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هذف اًبصخ اًصايل اًتهشف نىل دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ االنعانٌة وتنمٌة االبدذام واالبتوداس مد
وذهة نكشهم  ،وتوىنت نٌنته م ( )100ؾاًباً ؾاًب ًة وبىاكو ( )63ؾاًباً وؾاًب ًة م ؾٌبة اًطف اًحاًخ يف كعم اًٌغة اًهشبٌة و( )37ؾاًبداً وؾاًبد ًة مد ؾٌبدة
اًطف اًحاًخ يف كعم اًتاسًخ اختًنوا نشىائٌاً ًٌعدنة اًذساظدٌة ( )2018-2017وًتصلٌدم هدذف اًبصدخ تؿٌدك رًدى اظدتبانة ًلٌداط دوس اهدادٌنٍ املنداهز
اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم وتنمٌة االبذام واالبتواسً ،زا انذ اًباشخ اظتبانة توىنت م ( )25فلشة  ،وكذ اتطفت باًطذق واًحبدا ورًدى بهشغدها ا
مرمىنة م اًعادة املصومٍن يف تخطظ اًهٌىَ اًرتبىًة واًنفعٌة جم ؾبلها نىل نٌنة اًبصخ ،وبهذ ذمو اًبٌاندا وتصٌٌٌهدا اشطدائٌاً باظدتهٌلي مهامدٍ
استباؽ بًنظىن و االختباس اًتايئ(ً )t-testهٌنة واشذة  ،وًهٌنتٍن معتلٌتٍن تىضٍ اًباشخ ًٌنتائز االتٌة :
 -1بٌغت نعبة دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم وتنمٌة االبذام واالبتواس م وذهة نكشهم يف كعم اًٌغة اًهشبٌة (.)%78.62
 -2بٌغت نعبة دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم وتنمٌة االبذام واالبتواس م وذهة نكشهم يف كعم اًتاسًخ (.)%79.10
 -3ال ًىذذ فشق رو دالًة اشطائٌة بٍن وذهة نكش ؾٌبة نٌنة اًبصخ يف كعمٍ اًٌغدة اًهشبٌدة واًتداسًخ يف دوس اهدادٌنٍ املنداهز اًرامهٌدة الظدتحاسة دافهٌدة
ؾٌبتهم ومتنٌة االبذام واالبتواس.
وكذ خشد اًباشخ مبرمىنة م االظتنتاذا يف غىء نتائز اًبصخ ،هٌل كذَ مرمىنة م اًتىضٌا فػالً ن نذد م وامللرتشا .
الكلٌلخ االفذذاحيح :اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة  ،دافهٌة  ،االبذام  ،االبتواس.

ا

امللذمح:
ن مىغىم اًذافهٌة ًهذ م املىغىنا املهمة يف املراي اًرتبىي واًتهٌٌمٍ وًرمٌو اًؿٌبة يف املشاشٍ اًذساظٌة ملا ًها
م دوس هبًن يف سفو دسذة النتباه واًرتهٌض واملتابهة أجناء اًتفانٍ ًٌنهىع مبعتىي اًتهٌم واألداء ًذي اًؿٌبة ،وهٍ اًلدىي
املصشهة ًٌؿاًك واًتٍ تضوده ؾاكته ونشداؾه .وتهدذ اًذافهٌدة أشدذ اوؽ اًدتهٌم األظاظدٌة بدٍ ذاندك مد ذىاندك اًنػدز
واًتدذسًك ًٌىضدىي ا اًدتمو مد املهٌىمدا واملىغدىنا اًذساظددٌة واًتدٍ ظدتلىد ا االبددذام واًتمٌدض وًتصلٌدم االهددذاف
املنشىدة م اًهمٌٌة اًتهٌٌمٌة واًرتبىًة ًٌلذَ منىرذدا ًٌتغٌدًن اًرتبدىي املعدتلبًل فداملؿٌىه مد هدزا االبدذام واًتمٌدض هدى
ًٌىضىي االمناء اًحلايف واالذتٌلنٍ فهى ًٌغ اضالشا تشبىًا او اكتطادًا فصعك وال االجندٍن مهدا بدٍ هدى امنداء اذتٌلندٍ جلدايف
شػاسي شامٍ ،تتعاوي فٌه اًحلافة واًصػاسة استلا ًء وتلذما باإلنعان بٍ بوٍ انعان .
ًلذ ذاء اًتفعًنا االو ًٌذافهٌة ،م االتراها اًفٌعفٌة املتهذدة شٌخ أهذ ندذد مد االتراهدا اًفٌعدفٌة ندىل
اًرانك اًهلالين اإلنعان وششًة االسادة واالختٌاس وكذ مٌض بٍن االنعان ن اًصٌىان ،نىل أظاط نىنٍ والظٌٌل أن االنعان ٌنتٌى
اًشوس واًهلٍ اًٌزان ًتصوٌلن يف ظٌىهٌاته ودوافهه ،يف شٍن ًعٌى اًصٌىان وفلا آلًٌة مهٌنة متمحٌة باًغشائض.
وًػٌف موذوذٍ أن هافة أشواي اًعٌىن االنعاين ًها ذزوسها اًغشًضًة ،واظتؿام تطنٌف ( )121غشًدضة محدٍ اًصدشه واًودشه
واًهذوان واًرنغ واالهتئاه واالظتؿالم واًؿهاَ ....وتؤجش أًػا نكشًة فشوًذ يف اًتصٌٌٍ اًنفيس بهزا االتراه ار ًشي فشوًذ أن
االنعان مذفىم نىل نصى الشهىسي بغشًضة اًرنغ تنفٌعا ًٌشخظ  ،وبغشًضة املى اًتٍ تترىل يف االنٌلي اًهذوانٌة  ،وًلذ قٍ
تفعًن اًعٌىن اًلائم نىل اًغشائض ظائذ ا شتى اًهرشًنٌا م اًلشن املايض ا أن قهش اتراها نكشًة شذًحة يف نٌم اًنفغ
انتمذ املنهز اًترشًبٍ واًهٌمٍ يف دساظة ظٌىن االنعان  (.اًضغٌىي واًهنذاوي)295 : 2008،
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اوالً -مشكلح التحث :
باًشغم م اًرهىد املبزوًة م كبٍ املئظعا اًتهٌٌمٌة يف اًذوًة اال أنها مل تصلم اًنتائز املشذىة ,وًشأه اًطذم وانلار
ما ٌنو انلاره واًٌصاق باًشهك ًضَ أن ًوىن هنان وملختٌف اًهىامٍ املدئجشة منهدا نىنٌدة اًتدذسًغ امللدذَ ًٌؿٌبدة أي أظدٌىه
اًتهٌٌم واًتهٌم وًبناء شخطٌة اًؿٌبة يف ذمٌو اًرىانك (املهشفٌة ،واًىذذانٌة ،واملهاسًة) ,وذهٍ اًتذسًغ فهداالً كدادسا ندىل
اشذاث اًتغًن املؿٌىه ومبا ًىاهك اًتؿىسا اًهٌمٌة يف دوي اًهامل املتلذَ .
ًزا فاًتنمٌة اًصلٌلٌة ًألنكمة اًتهٌٌمٌة اًصذًحة تتؿٌك سفو معتىي اًلذسا اًتهٌٌمٌة والظٌٌل يف اًذافهٌدة هىنهدا ذدضء ال
ًترضأ م ذىانك اًهمٌٌة اًتهٌٌمٌة وً ه اجش نىل ابذام اًؿاًك خالي دساظته وهزا ما اهذ نٌٌة اًهذًذ م اًذساظا منهدا دساظدة
نًل ( )2014وملا ًها م تؤجًن باًغ نىل ظٌىن اًؿٌبة وتهذ مبحابة اًذافو ًهزا اًعٌىن واًتٍ مل تصكى باهتٌلَ اًوحًن م اًلامئٍن
نىل اًهمٌٌة اًتهٌٌمٌة يف اًتهٌٌم اًرامهٍ بشوٍ خاص ,وأن اظتحاسة اًذافهٌة ًذي اًؿٌبة تهذ امشا ً رضوسًدا ً البدذ منهدا ًٌىضدىي
باًؿاًك ا تنمٌة االبذام واالبتواس ًذًه ًٌتمو م اداء نمٌه وواذباته بشوٍ فهاي ًٌفهم اهذاف سظاًته ومهامه يف املعتلبٍ.
مٌل تلذَ الشل اًباشخ ان هنان اجش هبًن ًٌذافهٌة نىل املعدتىي اًهٌمدٍ اًؿٌبدة ومدذي تصلٌلدهه وًهدزا ظدهت االنكمدة
اًتهٌٌمٌة املتلذمة ونىل مختٌف مشاشٌها اًذساظٌة وتخططاتها اًهٌمٌة واالنعدانٌة ا انؿداء اًذافهٌدة املواندة املتمٌدضة غدم
اظرتاتٌرٌاتها وخؿؿها املعتلبٌٌةه وكذ افشص االده اًرتبىي ًٌهٌىَ اًرتبىًدة واًنفعدٌة اًهذًدذ مد املنداهز اًذساظدٌة اًنشدؿة
واكرتاس وتؿبٌم االظرتاتٌرٌا واًنٌلرد االهادٌنٌة اًفهاًة اًتٍ تشهض نىل ذهٍ اًؿاًدك مصدىسا ً ًٌهمٌٌدة اًتهٌٌمٌدة واًتىذده نصدى
اًتهٌم اًفشدي.
وهزا ما وًذ اشعاط وشهىسا ً ًذي اًباشخ م اًصاذة ا اًبصخ ن دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌدة الظدتحاسة دافهٌدة
ؾٌبتهم وتنمٌدة االبدذام واالبتوداس الن هدزا اًراندك رضوسي ًٌؿٌبدة اًردامهٌٍن النهدم ظٌطدبصىن يف املعدتلبٍ بنداة ًٌمرتمدو
وًالظتفادة م شهاداتهم اًهٌمٌة يف مئظعا اًذوًة  ،نٌٌه تتبٌىس مشوٌة اًبصخ اًصايل باًعئاي االيت:
"ما دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافه ٌة ؾٌبتهم يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ االنعانٌة ًتنمٌة االبذام واالبتواس م
وذهة نكشهم " ؟
ثانياً -أهميح التحث :
اًرتبٌة هٍ االداسة اًتٍ تػو االنعان يف بذاًة ؾشًم اًنمى واالظتفادة مد اًىظدـ االذتٌلندٍ اًلدائم وهدٍ اًػدا اًتدٍ
تلىَ بتوىً اًدىنٍ ًدذي اًناشدئة اًتدٍ وهدٍ تغدشط يف نفعده رضوسة اًتؿٌدو ا املحدٍ اًهٌٌدا واالهدذاف اًودري ند ؾشًدم
املئظعا اًرتبىًة ( .بواس )20: 2011،
نىل اًرتبٌة ان تلتيض خؿؿا متذسذة تعًن منها االنٌلي اًرتبىًة نىل وفم منهز منكم ضدانذ ًنتلدٍ مدو اًناشد مد
ؾىس ا ؾىس وم مششٌة ا اخشي شتى ًطٍ االبذام واالبتواس يف املعتلبٍ اًلشًك .
(مذهىس)30: 2001 ،
فاًرامهة اشذ اهم املئظعا اًرتبىًة وهٍ املعئوًة ن انذاد ؾٌبتها مبعتىي اًهرص ورًدى بتضوًدذهم باملهداسف
واملهاسا اً تٍ تعانذهم نىل توىً معتلبٌهم بشوس م االكذاَ واًتفانٍ واًتفىق اًنفيس واالبدذام ألنهدا تدئدي دوسا هبدًنا يف
اًتىافم االذتٌلنٍ اًعٌٌم وتهذًٍ اًعٌىن ( .كٌنذس )3 : 2003،
تهمٍ اًرامها م خالي مناهرها وبشامرها وانشدؿتها املتنىندة ندىل مشانداة ظدمهة اًنػدز اًنفيسد وندذها ظدمهة
اظاظٌة يف شخطٌة ؾٌبتها مبهنى ان تهمٍ نىل تنمٌة اًشخطٌة اًناغرة ًذي اًؿٌبة ملا ًها مد اجدش فهداي وًتعداهم يف تنمٌدة
كذساته نىل االبذام يف مراالتها املختٌفة ( .اًتى )4: 2004 ،
ان االهتٌلَ بؿٌبة اًرامها ًهنٍ االهتٌلَ باملرتمو هوٍ بانتباسهم اًرشًصة اًتٍ تلو نىل ناتلهدا معدئوًٌا كٌدادة رًدى
املرتمو معتلبال ًزًى ًتىذك سناًتهم م خالي تؿىًش ؾاكاتهم املبذنة واملنترة( .املعهىدي )12: 2002،
فؿٌبة اًرامهة ًهذون م اهم اًفئا اًهمشًة يف املرتمو فهم اهرث اائض املرتمو كدذسة ندىل اًبدزي واًهؿداء بصودم
توىًنهم اًرعم ٍ اًزي ًرهٌهم يف ننفىان اًصٌىة واًنشاؽ ًزا ًفرتع اًتهامدٍ مههدم بشدوٍ ًدذفههم ا اًذساظدة واًهمدٍ
بؤكىص ؾاكتهم فهم اًرٌٍ اًزي ظٌتصمٍ املعئوًٌة بؤنبائها املختٌفة وبىذه اًتصذًا يف ذمٌو مشافم اًصٌاة ( .اًشواف :2003،
)4
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ًهددذ اًؿاًددك اًرددامهٍ مد اًشهددائض املهمددة فهددى مبحددٍ كددىة االمددة ونهػددتها واالداسة اًفهاًددة يف نمٌٌددة اًتغٌددًن االذتٌلنددٍ
واالكتطادي واًحلايف شٌخ انه ًهٌش نىل مفرتق اًؿشًم بٍن املشاهلة املتؤخشة ومششٌة اًششذ املبوشة ( .اًهوٌذي )9: 2002،
ان اًبصخ يف اًلىي اًذافهٌة اًتٍ تحًن ظٌىن اًؿاًك اًرامهٍ وتىذهه ،امش باًغ االهمٌة باًنعبة ًهمٌٌة اًتهٌم واًتهٌٌم
،فاًذافهٌة اؽ اظاط ًتىكف نٌٌه تصلٌم االهدذاف اًتهٌٌمٌدة يف مرداال اًدتهٌم املتهدذدة  ،ظدىاء يف تصطدٌٍ املهٌىمدا
واملهاسف (اًرانك املهشيف)،او توىً االتراها واًلٌم(اًراندك اًىذدذاين)،او يف تودىً املهداسا االبذانٌدة املختٌفدة اًتدٍ
تخػو ًهىامٍ اًتذسًك واملٌلسظة (اًرانك اًصشيك) ( .شىااة)4 :2007،
اًذافهٌة هٍ شاًة فعٌىًىذٌة  -نفعٌة داخٌٌة تصشن اًفشد ًٌلٌاَ بعٌىن مهٍن يف اتراه مهٍن ًتصلٌم هذف مصذد  ،وارا
مل ًتصلم هزا اًهذف ًشهش اًفشد باًػٌم واًتىتش شتى ًصلله ( .بى شٌلمة وخخشون )68: 2006،
ان تهٌٌٌل املرٌغ االمشًيك ًٌتهٌٌم اًهاَ ( ) 1996كذ اهذ نىل رضوسة اًهناًة بذوافو اًؿٌبة اًزاتٌة ًٌتىذه واًتوٌف مو
تونٌىذٌا اًتهٌم (Trahan ,2008:80 ).
فاًذافهٌة وظٌٌة ٌنو اظتخذامها يف ظبٌٍ انراصا تهٌٌمٌة مهٌنة نىل نصى فهاي ،ورًى م خالي انتباسها اشدذ اًهىامدٍ
املصذدة ًلذسة اًؿاًك نىل اًتصطٌٍ ،الن اًذافهٌة نىل نالكة مبٌىي اًؿاًك وشاذاته فترهٍ م بهؼ املحًنا مهضصا تدئجش
يف ظٌىهه ،وتصحه نىل املحابشة واًهمٍ بشوٍ نشٌـ وفهاي ً ،زا فاًذوافو ًها اجش هبًن يف نمٌٌة اًتهٌم فال تهٌدم بدذون دافهٌدة
مهٌنة الن نشتـ اًفشد ونمٌه اًناتز يف مىكف خاسذٍ مهٍن ،تصذده اًكشوف اًذافهٌة املىذىدة يف هزا املىكف( .غباسي2008 ،
)34 :
اًذافهٌة  Motivationمفهىَ أظاط يف اًهمٌٌا اًنفعٌة ًٌفشد واًتٍ ًها تاسًخ ؾىًٍ مد اًبصدىث واًذساظدا اًىاظدهة
اًنؿاق يف أدبٌا اًبصخ يف نٌم اًنفغ ،وكذ نتز ن اًبصىث اًرتبىًة توىً فهم واظو ًذافهٌة اًؿٌبة نصى اًتصطٌٍ واالنراص
واالبذام واًتٍ ًرتتك ننها شطىي تلذَ يف اًنتائز األهادٌنٌة املتصللة ،وًطاشك اًذافو نىامٍ ال مهشفٌة محٍ اًرهذ واملشاسهة
واًوفاءة اًزاتٌة (Daltan, 2010:11) .
ًزا تهذ اًذافهٌة م أهم اًهىامٍ اًتٍ ًها نالكة مبااة بوٌان اًفشد مهٌل هان منطبه ونشداؾه يف املرتمدو ،وًلدذ بٌندت
اًهذًذ م اًذساظا يف مراي اًرتبٌة واًتهٌٌم اًهالكة املىذىدة بٍن نراس اًؿاًك يف اًذساظة ونامٍ اًذافهٌة ،ار تهذ همصفض
أظايس ًذفو ا ًؿاًك ًٌهمٍ واملحابشة واالبذام  .فاًذافهٌة أهم اؽ م اوؽ اًتهٌم شٌخ أهذ ذدٍ اًنكشًدا أن اًؿاًدك ال
ًعترٌك ًٌمىغىم دون وذىد دافو مهٍن .
(ب ظتٍ)22 :2013 ،
ان اًذافهٌة رضوسًة ًتفعًن أي ظٌىن ،ار ال ٌنو أن ًصذث ظٌىن ان مل تو وسائده دافهٌدة ،ذمٌدو اًنداط ندىل اخدتالف
أنٌلسهم ومعتىًاتهم اًحلافٌة واالذتٌلنٌة ًهتمىن باًذافهٌة ًتفعًن ؾبٌهة اًهالكا اًتٍ تشبؿهم باآلخشً ( .اًدذاهشي:2008 ،
)117
ًزا ٌنٌٍ األشخاص ر وي اًذافهٌة اًهاًٌة ا اًهمٍ ؾىًال ًصٍ املشوال اًطهبة وًفػٌىن اًهمٍ مو األشخاص املحابشً ،
وان روي اًذافهٌة املشتفهة ًصطٌىن نىل دسذا أنىل وارصاسا ومحابشة نىل اًنراس .
(نبذا هلل واًخٌٌفٍ)19 -18 : 2001 ،
وًٌتمو م اظتحاسة اًذافهٌة ًذي اًؿٌبة أو اًشفو م معتىاهم االبذانٍ نىل االهدادٌنٍ معدانذة اًؿٌبدة ندىل اًلٌداَ باختٌداس
ؾشق تفوًن تعاهم يف اًشفو م دافهٌتهم ،ورًى بتذسًبهم أهرث نىل وفم بشامز مصذدة ورًى بهذف سبؿهم باًبٌئة االهادٌنٌدة
اًتٍ تػم ذى م اًتهاؾف واًتآصس بٌنه وبٍن االهادٌنٍ م ذهة وبٍن صمالئه م ذهة أخشي  ،وهزا ًنهوغ بطدىسة اًرابٌدة ندىل
تصطٌٌهم اًذسايس.
هزًى نىل االهادٌنٍ أن ًىفش اًذنم االذتٌلنٍ ًٌؿٌبة ،ورًى م خالي ااان أفدشاد اههدم يف شدخ اًؿٌبدة ندىل االبدذام
واالبتواس ومعانذتهم يف تراوص اًهلبا اًتدٍ تدىاذههم يف دساظدتهم وًدتم رًدى بدبنالَ األهة باملعدتىي اًدزي بٌغده ؾٌبتده
بىاظؿة اًوشىف واًتلاسًش مٌل تعاهم اًرابٌا ً يف تصعٍن أداء اًؿٌبة وسفو دافهٌتهم ًإلنراص واالبذام واالبتواس .
 اشهاس اًؿٌبة بلذساتهم وهفاءاتهم نىل اًتهامٍ مو مختٌف األنشؿة اًتهٌٌمٌة واكنانهم مبئهالتهم وخدراتهم اًهٌمٌدة وهدزاًعاهم يف تذنٌم جلتهم بؤنفعهم وًوىنىا بزًى مذفىنٍن أهرث إلنراص األنشؿة بشوٍ ابذانٍ( .اًهشفاوي)148 -147 :2012 ،
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ًرتتك نىل االهادٌنٍ أن ًعتهمٍ بهؼ األظاًٌك الظتحاسة اًذافهٌة ًٌؿٌبة منها انؿاء اًصىافض املادًة محٍ اًذسذا واًهذاًا
وغًنها ،واملهنىًة محٍ املذس أو اًحناء أو اًىغو نىل اًرشف ،فهٍ أظاًٌك تعاهم هحًنا يف صًدادة اًذافهٌدة ًٌدتهٌم ومىاضدٌته
ألكىص ما تعمض به كذسا اًؿٌبة ،واظتخذاَ أظاًٌك ًتهٌئة اًصافضة ننذ بذء اًذسط ( .اًلػاة ،ومصمذ)181 :2006 ،
ان إلجاسة اًذافهٌة ننذ اًؿٌبة ًرك اًهمٍ نىل تنمٌة اًهىاؾف االًرابٌة ننذ اًؿٌبة محٍ اًحلة يف كذساتهم نىل االنرداص وان
ًوىن اًؿٌبة كادسا نىل تىذٌه تعاإال هحًنة ن مىغىم اًدذسط  ،وان نرهدٍ اًؿاًدك أهدرث تشهٌدضا واهتٌلمدا مبىغدىم اًدذسط .
(خماي)40 :2008 ،
ًىذذ مطذسان ًذافهٌة اًتهٌم شعك مطذس اظتحاستها هٌل اًذافهٌة اًذاخٌٌة واًخاسذٌة ،فاًذافهٌة اًذاخٌٌة مطذسه ًوىن
املتهٌم نفعه ،مذفىنا بشغبة داخٌٌة إلسغاء راته وظهٌا ًٌصطىي نىل املتهة ذشاء اًتهٌم وهعك املهاسف واملهاسا اًتٍ ًصبها
وٌنٌٍ اً ٌها ،واًذافهٌة اًخاسذٌة مطذسها خاسذٍ فلذ ًذفو املتهٌم ًٌتهٌم اسغاء ًالهادٌنٍ أو اًىاًذً ( .غباسي)44 : 2008 ،
ًزا تٌهك اًذافهٌة دوسا شاظٌل يف اًتهٌم بنىنٌها اًذاخًل واًخاسذٍ أال ان هحًنا م اًذساظا أجبتت أن اًذافهٌة اًذاخٌٌدة
أهرث أجشا واشذ كىة يف اظتمشاس اًعٌىن اًتهٌٌمٍ م اًذافهٌة اًخاسذٌة ،هىن األو تشتبـ بصاذا وكٌم واتراها واهتٌلما ،
فهٍ ترتن أجشا أنمم ( .اًهبٌذي)499 : 2009 ،
ثالثاً -هذف التحث :
ًهذف اًبصخ اًصايل تهشف دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم يف هٌٌة اًرتبٌدة ًٌهٌدىَ اإلنعدانٌة
وتنمٌة االبذام واالبتواس م وذهة نكشهم ورًى م خالي اإلذابة ن االظئٌة االتٌة :
ط"/1ما دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌدىَ اإلنعدانٌة وتنمٌدة االبدذام واالبتوداس مد
وذهة نكشهم تبها ً ملتغًن اًتخطظ اًهٌمٍ(اًٌغة اًهشبٌة ،واًتاسًخ)"؟
ط"/ 2هٍ هنان فشق رو دالًة اشطائٌة بٍن نعبتٍ وذهة نكش اًؿٌبة يف دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبدتهم
يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ اإلنعانٌة وتنمٌة االبذام واالبتواس تبها ً ملتغًن اًتخطظ اًهٌمٍ(اًٌغة اًهشبٌة ،واًتاسًخ)؟"
راةعاً -حذود التحث :
ًتصذد اًبصخ بددددددد :
 -1ؾٌبة اًطف اًحاًخ يف كعمٍ اًٌغة اًهشبٌة واًتاسًخ يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ االنعانٌة ًٌعنة اًذساظٌة (. )2018 – 2017
 -2اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ االنعانٌة ًٌعنة اًذساظٌة ()2018 – 2017
خامطاً -دحذيذ املصطلحاخ :
املنهج عزفه كل من :
 -1اًشافهٍ ( )1996بؤنه:
هٍ األنشؿة واًخرا اًتٍ تلذمها اًرامهٌة تصت ااافهدا ومعدئوًٌاتها ظدىاء ماسظدها اًؿٌبدة داخدٍ اًرامهدة أو خاسذهدا .
(اًشافهٍ)31 :1996 ،
 -2شاهٍن ( )2006بؤنه:
ذمٌو اًخرا واألنشؿة أو املٌلسظا املخؿؿة واًهادفة اًتٍ تىفشها اًرامهة ملعانذة اًؿٌبة نىل تصلٌم اًنتائز اًتهٌٌمٌة
املنشىدة بؤفػٍ ما تعتؿٌو كذساتهم داخٍ اًلانة اًذساظٌة ( .شاهٍن)21 : 2006 ،
الذافعيح عزفها كل من :
 -1اًهٌىان وخاًذ ( )2010بؤنها :
" سغبة داخٌٌة ًذي األفشاد ألداء مهمة ما م اذٍ اًصطىي نىل املتهة واًعهادة "( .اًهٌىان وخاًذ)686 : 2010 ،
 -2اًشابؿة األمشًوٌة ًهٌٌلء اًنفغ ( )APAبؤنها :
اًهمٌٌة اًتٍ تؿٌم وتىذه وتصافل نىل معتىي اًنشاؽ اًرعمٍ واًهلًل ،وتتػم هزه اًهمٌٌة اآلًٌا املشتبؿة بتفػٌٍ
نشاؽ نىل خخش مو املصافكة نىل كىة وشٌىًة االظترابة بشوٍ معتمش )(APA, 2012 : 1
االةذاع واالةذكار عزفه كل من :
 -1تىفٌم ( )2004بؤنه :

Supplementary Vol.23, No.3, 2019

154

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،2.ساڵى 3102

" اًؿاًك اًزي ٌنتاص باًتصطٌٍ اًذسايس املشتفو يف مراال اإلنعانٌا واًهٌىَ االذتٌلنٌة واًهٌىَ اًؿبٌهٌة واًشًاغٌا
هٌل انه ًتمٌض بلذسا نلٌٌة مو ظٌل نفعٌة مهٌنة تشتبـ باًتصطٌٍ اًذسايس املشتفو  ،مو كذسا ناًٌدة يف اًتفودًن" ( .تىفٌدم،
)134 : 2004
 -2ابى اًنرص (  ) 2004بؤنه :
" مرمىنة م اًؿٌبة روي كذسا نلٌٌة ناًٌة وًذًهم اظتهذادا أهرث مٌل ًذًهم اكشأنهم ظىاء يف اًتصطٌٍ اًدذسايس ،
أو يف أي نىم م املهاسا اًتٍ ًلذسها املرتمو اًذسايس " ( .أبى اًنرص)63 : 2004 ،
 -3ؾشبٌة (  ) 2009بؤنه :
"اًؿاًك اًزي ًشتفو يف انراصه أو تصطٌٌه اًذسايس مبلذاس مٌصىف فىق األهرثًة أو املتىظؿٍن م أكشانده  ،أي ارا اصداد
نعبة تصطٌٌه ن ٌ ، %90ن و متٌٌض نىنٍن م اًتفىق اًتصطًٌل  :اًتفىق يف اًتصطٌٍ اًهداَ واًتفدىق يف اًتصطدٌٍ اًخداص .
وم املالشل أن اًىالًا املتصذة األمشًوٌة هانت أهرث بٌذان اًهامل اظتخذاما ملصى اًتصطٌٍ اًذسايس يف اًوشف ن املتمٌضً
واظتخذاَ اًعرال اًذساظٌة " ( .ؾشبٌة)245 : 2009 ،
االطار النظزي :
النظزياخ املفرسج للذافعيح :
 -1النظزيح املعزفيح :
تشي اًنكشًة املهشفٌة أن هنان تفعًنا مهشفٌة تعٌم افرتاع مفاده أن اًوائ اًبرشي مخٌدىق ناكدٍ ًتمتدو بدبسادة شدشة
متونه م اتخار كشاسا وانٌة نىل اًنمى اًزي ًشغك فٌه ً ،زًى تئهذ هزه اًتفعًنا نىل مفاهٌم أهرث استباؾا مبتىظؿا مشهضًة
هاًلطذ واًنٌة واًتىكو  ،الن اًنشاؽ اًهلًل ًٌفشد ًضوده بذافهٌة دافهة متؤضٌة فٌه وتشدًن ا اًنشداؽ اًعدٌىيك هفاًدة يف راتده
وًٌغ هىظٌٌة  .فكاهشة شك االظتؿالم محال هٍ نىم م اًذافهٌة اًزاتٌة ٌنو تطىسها نىل شوٍ كطذ ًشذى ا تؤمٍن مهٌىما
شىي مىغىم أو شادث أو فوشة نر ظٌىن اظتوشايف وبهزا املهنى ٌنود انتبداس شدك االظدتؿالم دافهدا انعدانٌا راتٌدا وأظاظدٌا .
(ملاق)29 : 2007 ،
 -2نظزيح الذحليل النفيس :
تهىد نكشًة اًتصٌٌٍ اًنفيس يف أضىًها ا فشوًذ اًزي تصذث ن اًالشدهىس واًوبدت نندذ تفعدًنه ًعدٌىن اًعدىي وغدًن
اًعىي شٌخ ًشي أن مهكم أنىام اًعٌىن اإلنعاين مذفىنٍن بصافضً هدٌل اًردنغ واًهدذوان وهدى ًئهدذ أهمٌدة تفاندٍ هدارً
اًصافضً مو خرا اًؿفىًة املبوشة وأجشها يف تصذًذ اًهذًذ م ذىانك اًعٌىن اإلنعاين  .وم خالي اًنكشًة نفرسد ان ًتؿدىس
اًعٌىن اإلنعاين وخًٌاته كذ تعانذ املذسط نىل فهم املضًذ ن ظٌىن ؾالبه ومتونه م تصلٌم تىاضٍ أهدرث فانٌٌدة مههدم مدٌل
ًئدي ا تصلٌم تهٌم أفػٍ ( .اًهشفاوي)84 -83 : 2008 ،
 -3نظزيح ماكليالنذ :
ًلىَ تطىس" ماهٌٌالنذ " ًٌذافهٌة ًالنراص يف غىء تفعًنه ًصاًة اًعهادة أو املتهة باًصاذة ًإلنراص فلدذ أجداس " ماهٌٌالندذ "
وخخشون( ) 1953ا أن هنان استباؾا بٍن اًهذاًا اًعابلة واألشذاث االًرابٌة وما ًصلله اًفشد  .فبرا هانت املىاكف األوًٌة اًرابٌة
باًنعبة ًٌفشد  ،فانه ٌنٌٍ ًألداء أو اإلنهان يف اًعٌىهٌا املنرضة  ،أما ارا شذث نىم م اًفشٍ وتوىنت بهؼ اًخدرا اًعدٌبٌة
فان رًى ظىف ًنشؤ ن دافو ًتصايش اًفشٍ ونكشًة " ماهٌٌالنذ " ببعاؾة تشًن ا انه يف قٍ قشوف مالمئة ظىف ًلىَ األفشاد
بهمٍ املهاَ واًعٌىهٌا اًتٍ دنمت م كبٍ  ،فبرا هان مىكف املنافعة محال هادًا ًتذنٌم اًوفداس واالنرداص  ،فدان اًفدشد ظدىف
ًهمٍ بؤكىص ؾاكته وًتناىف يف هزا املىكف وكذ أوغض " هىسمان () 1974أن تطىس " ماهٌٌالندذ " يف اًذافهٌدة ًإلنرداص ًده أهمٌدة
هبًنة ًعببٍن :
 اًعبك األوي  :انه كذَ ًنا أظاظا نكشًا ٌنو م خالًه مناكشة وتفعًن منى اًذافهٌة ًإلنراص ًذي بهؼ األفشاد وانخفاغها ًذياًبهؼ األخش شٌخ متحٍ مخشذا أو نتائز االنراص أهمٌة هبًنة م شٌخ أجشها االًرايب أو اًعٌبٍ ًألفشاد  ،فبرا هان اًهائذ اًرابٌا
استفهت اًذافهٌة  ،أما ارا هان ظٌبٌا انخفػت اًذافهٌة .
 اًعبك اًحاين وٌنحٍ يف اظتخذاَ " ماهٌٌالنذ " ًفشوع ترشًبٌة أظاظٌة ًفهم وتفعًن اصدهاس وهبىؽ اًنمى االكتطادي يف نالكتهباًصاذة ًإلنراص( .خٌٌفة)109 : 2000 ،
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 -4نظزيح الذنافز املعزيف :
متحٍ نكشًة اًتنافش املهشيف اًتٍ كذمها " ًٌىن فعتنرش" امتذاد ملنصٍ اًتىكو د اًلٌمة اًتٍ تفرتع أن ًوٍ منا ننارص مهشفٌة
تتػم مهشفة بزاته (ما نصك وما نوشه  ،أهذافنا وأشواي ظٌىهنا) ومهشفة اًؿشًلة اًتٍ ًعًن بها اًهامل م شىًنا ،فبرا مدا تندافش
ننرص م هزه اًهنارص مو ننرص أخش ًرك ًلتيض وذىد اشذهٌل منؿلٌدا غٌداه األخدش  ،شدذث اًتدىتش اًدزي ٌندًل ندىل اًفدشد
رضوسة اًتخٌظ منه ( .خىًٌذ)51 : 2005 ،
 -5النظزيح الطلىكيح :
ًشي أضصاه هزه اًنكشًة أن اًذافهٌة تنشؤ ننذ اًفشد بعبك محًنا داخٌٌة أو خاسذٌة بصٌدخ ًطدذس اًفدشد ظدٌىها اظدترابة
ًهزه املحًنا ار ًشي "جىسنذاًى " ( ) 1966بؤن اًعٌىن ًصشهه بانخ ًه جالث وقائف  :األوي ٌنذ اًعٌىن بشصنة مصشهة ًبهخ فٌده
اًنشاؽ واًح اين انه ًنتلٍ اظترابا مهٌنة تئدي ا اإلجابة  ،واًحاًخ ًىذده اًهدذف اًدزي ًبهدذه ند اًهلداه ،واإلجابدة يف هدزه
اًصاًة تهٌ اًفشد بىاظؿة اظتهذاد نطبٍ ًشبـ االظترابة بداملىكف وذهٌهدا تتودشس يف املىاكدف املشدابهة ونٌٌده فدان املنكدىس
اًعٌىيك ًٌذافهٌة " ًلىَ نىل أظاط أن االستباؾا بٍن املحًن واالظترابة هٍ اًتٍ تلىَ باًىقٌفة االظتحاسًة واًتىذٌهٌة ًٌبانخ ".
هٌل أن اًفشد ننذ شطىًه نىل اًتهضًض واإلجابدة ندىل ظدٌىهٌاته ًدئدي رًدى ا اظدتحاسة اًزاتٌدة ًذًده ًٌمصافكدة ندىل هدزه
اًعٌىهٌا وتوشاسها وًزًى رهك " ظورن " ا مفهىَ اًتهضًض اًزايت ًٌفشد ملا ًه م أهمٌة هبدًنة يف دفدو اًعدٌىن  ،وبداًتهضًض
ٌنو تشوٌٍ وتهذًٍ ظٌىن اإلنعان  ،وان اًرتهٌض نىل نىامٍ اًتهضًض واًصشمان واًصىافض واملوافآ يف دساظة اًذافهٌة يف هزه
اًنكشًة ًصذد دوس املتغًنا اًبٌئٌة املصٌؿة باًفشد يف دفو اًعٌىن يف شٍن كٌٌت م دوس املتغًنا املتهٌلة بخطائظ اًفشد .
(اًشٌناوي)24-23 : 2004 ،
 -6املذرضح اإلنطانيح :
تنعك مهكم مفاهٌم هزه اًنكشًة ا " ماظٌى " ) Maslow(1970وذاء سدا نىل نكشًدة اًتصٌٌدٍ اًنفيسد وانرتاغدا ندٍ
اًنكشًة اًعٌىهٌة بصٌخ ًشي " ماظٌى " أن اًذوافو واًصاذا ًذي اإلنعان " تنمى نىل نصدى هشمدٍ إلنرداص شاذدا را معدتىي
مشتفو هصاذا تصلٌم اًزا  ،غًن ان هزه اًصاذا ال تبذي يف ظٌىن اًفشد اال بهذ اشبام اًصاذا األدىن هاًصاذا اًبٌىًىذٌة
واألمنٌة " ( .نشىايت )212 : 1998 ،وتئهذ هزه اًنكشًا نىل أن ًألفشاد اًصشًة يف اتخدار اًلدشاسا واًعدهٍ نصدى اًنمدى واشدبام
شاذاتهم نىل وفم ظٌم هشمٍ ترتتك فٌه هزه اًصاذا بصعك أوًىًتها وشذد بعبهة أنىام واًشوٍ املىايل ًىغض رًى :

تصلٌم
تحقيك انذات
انحاجات انجمانية
وانبحث عن انقيم انجمانية واالتساق
حاجات انمعرفة وانفهم
حاجات انتقدير وانتمييز وانتفىق واننجاح
حاجات االنتماء  :انحب وانقبىل واالحترام من االخرين
انحاجات االمنية :االمن اننفسي وانجسمي وتجنب انخطر
ًٌصاذا
ماظٌى
انفسيىنىجية:نكشًة
انحاجات شوٍ ()1
وتشمم انطعام ،انماء  ،وانمسكن
انبقاء
حاجات

باًشغم م أهمٌة نكشًة اًصاذا " ملاظٌى " اال أنها تهاين م بهؼ اًهٌىه تتمحٍ يف :
 ًٌغ م اًرضوسي أن ًئذٍ اًفشد اشبام شاذا مهٌنة شتى ًتعنى ًه اشبام اًصاذا اًذنٌا فلذ ًئذٍ اًشدخظ اشدبام ًتصلٌدمشاذة اخشي هاالنشغاي يف أداء نمٍ ما ويف بهؼ األشٌان ًعهى اًفشد ًتصلٌم أهرث م شاذة يف نفغ اًىكت .
 اغفٌت اًنكشًة ذىانك أخشي م اً ذوافو محٍ اإلرضاه ن اًؿهاَ اشتراذا نىل ظٌاظة ما أو تبنٍ اًذًىذٌة مهٌندة ( .اًضغدىي،)238 : 2004
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الذراضاخ الطاةلح :
 -1دراضح ضحلىل (. )2005
هذف هزه اًذساظة ا اًتهشف نىل اًهالكة بٍن فانٌٌة اًزا ودافهٌة االنراص اًذسايس واجشهٌل يف اًتصطدٌٍ األهدادٌنٍ
ًذي ؾٌبة املششٌة اًحانىًة يف مذًنة ضنهاء  ،توىنت نٌنتهدا مد ( )1025ؾاًبدا ً وؾاًبد ًة مد اًطدف اًحداين اًحدانىي األديب  ،اندذ
اًباشخ أداتٍن هٌل  :ملٌاط فانٌٌة اًدزا اًهامدة (ًشدفاستش) تهشًدك مصمدذ ذمٌدٍ املنطدىس ( ، )1993واختٌداس اًدذافو ًإلنرداص
ًألؾفاي واًشاشذً (ًهشما نض) تهشًك فاسوق نبذ اًفتاس مىىس ( )1981واظتهمٍ اًباشخ اًىظائٍ االشطائٌة منها مهامدٍ استبداؽ
بًنظىن  ،واختباس ( ، ) t-testوتصٌٌٍ اًتباً اًحنايئ  ،واختباس (شٌفٌه) ًٌملاسنا اًبهذًة وتىضٍ اًنتائز االتٌة:
 -1وذىد نالكة استباؾٌه مىذبة داًة اشطائٌا ننذ ( )0.05بٍن فانٌٌة اًزا ودافهٌة االنراص اًذسايس .
 -2وذىد فشوق داًة اشطائٌا ننذ ( )0.05بٍن فانٌٌة اًزا ودافهٌة االنراص اًذسايس .
 -3وذىد فشوق داًه اشطائٌا ننذ ( ) 0.05يف اًتصطٌٍ األهادٌنٍ ًذي اًؿٌبة ا معتىًان اًذافهٌدة ًطداًض روي دافهٌدة االنرداص
اًذسايس املشتفهة ( .خٌٌف)146 : 2009 ،
 -2دراضح طتيش (. )2007
هذفت اًذساظة ا مهشفة اًهالكة بٍن االتراه نصى مهنة اًتذسًغ واًذافهٌة ًإلنراص ًذي ؾٌبدة مههدذ تودىً املهٌمدٍن
وتصعٍن معتىاهم بىسكٌة  ،وهزًى مهشفة ؾبٌهة اتراهاتهم نصى املهنة ومعتىي دافهٌتهم ًإلنرداص  ،توىندت نٌنتهدا مد ()106
ؾاًبا ً وؾاًب ًة  ،انذ اًباشخ أداتٍن األو اظتبٌان االتراه نصى مهنة اًتذسًغ م انذاد اًباشخ  ،واًحانٌة اختباس اًذافهٌدة ًإلنرداص
ًهشمانض تشذمة فاسوق نبذ اًفتاس مىىس  ،ومتت املهاًرة اإلشطائٌة باظتخذاَ نكاَ( ،)Spssوتىضٍ اًباشخ ًٌنتائز االتٌة :
 -1اتراها ؾٌبة مههذ توىً املهٌمٍن اًرابٌة .
 -2معتىي دافهٌتهم ًإلنراص مشتفو .
 -3وذىد نالكة بٍن االتراه نصى مهنة اًتذسًغ واًذافهٌة ًإلنراص .
 -4اختٌفت اتراها هئالء اًؿٌبة نصى مهنة اًتذسًغ باختالف ذنعهم بٌنٌل مل تختٌف باختالف معتىاهم اًذسايس
 -5اختٌف ت دافهٌة االنراص ًهئالء اًؿٌبة باختالف ذنعهم بٌنٌل مل تختٌف باختالف معتىاهم اًذسايس ( .ؾبيش)3 : 2007 ،
 -3دراضح الغامذي (. )2009
تهذف هزه اًذساظة ا مهشفة اًفشوق بٍن املتفىكٍن دساظٌا واًهادًٍن يف هٍ م اًتفوًن ومفهىَ اًزا ودافهٌة االنراص
ومهشفة اًفشوق بٍن املتفىكٍن دساظٌا واًهادًٍن شعك املذًنة يف هٍ م اًتفوًن ومفهىَ اًزا ودافهٌة االنرداص ًدذي هدٍ مد
املتفىكٍن واًهادًٍن واًهٌنة اًوٌٌة  ،توىنت نٌنتها م ( )400ؾاًبا ً مد ؾداله املششٌدة اًحانىًدة مبدذًنتٍ مودة املوشمدة وذدذة ،
اظتهمٍ اًباشخ األدوا ملٌاط األفواس اًهلالنٌة وغًن اًهلالنٌة  ،أنذاد اًشًصاين ( )1985ملٌاط مفهىَ اًزا ًذي املشاهلٍن ،
وانذ اًباشخ ملٌاط دافهٌة االنراص ًذي املشاهلٍن ،واظدتهمٍ اًباشدخ اًىظدائٍ اإلشطدائٌة االتٌدة  :اًتىصًدو اًتودشاسي واًنعدك
املئىًة ،واًتىصًو اًتوشاسي واًنعك املئىًة ،واختباسا ) ، (t-testمهامٍ استباؽ بًنظىن  ،وتصٌٌٍ اًتباً أشادي االتراه  ،وتىضٍ
ًٌنتائز االتٌة :
 -1تىذذ نالكة استباؾٌه را دالًة اشطائٌة بٍن اًتفوًن ودافهٌة االنراص ًذي املتفىكٍن وًذي اًهٌنة اًوٌٌة بٌدنٌل ال تىذدذ نالكدة
بٍن اًهادًٍن .
 -2تىذذ فشوق را دالًة اشطائٌة يف اًذسذة اًوٌٌة نىل ملٌاط دافهٌة االنراص وذمٌو أبهادها بٍن املتفىكٍن دساظٌا واًهدادًٍن
ًطاًض املتفىكٍن دساظٌا مانذا بهذ املوافآ املادًة واملهنىًة فاًفشوق ًطاًض اًهادًٍن  ،أما بهذ االظتلالي فال تىذذ فٌه فدشوق
را دالًة اشطائٌة بٍن مرمىنتٍ اًذساظة .
 -3تىذذ فشوق را دالًة اشطائٌة يف اًذسذة اًوٌٌة نىل ملٌاط دافهٌة االنراص وذمٌو أبهادها بٍن اًهلالنٌٍن وغدًن اًهلالنٌدٍن
ًطاًض اًهلالنٌٍن  ،مانذا بهذ املوافآ املادًة واملهنىًة فاًفشوق ًطاًض غًن اًهلالنٌٍن  ،أما بهذ االظتلالي فال تىذذ فٌه فشوق
را دالًة اشطائٌة بٍن مرمىنتٍ اًذساظة .
 -4ال ًىذذ فشوق را دالًة اشطائٌة يف اًذسذة اًوٌٌة نىل ملٌاط دافهٌة االنراص بٍن متفىكٍ موة املوشمة ومتفىكٍ ذذة وأًػا
بٍن نادي موة ونادي ذذة ( .اًغامذي)3 : 2009 ،
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 -4دراضح عًل ()2014
هذفت اًذساظة اًصاًٌة ا اًتهشف نىل معتىي دافو االنراص اًذسايس ًذي ؾٌبة هٌٌة اًرتبٌة ذامهة املىضدٍ واًتهدشف ندىل
اًفشوق يف معتىي دافو االنراص اًذسايس وفلا ًٌمتغًنا اًتاًٌة (اًرنغ واًتخطظ اًذسايس واًطدف)  ،وتوىندت نٌنتهدا ()128
ؾاًبا ً وؾاًب ًة م ؾٌبة هٌٌة اًرتبٌة  /ذامهة املىضٍ  ،وتبنى اًباشخ ملٌداط دافدو االنرداص اًدذسايس اًدزي اندذه اًدشواف ()2003
واملؿبم م كبٍ اًنهٌمٍ( ، ) 2009اظتهمٍ اًباشخ اًىظائٍ االشطائٌة واهمهدا اًصلٌبدة اإلشطدائٌة ًٌهٌدىَ االذتٌلنٌدة ()Spss
وأقهش اًنتائز ما ًؤيت :
 -1متتو ؾٌبة هٌٌة اًرتبٌة مبعتىي ذٌذ م دافو االنراص اًذسايس .
ً -2ىذذ فشق داي اشطائٌا يف معتىي دافو االنراص اًذسايس تبها ملتغًن اًتخطظ (نٌمٍ -انعاين).
 -3ال ًىذذ فشق داي اشطائٌا يف معتىي دافو االنراص اًذسايس تبها ملتغًن اًتخطظ (نٌمٍ -انعاين) .
ً -4ىذذ فشق داي اشطائٌا يف دافو االنراص اًذسايس تبها ملتغًن اًطف (جاين د سابو) وًطاًض ؾٌبة اًطف اًشابو ( .نًل)2014 ،
دالالخ ومؤرشاخ من الذراضاخ الطاةلح :
بهذ نشع ًٌذساظا اًعابلة خشد اًباشخ مبرمىنة م اًذالال واملئاا وهاليت :
 -1االهذاف :
هذفت دساظة ظصٌىي ( ) 2005فهدذفت اًتهدشف ندىل اًهالكدة بدٍن فانٌٌدة اًدزا ودافهٌدة االنرداص اًدذسايس واجدشهٌل يف
اًتصطٌٍ األهادٌنٍ ًذي ؾٌبة املششٌة اًحانىًة يف مذًنة ضنهاء ودساظة ؾبيش( )2007هذفت ا مهشفة اًهالكة بٍن االتراه نصى
مهنة اًتذسًغ واًذافهٌة ًإلنراص ًذي ؾٌبة مههذ توىً املهٌمٍن وتصعٍن معتىاهم بىسكٌة اما دساظة اًغامذي( )2009فهدذفت
ا مهشفة اًفشوق بٍن املتفىكٍن دساظٌا واًهادًٍن يف هدٍ مد اًتفودًن ومفهدىَ اًدزا ودافهٌدة االنرداص ومهشفدة اًفدشوق بدٍن
املتفىكٍن دساظٌا واًهادًٍن شعك املذًنة يف هٍ م اًتفوًن ومفهىَ اًزا ودافهٌة االنراص ًذي هٍ م املتفدىكٍن واًهدادًٍن
واًهٌنة اًوٌٌة ودساظة نًل( ) 2014فهذفت ا اًتهشف نىل معتىي دافو االنراص اًذسايس ًذي ؾٌبة هٌٌة اًرتبٌة  /ذامهة املىضٍ
واًتهشف نىل اًفشوق يف معتىي دافو االنراص اًذسايس وفلا ًٌمتغًنا اًتاًٌة (اًرنغ واًتخطظ اًذسايس واًطف)  ،اما اًبصخ
اًصايل فعٌهذف تهشف دوس تذسًيس املناهز اًرتبىًة واًنفعٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ اإلنعانٌة وتنمٌة
االبذام واالبتواس م وذهة نكشهم.
 -2العينح :
تباًنت نٌنة اًذساظا اًعابلة م شٌخ اًهذد شٌخ توىنت ما بدٍن( )106 -1025ومد شٌدخ اًردنغ واملششٌدة اًذساظدٌة امدا
اًبصخ اًصايل فعتوىن اًهٌنة م ؾٌبة اًرامهة رهىسا واناجا ً .
 -3االداج :
تباًنت اًذساظا اًعابلة يف ادوا بصحها وهانت بهػها ملٌاط واًبهؼ االخش اختباس ًذافهٌة االنراص واالخش اظتبانة  ،اما
اًبصخ اًصايل فعتوىن االظتبانة اًػا اداة ًه .
 -4الىضائل االحصائيح :
تباًنت اًذساظا اًعابلة يف اًىظائٍ االشطائٌة شٌخ اظتهمٌت بهؼ منها اًصلٌبة االشطائٌة( ) spssفػال ند ان بهػدها
اظتهمٍ االختباس اًتايئ( )t-testوتصٌٌٍ اًتبداً اًحندايئ  ،واختبداس (شدٌفٌه) ًٌملاسندا اًبهذًدة  ،امدا اًبصدخ اًصدايل فعٌعدتهمٍ
اًىظائٍ االشطائٌة املناظبة اًتٍ ظتصلم اهذاف اًبصخ .
منهجيح التحث إجزاءاده.
ًتػم هزا اًبصخ وضفا ملرتمو اًبصخ وؾشًلة اختٌاس اًهٌنة ووضف أداة اًبصخ واذشاءا ضذكها وجباتها وتؿبٌم األداة
واًىظائٍ اإلشطائٌة املعتخذمة يف تصٌٌٍ اًبٌانا .
اوالً -مجذمع التحث :
توىن مرتمو اًبصخ م ذمٌو ؾٌبة هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ اإلنعانٌة اًباًغ نذدهم ( )591ؾاًباً وؾاًبد ًة ًٌذساظدتٍن اًطدباشٌة
واملعائٌة مىكو دهىن مىصنٍن ا ( )6أكعاَ ًٌعنة اًذساظٌة (.)2018 -2017
ثانياً -عينح التحث :
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بهذ تصذًذ مرتمو اًبصخ م أكعاَ هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ اإلنعانٌة وؾٌبتها تم اختٌداس كعدمٍن نشدىائٌٍن مد اًوٌٌدة وهدٍ
(اًٌغة اًهشبٌة  ،واًتاسًخ) وتم اختٌاس ( )100ؾاًبا ً وؾاًب ًة بىاكو ( )63ؾاًباً وؾاًب ًة م كعم اًٌغة اًهشبٌة و ( )37ؾاًباً وؾاًب ًة م
كعم اًتاسًخ م اًطف اًحاًخ .
ثالثاً -اداج التحث :
 -1وصف األداج :
انتمذ اًباشخ يف كٌاط دوس االهادٌنٌٍن يف اظتحاسة دافهٌة اًؿٌبة وتنمٌة االبذام واالبتواس ،نىل اظتبانة واًتٍ أنذها اًباشخ
 ،وتوىنت م ( ) 25فلشة رو بذائٍ جالث بذسذة (هبًنة  ،ومتىظؿة  ،وكٌٌٌة) .
 -2صذق األداج :
ًغشع اظتخشاد اًطذق اًكاهشي تدم ندشع األداة ا مرمىندة مد املصومدٍن املتخططدٍن يف مرداي اًهٌدىَ اًرتبىًدة
واًنفعٌة م روي اًخرة واالختطاص ورًى إلبذاء خسائهم وملرتشاتهم نىل فلشا امللٌاط وبنا ًء نٌٌه تم كبىي ذمٌو اًفلشا ،
هٌل تم اذشاء اًته ذًال اًٌغىًة نىل نذد م اًفلشا نىل وفم اكرتاشا اًعادة املصومٍن ًتناظك هدذف اًبصدخ  .وكدذ انتمدذ
اًباشخ نعبة ( )% 83فؤهرث م أساء املصومٍن مهٌاسا ًذي اتفاق اًخدراء املصومدٍن ًٌملٌداط  ،شٌدخ أشداس بٌدىَ انده ارا شطدٍ
امللٌاط نىل نعبة اتفاق ( )% 75فؤهرث ٌنو اًشهىس باالستٌاس م شٌخ اًطذق .
 -3ثتاخ األداج :
وكذ اظتخذَ اًباشخ ؾشًلة انادة االختباس الظتخشاد اًحبا ألداة اًبصخ ،ار ؾبم امللٌاط نىل نٌنة موىنة م ( )20ؾاًبا
وؾاًبة م ؾٌبة اًطف اًحاًخ يف كعم اًرغشافٌة ًىَ االجنٍن املىافم( )2018 / 2 /12وذش اإلنادة ًدىَ االجندٍن املىافدم(26
 ) 2018 /2/وبهذ رًى شعك مهامٍ استباؽ بًنظىن بٍن دسذا اًؿٌبة يف اًتؿبٌم وكذ بٌغ ( ) % 83وبزًى تم اًتصلم م جبدا
امللٌاط .
 -4دطتيم األداج :
ؾبم اًباشخ امللٌاط بطىسته اًنهائٌة نىل أفشاد نٌنة اًبصخ املوىنة م ( )100ؾاًبا ً وؾاًب ًة م كعم اًٌغدة اًهشبٌدة وكعدم
اًتاسًخ وننذ تىصًو امللٌاط نىل اًؿٌبة ؾٌك منهم اإلذابة نىل نفغ وسكة امللٌداط ورًدى باًتؤشدًن ندىل اًبدذًٍ اًدزي ًناظدك
وذهة نكشهم ًتصلٌم هذف اًبصخ مو ششضهم نىل اإلذابة ن ذمٌو اًفلشا دون تشن أي فلشة وهانت مذة اًتؿبٌدم مد ًدىَ
اًحالجاء املىافم ( )2018/ 3/6وًغاًة ًىَ اًحالجاء املىافم ()2018/3/13
 -5دصحيح األداج :
وكذ انتمذ اًباشخ يف تطصٌض امللٌاط نىل انؿاء األوصان (ًٌ )1 ، 2 ، 3بذائٍ بذسذة (هبًنة  ،ومتىظؿة  ،وكٌٌٌة) نىل اًتىايل
يف غىء رًى تم ذمو دسذا اإلذابة ن هٍ اًفلشا املوىن م ( )25فلشة وهانت اًذسذة ترتاوس م ( )25 - 75دسذة .
راةعاً -الىضائل اإلحصائيح  :انتمذ اًباشخ اًىظائٍ اإلشطائٌة اآلتٌة :
 -1مهامٍ استباؽ بًنظىن) :(Pearsonإلًراد جبا ملٌاط دافهٌة اًؿٌبة وتنمٌة االبذام واالبتواس( .اًبٌايت)140 : 2008 ،
 -2اًصذة واًىصن اًنعبٍ ًفلشا اًعئاي االوي .
 -3االختباس اًتايئ ًهٌنتٍن معتلٌتٍن( :)t-ttestاختباس اًعئاي اًحاين( .اًبٌايت ،وصهشًا)260 :1977 ،
 -4اًصلٌبة اإلشطائٌة ًٌهٌىَ االذتٌلنٌة بشنامز ) )SPSSألغشاع املشاذهة االشطائٌة .
عزض النذائج ودفطريها :
بهذ ذمو اًبٌانا م افشاد نٌنة اًبصخ وتصٌٌٌها اشطائٌا وفلا ً ألظئٌة اًبصخ ،ظٌهشع اًباشخ نتائز اًبصخ وندىل اًنصدى
اآليت :
النذائج املذعللح ةالطؤال األول :
" ما دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ اإلنعانٌة نصى االبدذام واالبتوداس مد وذهدة
نكشهم تبها ً ملتغًن اًتخطظ اًهٌمٍ(اًٌغة اًهشبٌة ،واًتاسًخ)" ؟
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وًإلذابة ن هزا اًعئاي اظتخشد اًباشخ شدذة هدٍ اًفلدشة ووصنهدا اًنعدبٍ ًفلدشا اًذافهٌدة  .وهدٌل مىغدض يف
اًرذوي (. )1

ذذوي( )1دسذة شذة اًفلشا واًىصن اًنعبٍ ًفلشا االداة ًهٌنة اًؿٌبة يف كعم اًٌغة اًهشبٌة
خ

الفلزاخ

درجح
الحذج

الىسن
النطتي

الرتديث
الجذيذ

1

ًرعذ اًترصفا اًتٍ تحًن دافهٌة اًؿٌبة

2.23

74.33

14

2

ًرهٍ ؾٌبته مشاسهٍن بشوٍ فهاي يف مىغىنا املصارضة

2.33

77.66

12

3

ًحًن دافهٌة ؾٌبته وفػىًهم اًهٌمٍ نصى االبذام واالبتواس

2.17

72.33

16

4

ًشرو ؾٌبته نىل أن ًلرتشىا شٌىال ملشوٌة ما يف املصارضة

2.23

74.33

14

5

ًئهذ نىل املشاسهة االًرابٌة اًتٍ تصخ نىل االبذام

2.55

85.00

3

6

ًشرو ؾٌبته نىل أن ًؿششىا اساء ن املىغىنا

2.30

76.66

13

7

ًحًن تفوًن ؾٌبته ًيك ًخمنىا اًنتائز اًهٌمٌة

2.20

73.33

15

2.60

86.66

2

2.31

77.00

13

2.06

68.66

18

2.38

79.33

9

2.34

78.00

11

ًعددتخذَ االهددادٌنٍ املناكشددة واًصددىاس بددٍن اًؿٌبددة ًعددتحًن دافهٌتددٍ
االبذانٌة
ظٌلس االهادٌنٍ إلبذاء سأي ًحًن دافهٌتٍ نصى االبتواس

2.46

82.00

7

2.36

78.66

10

15

اشرتاَ االهادٌنٍ ملشانش وأشاظٌغ اًؿٌبة ًحًن اًذافهٌة ًذي

2.69

89.66

1

16

ًهؿٍ االهادٌنٍ فشضا ًألبذام واالبتواس

2.52

84.00

5

17

تنىًو األنشؿة اًتهٌٌمٌة وؾشائم اًتذسًغ ًحًن ابذانٍ

2.34

78.00

11

اظتخذاَ االهادٌنٍ ًٌىظائٍ اًبرصًة ًحًن دافهٌتٍ نصى االبذام وابتوداس
وظائٍ ذذًذة
اظتخذاَ أظٌىه املذًض واًحناء م كبٍ االهدادٌنٍ ًحدًن دافهٌتدٍ نصدى
املشاسهة باملناكشا اًهٌمٌة
دخىي االهادٌنٍ ا اًطف بىذه مبتعم ًحًن دافهٌتٍ نصى االبذام

2.06

68.66

18

2.47

82.33

6

2.53

84.33

4

اشرتاَ االهادٌنٍ ملهتلذا وجلافا اًؿٌبة ًحًن دافهٌتٍ نصى االبذام

2.42

80.66

8

2.42

80.66

8

2.34

78.00

11

2.14

71.33

17

2.52
2.358

84.00
78.62

5

8
9
10
11
12
13
14

18
19
20
21
22
23
24
25

ًعت خذَ األمحٌة املناظبة واًىاكهٌة اًتٍ ٌنود أن تحدًن اًذافهٌدة نصدى
االبذام
ًضود ؾٌبته بفشص مبوشة ًٌنراس واالبذام واالبتواس
ًعانذ ؾٌبته نىل تلىًم تلذمهم ن ؾشًم تشرٌههم ندىل أن ًنلدذوا
نمٌهم ًحًن دافهٌتٍ
ًعانذ اًؿٌبدة ندىل وغدو أهدذاف اًذساظدة ألنفعدهم ًحدًن دافهٌدتهم
وابذانهم
شٌلط االهادٌنٍ ودافهٌته نصى اًتذسًغ اًفهاي ًحًن دافهٌتٍ االبذانٌة

معاواة االهادٌنٍ يف اًصلىق واًىاذبا بٍن اًؿٌبة ًحًن دافهٌتٍ نصدى
االبذام
اًهالكة اًصمٌمة بٍن االهادٌنٍ واًؿٌبة تحًن دافهٌة االبذام واالبتواس
ظٌلم االهادٌنٍ ملشاهًل اًخاضة واكدرتاس اًصٌدىي ًحدًن دافهٌتدٍ نصدى
ابتواس شٌىي ذذًذة
نطائض االهادٌنٍ اًرتبىًة ًٌؿٌبة تحًن دافهٌتٍ االبذانٌة
الكًل
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ًتػض م اًرذوي( )1أن ذمٌو اًفلشا بٌغ وصنها اًنعبٍ اهرث م املتىظـ اًفشيض( )%70نذا اًفلشا ()18,10نىل
اًتىايل وبطىسة نامة بٌغت نعبة دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم وتنمٌة االبذام واالبتواس مد وذهدة نكدش
اًؿٌبة يف كعم اًٌغة اًهشبٌة ( )%78.62وهٍ اهر م املتىظدـ اًفدشيض واًبداًغ ( )%50وهدزا ًهؿدٍ مدئاا ً ندىل ان اهدادٌنٍ
املناهز اًرامهٌة ًصرتمىن مشانش وأشاظٌغ اًؿٌبة م خالي األمحٌة املناظبة واًىاكهٌة اًتٍ تحًن اًذافهٌة وًئهذ نىل املشداسهة
االًرابٌة يف املىغىنا اًذساظٌة بىذه مبتعم ًحًن اًذافهٌة مٌل ًهؿٍ فشضا ًٌنراس املبوش واالبذام م خالي اًنطائض اًرتبىًة
ًٌؿٌبة واظتخذاَ أظٌىه املذًض واًحناء مٌل ًحًن اًذافهٌة نصى املشاسهة باملناكشا اًهٌمٌة واظدتخذَ املناكشدة واًصدىاس بدٍن
اًؿٌبة واشرتاَ ملهتلذاتهم وجلافاتهم واملعاواة يف شلىكهم وواذباتهم بٍن وًعانذهم نىل وغو أهذاف اًذساظة ألنفعهم
واًعٌلس إلبذاء خسائهم بوٍ شٌلط مٌل ًئدي ا اًتذسًغ اًفهاي وًلىي اًهالكة اًصمٌمة بٍن االهادٌنٍ واًؿٌبدة مدٌل ظدٌنهوغ
نىل املشاسهة بشوٍ فهاي يف مىغىنا املصارضة وًشرههم نىل أن ًلرتشىا شٌىال ًٌمشوٌة وًدضودهم بفدشص مبودشة ًٌنرداس
واالبذام وًرعذ اًترصفا اًتٍ تحًن دافهٌة اًؿٌبة مٌل ًحًن تفوًنهم ًيك ًخمنىا اًنتائز اًهٌمٌة وًحًن فػدىًهم اًهٌمدٍ فػدال
ن رًى معانذة اًؿٌبة نىل تلىًم تلذمهم ن ؾشًم تشرٌههم ونىل أن ًنلذوا نمٌهم م خالي اًىظائٍ اًبرصدًة اًتدٍ ًحدًن
دافهٌة اًؿٌبة ًألبذام واالبتواس وشعك وذ هة نكش اًؿٌبة يف كعم اًٌغة اًهشبٌة مٌل هان ًده االجدش اًرٌدذ يف اظدتحاسة دافهٌدتهم
وتنمٌة االبذام واالبتواس واتفلت هزه اًنتٌرة مو دساظة ظصٌىي( )2005ودساظة ؾبيش(.)2007
اما وذهة نكش ؾٌبة كعم اًتاسًخ ووفلا ً ًٌعئاي االوي فهى مىغض يف اًرذوي( )2وهاآليت :
جذول( )2درجح حذج الفلزاخ والىسن النطتي لفلزاخ االداج لعينح الطلتح يف كطم الذاريخ
درجح
الحذج

الىسن
النطتي

الرتديث
الجذيذ

1

ًرعذ اًترصفا اًتٍ تحًن دافهٌة اًؿٌبة

1.91

63.66

19

2

ًرهٍ ؾٌبته مشاسهٍن بشوٍ فهاي يف مىغىنا املصارضة

2.16

72.00

15

3

ًحًن دافهٌة ؾٌبته وفػىًهم اًهٌمٍ نصى االبذام واالبتواس

2.05

68.33

16

4

ًشرو ؾٌبته نىل أن ًلرتشىا شٌىال ملشوٌة ما يف املصارضة

1.97

65.66

18

5

ًئهذ نىل املشاسهة االًرابٌة اًتٍ تصخ نىل االبذام

2.59

86.33

5

6

ًشرو ؾٌبته نىل أن ًؿششىا اساء ن املىغىنا

2.02

67.33

17

7

ًحًن تفوًن ؾٌبته ًيك ًخمنىا اًنتائز اًهٌمٌة

2.91

63.66

19

2.45

81.66

8

2.37

79.00

11

2.43

81.00

9

2.45

81.66

8

2.64

88.00

4

ًعددتخذَ االهددادٌنٍ املناكشددة واًصددىاس بددٍن اًؿٌبددة ًعددتحًن دافهٌتددٍ
االبذانٌة
ظٌلس االهادٌنٍ إلبذاء سأي ًحًن دافهٌتٍ نصى االبتواس

2.40

80.00

10

2.24

74.66

14

15

اشرتاَ االهادٌنٍ ملشانش وأشاظٌغ اًؿٌبة ًحًن اًذافهٌة ًذي

2.67

89.00

3

16

ًهؿٍ االهادٌنٍ فشضا ًألبذام واالبتواس

2.56

85.33

6

17

تنىًو األنشؿة اًتهٌٌمٌة وؾشائم اًتذسًغ ًحًن ابذانٍ

2.48

82.66

7

18

اظتخذاَ االهادٌنٍ ًٌىظائٍ اًبرصًة ًحًن دافهٌتٍ نصى االبذام وابتواس

2.27

75.66

13

خ

8
9
10
11
12
13
14

الفلزاخ

ًعتخذَ األمحٌة املناظبة واًىاكهٌة اًتٍ ٌنو أن تحدًن اًذافهٌدة نصدى
االبذام
ًضود ؾٌبته بفشص مبوشة ًٌنراس واالبذام واالبتواس
ًعانذ ؾٌبته نىل تلىًم تلذمهم ن ؾشًم تشرٌههم نىل أن ًنلدذوا
نمٌهم ًحًن دافهٌتٍ
ًعانذ اًؿٌبة ندىل وغدو أهدذاف اًذساظدة ألنفعدهم ًحدًن دافهٌدتهم
وابذانهم
شٌلط االهادٌنٍ ودافهٌته نصى اًتذسًغ اًفهاي ًحًن دافهٌتٍ االبذانٌة
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وظائٍ ذذًذة
اظتخذاَ أظٌىه املذًض واًحناء م كبٍ االهادٌنٍ ًحدًن دافهٌتدٍ نصدى
املشاسهة باملناكشا اًهٌمٌة
دخىي االهادٌنٍ ا اًطف بىذه مبتعم ًحًن دافهٌتٍ نصى االبذام

2.64

88.00

4

2.72

90.66

1

اشرتاَ االهادٌنٍ ملهتلذا وجلافا اًؿٌبة ًحًن دافهٌتٍ نصى االبذام
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معاواة االهادٌنٍ يف اًصلىق واًىاذبا بٍن اًؿٌبة ًحًن دافهٌتٍ نصى
االبذام
اًهالكة اًصمٌمة بٍن االهادٌنٍ واًؿٌبة تحًن دافهٌة االبذام واالبتواس
ظٌلم االهادٌنٍ ملشاهًل اًخاضة واكدرتاس اًصٌدىي ًحدًن دافهٌتدٍ نصدى
ابتواس شٌىي ذذًذة
نطائض االهادٌنٍ اًرتبىًة ًٌؿٌبة تحًن دافهٌتٍ االبذانٌة
الكًل

ًتػض م اًرذوي( )1أن ذمٌو اًفلشا بٌغ وصنها اًنعبٍ اهرث م املتىظـ اًفشيض( )%50شٌدخ بٌغدت نعدبة دوس اهدادٌنٍ
املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم وتنمٌة االبذام واالبتواس م وذهة نكش اًؿٌبة يف كعم اًتاسًخ ( )%79.10وهٍ اهر م
املتىظـ اًفدشيض واًبداًغ ( )%50وهدزا ًهؿدٍ مدئاا ً ندىل ان اهدادٌنٍ املنداهز اًرامهٌدة ًدذخٌىن ا اًطدف بىذده مبتعدم
وًصرتمىن مهتلذا وجلافا اًؿٌبة فػال ن اشرتاَ مشانشهم وأشاظٌعهم وصًدادة شدٌلط ودافهٌدتهم نصدى اًذساظدة ورًدى
باظتخذاَ اظٌىه اًحناء واملذًض ال ظٌٌل م خالي املشاسهة باألنشؿة اًطفٌة واملشاسهة االًرابٌة يف املىغىنا اًذساظٌة مدٌل
ًهؿٍ فشضا ًٌنراس واالبذام املبوش واظتخذاَ اًنطائض اًرتبىًة وتنىًو األنشؿة اًتهٌٌمٌة وؾشائدم اًتدذسًغ واظدتخذَ االمحٌدة
املناظبة واًىاكهٌة اًتٍ تعانذهم نىل أن ًػهىا اهذاف اًذساظة ألنفعهم مٌل ًحًن دافهٌتهم مد خدالي اًهالكدة اًصمٌمدة بدٍن
االهادٌنٍ واًؿٌبة فػال ن معانذتهم نىل تلدىًم تلدذمهم ند ؾشًدم تشدرٌههم ندىل ان ًنلدذوا نمٌهدم مد خدالي اًصدىاس
واملناكشة واملعاواة يف اًصلىق واًىاذبا بٍن اًؿٌبة وتؤهٌدذ تدضودهم بفدشص مبودشة ًٌنرداس مدو ظدٌلم االهدادٌنٍ ملشداهٌهم
اًخاضة واكرتاس اًصٌىي املناظبة فػال ند اظدتخذاَ االهدادٌنٍ ًٌىظدائٍ اًبرصدًة واًعدٌلس ألبدذاء خسائهدم مدٌل ًرهدٍ ؾٌبتده
مشاسهٍن بشوٍ فهاي يف مىغىنا املصارضة مٌل ًحًن دافهٌة ؾٌبدتهم وفػدىًهم اًهٌمدٍ بشدوٍ واغدض وًشدرههم ندىل أن
ًؿششىا اساء ن املىغىنا وًشرهىهم نىل ان ًلرتشىا شٌىال ملشوٌة ما يف املصارضة فػال ند رًدى ًرعدذون ترصدفاتهم
اًتٍ تحًن دافهٌتهم وتفوًنهم ًيك ًخمنىا اًنتائز اًهٌمٌة وبشوٍ ابذانٍ  .وشعك وذهة نكش اًؿٌبة يف كعم اًتاسًخ .
النذائج املذعللح ةالطؤال الثاين والذي نصه :
"هٍ هنان فشق رو دالًة اشطائٌة بٍن نعبتٍ وذهة نكش اًؿٌبة يف دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم
يف هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ اإلنعانٌة ومتنٌة االبذام واالبتواس تبها ً ملتغًن اًتخطظ اًهٌمٍ(اًٌغة اًهشبٌة  ،واًتاسًخ)؟"
وًٌتصلم م اًعئاي اظدتخشد اًباشدخ اًنعدبة املتصللدة واًلٌمدة اًتدايئ(ً )t-testهٌنتدٍن معدتلٌتٍن .وهدٌل مىغدض يف
اًرذوي()3
جذول( )3االخذتار الذايئ( )t-testلعينذني مطذللذني من وجهح نظز طلتح دتعاً ملذغري الذخصص العلمي
العينح

املذىضط
الحطايب

االنحزاف
املعياري

اًٌغة اًهشبٌة
اًتاسًخ

78.623
79.103

5.462
8.36
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الليمح الذائيح
املحطىةح

الجذوليح

مطذىي الذاللح
0.05

0.240

1.96

غًن داًة اشطائٌا
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ًتػض م اًرذوي( )3ان اًلٌمة اًتائٌة املصعىبة بٌغت( )0.240وهٍ اكٍ م اًلٌمة اًتائٌة اًرذوًٌة واًباًغدة ( )1.96نندذ
معتىي دالًة ( )0.05وهزا ً هنٍ انه ال ًىذذ فشق رو دالًة اشطائٌة بٍن وذهة نكش ؾٌبدة نٌندة اًبصدخ يف كعدمٍ اًٌغدة اًهشبٌدة
واًتاسًخ يف دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة الظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم وتنمٌة االبذام واالبتواس واتفلت هزه اًنتٌرة مو دساظدة ندًل
( )2014وًهضي اًباشخ هزه اًنتٌرة ا تلاسه وذهة نكش اًؿٌبة يف اًلعمٍن هىن اًؿٌبة ًتٌلىن مصدارضاتهم يف املودان نفعده
وهم يف معتىي تهٌٌمٍ متلاسه وًهٌشىن يف قشوف متعاوًة نىنا ما فػال ن رًى كذسة اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة نىل خٌدم
ذى دسايس ًشرههم نىل اظتحاسة دافهٌتهم نصى املشاسهة اًفهاًة يف اس املىغىنا بشوٍ ابذانٍ مٌل ًنهوغ رًى وبشدوٍ
واغض نىل املعتىي اًهٌمٍ واًرتبىًة يف اًنتٌرة ظٌلىد رًى ا االبتواس واًتمٌض ًٌؿٌبة يف دساظتهم االهادٌنٌة .
االضذنذاجاخ :
يف غىء نتائز اًبصخ اظتنتز اًباشخ اآليت :
 -1هنان نعبة ذٌذة م دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة يف اظتحاسة دافهٌة ؾٌبتهم وتنمٌة االبدذام واالبتوداس وشعدك وذهدة نكدش
اًؿٌبة يف كعمٍ اًٌغة اًهشبٌة واًتاسًخ .
ً -2ىذذ تلاسه بٍن ؾٌبة كعمٍ اًٌغة اًهشبٌة واًتاسًخ يف وذها نكشهم يف دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة يف اظتحاسة دافهٌة
اًؿٌبة وتنمٌة االبذام واالبتواس ًذًهم .
 -3ان دوس اهادٌنٍ املناهز اًرامهٌة هان واغصا يف تىذٌه ومتودٍن ؾٌبدتهم يف كعدمٍ اًٌغدة اًهشبٌدة واًتداسًخ وتنمٌدة االبدذام
واالبتواس مبا ًىاهك اًتؿىسا اًهاملٌة اًصذًحة .
الذىصياخ :
ويف غىء نتائز اًبصخ ًىيص اًباشخ ما ًؤيت :
 -1تهضًض املصتىي اًذسايس ًٌمناهز اًرا مهٌة مبىغىنا يف اًرىانك اًىذذانٌة وتنمٌة شخطٌة اًؿٌبة يف رًى اًرانك ملدا ًده
م تؤجًن نىل اًرانك املهشيف .
 -2نلذ نذوا نٌمٌة ًتىغٌض أهمٌة اًذافهٌة باًنعبة ًٌؿٌبة يف املششٌة اًرامهٌة ملا ًها م اجش يف نفىط ؾٌبدتهم نصدى اًتمٌدض
واالبذام واالبتواس .
 -3ادخاي اً هٌئا اًتذسًعٌة يف اًتخططا اًهٌمٌة واالنعانٌة دوسا تذسًبٌة ًتذسًبهم نىل مشاناة اًرىانك اًىذذانٌة ًؿٌبتهم
وتشظٌخ رًى يف اًهمٌٌة اًتهٌٌمٌة .
امللرتحاخ :
اظتوٌلالً ًٌبصخ اًصايل ًلرتس اًباشخ اذشاء اًبصىث اًهٌمٌة املعتلبٌٌة االتٌة :
 -1مذي مشاناة اه ادٌنٍ اًتخططٍن اًهٌمٍ واالنعاين يف هٌٌا اًرتبٌة ًٌمهاسا االبذانٌة وم وذهة نكش ؾٌبتهم .
 -2مذي مشاناة اهادٌنٍ هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ االنعانٌة ًٌمٌىي نصى مهنة اًتذسًغ ومهاسا االبدذام ًؿٌبدتهم معدتلبال مد وذهدة
نكشهم .
 -3انهواظا دوس اهادٌنٍ هٌٌة اًرتبٌة ًٌهٌىَ االنعانٌة نىل االبذام واالبتواس يف غىء االتراها اًهاملٌة املهارصة .
املصادر :
 -1أبى اًنرص ،مذشت ( )2004رعايح أصحاب اللذراخ الخاصح ،ؽ ( ، )1مرمىنة اًنٌٍ.
 -2خماي ،ب ًىظف ( )2008العالكح ةني اضرتاديجياخ الذعلم والذافعيح للذعلم وأثزهم عىل الذحصيل الذرايس ( ،سظاًة ماذعتًن غًن منشدىسة) ،ذامهدة
اًرضائش .
 -3بواس ،نبذ اًوشًم ( )2011حىل الرتةيح والذعليم  ،ؽ ( ، )3داس اًلٌم  ،دمشم .
 -4ب ظتٍ ،شعدٌنة ()2013الذىافم النفيس وعالكذه ةالذافعيةح للةذعلم لةذي دالميةذ ضةنح األوى ثةانىي(،سظداًة ماذعدتًن غدًن منشدىسة) ،هٌٌدة اًهٌدىَ
اإلنعانٌة واالذتٌلنٌة ،ذامهة كاضذي مشباس وسكٌة .
 -5بى شٌلمة ،ذٌالين وخخشون ( )2006علم النفظ الذعلم والذعليم  ،األهٌٌة ًٌنرش واًتىصًو  ،اًوىًت .
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 -6اًبٌايت ،نبذ اًرباس تىفٌم ( )2008االحصاء ودطتيلاده يف العلىم الرتةىيح والنفطيح ،ؽ( ،)1اجشاء ًٌنرش واًتىصًو ،نٌلن ،االسدن.
 -7اًبٌايت ،نبذ اًرباس ،وصهشًا اجناظٌىط ( )1977اإلحصاء الىصفي واالضذذاليل يف الرتةيح وعلم النفظ ،مؿبهة مئظعة اًحلافة اًهٌلًٌة ،بغذاد.
 -8اًتى ،صًنك مضاشم بشًن ( )2004الشخصيح الناجحح وعالكذه ةاملطؤوليح االجذٌلعيح ( ،سظاًة ماذعتًن غًن منشىسة)  ،هٌٌة اًرتبٌة  ،ذامهة املىضٍ .
 -9تىفٌم ،نبذ املنهم ( ) 2004اًتنشئة اًرتبىًة  ،دساظة ملاسنة بٍن املتفىكٍن تصطٌٌٌا واًهادًٍن املششٌة مد تالمٌدز املششٌدة اإلنذادًدة مبمٌودة اًبصدشً ،
املجلح الرتةىيح ،اًهذد (. )73
 -10اًصمذاين ،ابشاهٌم اظٌلنٌٍ شعد ()2005ادجاهةاخ طلتةح جامعةح املىصةل نحةى اخذصاصةادهم الذراضةيح وعالكذهةا ةاإلنجةاس الةذرايس ( ،سظداًة
ماذعتًن غًن منشىسة ) ،هٌٌة اًرتبٌة ،ذامهة توشًت .
 -11خٌٌف ،ظامل سفهة ( )2009نالكة فانٌٌة اًزا واًفشنٍ األهدادٌنٍ بدذافو االنرداص اًدذسايس ًدذي ؾاًبدا هٌٌدة نرٌدىن اًرامهٌدة  ،التحةى الرتةىيةح
والنفطيح  ،اًهذد (. )23
 -12خٌٌفة ،نبذ اًٌؿٌف مصمذ ( )2000الذافعيح لإلنجاس  ،داس غشًك ًٌؿبانة واًنرش واًتىصًو ،اًلاهشة.
 -13خىًٌذ ،أظٌلء ( )2005الذافعيح لإلنجاس يف ظل الذىجيه املذريس ةالجشائز ( ،سظاًة ماذعتًن غًن منشىسة )  ،ذامهة وسكٌة .
 -14اًذاهشي ،ضاًض شع ()2008أضاليث الذىافم النفيس واالططزاةاخ الطلىكيح ،ؽ( ، )1داس اًطفاء ًٌنرش واًتىصًو  ،األسدن.
 -15اًشواف ،ظهٌذ نبذ اًوشًم ( )2003أضاليث املعاملح الىالذيح كٌل يذركها األةناء وعالكذه ةذافع االنجاس الذرايس لذي طلتةح جامعةح ةغةذاد  ( ،سظداًة
ماذعتًن غًن منشىسة )  ،ذامهة املعتنرصًة .
 -16اًشٌناوي ،مصمذ نىدة ( )2004علم النفظ العام ،ؽ( ،)1داس املٌرسة ًٌنرش واًتىصًو ،نٌلن  ،األسدن.
 -17اًضغىي ،نٌلد نبذ اًششٌم ( )2004متادئ علم النفظ الرتةىي ،ؽ( ، )3داس اًوتاه اًرامهٍ  ،اإلماسا اًهشبٌة املتصذة.
 -18ظصٌىي ،مصمذ ( )2005فاعليح الذاخ ودافعيح االنجاس وأثزهٌل يف الذحصيل األكادميي لذي طلتح الثانىيةح يف مذينةح صةنعاء (سظداًة ماذعدتًن غدًن
منشىسة) ،ذامهة اًًنمىن  ،األسدن .
 -19اًشافهٍ ،ابشاهٌم مصمذ وخخشون ( )1997املنهج الذرايس من منظىر جذيذ  ،موتبة اًهوٌبان  ،اًشًاع  ،املمٌوة اًهشبٌة اًعهىدًة .
 -20شاهٍن ،نرىي ابشاهٌم ()2006أضاليث ودطتيلاخ يف علم املناهج ،داس اًلاهشة  ،اًلاهشة .
 -21شىااة  ،ناؾف شع ( )2007فاعليح ةزنامج يف اإلرشاد الرتةىي يف اضذثارج دافعيح االنجاس لذي طالث يعاين من دةذين الذافعيةح يف الذحصةيل ،
(سظاًة املاذعت ًن غًن منشىسة)  ،هٌٌة اًذساظا اًرتبىًة  ،اًرامهة اًهشبٌة املفتىشة .
 -22ؾبيش ،بداًخًن بد األخرضد ()2007االدجةا نحةى مهنةح الذةذريظ وعالكذةه ةالذافعيةح لإلنجةاس(،سظداًة ماذعدتًن غدًن منشدىسة)هٌٌة اآلداه واًهٌدىَ
اإلنعانٌة،ذامهة كاضذي مشباس وسكٌة
 -23ؾشبٌة ،مصمذ نطاَ ( )2009مذخل إى الرتةيح الخاصح ،ؽ( ، )1داس ًبنان.
 -24نبذ َنً ،ىظف مصمذ واًخٌٌفٍ ،ظبٌوة ًىظف ( )2001اجش هٍ م االتراها نصدى اًذساظدة ودافهٌدة االنرداص وندادا االظدتزهاس ندىل األداء األهدادٌنٍ
ًذي نٌنة م ؾاًبا ذامهة كؿش  ،املجلح الرتةىيح  ،املرٌذ اًخامغ نرش ،اًهذد (. )60
 -25اًهبٌذي ،مصمذ ذاظم ( )2009علم النفظ الرتةىي ودطتيلاده  ،داس اًحلافة ًٌنرش واًتىصًو  ،نٌلن ،االسدن.
 -26اًهشفاوي ،رهبٌة ( )2008اثز الذىجيه املذريس عىل الذافعيح لإلنجاس للشعث العلميح واألدةيح (،سظاًة ماذعتًن غًن منشىسة)  ،ذامهة ب ًىظدف بد
خذه  ،اًرضائش .
 -27اًهشفاوي ،رهبٌة ( )2012اثز الذىجيه املذريس عىل الذافعيةح لإلنجةاس الةذرايس ومطةذىي الطمةى لةذي دالميةذ الطةنح الثانيةح ثةانىي (،اؾشوشدة
دهتىساه غًن منشىسة)  ،ذامهة اًرضائش .
 -28اًهوٌذي ،سنا هٌلي ذٌاد ضاًض ( )2002مىكع الظتط لذي طلتح كليح جامعح املىصل وعالكذه ةالليم ومفهىم الذاخ (سظاًة ماذعتًن غًن منشدىسة) ،
هٌٌة اًرتبٌة  ،ذامهة املىضٍ.
 -29اًهٌىان ،اشمذ فالس واًهؿٌا  ،خاًذ نبذ اًششم ( )2010اًهالكة بٍن اًذافهٌة اًذاخٌٌة األهادٌنٌة واًتصطدٌٍ األهدادٌنٍ ًدذي نٌندة مد ؾٌبدة اًطدف
اًهاا األظايس يف مذًنة مهان يف األسدن  ،مجلح الجامعح اإلضالميح (ضلطلح الذراضاخ اإلنطانيح) ،املرٌذ اًحام نرش  ،اًهذد اًحاين .
 -30نًل ،نًل دسمان ( )2014دافع االنجاس الذرايس لذي طلتح كليح الرتةيح  ،ذامهة املىضٍ  ،اًهشاق .
 -31اًضغٌىي ،نٌلد واًهنذاوي نًل()2008مذخل إى علم النفظ ،داس اًوتاه اًرامهٍ ،اًهٍن
 -32اًغامذي ،غشَ َن ب نبذ اًشصاق بد ضداًض ( )2009الذفكةري العلةالين والذفكةري اةري العلةالين ومفهةىم الةذاخ ودافعيةح االنجةاس لةذي عينةح مةن
املزاهلني املذفىكني دراضيا والعاديني مبذينذي مكح املكزمح وجذج ( ،اؾشوشة دهتىساه غًن منشىسة) ،هٌٌة اًرتبٌة  ،ذامهدة أَ اًلدشي  ،املمٌودة اًهشبٌدة
اًعهىدًة.
 -33غباسي ،جائش اشمذ ( )2008الذافعيح ةني النظزيح والذطتيم ،ؽ( ، )1داس املٌرسة ًٌنرش واًتىصًو واًؿبانة  ،نٌلن ،االسدن .
 -34اًفشماوي ،شمذي نًل ( )2004دافعيح اإلنطان ةني النظزيح املتذكزج واالدجاهاخ املعارصج  ،ؽ( ، )1داس اًفوش اًهشيب  ،اًلاهشة .
 -35اًلػاة ،مصمذ فششان ومصمذ نىع اًرتتىسي ( )2006أضاليث علم النفظ الرتةىيح والذطتيم ،ؽ( ، )1داس اًصامذ ًٌنرش واًتىصًو  ،نٌلن  ،االسدن.
 -36كنٌذس ،ظهٌة شعٍن ( )2003الللم االجذٌلعي وعالكذه ةالذكيف الذرايس لذي طلتح جامعح املىصل ( ،سظاًة ماذعدتًن غدًن منشدىسة)  ،هٌٌدة اًرتبٌدة ،
ذامهة املىضٍ .
 -37مذهىس ،نًل اشمذ ( )2001مناهج الرتةيح أضطها ودطتيلادها  ،اًلاهشة  ،داس اًفوش اًهشيب .
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The Role of Academicians of University Curricula to Raise the Motivation of Students at the Faculty of
Education for Human Sciences and the development of creativity and innovation from their point of view
Saddam Mohammed Hamid
Faculty of Education for Humanities-Department of Educational and Psychological Sciences / University of
Mosul
Abstract
The aim of the current research is to identify the role of the academicians in the university curricula in
order to motivate their students in the Faculty of Education for Human Sciences towards creativity and
innovation from their point of view. The sample consisted of 100 students, 63 students from the third grade in
the Arabic language department, the rest students from the third grade in the Department of History were
randomly selected for the academic year (2017-2018). To achieve this goal, a questionnaire was required to
measure the role of university curriculum academics to motivate their students towards creativity and innovation.
The researcher prepared a questionnaire consisting of (25) paragraphs, that characterized by honesty and
steadfastness by presenting it to a group in the discipline of educational and psychological sciences. After
statistical analysis we found the following:
1-The percentage of the role of academic curricula to raise the motivation of their students towards creativity and
innovation from their point of view in the Department of Arabic (%78.62).
2-The percentage of the role of academic university curricula to stimulate the motivation of their students
towards creativity and innovation from their point of view in the Department of History (%79.10).
3-There is no statistically significant difference between the view of the students of the research sample in the
Arabic language and history departments in the role of the university curriculum academics to stimulate the
motivation of their students towards creativity and innovation.
The researcher came out with a set of conclusions and made a set of recommendations as well as a number
of proposals.
Keywords: Academic curriculum, motivation, creativity, innovation.
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