussard & Garrsionًتٓبي٪ بدلياش ايطي٬ب     ي

  اعصيطً  Cheng & Dornyei (2007,P153)(. بُٝٓيا ٜضي  تػيٝٓج ٚدٚزْٝيٞ     2004
ى٢ً اييس ِ َئ ايتفطياان اعدتًفي١، فيدٕ       باىتبازٙ "ااسى ا٭ٚيٞ يتٛيٝد ايتعًِ".

 اعصطً  ْفط٘ ٜػا ىا١َ إىل غعٛز ٜػب٘ ا٫ْدفاا.

   :العوامل اليت تؤثس يف دافعية اإلجناش األنادميي 

ٚجدن ايدزاضان ايطيابك١ يف فياٍ   ، ٚقد يٝظ َٔ ايطٌٗ فِٗ َا وفص ايط٬ب
تًفي١ تي٪ س ىًي٢ ا٭دا٤ ا٭نياد ٞ يًطي٬ب بيا يف ذييو دٚافي          ايتعًِٝ ىٛاَيٌ ك 

 ٜٚييرنس (.Trifoni & Shahini, 2011ختبيياز  قًييل ا٫فعايٝيي١ ايييران، ٚٚاجنليياش، 
Mart  2011 إٔ ايداف  هر إٔ ٜ٪خر يف ا٫ىتباز َٔ ق )  ِ ٜٚيس٣ أًٜضيا    ،بٌ نيٌ َعًي

ٙ اأْ٘ َٔ خ٬ٍ ايتعصٜص اجنهابٞ،  هٔ يًُعًُي  اؿفياظ ىًي٢     إذا ٚ ايطي٬ب.  ْتبيا
نييإ قيياد٠ اعييدازع ٜتٛقعييٕٛ إٔ ٜصييب  ايطيي٬ب َتخُطيي  يًييتعًِ، فٝجيير ىًييِٝٗ   

ِط    ْػيا  َيثا    اؿفاظ ى٢ً دٚافعِٗ جنْػا٤ َدازع ٜهتػف ايطي٬ب فٝٗيا إٔ اييتعً
تعًِ ايط٬ب يف ا٫ىتباز ىٓد  دافع١ٝٚبايتايٞ، هر ى٢ً اععًُ  أخر  .ذٚ جاذب١ٝٚ

ٜعتُد اععًُٕٛ ىًي٢ إٔ اييداف    ٚ(. Fairbrother, 2000تصُِٝ تعًُٝان ايتدزٜظ  
َئ  يِ    ،ىاٌَ َِٗ  هٔ إٔ ٜ٪دٟ إىل شٜياد٠ أٚ ْكصيإ يف َطيت٣ٛ َفياِٖٝ ايطي٬ب     

 ,Ghbari  هيير ىًيي٢ اعدزضيي  تييسى ا٭ضييايٝر ايتكًٝدٜيي١ يف ايتييدزٜظ يف اعييدازع

2016.) 

اجنلييياش ييييد٣ ايطييي٬ب: فعايٝييي١ اععًيييِ،     دافييي ايعٛاَيييٌ ايييي  تييي٪ س ىًييي٢   َٚييئ  
/ اعدزض١، ٚتصيٛزان ايطي٬ب ىئ قيدزاتِٗ، ٚايتجيازب      مٛايفسد  اػاٙٚا٭ دقا٤، ٚ

ْٚٗيج   ،اعاض١ٝ  اجنهاب١ٝ أٚ ايطًب١ٝ(، ٚا٭ُٖٝي١ اعُٓٛحي١ يٓجياح ايطايير     اـ ان
ِ  ايٛايييييدٜٔ ػيييياٙ أطفييييا ِ َٚدزضييييتِٗ َيييئ خيييي٬ٍ َساىيييي         ا٠ ا٭عييييا  اييييي  تيييييت

 Adegboyega, 2018.)  ًَيييَفٗيييّٛ اييييران دٚزً  ًٜعيييُرنُيييا ىًييي٢  ايتيييا ا ا يفا ٖا
 ازتفياا َفٗيّٛ اييران ا٭نياد ٞ أد٣ إىل     ٚنًُا ازتف  ،ايٓتا٥ج ايتع١ًُٝٝ اعس ٛب١

 (.Malhotra & Sihotra, 2013ناد ٞ  ا٭لاش اجن

سفٝييي١ ايييي  تييي٪ س ىًييي٢ ايٓجييياح     ايع٬قييي١ اعتباديييي١ بييي  ايعٛاَيييٌ  يييا اعع    ُٚتعيييد 
 ٠ختبياز ٚاييدٚاف  ا٭ناد ٝي١ َفٝيد    ٫اقًيل  ا٭ناد ٞ يًط٬ب َٚٗازان ايدزاض١ ٚ

ٚيهيئ  ،طيي٬ب، يييٝظ فكيي  يًخٝييا٠ ا٭ناد ٝيي١ يًُييساٖك   ًيتييٛفا فييس  أفضييٌ ي 
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ًُيا ايبيياحثٕٛ  ذنيس ٚقيد   ،أًٜضيا يسفياٖٝتِٗ يف اعييدازع   ٚجيٛد ى٬قيي١ إهابٝي١ بيي     دا٥
ٖٓييياى أزبعييي١ أضيييباب   ٚ (.Ergene, 2011 يٓجييياح ا٭نييياد ٞ  ىيييادان ايدزاضييي١ ٚا 

ٞ  َتصٛز٠ يًٓجياح ٚايفػيٌ يف حيا٫ن اجنلياش      ،ٚ يعٛب١ اعُٗي١   ،ٚاؾٗيد  ،: ايكيدز٠ ٖي
 (.Shores & Shannon, 2007  ٚاؿظ

  قلل املطتكبلfuture anxiety  : 
   :تعسيف قلل املطتكبل 

  ز٠ايييييس يييييسغي بةيييييطسمضيٝييي١ نفعاا ةييييييحا( باْييي٘: 257،  2007ىسفتييي٘ ايطيييبعاٟٚ 
ٔ م ييد٣ ايفيسد   يييد  تح  هٚزشع منها  خصائ ييييد٠بعاؿايي١   هييير ه يييص تتمي يييس آلخ ييييعقٚ ييي

ٔ ألما  يدإفقٚ ٚايهدز ٚايغِ حتيازالا دّعٚبايتٛتس ٚايضٝل ٚاـٛف ايدا٥ِ  ٞ  يي  ايٓفطي
 يئيمك ييٍٛمجه طيسخ ييرقزتٚ عيقٚبت ييسٕيقتنٝاْ٘  أٚ هييقيم يددته اعٛضٛىان اي  اهييتج
 عسفييييييييييييييي٘. ٚتز٠مستم سمةأٚ  قتة٩م اؿايييييييييييييييي١ هذه ٕٚتك دقٚ اعطيييييييييييييييتكبٌ في ثهدٚح

( باْ٘: حايي١ اْفعايٝي١ َضيطسب١ ؼيد  ييد٣ ايفيسد اعتعًِ(       611،  2014ايػسٜف 
َٔ ٚقع ٯخس ٭ضباب ظاٖس٠ ٚاضخ١ ٚباط١ٓ حفٝي١ ػعًي٘ ٜػيعس بيايتٛتس ٚايضيٝل      

اد٥يي٘. نُييا ٜعييسف قًييل اعطييتكبٌ باْيي٘:  ػيياٙ ايٛاقيي  ٚؼدٜاتيي٘ َٚييا ٜٗييّدد قُٝيي١ َٚب 
ٚىاطفٝي١ َٚعسفٝي١ ٚضيًٛن١ٝ.     جطيد١ٜغ  حاي١ ْفط١ٝ ٚفطيٝٛيٛج١ٝ تتُٝيص بهْٛيانغ   

غسق ا، فكد ٜك  ؼيع تصيٓٝف اضيطساب ايكًيل     َطت َٚ  ذيو، ىٓدَا ٜصب  ايكًُل
  (.Memmedova, 2015 ٚايكًل ٚاجنزٖام ٚؼط  اعصاج  ضغٛ ايرٟ ٜكًٌ َٔ اي

ٔ  ضيبل  َيا  ضي٤ٛ  ٚيف ٌ  يكًيل  تعسٜفيان  َي ِ  ٬ٜحيظ  اعطيتكب ٙ  إٔ َعظي  ٖير

 ٚاعطتكب١ًٝ، اؿاي١ٝ حٝا٠ ايفسد يف ٜ٪ س ايكًل َٔ ايٓٛا ٖرا إٔ أندن ايتعسٜفان

 ٘ ٘   أَيس  حيدٚ   يتٛقي   ْتٝجي١  ويد   ٚأْي ٕ  َيا، ٚأْي ّ  بياـٛف  ٜكيب  ايطُاْٝٓي١  ٚىيد

  .بايتٗدٜد ٚايػعٛز

 املطتكبل قلل أعساض: 
 ( أىساض قًل اعطتكبٌ يف ايتايٞ:2014،ايطدٝظ ;2013، حدد  ايفكٞ

  ايػيدٜد،  اـيٛف  ايٓفطي١ٝ:  ا٭ىيساض ٚ ّ ٙ   ايكيدز٠  ىيد  ٚايبنٝيص،  ىًي٢ ا٫ْتبيا
ّ ٚ ا٫نت٦اب،ٚبا ص ١،  ايدا٥ِ اجنحطاعٚ اعصا٥ر، تٛق ٚ  بيايٓفظ،  ايثكي١  ىيد

 َيئ ا٫ْطييخابٚ ٚا٫ضييتكساز، ٚا٭َيئ فكييدإ ايطُاْٝٓي١ ٚ بييايعجص، ايػيعٛز ٚ

 با٭َساض. اجن اب١ َٔ اـٛفٚاعٛاج١ٗ، 
 :ٚاتطيياا حدقيي١ ايعيي  ٚتعييابا اـييٛف ىًيي٢   ،غييخٛب ايٛجيي٘ ا٭ىييساض اؾطيي١ُٝ

ٚضييسى١ ضييسبان ايكًيير، ٚازتفيياا ضييغ  ايييدّ، ٚضييسى١      ا٭طييساف،ٚبييسٚد٠  ،ايٛجيي٘
ِ  ،ٚ عٛب١ ايبً  ،ايتٓفظ ٚايػعٛز با٫ختٓام، ٚجفاف اؿًل ٫ّ آٚ ،ٚىطس ا ضي

 ،ايغيياشان ٠ٚايػييعٛز با٫ْتفيياك، ٚنثييس ١،ًٝظيياععييد٠ ٚا٭َعييا٤ ٚخا يي١ ا٭َعييا٤ ايغ
ْٚكي  ايطاقي١ اؿٜٝٛي١ ٚايٓػيا       ،ايضعف ايعاّ، باجنضاف١ إىل ٚ عٛب١ ايتبٍٛ

 ٚتٛتس ايعض٬ن.  ،ٚاعثابس٠
 ٚاعٝييييٌ ايػييييدٜد يٓكييييد ايييييران، ايكييييسازاناؽيييياذ  ٤بيييي  ىييييساض ا٫جتُاىٝيييي١:ا٭ ،

تفييييياى٬ن ٚاضيييييطساب ايتٛافيييييل َييييي  اٯخيييييسٜٔ، ٚاعٝيييييٌ يًعصيييييي١ ٚايبعيييييد ىييييئ اي  
 ا٫جتُاى١ٝ، ٚىدّ ايكدز٠ ى٢ً إحدا  تهٝف َ  اعٛاقف ا٫جتُاى١ٝ.
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 املطتكبل   قلل أضباب 
ٔ  ىًي٢  ايكيدز٠  اعطيتكبٌ إىل ْكي    ( قًيل 2010قُد  عأزجع ٌ  اييتهٗ  باعطيتكب

 ّ  قيدز٠  يف ىئ اعطيتكبٌ، ٚايػيو    ا٭فهياز  يبٓيا٤  نافٝي١  َعًَٛيانغ  ٚجيٛد  ٚىيد

٘  ىًي٢  ٚايكيا٥ُ   اايٝط   ّ  ، ٚايػيعٛز ت٘حيٌ َػيه٬   ىًي٢  زىاٜتي  ا٫ْتُيا٤  بعيد

ٌ  ٚا٫ضيتكساز   ايفيسد  ىاَي١، ٚاضيتعدادُ   بصيف١غ  اجملتُي   أٚ اعدزضي١  أٚ ا٭ضيس٠  داخي

اعبانُيي١،  ايػدصيي١ٝ اـيي ان ٚنييريو ،اـييٛف َيي  يًتفاىييٌ ايػدصييٞ
 ا٫جتُاىٝيي١ بييا٭َٔ، ٚايعٛاَييٌ اجنحطيياع ٚىييدّ ،اعفههيي١ ا٭ضييس١ٜ ٚايعٛاَييٌ

ٞ ، ١ٚايثكافٝي  ٚا٫قتصياد١ٜ  ِ  َطيت٣ٛ  ٚتيدْ  خ٬قٝي١، ٚايضيغٛ   ٚا٭ ايسٚحٝي١  ايكيٝ

ّ  ،ايٓفطي١ٝ  ٕ  تي . بُٝٓيا أزجع نعػيه٬ ا َي   ايتهٝيف  ىًي٢  ايكيدز٠  ٚىيد  ٘ ضيعٛد، ٚآخيسٚ
ىسضيي١  ( إىل أضييايٝر ايييتفها اييي  تيي٪دٟ إىل تفطيياان ضييًب١ٝ ػعييٌ ايفييسدط     2014 

ٚضييييغٛ  اؿٝييييا٠ بطييييبر َتطًباتٗييييا  ،، ٚاجنحطيييياع بييييايعجصنَيييئ اعػييييه٬ يهييييثاأ
تصاٜد٠، ٚخا ي١ يف ىصيسْا اؿاضيس ايطيسٜ  بتخ٫ٛتي٘ ا٫جتُاىٝي١ ٚا٫قتصياد١ٜ،        اع

ٌأ       نُييا  .َييسٕ ٚىييدّ اَييت٬ى اـيي ٠ ايهافٝيي١ اييي  متهٓيي٘ َيئ اجنداز٠ ٭شَاتيي٘ بػييه
   ٞ ّ  بيايتٛتس  اؿٝييا٠، ٚايػيعٛز  ( إىل ضييغٛ 2015  أزجعي٘ أايادٟ، ٚضياع  ٚايتػيا٩

ٔ  ٚايضٝل ّ   َي ٞ  ايي   ناعػيه٬   َي  ايتهٝيف  ىًي٢  ايكيدز٠  اعطيتكبٌ، ٚىيد  َٓٗيا  ٜعياْ

 داخٌ ا٭ضس٠.  ا٫ْتُا٤ بعدّ ٚاـٛف، ٚايػعٛز ،ا٭َإ بعدّ ايفسد، ٚايػعٛز

 اليظسيات املفطسة لكلل املطتكبل: 
  َٞٓظييٛز ايتخًٝييٌ ايٓفطييPsychanalysis perspective :" ُٜعييّد فسٜٚييد"Freud 

ْتاج ايصساا ب  ىٓا س ايػدص١ٝ  ىت  ايكًلطأَ أٚا٥ٌ ايرٜٔ تٓاٚيٛا ايكًل، ٚ
ٜٚيييس٣ فسٜٚيييد إٔ   .(38،  2016، غيييًٗٛب  اييييث٬  "ا يييٛ، ٚا٭ْيييا، ٚا٭ْيييا ا٭ىًييي٢"  

بيييبعق  َصيييخُٛب  يييا ضييياز بييياـٛف ٚايتخفيييص ٚايتيييٛتسإ     ييياَُق غيييعُٛز ايكًيييلط
      ٚ ىتيي  زّد اا٭ىييساض اؾطيي١ُٝ، ٚإٔ ايكًييل ٜظٗييس يف ا٭ ييٌ نييسد فعييٌ ؿاييي١، 

ٖيييٛ ايكًييل ا٭ٍٚ اييييرٟ ٜتعيييسض ييي٘ ايطفيييٌ ىٓيييدَا   ايفعييٌ ػييياٙ  ييد١َ اعييي٬ٝد   
    ّ َٚييئ  ،ٜطيييتكٌ جطيييدٜا  ىييئ أَييي٘، ٚتتهيييسز اؿايييي١ بصيييٛز أخيييس٣ ىٓيييد  ٝييياب ا٭

 (.2008 نسَٝإ،  غباا اؿاجانإايتدٛف َٔ ىدّ 
 ٞاعٓظييٛز ايطييًٛنBehaviourism Perspective  :  ،ٞحطيير اعٓظييٛز ايطييًٛن

ُِ  يييٝظ إ٫ اضييتجاب١   آخييس، ٚايكًييلُ  نُييا ٜييتعًِ أٟ ضييًٛىغ   ْطييإ ايكًييلط اجن ٜييتعً
غسط١ٝ اْفعايٝي١. ٜٚيس٣ ايطيًٛنٕٝٛ إٔ ايكًيل يي٘ دٚز َيصدٚج، فٗيٛ  ثيٌ حيافصا ،          

ىل نييف إٜٚعتيي  َصييدز تعصٜييص ىيئ طسٜييل خفييق ايكًييل. فُييث٬  ٜيي٪دٟ ايعكيياب   
 ٘ ٚبايتيايٞ ٜتٛييد ايكًيل نصيف١ تعصٜصٜي١ ضيًب١ٝ تي٪دٟ         ;ايطًٛى  ا اعس ٛب فٝي

إٔ ايطييًٛى إالييا٫   Skinner"(. ٜٚييس٣ ضييهٝٓس"2001ٕ،ىل تعييدٌٜ ايطييًٛى  ىثُيياإ
َثا٠ يًكًل ىصشن بدزجي١ جعًيع َٓٗيا َيثاا  قٜٛيا        ٜٓتج ىٔ َسٚز ايفسد غ انغ
فدُْٗييا ٜعتيي إ ايكًييل، ْتيياج   "Dolard, Miller" َٚطييتُسا . أَييا د٫ٚزد ًًَٚٝييس 

اخًٝي١ َئ   ٚبايعًُٝان ايد يتٛق  ا٭مل ايرٟ ٜستب  باعثاان اـازج١ٝ َٔ ج١ٗغ
 (.  2002أخس٣  تْٛطٞ،  ج١ٗغ

 َٞٓظٛز ايتعًِّ ا٫جتُاىSocial Learning Perspective  :    ايكًيل ىٓيد باْيدٚزا
"Bandura"          ٔزا٥د ْظس١ٜ اييتعًِّ ا٫جتُياىٞ ٖيٛ حايي١ َبقبي١ َئ ايتديٛف َي
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ىل حدٚ  َتغاان  ا َس ٛب١ إاحتُاٍ ٚقٛا حٛاد  َ٪ذ١ٜ. ٜٚعصٚ ظٗٛز ايكًل 
داد ْفطيييٞ يظٗيييٛزٙ ييييد٣ ايفيييسد ْتٝجييي١ اعفٗيييّٛ ايطيييًيب يًفيييسد َييي  ٚجيييٛد اضيييتع

يكدزات٘، يرا فدٕ ايكًل ٚز ِ نْٛي٘ ٜعي  ىئ اضيتجابان عيثاان خازجٝي١، يهٓي٘        
 (. 2002ٜستب  بايطُان ايػدص١ٝ  ايعك١ًٝ ٚايٛجدا١ْٝ(  تْٛطٞ، 

  اعٓظيٛز اجن ٞ ٛ  :  Humanism Perspective ْطياْ َئ أٖيِ    "Maslow" ُٜعيّد َاضيً
ْطا١ْٝ ايٓفظ ايرٜٔ ؼد ٛا ىٔ ايران، ٖٚٛ ايرٟ حدد ضًِ اؿاجان اجن ىًُا٤

Hierarchy of the needs"      "حطر أُٖٝتٗا ايي  تٓتٗيٞ عاجي١ ؼكٝيل اييران "
"Self-actualization ّغييباا تًييو اؿاجييان يف اعطييتٜٛان ا٭زبعيي١ ا٭ٚىل  إ، فعييد

ىل قاٚيي١  إد إىل حيدٚ  ايكًيل اييرٟ ٜيدف  بيايفس      -حطر زأٟ َاضًٛ-ضٝ٪دٟ 
ٕ  إ ( 41،  2016ٚتييس٣ غييًٗٛب   (.2008 نسَٝييإ،  غييباىٗا بغٝيي١ اضييتعاد٠ ايتييٛاش

 اعطييتكبٌ يف أضاضيي٘ قييا٥ِ ىًيي٢ أفهيياز ايػييد  ايطييًب١ٝ ٚتٛقعاتيي٘  ييا   بييإ قًييل 
ٚتًٜٗٛي٘ يًُٛاقيف ايي  وتُيٌ إٔ تٛاجٗي٘ بػيهٌ َبياي  فٝي٘، ٚبايتيايٞ          ايٛاقع١ٝ 

ٓ َٔ  َصٜدا َا ٜٛيد ٖرا  بٝي١ ذان ايصيبغ١ ايطيًب١ٝ، إضياف١ إىل     ايطيًٛنٝان ايتج
 زٜت٘،اسُإٔ ٖرٙ ا٭فهاز ايطًب١ٝ قد تتٛيد ْتٝج١ ـٛف ايفيسد ىًي٢ ٚجيٛدٙ ٚاضيت    

 ؼكٝل ذات٘. ْٚتٝج١ تفطاٙ يٮحدا  ايكاد١َ ى٢ً أْٗا َٗدد يطعٝ٘ مٛ
  ٟ ٜيييييس٣ نانٝه يييييازد  :  Existentialism Perspectiveاعٓظيييييٛز ايٛجيييييٛد

Kearkigard"    ىل إ" أحيييد َ٪ضطيييٞ اعدزضييي١ ايٛجٛدٜييي١ إٔ ا٫ختٝييياز ٜكيييٛد ايفيييسد
(. ٜٚعتكيد  2015، ايصى٬ٕىل ايكًل  إايكٝاّ باعداطس٠ ٚاي  بدٚزٖا ت٪دٟ بايفسد 

إٔ اجنْطيإ أيكيٞ بي٘ إىل ايٛجيٛد ىًي٢  يا         "Sarter"ايفًٝطٛف ايٛجٛدٟ ضيازتس 
ايكًل، ٚا باب٘ دا٥ِ ٫  َٓ٘، ٚ ضٞ يف اؿٝا٠ بٛ ف٘ نا٥ٓا  َغببا  ٜهابد إزاد٠غ

ٚايكًل تصداد يدٜ٘ ىٓيدَا ٜعياْٞ َئ قٗيس اؿسٜي١       ا٫ باب هٔ قٗسٙ، ٚإٕ حد٠ 
 (. 2000ٚا٫ضطٗاد ٚاضت٬ب ايران  ىٝد، 

 :تعكيب على اليظسيات املفطسة لكلل املطتكبل 
 هٔ إٔ ْطتدً  َٔ آزا٤ ْٚظسٜان ىًُا٤ ايٓفظ اي  اضتعسضيع، بيإ ٖٓياى    

ٚيف أضييباب حدٚ يي٘ طبكييا  عٓطًكيياتِٗ ايٓظسٜيي١.    ،ا قًييل اعطييتكبٌاخييت٬ف يف تفطيي
فا خاب ْظسٜي١ ايتخًٝيٌ ايٓفطيٞ ٜ٪نيدٕٚ ىًي٢ إٔ اـي ان اعهبٛتي١ ٖيٞ َصيدز          

 خاب ايٓظس١ٜ ايطًٛن١ٝ ى٢ً ى١ًُٝ ايتعًِّ، بُٝٓا ٜس٣ أ يخاب  أايكًل، ٜٚسّنص 
، ٚايكًيل حطير   ْطا١ْٝ إٕ َٔ أِٖ أضيباب ايكًيل ٖيٛ ىيدّ ؼكٝيل اييران      ايٓظس١ٜ اجن

 ْطإ. اعٓظٛز ايٛجٛدٟ ٖٛ ْتاج ا٫ باب ٚاضت٬ب ايران يد٣ اجن

ٖٚٓاى ىٛاٌَ ز٥ٝط١ أخس٣ ٫  هٔ ػاًٖٗا ٚ ا دٚزٖا ايهبا يف حيدٚ  ايكًيل   
َٚٔ أُٖٗا: خصا٥  ايفسد ايٓفط١ٝ، فايرٟ ٜػعس باـٛف ٚايتٗدٜد أٚ باييرْر أٚ  

عدادا  يًكًل َٔ  ياٙ َئ ا٭غيدا .    ايٝاع أٚ يدٜ٘ تٛتس ْفطٞ، ضٝهٕٛ أنثس اضت
ًَيي اٚايعٛاَييٌ ا٫جتُاىٝيي١، فايعٛاَييٌ ا٫جتُاىٝيي١  ييا دٚزً     يظٗييٛز ايكًييل، فُيئ    اٖا

ٚاـ٬فيييان ا٭ضيييس١ٜ، ٚأضيييايٝر ايتعاَيييٌ ايكاضييي١ٝ َييئ ا٭بيييٜٛٔ، ٚضيييعف    ناعػيييه٬
ىل ايفػٌ يف ايصٚاج أٚ يف فاٍ ايدزاض١ أٚ ايعٌُ، َئ غياْٗا   إايتٛافل ا٫جتُاىٞ، 

 ضتعداد يظٗٛز ايكًل.د٠ ا٫شٜا
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 املظاٍس التأثريية لكلل املطتكبل 
ىتًف ا٭غدا  َٔ حٝص تكُِٝٝٗ ٚتٛقعاتِٗ ىٔ اعطيتكبٌ، ٚ هئ إٔ تيصداد    

    ُٜ إىل تا ااتيي٘ اعتعًكيي١ باععسفيي١ ٚاعٛاقييف      ٓظييسقُٝيي١ دزاضيي١ قًييل اعطييتكبٌ ىٓييدَا 
; 2015عٞ،; أاييييادٟ، ٚضييييا 2019 إبييييساِٖٝ، اندزاضييييىييييد٠ ٚقييييد حييييددن   ٚايطييييًٛى،
; 2012; جي ، 2015; بٛشٜيإ، 2013; اعيَٛين، ْٚعيِٝ،   2009خيٞ، ی; اعؼ2013ايصفدٟ،

قًل اعطيتكبٌ ايطيًب١ٝ ىًي٢ ايفيسد يف      تا اان (2006، ; َطعٛد2014ضعٛد، ٚآخسٕٚ، 
  ايتايٞ:

     ، ٛاضيييتدداّ اعٝهاْصَيييان ايدفاىٝييي١ ىٓيييد تعسضييي٘ يًُٛاقيييف ايصيييعب١ نيييايٓه
 ايت ٜس.ٚاجنضكا ، ٚ
  ٚىدّ اعكدز٠ ى٢ً ايتغٝا ٚايتدطٝ  ايصخٝ  يًُطتكبٌ. ،بايعصي١ايػعٛز 
  َئ أجيٌ حفيظ     ٘ىل ايطسم ايسٚت١ٝٓٝ يًتعاٌَ َ  ايظسٚف ايي  تٛاجٗي  إايًج٤ٛ

 .ايران
    اؿٝا٠ ايسٚت١ٝٓٝ، نُا أْ٘ نثا ا٫ْفعا٫ن ٚا٫ضطسابان فٗرا هعًي٘ ضيعٝف

 .ايثك١ بايٓفظ
 ٜفكد ُٕ ٞ  ىسض١  ي٬ْٗٝاز ايعكًٞ ٜٚصب  اععٟٓٛ متاضه٘ اجنْطا  اضيتٓادا   ٚايبيدْ

ٕط إٔ إىل  .اعطتكبٌ إىل تطًع٘ بٛاضط١ إ٫ وٝا إٔ ٫ ٜطتطٝ  اجنْطا
         ي٬ْٗٝيياز  قًٝييٌ ايثكيي١ بييايٓفظ، ٜفكييد ايطييٝطس٠ بطييٗٛي١ ٚبييريو ٜهييٕٛ ىسضيي١

 .ايعكًٞ ٚايبدْٞ
 َهاْتَ٘ٚعٝػت٘، َٚٔ ا٫ْعداّ يٮَإ ى٢ً  خت٘،  ٜعٝؼ ايػد  يف حاي١غ. 
 تييصاّ بايٓػيياطان ايٛقا٥ٝيي١ ٚذيييو يٝخُييٞ ايفييسد ْفطيي٘، أنثييس َيئ اٖتُاَيي٘   ا٫ي

 با٫نسا  يف َٗاّ حس٠ َفتٛح١.
 اضتدداّ ايع٬قان ا٫جتُاى١ٝ يضُإ أَإ اعطتكبٌ يد٣ ايفسد. 
         ٌايػو يف ايهفيا٠٤ ايػدصي١ٝ ٚاضيتدداّ أضيايٝر اجنجبياز ٚاجننيساٙ يف ايتعاَي

 َ  اٯخسٜٔ.

 املطتكبل قلل ذوي مسات 
 ضيسٜ  ٚ ىًي٢ ايبنٝيص،   ايكدز٠ يٝظ يدٜ٘ اعطتكبٌ قًل َٔ ٜعاْٞ ايرٟ ٚايفسد

 يف ٚ يعٛب١  بيا٭زم  ٚايػيعٛز  ايعضي٬ن،  ٚأمل يف ٚايتعير  باجنْٗاى ٜٚػعس ا٫ْفعاٍ،
ٌ  َطيت٣ٛ  يف اضيًبً  ذييو  ٜٚي٪ س  ايتيٓفظ ٚايغثٝيإ،    ٚايتفاىيٌ ا٫جتُياىٞ،   ايتٛا ي

; أاييادٟ، 2019 إبييساِٖٝ، دحييّدد ٚقيي (.2015ٚجٛدتٗا اعػيياقب١،  حٝاتيي٘ ْٛىٝيي١ ٚيف
 (  يان 2010; جي ،  2015بٛشٜيإ،  ; 2011; اعصيسٟ،  2013ايصيفدٟ،   ;2015ٚضياعٞ،  

  اعطتكبٌ يف ايتايٞ: قًل ذٟٚ

 ِْٗأٌَ غٝب١ ٜصابٛا ٫ حت٢ يًُطتكبٌ ىططٕٛ ٫ أ. 
 ِْٗأقٌ بسحأ اعطتكبٌ أَٛز َ  ٜتعإًَٛ أ. 
 ِْٜٗفهسٕٚ ىٓدَا ١ٝجطُ ٚاضطسابانغ أىساضأ َٔ ٜعإْٛ أ  ٌ  فهًُيا  ;باعطيتكب

 .نٚتعدد ا٭ىساض ٖرٙ شادن حد٠ ايكًل شادن
 ِْٗا ا١َ با٭ىُاٍ ايكٝاّ تاجٌٝ أجٌ َٔ ايصغا٠ ا٭َٛز َ  ًَٕٛاٜتع أ. 
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 ِْٗأِْٗ نُا َطتكبًِٗ، يتاَ  اٯخسٜٔ ٜطتددَٕٛ أ  ٕ  إىل ايطيٝطس٠   ًٝيٛ

 .ايط١ًٗ اؿٝا٠ يتهٜٛٔ ايطًط١ ى٢ً
 اعاضٞ مٛ ا سٚب أٚ اؿاضس ايٛقع أحدا  ى٢ً ايػدٜد ايبنٝص. 
 اعداطس٠. ٚاـٛف َٔ ايبٓا٠٤ ا٭ْػط١ َٔ ا٫ْطخاب 
 اعطتكبٌ يف حدٚ ٗا اعتٛق  ٚايطٝاض١ٝ ا٫جتُاى١ٝ ايتغاان َٔ اـٛف . 
 ا٭ضباب. ٭د٢ْ ا٫ْفعا٫ن ٚظٗٛز ٚايتعٓع ايسأٟ  ٬ب١ 
 ٚايبدد. ٚايػو اؿصٕ ى٬َان ٚظٗٛز ا٫ْطٛا٤ 

   :أبعاد ودلاالت قلل املطتكبل 
ٕ  غيبابٓا  َٓٗيا  ٜكًيل  ايي   ( إىل إٔ اجمليا٫ن 2014أغياز ايطديٝظ     َتعًكي١    ٚتهيٛ

 :نُا ًٜٞ ايػدص١ٝ ٖٞ بكضاٜاِٖ
   ُٜكصييد اعديياٚف اييي  تتعًييل باؾاْيير ايػدصييٞ يًفييسد     بيي٘ اجمليياٍ ايٓفطييٞ: 

ٌأ ضًيب، ايا   ٜطيبر حايي١  َئ ايضيٝل     ايٓاػ١ ىٔ تفطا اعٛاقف ٚا٭حدا  بػه
 ٚايّتٛتس يد٣ اعس٤ ٚفكدإ ايطٝطس٠ ى٢ً َػاىسٙ ٚأفهازٙ.

  ُٜكصد اعدياٚف ايي  تتعًيل باعػيه٬ن ا٫جتُاىٝي١ ايي         ب٘ اجملاٍ ا٫جتُاىٞ: 
قد تعصف عٝا٠ ا٭فساد َطيتكب٬  بيا يف ذييو ايفػيٌ يف ايتهٝيف ا٫جتُياىٞ،       

٠ ٚاـيٛف ٚايفػيٌ ٚايعجيص يف    ٚىدّ قيدزتِٗ ىًي٢ ايتكيدّ ٚفيل ايظيسٚف اؾدٜيد      
قييدزتِٗ ىًييي٢ بٓيييا٤ ى٬قيييانغ ْاجخييي١ اجتُاىٝييي١ َييي  اٯخيييسٜٔ، ٜٚتضييئُ خػييي١ٝ  

 ا٭فساد َٔ ايٛ ٍٛ عٝاتِٗ إىل ا٫ضتبعاد ٚايٓبر َٔ ق بٌ اجملتُ  ااٝ .
  ُٜكصد ا٭ضس١ٜ، ٚاي   يف اؿٝا٠ ايفسد ٜتٛقعٗا اعداٚف اي  ب٘ اجملاٍ ا٭نضسٟ: 

َطييتكب٬ ، ٚىييدّ تٛافكيي٘ َيي  شٚجتيي٘ ٚأ٫ٚدٙ، ٚىييدّ تييٛفس    تطييبر خ٬فييان أضييس١ٜ 
 اعٓاك ا٭نضسٟ اعٓاضر.   

     اجملياٍ اعٗيين: ٜكصيد  ٘ ايفيسد فُٝيا ىي  َطيتكبً٘      ٜتٛقعٗيا  اعدياٚف ايي    بي
اعٗين، ٚىيدّ إَهاْٝي١ اؿصيٍٛ ىًي٢ فس ي١ ىُيٌ َٓاضيب١ بعيد ايتديسج، ٚضييعف           

حطيييياع بييييإ اؿٝييييا٠   ٝيييييس   ايكييييدز٠ ىًيييي٢ ؼكٝييييل ا٭ٖييييداف ٚايطُٛحييييان، ٚاجن   
 جييدٜس٠ با٫ٖتُيياّ.

  ُٜكصد ايفيسد فُٝيا ٜيستب  بطيتكبً٘      ٜتٛقعٗا اعداٚف اي  ب٘ اجملاٍ ايدزاضٞ: 
ايدزاضٞ، ٚاي  تطبر ىدّ قدزت٘ ى٢ً ؼكٝل أٖدافي٘ ايتعًُٝٝي١ ٚحصيٛي٘ ىًي٢     

 اععدٍ ايبانُٞ ايرٟ ٜاًٖ٘ يًخصٍٛ ى٢ً فس ١ ىٌُ بطٗٛي١.   
  ُٜكصداجملاٍ اي ٔ  ايفيسد  ٜتٛقعٗيا  اعداٚف اي  ب٘ صخٞ:  بيا٭َساض   اجن ياب١  َي

ٍ  ايبدْٝي١ ايي    ٚايعاٖيان  اععدٜي١  ؼكٝيل ايساحي١ ٚا٫ط٦ُٓيإ، ٚايي       دٕٚ ؼيٛ
ٜصيياحبٗا ايػيييعٛز بيييايتٛتس ٚايضيييٝل ٚا٫ْكبييياض ىٓيييد ا٫ضيييتُساز فيييٞ ايتفهٝيييس      

 فٝٗيا.
  ُٜكصييد ل بعييدّ ايكييدز٠ ىًيي٢ ايٛفييا٤ اعديياٚف اييي  تتعًيي بيي٘ اجمليياٍ ا٫قتصييادٟ: 

بتطًبان اؿٝا٠ ْتٝج١ تفياقِ ا٭شَيان ا٫قتصياد١ٜ ٚايي  تٓيرز بطيتكبٌ أضيٛأ        
ّٓفكيييان، ٚازتفييياا       َتُيييث٬  يف أشَييي١ ايبطايييي١، ٚتيييدْٞ َطيييت٣ٛ اييييدخٌ، ٚازتفييياا اي
ا٭ضيييييعاز، ٚتهيييييايٝف اييييييصٚاج، ٚىيييييدّ قيييييدز٠ ا٭فيييييساد ىًييييي٢ َعاؾييييي١ َػيييييه٬تِٗ   

 ا٫قتصاد١ٜ.



 (ASEP)دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ 

 

 

 

 

 
427 

   دافعية اإلجناش وقلل املطتكبل 
إللييياش إٔ ٜطيييتددّ ايطايييير نيييٌ ٚقتييي٘ ٚطاقتييي٘ يتخكٝيييل      يضييئُ اييييداف   تٜ

ٜٚٛاجي٘ ايػيباب   (. ١ٜNuthana & Yenagi, 2009 اعٛضٛى١ أَاَي٘   عٝازا٭ٖداف اع
ٝ اؿٝيا٠ اي  ضغٛ باجنضاف١ إىل -يف ىامل ايّٝٛ   يعٛبان َعيصش٠ بطيبر     -١دزاضي

ىٓيييدَا ٚتٛقعيييان ايٛاييييدٜٔ َٚيييا إىل ذييييو.  ٚقيييسإ، ا٭ٚضيييغٛ  اعٓافطييي١ ايػسضييي١، 
ْٚتييا٥ج اٝييص٠  ىٛاقييرْتخييد  ىيئ ايكًييل يف ايب٦ٝييان ايتعًُٝٝيي١،  هيئ إٔ ٜهييٕٛ ييي٘  

ًَييا ىًيي٢ ايتعًييِٝ ٚايييتعًِ.  ٜيي٪ س ىًيي٢ دافيي  اجنليياش ايييرٟ   ٖٚييرا بييدٚزٙ ٚٚاضييخ١ متا
ايكًييييل زد فعييييٌ طبٝعييييٞ  ٚا٭دا٤ ىًيييي٢ اعطييييت٣ٛ ا٭نيييياد ٞ.   ٜيييي٪دٟ إىل انفيييياض

٘  خا ي١   َٚي  ذييو  هئ يًكًيل إٔ ٜاخير حٝيا٠        ،عصييب ايضغ  ًي ِ  ،بي ٜصيب  زد    ي
ضيسى١   : هٔ إٔ تػٌُ ا٭ىيساض ٚ ،عكٌايفعٌ َعُِ  ا  خٞ ٜ٪ س ى٢ً اؾطِ ٚ

ّ  ،ضيسبان ايكًير    (.Malhotra & Sihotra, 2013  ٚتيٛتس ايعضي٬ن   ،ٚا٭ٚجياا ٚاٯ٫
ٛ بييايكًل يف َطييتٜٛان كتًفيي١ ىٓييدَا      ا٭غييدا  ٜػييعس نييٌ  ٚ خييا٥ف  أٚ   اٜهْٛيي

ا يف إجيسا٤ ايهيا٥ٔ اؿيٞ يتخُيٌ     َفٝيدً  ىٓيد ذنيس اييتعًّنِ، قيد ٜهيٕٛ ايكًيلُ      ٚ ،قًك 
َٚيي  ذيييو فييدٕ ايكًييل اعفييس       زاضيي١، َطيي٪ٚي١ٝ ايييتعًِ ٚؼفٝييص ايطاييير ىًيي٢ ايد    

 & Akbas  ضييًب١ٝ ىًيي٢ تعًييِ ٚأدا٤ ايطيي٬ب    تييا اانييي٘  ضييغٛ ايٓيياجِ ىيئ اي 

Adnan, 2007ٚ .) ٌُ ٔ طي٬م اي ٚ ،اجنلياشان ا٭ناد ٝي١ يًػيباب    ايكًيلُ  ٜعسقي  ٛاييدٜ
 ُتخييد  نييٌ ا٭حييدا  ايصييعب١  ٚ ان،ضييغ  ايعُييٌ ٚا٫ختبيياز ٚ ايدزاضيي١ تهًٝفييان أٚ

ايتخصيييٌٝ  طييي٬ب اعيييدازع. ٚتيييا ا ايكًيييل ىًييي٢  ييف َطيييت٣ٛ ايكًيييل   انيييبًا افسق ييي
ًُيي   ٕ ٚيهيئ ا٭عييا    ،اا ٚاضييخً ايدزاضييٞ يييٝظ دا٥ يف  انييباً  آٖيياى اخت٬ف يي  تظٗييس أ

ٞ اي ايتهيييييايٝف ػييييياٙ  ايبيييييٓ  ٚايبٓيييييان ٚقيييييد ؽتًيييييف دٚافييييي     ،تخصيييييٌٝ ايدزاضييييي
بييي  ايكًيييل  انيييبًا اازتباط ييي ييييدِٜٜٗهيييٕٛ  اؿسٜصييي إٔ ا٭فيييساد  نُيييا ١.ٝدزضييياع

ٙ      ،ٚ يييعٛب١ ػٓييير ا٫مسافيييان   دافعٝييي١  ٚاؽييياذ اعصٜيييد َييئ ايٛقيييع يتخٜٛيييٌ اْتبيييا
 ايط٬ب ا٭قيٌ قًك ي  إىل أخس٣  ا ش٥٬َِٗ ا يًُدزض١ َٔ ١َُٗغ ا٭ناد ٞ اجنلاش

 Malhotra & Sihotra, 2013.)     دزاضيي١ قُييد ٚيف ٖييرا ايصييدد أغييازن ْتييا٥ج 
تتطييِ بييايكًل َيئ    ايطًبيي١ إٔ َػيياىس إىل (2017  (، ٚدزاضيي١ ايطفاضييف١ 2010 

ٌأ اعطييتكبٌ  دافعٝيي١عييد ايكًييل أحييد أٖييِ اعييتغاان يف اي    ُٜٚبايتييايٞ  َستفيي . ٚبػييه
ٌأ    ىًيييي٢ ايتكييييدّ ايتعًُٝييييٞ، ٚاييييييتعًِ، ٚا٭دا٤،     نييييباأ  ٚاجندزاى ٚاييييي  تيييي٪ س بػييييه

 ,.Schunk et alٚنييريو اٖتُيياّ اعتييدزب ، ٚتسنٝييصِٖ، ٚاضييبجاا اععًَٛييان  

2008.) 

٘غ ىاّ تػا ْتا٥ج ايدزاضان اي  دزضع ايع٬ق١ ب  أٖداف اجنلاش ٚايكًل،  ٚبٛج
ٍ  هٔ يًُيس٤ إٔ    & Putwainٕ ٖٓياى ى٬قي١ ضيًب١ٝ بي  ا٭ٖيداف ٚاجنتكيإ        إ ٜكيٛ

Daniels, 2010   ٖيداف ٚايكًيل، ٚى٬قي١    ا٭يي١ بي  أدا٤   ا(، ٖٚٞ ى٬قي١ إهابٝي١  يا د
ػيا  ُت(. نُيا  Lavasani et al., 2011 ٖيداف ٚايكًيل   ا٭إهاب١ٝ نبا٠ ب  ػٓر 

جسٜيييع بػيييإ اييييدٚاف  ٚايكًيييل ا٭نييياد ٞ إىل إٔ اييييداف    ْتيييا٥ج ايدزاضيييان ايييي  أن 
سان ايصخ١ َثٌ اعطي٪ٚي١ٝ، ٚا٫نتفيا٤ اييراتٞ،    ٞ ي٘ ى٬ق١ إهاب١ٝ َ  َ٪غداخًاي

اي٬تهٝفٝي١  يف ح  إٔ ايداف  ا٭ناد ٞ اـازجٞ ي٘ ى٬ق١ إهاب١ٝ بايطًٛنٝان 
 (.Lavasani et al., 2011 ايكًل، ٚاي٬َبا٠٫ ػاٙ اعط٪ٚي١ٝ  َثٌ
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  :دزاضات ضابكة 
 لدى الطالب: اإلجناش األنادميي)الكلل والدافع( على  يتأثري متغري احملوز األول: دزاضات تياولت 

َطيت٣ٛ ايكًيل ٚدزجيان     Malhotra & Sihotra( 2013عص َا ٛتسا ٚضيٝٗٛتسا   
ٚ  52 ايفتٝإ ٚايفتٝيان يف ضئ اعساٖكي١.   يد٣ ايتخصٌٝ  إىل  14فتيا٠ يف ضئ    52فتي٢ 

مت ال  ايبٝاْان ىٔ طسٜل إداز٠ َكٝاع ايكًيل ايػياٌَ   ٚ َدزض١ جاَٛ. يف ض١ٓ 18
يف حي  مت اضيتدداّ   ٚ .AKP Sinha (Raipur)  ٚLNK Sinha (Patna)َئ قبيٌ   

 TRSharmaَيئ قبييٌ   Sharma (AAMT)ًتخصييٌٝ ا٭نيياد ٞ  ي داف اختبيياز اييي 
ايتخصييٌٝ ايدزاضييٞ يطيي٬ب اعييدازع. ٚنػييفع ايدزاضيي١ أْيي٘ ٫ ٜٛجييد دافيي  يكٝيياع 

 فسم نبا يف َطت٣ٛ ايكًل ٚدزجان ايتخصٌٝ ايدزاضٞ يًُساٖك .

اضتهػاف ايتا اان اعباغس٠ ٚ / أٚ  ا اعباغس٠  Khalaila( 2015  خًًٝ٘ٚحاٍٚ 
ا٭نيياد ٞ، ٚدزاضيي١ َييا إذا نييإ ايييداف   تخصييٌٝعفٗيّٛ ايييران ا٭نيياد ٞ ىًيي٢ اي 

أجسٜيع  ٚ ا٭نياد ٞ.  تخصٌٝٞ ٜٗد٨ ايتا ا ايطًيب يكًل ا٫ختباز ى٢ً ايداخًاي
ايتُيسٜق، يف نًٝي١   نًٝي١  َئ طي٬ب    (170 ٖرٙ ايدزاض١ ايٛ ف١ٝ ى٢ً ى١ٓٝ َئ  

اييداف  ا٭نياد ٞ، َٚفٗيّٛ    اختبيازان  مت اضيتدداّ  ٚ أناد ١ٝ يف مشاٍ إضسا٥ٌٝ.
إٔ َفّٗٛ اييران   ايٓتا٥جٚأظٗسن  ادٚان قٝاع.نايران ا٭ناد ٞ ٚجداٍٚ ايكًل 

ختبيياز ٫ادزجييان قًييل  ٚإٔ ،ا٭ىًيي٢ ٜييستب  ازتباط ييا َباغييًسا بدليياش أنيياد ٞ أنيي 
يف ايع٬قييي١ بييي  َفٗيييّٛ اييييران ٚايتخصيييٌٝ     خًٝييي١ تتٛضييي  ايداٚاييييدٚاف  ايراتٝييي١  

  ايدزاضٞ.

ٜي١  ٓب٪منيٛذج ايع٬قي١ ايت   ؼدٜد Akpur( 2017ٚنإ ا دف َٔ دزاض١ أنبٛز  
ٚايكًيل ٚاجنلياش ا٭نياد ٞ يطي٬ب اؾاَعيي١.      داف ٚايتفطيا١ٜ بي  ايتطيٜٛف ٚايي    

ا٭نياد ٞ  َكٝاع اييداف    ٚمت تطبٝلَػازى.  211تايفع فُٛى١ ايدزاض١ َٔ ٚ
 AMS )ٚ    َكٝيياع ايكًيييل يف ايًغيي١ ا٭جٓبٝييي١FLCAS)ٚ . ايٓتيييا٥ج أْييي٘ ٫  عنػييف

ٌ بي  ايكًيل ٚاي   دايي١ تٛجيد ى٬قي١    ٞ  تخصيٝ َٚي  ذييو فيدٕ ايع٬قي١ بيي       ،ا٭نياد 
ٚاجنلييييياش  داف ايتطيييييٜٛف ا٭نييييياد ٞ ٚاجنلييييياش ا٭نييييياد ٞ ٚايع٬قييييي١ بييييي  ايييييي  

 ا٭ناد ٞ ١َُٗ. 

 ٚقًل ا٫لاش دافع١ٝ ايتعسف ى٢ً ايع٬ق١ ب  ( إىل2017اع  یٖدفع دزاض١ ى

 ٕ ٌ  ا٫َتخيا ٞ  ٚايتخصيٝ ايطي١ٓ ايثايثي١ َئ اعسحًي١ ايثاْٜٛي١.       ت٬َٝير  ييد٣  ايدزاضي
ٔ  ( تًُٝير٠ 50ٚتهْٛيع ىٝٓي١ ايدزاضي١ َئ       ٔ   اْٜٛي١  َي بٛضيٝاف. ٚقيد    قُيد  َيتك

ٕ  قًيل  اضتددّ ايباحص َكٝياع  يإللياش. ٚتٛ يًع ايٓتيا٥ج إىل     ٚايدافعٝي١  ا٫َتخيا
ا٫َتخيإ،   ٚقًيل  ا٫لياش  دافعٝي١  بي   احصيا٥ٝا   ضيايب١ دايي١   ازتباطٝي١  ى٬قي١  ٛدٚجي 

ٌ  ا٫لياش  دافعٝي١  بي   احصيا٥ٝا   دايي١  ازتباطٝي١ َٛجبي١   ى٬قي١  ٚٚجيٛد   ٚايتخصيٝ

 ايدزاضٞ.

( 10( إىل ؼطييي  دافعٝييي١ اجنلييياش ييييد٣    2017ٖيييدفع دزاضييي١ ىبييياع ٚىثُيييإ    
ًٝا بهًٝيي١ ايببٝيي١ بييايصي     فٞ َيئ خيي٬ٍ بسْيياَج إزغييادٟ. ٚمت   طايبييان َتعثييسان دزاضيي

تطبٝل َكٝاع دافع١ٝ اجنلياش ٚاي ْياَج اجنزغيادٟ. ٚتٛ يًع ايدزاضي١ إىل فاىًٝي١       
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اي ْاَج اجنزغادٟ اعطتددّ يف ؼط  دافع١ٝ اجنلاش َٚعدٍ ايتخصٌٝ ايدزاضيٞ  
 يد٣ اعػازنان. 

( 456د٣  ( ايعٛاَيٌ اعي٪ س٠ ىًي٢ دافعٝي١ اجنلياش يي      2018تٓاٚيع دزاض١ اـًٝفي١   
َٔ ايػباب اؾاَعٞ، ٚمت تطبٝل َكٝاع دافع١ٝ اجنلاش ى٢ً اعػازن . ٚتٛ ًع 
ايدزاضيييي١ إىل إٔ دافعٝيييي١ اجنليييياش تتييييا س بايػييييعٛز باعطيييي٦ٛي١ٝ، ٚاعثييييابس٠، ٚايتٛجيييي٘     

 يًُطتكبٌ، ٚتكدٜس ايٛقع.

( إىل تُٓٝيي١ بعييق ايعًُٝييان ايسٜاضيي١ٝ ٚدافعٝيي١   2018ٖٚييدفع دزاضيي١ ايػييُسٟ   
يييد٣ ت٬َٝيير اعسحًيي١ ا٫بتدا٥ٝيي١ َٓدفضييٞ ايتخصييٌٝ َيئ خيي٬ٍ منييٛذج         اجنليياش 

( تًُٝييييًرا مت تييييٛشٜعِٗ ىًيييي٢  60ايييييتعًِ ايتٛيٝييييدٟ. ٚتهْٛييييع ىٝٓيييي١ ايدزاضيييي١ َيييئ    
( تًُٝييًرا ٚا٭خييس٣ اجملُٛىيي١   30فُييٛىت  َثًييع إحييداٖا اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١     

ز يًعًُٝييييان ( تًُٝييييًرا. مت تطبٝييييل اختبيييياز دافعٝيييي١ اجنليييياش ٚاختبييييا  30ايضييييابط١  
ايسٜاضييي١ٝ. ٚنػيييفع ايٓتيييا٥ج فاىًٝييي١ منيييٛذج اييييتعًِ ايتٛيٝيييدٟ يف تُٓٝييي١ دافعٝييي١    

 اجنلاش يد٣ ت٬َٝر اعسح١ً ا٫بتدا١ٝ٥.

 :احملوز الجاىي: دزاضات تياولت العالقة بني الدافع لإلجناش وقلل املطتكبل لدى الطالب  
اعطيتكبٌ ٚدافعٝي١   إىل ايهػف ىٔ ايع٬ق١ ب  قًيل   (2011  ٖدفع دزاض١ ايبًٟٛ

 َٔ( طايبا  ٚطايب١ 821 ٚتهْٛع ى١ٓٝ ايدزاض١ َٔ  ،ا٫لاش يد٣ طًب١ جاَع١ تبٛى
بييي  أبعييياد قًيييل   ضيييايب١ ٚجيييٛد ى٬قييي١، ٚتٛ يييًع ْتيييا٥ج ايدزاضييي١ إىل  جاَعييي١ تبيييٛى

ٌ   اجنليييياش، اعطييييتكبٌ ٚدافيييي    تعييييص٣ يًٓييييٛا   ٚٚجييييٛد فييييسٚم يف أبعيييياد قًييييل اعطييييتكب
ٚايٓظس٠  ،عدٟ ايتفها ايطًيب ػاٙ اعطتكبٌ ُبحٝص ناْع ايفسٚم يف ،ا٫جتُاىٞ

عيد اعظاٖس اؾطي١ُٝ يكًيل    يف حي  ناْيع يف بُ   ،ايطًب١ٝ يًخٝيا٠( يصياحل اييرنٛز   
 اعطتكبٌ( يصاحل اجنْا . 

  ٟ  ٚقًييل ا٫هابٝيي١ َطييت٣ٛىًيي٢  تعييسفايىل إ (2011  ٖييدفع دزاضيي١ ايعبٝييد

 ٌ ٔ  ىٝٓي١  ييد٣  اعطيتكب ٌ  اؾاَعي١،  طًبي١  َي  ٫هابٝي١ ٚقًيل  ا َطيت٣ٛ  ىتًيف  ٖٚي

ٔ  ايدزاضٞ، ٚايتدص  اؾٓظ باخت٬ف اعطتكبٌ  ايع٬قي١  ىًي٢  ايتعيسف  فض٬  ىي

ٚتٛ يًع   ٚطايبي١،  طايًبا (990  َٔ ايدزاض١ تهْٛع ى١ٓٝ، ٚاعتغأٜ ب  ا٫زتباط١ٝ
ٌ  قًيل  ْٕتا٥ج ايدزاض١ إىل أ ٌ  ايعٝٓي١  أفيساد  ييد٣  اعطيتكب ٞ  َئ اعتٛضي    أقي  ايفسضي

 .اعتغأٜ ب  ضايب١ ازتباط١ٝ ى٬ق١ ٚجٛد ىٔ فض٬  يًُكٝاع

ايتخكل َٔ ٚجٛد ى٬قي١ بي  اييداف  يإللياش      ( إىل2012  ٖدفع دزاض١ ايكسغٞ
 ايهًٝيييان ايٓظسٜييي١ا  َييئ طايبييي (300، ٚتهْٛيييع ىٝٓييي١ ايدزاضييي١ َييئ   ٚقًيييل اعطيييتكبٌ

ٚجييٛد ى٬قيي١ ازتباطٝييي١   ٚايعًُٝيي١ ظاَعيي١ أّ ايكييس٣، ٚتٛ ييًع ْتيييا٥ج ايدزاضيي١ إىل      
ٚجٛد ، ٚد٫ي١ إحصا١ٝ٥ ب  دزجان ايداف  يإللاش ٚدزجان قًل اعطتكبٌذان  ضايب١

فسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ بي  َتٛضيطان دزجيان ايطي٬ب َستفعيٞ دافعٝي١ اجنلياش          
 .َٚتٛضطان دزجان ايط٬ب َٓدفضٞ دافع١ٝ اجنلاش ى٢ً َكٝاع قًل اعطتكبٌ

ايع٬قيي١ ايكا٥ُيي١ بيي  نييٌ َيئ قًييل    فخيي إىل  (2013  دزاضيي١ اؾبييٛزٟ ٖييدفع
( 120نيياد ٞ ٚا٫ْييدَاج ا٫جتُيياىٞ يييد٣   اعطييتكبٌ ٚفاىًٝيي١ ايييران ٚايطُييٛح ا٭ 
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ناد ١ٝ ايعسب١ٝ اعفتٛح١ يف اييدمنازى، َٚيا َيد٣ تٓبي٪     َٔ طًب١ ا٭ ٚطايب١غ طايرغ
، ٚتٛ يًع  ناد ٞ ٚا٫ْدَاج ا٫جتُاىٞ بكًل اعطتكبٌفاى١ًٝ ايران ٚايطُٛح ا٭

َطييييت٣ٛ ايطُييييٛح ٚقًيييل اعطييييتكبٌ  ايدزاضيييي١ إىل ٚجييييٛد ى٬قييي١ ضييييايب١ بيييي    ْتيييا٥ج 
 ناد ٞ.ا٭

 ٕ طبٝعييي١ ايع٬قييي١ بييي  قًيييل اعطيييتكبٌ    فخييي ( إىل 2015  ٖيييدفع دزاضييي١ بٛشٜيييا
اعكبً  ى٢ً ايتدسج يف غٗاد٠ اعاضب ظاَع١  ١ٚدافع١ٝ اجنلاش يد٣ ط٬ب اؾاَع

مت اْتكيا٥ِٗ   ٚطايبي١غ  طاييرغ ( 100 قُد خٝضس بطهس٠، ٚتهْٛع ى١ٓٝ ايدزاض١ َئ  
 َيئ نًٝيي١ ايعًييّٛ ٚايتهٓٛيٛجٝييا،    قصييد١ٜغ بطسٜكيي١غ ٚطايبيي١غ طايييرغ (415 َيئ بيي   

ٚجييٛد ى٬قيي١ ازتباطٝيي١ ذان د٫ييي١ إحصييا١ٝ٥ بيي  قًييل      ْتييا٥ج ايدزاضيي١ إىل ٚتٛ ييًع 
اعطييتكبٌ ٚدافعٝيي١ ا٫ليياش يييد٣ ايطاييير اؾيياَعٞ اعكبييٌ ىًيي٢ ايتدييسج، ٚإٔ أفييساد       

ٕ َييئ قًيييل اعطيييتكبٌ بدزجييي١ َتٛضيييط١، ٚإٔ دافعٝييي١ ا٫لييياش ييييدِٜٗ    ايعٝٓييي١ ٜعييياْٛ
 .ا٭خس٣ َٖٞتٛضط١ 

ٞ  نػفع  ( ىئ ايع٬قي١ بي  قًيل اعطيتكبٌ اعٗيين ٚايدافعٝي١        2018  دزاضي١ اعيايه
، ٚتهْٛع ى١ٓٝ ايدزاضي١  اَع١ اعٓٛف١ٝظاعٓصيٞ  ا٫قتصادط٬ب ن١ًٝ  ٣يإللاش يد

، ٚتٛ ييًع ْتييا٥ج اعٓصيييٞ جاَعيي١ اعٓٛفٝيي١ صييادا٫قتبهًٝيي١  ٚطايبيي١غ طايييرغ (240  َيئ
اعٓصييٞ   ا٫قتصادٚجٛد ى٬ق١ ازتباط١ٝ ضًب١ٝ ب  دزجان ط٬ب ن١ًٝ ايدزاض١ إىل 

 .يف اضتبٝإ قًل اعطتكبٌ اعٗين ٚدزجاتِٗ يف اضتبٝإ ايدافع١ٝ يإللاش

( ايتعيييسف ىًييي٢ ايع٬قييي١ بييي  قًيييل 2018اضيييتٗدفع دزاضييي١ كُٝيييس ٚايٛذٜٓيييايٞ  
بٌ اعٗين ٚنيٌ َئ فاىًٝي١ اييران ا٭ناد ٝي١ ٚاييداف  يإللياش ا٭نياد ٞ         اعطتك
( َٔ ط٬ب جاَعي١ أّ ايكيس٣، ٚتٛ يًع ايدزاضي١ إىل ٚجيٛد ازتبيا  ضياير        300يد٣  

ًٝا بي  ايكًيل ايطيًيب ػياٙ اعطيتكبٌ اعٗيين ٚفاىًٝي١ اييران ا٭ناد ٝي١           داٍ إحصا٥
 ٚايداف  يإللاش ا٭ناد ٞ. 

( ىئ ايع٬قي١ بي  قًيل اعطيتكبٌ ٚاييداف  يإللياش        2018صٟ  نػفع دزاض١ ايعٓ
يد٣ طايبان جاَع١ اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنضي١َٝ٬. ٚتهْٛيع ىٝٓي١ ايدزاضي١ َئ      

( طايبيي١ َيئ ايهًٝييان ايعًُٝيي١ ٚاجنْطييا١ْٝ، َٚكٝيياع ايييداف  يإلليياش. ٚٚجييدن    300 
ًٝا بييي  قًيييل اعطيييتكبٌ ٚاييييداف  ي    إللييياش ييييد٣ ايدزاضييي١ ازتبيييا  ضييياير داٍ إحصيييا٥

% 15اعػييازنان، ٚأْيي٘  هيئ ايتٓبيي٪ بايييداف  يإلليياش يف ضيي٤ٛ قًييل اعطييتكبٌ بٓطييب١  
 فك .

( ايهػيييف ىييئ ايع٬قييي١ بييي  قًيييل اعطيييتكبٌ      2019اضيييتٗدفع دزاضييي١ آٍ غيييٌٜٛ    
( َيئ طيي٬ب ٚطايبييان نًٝيي١ ايببٝيي١ ظاَعيي١ ايباحيي١.  461ٚايتٓظييِٝ ايييراتٞ يييد٣  

ٌ ٚاضيتبٝإ ايتٓظيِٝ اييراتٞ. ٚبٝٓيع ْتيا٥ج      ٚاضتدداّ ايباحص َكٝاع قًيل اعطيتكب  
ايدزاض١ ٚجٛد ى٬قي١ إهابٝي١ دايي١ بي  ايتٓظيِٝ اييراتٞ ٚقًيل اعطيتكبٌ ييد٣ ىٝٓي١           

 ايدزاض١، ٚٚجٛد فسٚم يد٣ ى١ٓٝ ايدزاض١ تسج  يًُعدٍ ايبانُٞ.

( 200( ايهػييف ىيئ َطييت٣ٛ قًييل اعطييتكبٌ يييد٣  2019اضييتٗدفع دزاضيي١ ش ييٝيب  
اؾاَعٝيي١ عكييٌ ٚى٬قتي٘ بييبعق اعيتغاان. ٚطبييل ايباحييص    طايير ٚطايبيي١ بايهًٝي١  
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َكٝييياع قًيييل اعطيييتكبٌ، ٚأظٗيييسن ْتيييا٥ج ايدزاضييي١ إٔ َطيييت٣ٛ قًيييل اعطيييتكبٌ ييييد٣   
ًٝا يف َطيت٣ٛ قًيل اعطيتكبٌ بي        اعػازن  نإ َستفًعا، ٚٚجٛد فسٚم داي١ إحصيا٥

 َطتٜٛان ايتخصٌٝ ايدزاضٞ يصاحل ذٟٚ اعطت٣ٛ اعٓدفق.

  الجالح: دزاضات تياولت الربامج اإلزغادية خلفض قلل املطتكبل لدى الطالب:احملوز  
ٍ ٖييدفع  بسْيياَج إزغييادٟ   ىيي ؽفٝييف قًييل اعطييتكبٌ  إىل  (2012  دزاضيي١ حٓتييٛ

ٕ      ٙأ س، ْٚفطٞ ، ٚتهْٛيع ىٝٓي١   ى٢ً شٜاد٠ َطت٣ٛ ايطُيٛح يييد٣ طيي٬ب جاَعيي١ جياشا
ٚتيٛشٜعِٗ ىًي٢ فُييٛىت    مت اختٝيازِٖ بطسٜكي١ ىػييٛا١ٝ٥   ( طابييا  40ايدزاضي١ َئ   

( طايبيا ، ٚتٛ يًع ْتيا٥ج ايدزاضي١     20ا ٗي : ػسٜب١ٝ ٚضابط١ قٛاّ نٌ ََٓتطاٜٚت 
ٞ إىل  بيي  ٚايبعييدٟ ٚ ٚجييٛد فييسٚم ذان د٫ييي١ إحصييا١ٝ٥ يف َتٛضييطان ايكٝيياع ايكبًيي

 َكيييياٜٝظ  قًييييل  ىًيييي٢ أفييييساد اجملُٛىيييي١ ايتجسٜبٝيييي١ ٚأفييييساد اجملُٛىيييي١ ايضييييابط١    
يصييياحل ايكٝييياع ايبعيييدٟ ٭فيييساد     ايطُيييٛح( طيييت٣ٛ اجنلييياش، َ دافعٝييي١  اعطيييتكبٌ،

 .اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ

إىل تعييسف أ ييس بسْيياَج تٛجٝيي٘ العييٞ يف ؼطيي    ( 2014َعييايٞ  ضيي١ اٖييدفع دزٚ
ضاض١ٝ. ٚتهْٛع ى١ٓٝ ا٭ يد٣ طًب١ اعسح١ً ختبازض١ ٚخفق قًل ا٫اايدافع١ٝ يًدز

ِٗ ىػييٛا٥ٝا  إىل غييعب١ يًصييف ايتاضيي ، ٚمت تييٛشٜع 12( طايبييا  َيئ 450ضيي١ َيئ  اايدز
د اجملُٛىييي١ اػسٜبٝيي١ ٚضييابط١.  يييِ طبييل بسْيياَج ايتٛجٝييي٘ ىًيي٢ أفييس       فُييٛىت  

فسٚم ذان د٫ي١ إحصا١ٝ٥ بي    أغازن ايٓتا٥ج إىل ٚجٛدٚايتجسٜب١ٝ يف نٌ َدزض١. 
 ختبياز حٝص ؼطٓع ايدافع١ٝ ٚانفيق قًيل ا٫   اجملُٛىت  ايتجسٜب١ٝ ٚايضابط١،

 اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ. دايد٣ أفس

( ؼطييي  جيييٛد٠ اؿٝيييا٠ ٚخفيييق قًيييل   2018اضيييتٗدفع دزاضييي١ أايييد ٚآخيييسٕٚ   
اعطييتكبٌ يييد٣ طًبيي١ اعسحًيي١ ايثاْٜٛيي١ َيئ خيي٬ٍ بسْيياَج إزغييادٟ َعييسيف ضييًٛنٞ.   

( طايًبييا 15( طاييير َثًييٛا اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١، ٚ    15ٚتهْٛييع ىٝٓيي١ ايدزاضيي١ َيئ    
ْاَج اجنزغادٟ يف نُجُٛى١ ضابط١، ٚيكد أضفسن ْتا٥ج ايدزاض١ ىٔ فاى١ًٝ اي 

 خفق قًل اعطتكبٌ ٚؼط  جٛد٠ اؿٝا٠ يع١ٓٝ ايدزاض١.

( خفييق قًييل اعطييتكبٌ يييد٣ ىٝٓيي١ َيئ طيي٬ب  2019اضييتٗدفع دزاضيي١ اؿُييدإ  
( 24جاَعيي١ غييكسا٤ َيئ خيي٬ٍ بسْيياَج إزغييادٟ العييٞ. تهْٛييع ىٝٓيي١ ايدزاضيي١ َيئ      

( 12بٝييي١، ٚ ( َيييِٓٗ َثًيييٛا اجملُٛىييي١ ايتجس12ٜطايييير َييئ طييي٬ب جاَعييي١ غيييكسا٤،  
اجملُٛىيي١ ايضييابط١. ٚطبييل ايباحييص َكٝيياع قًييل اعطييتكبٌ، ٚاي ْيياَج اجنزغييادٟ.    
ٚأضييفسن ْتييا٥ج ايدزاضيي١ ىيئ فعايٝيي١ اي ْيياَج اجنزغييادٟ اعطييتددّ يف خفييق قًييل    

 اعطتكبٌ يد٣ ى١ٓٝ ايدزاض١ ايتجسٜب١ٝ. 

( خفييق قًييل اعطييتكبٌ ٚتُٓٝيي١ دافعٝيي١ اجنليياش    2019اضييتٗدفع دزاضيي١ ىٝطيي٢   
( َييئ طييي٬ب اعسحًييي١ ايثاْٜٛييي١ َكطيييُ  إىل فُيييٛىت        131نييياد ٞ ييييد٣    ا٭

ػسٜب١ٝ ٚضابط١ َٔ خ٬ٍ بسْاَج تدزٜيب. طبكع ايباحث١ َكٝاع قًل اعطيتكبٌ،  
َٚكٝييياع ايدافعٝييي١ ا٭ناد ٝييي١ ايراتٝييي١. ٚخًصيييع ايدزاضييي١ إىل فعايٝييي١ اي ْييياَج  

 ٞ ٚخفيق قًيل اعطيتكبٌ    ايتدزٜيب اععد يًدزاض١ يف ت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش ا٭ناد
 يد٣ ى١ٓٝ ايدزاض١ ايتجسٜب١ٝ.
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 :وقد اضتفاد الباحجاٌ مً الدزاضات الطابكة على اليحو التالي 
 .ؼدٜد َػه١ً ايدزاض١، ٚإ سا٤ اجنطاز ايٓظسٟ يًدزاض١ اؿاي١ٝ 
 .ؼدٜد ى١ٓٝ ايدزاض١ اؿاي١ٝ َٔ ط٬ب اؾاَع١ 
  يف تكٝيييِٝ دافعٝييي١ اجنلييياش، ا٫طييي٬ا ىًييي٢ بعيييق ا٭دٚان ٚاعكييياٜٝظ اعطيييتدد١َ

ٚقًييل اعطييتكبٌ; َٚيئ  ييِ إىييداد َكٝاضيي  يدافعٝيي١ اجنليياش ٚقًييل اعطييتكبٌ يييد٣  
 ط٬ب اؾاَع١.

        ُِٝا٫طيي٬ا ىًيي٢ بعييق اييي اَج اجنزغيياد١ٜ ٚايتدزٜبٝيي١، ٚاييي  ضيياُٖع يف تصيي
بسْيييياَج ايدزاضيييي١ اؿايٝيييي١ َيييئ حٝييييص أٖدافيييي٘، ٚا٭ضييييظ اييييي  ٜعتُييييد ىًٝٗييييا،   

  ان اعطتدد١َ.ٚا٭ْػط١ ٚايتدزٜب
 .ؼدٜد فسٚض ايدزاض١ 
   َٓاقػييي١ ٚتفطيييا ْتيييا٥ج ايدزاضييي١ اؿايٝييي١ يف ضييي٤ٛ َيييا تٛ يييًع إيٝييي٘ ايدزاضيييان

 ايطابك١ َٔ ْتا٥ج.

 :أودُ االختالف 
ؽتًييف ايدزاضيي١ اؿايٝيي١ ىيئ ايدزاضييان ايطييابك١ يف أْٗييا تعٓيي٢ بتُٓٝيي١ دافعٝيي١      

اؾاَعييي١ ذٟٚ اجنليياش ا٭نيياد ٞ ٚخفييق قًييل اعطييتكبٌ يييد٣ ىٝٓيي١ َيئ طيي٬ب          
اععييدٍ ايبانُييٞ اعييٓدفق ىيي  بسْيياَج إزغييادٟ اْتكييا٥ٞ، يف حيي  مل تٗيييتِ أٟ         

 بٗرا اعٛضٛا.    -يف حدٚد اط٬ا ايباحث -دزاض١ ضابك١ 

 :فسوض الدزاضة  
يف إطييياز َيييا نػيييفع ىٓييي٘ ايدزاضييي١ ايٓظسٜييي١ ٚا٭دبٝيييان ٚايبخيييٛ  ٚايدزاضيييان       

 ٢ ايٓخٛ ايتايٞ: ايطابك١، أَهٔ يًباحص  ٝا ١ فسٚض ايدزاض١ ىً
       ٟتٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ احصيييا١ٝ٥ بييي  َتٛضيييطٞ ايكٝاضييي  ايكبًيييٞ ٚايبعيييد

 يًُجُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ يف ايدزجييي١ ايهًٝييي١ عكٝييياع دافعٝييي١ اجنلييياش ا٭نييياد ٞ
 يصاحل ايكٝاع ايبعدٟ.

       ٟتٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ احصيييا١ٝ٥ بييي  َتٛضيييطٞ ايكٝاضييي  ايكبًيييٞ ٚايبعيييد
ٌ ُبعييييد َيييئ أبعيييياد دافعٝيييي١ اجنليييياش ا٭نيييياد ٞ يًُجُٛىيييي١ ايتجسٜبٝيييي١ يف ننيييي

 اعنثيييابس٠، ا٫ضيييتك٬ٍ، اعٓافطييي١، ايس بييي١ يف ايٓجييياح ٚايتفيييٛم، ؼُيييٌ اعطييي٦ٛي١ٝ،   
 يصاحل ايكٝاع ايبعدٟ.تكدٜس أ١ُٖٝ ايٛقع( 

        ٞ٫ تيٛجد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصا٥ٝيي١ بٝيئ َتٛضيطٞ ايكٝاضي  ايبعيدٟ ٚايتتبعي
 ج١ ايه١ًٝ عكٝاع دافع١ٝ اجنلاش ا٭ناد ٞ. يًُجُٛىي١ ايتجسٜب١ٝ فيٞ ايدز

   ٫دذان تٛجيييد فيييسٚم ٝ  ٚايبعيييدٟ ايكبًيييٞايكٝاضييي  ٞ بييي  َتٛضيييط  ١يييي١ إحصيييا٥
يصياحل ايكٝياع   ايدزجي١ ايهًٝي١ عكٝياع قًيل اعطيتكبٌ       يفًُجُٛى١ ايتجسٜب١ٝ ي

 .ايكبًٞ
   ٫دذان تٛجيييد فيييسٚم ٝ  ٚايبعيييدٟ ايكبًيييٞايكٝاضييي  ٞ بييي  َتٛضيييط  ١يييي١ إحصيييا٥

ننييٌ ُبعييد َيئ أبعيياد قًييل اعطييتكبٌ  اجمليياٍ ايٓفطييٞ،      يفًُجُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١  ي
اجملييياٍ ا٫جتُييياىٞ، اجملييياٍ ا٭نضيييسٟ، اجملييياٍ اعٗيييين، اجملييياٍ ايدزاضيييٞ، اجملييياٍ        

 .ايكبًٞيصاحل ايكٝاع ايصخٞ، اجملاٍ ا٫قتصادٟ( 
       ٫ تيٛجد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصا٥ٝيي١ بٝيئ َتٛضيطٞ ايكٝاضي  ايبعيدٟ ٚايتتبعي ٞ

 يًُجُٛىي١ ايتجسٜب١ٝ فيٞ ايدزج١ ايه١ًٝ عكٝاع قًل اعطتكبٌ.  
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 :إدساءات الدزاضة 
 :امليَج 

تٓتُييٞ ايدزاضيي١ إىل ف٦يي١ ايدزاضييان غييب٘ ايتجسٜبٝيي١ ٚاييي  فٝٗييا قٝيياع فعايٝيي١        
اعيييييتغا اعطيييييتكٌ  اي ْييييياَج اجنزغيييييادٟ( ىًييييي٢ اعيييييتغا ايتييييياب   دافعٝييييي١ اجنلييييياش   
ا٭نيياد ٞ، ٚقًييل اعطييتكبٌ( َيي  اتبيياا ايتصييُِٝ ايتجييسٜيب جملُٛىيي١ ٚاحييد٠، َيي       

 تبعٞ(.  اضتدداّ ايكٝاضان اعتعدد٠  ايكبًٞ، ايبعدٟ، ايت

   :عيية الدزاضة 
( طايًبا َٔ قطِ ايببٝي١ اـا ي١ ظاَعي١    32تهْٛع ى١ٓٝ ايدزاض١ اؿاي١ٝ َٔ  

 اجنَاّ قُد بٔ ضعٛد اجنض١َٝ٬ غهًٛا اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ.

 :املػازنوٌ يف الدزاضة االضتطالعية 
ىًييِٝٗ;  ييٛزتٗا ا٭ٚيٝيي١   ل أدٚان ايدزاضيي١ يفٝييطبمت تاعػييازنٕٛ ايييرٜٔ  ٖٚييِ  
بتطبٝيييل َكٝييياع دافعٝييي١   إطييياب خصا٥صيييٗا ايطيييٝهَٛب١ٜ حٝيييص قييياّ ايباحثييي  ؿ

طيي٬ب قطييِ ايببٝيي١ ( َػييازنا  َيئ بيي  150ىًيي٢   َٚكٝيياع قًييل اعطييتكبٌ اجنليياش
ٚمل  ٚبعيييد اضيييتبعاد اعػيييازن  اييييرٜٔ مل ًٜتصَيييٛا بتعًُٝيييان ا٫ختبييياز      اـا ييي١،

ىدد اعػازن  ايرٜٔ ( َػازنا  أ ب  20ٚىددِٖ   ٜهًُٛا اجنجاب١ ى٢ً اعكٝاض 
  ( طايًبا.130اعكٝاض    طبل ىًِٝٗ

 الدزاضة األضاضية: املػازنوٌ يف 
 يٛزتٗا   أدٚان ايدزاضي١ يف  إٜكصد بٗيِ اعػيازنٕٛ اييرٜٔ طبيل ىًيِٝٗ ايباحثي      

طي٬ب قطيِ   ( َػازنا  َئ  32  ايٓٗا١ٝ٥ يًتخكل َٔ فسٚض ايدزاض١، ٜٚتهْٕٛٛ َٔ
( 19-18بي     أىُيازِٖ َيا   عتساٚحي  يتجسٜبٝي١،  ثًٕٛ اجملُٛى١ ا ايبب١ٝ اـا ١

ايفصييييٌ  ٚذيييييو يف ،(3006امييييساف َعٝييييازٟ   ٚ( غييييٗسا ، 223003ىاَييييا ، بتٛضيييي    
 ٖيي. 1440/1441ايدزاضٞ ا٭ٍٚ َٔ ايعاّ ايدزاضٞ 

   :أدوات الدزاضة 
 .َٕكٝاع دافع١ٝ اجنلاش ا٭ناد ٞ يد٣ ط٬ب اؾاَع١، إىداد/ ايباحثا 
 ٣ ط٬ب اؾاَع١، إىداد/ ايباحثإ.َكٝاع قًل اعطتكبٌ يد 
 .ٕاي ْاَج اجنزغادٟ، إىداد/ ايباحثا 

 ٚفُٝا ًٜٞ ىسض  رٙ ا٭دٚان يبٝإ ا دف َٓٗا، ٚٚ فٗا، ٚإجسا٤ان تكٓٝٓٗا:  

 ٌمكياع دافعية اإلجناش األنادميي لدى طالب اجلامعة، إعداد/ الباحجا 
د٣ طي٬ب اؾاَعي١; ٚقيد    ٜٗدف اعكٝاع إىل تكِٝٝ دافع١ٝ اجنلاش ا٭ناد ٞ يي 

اىتُييد ايباحثييإ يف إىييداد اعكٝيياع ىًيي٢ ايعدٜييد َيئ اعصييادز ٖييٞ: اجنطيياز ايٓظييسٟ     
(، 2005يًدزاض١، ٚأدٚان تكِٝٝ دافع١ٝ اجنلاش َثٌ َكٝاع دافع١ٝ اجنلياش  خًٝفي١،   

(، َٚكٝيييياع دافعٝيييي١ اجنليييياش 2007َٚكٝيييياع دافعٝيييي١ اجنليييياش ايدزاضييييٞ  غٛاغييييس٠،  
(، 2013(، َٚكٝاع دافع١ٝ اجنلاش يًساغيدٜٔ  ايعياشَٞ،   2009، يًُساٖك   ايغاَدٟ

(، َٚكٝييياع دافعٝييي١  2013َٚكٝييياع دافعٝييي١ اجنلييياش ييييد٣ طييي٬ب اؾاَعييي١ ايعصب،     
(، 2015(، َٚكٝيييياع دافعٝيييي١ اجنليييياش ايدزاضييييٞ  ىطييييسٕٚ،     2014اجنليييياش  ىثُييييإ،  
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سحًييي١ (، َٚكٝييياع دافييي  اجنلييياش يطًبييي١ اع 2015َٚكٝييياع دافعٝييي١ اجنلييياش  أايييد،  
 (.   2017(، َٚكٝاع دافع١ٝ اجنلاش  ٬ٍٖ، 2016ايثا١ْٜٛ  أبٛ ايطٌ، 

َفيسدان;   8( َفسد٠ َٛشى١ ى٢ً ضيت١ أبعياد ٖيٞ اعثيابس٠:     56ٚتهٕٛ اعكٝاع َٔ     
 9َفيييسدان; ٚايس بييي١ يف ايٓجييياح ٚايتفيييٛم:    8َفيييسدان; ٚاعٓافطييي١:   10ٚا٫ضيييتك٬ٍ: 

 ٚضي   َفيسد٠، ٚمت  12ٚتكدٜس أُٖٝي١ ايٛقيع:   َفسدان،  9: ١َفسدان، ٚؼٌُ اعط٪ٚيٝ

 ّ ًْييا،  يا َٛافييل   يٝهييسن: بطسٜكي١   ٬ ييٞ َكٝياع  نيٌ َفييسد٠  أَيا  .َٛافيل، أحٝا
٘  ٚيإلجابي١  ٜٚاخير   َعي٘.  تتٛافيل  ايي   اـاْي١  يف (√) ى٬َي١  ايطايير  ٜضي   ىًٝي

"  ايبدٌٜ "أحٝاْيا   اختاز إذا ٚدزجت  "َٛافل" ايبدٌٜ اختاز إذا دزجان  ٬  ايطاير
ٌ  اختياز  إذا ٚاحيد٠  ١ٚدزجي  ٔ  اعكٝياع  ىًي٢  ايدزجي١  " يا َٛافيل"، ٚتيباٚح    ايبيدٜ  َي

 . ايطاير يد٣ دافع١ٝ اجنلاش ازتفاا ى٢ً ديع ايدزج١ شادن ، ٚنًُا56-168

( َيئ طيي٬ب اؾاَعيي١، 130ٚقيياّ ايباحثييإ بتطبٝييل اعكٝيياع ىًيي٢ ىٝٓيي١ قٛاَٗييا   
اميييساف ٚ( غيييٗسا ، 223003( ىاَيييا ، بتٛضييي   19-18بييي    أىُيييازِٖ َيييا عتساٚحييي

ٖيي 1441/ 1440ٚذيو ف٢ ايفصٌ ايدزاضٞ ا٭ٍٚ َٔ ايعاّ ايدزاضٞ  ،(3006َعٝازٟ  
 ايتايٞ:  ايٓخٛ ى٢ً اعكٝاع  را ايطٝهَٛب١ٜ اـصا٥  َٔ  ِ قاَا بايتخكل

   :الصدم 
 مت ايتخكل َٔ  دم اعكٝاع بايطسم اٯت١ٝ:

        ٌَيئ خيي ا٤ ( 9  ييدم ااتيي٣ٛ: مت حطيياب  ييدم ااتيي٣ٛ  يًُكٝيياع َيئ قبيي
ٚايصييييخ١ ايٓفطيييي١ٝ  ايتعًُٝييييٞفيييياٍ ىًييييِ ايييييٓفظ  يفا٭ضيييياتر٠ اعتدصصيييي  

ُّٝيٛا َيد٣ ٤٬ََي١ نيٌ  َفيسد٠  باضيتدداّ َكٝياع         ٚايبب١ٝ اـا ي١،   Likertق
 ثٌ "ذٚ  ي١ً نيبا٠"( ،    4" ا ذٟ  ١ً" ٚ  1اعهٕٛ َٔ أزب  ْكا   حٝص  ثٌ 

( باْٗيييا ٚ ٝكييي١  57ٚقيييدَٛا اقباحييياتِٗ ٚتعًٝكييياتِٗ. مت اؿهيييِ ىًييي٢ ايبٓيييٛد اٍ   
ايص١ً ْٛىيا َيا  أٚ ٚ ٝكي١ ايصي١ً بػيهٌ نيبا. مت حطياب َ٪غيس  يدم ااتي٣ٛ           

 (.I-CVI = 0.90ى٢ً َطت٣ٛ اعفسد٠  
  دم ايت٬شَييٞ(: مت حطيياب  ييدم اعكٝيياع باضييتدداّ  ييدم    ييدم ااييو  ايصيي

ااييو، ٚذيييو باضييتدداّ َكٝيياع دافعٝيي١ ا٫ليياش يييد٣ طيي٬ب اؾاَعيي١ ايييرٟ    
َُعاَيييٌ ايصيييدم   2013أىدتييي٘ ايعيييصب   ( ٖٚيييٞ قُٝييي١ دايييي١  00702(، ٚبًغيييع قُٝييي١ 
ًٝا ىٓد   ًٝا، اا ٜػيا إىل متتي    0001إحصا٥ (، ٖٚٞ ق١ُٝ َكبٛي١ َٚستفع١ إحصا٥

 ع بعد٫ن  دم َستفع١  هٔ ا٫ىتداد بٗا.اعكٝا
 َعييا٬َن ىًيي٢ با٫ىتُيياد يًُكٝيياع ايييراتٞ ايصييدم حطيياب مت: ايييراتٞ ايصييدم 

ٙ  يًُكٝياع  ايثبان  وطير  حٝيص  أيفانسْٚبياك،  بطسٜكي١  اضيتدسجع  ايي   ٚأبعياد
 يف نُييا ٚذيييو اعكٝيياع،  بييان ععاَييٌ ايببٝعييٞ اؾييرز عطيياب ايييراتٞ ايصييدم
 :(1  اؾدٍٚ

( 0096 -0078بي     ( إىل إٔ قِٝ ايصدم ايراتٞ تساٚحيع َيا  1  جدٍٚ ٜتض  َٔ
ًٝإقُٝيييي١ َكبٛييييي١   ٖٞٚيييي دافعٝيييي١ ا٫ليييياش  ا، اييييا ٜػييييا إىل  ييييدم َكٝيييياع   حصييييا٥

 .إايرٟ أىدٙ ايباحثا٭ناد ٞ 
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 (  ايصذم ايزاتٞ ملكٝاغ دافع١ٝ االجناص1دذٍٚ )

 ايصذم ايزاتٞ يجباتاَعاٌَ  املهٕٛ ّ

 املجابش٠ 1
711, 

0884 

 االطتكالٍ 2
609, 

0878 

 املٓافظ١ 3
683, 

0882 

 ايشغب١ يف ايٓذاح 4
777, 

0888 

 حتٌُ املظؤٚي١ٝ 5
885, 

0894 

 تكذٜش أ١ُٖٝ ايٛقت 6
857, 

0892 

 ايذسد١ ايه١ًٝ
940, 

0896 

 االتطام الداخلي: 
ا٭نيياد ٞ َكٝيياع دافعٝيي١ اجنليياش  عبييازانا٫تطييام ايييداخًٞ ي مت ايتخكييل َيئ

 اٯتٞ:ى٢ً ايٓخٛ 

 وناىات اليتاا ج نناا ٍاو     للنكيااع  والدزدة الهليةعبازة  نل دزدة بني حطاب معامل االزتباط ،
 .(2موضح يف اجلدول )

 يًُكٝاغ ٚايذسد١ ايه١ًٝعباسات َكٝاغ دافع١ٝ اإلجناص  دسد١ بني َعاٌَ االستباط: (2دذٍٚ )

َعاٌَ  عباس٠اي

 االستباط

َعاٌَ  عباس٠اي

 االستباط

َعاٌَ  ايعباس٠

 االستباط

َعاٌَ  عباس٠اي

 االستباط

َعاٌَ  ايعباس٠

 االستباط

1 455**, 14 373**, 27 489**, 40 680**, 53 368,** 

2 373**, 15 327**, 28 502**, 41 410**, 45 623,** 

3 066, 16 362**, 29 503**, 42 584**, 55 532,** 

4 320**, 17 335**, 30 509**, 43 730**, 56 367,** 

5 518**, 18 362**, 31 534**, 44 706**, 57 561,** 

6 406,** 19 267**, 32 649**, 45 565**,   

7 500**, 20 545**, 33 633**, 46 655,**   

8 530**, 21 459**, 34 214,* 47 627**,   

9 542*,* 22 398**, 35 659*,* 48 585**,   

10 324**, 23 560**, 36 509,** 49 589**,   

11 401**, 24 289**, 37 697*,* 50 652,**   

12 398**, 25 310**, 38 581,** 51 618,**   

13 286**, 26 526**, 39 629,** 52 588,**   

 ىبيياز٠( إٔ الٝيي  قييِٝ َعييا٬َن ا٫زتبييا  بيي  دزجيي١ نييٌ   2ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ  
( فٗيي٢ 34  عبيياز٠(، َاىييدا اي0001ٚايدزجيي١ ايهًٝيي١ يًُكٝيياع قييِٝ داييي١ ىٓييد َطييت٣ٛ  

 ٚيريو مت حرفٗا.،  ا داي١ ٞ( ف3ٗ  عباز٠(، بُٝٓا اي0005داي١ ىٓد َطت٣ٛ  

 يتني إليُ.ت يوالدزدة الهلية للُبعد الرعبازة  نل دزدة بني حطاب معامل االزتباط 
 ٟٚايذسد١ ايه١ًٝ يًُبعذ ايزعباسات َكٝاغ دافع١ٝ اإلجناص  دسد١ بني َعاٌَ االستباط: (3) دذٍٚ

 ٓتُٞ إيٝ٘ت
 تكذٜش أ١ُٖٝ ايٛقت حتٌُ املظ٦ٛي١ٝ ايشغب١ يف ايٓذاح املٓافظ١ االطتكالٍ املجابش٠

سقِ 

 ايعباس٠

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 املٛقف

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 املٛقف

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 املٛقف

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 املٛقف

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 املٛقف

َعاٌَ 

 االستباط

1 594**, 10 509**, 20 633**, 28 606**, 37 813**, 46 716**, 

2 544**, 11 388**, 21 508**, 29 597**, 38 749**, 47 653**, 

3 ------ 12 450**, 22 541**, 30 671**, 39 774**, 48 689**, 

4 546**, 13 415**, 23 667**, 31 665**, 40 749**, 49 670**, 

5 617**, 14 528**, 24 438**, 32 718**, 41 509**, 50 749**, 

6 609**, 15 447**, 25 498**, 33 612**, 42 681**, 51 763**, 

7 671**, 16 548**, 26 633**, 34 394**, 43 796**, 52 666**, 

8 551**, 17 366**, 27 596**, 35 700**, 44 807**, 53 531**, 

9 504**, 18 557**,   36 630**, 45 693**, 54 699**, 

  19 508**,       55 568**, 

          56 410**, 

          57 521**, 
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 ىبيياز٠( إٔ الٝيي  قييِٝ َعييا٬َن ا٫زتبييا  بيي  دزجيي١ نييٌ 3ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ   
 (.0001ٓتُٞ إيٝ٘ داي١ ىٓد َطت٣ٛ  ت ٟٚايدزج١ ايه١ًٝ يًُبعد اير

 الهلية للنكياع.ُبعد والدزدة  نل دزدة بني حطاب معامل االزتباط 
 دافع١ٝ اإلجناص ٚايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ ُبعذ نٌ دسد١ بني َعاٌَ االستباط:  (4) دذٍٚ

 َعاٌَ االستباط ايُبعذ ّ 

 املجابش٠ 1
763**, 

 االطتكالٍ 2
721**, 

 املٓافظ١ 3
790**, 

 ايشغب١ يف ايٓذاح ٚايتفٛم 4
836**, 

 حتٌُ املظؤٚي١ٝ 5
849**, 

 ايٛقتتكذٜش أ١ُٖٝ  6
885**, 

( إٔ الٝيي  قييِٝ َعييا٬َن ا٫زتبييا  بيي  دزجيي١ نييٌ ُبعييد   4ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ     
ُٜػييا إىل متتيي  َكٝيياع  (، 0001ٚايدزجيي١ ايهًٝيي١ يًُكٝيياع داييي١ ىٓييد َطييت٣ٛ     اييا 

ايصييييٛز٠ ( 5 ٜٚٛضيييي  اؾييييدٍٚ دافعٝيييي١ اجنليييياش ا٭نيييياد ٞ با٫تطييييام ايييييداخًٞ،  
ىًيي٢ نييٌ ُبعييد َيئ    ا٭نيياد ٞ ليياش َكٝيياع دافعٝيي١ اجن  ىبييازانايٓٗا٥ٝيي١ يتٛشٜيي   

 .أبعادٙ
ٚريو بعذ  َكٝاغ دافع١ٝ اإلجناص ع٢ً نٌ ُبعذ َٔ أبعادٙ عباساتايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ يتٛصٜع :  (5) دذٍٚ

 ( ألْٗا غري داي١ ٚتشسٌٝ عباسات املكٝاغ3سزف ايعباس٠ )

 اجملُٛع ف٢ املكٝاغ عباساتأسقاّ اي أبعاد املكٝاغ ّ

 8 8-7-6-5-4-3-2-1 املجابش٠ 1

 10 18-17-16-15-14-13-12-11-10-9 االطتكالٍ 2

 8  26-25-24-23-22-21-20-19 املٓافظ١ 3

 9  35-34-33-32-31-30-29-28-27 ايشغب١ يف ايٓذاح ٚايتفٛم 4

 9  44-43-42-41-40-39-38-37-36 حتٌُ املظؤٚي١ٝ 5

 12  56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45 تكذٜش أ١ُٖٝ ايٛقت 6

 56 املكٝاغ عباساتإمجايٞ 

 :ثبات املكياع   
  َعاٌَ ايثبيان يهيٌ ُبعيد َئ      (6 أيفا نسْٚباك، ٜٚٛض  اؾدٍٚ مت حطاب  بان

 أبعاد اعكٝاع ٚايدزج١ ايه١ًٝ.  
 ايه١ًٝ اإلجناص ٚايذسد١ دافع١ٝ َكٝاغ ألبعادأيفا نشْٚباخ  ثبات َعاَالت:  (6) دذٍٚ

 َعاٌَ ايجبات املهٕٛ ّ

 املجابش٠ 1
711, 

 االطتكالٍ 2
609, 

 املٓافظ١ 3
683, 

 ايشغب١ يف ايٓذاح 4
777, 

 حتٌُ املظؤٚي١ٝ 5
885, 

 تكذٜش أ١ُٖٝ ايٛقت 6
857, 

 ايذسد١ ايه١ًٝ
940, 
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( إٔ َعيا٬َن ايثبيان يٮبعياد ٚايدزجي١ ايهًٝي١ تساٚحيع َيا        6ٜتض  َئ جيدٍٚ     
 يف( ٚالٝعٗيييا َعيييا٬َن  بيييان َكبٛيييي١، ايييا ٜػيييا إىل ايثكييي١    ,940 - ,609بييي   

 ايتٛ ٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ اعكٝاع. أَهٔ اي ايٓتا٥ج 

 0.825فهييإ  ، حطيياب َعاَييٌ ايثبييان باضييتدداّ طسٜكيي١ ايتجص٥يي١ ايٓصييف١ٝ    مت )
( 0.904ٚبعيد ايتصييخٝ  باضييتدداّ َعادييي١ ضيباَإ بييسإٚ بًيي  َعاَييٌ ايثبييان    

  بان  هٔ ايٛ ٛم ب٘.ٖٚٛ َعاٌَ 

 .ٌمكياع قلل املطتكبل لدى طالب اجلامعة، إعداد/ الباحجا 
ٜٗيييدف اعكٝييياع إىل تكٝيييِٝ قًيييل اعطيييتكبٌ ييييد٣ طييي٬ب اؾاَعييي١; ٚقيييد اىتُيييد    
ايباحثإ يف إىداد اعكٝاع ى٢ً ايعدٜيد َئ اعصيادز ٖيٞ: اجنطياز ايٓظيسٟ يًدزاضي١،        

ساضيي٘ ٚطييسم تكُٝٝيي٘; ٚأدٚان َٚييا تضييُٓ٘ َيئ تٛضييٝ  يكًييل اعطييتكبٌ َيئ حٝييص أى 
(، َٚكٝييياع قًيييل 2005تكٝيييِٝ قًيييل اعطيييتكبٌ َثيييٌ َكٝييياع قًيييل اعطيييتكبٌ  غيييكا،  

(، َٚكٝيياع قًييل 2010(، َٚكٝيياع قًييل اعطييتكبٌ  خضييس،  2009اعطييتكبٌ  اعػييٝدٞ، 
 (.  2015اعطتكبٌ  أاادٟ، ٚضاعٞ،

َُصييا ١ بصييٛز٠ ايتكسٜييس ايييراتٞ َٛش   65ٜٚتهييٕٛ اعكٝيياع َيئ     ىيي١ ىًيي٢  ( َفييسد٠ 
َفيييسد٠(;  11َفيييسد٠(; ٚاجملييياٍ ا٫جتُييياىٞ    11ضيييبع١ أبعييياد ٖيييٞ اجملييياٍ ايٓفطيييٞ    

 8َفيييسدان(; ٚاجملييياٍ ايدزاضيييٞ     9َفيييسدان(; ٚاجملييياٍ اعٗيييين     7ٚاجملييياٍ ا٭نضيييسٟ   
 َفييسدان(. ٚمت 10َفييسدان(; ٚاجمليياٍ ا٫قتصييادٟ    9َفييسدان(; ٚاجمليياٍ ايصييخٞ   

ّ  ٚض  ٞ  َكٝياع  نيٌ َفيسد٠   أَيا تٓطبيل بدزجي١    ٫ تٓطبيل،  : يٝهيسن  ١بطسٜكي   ٬ ي
  .َتٛضط١، تٓطبل بدزج١ نبا٠

٘  ٚيإلجابي١  ٜٚاخير   َعي٘.  تتٛافيل  ايي   اـاْي١  يف (√) ى٬َي١  ايطايير  ٜضي   ىًٝي
 اختاز إذا " ٚدزجت  بدزج١ نبا٠ تٓطبل " ايبدٌٜ اختاز إذا دزجان  ٬  ايطاير

 "تٓطبل"، ٚتباٚح ايبدٌٜ اختاز إذا ٚاحد٠ ٚدزج١ "بدزج١ َتٛضط١ تٓطبل "ايبدٌٜ

قًيل   ازتفياا  ىًي٢  دييع  ايدزجي١  شادن ، ٚنًُيا 195-65َئ   اعكٝياع  ىًي٢  ايدزجي١ 
 . ايطاير يد٣ اعطتكبٌ

 ( َٔ ط٬ب اؾاَع١،  يِ مت ايتخكيل  130مت تطبٝل اعكٝاع ى٢ً ى١ٓٝ قٛاَٗا  

 ايتايٞ:  ايٓخٛ ى٢ً اعكٝاع  را ايطٝهَٛب١ٜ اـصا٥  َٔ

 ًصدم املكياع بالطسم اآلتية: الصدم: مت التحكل م 
   :صدم احملتوى 

َييييئ ا٭ضييييياتر٠ خييييي ا٤ ( 9 مت حطييييياب  يييييدم ااتييييي٣ٛ  يًُكٝييييياع َييييئ قبيييييٌ 
ٞ فاٍ ىًِ اييٓفظ   يفاعتدصص    ٚايببٝي١ اـا ي١،  ٚايصيخ١ ايٓفطي١ٝ    ايتعًُٝي

ُّٝٛا َد٣ ١َ٤٬َ نيٌ  َفيسد٠  باضيتدداّ َكٝياع      اعهيٕٛ َئ أزبي  ْكيا       Likertق
 ثييٌ "ذٚ  يي١ً نييبا٠"( ، ٚقييدَٛا اقباحيياتِٗ      4" ييا ذٟ  يي١ً" ٚ   1 حٝييص  ثييٌ  

( باْٗييا ٚ ٝكيي١ ايصيي١ً ْٛىييا َييا  أٚ ٚ ٝكيي١   66ٚتعًٝكيياتِٗ. مت اؿهييِ ىًيي٢ ايبٓييٛد اٍ  
 I-CVIايص١ً بػهٌ نبا. مت حطاب َ٪غس  يدم ااتي٣ٛ ىًي٢ َطيت٣ٛ اعفيسد٠       

= 0.90.) 
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 دم التالشمي(:  صدم احملو )الص 
مت اضييتدداّ َكٝيياع قًييل اعطييتكبٌ يييد٣ طيي٬ب اؾاَعيي١ ايييرٟ أىدتيي٘ غييكا          

( ، يف حطييياب  يييدم َكٝييياع قًيييل اعطيييتكبٌ ييييد٣ طييي٬ب اؾاَعييي١ اعنعيييد يف     2005 
َُعاَيٌ ا٫زتبيا  بُٝٓٗيا       ( ٖٚيٞ قُٝي١ دايي١    00859ايدزاض١ اؿاي١ٝ، ٚقد بًغيع قُٝي١ 

ًٝا ىٓييد   ًٝا، اييا ٜػييا إىل متتيي   (، ٖٚيي٢ قُٝيي١ َكبٛييي0001١إحصييا٥ َٚستفعيي١ إحصييا٥
 اعكٝاع بعد٫ن  دم َستفع١  هٔ ا٫ىتداد بٗا.

 :الصدم الراتي 
مت حطاب ايصدم اييراتٞ يًُكٝياع با٫ىتُياد ىًي٢ َعيا٬َن ايثبيان يًُكٝياع        
ٚأبعيييادٙ ايييي  اضيييتدسجع بطسٜكييي١ أيفانسْٚبييياك، حٝيييص وطييير ايصيييدم اييييراتٞ       

 ( ايتايٞ:7ان اعكٝاع، ٚذيو نُا يف اؾدٍٚ  عطاب اؾرز ايببٝعٞ ععاٌَ  ب

 (130(  ايصذم ايزاتٞ ملكٝاغ قًل املظتكبٌ )ٕ=7دذٍٚ )

 ايصذم ايزاتٞ َعاٌَ ايجبات املهٕٛ ّ

 0895 ,913 ايٓفظٞاجملاٍ  1

 0893 ,882 دتُاعٞاجملاٍ اال 2

 0886 ,753 طشٟاجملاٍ األ 3

 0880 ,647 املٗيناجملاٍ  4

 0888 ,777 ذساطٞاجملاٍ اي 5

 0894 ,894 اجملاٍ ايصشٞ 6

 0895 ,895 اجملاٍ االقتصادٟ 7

 0898 ,963 ايذسد١ ايه١ًٝ 

 ٞ( 0098ٖٚ -0080ب    ( إٔ قِٝ ايصدم ايراتٞ تساٚحع َا7  ٜتض  َٔ جدٍٚ
ًٝإق١ُٝ َكبٛي١ َٚستفع١  اعنعد يف ا، اا ٜػا إىل  دم َكٝاع قًل اعطتكبٌ حصا٥

 .١اؿايٝ ايدزاض١

 :االتطام الداخلي 
 ى٢ً ايٓخٛ اٯتٞ: قًل اعطتكبٌحطاب ا٫تطام ايداخًٞ يعبازان َكٝاع مت 

 للنكياع. والدزدة الهلية عبازة نل دزدة بني حطاب معامل االزتباط 
 (130)ٕ= يًُكٝاغ ٚايذسد١ ايه١ًٝات َكٝاغ قًل املظتكبٌ عباس دسد١ بني َعاٌَ االستباط (8دذٍٚ )

َعاٌَ  عباس٠اي

 االستباط

َعاٌَ  عباس٠اي

 االستباط

َعاٌَ  ايعباس٠

 االستباط

َعاٌَ  عباس٠اي

 االستباط

َعاٌَ  ايعباس٠

 االستباط

1 552**, 15 683**, 29 559**, 43 649**, 57 371,** 

2 679**, 16 628**, 30 318**, 44 621**, 58 478,** 

3 608,** 17 480**, 31 549**, 45 244,** 59 546,** 

4 640**, 18 559**, 32 543**, 46 450**, 60 611,** 

5 546**, 19 608**, 33 598**, 47 599**, 61 700,** 

6 -08152 20 555**, 34 378**, 48 506**, 62 644**, 

7 577**, 21 541**, 35 318**, 49 527,** 63 427**, 

8 767**, 22 318**, 36 617,** 50 559**, 64 586**, 

9 672*,* 23 462**, 37 389**, 51 645**, 65 654**, 

10 661**, 24 640**, 38 631,** 52 538**, 66 727**, 

11 609**, 25 594**, 39 541**, 53 671,**   

12 729**, 26 307**, 40 557,** 54 599,**   

13 580**, 27 521**, 41 533**, 55 730**,   

14 660**, 28 665**, 42 552**, 56 683**,   
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 ىبياز٠ ( إٔ الٝي  قيِٝ َعيا٬َن ا٫زتبيا  بي  دزجي١ نيٌ        8ٜتض  َٔ اؾيدٍٚ   
 يا   ٞ( ف6ٗ  عباز٠(، َاىدا اي0001ٚايدزج١ ايه١ًٝ يًُكٝاع قِٝ داي١ ىٓد َطت٣ٛ  

 يريو مت حرفٗا.داي١ 

 يتني إليُ.ت يوالدزدة الهلية للُبعد الرعبازة  نل دزدة بني حطاب معامل االزتباط 
 (130عباسات َكٝاغ قًل املظتكبٌ ٚاألبعاد )ٕ= بني َعاٌَ االستباط: (9) دذٍٚ

 اجملاٍ ايصشٞ اجملاٍ ايذساطٞ اجملاٍ املٗين اجملاٍ اأُلطشٟ اجملاٍ االدتُاعٞ اجملاٍ ايٓفظٞ

سقِ 

 ايعباس٠

َعاٌَ  سقِ ايعباس٠ َعاٌَ االستباط

 االستباط

سقِ 

 ايعباس٠

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 ايعباس٠

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 ايعباس٠

َعاٌَ 

 االستباط

سقِ 

 ايعباس٠

 َعاٌَ االستباط

1 675**, 13 752**, 24 719**, 31 647**, 40 661**, 48 614**, 

2 794**, 14 795**, 25 665**, 32 628**, 41 644**, 49 672**, 

3 741**, 15 809**, 26 613**, 33 648**, 42 687**, 50 764**, 

4 810**, 16 806**, 27 740**, 34 520**, 43 703**, 51 757**, 

5 680**, 17 579**, 28 713**, 35 337**, 44 639**, 52 668**, 

 ,**833 53 ,**331 45 ,**580 36 ,**778 29 ,**743 18 سزفت 6

7 662**, 19 678**, 30 806**, 37 252**, 46 604**, 54 788**, 

8 825**, 20 652**,   38 664**, 47 716**, 55 805**, 

9 719**, 21 690**,   39 248**,   56 774**, 

10 743**, 22 423**,         

11 638**, 23 533**,         

12 771**,           

           اجملاٍ االقتصادٟ

سقممممممممممممممِ 

 ايعباس٠

َعاَمممممممممممممممٌ 

 االستباط

          

57 538**,           

58 685**,           

59 717**,           

60 587**,           

61 860**,           

62 793**,           

63 638**,           

64 799**,           

65 804**,           

66 728**,           

 ىبيياز٠( إٔ الٝيي  قييِٝ َعييا٬َن ا٫زتبييا  بيي  دزجيي١ نييٌ 9ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ   
 (.0001ٓتُٞ إيٝ٘ داي١ ىٓد َطت٣ٛ  ت ٟٚايدزج١ ايه١ًٝ يًُبعد اير

 ُبعد والدزدة الهلية للنكياع. نل دزدة بني حطاب معامل االزتباط 
 قًل املظتكبٌ ٚايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ ُبعذ نٌ دسد١ بني عاٌَ االستباطَُ: (10) دذٍٚ

 َعاٌَ االستباط املهٕٛ ّ 

 اجملاٍ ايٓفظٞ 1
873**, 

 اجملاٍ االدتُاعٞ 2
816**, 

 اجملاٍ اأُلطشٟ 3
740**, 

 اجملاٍ املٗين 4
762**, 

 اجملاٍ ايذساطٞ 5
846**, 

 اٍ ايصشٞاجمل 6
821**, 

 اجملاٍ االقتصادٟ 7
804**, 

( إٔ الٝيي  قييِٝ َعييا٬َن ا٫زتبييا  بيي  دزجيي١ نييٌ ُبعييد   10ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ   
ايصيٛز٠  ( 11 (، ٜٚٛضي  اؾيدٍٚ   0001ٚايدزج١ ايه١ًٝ يًُكٝياع دايي١ ىٓيد َطيت٣ٛ      

 .َكٝاع قًل اعطتكبٌ ى٢ً نٌ ُبعد َٔ أبعادٙ ىبازانايٓٗا١ٝ٥ يتٛشٜ  
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 بعذ  َكٝاغ قًل املظتكبٌ ع٢ً نٌ ُبعذ َٔ أبعادٙ عباساتايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ يتٛصٜع : (11) دذٍٚ

 ( يعذّ داليتٗا6سزف ايعباس٠ )

عذد  أسقاّ ايعباسات أبعاد قًل املظتكبٌ

 ايعباسات

 11 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ايٓفظٞاجملاٍ 

 11 22-21-20-19-18-17-16-15-14-13 -12 دتُاعٞاجملاٍ اال

 7  29-28-27-26-25-24-23 طشٟاجملاٍ األ

 9 38-37-36-35-34-33-32-31-30 املٗيناجملاٍ 

 8  46-45-44-43-42-41-40-39 ذساطٞاجملاٍ اي

 9 55-54-53-52-51-50-49-48-47 اجملاٍ ايصشٞ

 10  65-64-63-62-61-60-59-58-57-56 اجملاٍ االقتصادٟ

 65 إمجايٞ عباسات املكٝاغ

 :ثبات املكياع 
( 12 اضتدداّ َعاٌَ أيفا نسْٚباك ؿطاب  بان اعكٝاع، ٜٚٛضي  اؾيدٍٚ    مت

 َعاٌَ ايثبان يهٌ ُبعد َٔ أبعاد اعكٝاع ٚايدزج١ ايه١ًٝ.  
 ايه١ًٝ ٚايذسد١َكٝاغ قًل املظتكبٌ  أيفا نشْٚباخ ألبعاد ثبات َعاَالت: (12) دذٍٚ

 أيفا نشْٚباخ َعاٌَ ثبات ايُبعذ ّ

 ,913 ايٓفظٞاجملاٍ  1

 ,882 دتُاعٞاجملاٍ اال 2

 ,753 طشٟاجملاٍ األ 3

 ,647 املٗيناجملاٍ  4

 ,777 ذساطٞاجملاٍ اي 5

 ,894 اجملاٍ ايصشٞ 6

 ,895 اجملاٍ االقتصادٟ 7

 ,963 ايذسد١ ايه١ًٝ

( إٔ َعا٬َن ايثبان يٮبعياد ٚايدزجي١ ايهًٝي١ تساٚحيع     12ٜتض  َٔ جدٍٚ        
 يف( ٚالٝعٗييا َعييا٬َن  بييان َكبٛييي١، اييا ٜػييا إىل ايثكيي١  ,963 - ,647َييا بيي   
 .ايتٛ ٌ إيٝٗا َٔ خ٬ٍ اعكٝاع أَهٔ اي ايٓتا٥ج 

فهيييإ ، حطييياب َعاَيييٌ ايثبيييان باضيييتدداّ طسٜكييي١ ايتجص٥ييي١ ايٓصيييف١ٝ نُيييا مت 
ٚبعييد ايتصييخٝ  باضييتدداّ َعادييي١ ضييباَإ بييسإٚ بًيي  َعاَييٌ ايثبييان         ، (0.844 
 هٔ ايٛ ٛم ب٘.( ٖٚٛ َعاٌَ  بان  0.916 

          /الربىامج اإلزغادي لتينية دافعية اإلجنااش وخفاض قلال املطاتكبل لادى طاالب اجلامعاة، إعاداد
 الباحجاٌ.

 :صدم الربىامج اإلزغادي 
قهُي   ( 9 مت حطاب  دم قت٣ٛ اي ْاَج اجنزغيادٟ ٚ ي٬حٝت٘ َئ قبيٌ     

ٞ فياٍ ىًيِ اييٓفظ     َٔ ذٟٚ اـ ٠ ٚا٫ختصيا   يف  ٚايصيخ١ ايٓفطي١ٝ    ايتعًُٝي
ٚايبب١ٝ اـا ١، حٝيص إْٗيِ قياَٛا بتخهيِٝ اي ْياَج َئ حٝيص ٥٬َُي١ اي ْياَج          
يًٗدف ايرٟ ٚض  َٔ أجًي٘، ٥٬َُٚي١ ىيدد اؾًطيان اجنزغياد١ٜ ٚتطًطيًٗا، َٚدتي٘        
ايصَٓٝييي١، َٚٓاضيييب١ ا٭ضيييايٝر ٚايفٓٝيييان اعطيييتدد١َ، َٚٓاضيييب١ قييياٚز اي ْييياَج        

٬حظان أٚ اعكبحيان أٚ ايتعيد٬ٜن ايي  ٜسْٚٗيا     يتخكٝل ا دف َٓ٘، إضاف١ إىل اع
َٓاضب١. ٚبٓا٤ ى٢ً اع٬حظان ٚاٯزا٤ ايي  أبيداٖا ااهُي ، قاَيا ايبياحث  بصٜياد٠       
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ىييدد ا٭ْػييط١ ايتدزٜبٝيي١ يهييٌ جًطيي١، ٚتعييدٌٜ ايصييٝا ١ ايًغٜٛيي١ يييبعق ا٭ٖييداف       
هُي  جنجيسا٤   %( بي  آزا٤ اا 90ٚاات٣ٛ، ٚأخر ايباحث  ْطيب١ اتفيام ٫ تكيٌ ىئ      

ايييتغاان اي٬شَييي١، حٝيييص إٕ ا٭ ًبٝييي١ أبييد٣ َيييد٣ تٛافيييل ا٭ضيييايٝر اعطيييتدد١َ يف   
 بسْاَج دافع١ٝ اجنلاش.

 :التخطيط العاو للربىامج 
تضيئُ ؽطييٝ  اي ْيياَج اجنزغييادٟ ؼدٜييد أٖييداف اي ْيياَج، ٚؼدٜييد اعييد٠       

، ٚشَيئ ايصَٓٝيي١ يً ْيياَج، ٚا٭ضييًٛب ٚايفٓٝييان، ٚنييريو ىييدد جًطييان اي ْيياَج    
 نٌ جًط١، ٚإىداد جدٍٚ ًَد  يطا اؾًطان، ٚايفٓٝان اعطتدد١َ.

   :مصادز بياء الربىامج 
مت بٓييا٤ ٖييرا اي ْيياَج با٫ىتُيياد ىًيي٢ ا٭طييس ايٓظسٜيي١ يًعيي٬ج ايٓفطييٞ ٚايييتعًِ  
ٚايدزاضييان ٚا٭عييا  اييي  اٖتُييع بٛضييٛا دافعٝيي١ اجنليياش بصييف١ ىاَيي١، ٚدافعٝيي١     

 ١، ٚنريو فعاي١ٝ ا٭ضايٝر ايع٬ج١ٝ ٚاجنزغياد١ٜ  اجنلاش ا٭ناد ٞ بصف١ خا
 يف ت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش ٚخفق قًل اعطتكبٌ.

   :التصوز اليظسي للربىامج 
َيئ خيي٬ٍ اجنطيياز ايٓظييسٟ ٚايدزاضييان ايطييابك١ مت ٚضيي  تصييٛز ْظييسٟ غيياٌَ          
ٌأ فعييياٍ يف ؼدٜيييد أٖيييداف اي ْييياَج       ٭بعييياد دافعٝييي١ اجنلييياش، ٚاييييرٟ ضييياِٖ بػيييه

دتًفييي١، ٚذييييو َييئ خييي٬ٍ تٛىٝييي١ ايطييي٬ب بفٗيييّٛ ايدافعٝييي١ ٚقًيييل       ٚأْػيييطت٘ اع
اعطتكبٌ، ٚاٯ از ايطًب١ٝ ٫نفاض دافع١ٝ اجنلاش، ٚتيدزٜر ايطي٬ب ىًي٢ اعٗيازان     
ايدزاضيييي١ٝ، ٚنٝفٝيييي١ ايتعاَييييٌ َيييي  قًييييل اعطييييتكبٌ، ٚاضييييتثاز٠ حاجيييياتِٗ يًٓجيييياح،  

 طٝ .ٚايبنٝص ى٢ً قدزاتِٗ، ٚت١ُٝٓ ايدافع١ٝ ايرات١ٝ َٔ خ٬ٍ ايتد

 :األضظ اليت يكوو عليَا الربىامج 
        ٌٜا٭ضظ ايعا١َ: ٚتتُثٌ يف ىد٠ َبياد٨ َٓٗيا: قابًٝي١ ايطيًٛى اجنْطياْٞ يًتعيد

ىئ طسٜييل تغييٝا ايعٛاَييٌ اعيي٪ س٠ فٝي٘ أٚ تُٓٝتٗييا ٚتعصٜصٖييا، ٚانتطيياب ايطييًٛى   
اجنْطيياْٞ  ييف١ ايثبييان ايٓطيييب ٚإَهاْٝيي١ ايتٓبيي٪ بيي٘، َٚسْٚيي١ ايطييًٛى اجنْطيياْٞ      

ٚحك٘ يف ايتٛجٝ٘ ٚاجنزغاد، الاىٞ، ٚاضتعداد ايفسد يًتٛجٝ٘ ٚاجنزغاد  -فسدٟ
نريو َٔ ا٭ضظ ايعا١َ اي  تكّٛ ىًٝٗا بيساَج اجنزغياد ايٓفطيٞ َبيدأ تكبيٌ      
ايعٌُٝ، َٚبدأ اضتُساز ى١ًُٝ اجنزغاد، ٚإٔ ايدٜٔ زنٔ أضاضٞ يف ى١ًُٝ تٛجٝ٘ 
ٚإزغاد اجنْطإ، باجنضاف١ إىل ضسٚز٠ َساىا٠ غدص١ٝ ايعٌُٝ َٚعياٜا اؾُاىي١   

 (. 2005ٚايكِٝ أ ٓا٤ تعدٌٜ ايطًٛى أٚ تُٓٝت٘  شٖسإ، ٚا٫ػاٖان ايطا٥د٠ 
      ،ٞا٭ضييظ ايفًطييف١ٝ: ٖٚييٞ َساىييا٠ طبٝعيي١ اجنْطييإ، ٚأخ٬قٝييان اجنزغيياد ايٓفطيي

ٚنيييريو ا٭ضييييظ ايٓفطييي١ٝ ا٭خييييس٣ َثييييٌ ايهْٝٓٛييي١ ٚايصيييياٚز٠ ٚاؾُايٝييييان    
ٚاعٓطل. ٚيريو فاي ْياَج اجنزغيادٟ هير إٔ ٜساىيٞ طبٝعي١ ايٓطيل ايفًطيفٞ        

عسحًييي١ ايييي   يييس بٗيييا ا٭فيييساد، عٝيييص ويييس  ىًييي٢ ىيييدّ حيييدٚ  أٟ  اـيييا  با
تٓيياقق بيي  أٖييداف اي ْيياَج ٚفٓٝاتيي٘ ٚبيي  خصييا٥  ا٭فييساد اعطييتفٝدٜٔ َيئ     
اي ْاَج ٚأٖدافِٗ يف اؿٝا٠، ايي  تتُثيٌ يف ز بيتِٗ أٚ ز بي١ اايٝط  بٗيِ يف       
ايتغًييير ىًييي٢ َػيييه٬تِٗ، ٚذييييو يًٛ يييٍٛ إىل أفضيييٌ ايٛضيييا٥ٌ ايييي  تٓاضييير        

 (.2008قدزاتِٗ ٚإَهاْٝاتِٗ  ايعا ٞ، 
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          ا٭ضظ ايٓفطي١ٝ ٚايببٜٛي١: ُتػيا إىل َساىيا٠ بيساَج اجنزغياد ايٓفطيٞ يػدصي١ٝ
ايعٌُٝ ٚيًفسٚم ايفسد١ٜ، ٚايفسٚم ب  اؾٓط ، َٚطاير ايُٓٛ ىٓد ؽطٝطٗا 
ٚؼدٜد أٖدافٗا ٚاختٝاز ايطسٜك١ ٚايفٓٝان اجنزغاد١ٜ ٚا٭ْػط١ اي  تتضيُٓٗا  

( إٔ بييساَج اجنزغيياد ايٓفطييٞ  2003(. ٚأضيياف  ييبخٞ  2008 ايعييا ٞ،  اييي اَج
هيير إٔ تتفييل َيي  ايفًطييف١ ايببٜٛيي١ يًُ٪ضطيي١ ايتعًُٝٝيي١، ٚإٔ ٜهييٕٛ اجنزغيياد        
ًُا  ييا، ٚاؿييس  ىًيي٢ إٔ    جيص٤ًا ٫ ٜتجييصأ َيئ ايعًُٝيي١ ايتعًُٝٝيي١، َٚهُي٬  َٚييدى

  ٕ ُٜهًييف بييا ٫  تهييٕٛ اعٗيياّ اعًكييا٠ ىًيي٢ ىيياتل نييٌ فييسد يف َطييت٣ٛ قدزاتيي٘، دٚ إٔ 
 ٜك٣ٛ ىًٝ٘.  

 :املبادئ اليت جيب مساعاتَا عيد تيفير اجللطات التدخلية 
    ٔاعٓاقػييان اعفتٛحيي١ َيي  اعػييازن  باي ْيياَج، ٚخا يي١  يف اؾًطييان ا٭ٚىل َيي

 اي ْاَج ٚاعطا١ُٖ يف ؼدٜد ا٭ٖداف.
  ايتغرٜيي١ ايساجعيي١ َيئ خيي٬ٍ َساجعيي١ َييا مت يف اؾًطيي١ ايطييابك١ َيي  اعػييازن  

 باي ْاَج.
      زبيي  اؾًطيي١ ايطييابك١ باؾًطيي١ اؿايٝيي١ يًُطيياىد٠ ىًيي٢ ؼكٝييل ايتهاَييٌ بيي

 جًطان اي ْاَج.
       تعًييييِٝ اعػييييازن  باي ْيييياَج اعٗييييازان ٚا٫ضييييباتٝجٝان ٚايفٓٝييييان اؾدٜييييد٠

ٚايتييدزٜر ىًٝٗييا ٚغييسحٗا يٝطييتٛىبٖٛا، َيي  َساىييا٠ ايتييدزج يف ايتييدزٜر حتيي٢ ٫  
 عًٌ ٚاجنحبا .ُٜصاب اعطبغد بايٝاع ٚا

 .تًدٝ  يهٌ َا جا٤ يف اؾًط١ َٚا مت فٝٗا 
       تكٝييِٝ اعػييازن  يف اي ْيياَج يًجًطيي١ َٚييا مت فٝٗييا َٚكييداز اضييتفادتِٗ َٓٗييا

ًٗا ٭ٖدافِٗ، َٚكبحاتِٗ حٍٛ اؾًطان ايكاد١َ.  ٚؼكٝك
      تكييدِٜ ٚاجبييان َٓصيٝيي١ يًُػييازن  باي ْيياَج يف نييٌ جًطيي١ بييا ٜييستب  َيي

 ٜهٕٛ ي٘ دٚز فعاٍ يف ت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش يدِٜٗ.أٖداف اي ْاَج ٚ

 :أٍداف الربىامج 
 :اهلدف العاو للربىامج 

تُٓٝيي١ دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نيياد ٞ، ٚخفييق قًييل اعطييتكبٌ يييد٣ اعػييازن  يف     
 ايدزاض١ أىضا٤ اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ.

 :األٍداف اإلدسا ية للربىامج 
    ُٜعسف ايط٬ب اعػازن  أىضيا٤ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ َفٗيّٛ ٚأبعياد دافعٝي١     إٔ 

 اجنلاش ٚاعػه٬ن اعبتب١ ى٢ً انفاض دافع١ٝ اجنلاش.
       إٔ ٜييرنس ايطيي٬ب اعػييازن  أىضييا٤ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ ايٓظسٜييان اعفطييس٠

 يدافع١ٝ اجنلاش، ٚخصا٥  ا٭فساد ايرٜٔ ٜتُتعٕٛ بدافع١ٝ اجنلاش.
   ُٜييييدزى ايطيييي٬ب اعػييييازن  أىضييييا٤ اجملُٛىيييي١ ا يتجسٜبٝيييي١ َفٗييييّٛ اعثييييابس٠  إٔ 

 ٚأُٖٝتٗا ٚأمناطٗا.
        ُٜطّبييل ايطيي٬ب اعػييازن  أىضييا٤ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ اـطييٛان ايعًُٝيي١ إٔ 

 ٫نتطاب َٗازان اعثابس٠.
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   ٌإٔ ٜتدزب ايط٬ب اعػازن  أىضا٤ اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ ى٢ً خطٛان َٚساحي
 ا٫ضتك٬ي١ٝ ٚ ٫ٛ  يتخكٝل دافع١ٝ اجنلاش.

  ّٝيييص ُُٜ ايطييي٬ب اعػيييازن  أىضيييا٤ اجملُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ بييي  ايتعيييإٚ َييي         إٔ 
 اٯخسٜٔ ٚايتٛانٌ ى٢ً اٯخسٜٔ.

        إٔ ٜيييرنس ايطييي٬ب اعػيييازن  أىضيييا٤ اجملُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ َ٪غيييسان قٝييياع
 ٚتكِٝٝ اعٓافط١.

        ّٝص ايط٬ب اعػازن  أىضيا٤ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ بي  اجمليا٫ن اعدتًفي١ ُُٜ إٔ 
 يًُٓافط١.

  ُٕٜدزى ايط٬ب اعػازن  أىضيا٤ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ َفٗيّٛ قًيل اعطيتكبٌ       أ
 ٚأْٛاا ايكًل َٚطتٜٛات٘.

     ّٝييييص ايطيييي٬ب اعػييييازن  أىضييييا٤ اجملُٛىيييي١ ايتجسٜبٝيييي١ بيييي  ايتفطيييياان ُُٜ إٔ 
 ايٓظس١ٜ يًكًل.

     ُٜييدزى ايطيي٬ب اعػييازن  أىضييا٤ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ ايع٬قيي١ بيي  دافعٝيي١ إٔ 
 عطتكبٌ.اجنلاش ٚقًل ا

   ُٜييدزى ايطيي٬ب اعػييازن  أىضييا٤ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ ايع٬قيي١ بيي  اعٗييازان إٔ 
 ايدزاض١ٝ ٚى٬قتٗا بدافع١ٝ اجنلاش ٚقًل اعطتكبٌ.

        إٔ ٜييرنس ايطيي٬ب اعػييازن  أىضييا٤ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ ايع٬قيي١ اعيي٪ س٠ يف
 انفاض دافع١ٝ اجنلاش ٚازتفاا قًل اعطتكبٌ.

 ُٜطّبل ايط ٬ب اعػازن  أىضا٤ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ َٗياز٠ اضيتثاز٠ دافعٝي١      إٔ 
 اجنلاش ا٭ناد ٞ َٔ خ٬ٍ اضباتٝجٝان ايس ب١ يف ايٓجاح.

    ُٜعّسف ايط٬ب اعػازن  أىضا٤ اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ ىٓا س ٚأزنيإ َٗياز٠ إٔ 
 .١ؼٌُ اعط٪ٚيٝ

     ُٜطّبييل ايطيي٬ب اعػييازن  أىضييا٤ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ خ طييٛان ايتٛظٝييف  إٔ 
 ايفعاٍ جنداز٠ ايٛقع.

        ُٜطّبيييل ايطييي٬ب اعػيييازن  أىضيييا٤ اجملُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ أضيييايٝر ٚفٓٝيييان إٔ 
 َٛاج١ٗ قًل اعطتكبٌ  حٌ اعػه٬ن(.

 .ُٜطّبل ايط٬ب اعػازن  أىضا٤ اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ َٗاز٠ َساقب١ ايران  إٔ 

 :مساحل تطبيل الربىامج 
   خضييا يً ْيياَج(: ٖٚييٞ َسحًيي١ ت٦ٝٗيي١ َيئ خيي٬ٍ       اعسحًيي١ ايت٦ٝٗيي١  ايبييد٤ ٚايت

اختٝاز أىضا٤ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ حٝيص مت َساىيا٠ ايتجياْظ ٚايتُا يٌ بٝٓٗيا،        
ٚبٓا٤ ى٬ق١ إزغاد١ٜ أضاضيٗا ايثكي١ ٚا٫حيباّ. ٚايبيد٤ يف غيسح أٖيداف اي ْياَج        
ٚا٭ضييييًٛب ٚايطسٜكيييي١ اجنزغيييياد١ٜ ٚاعييييد٠ ايصَٓٝيييي١ يً ْيييياَج، ٚايكٝيييياع ايكبًييييٞ  

زن  باي ْييياَج ندييي  قاىيييدٟ ٜٓطًيييل َٓييي٘ اي ْييياَج، ٚتتُثيييٌ ٖيييرٙ يًُػيييا
 اعسح١ً يف اؾًط١ ا٭ٚىل.

     َسح١ً ا٫ْتكاٍ: ٜتِ يف ٖرٙ اعسح١ً ايتعاقد َ  ايط٬ب َئ أجيٌ ا٫ضيتُساز يف
اي ْاَج اجنزغادٟ، ٚتعسٜف ايط٬ب باي ْاَج اجنزغادٟ ٚأٖداف٘، ٚا٫تفيام َي    

اَج اجنزغييادٟ ىًي٢ َساحييٌ َتعيدد٠، ٚمتثًييٗا   ايطي٬ب ىًيي٢ نٝفٝي١ تٓفٝيير اي ْي   
 اؾًطان ايثا١ْٝ ٚايثايث١.
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          َسحًيي١ ايعُييٌ  ايتٓفٝيير(: ٜييتِ ايتٓفٝيير ايفعًييٞ يً ْيياَج ٖٚييٞ َسحًيي١ تغييٝا
ٚتعدٌٜ أفهاز ٚضًٛى اعػازن  ٚت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش يدِٜٗ َٔ خ٬ٍ تطبٝل 

اليياىٞ، ٚمتثًييٗا  ايفٓٝييان اجنزغيياد١ٜ ٚاازضيي١ أْػييط١ اي ْيياَج بػييهٌ فييسدٟ أٚ
 اؾًطان َٔ ايسابع١ حت٢ اؾًط١ ايثا١ْٝ ٚايعػسٕٚ. 

        َ٘سح١ً ايتكِٜٛ: ٖٚٞ َسح١ً تكِٜٛ اي ْياَج يف نيٌ خطي٠ٛ َئ خطيٛان بٓا٥ي
َٔ بدا١ٜ ؽطٝط٘ ٚحت٢ ا٫ْتٗا٤ َئ تطبٝكي٘; يًتعيسف ىًي٢ َطيت٣ٛ فعايٝتي٘       

ٍ إىيياد٠ يف ؼكٝييل أٖييداف ايدزاضيي١ ٚايٛ ييٍٛ يًٓتييا٥ج اعسجيي٠ٛ، ٚذيييو َيئ خيي٬   
تطبٝييل أدٚان ايدزاضيي١ عكازْييي١ ْتييا٥ج ايكٝيياع ايبعيييدٟ بٓتييا٥ج ايكٝيياع ايكبًيييٞ       

 ٚمتثًٗا اؾًط١ ايثايث١ ٚايعػسٕٚ.
      َِسحًيي١ اعتابعيي١  ايتكييِٜٛ ايتتبعييٞ(: ٖٚييٞ اعسحًيي١ ا٭خييا٠ ٚايٓٗا٥ٝيي١ حٝييص ٜييت

ش ايتخكل َٔ اضتُساز١ٜ ايٓتا٥ج اجنهاب١ٝ ٚأ س اي ْاَج يف ت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلا
ٚخفييق قًييل اعطييتكبٌ يييد٣ ايطيي٬ب اعػييازن ، ٚمت ذيييو َيئ خيي٬ٍ تطبٝييل      
َكٝاع دافع١ٝ اجنلاش َٚكٝاع قًل اعطتكبٌ بعد َسٚز غٗس ْٚصيف َئ اْتٗيا٤    
اي ْيياَج ٚتطبٝييل ايكٝيياع ايبعييدٟ،  ييِ تكييازٕ ْتييا٥ج ايكٝيياع ايتتبعييٞ بٓتييا٥ج       

خطيئ بعييد  ايكٝيياع ايبعييدٟ ٚيف ضيي٥ٛٗا ٜييتِ اؿهييِ ىًيي٢ َطييت٣ٛ اضييتُساز ايت       
 اْتٗا٤ اي ْاَج.

 :اجلدول الصمين للربىامج 
( أضابٝ ، بٛاقي   8( جًط١، ٚقد اضتُس تٓفٝرٙ ى٢ً َد٣  23تهٕٛ اي ْاَج َٔ  

ًٝا، َٚد٠ اؾًط١    ( دقٝك١. 50-45 ٬  جًطان أضبٛى

   :الفئة املطتَدفة للربىامج 
ذٟٚ  طيي٬ب قطييِ ايببٝيي١ اـا يي١ ظاَعيي١ اجنَيياّ قُييد بيئ ضييعٛد اجنضيي١َٝ٬   

اععييدٍ ايبانُييٞ اعييٓدفق ٚايييرٜٔ حصييًٛا ىًيي٢ دزجييان َٓدفضيي١ ىًيي٢ َكٝيياع  
دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نيياد ٞ  إىييداد ايباحثييإ(، ٚدزجييان َستفعيي١ ىًيي٢ َكٝيياع قًييل  

 اعطتكبٌ  إىداد ايباحثإ(.

 :الطسيكة واألضلوب والفييات املطتخدمة يف الربىامج 
مت تطبٝييل اي ْيياَج بصييٛز٠ الاىٝيي١ ىًيي٢ أفييسد اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ يًدزاضيي١،   
ٚذييو بٗيدف تُٓٝي١ دافعٝي١ اجنليياش ٚخفيق قًيل اعطيتكبٌ; ٚييريو مت اضييتدداّ         
ايفٓٝييان ايتايٝيي١:  اااضييس٠، اؿييٛاز ٚاعٓاقػيي١، ايٛاجيير اعٓصيييٞ، ايتعصٜييص، ايتغرٜيي١     

ييرٖين، يعير اييدٚز، اؿيص ايًفظيٞ،      ايساجع١، ايُٓرج١، ايتعًِ ايتعياْٚٞ، ايعصيف ا  
 ا٫يتصاّ ٚاجن ساز(. 

 :األدوات املطتخدمة يف الربىامج 
أٚزام ىٌُ، ًَصكان، ىسٚض تكد ٝي١، فٝيدٜٖٛان تعًُٝٝي١     –نتٝر اي ْاَج 

ٚإزغاد١ٜ، أق٬ّ ضيبٛز٠، اضيتُاز٠ تكيِٜٛ اؾًطي١، اضيتُاز٠ تكٝيِٝ اي ْياَج، َكٝياع         
 بٌ، اضتُازان ايٛاجر اعٓصيٞ.دافع١ٝ اجنلاش، َكٝاع قًل اعطتك

 :تكويه الربىامج 
           تكيِٜٛ َبيد٥ٞ: ٚذييو َئ خي٬ٍ إجيسا٤ ايكٝياع ايكبًيٞ يًُجُٛىي١ ايتجسٜبٝيي١

 يتخدٜد دزجاتِٗ ى٢ً َكٝاضٞ دافع١ٝ اجنلاش ٚقًل اعطتكبٌ.
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     تكييِٜٛ ْٗييا٥ٞ: بعييد ا٫ْتٗييا٤ َيئ تطبٝييل اي ْيياَج ٚذيييو يًتعييسف ىًيي٢ فعايٝيي١
اعطييتدد١َ َيئ خيي٬ٍ َكازْتٗييا بدزجيي١ اعػييازن  أىضييا٤   اي ْيياَج ٚايفٓٝييان 

 اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ يف َسح١ً ايكٝاع ايكبًٞ.
          ٌتكِٜٛ تتبعٞ: حٝيص مت تطبٝيل َكٝياع دافعٝي١ اجنلياش، َٚكٝياع قًيل اعطيتكب

بعيد َيسٚز غيٗس ْٚصيف َئ اْتٗيا٤ تطبٝيل اي ْياَج، ٚمت َكازْي١ ْتيا٥ج ايكٝيياع           
يد٣ أىضا٤ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ يًتعيسف ىًي٢      ايبعدٟ بٓتا٥ج ايكٝاع ايتتبعٞ

د٫يييي١ ايفيييسٚم بييي  ايتطبيييٝك  ٚىًييي٢ اضيييتُساز أ يييس اي ْييياَج يف تُٓٝييي١ دافعٝييي١  
 اجنلاش ٚخفق قًل اعطتكبٌ. 

 :ىتا ج الدزاضة ومياقػتَا وتفطريٍا 
   :ىتا ج الفسض األول 

ْيي  ايفييسض ا٭ٍٚ ىًيي٢ أْيي٘: "تٛجييد فييسٚم ذان د٫ييي١ احصييا١ٝ٥ بيي  َتٛضييطٞ     
ايكٝاض  ايكبًٞ ٚايبعدٟ يًُجُٛى١ ايتجسٜب١ٝ يف ايدزجي١ ايهًٝي١ عكٝياع دافعٝي١     

 ٞ ٟ   اجنلييياش ا٭نييياد  "، ٚيًتخكيييل َييئ ٖيييرا ايفيييسض مت    يصييياحل ايكٝييياع ايبعيييد
 ( اٯتٞ:13اضتدداّ اختباز "ن" يعٝٓت  َستبطت  نُا ٜتض  يف اؾدٍٚ  

 ايكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ تٛططٞق١ُٝ "ت" ٚداليتٗا اإلسصا١ٝ٥ يًفشٚم بني َ: (13) دذٍٚ

 األنادميٞ  دافع١ٝ اإلجناص ايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ ايتذشٜب١ٝ يف ع١ًُذُٛي

 

ايذسد١ 

ايه١ًٝ 

يذافع١ٝ 

 اإلجناص

 

   كٝاغاي

 

 ايعذد

 

 املتٛطط

 االحنشاف

 املعٝاسٟ

 

 "ت" ق١ُٝ

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

 

 

َكذاس 

سذِ 

 ايتأثري

  14814 76884 32 ايكبًٞ

7845 

 

 

0801 

 

08641 

 

 7891 97831 32 ايبعذٟ نبري

(، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    7045( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  13ٜتض  َٔ جدٍٚ  
(، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ أْي٘         0001َطت٣ٛ  

( بييي  َتٛضيييطٞ ايكٝاضييي  0001"تٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ ىٓيييد َطيييت٣ٛ   
ٚايبعييدٟ يًُجُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ يًدزجيي١ ايهًٝيي١ يدافعٝيي١ اجنليياش يصيياحل      ايكبًييٞ 

ايتطبٝيييل ايبعيييدٟ.ٚيكٝاع حجيييِ ايتيييا ا اييييرٟ أحد تييي٘ اععاؾييي١ ايتجسٜبٝييي١ مت     
( َئ ايتبيأٜ ايهًيٞ    0001حطاب َسبي  إٜتيا، حٝيص ٜيدٍ ايتيا ا اييرٟ ٜفطيس حيٛايٞ         

ايتبييأٜ ايهًييٞ ىًيي٢ ( َيئ 0006ىًيي٢ تييا ا ضيي٦ٌٝ، بُٝٓييا ٜييدٍ ايتييا ا ايييرٟ ٜفطييس   
( فيانثس ىًي٢ تيا ا    0015تا ا َتٛض ، يف حي  ٜيدٍ ايتيا ا اييرٟ ٜفطيس حيٛايٞ        

 (.248، 2011نبا َساد،

اي ْاَج اجنزغادٟ يف ايدزج١ ايه١ًٝ  َسب  إٜتا( إٔ ق١ُٝ 13ٜٚتض  َٔ جدٍٚ  
ٜ   00641يدافع١ٝ اجنلاش بًغع   ٔ ( ٖٚٛ حجِ تا ا نبا; ٖٚرا ٜعيين إٔ ْطيب١ ايتبيا

اؿكٝكٞ يًُتغا اعطتكٌ  اي ْاَج اجنزغادٟ( يف ايدزج١ ايه١ًٝ يدافعٝي١ اجنلياش   
 %(.64ٚ ًع إىل  

 :ىتا ج الفسض الجاىي 

ْ  ايفسض ى٢ً أْ٘ "تٛجد فسٚم ذان د٫ي١ احصيا١ٝ٥ بي  َتٛضيطٞ ايكٝاضي      
ايكبًيييٞ ٚايبعيييدٟ يًُجُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ يف ننيييٌ ُبعيييد َييئ أبعييياد دافعٝييي١ اجنلييياش   
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ا٭نييياد ٞ  اعنثيييابس٠، ا٫ضيييتك٬ٍ، اعٓافطييي١، ايس بييي١ يف ايٓجييياح ٚايتفيييٛم، ؼُيييٌ       
ٟ اعطييي٦ٛي١ٝ، تكيييدٜس أُٖٝييي١ ايٛقيييع(   "، ٚيًتخكيييل َييئ ٖيييرا  يصييياحل ايكٝييياع ايبعيييد

( 14ايفسض مت اضتدداّ اختباز "ن" يعٝٓيت  َيستبطت  نُيا ٜتضي  يف اؾيدٍٚ       
 اٯتٞ:

 ايكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ يًفشٚم بني َتٛططٞ ق١ُٝ "ت" ٚداليتٗا اإلسصا١ٝ٥:  (14) دذٍٚ

 دافع١ٝ اإلجناص أبعاد َكٝاغ ايتذشٜب١ٝ يف ع١ًُذُٛي

أبعاد 

ايذافع١ٝ 

 يإلجناص

 االحنشاف املتٛطط ايعذد   كٝاغاي

 املعٝاسٟ

َظت٣ٛ  "ت" ق١ُٝ

 ايذالي١

 

 

َكذاس 

سذِ 

 ايتأثري

  2809 11859 32 ايكبًٞ ُبعذ املجابش٠ 

10804 

 

0801 

 

0876 

 

 2888 16812 32 ايبعذٟ نبري

ُبعذ 

 االطتكالٍ 

  2853 13856 32 ايكبًٞ

7893 

 

0801 

 

0866 

 

 2869 18853 32 ايبعذٟ نبري

  2819 10893 32 ايكبًٞ ُبعذ املٓافظ١ 

5838 

 

0801 

 

0848 

 

 1893 13875 32 ايبعذٟ نبري

ُبعذ ايشغب١ 

 يف ايٓذاح

  2845 12837 32 كبًٞاي

3819 

 

0801 

 

0824 

 

 1872 13890 32 بعذٟاي نبري

ُبعذ حتٌُ 

 املظ٦ٛي١ٝ

  2891 12856 32 كبًٞاي

3806 

 

0801 

 

0823 

 

 2862 14812 32 بعذٟاي نبري

ُبعذ تكذٜش 

أ١ُٖٝ 

 ايٛقت  

  3856 15881 32 كبًٞاي

5876 

 

0801 

 

0851 

 

 3810 20887 32 بعذٟاي نبري

(، ٖٚييٞ قُٝيي١ داييي١ إحصييا٥ٝا    10004( إٔ قُٝيي١ "ن" بًغييع   14 ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ  
(، ٖٚرا ٜعين زفق ايفسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ     0001ىٓد َطت٣ٛ  

ٟ  ايكبًييٞ ايكٝاضيي  َتٛضييطٞ بيي  إحصييا١ٝ٥ د٫ييي١ ذان أْيي٘ "تٛجييد فييسٚم    ٚايبعييد
 اعثابس٠ يصاحل ايتطبٝل ايبعدٟ". ُبعد يف ايتجسٜب١ٝ يًُجُٛى١

ؿجِ تا ا اي ْاَج اجنزغيادٟ   َسب  إٜتا( إٔ ق١ُٝ 14نُا ٜتض  َٔ جدٍٚ  
( ٖٚٛ حجِ تيا ا نيبا; ٖٚيرا ٜعيين إٔ     0076يف ُبعد اعثابس٠ يدافع١ٝ اجنلاش بًغع  

ْطيييب١ ايتبيييأٜ اؿكٝكيييٞ يًُيييتغا اعطيييتكٌ  اي ْييياَج اجنزغيييادٟ( يف ُبعيييد اعثيييابس٠   
 %(.76يدافع١ٝ اجنلاش ٚ ًع إىل  

(، ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إحصا٥ٝا  ىٓد 7093( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  14ٜٚتض  َٔ جدٍٚ  
(، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ أْي٘         0001َطت٣ٛ  

 ٚايبعييييدٟ ايكبًييييٞ ايكٝاضيييي  َتٛضييييطٞ بيييي  إحصييييا١ٝ٥ د٫ييييي١ ذان "تٛجييييد فييييسٚم
نُيا ٜتضي     بعيدٟ". ا٫ضيتك٬ٍ يصياحل ايتطبٝيل اي    ُبعيد  يف ايتجسٜب١ٝ يًُجُٛى١

ؿجييِ تييا ا اي ْيياَج اجنزغييادٟ يف ُبعييد ا٫ضييتك٬ٍ يدافعٝيي١      َسبيي  إٜتييا إٔ قُٝيي١ 
( ٖٚٛ حجِ تا ا نبا; ٖٚرا ٜعين إٔ ْطيب١ ايتبيأٜ اؿكٝكيٞ    0066اجنلاش بًغع  

يًُتغا اعطتكٌ  اي ْاَج اجنزغادٟ( َٔ ُبعيد ا٫ضيتك٬ٍ يدافعٝي١ اجنلياش ٚ يًع      
 %(.66إىل  

(، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    5038( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  14جدٍٚ   ٜتض  َٔ
(، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ أْي٘         0001َطت٣ٛ  
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 ايكٝاضييي  ( بييي  َتٛضيييط0001ٞ"تٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ ىٓيييد َطيييت٣ٛ   
 تطبٝل ايبعدٟ".اعٓافط١ يصاحل اي ُبعد يف ايتجسٜب١ٝ يًُجُٛى١ ٚايبعدٟ ايكبًٞ

ؿجِ تا ا اي ْاَج اجنزغادٟ يف ُبعد اعٓافطي١   َسب  إٜتانُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ 
( ٖٚٛ حجيِ تيا ا نيبا; ٖٚيرا ٜعيين إٔ ْطيب١ ايتبيأٜ        0048يدافع١ٝ اجنلاش بًغع  

اؿكٝكٞ يًُيتغا اعطيتكٌ  اي ْياَج اجنزغيادٟ( يف ُبعيد اعٓافطي١ يدافعٝي١ اجنلياش         
 %(.48ٚ ًع إىل  

(، ٖٚٞ ق١ُٝ داي١ إحصا٥ٝا  ىٓد 3019( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  14ٜتض  َٔ جدٍٚ  ٚ
(، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ أْي٘         0001َطت٣ٛ  

 ( بييي  َتٛضيييطٞ ايكٝاضييي 0001"تٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ ىٓيييد َطيييت٣ٛ   
ايٓجياح ٚايتفيٛم يصياحل    ايس بي١ يف   ُبعيد  يف ايتجسٜبٝي١  يًُجُٛى١ ٚايبعدٟ ايكبًٞ

ؿجِ تا ا اي ْاَج اجنزغيادٟ   َسب  إٜتانُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ  ايتطبٝل ايبعدٟ".
( ٖٚييٛ حجييِ تييا ا نييبا;   0024يف ُبعييد ايس بيي١ يف ايٓجيياح يدافعٝيي١ اجنليياش بًغييع     

ٖٚييرا ٜعييين إٔ ْطييب١ ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  اي ْيياَج اجنزغييادٟ( يف     
 %(.24يٓجاح يدافع١ٝ اجنلاش ٚ ًع إىل  ُبعد ايس ب١ يف ا

(، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    3006( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  14ٜتض  َٔ جدٍٚ  
(، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ أْي٘         0001َطت٣ٛ  

 ( بييي  َتٛضيييطٞ ايكٝاضييي 0001"تٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ ىٓيييد َطيييت٣ٛ   
ؼُييٌ اعطيي٦ٛي١ٝ يصيياحل ايتطبٝييل  ُبعييد يف ايتجسٜبٝيي١ يًُجُٛىيي١ ٚايبعييدٟ ايكبًييٞ

ؿجيِ تيا ا اي ْياَج اجنزغيادٟ يف ُبعيد       َسبي  إٜتيا  نُا ٜتض  إٔ قُٝي١   ايبعدٟ".
( ٖٚيٛ حجيِ تيا ا نيبا; ٖٚيرا ٜعيين       0023ؼٌُ اعط٦ٛي١ٝ يدافع١ٝ اجنلاش بًغيع   

زغييادٟ( يف ُبعييد ؼُييٌ  إٔ ْطييب١ ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  اي ْيياَج اجن   
 %(.23اعط٦ٛي١ٝ يدافع١ٝ اجنلاش ٚ ًع إىل  

(، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    5076( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  14ٜتض  َٔ جدٍٚ  
( يصيياحل اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١، ٖٚييرا ٜعييين زفييق ايفييسض ايصييفسٟ    0001َطييت٣ٛ  

( 0001د َطيت٣ٛ   ٚقبٍٛ ايفسض ايبدٌٜ، أٟ أْ٘ "تٛجد فسٚم ذان د٫ي١ إحصا١ٝ٥ ىٓ
ٞ  بيي  َتٛضييطٞ ايكٝاضيي    تكييدٜس   ُبعييد  يف ايتجسٜبٝيي١  يًُجُٛىيي١  ٚايبعييدٟ ايكبًيي

ؿجييِ  َسبيي  إٜتييانُييا ٜتضيي  إٔ قُٝيي١  أُٖٝيي١ ايٛقييع يصيياحل ايتطبٝييل ايبعييدٟ". 
( 0051تا ا اي ْاَج اجنزغادٟ يف ُبعد تكدٜس أ١ُٖٝ ايٛقع يدافعٝي١ اجنلياش بًغيع     

 إٔ ْطييب١ ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  ٖٚييٛ حجييِ تييا ا نييبا; ٖٚييرا ٜعييين  
 اي ْييياَج اجنزغيييادٟ( يف ُبعيييد تكيييدٜس أُٖٝييي١ ايٛقيييع يدافعٝييي١ اجنلييياش ٚ يييًع إىل    

 51.)% 

   :ىتا ج الفسض الجالح 
ْييي  ايفيييسض ىًييي٢ أْييي٘ "٫ تٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ بييي  َتٛضيييطٞ        

يهًٝييي١ عكٝييياع   ايكٝاضييي  ايبعيييدٟ ٚايتتبعيييٞ يًُجُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ يف ايدزجييي١ ا     
 يدافع١ٝ اجنلاش ا٭ناد ٞ".
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ٚيًتخكييل َيئ  ييخ١ ٖييرا ايفييسض مت اضييتدداّ اختبيياز "ن" يعٝٓييت  َييستبطت  
 :( اٯت15ٞنُا يف اؾدٍٚ  

ايكٝاطني ايبعذٟ ٚايتتبعٞ ق١ُٝ "ت" ٚداليتٗا اإلسصا١ٝ٥ يًفشٚم بني َتٛططٞ : (15) دذٍٚ

 دافع١ٝ اإلجناصايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ  يف يًُذُٛع١ ايتذشٜب١ٝ

 ايذسد١ 

ايه١ًٝ يذافع١ٝ 

 اإلجناص

 االحنشاف املتٛطط ايعذد اجملُٛع١

 املعٝاسٟ

َظت٣ٛ  "ت" ق١ُٝ

 ايذالي١

 ايتذشٜب١ٝ

 بعذٟ

32 97831 7891  

1858 

 

 غري داي١

ايتذشٜبٝممم١  

 تتبعٞ

32 97868 7883 

إحصيا٥ٝا ;  ( ٖٚٞ قُٝي١  يا دايي١    1058( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  15ٜتض  َٔ جدٍٚ  
ٖٚرا ٜعين قبٍٛ ايفيسض ايصيفسٟ أٟ أْي٘ "٫ تٛجيد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ بي          
َتٛضيييطٞ دزجييييان طييي٬ب اجملُٛىيييي١ ايتجسٜبٝيييي١ يف ايكٝاضييي  ايبعييييدٟ ٚايتتبعييييٞ    
يدافع١ٝ اجنلاش"، اا ٜعين اضتُساز بكا٤ أ س اي ْاَج اجنزغادٟ يف دافع١ٝ اجنلياش  

 يد٣ ط٬ب اؾاَع١.

  السابع:  ىتا ج الفسض 
ٝ ٫دذان تٛجييد فييسٚم  ْيي  ايفييسض ىًيي٢ "  ايكٝاضيي  ٞ بيي  َتٛضييط  ١ييي١ إحصييا٥

ايدزجيي١ ايهًٝيي١ عكٝيياع قًييل اعطييتكبٌ     يفًُجُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١  ي ٚايبعييدٟ ايكبًييٞ
ايكبًيييٞ"، ٚيًتخكيييل َييئ ٖيييرا ايفيييسض مت اضيييتدداّ اختبييياز "ن"     يصييياحل ايكٝييياع  

 ( اٯتٞ:16يعٝٓت  َستبطت  نُا ٜتض  يف اؾدٍٚ  
 ايكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ ق١ُٝ "ت" ٚداليتٗا اإلسصا١ٝ٥ يًفشٚم بني َتٛططٞ:(16) دذٍٚ

 قًل املظتكبٌ. ايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ ايتذشٜب١ٝ يف ع١ًُذُٛي

ايذسد١ 

ايه١ًٝ 

يكًل 

 املظتكبٌ

 االحنشاف املتٛطط ايعذد   كٝاغاي

 املعٝاسٟ

َظت٣ٛ  "ت" ق١ُٝ

 ايذالي١

َكذاس  َشبع إٜتا 

سذِ 

 ايتأثري

  19820 122834 32 ايكبًٞ

14807 

 

 

0801 

 

08864 

 

 12864 98837 32 ايبعذٟ نبري

(، ٖٚييٞ قُٝيي١ داييي١ إحصييا٥ٝا    14007( إٔ قُٝيي١ "ن" بًغييع   16ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ   
(، ٖٚرا ٜعين زفق ايفسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ     0001ىٓد َطت٣ٛ  

( بي  َتٛضيطٞ ايكٝاضي     0001ىٓيد َطيت٣ٛ     أْ٘ "تٛجد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥   
ايكبًيييٞ ٚايبعيييدٟ يًُجُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ يًدزجييي١ ايهًٝييي١ يكًيييل اعطيييتكبٌ يصييياحل  

ؿجيِ تيا ا اي ْياَج     َسب  إٜتا( إٔ ق١ُٝ 16ٜٚتض  َٔ جدٍٚ    ايتطبٝل قبًٞ".
( ٖٚيٛ حجيِ تيا ا نيبا;     00864ايتدزٜيب يف ايدزجي١ ايهًٝي١ يكًيل اعطيتكبٌ بًغيع       

ٜعييين إٔ ْطييب١ ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  اي ْيياَج اجنزغييادٟ( يف      ٖٚييرا
 %(.86ايدزج١ ايه١ًٝ يكًل اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  

 :ىتا ج الفسض اخلامظ 
ايكٝاضيي  ٞ بيي  َتٛضييط ١ييي١ إحصييا٫ٝ٥دذان تٛجييد فييسٚم ْيي  ايفييسض ىًيي٢ " 

ننٌ ُبعد َٔ أبعاد قًل اعطتكبٌ  اجملياٍ   يفًُجُٛى١ ايتجسٜب١ٝ ي ٚايبعدٟ ايكبًٞ
ايٓفطٞ، اجملاٍ ا٫جتُاىٞ، اجملاٍ ا٭نضيسٟ، اجملياٍ اعٗيين، اجملياٍ ايدزاضيٞ، اجملياٍ       



 (ASEP)دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ 

 

 

 

 

 
449 

ايكبًيٞ"، ٚيًتخكيل َئ ٖيرا ايفيسض      يصياحل ايكٝياع   ايصخٞ، اجملياٍ ا٫قتصيادٟ(   
 ( اٯتٞ:17مت اضتدداّ اختباز "ن" يعٝٓت  َستبطت  نُا ٜتض  يف اؾدٍٚ  

 ايكٝاطني ايكبًٞ ٚايبعذٟ ق١ُٝ "ت" ٚداليتٗا اإلسصا١ٝ٥ يًفشٚم بني َتٛططٞ: (17) دذٍٚ

 قًل املظتكبٌ أبعاد َكٝاغ ايتذشٜب١ٝ يف ع١ًُذُٛي

 

أبعاد قًل 

 املظتكبٌ

 

   كٝاغاي

 

 ايعذد

 

 املتٛطط

 

 االحنشاف

 املعٝاسٟ

 

 "ت" ق١ُٝ

 

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

َشبع 

 إٜتا

 

َكذاس 

سذِ 

 ايتأثري

  4823 22831 32 ايكبًٞ ايٓفظٞاجملاٍ 

11832 

 

0801 

 

08805 

 

 3811 15890 32 ايبعذٟ نبري

اجملاٍ 

 االدتُاعٞ

  4853 18890 32 ايكبًٞ

5871 

 

0801 

 

08512 

 

 2872 15803 32 ايبعذٟ نبري

  2870 12803 32 ايكبًٞ اجملاٍ األطشٟ

4824 

 

0801 

 

08719 

 

 2860 10875 32 ايبعذٟ نبري

  1891 19840 32 كبًٞاي اجملاٍ املٗين

10822 

 

0801 

 

08771 

 

 نبري
 2840 14890 32 بعذٟاي

اجملاٍ 

 ايذساطٞ

  3866 15878 32 كبًٞاي

6865 

 

0801 

 

08587 

 

 3845 13850 32 بعذٟاي نبري

  3850 13806 32 كبًٞاي اجملاٍ ايصشٞ

3862 

 

0801 

 

08297 

 

 نبري

 3829 12843 32 بعذٟاي

اجملاٍ 

 االقتصادٟ

  5818 20884 32 كبًٞاي

7824 

 

0801 

 

08628 

 

 نبري
 2897 15884 32 بعذٟاي

(، ٖٚييٞ قُٝيي١ داييي١ إحصييا٥ٝا    11032( إٔ قُٝيي١ "ن" بًغييع   17ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ   
(، ٖٚرا ٜعين زفق ايفسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ     0001ىٓد َطت٣ٛ  

ٟ  ايكبًييٞ ايكٝاضيي  َتٛضييطٞ بيي  إحصييا١ٝ٥ د٫ييي١ ذان أْيي٘ "تٛجييد فييسٚم    ٚايبعييد
نُيييا  اجملييياٍ ايٓفطيييٞ يصييياحل ايتطبٝيييل ايكبًيييٞ". ُبعيييد يف ايتجسٜبٝييي١ يًُجُٛىييي١

 ؿجيِ تيا ا اي ْياَج اجنزغيادٟ يف ُبعيد      َسبي  إٜتيا  ( إٔ ق١ُٝ 17ٜتض  َٔ جدٍٚ  
ٖٚيرا ٜعيين إٔ   ( ٖٚٛ حجِ تا ا نبا; 00805اجملاٍ ايٓفطٞ يكًل اعطتكبٌ بًغع  

اجملييياٍ  ْطيييب١ ايتبيييأٜ اؿكٝكيييٞ يًُيييتغا اعطيييتكٌ  اي ْييياَج اجنزغيييادٟ( يف ُبعيييد   
 %(.80ايٓفطٞ يكًل اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  

(، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    5071( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  17ٜتض  َٔ جدٍٚ  
أْي٘  (، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ        0001َطت٣ٛ  

 ٚايبعييييدٟ ايكبًييييٞ ايكٝاضيييي  َتٛضييييطٞ بيييي  إحصييييا١ٝ٥ د٫ييييي١ ذان "تٛجييييد فييييسٚم
 اجملاٍ ا٫جتُاىٞ يصاحل ايتطبٝل ايكبًٞ ". ُبعد يف ايتجسٜب١ٝ يًُجُٛى١

اجملياٍ   ؿجيِ تيا ا اي ْياَج اجنزغيادٟ يف ُبعيد      َسب  إٜتانُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ 
تييا ا نييبا; ٖٚييرا ٜعييين إٔ  ( ٖٚييٛ حجييِ 00512ا٫جتُيياىٞ يكًييل اعطييتكبٌ بًغييع   

اجمليياٍ   ْطييب١ ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  اي ْيياَج اجنزغييادٟ( َيئ ُبعييد        
 %(.51ا٫جتُاىٞ يكًل اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  

(، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    4024( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  17ٜتض  َٔ جدٍٚ  
فيسض ايبيدٌٜ، أٟ أْي٘    (، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ اي     0001َطت٣ٛ  
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 ايكٝاضييي  ( بييي  َتٛضيييط0001ٞ"تٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ ىٓيييد َطيييت٣ٛ   
اجمليياٍ ا٭ضييسٟ يصيياحل ايتطبٝييل    ُبعييد يف ايتجسٜبٝيي١ يًُجُٛىيي١ ٚايبعييدٟ ايكبًييٞ

 ايكبًٞ".

اجملياٍ   ؿجيِ تيا ا اي ْياَج اجنزغيادٟ يف ُبعيد      َسب  إٜتانُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ 
( ٖٚٛ حجيِ تيا ا نيبا; ٖٚيرا ٜعيين إٔ ْطيب١       00719بًغع  ا٭ضسٟ يكًل اعطتكبٌ 

اجمليياٍ ا٭ضييسٟ   ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  اي ْيياَج اجنزغييادٟ( يف ُبعييد    
 %(.71يكًل اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  

(، ٖٚييٞ قُٝيي١ داييي١ إحصييا٥ٝا    10022( إٔ قُٝيي١ "ن" بًغييع   17ٜتضيي  َيئ جييدٍٚ   
فسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ     (، ٖٚرا ٜعين زفق اي0001ىٓد َطت٣ٛ  

 ( بي  َتٛضيطٞ ايكٝاضي    0001أْ٘ "تٛجد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ ىٓيد َطيت٣ٛ       
اجملاٍ اعٗين يكًل اعطيتكبٌ يصياحل    ُبعد يف ايتجسٜب١ٝ يًُجُٛى١ ٚايبعدٟ ايكبًٞ

 ايتطبٝل ايكبًٞ.

عيد اجملياٍ   ؿجيِ تيا ا اي ْياَج اجنزغيادٟ يف بُ     َسب  إٜتانُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ 
( ٖٚييٛ حجييِ تييا ا نييبا; ٖٚييرا ٜعييين إٔ ْطييب١  00771اعٗييين يكًييل اعطييتكبٌ بًغييع  

اجملاٍ اعٗيين يكًيل    ايتبأٜ اؿكٝكٞ يًُتغا اعطتكٌ  اي ْاَج اجنزغادٟ( يف ُبعد
 %(.77اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  

 (، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد   6065( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  17ٜتض  َٔ جدٍٚ  
(، ٖٚرا ٜعيين زفيق ايفيسض ايصيفسٟ ٚقبيٍٛ ايفيسض ايبيدٌٜ، أٟ أْي٘         0001َطت٣ٛ  

 ( بييي  َتٛضيييطٞ ايكٝاضييي 0001"تٛجيييد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ ىٓيييد َطيييت٣ٛ   
اجمليياٍ ايدزاضييٞ يصيياحل ايتطبٝييل   ُبعييد يف ايتجسٜبٝيي١ يًُجُٛىيي١ ٚايبعييدٟ ايكبًييٞ
 ايكبًٞ.

اجملياٍ   ْياَج اجنزغيادٟ يف ُبعيد   ؿجيِ تيا ا اي    َسب  إٜتانُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ 
( ٖٚٛ حجِ تا ا نيبا; ٖٚيرا ٜعيين إٔ ْطيب١     00587ايدزاضٞ يكًل اعطتكبٌ بًغع  

اجمليياٍ ايدزاضييٞ  ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  اي ْيياَج اجنزغييادٟ( يف ُبعييد  
 %(.58يكًل اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  

١ُ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    (، ٖٚٞ ق3062ٝ( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  17ٜتض  َٔ جدٍٚ  
( يصيياحل اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١، ٖٚييرا ٜعييين زفييق ايفييسض ايصييفسٟ    0001َطييت٣ٛ  

( 0001ٚقبٍٛ ايفسض ايبدٌٜ، أٟ أْ٘ "تٛجد فسٚم ذان د٫ي١ إحصا١ٝ٥ ىٓد َطيت٣ٛ   
ٟ  ايكبًييٞ بيي  َتٛضييطٞ ايكٝاضيي    اجمليياٍ   ُبعييد يف ايتجسٜبٝيي١  يًُجُٛىيي١ ٚايبعييد

 .ايصخٞ يصاحل ايتطبٝل ايكبًٞ"

اجملياٍ   ؿجيِ تيا ا اي ْياَج اجنزغيادٟ يف ُبعيد      َسب  إٜتانُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ 
( ٖٚٛ حجِ تيا ا نيبا; ٖٚيرا ٜعيين إٔ ْطيب١      00297ايصخٞ يكًل اعطتكبٌ بًغع  

اجمليياٍ ايصييخٞ  ايتبييأٜ اؿكٝكييٞ يًُييتغا اعطييتكٌ  اي ْيياَج اجنزغييادٟ( يف ُبعييد   
 %(.29يكًل اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  
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(، ٖٚٞ ق١ُٝ دايي١ إحصيا٥ٝا  ىٓيد    7024( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  17دٍٚ  ٜتض  َٔ ج
( يصيياحل اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١، ٖٚييرا ٜعييين زفييق ايفييسض ايصييفسٟ    0001َطييت٣ٛ  

( 0001ٚقبٍٛ ايفسض ايبدٌٜ، أٟ أْ٘ "تٛجد فسٚم ذان د٫ي١ إحصا١ٝ٥ ىٓد َطيت٣ٛ   
ٟ  ايكبًييٞ بيي  َتٛضييطٞ ايكٝاضيي    اجمليياٍ   ُبعييد يف ايتجسٜبٝيي١  يًُجُٛىيي١ ٚايبعييد

 ا٫قتصادٟ يصاحل ايتطبٝل ايكبًٞ.

اجملياٍ   ؿجيِ تيا ا اي ْياَج اجنزغيادٟ يف ُبعيد      َسب  إٜتا نُا ٜتض  إٔ ق١ُٝ
( ٖٚييٛ حجييِ تييا ا نييبا; ٖٚييرا ٜعييين إٔ   00628ا٫قتصييادٟ يكًييل اعطييتكبٌ بًغييع   

ٍ اجمليييا ْطيييب١ ايتبيييأٜ اؿكٝكيييٞ يًُيييتغا اعطيييتكٌ  اي ْييياَج اجنزغيييادٟ( يف ُبعيييد   
 %(.62ا٫قتصادٟ يكًل اعطتكبٌ ٚ ًع إىل  

 :ىتا ج الفسض الطادع 
ٞ  بي   إحصيا١ٝ٥  د٫يي١  ذان فيسٚم  ْ  ايفسض ى٢ً "٫ تٛجيد   ايكٝاضي   َتٛضيط

 قًل اعطتكبٌ". عكٝاع ايه١ًٝ ايدزج١ يف ايتجسٜب١ٝ يًُجُٛى١ ٚايتتبعٞ ايبعدٟ

َييستبطت  ٚيًتخكييل َيئ  ييخ١ ٖييرا ايفييسض مت اضييتدداّ اختبيياز "ن" يعٝٓييت  
 :( اٯت18ٞنُا يف اؾدٍٚ  

ايكٝاطني ايبعذٟ ٚايتتبعٞ ق١ُٝ "ت" ٚداليتٗا اإلسصا١ٝ٥ يًفشٚم بني َتٛططٞ :(18) دذٍٚ

 قًل املظتكبٌ ايذسد١ ايه١ًٝ ملكٝاغ يف يًُذُٛع١ ايتذشٜب١ٝ

ايذسد١ ايه١ًٝ 

ملكٝاغ قًل 

 املظتكبٌ

 االحنشاف املتٛطط ايعذد اجملُٛع١  

 املعٝاسٟ

َظت٣ٛ  "ت" ق١ُٝ

 ايذالي١

 ايتذشٜب١ٝ

 بعذٟ

32 98837 12864  

1879 

 

 غري داي١

ايتذشٜب١ٝ 

 تتبعٞ

32 98865 12879 

( ٖٚٞ قُٝي١  يا دايي١ إحصيا٥ٝا ;     1079( إٔ ق١ُٝ "ن" بًغع  18ٜتض  َٔ جدٍٚ  
ٖٚرا ٜعين قبٍٛ ايفيسض ايصيفسٟ أٟ أْي٘ "٫ تٛجيد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ بي          

ط٬ب اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ يف ايكٝاضي  ايبعيدٟ ٚايتتبعيٞ يكًيل       َتٛضطٞ دزجان 
اعطتكبٌ"، اا ٜعين اضتُساز بكا٤ أ س اي ْاَج اجنزغيادٟ يف خفيق قًيل اعطيتكبٌ     

 يد٣ ط٬ب اؾاَع١.

 :مياقػة وتفطري ىتا ج الدزاضة 
نػفع ْتا٥ج ايدزاض١ اؿاي١ٝ بعيد تطبٝيل اي ْياَج اجنزغيادٟ ىًي٢ ىٝٓي١ َئ        

يبب١ٝ اـا ١ ظاَعي١ اجنَياّ قُيد بئ ضيعٛد اجنضي١َٝ٬  اجملُٛىي١        طًب١ قطِ ا
ايتجسٜب١ٝ( ازتفاا دافع١ٝ اجنلاش ٚانفاض قًل اعطتكبٌ. ٚقد أظٗيسن ايٓتيا٥ج إٔ   
اي ْيياَجط نييإ فعييا٫ ، إذ أظٗييسن ايٓتييا٥ُج تغييًاا ذا د٫ييي١ يف َطييت٣ٛ ايدافعٝيي١ يييد٣    

 ج اجنزغادٟ اؾُعٞ.طًب١ اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ اي  تًكع اي ْاَ

نُا أظٗسن ايٓتا٥ج ٚجيٛد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ بي  َتٛضيطٞ ايكٝاضي         
ايكبًييٞ ٚايبعييدٟ يًُجُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ يف ايدزجيي١ ايهًٝيي١ عكٝيياع دافعٝيي١ اجنليياش   
يصييياحل ايكٝييياع ايبعيييدٟ ايييا ٜيييدٍ ىًييي٢ قيييدز٠ اعيييتغا اعطيييتكٌ  بسْييياَج اجنزغييياد    

جنلياش( ييد٣ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١،     ٚفٓٝات٘( يف ايتا ا ى٢ً اعتغا ايتاب   دافعٝي١ ا 
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اا ٜٛض  إٔ اي ْاَج ٚفٓٝات٘ قد ضاىد أىضا٤ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ يف ايطيٝطس٠    
ى٢ً بعق ايظيسٚف ٚايعٛاَيٌ اعادٜي١ ٚاععٜٓٛي١، ٚايتغًير ىًي٢ ايعكبيان ٚايصيعٛبان         

ًٝا، ٜٚتفييل ذيييو َيي  َييا أندتيي٘ دزاضيي١ أنبييٛز       Akpur( 2017اييي  تييٛاجِٗٗ دزاضيي
ٌ بي  ايكًيل ٚاي   دايي١ ى٬قي١   بعدّ ٚجٛد ٞ  تخصيٝ ٍ  ، ٚا٭نياد   (2012  دزاضي١ حٓتيٛ

شٜياد٠ دافعٝي١ ا٫لياش ييد٣ طي٬ب       اجنزغادٟ ايٓفطٞ يفاي ْاَج  اي  أ بتع فعاي١ٝ
نُيييا إٔ َعسفييي١ ايطييي٬ب بايعٛاَيييٌ ايييي  تييي٪ س يف دافعٝييي١ اجنلييياش   .جاَعييي١ جييياشإ

ٞ ا٭نيياد ٞ َثييٌ    ختبيياز، ٚا٭ ييدقا٤،  قًييل ا٫ٚفعايٝيي١ ايييران،  ، ٚايتعصٜييص اجنهيياب
 / اـييي ان، ٚتصيييٛزان ايطييي٬ب ىييئ قيييدزاتِٗ، ٚايتجيييازب   اَعييي١اؾ ميييٛ ا٫ػييياٙٚ

ليييياش اجن ازتفييييااَفٗييييّٛ ايييييران ا٭نيييياد ٞ أد٣ إىل  ، ٚأْيييي٘ نًُييييا ازتفيييي اعاضيييي١ٝ
( أد٣ إىل اضيييتعدادِٖ يًتفاىيييٌ ٚايتهٝيييف َييي  ٖيييرٙ ايعٛاَيييٌ يتخطييي    نييياد ٞا٭

( 2011دافعٝيي١ اجنليياش يييدِٜٗ، ٚتتفييل ٖييرٙ ايٓتٝجيي١ َيي  ْتييا٥ج دزاضيي١  اضييُٝصادٜ٘   
Ghasemzadeh ُيٓٗج يي٘ تيا ا ىًي٢ شٜياد٠      ايتخفٝيصٟ اع  جنزغياد إىل إٔ ا اي  أغازن

 .ا٭ناد ٞ ٚخفق قًل ا٫ختباز تخصًٌٝي دافع١ٝاي

٪غييس ايٓتييا٥ج إىل إٔ ٖٓيياى فعايٝيي١ نييبا٠ ي ْيياَج اجنزغيياد اؾُعييٞ يف    نُييا ت
شٜاد٠ َعدٍ دافع١ٝ اجنلاش يد٣ طي٬ب اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١، حٝيص ازتهيص اي ْياَج       
ى٢ً بعق ا٭ضظ ايٓظس١ٜ َثٌ ْظس١ٜ اتهٓطٔ َٚان٬ًْٝد، ْٚظسٜي١ اييداف  ميٛ    

جاْييير ايييي اَج ايطيييابك١  ا يييدف، ْٚظسٜييي١ تكسٜيييس اعصيييا يف إىيييداد اي ْييياَج، إىل   
ٚاجنزغادان اعنٛ ٢ بٗا َٔ خ٬ٍ ْتا٥ج اي اَج، ٜٚتفل ذيو َ  َيا أندتي٘ بعيق    
ايدزاضيييان ىًييي٢ فعايٝييي١ ايييي اَج اجنزغييياد١ٜ ٚايتدزٜبٝييي١ يف تُٓٝييي١ دافعٝييي١ اجنلييياش     

ٓفطيٞ  ايزغيادٟ  اجناي ْياَج   فعايٝي١  اي  أ بتع (2012  حٓتٍٛيًط٬ب َثٌ دزاض١ 
 .٫لاش يد٣ ط٬ب جاَع١ جاشإشٜاد٠ دافع١ٝ ا يف

نُا أظٗسن ايٓتا٥ج ٚجيٛد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ بي  َتٛضيطٞ ايكٝاضي         
ايكبًيييٞ ٚايبعيييدٟ يًُجُٛىييي١ ايتجسٜبٝييي١ يف نيييٌ ُبعيييد َييئ أبعييياد دافعٝييي١ اجنلييياش   
 اعثابس٠. ا٫ضتك٬ٍ. اعٓافط١. ايس ب١ يف ايٓجاح ٚايتفٛم. ؼُيٌ اعطي٦ٛي١ٝ. تكيدٜس    

يصاحل ايكٝاع ايبعيدٟ ٖٚيرا ٜ٪غيس إىل إٔ بسْياَج اجنزغياد اؾُعيٞ        أ١ُٖٝ ايٛقع(
ٚفٓٝاتييي٘ قيييد ضييياِٖ بكيييدزأ نيييباأ يف اضيييتثاز٠ اييييداف  ا٭نييياد ٞ ييييد٣ اعػيييازن    
أىضا٤ اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ َٔ خ٬ٍ َعسف١ أبعياد دافعٝي١ اجنلياش َٚفٗيّٛ اعثيابس٠      

ُٜػييا إىل ا  ضييتثاز٠ ا٫ضييتك٬ي١ٝ، حٝييص ٚأُٖٝتٗييا ٚأمناطٗييا ٚخطييٛان اعثييابس٠، نُييا 
زنص اي ْاَج اجنزغادٟ ى٢ً تػجٝ  ايط٬ب اعػازن  ى٢ً اعٓافطي١ ٚايس بي١ يف   
ايٓجاح ٚؼٌُ اعط٦ٛي١ٝ ٚايتٛظٝف ايفعياٍ يًٛقيع، ٜٚتفيل ذييو َي  ْتيا٥ج دزاضي١        

 داف ايي ايتفاىٌ ب   أ١ُٖٝاي  أندن  Shores & Shannon( 2007  غإْٛٚ غٛزش
ايي  أ بتيع    Ergene( 2011ٌ ايتٓظِٝ اييراتٞ، ٚدزاضي١ إزجي      ٭ج ٚايكًل يًط٬ب

ىيادان ايدزاضي١   ، ٚإللياش ي داف ى٬ق١ إهاب١ٝ ب  ىادان ايدزاض١ َٚطت٣ٛ ايي  ٚجٛد
  ٞ اييي    Ghasemzadeh( 2011ٚدزاضيي١  اضييُٝصادٜ٘    ،َٚطييت٣ٛ ايٓجيياح ا٭نيياد 

ىًيي٢  دافعٝيي١ٜيياد٠ ايتييا ا ىًيي٢ ش از٠ ايتخفٝصٜيي١ اعٓٗجٝيي١  يي ضتػيياأغييازن إىل إٔ ا٫
 ا٭ناد ٞ ٚخفق قًل ا٫ختباز. تخصٌٝاي
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ٚ هيئ ىيييصٚ ٖييرٙ ايٓتٝجييي١ إىل طبٝعيي١ اي ْييياَج اجنزغييادٟ اعتٓٛىييي١، ٚتٛظٝيييف     
ا٭ضيييايٝر اجنزغييياد١ٜ ايفعايييي١، ٚايتٜٓٛييي  يف اضيييتدداّ ا٭ضيييايٝر اجنزغييياد١ٜ أ ٓيييا٤       
ايتطبٝييل، باجنضيياف١ إىل تعييإٚ ايطيي٬ب اعػييازن ، نييريو إٕ َطيياىد٠ ايطاييير    

نفيياض ايدافعٝيي١ يدٜيي٘ ٫  إىل ايتعييسف ىًيي٢ ْكييا  ايكيي٠ٛ يدٜيي٘، ٚايتٛضييٝ  ييي٘ إٔ ا  
ٜعييين ىييدّ اَت٬نيي٘ يًُٗييازان بييٌ ىييدّ َعسفتيي٘ باعٗييازان ٚايكييدزان اعتييٛفس٠ يدٜيي٘     
ٚتٛظٝفٗا، ٚنريو فدٕ ٖٓاى َيتغاان َتعيدد٠  يا تيا ا ىًي٢ َطيت٣ٛ ايدافعٝي١        
يييد٣ ايطاييير، ناعٗييازان ايدزاضيي١ٝ، َٚطييت٣ٛ ٚىييٞ ايطاييير با٭ٖييداف، َٚعسفتيي٘         

إٕ ٖييرٙ ايٓتييا٥ج تتفييل َيي  َعظييِ َييا جييا٤ن بيي٘ ايدزاضييان       بابعيياد دافعٝيي١ اجنليياش.   
 داف ى٬ق١ بي  ايي   ٚجٛد اي  أغازن إىل Akpur( 2017ايطابك١ َثٌ دزاض١ أنبٛز  

ٚاي  أغيازن إىل إٔ تٛىٝي١ ايطًبي١ َئ      (2012  دزاض١ حٓتٍٛ، ٚٚاجنلاش ا٭ناد ٞ
 .خ٬ٍ بسْاَج إزغادٟ ْفطٞ ٜطاىد يف ؼط  َطت٣ٛ ايدافع١ٝ يدِٜٗ

ٜٚييس٣ ايباحثييإ إٔ بعييق ايكًييل ٜٓطييٟٛ ىًيي٢ جاْيير إهييابٞ ٜييدف  ايطيي٬ب إىل   
   ٚ ا يف قييد ٜهييٕٛ ايكًييل َفٝييدً ا٫جتٗيياد ٚأدا٤ أنثييس فعايٝيي١ َيئ  ييِ ؼكٝييل ايٓجيياح. 

َٚيي  ذيييو فييدٕ   زاضيي١،ىًيي٢ ايد ٙيتخُييٌ َطيي٪ٚي١ٝ ايييتعًِ ٚؼفٝييص   ايطايييرإجييسا٤ 
 تعًييِ ٚأدا٤ ايطيي٬ب  ضييًب١ٝ ىًيي٢  تييا اانييي٘  ضييغٛ ايكًييل اعفييس  ايٓيياجِ ىيئ اي   

 Akbas & Adnan, 2007 دافعٝيي١أحييد أٖييِ اعييتغاان يف اي  عييد ايكًييُلُٜ(.  نُييا 
ٌأ    ىًيييي٢ ايتكييييدّ ايتعًُٝييييٞ، ٚاييييييتعًِ، ٚا٭دا٤،     نييييباأ  ٚاجندزاى ٚاييييي  تيييي٪ س بػييييه

 ,.Schunk  et alٚنيريو اٖتُياّ اعتيدزب ، ٚتسنٝيصِٖ، ٚاضيبجاا اععًَٛيان        

ٕ ٚ غيٛزش  ٖٚيرا َيا أندتي٘ دزاضي١     (.2008 حٝيص   Shores & Shannon( 2007  غياْٛ
يتطيٌٗٝ   تغأٜاعي  ٜٔٚايكًل يًط٬ب ٚنٝفٝي١ تفاىيٌ ٖير    داف اي أ١ُٖٝأغازن إىل 

  ٞ ٚ  ايتٓظيِٝ اييرات  Kesici & Erdogan( 2010ٞ ٚأزدٚجيإ   دزاضي١ نٝطي  يًطي٬ب، 
يدِٜٗ قًيل زٜاضيٝان أىًي٢ بهيثا      ستف داف  اجنلاش اع ذٟٚأظٗسن إٔ ايط٬ب اي  

 .َٔ ايط٬ب ايرٜٔ يدِٜٗ داف  اجنلاش اعٓدفق

نُييا  هيئ تفطييا ْتييا٥ج ايدزاضيي١ اؿايٝيي١ إىل طبٝعيي١ ايفٓٝييان اعطييتدد١َ يف    
ٌأ فعياٍ يف تُٓٝي١ دافعٝي١ اجنلياش عيا       اي ْاَج اجنزغادٟ اؾُعٞ ٚاي  ضاُٖع بػه

اتطيِ  ي٘ َٔ جٛاْر تطاىد ايط٬ب ى٢ً ايس ب١ يف اييتعًِ َٚئ أبيسش اؾٛاْير ايي       
بٗا اي ْاَج  َساىا٠ ايفيسٚم ايفسدٜي١ بي  اعػيازن ، ٚا٭خير يف ا٫ىتبياز حاجيان        
اعتعًِ ٚز بات٘ ٚقدزات٘ ٚاٖتُاَات٘ ناضاع ٜتكسز يف ض٤ٛ طبٝعي١ اعكيسز ايدزاضيٞ    
ٚا٭ْػييط١ اعٓطٜٛيي١ بيي٘ ٚاييي  ؼييص ىًيي٢ تفاىييٌ اعييتعًِ َيي  نييٌ َٛقييف تعًُٝييٞ          

ايتٓٛا يف اعٛاد ايتع١ًُٝٝ ٚا٭ْػط١ ٚا٭ٖداف،  بصٛز٠ إهاب١ٝ. باجنضاف١ إىل تٛفا
اا ضاىد اعتعًِ يف ا٫ىتُاد ى٢ً ْفطي٘، ٚقيد تٛافكيع ْتيا٥ج ايدزاضي١ اؿايٝي١ َي         

ز٠ ضتػييياإىل إٔ ا٫ ايييي  أغيييازن Ghasemzadeh( 2011ْتيييا٥ج دزاضييي١  اضيييُٝصادٜ٘  
ٌ ىًيي٢ اي  دافعٝيي١ تييا ا ىًيي٢ شٜيياد٠ اي   اايتخفٝصٜيي١ اعٓٗجٝيي١  يي   ا٭نيياد ٞ   تخصييٝ
ى٬قيي١   اييي  أ بتييع ٚجييٛد    Ergene( 2011، ٚدزاضيي١ إزجيي     ٚخفييق قًييل ا٫ختبيياز   

ٍ ، ٚإللييياشي داف إهابٝييي١ بييي  دزجيييان ىيييادان ايدزاضييي١ َٚطيييت٣ٛ ايييي     دزاضييي١ حٓتيييٛ
 2012).  
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ٚقييد تٛ ييًع ايدزاضيي١ إىل ىييدّ ٚجييٛد فييسٚم ذان د٫ييي١ إحصييا١ٝ٥ بيي  َتٛضييطٞ    
كٝاض  ايبعيدٟ ٚايتتبعيٞ يدافعٝي١ اجنلياش     دزجان ط٬ب اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ يف اي

ىًيي٢ ايييس ِ َيئ ٚجييٛد تغييا طفٝييف يف قُٝيي١ اعتٛضيي  اؿطييابٞ بيي  ايكٝاضيي ،   -
ُٜعص٣ ذيو إىل تا س بعق ايط٬ب بدٚاف  ضًب١ٝ داخ١ًٝ أٚ خازج١ٝ اعٓػيا  ، -ٚقد 

اا ٜعين اضتُساز بكا٤ أ س اي ْاَج اجنزغادٟ يف ت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش يد٣ طي٬ب  
اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ. ٜٚعصٚ ايباحثإ ايطبر يف ذيو إىل طبٝع١ دافع١ٝ اجنلاش يف 
ت١ُٝٓ ضًٛى ايفسد، نُا أْٗا تي٪ س تيا ًاا َباغيًسا يف َيد٣ تٛافكي٘ ٚغيعٛزٙ بايسضيا        
ىٔ ْفط٘ َٔ خ٬ٍ َا تتُهٔ ب٘ ايران بفعٌ اجنلاش َٔ خي٬ٍ إَهاْاتٗيا ٚقيدزاتٗا    

ايتفييييٛم ٚاجنليييياش ٚا٫ضييييتفاد٠ َيييئ إَهاْاتيييي٘  ٚطاقاتٗييييا، ٚايٛ ييييٍٛ إىل َطييييتٜٛان 
ٚاضييتعدادات٘، ٚ هيئ تفطييا ذيييو أًٜضييا يف ضيي٤ٛ َييا تًكيياٙ اعػييازنٕٛ َيئ تعصٜييص      
أ ٓا٤ أْػط١ اي ْاَج ٚايرٟ نإ ي٘ أ س يف منٛ دافع١ٝ اجنلاش بابعادٖيا، حٝيص مت   

       ٜ ١ تكدِٜ أيٛإ ايتعصٜص اعدتًفي١ يًُػيازن  ؿيثِٗ ىًي٢ بيرٍ اؾٗيد ٚا٫ضيتُساز
يإلتكإ ٚايتفٛم يف ايتخصٌٝ. ٚقد تٛافكع ْتا٥ج ايدزاض١ اؿاي١ٝ َ  ْتا٥ج دزاض١ 

ٟ  ، ٚ(2012  دزاض١ ايكسغٞ، ٚ(2012  دزاض١ حٓتٍٛ، ٚ(2011  ايعبٝدٟ  دزاضي١ اؾبيٛز
 2013) . 

نُا أظٗسن ايٓتا٥ج ٚجيٛد فيسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ بي  َتٛضيطٞ ايكٝاضي         
ٜبٝيي١ يف ايدزجيي١ ايهًٝيي١ عكٝيياع قًييل اعطييتكبٌ    ايكبًييٞ ٚايبعييدٟ يًُجُٛىيي١ ايتجس 

يصاحل ايكٝاع ايكبًٞ، اا ٜعين إٔ ايتدزٜر ى٢ً بسْاَج اجنزغاد اؾُعٞ أد٣ إىل 
ؼطٔ ايدافع١ٝ ٚانفاض قًيل اعطيتكبٌ ييد٣ طًبي١ اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١. ٚ هئ        
ىييييصٚ ٖييييرٙ ايٓتييييا٥ج إىل تٛىٝيييي١ ايطًبيييي١ بطييييسم ايدزاضيييي١ ايصييييخٝخ١ ٚايتخضييييا       

ازان، نريو ٖٓاى ىٛاَيٌ ذان ى٬قي١ بايطًبي١ أفيساد اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١       ي٬ختب
َيئ حٝييص دزجيي١ ااضييِٗ ٚايتييصاَِٗ بتطًبييان اي ْيياَج، فايباحييص ايثيياْٞ قيياّ          
بييدجسا٤ان ايتطبٝييل ٚٚظفٗييا بييايطسم ٚا٭ضييايٝر اعٗٓٝيي١ اعثًيي٢، نييٌ ذيييو ضيياِٖ     

قنيدَع يًُػييازن    بظٗيٛز ؼطئ ييد٣ اعػيازن ، ٚزبيا ا٫ٖتُياّ ٚاعتابعي١ ايي         
 ٚاعٓاقػ١ ٚاؿٛاز َعِٗ قد أد٣ إىل انفاض قًل اعطتكبٌ ىٓدِٖ.

ٚتتفييل ٖييرٙ ايٓتٝجيي١ َيي  ْتييا٥ج بعييق َيئ ايدزاضييان ايطييابك١ اييي  خًصييع إىل   
ْتا٥ج َػاب١ٗ، ٖٚيٞ إٔ غيعٛز ايطايير بيايكًل َئ اعطيتكبٌ ٚازتفياا َطيت٣ٛ ايكًيل          

ٚانفاض َطت٣ٛ دافعٝت٘، َثيٌ   يدٜ٘ ٖٛ َٔ ايعٛاٌَ ا٭ضاض١ٝ يف ضعف ؼصًٝ٘
ازتباطان  غا٠ ٚيهٓٗا ١َُٗ ب  ْطيب١  اي  أظٗسن  Ergene( 2011دزاض١ إزج   

 ٞ ٟ ، ٚايكًيل ٚايٓجيياح ا٭نيياد   ٚجييٛد ى٬قيي١اييي  تٛ يًع إىل   (2011  دزاضي١ ايبًييٛ
ٚ ب  أبعاد قًل اعطتكبٌ ٚداف   ضايب١ ٍ  اجنلياش،  ايي  نػيفع    (2012  دزاضي١ حٓتيٛ

 .ؽفٝف قًل اعطتكبٌ ييد٣ طي٬ب جاَعي١ جاشإيف ْاَج إزغادٟ ْفطٞ بسفعاي١ٝ 

ٚقد تٛ ًع ايدزاض١ إىل ٚجٛد فسٚم ذان د٫يي١ إحصيا١ٝ٥ بي  َتٛضيطٞ دزجيان      
طيي٬ب اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ يف ايكٝاضيي  ايكبًييٞ ٚايبعييدٟ ٭بعيياد قًييل اعطييتكبٌ          

اجملياٍ   -اعٗيين  اجملاٍ-اجملاٍ ا٭ضسٟ -اجملاٍ ا٫جتُاىٞ- اجملاٍ ايٓفطٞ 
 ٞ ٞ  -ايدزاضي اجمليياٍ ا٫قتصيادٟ( يصيياحل ايكٝياع ايكبًييٞ، ٖٚييرا    -اجمليياٍ ايصيخ
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ٜفطيييس يف ضييي٤ٛ ا٭ضيييايٝر اعتعيييدد٠ اعطيييتدد١َ يف اي ْييياَج َثيييٌ اعٓاقػييي١ ٚحيييٌ       
اعػه٬ن َٚساقب١ ايران، نيريو تيٛفا فس ي١ ايتعيبا اؿيس ىئ اعػياىس ٚا٭فهياز         

ٛا٤ ْفطي١ٝ ٥٬َُي١ ٦ًَٝي١ باؿير ٚايثكي١ نيٌ       ٚاعػاىس ايطًب١ٝ، نريو ت١٦ٝٗ أجي 
ذيو ضياىد ايطي٬ب يف تعيدٌٜ ا٭فهياز اي٬ضي١ٜٛ ٚايتغًير ىًي٢ َيا ٜعياْٛٙ َئ قًيل            
ػيييياٙ اعطييييتكبٌ. نُييييا  هيييئ تفطييييا ٖييييرٙ ايٓتٝجيييي١ يف َطيييياىد٠ ايطيييي٬ب ىًيييي٢   
ا٫ضتبصيياز بييرٚاتِٗ َٚػييه٬تِٗ َيئ خيي٬ٍ ايُٓرجيي١ ٚاع٬حظيي١ ٚأضييًٛب اؿييٛاز         

٤ اٯزا٤ حييٍٛ َفٗييّٛ ٚأْييٛاا ايكًييل، نييٌ ذيييو ٚأنثييس جعييٌ َيئ         ٚاعٓاقػيي١ ٚإبييدا 
اي ْيياَج اجنزغييادٟ ٜتُٝييص بايعدٜييد َيئ اعُٝييصان اييا ضيياِٖ يف تفٛقيي٘ ن ْيياَج       
إزغييادٟ ٚى٬جييٞ يف تُٓٝيي١ دافعٝيي١ اجنليياش ٚخفييق قًييل اعطييتكبٌ يييد٣ ايطيي٬ب          

دزاضيي١  اعػييازن  أىضييا٤ اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١، ٚتتفييل ايٓتييا٥ج اؿايٝيي١ َيي  ْتييا٥ج 
 ا٫هابٝي١  َطيت٣ٛ  بي   ضيايب١  ازتباط١ٝ ى٬ق١ ٚجٛد أظٗسن اي  (2011  ايعبٝدٟ

ٌ  ٚقًيل  ٔ  ىٝٓي١  ييد٣  اعطيتكب ٍ  ، ٚاؾاَعي١  طًبي١  َي ايي  أ بتيع    (2012  دزاضي١ حٓتيٛ
 .اَعي١اؾؽفٝف قًل اعطتكبٌ ييد٣ طي٬ب فعاي١ٝ اجنزغاد ايٓفطٞ يف 

نييييريو ايبابيييي  اعٓطكييييٞ بيييي  جًطييييان اي ْيييياَج اجنزغييييادٟ، ٚز بيييي١ أفييييساد  
اجملُٛى١ ايتجسٜب١ٝ يف ؼكٝل ٖدف اي ْاَج، ٚتفاىٌ ٚػاٚب ٚىدّ تغٝر أٟ َٔ 
أفييساد اجملُٛىيي١ ايتجسٜبٝيي١ ىيئ جًطييان اي ْيياَج اجنزغييادٟ اييا نييإ ييي٘ ا٭ ييس يف  

مت تٜٓٛيييي  ا٭دٚان  انتطيييياب اعٗييييازان اعدتًفيييي١ َيييئ اي ْيييياَج اجنزغييييادٟ، نُييييا    
اعطييتدد١َ  ايطييُع١ٝ، ٚاعس٥ٝيي١، ٚاعًصييكان ٚايبطاقييان اعدتًفيي١( ٚبايتييايٞ ليياح        
اي ْييياَج. ٚقيييد تٛ يييًع ايدزاضييي١ إىل ىيييدّ ٚجيييٛد فيييسٚم ذان د٫يييي١ إحصيييا١ٝ٥ بييي    
َتٛضطٞ دزجان ط٬ب اجملُٛىي١ ايتجسٜبٝي١ يف ايكٝاضي  ايبعيدٟ ٚايتتبعيٞ يكًيل       

بكيا٤ أ يس اي ْياَج اجنزغيادٟ يف خفيق قًيل اعطيتكبٌ         اعطتكبٌ، اا ٜعين اضتُساز
يد٣ ط٬ب اؾاَع١، ٜٚعصٚ ايباحثإ ايطيبر يف ذييو إىل إٔ تُٓٝي١ دافعٝي١ اجنلياش      
ا٭نييياد ٞ ييييد٣ ايطييي٬ب ضييياىدِٖ ىًييي٢ شٜييياد٠ قيييدزتِٗ ىًييي٢ ؼدٜيييد ٚؽطيييٝ    
ا٭ٖييداف اييا هعًييِٗ قييادزٜٔ ىًيي٢ إليياش اعُٗييان اييي  تطًيير َييِٓٗ حٝييص ٜتٛيييد     

 ٜ ِٗ ايس بييي١ يف اعثييابس٠ ٚاعٓافطييي١، ٚايس بيي١ يف ايتفيييٛم ٚايٓجيياح ٚاييييرٟ ٜيييٓعهظ    يييد
ٌأ ىييياّ. ٚقيييد تٛافكيييع ْتيييا٥ج ايدزاضييي١   إهاًبيييا ىًييي٢ اػاٖييياتِٗ ميييٛ اعطيييتكبٌ بػيييه

ٚجٛد ى٬قي١ ازتباطٝي١ ذان د٫يي١     إىلتٛ ًع اي   (2015  دزاض١ بٛشٜإاؿاي١ٝ َ  
ٞ  ١، ٚاؾاَعي  ٬باش ييد٣ طي  إحصا١ٝ٥ بي  قًيل اعطيتكبٌ ٚدافعٝي١ ا٫لي       دزاضي١ اعيايه

ايدافعٝيي١ ٚٚجييٛد ى٬قيي١ ضييًب١ٝ بيي  قًييل اعطييتكبٌ اعٗييين   اييي  تٛ ييًع إىل  (2018 
طييِٗ يف ايتٓبيي٪ بايدافعٝيي١ يإلليياش  عييق أبعيياد قًييل اعطييتكبٌ اعٗييين تُ ، ٚإٔ بيإلليياش

 .اؾاَع١ط٬ب  ٣يد

 ًيييل اعطيييتكبٌايٓظسٜيييان اعفطيييس٠ يكنُيييا  هييئ تفطيييا ٖيييرٙ ايٓتٝجييي١ يف ظيييٌ  
فا خاب ْظسٜي١ ايتخًٝيٌ ايٓفطيٞ ٜ٪نيدٕٚ ىًي٢ إٔ اـي ان اعهبٛتي١ ٖيٞ َصيدز          

 خاب ايٓظس١ٜ ايطًٛن١ٝ ى٢ً ى١ًُٝ ايتعًِّ، بُٝٓا ٜس٣ أ يخاب  أايكًل، ٜٚسّنص 
ْطا١ْٝ إٕ َٔ أِٖ أضيباب ايكًيل ٖيٛ ىيدّ ؼكٝيل اييران، ٚايكًيل حطير         ايٓظس١ٜ اجن

ٜٚس٣ ايباحثإ إٔ  ْطإ.اضت٬ب ايران يد٣ اجناعٓظٛز ايٛجٛدٟ ٖٛ ْتاج ا٫ باب ٚ
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ايٓتيا٥ج اييي  مت ايتٛ يٌ إيٝٗييا يف ايدزاضيي١ اؿايٝي١ تفطييس أًٜضيا بفعايٝيي١ ا٭ضييايٝر     
اجنزغييياد١ٜ ايع٬جٝييي١ اعٓبثكييي١ َييئ ايٓظسٜييي١ ايطيييًٛن١ٝ اععسفٝييي١  َساقبييي١ اييييران،     

ٜيييي١ ايتعيييسٜق، ايٛاجييير اعٓصييييٞ، ايتدٝيييٌ،  يييسف ا٫ْتبييياٙ، حيييٌ اعػيييه٬ن(، ْٚظس        
ايتخًٝييٌ ايٓفطييٞ  ايتٓفييٝظ ا٫ْفعييايٞ، اجنضييكا  ايٓفطييٞ(، ْٚظسٜيي١ اؾػييطًع       
 ا٫ضتبصييييياز اييييييراتٞ(، ٚايٓظسٜييييي١ ايطيييييًٛن١ٝ  ايتكًٝيييييد ٚااانيييييا٠، اع٬حظييييي١،   
ايُٓرجيي١(، َٚٓاضييب١ ايفٓٝييان ٚا٭ضييايٝر اجنزغيياد١ٜ اعطييتدد١َ يف بسْيياَج اجنزغيياد  

ايتجسٜبٝييي١(، ٚتٓيييٛا ٚمشٛيٝييي١   يًف٦ييي١ اعطبيييل ىًٝٗيييا ايدزاضييي١ اؿايٝييي١  اجملُٛىييي١   
 ا٭ضايٝر اجنزغاد١ٜ اعطتدد١َ.

   :توصيات الدزاضة 
 يف ض٤ٛ ْتا٥ج ايدزاض١،  هٔ يًباحثإ إٔ ٜكبحا ايتٛ ٝان ايتاي١ٝ:

    ا٫ٖتُيياّ بتكييدِٜ اعصٜييد َيئ اييي اَج اجنزغيياد١ٜ يضييُإ تٛجٝيي٘ ٚإزغيياد ايطيي٬ب
اىدتِٗ يف حييييييٌ ذٟٚ اععييييييدٍ اعييييييٓدفق، ٚتكييييييدِٜ اـييييييدَان اجنزغيييييياد١ٜ عطيييييي 

 َػه٬تِٗ.
          ا٫ضتفاد٠ َئ تطبٝيل اي ْياَج اعطيتددّ يف ايدزاضي١ اؿايٝي١ يف تُٓٝي١ دافعٝي١

اجنلييياش ا٭نييياد ٞ ييييد٣ ايطييي٬ب ذٟٚ اععيييدٍ اعيييٓدفق يف نًٝيييان جاَعييي١       
 اجنَاّ.

   َطييياىد٠ ايطييي٬ب ىًييي٢ حيييٌ َػيييه٬تِٗ ايٓفطييي١ٝ ٚا٫جتُاىٝييي١ يٝهْٛيييٛا أنثيييس
 إلاًشا.

  ايدزاض١ ى٢ً ى١ٓٝغ أن  َٔ ايط٬ب اعكبً  ى٢ً ايتدسج.تطبٝل َٛضٛا 
   زبيي  َييتغا دافعٝيي١ اجنليياش بييتغاانغ أخييس٣ نايثكيي١ بييايٓفظ أٚ تكسٜييس اعصييا

 ٚدزاضتٗا.
 .ايطعٞ جنىداد بساَج ـفق قًل اعطتكبٌ يد٣ ط٬ب اؾاَع١ 
           ىكيييد اييييدٚزان اجنزغييياد١ٜ ايييي  ُتطيييِٗ يف تيييدزٜر ايطييي٬ب ىًييي٢ َٛاجٗييي١ قًيييل

 اعطتكبٌ.
  .تٛفا اعٓاك ٚايب١٦ٝ اؾاَع١ٝ اي  ُتطِٗ يف ت١ُٝٓ دافع١ٝ اجنلاش يد٣ ايط٬ب 
    ٛ اؾاَعييي١ ي٬ٖتُييياّ باؿاجيييان اجنزغييياد١ٜ    ٣ضيييسٚز٠ إىيييداد بيييساَج ىًييي٢ َطيييت

 .يًط٬ب
  بٗييدف إنطييابِٗ دافعٝيي١  اؾاَعيي١  طيي٬بضييسٚز٠ ٚضيي  بييساَج إزغيياد١ٜ غييا١ًَ ي

خييي٬ٍ َساحيييٌ  ِ ايدزاضيييٞ ٚايػدصيييٞايييا ٜيييٓعهظ ىًييي٢ أدا٥ٗييي  ;نيييبا٠ شإليييا
 .دزاضتِٗ اؾاَع١ٝ

  :عوخ مكرتحة 
 يف ض٤ٛ ْتا٥ج ايدزاض١،  هٔ يًباحث  إٔ ٜكبحا ايبخٛ  ايتاي١ٝ:

   ٟ خفييق قًييل اعطييتكبٌ ٚيف تُٓٝي١ دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نياد ٞ    أ يس اعٓيياك ا٭نضييس
 ب اؾاَع١.يد٣ ط٬

  ٟب اؾاَع١.كبٌ يد٣ ط٬خفق قًل اعطتأنضسٟ يف فعاي١ٝ بسْاَج إزغاد 
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      ٞ ٚأ ييسٙ يف ؼطيي   فعايٝيي١ بسْيياَج إزغييادٟ يف تُٓٝيي١ دافعٝيي١ اجنليياش ا٭نيياد
 ب اؾاَع١.يد٣ ط٬ ايصخ١ ايٓفط١ٝ

   إجيييسا٤ دزاضييي١ غيييا١ًَ يعٝٓييي١ ٚاضيييع١ َييئ طًبييي١ اؾاَعييي١  ذنيييٛز، إْيييا ( ييييٓفظ
 َتغاان ايدزاض١ اؿاي١ٝ. 

   يف اؾاَعيان   ش ٚقًل اعطتكبٌلايف دافع١ٝ اجن ط٬ب اؾاَع١َعسف١ ايفسم ب
 .ايطعٛد١ٜ ٚى٬قتٗا بتغا ايعُس ٚاؾٓظ

  ٟب اؾاَع١.خفق قًل اعطتكبٌ يد٣ ط٬ٚقا٥ٞ يف فعاي١ٝ بسْاَج إزغاد 

 ىطبُة مػازنُة الباحجني: 
ٚأ ايباحثإ غازى  ِإإىداد  ٚيف  بٓصٝرغ َتطا ٌإ،   بخيص اي اٖير ٚتٓفٝير    تصُٝ بايهاَي
ا٭دبٝييان  ٚإىييداد اجنطيياز ايٓظييسٟ، ٚتكييدِٜ ًَديي  يًدزاضييان    ايبخييص يف  َيئ حٝييص

 .بخص بػهً٘ ايٓٗا٥ٞتفطا ايبٝاْان، ٚنتاب١ ايايطابك١، ٚال  ٚ

 املاسادااع: 
االغرتاب ايٓفظٞ ٚعالقت٘ بكًل املظمتكبٌ يمذ٣ طًبم١ داَعم١     (. 2019إبشاِٖٝ، أػشف حمُذ سر. ) -

  ّ (. عُمماد٠ ايذساطمممات ايعًٝممما ٚايبشمممح  . سطممماي١ َادظتري)َٓؼمممٛس٠ايكممذغ املفتٛسممم١ فمممشع طممٛيهش

 ايعًُٞ، داَع١ ايكذغ املفتٛس١، فًظطني.

(. بٓا٤ َكٝاغ دافع اإلجناص يطًب١ املشس١ً ايجاْٜٛم١ يف دَؼمل ٚفمل    2016) .أبٛ ايظٌ، حمُذ ػشاد٠ -

(، 4) 14جم١ً احتاد اجلاَعات ايعشب١ٝ يًرتبٝم١ ٚعًمِ ايمٓفع،    (. IRTْظش١ٜ االطتذاب١ يًفكش٠ )

139-175 . 

قًل املظتكبٌ املٗين ٚعالقت٘ باألفهاس ايالعكال١ْٝ يذ٣ (. 2015أمحادٟ، ط١ًٝٗ; ٚطاملٞ، َظعٛد٠. ) -

طًبممم١ اجلاَعممم١ )دساطممم١ َٝذاْٝممم١ عًممم٢ عٝٓممم١ َمممٔ طًبممم١ نًٝممم١ ايعًمممّٛ االدتُاعٝممم١ ٚايعًمممّٛ    

. سطممماي١ َادظمممتري )غمممري  ايتهٓٛيٛدٝممم١ املكمممبًني عًممم٢ ايت مممشز ظاَعممم١ ايؼمممٗٝذ مح ممم٘ خل مممش(   

ٝمممم١ ايعًممممّٛ االدتُاعٝمممم١ ٚاإلْظمممما١ْٝ، داَعمممم١ ايؼممممٗٝذ مح مممم٘ خل ممممش بممممايٛادٟ،   َٓؼممممٛس٠(، نً

 اجلُٗٛس١ٜ اجلضا٥ش١ٜ ايذميكشاط١ٝ ايؼعب١ٝ.

(. بشْماَر إسػمادٟ   2018أمحذ، عصاّ حمُذ عًٞ ٚسبٝب، َاسٟ عبذاهلل ٚإبمشاِٖٝ، فٝٛيٝمت فمؤاد. )    -

ض قًمل املظمتكبٌ   َعشيف طًٛنٞ يت١ُٝٓ َٗاسات ايمتفهري اإلامابٞ يتشظمني دمٛد٠ ا ٝما٠ ٚ فم      

جمًمم١ ايبشممح ايعًُممٞ يف ايرتبٝمم١، نًٝمم١ ايبٓممات يمم داب ٚايعًممّٛ     يممذ٣ طًبمم١ املشسًمم١ ايجاْٜٛمم١.  

 .143-123(، 5)19ٚايرتب١ٝ، داَع١ عني مشع، 

(. ايعالق١ بني َٓظمٛس صَمٔ املظمتكبٌ ٚدافعٝم١ اإلجنماص يف ضم٤ٛ اجلمٓع        2015) .أمحذ، َُٝٞ ايظٝذ -

 -121، 88جمًم١ نًٝم١ ايرتبٝم١ بايضقماصٜل،     املًمو  ايمذ.    ٚايت صص ايذساطمٞ يمذ٣ طًبم١ داَعم١    

165. 

(. قًل املظتكبٌ ٚعالقت٘ بايتٓظِٝ ايزاتٞ يذ٣ طالب ٚطايبمات  2019آٍ ػٌٜٛ، طعٝذ أمحذ طعٝذ ) -

 .285-225(، 1)4جم١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ ايباس١. 
ٚعالقتمم٘ بكًممل املمممظتكبٌ يممذ٣ اجلايٝمم١ ايعشبٝمم١  تكممذٜش ايممزات (. 2008) .بًهٝالْممٞ، إبممشاِٖٝ حمُممذ -

َٓممممؼٛس٠(، نًٝممم١ ااداب ٚايرتبٝممم١  غري . سطممماي١ َادظمممتري)املكُٝممم١ نذٜٓممم١ أٚطمممًٛ يف ايٓمممشٜٚر 

 األنادميٝم١ ايعشب١ٝ املفتٛس١، ممًه١ ايذمناسى.

قًمل املظمتكبٌ ٚعالقتم٘ بذافعٝم١ االجنماص يمذ٣ طًبم١ داَعم١ تبمٛى          (. 2011ايبًٟٛ، داطش َشصٚم. ) -

سطمماي١ َادظممتري )غممري َٓؼممٛس٠(، عُمماد٠ ايذساطممات ايعًٝمما، داَعمم١      باملًُهمم١ ايعشبٝمم١ ايظممعٛد١ٜ. 

 َؤت١، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.

قًل املظمتكبٌ ٚعالقتم٘ بذافعٝم١ االجنماص يمذ٣ ايطايمب اجلماَعٞ املكبمٌ عًم٢          (. 2015) .بٛصٜإ، طاس٠ -

َاطمرت بهًٝم١ ايعًمّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝما      ايت شز دساطم١ َٝذاْٝم١ عًم٢ عٝٓم١ َمٔ طًبم١ ايظم١ٓ ايجاْٝم١        



 (ASEP)دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ 

 

 

 

 

 
458 

سطاي١ َادظمتري )غمري َٓؼمٛس٠(، نًٝم١ ايعًمّٛ اإلْظما١ْٝ ٚاالدتُاعٝم١، داَعم١          .داَع١ بظهش٠

 حمُذ  ٝ ش )بظهش٠(، اجلُٗٛس١ٜ اجلضا٥ش١ٜ ايذميكشاط١ٝ ايؼعب١ٝ.

طًب١يذ٣ايزاتسیبتكذاملظتكبٌٚقًل٠یايالعكالٕاألفهاسعالق١(. 2015سع١. )بٛعض٠، -

اإلْظا١ْٝايعًّٛ، ن٠١ًٝ. سطاي١ َادظتري َٓؼٛسٚسق١ًظاَع١ايرتب١ٝٚعًّٛعًِ ايٓفع

   اجلُٗٛس١ٜ اجلضا٥ش١ٜ ايذميكشاط١ٝ ايؼعب١ٝ.ٚسق١ً، َشباحقاصذٟٚاالدتُاع١ٝ، داَع١

ايكًل ٚاالنت٦اب يذ٣ عٝٓم١ َمٔ املطًكمات ٚغمري املطًكمات يف      (. 2002) .تْٛظٞ، عذ١ًٜ سظٔ طاٖش -

. سطمماي١ َادظممتري )غممري َٓؼممٛس٠( َكذَمم١ اب نًٝمم١ ايرتبٝمم١ ظاَعمم١ أّ      َذٜٓمم١ َهمم١ املهشَمم١  

 ايكش٣ نه١ املهش١َ، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.  

ايعٛاَمٌ اخلُظم١ ايهمرب٣ يًؼ صم١ٝ ٚعالقتٗما بكًمل املظمتكبٌ يمذ٣         (. 2012) درب، أمحمذ حمُمٛد.   -

ظمتري)غري َٓؼمٛس٠(. نًٝم١ ايرتبٝم١،     سطماي١ َاد  طًب١ اجلاَعات ايفًظمط١ٝٓٝ نشافظمات غمض٠.   

 داَع١ األصٖش يف غض٠. فًظطني.

قًممل املظممتكبٌ ٚعالقتمم٘ بهممٌ َممٔ فاعًٝمم١ ايممزات ٚايطُممٛح   (. 2013اجلبممٛسٟ، حمُممذ عبممذ ا)ممادٟ. )  -

نادميٞ ٚاالجتاٙ يالْذَاز االدتُاعٞ يطًب١ ايتعًِٝ املفتٛح باألنادمي١ٝ ايعشب١ٝ املفتٛسم١  األ

نادميٝممم١ ايعشبٝممم١  َٓؼمممٛس٠(، نًٝممم١ ااداب ٚايرتبٝممم١، األ غمممري ٙ )، سطممماي١ دنتمممٛسا بايمممذمناسى

 املفتٛس١ يف ممًه١ ايذمناسى. 

. ايكًل ٚقًمل املظمتكبٌ يمذ٣ طمالب اجلاَعم١     ّ(. 2009) ا ذٜيب، َصطفٞ عبذ احملظٔ عبذ ايتٛاب. -

 سطاي١ َادظتري)غري َٓؼٛس٠(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ أطٝٛط، مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ.

قًل املظتكبٌ ٚقًل االَتشإ يف عالقتٗا ببعض املمتػريات ايٓفظم١ٝ   . (2000) .أمحذ حمُذسظاْني،  -

     ٟ ، نًٝمم١ ااداب ، غممري َٓؼممٛس٠  . سطمماي١ َادظممتري يممذ٣ عٝٓمم١ َممٔ طممالب ايصممف ايجمماْٞ ايجمماْٛ

 ٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ.ٗ، مجداَع١ املٓٝا

عًمم٢ ْظشٜمم١ ايعممالز  (. نفمما٠٤ بشْمماَر إسػممادٟ مجعممٞ ٜعتُممذ 2019ا ُممذإ،  ايممذ عبممذايشصام. ) -

ايعكالْممٞ االْفعممايٞ يف ا ممذ َممٔ َظممت٣ٛ قًممل املظممتكبٌ يممذ٣ عٝٓمم١ َممٔ طممالب داَعمم١ ػممكشا٤.     

 .63-26، 17جم١ً ا ه١ُ يًذساطات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ، 

فاعًٝممم١ بشْممماَر إسػمممادٟ ْفظمممٞ َكمممرتح يت فٝمممف قًمممل   (. 2012سٓتمممٍٛ، أمحمممذ َٛطممم٢ حمُمممذ. )  -

َٚظممت٣ٛ ايطُممٛح يممذ٣ طممالب نًٝمم١ اجملتُممع ظاَعمم١      املظممتكبٌ ٚأثممشٙ عًمم٢ دافعٝمم١ اإلجنمماص    

)غممري َٓؼممٛس٠(، نًٝمم١ ايعًممّٛ االدتُاعٝمم١، داَعمم١ اإلَمماّ حمُممذ بممٔ      سطمماي١ دنتممٛساٙ .دمماصإ

 طعٛد اإلطال١َٝ، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.

(. قًل املظتكبٌ ٚعالقت٘ بتكذٜش ايمزات ٚدافعٝم١ اإلجنماص ملمذسبٞ اجلمٛدٚ.      2010) .  ش، فاٜض٠ أمحذ -

 .391-361، 61اجمل١ً ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ايبذ١ْٝ ٚايشٜاض١، 

 . ايكاٖش٠: داس غشٜب يًٓؼش ٚايتٛصٜع.ايذافع١ٝ يإلجناص(. 2005) . ًٝف١، عبذايًطٝف حمُذ -

(. ايعٛاَمٌ املمؤثش٠ عًم٢ دافعٝم١ اإلجنماص يمذ٣ ايؼمباب ايظمعٛدٟ: دساطم١          2018اخلًٝف١، ٖٓذ  ايمذ. )  -

، ١32 ايعًمّٛ اإلْظما١ْٝ، داَعم١ ايبشمشٜٔ، نًٝم١ ااداب،      جمًع٢ً ع١ٓٝ َٔ  شاٞ اجلاَعات. 

11-45 . 
(. قًمل املظمتكبٌ ٚايفاعًٝم١ ايزاتٝم١ يمذ٣ طًبم١ نًٝم١        2017ايشػٝذٟ، بٓٝإ باْٞ دغؽ ايكالدٟ. ) -

(، 174، )جمًم١ نًٝم١ ايرتبٝم١، داَعم١ األصٖمش     اجملتُع يف داَعم١ سا٥مٌ يف ضم٤ٛ بعمض املمتػريات.      

639- 686. 
 األطفاٍ ٟذايؼ ص١ٝ ي بظُات ٚعالقت٘ املظتكبٌ قًل(. 2015)دسٜٚؽ. ٟ ذ، إميإ محايضعالٕ -

 .فًظطني. َادظتري َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، اجلاَع١ اإلطال١َٝ بػض٠، اي٣ٓظب ٛيٞٗجم

(. قًمل املظمتكبٌ يمذ٣ طًبم١ ايهًٝم١ اجلاَعٝم١ عكمٌ ٚعالقتم٘ بمبعض          2019صغٝيب، حمُمذ أمحمذ )   -

ايهًٝمم١ اجلاَعٝمم١   -املممتػريات: دساطمم١ َٝذاْٝمم١ َممٔ ٚدٗمم١ ْظممش طممالب ٚطايبممات داَعمم١ تبممٛى       

 .106-59، 16دساطات يف ايتعًِٝ ايعايٞ، َشنض تطٜٛش ايتعًِٝ اجلاَعٞ، داَع١ أطٝٛط، عكٌ. 
 (. ايكاٖش٠: عامل ايهتب.2)ط ايتٛدٝ٘ ٚاإلسػاد ايٓفظٞ(. 2005) .صٖشإ، ساَذ -
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(. قًممل املظممتكبٌ يممذ٣ طًبمم١ نًٝمم١ ايرتبٝمم١ ٚعالقتمم٘      2007ايظممبعاٟٚ، ف مم١ًٝ عشفممات حمُممذ. )    -

 .277-250(، 28)15، جم١ً ايرتب١ٝ ٚايعًِباجلٓع ٚايت صص ايذساط١. 
 دنتممٛساٙسطمماي١  فمما ٍ ٚايتؼمما ّ.قًممل املظممتكبٌ ٚعالقتمم٘ بظممُ  ايت (. 2005طممعٛد، ْاٖممذ ػممشٜف. ) -

 )غري َٓؼٛس٠(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ دَؼل، اجلُٗٛس١ٜ ايعشب١ٝ ايظٛس١ٜ.

(. فاعًٝم١ بشْماَر   2014طعٛد، ْاٖذ ػشٜف; ٚايهؼمهٞ، جممذ٠ ايظمٝذ عًمٞ; ٚا ًميب، سٓمإ  ًٝمٌ. )        -

إسػادٟ يف  فض قًل املظتكبٌ ٚايتؼا ّ يذ٣ ع١ٓٝ َٔ طايبات ن١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ ايكصمِٝ.  

 .28-239(،  38، )جم١ً اإلسػاد ايٓفظٞ، َشنض اإلسػاد ايٓفظٞ ظاَع١ عني مشع

ّ(. قًل املظمتكبٌ ٚعالقتم٘ بايتٛدٗمات ا)ذفٝم١ ٚايهفما٠٤      2017اِٖٝ حمُذ. )ايظفاطف١، حمُذ إبش -

جمًمم١ ايبًكمما٤ يًبشممٛخ ٚايذساطممات، ايزاتٝمم١ املذسنمم١ يممذ٣ ايطًبمم١ اخلممشاني يف داَعمم١ َؤتمم١.  

 .31-9(، 2)20داَع١ عُإ األ١ًٖٝ، 
َمٔ ٚدٗم١   (. تصمٛس َكمرتح خلفمض قًمل املظمتكبٌ      2014ايؼشٜف، غاد٠ عبذ ايباقٞ حمُذ َمإَٔٛ. )  -

 .627-604(، 15، داَع١ بٛس طعٝذ، )جم١ً ن١ًٝ ايرتب١ْٝظش ايطالب ٚاملعًُني باملشس١ً ايجا١ْٜٛ، 

 . ايكاٖش٠: َهتب١ ايٓٗ ١ املصش١ٜ.َكٝاغ قًل املظتكبٌ(. 2005ػكري، صٜٓب. ) -

ع١ٓٝ دساط١ َٝذا١ْٝ يذ٣ : قًل املظتكبٌ ٚعالقت٘ بايصالب١ ايٓفظ١ٝ (. 2016. )دعا٤ دٗاد ،ػًٗٛب -

. سطمماي١ َادظممتري َٓؼممٛس٠،  َممٔ ايؼممباب يف َشانممض اإلٜممٛا٤ املؤقممت يف َممذٜٓ  دَؼممل ٚايظممٜٛذا٤    

 ن١ًٝ تشب١ٝ، داَع١ دَؼل. اجلُٗٛس١ٜ ايعشب١ٝ ايظٛس١ٜ.

(. فاعًٝممم١ اطمممت ذاّ منمممٛرز ايمممتعًِ ايتٛيٝمممذٟ يف تُٓٝممم١ بعمممض   2018ايؼمممُشٟ، عٝمممذ بمممٔ دممماٜض. )  -

الَٝممز املشسًمم١ االبتذا٥ٝمم١ َٓ ف ممٞ ايتشصممٌٝ.     ايعًُٝممات ايشٜاضمم١ٝ ٚدافعٝمم١ اإلجنمماص يممذ٣ ت    

 . 165-131، 52 اجمل١ً ايرتب١ٜٛ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ طٖٛاز،

-  ٔ فاعًٝمم١ بشْمماَر يف اإلسػمماد ايرتبممٟٛ يف اطممتجاس٠ دافعٝمم١ اإلجنمماص   (. 2007) .ػٛاػممش٠، عمماطف سظمم

ُٜعاْٞ َٔ تذْٞ ايذافع١ٝ يف ايتشصٌٝ ايذساطٞ )دساط١ ساي١( َادظمتري غمري   . سطاي١ يذ٣ طايب 

 َٓؼٛس٠، اجلاَع١ األسد١ْٝ.

املٓاخ ايذساطٞ ٚعالقت٘ بذافع١ٝ االجناص َٚظت٣ٛ ايطُٛح يمذ٣ طًبم١   (. 2001) .ايصايف، عبذاهلل ط٘ -

 .66 -55، 79، سطاي١ اخلًٝر ايعشبٞ .املشس١ً ايجا١ْٜٛ نذ١ٜٓ أبٗا

 ايًبٓا١ْٝ.. ايكاٖش٠: ايذاس املصش١ٜ اإلْظإ ٚصشت٘ ايٓفظ١ٝ(. 2003) .صبشٞ، طٝذ -

املظماْذ٠ االدتُاعٝم١ ٚايصمالب١ ايٓفظم١ٝ ٚعالقتُٗما بكًمل       (. 2013ايصفذٟ، سٚال جمذٟ ٖاػمِ. )  -

. سطماي١ َادظمتري)غري َٓؼمٛس٠(، نًٝم١     املظتكبٌ يذ٣ صٚدات ايؼٗذا٤ ٚاألساٌَ نشافظات غض٠

 ايرتب١ٝ. داَع١ األصٖش بػض٠، فًظطني.

اَر إسػادٟ ٚاقعٞ يف  فض قًل املظتكبٌ يمذ٣  فعاي١ٝ بشْ(. 2014ايط ٝع، إبشاِٖٝ طعذ ع٢ً. ) -

. سطاي١ َادظتري )غري َٓؼٛس٠(، بشْاَر ايذساطات ايعًٝا ايرتب١ٜٛ، عُاد٠ طالب املشس١ً ايجا١ْٜٛ

 ايذساطات ايعًٝا، داَع١ املًو عبذايعضٜض، املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ. 

 14جمًم١ عمامل ايرتبٝم١،    اػمذٜٔ.  (. تكمٓني َكٝماغ دافعٝم١ اإلجنماص يًش    2013) .ايعاصَٞ، َشِٜ طمعٛد  -

(43 ،)333-351  . 

 . دَؼل: َٓؼٛسات داَع١ دَؼل.  بشاَر اإلسػاد ايٓفظٞ(. 2008) .ايعامسٞ، سٜاض ْاٌٜ -

(. فاعًٝم١ بشْماَر إسػمادٟ يتشظمني     2017عجُمإ، أَٝٓم١ حمُمذ. )    & عبماغ، طماس٠ َبماسى أمحمذ     -

ٞ دافعٝمممم١ اإلجنمممماص يممممذ٣ ايطايبممممات املتعجممممشات دساطممممٝا بهًٝمممم١        The =ايرتبٝمممم١ بممممايضيف
Effectiveness of a Counselling Program to Improve Achievement 
Motivation among Less Academic Achieved Female Students in 

Journal of Arabic Studies in  Girls' Faculty of Education in Zulfi.
59.-(5509), 136 ,Education and Psychology  

(. َظت٣ٛ اإلااب١ٝ ٚعالقتٗا بكًل املظتكبٌ يمذ٣ عٝٓم١ َمٔ    2011ٝذٟ، عفشا٤ إبشاِٖٝ  ًٌٝ. )ايعب -

، 38جمًمم١ دساطممات ايعًممّٛ ايرتبٜٛمم١، عُمماد٠ ايبشممح ايعًُممٞ، اجلاَعمم١ األسدْٝمم١،  طًبمم١ اجلاَعمم١. 

942- 964. 
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 يعشبٞ.. ايكاٖش٠: داس ايفهش اايكًل ٚاداس٠ اي ػٛط ايٓفظ١ٝ(. 2001عجُإ، فاسٚم ايظٝذ. ) -

 . 74-49، 151جم١ً ايكشا٠٤ ٚاملعشف١، (. َكٝاغ دافع١ٝ اإلجناص. 2014) .عجُإ، نُاٍ َصطف٢ -

دافعٝمم١ اإلجنمماص ايذساطممٞ يف ايتٛافممل االدتُمماعٞ يممذ٣ طممالب      (. 2015) .عطممشٕٚ، قظممِ اهلل طايممب   -

 . سطاي١ َادظتري غري َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ااداب، داَع١ ايًٓٝني، ايظٛدإ.داَع١ ايذيٓر

(. عالق١ قًمل املظمتكبٌ ٚايمذافع يإلجنماص يمذ٣ طايبمات داَعم١        2018ايعٓضٟ، ْؼ١ُٝ طعٛد صٝاح. ) -

جم١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ دٓمٛب ايمٛادٟ،   اإلَاّ حمُذ بٔ طعٛد اإلطال١َٝ. 

37 ،232-253. 

 . ايكاٖش٠: َهتب١ صٖشا٤ ايؼشم.عًِ ايٓفع االدتُاعٞ(. 2000) .ابشاِٖٝ عٝذ، -

ايتفهري ايعكالْٞ ٚايتفهري غري ايعكالْمٞ َٚفٗمّٛ ايمزات    (. 2009) .ُغشّ اهلل بٔ عبذايشاصم يػاَذٟ،ا -

يٝتا ٚايعممادٜني نممذٜٓ  َهمم١ املهشَمم١          ٚدافعٝمم١ اإلجنمماص يممذ٣ عٝٓمم١ َممٔ املممشاٖكني املتفممٛقني دساطمم

 . سطاي١ دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ أّ ايكش٣.ٚدذ٠

(. ايتٓظممِٝ ايممزاتٞ ٚعالقتمم٘ نظممت٣ٛ ايطُممٛح ٚقًممل املظممتكبٌ يممذ٣     2013آَمماٍ إبممشاِٖٝ. )  ايفكممٞ، -

 . 12-56(، 38) جم١ً دساطات عشب١ٝ.طالب ايجا١ْٜٛ ايعا١َ. 

ايذافع يإلجناص ٚعالقت٘ بكًل املظتكبٌ يذ٣ عٝٓم١ َمٔ   (. 2012حمُذ بٔ عابذ بٔ  ب . ) ايكشػٞ، -

غممري َٓؼممٛس٠(، نًٝمم١ ايرتبٝمم١، داَعمم١ أّ ايكممش٣،     سطمماي١ َادظممتري )  .طممالب داَعمم١ أّ ايكممش٣  

 املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.

مسات ايؼ ص١ٝ ٚعالقتٗما بكًمل املظمتكبٌ يمذٟ ايعماًَني      (. 2008صالح محٝذ سظني. ) نشَٝإ، -

سطماي١ دنتمٛساٙ )غمري َٓؼمٛس٠(، نًٝم١ ااداب       .بصٛس٠ َؤقت١ َٔ اجلاي١ٝ ايعشاقٝم١ يف أطمرتايٝا  

 ايعشب١ٝ املفتٛس١، ممًه١ ايذمناسى.ٚايرتب١ٝ، األنادمي١ٝ 

ايذساطممٞ يممذ٣   ٚايتشصممٌٝ االَتشممإاإلجنمماص ٚعالقتٗمما بكًممل   ٠یدافممع(. 2017حمُممذ. ) اغ،یى -

ايعًممممّٛ  نًٝمممم١سطمممماي١ َادظممممتري)غري َٓؼممممٛس٠(،  .ایعًمممم٢ ػممممٗاد٠ ايبهممممايٛس املكممممبًني ايتالَٝممممز

اجلُٗٛسٜممم١ اجلضا٥شٜممم١  د٠،یداَعممم١ ايمممذنتٛس ايطممماٖش َمممٛالٟ طمممع  ،ٚاإلْظممما١ْٝ االدتُاعٝممم١

 ايذميكشاط١ٝ ايؼعب١ٝ.

قًل املظتكبٌ املٗين ٚعالقت٘ بايذافع١ٝ يإلجناص ٚايت صمص  (. 2018)ػُٝا٤ ػعبإ حمُذ.  املايهٞ، -

سطاي١ َادظتري )غري َٓؼمٛس٠(،   .طالب ن١ًٝ االقتصاد املٓضيٞ داَع١ املٓٛف١ٝ ٣األنادميٞ يذ

 املٓضيٞ، داَع١ املٓٛف١ٝ، مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ. االقتصادن١ًٝ 

جمًمم١ ايبشممٛخ (. قًممل املظممتكبٌ عٓممذ ايؼمباب ٚعالقتمم٘ بممبعض املممتػريات.  2010ٖبمم١ َؤٜممذ. ) حمُمذ،  -

 . 379-321(، 27، 26، )ٚايٓفظ١ٝ، َشنض ايذساطات ايرتب١ٜٛ ٚاألعاخ ايٓفظ١ٝ ايرتب١ٜٛ

(. ايكماٖش٠:  2)ط  ايعًّٛ ايٓفظم١ٝ ٚاالدتُاعٝم١  األطايٝب اإلسصا١ٝ٥ يف(. 2011صالح أمحذ. ) َشاد، -

 َهتب١ األجنًٛ املصش١ٜ.  

ٌ  (. 2006طمممٓا٤ َمممٓري.) َظمممعٛد، - . سطممماي١ َادظمممتري )غمممري  بعمممض املمممتػريات املشتبطممم١ بكًمممل املظمممتكب

 َٓؼٛس٠(، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ أطٝٛط، مجٗٛس١ٜ َصش ايعشب١ٝ.

(. دممٛد٠ ا ٝمما٠ نُٓبمم٧ يكًممل املظممتكبٌ يممذ٣ طممالب نًٝمم١    2015حمُممذ أمحممذ  ممذاّ. )  املؼمماقب١، -

 .49-33(، 1، )جم١ً داَع١ طٝب١ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛايرتب١ٝ ٚااداب يف داَع١ ا ذٚد ايؼُاي١ٝ. 

قًل املظتكبٌ ٚعالقت٘ بهٌ َٔ فاع١ًٝ ايزات َٚظت٣ٛ ايطُٛح يذ٣ عٝٓم١  (. 2009) .غايب املؼٝ ٞ، -

 . سطاي١ دنتٛساٙ غري َٓؼٛس٠، داَع١ أّ ايكش٣.ع١ ايطا٥فَٔ طالب داَ

قًممل املظممتكبٌ ٚعالقتمم٘ بهممٌ َممٔ فاعًٝمم١ ايممزات َٚظممت٣ٛ        (. 2011ْممٝفني عبممذايشمحٔ. )  املصممشٟ، -

. سطماي١ َادظمتري)غري َٓؼمٛس٠(،    ايطُٛح األنادميٞ يذ٣ عٝٓم١ َمٔ طًبم١ داَعم١ األصٖمش بػمض٠      

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ، داَع١ األصٖش يف غض٠. فًظطني.

(. أثممش بشْمماَر تٛدٝمم٘ مجعممٞ يف حتظممني ايذافعٝمم١ يًذساطمم١ ٚ فممض قًممل   2014) .إبممشاِٖٝ َعممايٞ، -

 . 943-932(، 2) 41دساطات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ،االَتشإ يذ٣ طًب١ املشس١ً األطاط١ٝ. 

(. قًل املظمتكبٌ يمذ٣ طًبم١ نًٝمات اجملتُمع يف      2013حمُذ أمحذ; ْٚعِٝ، َاصٕ حمُٛد. ) املَٛين، -

 .  185-173(، 2)9اجمل١ً األسد١ْٝ يف ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ٌ يف ض٤ٛ بعض املتػريات. َٓطك١ اجلًٝ



 (ASEP)دزاضات عسبية يف الرتبية وعله اليفظ 

 

 

 

 

 
461 

(. مماسطمم١ بشْمماَر إسػممادٟ أنممادميٞ مجمماعٞ يتشظممني دافعٝمم١  2017) .إبممشاِٖٝ ا ظممٝين ٖممالٍ، -

-اإلجناص يذ٣ ايطالب املتعجشٜٔ دساطيتا: دساط١ َطبك١ ع٢ً طالب بشْاَر اخلذَم١ االدتُاعٝم١  

   .140 -100(، 58) 5 جم١ً اخلذ١َ االدتُاع١ٝ،داَع١ سا٥ٌ.  -ٕٓٛن١ًٝ ااداب ٚايف

دافممع اإلجنمماص ايذساطممٞ ٚعالقتمم٘ بممايكًل االدتُمماعٞ يممذ٣ طايبممات  (. 2008ايٝٛطممفٞ، عًممٞ عبمماغ. ) -

.235-214، 5، ايعشام، جم١ً اجلاَع١ اإلطال١َٝ بايٓذف. ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًبٓات
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