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ملخص
ئن ضػف زغتح اًذػٌٌم ًدي املذػٌمٍن أكٌلر اًرتةىًٍن هىنه ٌنشٍ مٌالً طٌتٌاً وأن اطذمسازهٌإدي يف آؿس األمس اىل اًذأؿس اًدزايس ،هٌل ان ظسًلح اًذدزًع
اًذلٌٌدًح اًذٍ ًذم فٌها اًذػٌٌم واطتاز اًعٌتح غىل االصغاء ًها دون فظؽ املظاي ًٌعاًث ةأةداء زأًه واملناكشح ،او كٌح اطذػٌلي املدؿٍ املناطث ًٌذػامٍ
مؼ املػٌىمح طٌإدي اىل طىانث طٌتٌح يف اًػمٌٌح اًذػٌٌمٌح ةاًذايل طٌنذع ًنا طٌالً مػعالً ذهنٌاً وذا دافػٌح ضػٌفح ًٌذػٌم ،وأن اًذػامٍ مؼ املػٌىماخ
غن ظسًم املدؿٍ اًدزايس املناطث ًذعٌث من اًعٌتح االنهٌلن من أطٍ اًذػٌٌم ،اذ أن اًظسوف داؿٍ اًصف دسهص غىل ظتٌػح املذعٌتاخ املىطىدج ًدي
اًعٌتح ،ومن امللرتغ أن هره املذعٌتاخ هٍ اًذٍ ددفؼ اًعٌتح أو دؼشهم غىل اًذػٌٌمىانهٌلههم انفػاًٌا هاالهذشاف وشػىزهم ةاالطذمذاع ،وةاًذايل د ُؼظن
من اًنىادع اًرتةىًح املذػٌلح ةدزطاخ اًذؼصٌٍ.وًهدف اًتؼص اًؼايل اىل دػسفاًػالكح ة ٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن ًدي ظٌتح املسػٌح
اإلغدادًح ،واًفسق يف اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن ًدي ظٌتح املسػٌح اإلغدادًح وفلاً ملذغًني اًنىع(ذهىز – اناز) واًفسع(غٌمٍ
– اديب).وكد دؼدد مظذمؼ اًدزاطح اًؼاًٌح ةعٌتح املد ازض االغدادًح ملدًسًاخ دسةٌح مؼافظح ةغداد اًسصافح واًرًن متاؿذٌازهم ةاًعسًلح اًعتلٌح
اًػشىائٌح املذناطتح ،ودؼلٌلاً ألهداف اًتؼص اًؼايل كامر اًتاػشذانتاطذـداَ ملٌاض مداؿٍ اًدزاطح ًـ أنذىطذٍ وآؿسوناملػسب واملوىن ةصٌغذه اًنهائٌح
من ( )05فلسج اما ملٌاض االنهٌل ن االنفػايل املدزن فلد دم دتنٍ (ملٌاض اًرهتٍ )8503 ،وكد دىصٍ اًتؼص اًؼايل اىل وطىد غالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح
اًشالسح واالنهٌلن االنفػايل املدزن .ويف ضىء هره اًنذائع ؿسض اًتؼص مبظمىغح من األطذنذاطاخ واًذىصٌاخ وامللرتػاخ.

خ

امللدمح
مشولح التحص

غد مداؿٍ اًدزاطح من اًظىانث األطاطٌح يف غمٌٌح اًذػٌٌم واًذٍ ًها دأسًنها غىل اًذؼصٌٍ اًدزايس ًدي
املذػٌمٍن ،اال انها كٌٌٍ ما دم دناوًها من كتٍ اًتاػشٍن واًظتث ًػىد يف ذًى اىل كٌح مػسفح املذػٌم نفظه
ةاطذػٌلي املدؿٍ املناطث يف دػامٌه مؼ املػٌىمح ،فضالً غن كٌح مػسفح املػٌم ةاملداؿٍ املناطتح ًعٌتذه
مٌل كد ًإدي اىل دػٌمهم ةعسًلح واػدج ،ػذى وان هانر غًن مناطتح ًذػٌمهم ودفوًنهم ،واًذٍ كد ًوىن ًها دأسًن غىل
مظذلتٌهم اًػٌمٍ (غنٌم واًلفاص ،8555 ،ص.)081
وأن اًذػامٍ مؼ املػٌىماخ غن ظسًم املدؿٍ اًدزايس املناطث ًذعٌث من اًعٌتح االنهٌلن من أطٍ اًذػٌٌم ،اذ أن اًظسوف
داؿٍ اًصف دسهص غىل ظتٌػح املذعٌتاخ املىطىدج ًدي اًعٌتح ،ومن امللرتغ أن هره املذعٌتاخ هٍ اًذٍ ددفؼ اًعٌتح أو دؼشهم
غىل اًذػٌٌمىانهٌلههم انفػاًٌا هاالهذشاف وشػىزهم ةاالطذمذاع ،وةاًذايل د ُؼظن من اًنىادع اًرتةىًح املذػٌلح ةدزطاخ اًذؼصٌٍ،
وهرا ما ًظمى ةاًدفؼ األهادٌنٍ اًري ًهذم مبدي ئدزان اًعٌتح ًتٌئذهم اًصفٌح ،واًري ًػذمد غىل افػاي وانفػاالخ اًدافػٌح
اًداؿٌٌح ،يف ػٍن دنذع افػاي وانفػاالخ اًدافػٌح اًـازطٌح انفػاالخ طٌتٌح ًدي اًعٌتح نذٌظح شػىزهم ةاملٌٍ واًغضث
).)Middleton, 2001, p.1
وأن مشوٌح ضػف ئنهٌلن اًعاًث يف أنشعح اًذػٌٌم ًُػد دؼدًا ً هتًنا ً ًىاطه مـذٌف نىاػٍ املنظىمح اًذػٌٌمٌح واًرتةىًح ،ئذ
أشازخ اًػدًد من اًتؼىز اًذٍ دناوًر ظسائم دؼظٍن اًذأهٌٍ اًػٌمٍ ًٌمػٌمٍن اىل أن دٌى اًظهىد مل دظهم يف دؼظٍن
مظذىًاخ ئنهٌلن اًعٌتح ةاألنشعح اًذػٌٌمٌح داؿٍ اًلاغح اًدزاطٌح ،واًظتث ًػىد اىل ادتاع اًنمغ اًذلٌٌدي يف ظسائم اًذدزًع
اًذٍ ًظذػمٌها املػٌم (اًؼسيب ،8500 ،ص .)218
ًفلد هشًن من اًعٌتح دسهٌصهم يف املؼارضج ألطتاب دسدتغ متارشج ةاألنشعح اًذػٌٌمٌح اًصفٌح ،فاألنشعح غًن املذنىغح ،واًذٍ
دفذلس ئىل اًؼد األدىن من اإلسازج واًذٍ دظًن غىل ودًنج واػدج ظىاي اًىكر فضالً غن ضػف مالءمذها ملظذىي اًعٌتح ومساػٌهم
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اًنٌلئٌح ،هٍ ذًى ًإسس يف مظذىي دسهٌص اًعٌتح وانظظامهم ذهنٌا ً واالطذمذاع مبا ًذػٌمىنه داؿٍ اًصف ًشػىزهم ةاملٌٍ ،مٌل
ًدفؼ هإالء اًعٌتح اىل اؿذٌاز نشاظاخ ؿازطح غن ئظاز اًذػٌٌم ،مشٍ اًنظس ؿازض اًنافرج ،ومساكتح ظٌتح ًٌػتىن يف طاػح
املدزطح ،واًنظس اىل اًظاغح أو اًوذاةح غىل اًوذاب ،ألنهم ًظدونها أهرثدشىًلا ً من االنهٌلن يف أنشعح دػٌٌمٌح ممٌح وغًن
مشىكح(شاًد ،0443 ،ص.)832
املذأمٍ يف غمٌٌح اًذػٌٌم من ػٌص ا ملؼذىي ،واالهداف ًظد انه ةاًسغم من هٍ اًظهىد اًذٍ ةرًر من اطٍ اًذعىًس
واإلمواناخ اًذٍ اطذنفردها طهىد اًذعىًس ،اال ان اًذػٌٌم ةلٍ غاطصا ً غن دصوًد املذػٌم ُمبدؿالخ دشًن ذهنه ودؼفص دفوًنه
واطذػٌلًه ةصىزج صؼٌؼح طىاء هانر اإلطاةح رسًػح أَ دـضؼ ًٌذؼٌٌٍ ،واًذأين ،واًذأمًٍ ،را فان غمٌٌح اًذفوًن وئشغاي اًػلٍ
ةاطذػٌلي اًػمٌٌاخ املػسفٌح املـذٌفح أمس غًن مـعغ ًه يف مناهظنا اًدزاطٌح (املغٌصٌث ،8551 ،ص .)10
ومٌل دلدَ فهناًى ما ًؼص غىل اًوشف غن غالكحمداؿٍ اًدزاطح ةأنىاغها اًشالسح يف اًذػٌٌم واملذغًناخ االؿسي اًذٍ ًها غالكح
ةؼٌاج اًعاًث داؿٍ اًصف املذمشٌح ةاالنهٌلن االنفػايل املدزن ومن هنا دربش مشوٌح اًتؼص اًؼايل اًذٍ ٌنون دؼدًدها ةاًذظاؤي
اآليت:أدىطد غالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن ًدي ظٌتح املسػٌح اإلغدادًح؟
أهمِح التحص:
ئن مسػٌح اًذػٌٌم اًشانىي هٍ مسػ ٌح املساهلح ةشوٍ غاَ ً ،رًى فان هرا اًنىع من اًذػٌٌم ًظذمد أهمٌذه من ػٌص انه ًلاةٍ
مسػٌح نفظٌح مػٌنح ٌنس ةها اًفسد اسناء منىه ،هٌل انها د ُػد املسػٌح اًذٍ ًؼدد فٌها اًفسد نىع اًذػٌٌم اًري ًـذازه ومن سم املهنح
اًذٍ ًفضٌها غىل غًنهاً ،رًى فان غمٍ املػٌم ًرتهص هشًنا ً غىل اًدفؼ اًداؿًل واًـازطٍ ًدي اًعٌتح وهٌفٌح االطذفادج
منهٌل،وًإدي اىل اهذٌلَ اًعٌتح ةاًدزاطح واكتاًهم غٌٌها ،هٌل انه ًشػسهم ةأهمٌح اًذػٌٌم من ؿالي اطذمذاغهم ةاملادج اًدزاطٌح
و ػث االطذعالع ًدًهم ،اما صػىةح فهم اًدافؼ يف دىطٌه اًعاًث كد ًإدي اىل ػدوز مشوٌح دذمشٍ يف شػىز اًعٌتح ةاًذػث
واملٌٍ واىل دػٌم غًن طٌٌم واىل االػظاض ةأن املدزطح ال اهمٌح ًها( ؿٌٌفح ،8555 ،ص.) 800
ئهذم اًتاػشىن يف اآلونح األؿًنج ةذناوي وفهم اًعسائم اًذٍ ًذتػها اًعاًث غند دػامٌه مؼ املػٌىماخ ،واالهذٌلَ ةذؼدًد
املداؿٍ اًذٍ دظهم يف دفظًن اًفسوق اًفسدًح يف أداء اًعٌتح مبساػٍ اًذػٌٌم املـذٌفح ،ومؼ ةداًح اًظتػٌناخ من اًلسن
اًػرشًن ظهس يف ئظازغٌم اًنفع املػسيف مفاهٌم مذػددج ،مشٍ األطاًٌث املػسفٌح ،أطاًٌث اًذفوًن ،وأطاًٌث أو
اطرتادٌظٌاداًذػٌٌم ،ومداؿٍ اًدزاطح ،واًذٍ مبىطتها طمٌػاً دصف اًعسًلح اًذٍ ًذػامٍ ةها اًعاًث مؼ املػٌىماخ داؿٍ
اًصف).) Biggs, 1993,p. 8
يف ظٍ غرص املػٌىمادٌح اًؼاًٌح ًُػد االهذٌلَ مبداؿٍ اًدزاطح أمسا ً رضوزًا ً ،وذًى ًلدزدها غىل اًوشف غن اًفسوق اًفسدًح ةٍن
اًعٌتح من ػٌص املداؿٍ اًذٍ ًفضٌىنها يف دظهٌص ومػاًظح املػٌىماخ ،ةاإلضافح ئىل كدزدها غىل مظاغدج املػٌم غىل دظهٌٍ
مهمذه يف ددزًع املىضىغاخ اًصػتح ،ودؼلٌم اًذىافم ةٍن أطٌىب ددزًظه ومدؿٍ اًدزاطح املفضٍ ًدي ظٌتذه
(املغاشي ،8555،ص .)1
هدفر دزاطح ةاًسن وآؿسون ()Byrne et al,2004اىل ملازنح مداؿٍ اًدزاطح ومهازاخ اًدزاطح ةٍن ظٌتح كظم املؼاطتح يف
طامػاخ (اًىالًاخ املذؼدج األمسًوٌح وئًسًندا)وكد دىصٌر اًدزاطح اىل وطىد فسوق داًح اػصائٌا ًصاًؽ ظٌتح كظم املؼاطتح يف
طامػاخ اًىالًاخ املذؼدج ( (Byrne et al,2004,p.449
وػاوًر اًػدًد من اًدزاطاخ دػسف اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح واًذؼصٌٍ ،ئذ هدفر دزاطح" طمٌص" ) )Smith 2001اىل
دػسف اًفسوق يف مداؿٍ اًدزاطح دتػا ً ًٌـصىصٌح اًشلافٌح،وغالكح مداؿٍ اًدزاطح ةاًذؼصٌٍ ،وكد دىصٌر ئىل وطىد فسوق
داًح يف مداؿٍ اًدزاطح دسطؼ ئىل اًـصىصٌح اًشلافٌح ًٌمظذمػاخ ،وهرًى وطىد أزدتاط ةٍن اًذؼصٌٍ ومداؿٍ اًدزاطح Smith,
).)2001, p.315
أما دزاطح داًظص ( ) Diseth,2002فلد هدفر ًذػسف اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًذػٌٌم (اًدزاطح) واًذؼصٌٍ ًعٌتح طامػح ةًنغن
اًرنوًظٌح ،ودم اطذػٌلي ملٌاض انذىطذٌٍ (ً (Entwistle 0441لٌاض مداؿالًذػٌٌم اًري ًلٌع سالسح مداؿٍ هٍ املدؿٍ اًػمٌم،
واملدؿٍ اًظعؼٍ واملدؿٍ االطرتادٌظٍ ،ودىصٌر اًنذائع اىل وطىد غالكح غوظٌح ةٍن املدؿالًظعؼٍ ًٌذػٌُّم واًذؼصٌٍ
وغالكح مىطتح ةٍن املدؿٍ االطرتادٌظٍ واملدؿٍ اًػمٌم منناػٌح وةٍن اًذؼصٌٍ من ناػٌح أؿسي(أةى هاشم،8551،ص.)88
ةٌنٌل هدفر دزاطح طدًد ()8551ئىل اًذػسف غىل اًػالكح ةٍن أطاًٌث اًذػٌٌم (املػاًظحاًظعؼٌح – املػاًظح اًػمٌلح) وكٌم
االمذؼان ودأسًنهٌل غىل دزطاداًذؼصٌٍ اًدزايس ًدي ظالب اًصف اًشاين سانىي يف دمشم ،وأشازخ اًنذائع اىل وطىد ازدتاط
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مىطث وداي ئػصائٌا ةٍن أطٌىب اًذػٌٌم (املػاًظحاًػمٌلح)ودزطح اًذؼصٌٍ ،هٌل وطد ازدتاط طاًث وداي ئػصائٌا ةٍن
أطٌىةاًذػٌٌم (املػاًظحاًظعؼٌح) ودزطح اًذؼصٌٍ (طدًد ،8551 ،ص.)8
ةٌــنٌل هــدفر دزاطــح طػفــس ( )8500اىل دػــسف اًــىغٍ ةاإلةــداع وغالكذــه ةاًدافػٌــح اًػلٌٌــح ومــداؿٍ اًدزاطــح ًــدي
ظٌتـــح املسػٌـــح اإلغدادًـــح ،وكـــد دىصـــٌر اىل وطـــىد غالكـــح ازدتاظٌـــح مىطتـــح ةٌناًدافػٌحاًػلٌٌحواملـــدؿالًػمٌم اًـــري
ًظــهم يف االةــداع ،امــا املــدؿٍ االطــرتادٌظٍ واًظــعؼٍ فــال ًظــهٌلن يف االةــداع وةدالًــح اػصــائٌح (طػفــس ،8500 ،ص
ز).
هرًى ػاوًر طورن وآؿسون ) )Skinner, et al, 2009يف دزاطح أؿسي مػسفح داسًن االنهٌلن االنفػايل يف األداء األهادٌنٍ ًدي
اًعٌتح يف ضىء نظسًح اًذلسًس اًرايت ،وكد دىصٌر اًدزاطح اىل أن اإلنهٌلهاإلنفػايل ًه دأسًن يف اًذػٌٌم واألداء األهادٌنٍ ،مؼ
دلدٌنهم دىصٌاخ ةشأن اًرتهٌص غىل اًػالكاخ اًداغمح مؼ املذػٌمٍن من كتٍ املػٌمٍن طنتا اىل طنث مؼ اًػمٍ األهادٌنٍ،
واالهذٌلَ ةانفػاالخ املذػٌمٍن داؿٍ اًصف ).) Skinner, et al ,2009, p.2
ئن اًذمٌٌص ةٍن اًذػٌٌم اًذلٌٌدي واًذػٌٌم اًؼدًص ًػد من اًنلاط املهمح يف غمٌٌح اًذػٌٌم داؿٍ املدزطح  ،ئذ ًنؼرص
ئهذٌلَ اًذػٌٌم اًذلٌٌدي غىل ػفظ املػٌىمح ودٌلٌنها ،اما اًذػٌٌم اًؼدًص ًهذم ةظىانث أشمٍ من شـصٌح اًفسد هذنمٌح
دفوًنه ،هرًى ٌنون مالػظح اًفسوق اًفسدًح ةٍن االنظان املذلدَ اًري ًذظم دفوًنه ةأنه نشغ وًػمٍ وًذفاغٍ مؼ االػداز
وًظػى اىل ان ًوىن ًه دوز ئًظايب يف مىاكف اًؼٌاج املـذٌفح اًذٍ ًػٌشها ،واالنظان املذأؿس اًري ًذمٌص دفوًنه ةأنه طٌتٍ يف
اغٌث املىاكف ،وًوىن مػذمدا ً غىل اًغًن ًٌفوس ًه وأغذٌلد نذائع دفوًنه (طاةس ،0424 ،ص.)032
األهمِح النظسُح:
ًضٌف اًتؼص اًؼايل اضافح أدةٌح دغنٍ املوذتاخ اًظامػٌح ةصىزج غامح واملوذتح اًرتةىًح واًنفظٌح ةصىزج ؿاصح،
-1
وزفد األدب اًنظسي مبا فٌه من أدةٌاخ ودزاطاخ ازدتاظٌح ةٍن مذغًناخ اًتؼص.
أهمٌح ما دضٌفه نذائع اًتؼص اًؼايل من مػٌىماخ اىل ػلٍ املػسفح يف مظاي غٌم اًنفع اًرتةىي وةاًذايل دظذشًن
-2
أفوازا ً طدًدج ًدي اًتاػشٍن دهدف اىل أطساء دزاطاخ أؿسي ذاخ كٌمح وفائدج.
األهمِح الذطتِلِح:
 -1دىفس نذائع اًتؼص اًؼايل كاغدج مػٌىماخ غن مذغًناخ اًدزاطح اًؼٌىًح يف رشوط اًػمٌٌح اًذػٌٌمٌح يف مدازطنا وهى
مداؿٍ اًدزاطح مٌل ًإطع ًٌذـعٌغ اًظٌٌم ووضؼ اًربامع اإلزشادًح واًذػٌٌمٌح املناطتح يف دؼظٍن اًتٌئح اًذػٌٌمٌح،
ودعىًس هفاءج ظٌتذنا وزفؼ مظذىي ئنذاطٌذهم واندماطهم يف األنشعح اًذػٌٌمٌح.
ً -2لدَ اًتؼص اًؼايل أد واخ دذظم ةاملىضىغٌح واًصدق واًشتاخ ًلٌاض مذغًناخ اًتؼص(مداؿٍ اًدزاطح ،االنهٌلن
االنفػايل املدزن) يف مسػٌح غمسًح ودزاطٌح ػٌىًح هٍ مسػٌح املساهلح همسػٌح غمسًح واًدزاطح اإلغدادًح همسػٌح دػٌٌمٌح
دفٌد اًتاػشٍن واملػٌمٍن.
 -3دظاغد نذائع هرا اًتؼص ئىل طانث نذائع اًدزاطاخ اًنفظٌح واًرتةىًح يف شًادج وغٍ املـذصٌنتاًػمٌٌح اًرتةىًح واًذػٌٌمٌح
يف فهم املذغًناخ املسدتعح مبداؿٍ اًدزاطحًدي اًعٌتح وؿاصح من ؿالي غالكذها ةتنائهم اًشـيص مٌل ًصًد من مهازادهم
يف دػامٌهم مؼ اًعٌتح ومىاطهح مشوالدهم اًذػٌٌمٌح.
اهداف التحص ُ :ظذهدف التحص الحايل دعسف :
 -0اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن ًدي ظٌتح املسػٌح اإلغدادًح.
 -8اًفسق يف اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن ًدي ظٌتح املسػٌح اإلغدادًح وفلاً ملذغًني اًنىع(ذهىز –
اناز) و اًفسع(غٌمٍ – اديب).
حدود التحص:
ًل ذرص اًتؼص اًؼايل غىل ظٌتح املسػٌح االغدادًح اًذاةػٍن ملدًسًاخ دسةٌح مؼافظح ةغداداًسصافح (االوىل واًشانٌح واًشاًشح) من هال
اًنىغٍن (اًرهىز -االناز) وًوال اًفسغٍن(اًػٌمٍ – االديب) اًدزاطاخ اًصتاػٌح يف مؼافظح ةغداد ًٌػاَ اًدزايس (.)8503–8502
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دحدُد املصطلحاخ:
اوال :مداخل الدزاطح ) )Approaches to Studyingوعسفها هل من:
 -1انذىطذلىداُر(  : (Entwistle&tait,1996دىطهاخ اًعالب نؼى اًدزاطح يف أسناء دناوي ومػاًظح املػٌىماخ اًذٍ دذؼدد يف
ضىء األهداف ودلىد ئىل دتنٍ اًعاًث ظسائم مـذٌفح ًٌدزاطح (اةى هاشم ،8508 ،ص .)8
 -2طعفررس( :)5102اًعسًلــح اًذــٍ ًـذــاز ةهــا املــذػٌم اًوٌفٌــح اًذــٍ ًذفاغــٍ ةهــا مــؼ املىاكــف اًدزاطــٌح ،وٌنشــٍ اًوٌفٌــح
اًذـــٍ ًػـــاًع ةهـــا املـــذػٌم مىضـــىغاخ اًذػٌـــٌم اًذـــٍ دصـــنف ئىل سالســـح مـــداؿٍ هـــٍ اًظـــعؼٍ ،واًػمٌـــم،
واالطرتادٌظٍ(طػفس ،8500،ص.)02
الذعسُف النظسَ:
اغذٌلد اًتاػص دػسًف ) )Entwistl&tait,1996ألن اًتاػص كاَ ةاغذٌلدأمنىذطه وملٌاطه يف مداؿٍ اًدزاطح.
الذعسُف اإلطسايئ:
اًذىطهاخ واًـصائص اًذٍ ًلىَ امللٌاطتلٌاطها مشًنا ً اىل اًعسائلاملظذػمٌح غند اطذلتاي املػٌىمح وهٌفٌح ػفظها
واطذرهازها واًذٍ من ؿالًها ًذم دؼلٌم نذائع اًذػٌٌم .وًذمشٍ ذًى ةاًدزطح اًوٌٌح اًذٍ ًؼصٍ غٌٌها املظذظٌث غند اطذظاةذه
غىل فلساخ ملٌاطمداؿٍ اًدزاطح) )Entwistl&tait,1996املػذمد يف اًتؼص اًؼايل.
سانِاً :االنهامن االنفعايل املدزن: Perceived Emotional Engagementعسفه:
 -0مِصزاندُنِى ( :)Miserandino, 1996ةأنهاألنفػاالخ اًذٍ ًدزهها اًعاًث غىل شوإلطذظاةاخ كىًح ًها دأسًن اًدوافؼ غىل
اًظٌىن وفٌها ًوىن االنفػاي طازا ً ًذمشٍ ةؼث االطذعالع واالطذمذاع أوأنفػاي غًن طاز واًري ًذمشٍ يف اًلٌم واًغضث
واملٌٍ ). (Miserandino, 1998, p.34
 -5دُظررد ):(Deecd: 2009زدود أفػــاي اًعٌتــح االنفػاًٌــح اًذــٍ ًــدزهىنها يف اًصــف ويف املدزطــحج (Deecd, 2009,
).p.84
الذعسُف النظسَ:
أغذمد اًتاػص يف ةؼشه اًؼايل دػسًف مازًامنٌصزاندًنٌى ( ً )Miserandino,1996النهٌلن االنفػايل املدزن واًري
وضػذه يف ضىء نظسًح اًذلسًس اًرايت ( )Self-Determination Theoryوهٍ اًنظسًح ذادها اًذٍ اغذمدها اًتاػص.
الذعسُف االطسايئ:
هى زدود األفػاي واالنفػاالخ اإلًظاةٌح هاالهذٌلَ وػث االطذعالع واالطذمذاع ةاملادج اًدزاطٌح واًذٍ دظهٍ غمٌٌح
اًذػٌٌم واًذػٌٌم واًذلٌٌٍ من األفػاي واالنفػاالخ اًظٌتٌح هاملٌٍ واًلٌم واًغضث وغدَ االنشغاي ةها ،وًذمشٍ ةاًدزطح
اًوٌٌح اًذٍ ًؼصٍ غٌٌها املظذظٌث غند اطاةذه غىل فلساخ ملٌاطاالنهٌلن االنفػايل املدزن املػد من كتٍ اًتاػص.
االطاز النظسَ
 -0منىذض إنذىطذل (:)Entwistle,1981
كدَ انذىطذٍ ( (Entwistleمنىذطا ًصف فٌه هٌفٌح دػٌم اًعٌتح واًري ًذم من ؿالي سالسح مذغًناخ هٍ (اًذىطهاخ
واًػمٌٌح واًنىادع) ئذ ًإدي دفاغٍ هره اًذىطهاخ مؼ ةػضها اىل انذاض مداؿٍ مذػددج ًٌذػٌم وفلا ًنىع اًدوافؼ واًذىطهاخ،
وًػذمد هرا اًنمىذض غىل هره اًذىطهاخ اًذٍ دسدتغ ةدوافؼ مـذٌفح وًنذع غنها مداؿٍ دػٌم ًظذـدمها اًعاًث يف مىاكف
اًذػٌم املـذٌفح أسناء غمٌٌح دػٌمه وًإدي ذًى ئىل مظذىًاخ مـذٌفح من اًفهم ،ومن هره اًذىطهاخ(طامل ،8551،ص .)21
 دىطه املعنٌالفسدَ :Personal meaning orientation
ًنذع من هرا اًذىطه أطٌىةان ًٌذػٌم ،األطٌىب األوي هى اًػمٌم واًري ًؼدز غندما دوىن ًدي اًفسد اًدافػٌح اًداؿٌٌح
ًٌذػٌ م ،وفٌه ًوىن اًذػٌم غىل أطاض كٌاَ اًعاًث ةتناء ووصف هًل ًٌمؼذىي اًري ًظػى ًذػٌمه ،هٌل ًلىَ ةسةغ املػٌىمح
اًظدًدج مبا ٌنٌوه من ؿرباخ طاةلح ،وًوىن مظذىي فهمه من اًنىع اًػمٌم ،ومسهصا ً ئنذتاهه غىل األطصاء مؼ زةغ اًدًٌٍ ةاًـامتح،
اما األطٌىب اًشاين هى اًذػٌم ةا ًفهم ،وفٌه دوىن اًدافػٌح وػدود املنهع غًن واضؼح ،ووصف اًعاًث ًٌمؼذىي فٌه ًوىن كائم
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غىل درهساملػٌىماخ اًظدًدج وزةعها ةاملػٌىماخ اًظاةلح ،وًوىن نادع هره اًػمٌٌح اًفهم غًن اًوامٍ اًري ًإدي ئىل اًفشٍ يف
اطذػٌلي اًدًٌٍ.
 دىطه إعادج اإلنذاطِح :Reproducing orientation
فٌه ًنذع أطٌىةان ًٌذػٌم ،األوي ًذػٌم ةاًدافػٌح اًـازطٌح واًـىف من اًفشٍ وًؼدز فٌه اًذػٌم ةاًػمٌٌاخ وهى اًظائد،
وًسهص اًعٌتح فٌه غىل األطصاء املنفصٌح يف اًدًٌٍ ،فضالً غن غدَ اًلدزج غىل زةغ اًدًٌٍ ةاًـامتحًٌ ،إدي اىل فهٌل غًن هامال
نادع غن غدَ اًتصًنج ،ةٌنٌل ًوىن املدؿٍ اًظعؼٍ هى اًظائد غندما دوىن اًدافػٌح دذظم ةاًلٌم واملنهع املؼدد ،ئذ ًذرهس
اًعاًث املػٌىماخ وًؼدز اًذداؿٍ يف اًذػٌم مإدًا اىل مظذىي طعؼٍ من اًفهم.
 دىطه دزطح اإلنظاش املسدفعح : Achieving high grade orientation
ًذظم هرا اًذىطه ةاً سغتح يف اًنظاغ واًشلح املسدفػح ةاًنفع وًػمٍ اًعاًث غىل ئدازج اًىكر ووضؼ اًـعغ املنظمح
ًٌدزاطح ،ئذ ًوىن املدؿٍ االطرتادٌظٍ هى اًظائد ،مٌل ًظػٍ اًعاًث ًؼصٍ غىل اغىل اًدزطاخ مؼ اًفهم اًوامٍ ًٌٌلدج
) وطىد سالسح مداؿٍ ًٌدزاطح هٍ .)Entwistle):وةناءا ً غىل هره اًذىطهاخ ًسي أنذىطذٍ,p. p100 - 1010430Entwistle,اًدزاطٌح (
املدخل الظطحٍ) :(Surface Approachهنا ًوىن اًذىطه نؼى اًؼفظ ،واإلغذٌلد غىل مػٌىماخ اًراهسج ةشوٍ هتًن ،وغدَ
اًلدزج غىل ئغعاء أمشٌح أو ئػداز اًسةغ ةٍن اًػنارص ،وغدَ وضىغ اًهدف أو االطرتادٌظٌح املظذـدمح ًدًه ،واًذػامٍ مؼ
املهمح هػثء ؿازطٍ غٌٌه.
املدخل العمِم ) : (Deep Approachوًذصف من ًظذـدَ هرا املدؿٍ ةاًذىطه نؼى اًهدف ،اًذفاغٍ اًنشغ مؼ املؼذىي،
واًلدزج غىل زةغ املػازف اًظدًدج ةاًظاةلح ،وئغعاء أمشٌح من اًؼٌاج اًٌىمٌح ،وظسغ األفواز ةعسًلح مـذرصج مؼ االهذٌلَ
ةاًػالكاخ أو االزدتاظاخ اًداؿٌٌح ًٌػنارص ،واًفؼص املنعلٍ ًٌمناكشاخ.
املدخل االطرتادِظّ ) :(Strategic Approachوًوىن اًذىطه نؼى اًؼصىي غىل اًدزطاخ املسدفػح ،وًدًه اًلدزج غىل دنظٌم
مىاد اًدزاطح دنظٌٌلً دكٌلا ً ىف صىز مذناطلح ومذذاةػح يف ئظاز وػدود املنهع اًدزايس ،وًظذـدَ األوزاق اًـازطٌح واملناكشاخ
ًٌىصىي ئىل اًنظاغ ؿـىفا ً من اًفشٍ ،وكادز غىل وضؼ ؿعغ ةدًٌح ،ودنظٌم اًىكر ودىشًؼ املظهىد (Entwistle, &Tait, 1993,
).p.168
ئن املدؿٍ اًػمٌم ًسدتغ ئزدتاظا ً ئًظاةٌا ً مبهازيت اًذفظًن واًرشغ ،وًسدتغ طٌتٌا ةورثج اًىاطتاخ ،ةٌنٌل املدؿٍ اًظعؼٍ ًسدتغ
ةػدَ اًذىافم مؼ ةٌئح املدزطح وهرثج اًىاطتاخ اًدزاطٌح ،وظسًلح اًذدزًع اًذلٌٌدًح ،وغدَ ئغعاء اًعٌتح فسصح اًذؼدز
واملناكشح واًرتهٌص غىل اًؼفظ واًذرهس فلغ ،فضال غن ان ةٌئح اًذػٌم دشظؼ غىل اًذدزًع اًظٌد واملضمىن املذوامٍ ،مؼ
اًذأهٌ د غىل االطذلالًٌح واًلٌم املذىطغ اًري ًسدتغ ةاملدؿٍ اًػمٌم ،ودظنث املدؿٍ اًظعؼٍ ،يف ػٍن دإهد اًتٌئاخ املدزطٌح
غىل اًذؼصٌٍ االهادٌنٍ وشًادج دؼمٍ اًػمٍ ونلص اًؼسًح فهٍ دسدتغ ةاملدؿٍ اًظعؼٍ ).(Hattie, & Watkins,1981, p.84
ئن مفهىَ دظهٌٍ اًذػٌم ًدي املػٌم ًشظؼ غىل دتنٍ املدؿٍ اًػمٌم وًونه ًسدتغ طٌتا ً ةاملدؿٍ اًظعؼٍ ،أما مفهىَ نلٍ
املػسفح أو نظـها ًسدتغ ئًظاةٌا ً ةاملدؿٍ اًظعؼٍ وطٌتٌاً ةاملدؿٍ اًػمٌم ). (Gow, &Kember, 1993, p.69
وضؽ) ) Entwistleأن مداؿٍ اًدزاطح ًدي اًعاًث دذغًن غىل ػظث صػىةح املىكف ومدي أهمٌذها ًدي اًعاًث ويف هرا
اًذغًن دظهس دأسًناخ اًدافػٌح غىل مداؿٍ اًعٌتح ًٌذػٌم ؿالي كساءدهم مىضىع مػٍن ،ئذ أن اًعٌتح ذوي املدؿٍ اًػمٌم
ًذمٌصون ةاًدافػٌح اًداؿٌٌح وًدزهىن أن املىضىع مشًن وذو مػنى وغىل اًنلٌض من ذًى اًعٌتح من ذوي املدؿٍ اًظعؼٍ
ًذمٌصون ةاًدافؼ اًـازطٍ واًلٌم وًدزهىن املىضىع ُمسهم وممٍ (طامل ،8551،ص .)22
 -0نظسُح الذلسُس الرايت:Self-determination theory :
د ُػــد هــره اًنظسًــح مــن اًنظسًــاخ اًذــٍ ةٌنــر أن االفــساد ٌنٌٌــىن ةصــىزج ال ئزادًــح يف االغذلــاد ةــأنهم ٌنازطــىن أنشــعح
مػٌنــح ةنــا ًء غــىل ئزاددهــم اًـاصــح،وهر ا مــا ًظػٌهــم ًشــػسون ةاًلــدزج غــىل اداء غمــٍ مــا ،وًػمــٍ أصــؼاب هــره اًنظسًــح
غــىل اًذمٌٌــص ةــٍن االفــساد املــدفىغٍن داؿٌٌ ـا ً واالفــساد املــدفىغٍن ؿازطٌ ـا ً ،اذ ان األفــساد أهــرث ادا ًء ودفه ـٌلً وانظــظاما ،غنــدما
ًوىنىا مدفىغٍن داؿٌٌا ً مٌل ًوىنىن مدفىغٍن ؿازطٌا ً
).
ةٌنــر اًنظسًــح أن االنهــٌلن االنفػــايل هــى مــدي املشــازهح اًفػاًــح ًٌعاًــث يف اًنشــاط اًذػٌٌمــٍ وهــى دػسًــف مظــذػاز
مــن وًتــىزن ػٌــص ًإهــد اًذػسًــف غــىل االنهــٌلن االنفػــايل اًفػــاي يف اًــذػٌم وهــى امــس مهــم ةأغذتــازه ػــدسا مهــٌل وؿاصــح
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ػــٍن ًنهمــى اًعاًــث يف نشــاط مػــٍن ًــدكائم او يف املــادج اًدزاطــٌح ،أو شــػىزه ةاملٌــٍ واًلٌــم واًغضــث (
.(Ryan &Deci, 2002
اًوشــًن مــن اًنظسًــاخ فاــخ أن اهــداف اًعاًــث ومػذلدادــه ودعٌػادــه دظــاهم يف ئنهٌلههدزاطــٌأ ،يف ػــٍن أن نظسًــح
دلسًــس اًــراخ دإهــد غــىل املهمــح اًذػٌٌمٌــح يف اػٌــاء اًــدوافؼ اًداؿٌٌــح ًٌعاًــث ةأغذتازهــره اًـعــىج اًسئٌظــٌح يف دوــىًن
االنهٌلن األنفػايل ذي اًنىغٌح اًػاًٌح اًري ًدزهه اًعاًث يف اًصف
فاًــدافؼ ًشــًن اىل اًلــىج اًذــٍ د ُلــدَ ظاكــح دىطــه اًظــٌىن ،اذ أن اًعاكــح متــنؽ اًظــٌىن كىدــه وشــدده ودوامــه ،وًنشــأ
اًــدافؼ مــن ؿــالي غــدج مصــادز مــشال املػــازف واالنفػــاالخ و اًؼاطــاخ ،وأن اًعٌتــح اًــرًن ًشــػسون انهــم ًذرصــفىن
ةأػظــاض ةاالطــذلالًٌح واًوفــاءج واالنــذٌلء ؿــالي نشــاظهم يف اًــذػٌم فــانهم ًػٌشــىن دظسةــح اًــدافؼ ةدزطــح غاًٌــح وًظهــس
غٌـــٌهم االنهـــٌلن االنفػـــايل االًظـــايب ،يف ػـــٍن ان اًعٌتـــح اًـــرًن ًذظـــاهٌىن هـــره اًظىانـــث اًـــشالز أو هـــم مؼتعـــىن
وًشــػسون ةاملٌــٍ فــان دظسةــح اًــدافؼ دوــىن هاةعــح وضــػٌفح وًظهــس غٌــٌهم االنهــٌلن االنفػــايل اًظــٌتٍ Deci, & Ryan ,
).)1985, p. 114
وكــد أهــدخ نظسًــح اًذلسًــس اًــرايت غــىل أطــذػٌلي منــاهع دظسًتٌــح دلٌٌدًــح ًتنــاء نظسًذهــا وألغنــاء دعتٌلادهــا اًصــفٌح،
ودفــرته هــره اًنظسًــح اًذــٍ اطــذغسكر ازةػــٍن غامــا ًذذوــىن ،أن هــٍ اًعٌتــح ةغــض اًنظــس غــن اًػمــس واًظــنع واًؼاًــح
االطذٌلغٌــح طمــٌػهم ٌنذٌوــىن دوافــؼ داؿٌٌــح هاًفضــىي واالهــذٌلَ واملذػــح يف دنــاوي املػٌىمــح ،وهــره اًــدوافؼ دُػــد
االطــاض اًــري ًــإدي اىل االنهــٌلن اًصــفٍ ذي اًنىغٌــح اًػاًٌــح وةاًذــايل ًنــذع اًعاًــث ادا ًء صــفٌا ئًظاةٌ ـاً Vansteenkiste,
).)et al., 2010, p. 115
دــربش ًهنهــٌلن االنفػــايل موىنــاخ مذٌلًــصج ًونهــا مرتاةعــح ةدزطــح غاًٌــح ودذمشــٍ هــره ةاالنفػــاالخ اًظــازج اًذــٍ ًتــدًها
اًعاًـــث داؿـــٍ اًصـــف هـــاالهذٌلَ ةوـــٍ مـــاهى طدًـــد يف مظـــاي املػسفـــح ،وػـــث االطـــذعالع واالطـــذمذاع ةاملىضـــىغاخ
اًصــػتح اًذــٍ دظػــٍ اًعاًــث منهموــا ً يف اًذفوــًن فٌهــا ،ئذ دــسدتغ االنفػــاالخ اًظــازج فــٌٌل ةٌنهــا ةشــوٍ ئًظــايب ،يف ػــٍن
دــسدتغ ةشــوٍ غو ــ مــؼ االنفػــاالخ غــًن اًظــازج هــاًلٌم واملٌــٍ واًغضــث املذمشٌــح ةاًرشــود اًــرهنٍ اًــري ًػــاين منــه
أي
اًعاًــث يف أسنــاء رشغ اًــدزض مــن كتــٍ املــدزض واًنظــس اىل طــاغذه ظٌٌــح وكــر املؼــارضج
أن نظسًــح اًذلسًــس اًــرايت دؼــدد مصــادز اًــدفؼ اًــداؿًل اًذــٍ ٌنذٌوهــا اًعاًــث ،هــٌل دإهــد غــىل هٌفٌــح دــدؿٍ املــدزض يف
دغرًــح ودنشــٌغ هــره اًــدوافؼ يف غمٌٌــح اًــذػٌم واطــذػٌلي اًذىطٌــه اًظــٌٌم ًذظــهٌٍ ػــدوز االنهــٌلن اًػــايل اًظــىدج،
هــٌل ةٌنــر اًنظ سًــح ةــأن اًعٌتــح أػٌانــا ًفذلــدون اًــدافؼ اًــرايت وًظهــسون اًنفــىز واًوــسه ًٌــٌلدج اًدزاطــٌح وًذرصــفىن ةــال
مظــإوًٌح ،أي أن انفػــاالدهم دوــىن غــًن طــازج هظهــىز املٌــٍ واًلٌــم واًغضــث ةظــتث اًــدفؼ اًـــازطٍ ،ونذٌظــح صــػىةح
املــادج اًدزاطــٌح اًذــٍ دــإدي اىل دــىدس اًعاًــث ،ونلــص أطــذػٌلي املــدزض اًىطــائٍ اًذػٌٌمٌــح يف رشغ املــادج اًدزاطــٌح،
ًـــرا غـــىل املـــدزض أن ًـــربش دوزه يف مػاًظـــح االنفػـــاالخ غـــًن اًظـــازج ةذظـــهٌٍ املـــادج اًدزاطـــٌح وأطـــذػٌلي اًىطـــائٍ
اًذػٌٌمٌح يف أسناء اًدزض ًذـفٌف االنفػاالخ غًن اًظازج يف أسناء غمٌٌح اًذػٌٌم ). (Deci, & Ryan,1991, p.244
إطساءاخ التحص:
أوالً :مظذمع التحص:
ًذؼــدد مظذمػاًتؼــص اًؼــايل ةعٌتــح املسػٌــح اإلغدادًــح يف مــدًسًاخ دسةٌــح مؼافظــح ةغــداد اًسصــافح ( )2 – 8 – 0ومــن هــال
اًنــــــىغٍن (اًــــــرهىز – االنــــــاز) وهــــــال اًفــــــسغٍن (اًػٌمــــــٍ – االديب) ًٌػــــــاَ اًــــــدزايس ( )8503 -8502واًتــــــاً
غددهم()022215ظاًتا ً وظاًتح.
عِنح التحص:
دــم اطــذـداَ اًػٌنــح اًػشــىائٌحاًعتلٌح ،وةعسًلــح اًذىشًــؼ املذناطــث ،واًغــسه مــن هــره اًػٌنــح هــى اًؼصــىي غــىل
ةٌانــاخ ألطــساء غمٌٌــاخ اًذؼٌٌــٍ االػصــار ًظمٌــؼ فلــساخ امللــاًٌع ،واًذــٍ دػــد مــن اًـعــىاخ األطاطــٌح ًتنــاء هــٍ ملٌــاض
)(Anastasi, 1976 :192
ودأًفــر غٌنــح اًذؼٌٌــٍ االػصــار مــن ( )255ظاًت ـا ً وظاًتــح دــم ئؿذٌــازهم مــن ( )82مدزطــح ةىاكــؼ ( )3مــدازض مــن هــٍ
مدًسًــح ،دــم أؿذٌــازهم ةعسًلــح اًػٌنــح اًػشــىائٌح اًعتلٌــح ( )800ذهــىز ةنظــتح (  )02و( )030انــاز ةنظــتح ( ) 21و()031
ًٌفسع اًػٌمٍ ةنظتح ( )21.0و(ًٌ )802فسع االديب ةنظتح () 02.0
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أدوادالتحررصً :ذؼلٌــم أهــداف اًتؼــص ًذعٌــث دــىافس ادادــٍن واػــدج ًلٌــاض مــداؿٍ اًدزاطــح واألؿــسي ًلٌــاض االنهــٌلن
االنفػايل املدزن اذ دم دتنٍ ملٌاض
( )Entwistle,etal.,8502املػسب أما ملٌاض االنهٌلن االنفػايل فلد كامر اًتاػشٌنتذتنٍ ملٌاض (اًرهتٍ: )8503 ،
ملِاض مداخل الدزاطح:
دوـــىن ملٌـــاض مـــداؿٍ اًدزاطـــح ةصـــٌغذه اًنهائٌـــح مـــن (  )05فلـــسج مىشغـــح غـــىل سالســـح مـــداؿٍ( اًػمٌـــم –
االطــرتادٌظٍ – اًظــعؼٍ ) ووضــؼ ًٌملٌاطــشالسحةدائٍ هــٍ( دنعتــم غــًل دا ــا ً  -دنعتــم غــًل اػٌانــا ً  -ال دنعتــم غــًل أةــدا ً)
ودوـــىن دزطـــاخ اًذصـــؼٌؽ دناشًٌـــاً ( )0 ،2،8غـــىل اًذـــىايل ًٌفلـــساخ اإلًظاةٌـــح ودزطـــاخ اًذصـــؼٌؽ دصـــاغدًا () 2 ،8 ،0
ًٌفلــساخ اًظــٌتٌح ،وةػــد اطــساء اًذؼٌٌــٍ االػصــار ًٌفلــساخ ( اًلــىج اًذمٌٌصًــح ) اصــتؽ امللٌــاض ًذوــىن مــن (  )05فلــسج ،
املـــدؿٍ اًػمٌـــم (  ) 04فلـــسج  ،واملـــدؿٍ االطـــرتادٌظٍ (  ) 01فلـــسج  ،واملـــدؿٍ اًظـــعؼٍ (  ) 00فلـــسج  ،ودـــم أطـــذـساض
اًـصــائص اًظــٌوىمرتًح ًوــٍ مــدؿٍ مــن مــداؿٍ اًدزاطــح املذمشٌــح ةاًصــدق واًشتــاخ ػٌــص دــم ػظــاب اًشتــاخ ةعــسًلذٍن
هٌل ئغادج االؿذتاز واًفا هسونتاؾ.
ملِاض االنهامن االنفعايل املدزن
دوىن من ( )84فلسج ،دلاةٌها سالز ةدائٍ هٍ(دنعتم غًل دا ا ً  -دنعتم غًل اػٌانا ً  -ال دنعتم غًل أةدا ً) ودوىن دزطاخ
اًذصؼٌؽ دناشًٌا ً ( )0 ،2،8غىل اًذىايل ًٌفلساخ اإلًظاةٌح ودزطاخ اًذصؼٌؽ دصاغدًا (ًٌ ) 2 ،8 ،0فلساخ اًظٌتٌح.ودم
اطذـساض اًـصائص اًظاًوى مرتًح هاًصدق واًشتاخ من ؿالي مإرشاخ اًصدق اًظاهسي  ،وصدق اًتناء ,واًشتاخ من ؿالي
ػظاةه ةعسًلح ئغادج االؿذتاز اذ ةٌ ( )5.24وظسًلح االدظاق اًداؿًل ةاطذـداَ ئطٌىب ( اًفا هسونتاؾ ) ()5.38وًػد هرا ستادا
غاًٌا ً.
النذائع
اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن ًدي ظٌتح املسػٌح اإلغدادًح.
وًذؼلٌــم هــرا اًهــدف دــم اًذػامــٍ مــؼ ملٌــاض مــداؿٍ اًدزاطــح غــىل أطــاض سالســح ملــاًٌع فسغٌــح وًٌوشــف غــن
اًػالكــح االزدتاظٌــح ةــٍن هــٍ مــدؿٍ مــن مــداؿٍ اًدزاطــح واالنهــٌلن االنفػــايل املــدزن ًــدي ظٌتــح املسػٌــح االغدادًــح دــم
أطــذػٌلي مػامــٍ ازدتــاط ةًنطــىن  ،وكــد دتــٍن ان كٌمــح مػامــٍ االزدتــاط ةــٍن املــدؿٍ اًػمٌــم واالنهــٌلن االنفػــايل املــدزن
هانــر ( ) 5.200والؿذتــاز دالًــح مػامــٍ االزدتــاط دــم اطــذػٌلي االؿذتــاز اًذــار ملػامــٍ ازدتــاط ةًنطــىن وهانــر اًلٌمــح اًذائٌــح
املؼظــىةح ملػامــٍ االزدتــاط هــٍ ( )7.19وهــٍ أهــرب مــن اًلٌمــح اًذائٌــح اًظدوًٌــح ملػامــٍ االزدتــاط اًتاًغــح (  ) 0.41غنــد
(  ) 5.50امــا كٌمــح مػامــٍ االزدتــاط ةــٍن املــدؿٍ االطــرتادٌظٍ واالنهــٌلن االنفػــايل املــدزن هانــر
مظــذىي دالًــح
( ) 5.202والؿذتــاز دالًــح مػامــٍ االزدتــاط دــم اطــذػٌلي االؿذتــاز اًذــار ملػامــٍ ازدتــاط ةًنطــىن وهانــر اًلٌمــح اًذائٌــح
املؼظــىةح ملػامــٍ االزدتــاط هــٍ ( )1.21وهــٍ أهــرب مــن اًلٌمــح اًذائٌــح اًظدوًٌــح ملػامــٍ االزدتــاط اًتاًغــح (  ) 0.41غنــد
مظــذىي دالًــح (  ) 5.50يف ػــٍن هانــر كٌمــح مػامــٍ االزدتــاط ةــٍن املــدؿٍ اًظــعؼٍ واالنهــٌلن االنفػــايل املــدزن هانــر
( ) 5.020والؿذتــاز دالًــح مػامــٍ االزدتــاط دــم اطــذػٌلي االؿذتــاز اًذــار ملػامــٍ ازدتــاط ةًنطــىن وهانــر اًلٌمــح اًذائٌــح
املؼظــىةح ملػامــٍ االزدتــاط هــٍ ( )4.24وهــٍ أهــرب مــن اًلٌمــح اًذائٌــح اًظدوًٌــح ملػامــٍ االزدتــاط اًتاًغــح (  ) 0.41غنــد
مظذىي دالًح (  ) 5.50هٌل هى مىضؽ يف اًظدوي (:)21
طدول ( )0معامالخ األزدتاط ةني مداخل الدزاطح واالنهامن االنفعايل املدزن واللِم الذائِح لدي طلتح املسحلح االعدادُح
املدخل
اًػمٌم
االطرتادٌظٍ
اًظعؼٍ

كِمح معامل االزدتاط ةني
مداخل الدزاطح واالنهامن
االنفعايل املدزن

املؼظىةح

اًظدوًٌح

5.200
5.202
5.020

7.19
6.46
9.79

0.41
0.41
0.41
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أن غالكــح امل ـدؿٍ اًػمٌــم ةــاالنهٌلن االنفػــايل املــدزن ةٌغــر ( )5.200وٌنوــن دفظــًن هــره اًنذٌظــح ةــأن اًعٌتــح
ًػمٌــىن مــن اطــٍ اًذىصــٍ اىل مػنــى املػٌىمــاخ ،وال ًلتٌــىن األفوــاز دون دلــىًم ناكــد ،وًتؼشــىن غــن مــربزاخ األفوــاز،
واًظــتث ًػــىد اىل دنــىع أطــئٌح االؿذتــازاخ اًذــٍ ًذػــسه ًهــا اًعٌتــح ،منهــا مــا دذعٌــث ان ًظــذـدَ اًعاًــث مهــازاخ دنظــٌم
اًىكــر ودنظــٌم غــاداخ اًدزاطــح ،هــٌل ًؼــاوًىن فهــم مػنــى املــىاد واملػٌىمــاخ اًذــٍ ًدزطــىنها ،وًػمٌــىن غــىل زةــغ
املػٌىمــاخ مــؼ مــا هــى مىطــىد مــن ؿــرباخ ومػٌىمــاخ طــاةلح ،وانهــم ًؼاهمىنهــا غلٌٌــا ،وًػمٌــىن غــىل اًتؼــص غــن أطــتاب
اًظىاهس وآسازها.
يف ػـــٍن هانـــر غالكـــح املـــدؿٍ االطـــرتادٌظٍ ةـــاالنهٌلن االنفػـــايل املـــدزن ( )5.202وًذتـــٍن أن اًعٌتـــح اًـــرًن ًذتنـــىن
املـــدؿٍ االطـــرتادٌظٍ دوـــىن ألنفػـــاالخ اًدافػٌـــح اًداؿٌٌـــح دوزا فٌـــه ،اذ ًػمـــد اًعٌتـــح اىل وضـــؼ اًـعـــغ ودزاطـــح
املػٌىمــاخ ةصــىزج صــؼٌؼح وهــى مــا ًذناطــث مــؼ انفػــاالخ اًدافػٌــح اًداؿٌٌــح ػٌــص ًوــىن اًعاًــث مــدفىع اىل اًرتهٌــص
غــىل املفــاهٌم ودلتــٍ األفوــاز اًظدًــدج ،واًنلــد مــن كتــٍ اآلؿــسًن وهــره اًـصــائص دذىافــم مــؼ أصــؼاب هــرا املــدؿٍ
وهــٍ دــدي أًض ـا ً غــىل أن هــإالء اًعٌتــح ٌنذٌوــىن أهــدافا واضــؼح ةـصــىص دزاطــذهم وًػمٌــىن ةظــد ،هــٌل ًذتػــىن ظسائــم
دزاطــٌح منظمــح ،وًظــػىن اىل اطــذغالي اًىكــر مــن ؿــالي اًدكــح واًذنظــٌم ،أي أنهــم ًــدزهىن أهمٌــح دصــنٌف ودىشًــؼ
مىضــىغاخ املــىاد اًدزاطــٌح ػظــث أهمٌذهــا ًــرا فهــم ًوىنــىا منهموــٍن يف اًذػامــٍ مــؼ املػٌىمــاخ اًذــٍ ًظــذلتٌىنها مــن
كتــٍ املــدزض غــن ظسًــم وضــؼ اًـعــغ ودزاطــذها ودنظٌمهــا ةصــىزج صــؼٌؼح ،وهــى مــا ةٌنــه انذىطــذٍ)(Entwistle,1981
يف منىذطـــه واًـــري أشـــاز اىل ان االفـــساد اًـــرًن ًظـــذػمٌىن املـــدؿٍ االطـــرتادٌظٍ ٌنذـــاشون ةذنظـــٌم اًىكـــر ودلظـــٌم
اًظهــد ،ووضــؼ اًـعــغ اًتدًٌــح ،ودنظــٌم املــىاد اًدزاطــٌح دنظــٌٌل دكٌلــا مبــا ًذىافــم مــؼ دافػٌــذهم اًداؿٌٌــح (طــامل،
 ،8551ص .) 22
ةٌنٌل هانر كٌمح مػامٍ االزدتاط ةٍن املدؿٍ اًظعؼٍ واالنهٌلن االنفػايل املدزن هانر ( )5.020اًظتث ًػىد اىل ان ظٌتح
املسػٌح اإلغدادًح ًذػسضىن اىل صػىةح يف ئدزان مػنى املىضىغاخ اًذٍ ًىاطهىنها ،وةػضها ًذعٌث اًؼفظ دون اًفهمً ،را
ًٌظأ هإالء اًعٌتح اىل اغذٌلد مدؿٍ اًدزاطح اًظعؼٍ هاًذظمٌؼ واًذوساز ،وًسي اًتاػص من ؿالي هره اًنذٌظح اىل ان اًعٌتح
اًرًن ًذتنىن املدؿٍ اًظعؼٍ دوىن زدود أفػاًهم وأنفػاالدهم ًٌدفؼ اًـازطٍ أهرث من اًدفؼ اًداؿًل ،واًذٍ دذمشٍ ةاالنفػاالخ
غًن اًظازج اًذٍ ًػاين منها ظاًث داؿٍ اًصف هاملٌٍ واًلٌم ،ئذ ًػذمدون غىل أنشعح غلٌٌح كٌٌٌح طدا ،غندما ًعٌث منهم
اًلٌاَ ةأنشعح غلٌٌح غاًٌح ،فهدفهم ًوىن اطذدغاء املػٌىماخ وغدَ اطذػٌلي اًذفوًن ،واًنظاغ فلغ ةغض اًنظس غن مدي
امذالههم املػٌىمح وكد أشازخ نظسًح اًذلسًس اًرايت ًدً وزًان ( (Deci&Ryan,2000اىل أن االنفػاي ئذا هان طٌتٍ فأن
االنهٌلن طٌوىن غىل شوٍ ظاكح ضػٌفح وطٌتٌح (املٌٍ واًغضث واًلٌم واًهسوب) وذًى ةظتث دلىًض ػاطاخ ًٌفسد ًٌذػٌم
وةاًذايل طٌإدي اىل االةذػاد غن األهداف اًذٍ ًظػى اًٌها املذػٌم ( (Deci, &Ryan, 2000, p.17وًذىًد ًدًهم شػىز ةأن املىاد
اًدزاطٌح اًذٍ دػعى ًهم ظىًٌح دظػٌهم ًػانىن من املٌٍ واًلٌم واًـىف ةظتث ػظم املادج اًوتًن
الفسق يف العالكح ةني مداخل الدزاطح واالنهامن االنفعايل املدزن لدي طلتح املسحلح اإلعدادُح وفلاً للنىع والفسع:
أ :النىع (الرهىز – االناز).
ًذؼلٌــم هــرا اًهــدف اطــذػمٍ اًتاػــص مػامــٍ ازدتــاط ةًنطــىن الطــذـساض اًػالكــحةٍن مــداؿٍ اًدزاطــح واالنهــٌلن
االنفػــايل املــدزن ًــدي ظٌتــح املسػٌــح اإلغدادًــح وفل ـا ً ملذغــًن اًنــىع (اًــرهىز – االنــاز) ،مــن ســم دــم اطــذـساض كــٌم فٌرش ـ
املػٌازًــح ملػامــٍ االزدتــاط ،وةاطــذػٌلي االؿذتــاز اًــصار هانــر اًلٌمــح اًصائٌــح املؼظــىةح ةــٍن مــدؿٍ اًدزاطــح اًػمٌــم
واالنهــٌلن االنفػــايل املــدزن ( )0.202وهــٍ أصــغس مــن اًلٌمــح اًصائٌحاًظدوًٌــح اًتاًغــح ( )0.41مــٌل ًشــًن ئىل أنــه ال ًىطــد
فـــسكتٍن اًـــرهىز واالنـــاز يف هـــره اًػالكـــح ،ةٌـــنٌل هانـــر اًلٌمـــح اًصائٌـــح املؼظـــىةح ةـــٍن مـــدؿٍ اًدزاطـــح االطـــرتادٌظٍ
واالنهــٌلن االنفػــايل املــدزن( )8.282وهــٍ أهــرب مــن اًلٌمــح اًصائٌحاًظدوًٌــح اًتاًغــح ( )0.41مــٌل ًشــًن ئىل أنــه ًىطــد فــسق
يف هـــره اًػالكـــح ًصـــاًؽ االنـــاز ،امـــا اًلٌمـــح اًصائٌـــح املؼظـــىةح ةـــٍن مـــدؿٍ اًدزاطـــح اًظـــعؼٌىاالنهٌلن االنفػـــايل
املــدزن( )8.022وهــٍ أهــرب مــن اًلٌمــح اًصائٌحاًظدوًٌــح اًتاًغــح ( )0.41ةدزطــح ػسًــح (ً )043ذتــٍن مــن هــره اًنذٌظــح ئىل أنــه
ًىطد فسق يف هره اًػالكح ًصاًؽ اًرهىزواًظدوي ( ً ) 8ىضؽ ذًى.
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طدول( )5الفسق يف العالكح ةني مداخل الدزاطح واالنهامن االنفعايل املدزن لدي طلتح املسحلح اإلعدادُح وفلاً للنىع
املدؿٍ

اًػمٌم

االطرتادٌظٍ
اًظعؼٍ

اًنىع

اًػدد

كٌمح
مػامٍ
األزدتاط

كٌمح فرش
املػٌازًح

اًرهىز

051

0.582

5.021

األناز

42

5.222

5.233

اًرهىز

051

0.570

5.122

األناز

42

5.802

5.802

اًرهىز

051

0.649

5.203

األناز

42

5.285

5.222

اًلٌمح اًصائٌح
املؼظىةح

اًظدوًٌح

اًدالًح غند
مظذىي()5.50

0.202

0.41

غًن داًح

8.282

0.41

داًح

8.022

0.41

داًح

أن اًنذٌظح اًذٍ دىصٍ اًٌها اًتاػص من اطٍ مػسفح اًفسق يف اًػالكح ةٍن املدؿٍ اًػمٌم واالنهٌلن االنفػايل املدزن وفلاً
ملذغًن اًنىع دشًن اىل غدَ وطىد فسوق ذاخ دالًح ئػصائٌح ةٍن اًرهىز واالناز واًظتتٌمون ان ًػصي اىل ان اًرهىز واالناز
ددفػهم انفػاالخ اًدفؼ اًداؿًل اىل دتنٍ املدؿٍ اًػمٌم يف اًذػامٍ مؼ املػٌىماخ اًذٍ ًذناوًىنها ،هرًى دشًن اًنذٌظح اىل
وطىد فسوق ذاخ دالًح ئػصائٌح يف اًػالكح ةٍن املدؿٍ االطرتادٌظٍ واالنهٌلن االنفػايل املدزن وفلاً ملذغًن اًنىع وًصاًؽ
االناز ،وًسي اًتاػص من ؿالي املالػظح اسناء دعتٌم أدواخ اًتؼص اًؼايل اىل أن االناز أهرث اهذٌلما ةاملادج اًدزاطٌح ،وكد هانر
اطاةذهن ةرتهٌص ،فضال غن ًدًهن زغتح اًذفىق واًؼصىي غىل اغىل اًدزطاخ يف دزاطذهن.
ةٌنٌل دشًن اًنذائع اىل وطىد فسوق ذاخ دالًح ئػصائٌح يف اًفسق يف اًػالكح ةٍن املدؿٍ اًظعؼٍ واالنهٌلن االنفػايل املدزن
وفلا ً ملذغًن اًنىع وًصاًؽ وٌنون دفظًن هره اًنذٌظح ةظتث هرثج اًظىانث اًـازطٌح اًذٍ ًذػسه ًها اًرهىز اهرث من االناز ،
دذمشٍ ةاًٌلاء ؿازض املنصي مؼ األصدكاء ودىافس ًهم وطائٍ اًٌهى واالطذمذاع مشٍ اًنىادي واالًػاب اًسًاضٌح او انشغاًهم
ةاألنرتنر اهرث مٌل ًذػسه ًها االناز.
ب :الفسع(العلمّ – االديب).
اما فٌٌل ًذػٌم ةاًفسق يف اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن ًدي ظٌتح املسػٌح اإلغدادًح وفلاً ملذغًن
اًفسع (اًػٌمٍ – االديب)دم اطذػٌلي مػامٍ ازدتاط ةًنطىن الطذـساض اًػالكحةٍن مداؿٍ اًدزاطح واالنهٌلن االنفػايل املدزن
ًدي ظٌتح املسػٌح اإلغدادًح ػظث اًفسع ،ةػدها اطذـسض اًتاػص كٌم فٌرش املػٌازًح ملػامٍ االزدتاط ،وةػد أن اطذػمٍ
اًتاػص االؿذتاز اًصار هانر اًلٌمح اًصائٌح املؼظىةح ةٍن املدؿٍ اًػمٌم واالنهٌلن االنفػايل املدزن ( )8.842وهٍ أهرب من
اًلٌمح اًصائٌحاًظدوًٌح اًتاًغح ( ) 0.41مٌل ًشًن ئىل وطىد فسق يف هره اًػالكح ًصاًؽ اًفسع اًػٌمٍ ،ةٌنٌل هانر اًلٌمح اًصائٌح
املؼظىةح ةٍن املدؿٍ االطرتادٌظٍ واالنهٌلن االنفػايل املدزن ( )8.520وهٍ أهرب من اًلٌمح اًصائٌحاًظدوًٌح اًتاًغح ( )0.41وهرا
ًدي غىل أنهٌىطد فسكفٍ هره اًػالكح ًصاًؽ اًفسع اًػٌمٍ،يف ػٍن هانر اًلٌمح اًصائٌح املؼظىةح ةٍن املدؿٍ اًظعؼٍ
واالنهٌلن االنفػايل املدزن ( )5.854وهٍ أصغس من اًلٌمح اًصائٌحاًظدوًٌح اًتاًغح ( )0.41ةدزطح ػسًح ( )043مٌل ًشًن ئىل أنه ال
ًىطد فسكتٍن اًفسع اًػٌمٍ و اًفسع االديب يف هره اًػالكح ،واًظدوي (ً )2ىضؽ ذًى.
طدول( )3الفسق يف العالكح ةني مداخل الدزاطح واالنهامن االنفعايل املدزن لدي طلتح املسحلح اإلعدادُح وفلاً للفسع
املدؿٍ

اًػمٌم
االطرتادٌظٍ

اًلٌمح اًصائٌح

اًفسع

اًػدد

كٌمح
مػامٍ
األزدتاط

كٌمح فرش

اًػٌمٍ

43

0.514

5.018

األديب

058

5.828

5.822

اًػٌمٍ

43

5.202

5.232
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اًدالًح غند
مظذىي()5.50

املؼظىةح

اًظدوًٌح

8.842

0.41

داًح

8.520

0.41

غًن داًح
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األديب

058

5.048

5.048

اًػٌمٍ

43

0.562

5.128

األديب

058

5.035

5.118

0.41

5.854

غًن داًح

دشًن اًنذائع اىل وطىد فسوق يف اًػالكح ةٍن مداؿٍ اًدزاطح (اًػمٌم –االطرتادٌظٍ) واالنهٌلن االنفػايل املدزن وفلاً ملذغًن
اًفسع ًصاًؽ اًفسع اًػٌمٍ ،وًسطؼ اًظتث يف ذًى اىل ظتٌػح اًدزاطح ًوٍ فسع (اًػٌمٍ واالديب) فعتٌػح اًفسع اًػٌمٍ دإهد
غىل اًتؼص واالطذلصاء ،واًفهم اًذاَ ًٌمىاد اًدزاطٌح ،ودعتٌم ما دػٌمىه يف مىاكف أؿسي مـذٌفح ،وًوىن مدفىغا داؿٌٌا
واًري كد ًشظؼ اًعٌتح غىل دتنٍ املدؿٍ اًػمٌم او االطرتادٌظٍ ،وذًى ألن غاًتٌح االؿذتازاخ اًدزاطٌح يف املىاد اًػٌمٌح دلٌع
كدزج اًعاًث غىل اًفهم واًذعتٌم ،واطذػٌلي اًعاًث ًلانىن ما او نظسًح مػٌنح يف ػٍ مظأًح او مشوٌح ما ،وهرا ما دفذلس أًٌه
اًدزاطح يف اًفسع االديب واًذٍ دسهص فٌه االؿذتازاخ اًذؼصٌٌٌح املذذاًٌح غىل كٌاض كدزج اًعاًث غىل اًؼفظ واًذرهس ةدزطح أهرب
من دسهٌصها غىل اًفهم واًذعتٌم ،وهرا ما ًدفؼ اًعاًث اىل ان ًوىن مدفىع ؿازطٌا ودتنٍ املدؿٍ اًظعؼٍ يف اًذػٌم وأشازخ
اًنذائع اىل غدَ وطىد فسوق يف اًػالكح ةٍن املدؿٍ اًظعؼٍ واالنهٌلن االنفػايل املدزن وفلا ً ملذغًن اًفسع.
 الذىصِاخًؼفظفلغ،وًونذظاغداًعٌتح
 -0االهذٌلمتاملناهظفٌاملسػٌحاالغدادًحوإغادجهٌوٌذهاودنظٌمهاةؼٌشالدػذمدغىل
غٌىاًذفوًناًػمٌلىاإلةداع.
 -8أهذٌلماملدزطٍن ةاًذػسف غىل اًظٌلخ اًشـصٌح اًـاصح ةاًعٌتح ،و ما هٍ أهم طٌلخ املدؿٍ اًظعؼٍ واملدؿالًػمٌم
واملدؿالالطرتادٌظٍ.
 -2اًػمٍ غىل دىفًن و دفػٌٍ ماددٌاًرتةٌح اًسًاضح واًرتةٌح اًفنٌح ةشوٍ مال ٌٌعٌتح ألن مٌلزطح مشٍ هره األنشعح دظاغدهم
غىل اًرتوًؽ غن أنفظهم واطذػادج نشاظهممن طدًد وهرا ًظمؽ ةذىصٌٍ املػٌىماخ ةظهىًح دون شػىزهم ةاملٌٍ
واًنفىز.
 -2اطذػٌلي اًىطائٍ اًذػٌٌمٌح املناطتح من كتٍ املدزض داؿٍ اًلاغح اًدزاطٌح من اطٍ طػٍ اًعٌتح يف أطىاء اًدزض وغدَ
شػىزهم ةاملٌٍ واًلٌم واًغضث ةظتث ظسائم اًذدزًع اًذلٌٌدًح اًذٍ ال ًظد فٌها اًعاًث أي دشىًم أو أسازج.
 -0كٌاَ املسشدًن اًرتةىًٍن ةظٌظاخ مؼ اًعٌتح اًرًن ًػانىن من املٌٍ واًلٌم واًـىف واًغضث داؿٍ اًلاغح اًدزاطٌح.
امللرتحاخ مداؿٍ اًدزاطح وغالكذها ةفاغٌٌح اًراخ ومصدز اًضتغ.
 -0غالكح مداؿٍ اًدزاطح ةاًذفوًن املسهث.
 -8ةنــاء ةسنــامع ازشــادي ًعتــح املسػٌــح اإلغدادًــح يف االنهــٌلن االنفػــايل املــدزن مــن اطــٍ دنمٌــح انفػــاالخ اًدافػٌــح
اًداؿٌٌح املذمشٌح ةؼث االطذعالع واالطذمذاع ةاملادج اًدزاطٌح.
املصادز العسةِح:
أةىهاشــــــم ،مؼمــــــد اًظــــــٌد(.)2000
مظٌحهٌٌحاًرتةٌح،طامػحاألشهس العدد.42


أطالِتالذعلمفِضررررررىءمنىذطّ"

هىلتىٕانذىطررررررذل

"لدًطالةالظامعررررررح دزاطررررررح عاملِررررررح

أةىهاشــم ،مؼمــد اًظــٌد(.)8508دزاطررح ملازنررح ةررني النظسُررح الذللِدُررح ومنررىذض زاغ يف اخذِرراز فلررساخ ملِرراض مررداخل الدزاطررح
لدي طالب الظامعح.



طاةس،طاةس غتد اًؼمٌد ) .(1979علم النفع الرتةىَ ،اًلاهسج ،داز اًنهضح اًػسةٌح.



طدًــدً ،تنــى ( .)8551العالكررح ةررني أطررالِث الررذعلم هررنمم مررن أمنرراط معالظررح املعلىمرراخ وكلررم االمذحررا واسررسهام ع ر الذحصررِل
الدزايس ،مظٌح طامػح دمشم ًٌػٌىَ اًرتةىًح واًنفظٌح املظٌد اًظادض واًػرشون.



طػفـــس ،أفـــساغ مؼمـــد (.)8500الرررىعّ ةاإلةرررداع وعالكذررره ةالدافعِرررح العللِرررح ومرررداخل الدزاطرررح لررردي طلترررح املسحلرررح اإلعدادُرررح،
أظسوػح دهذىزاه غًن منشىزج ،هٌٌح اًرتةٌح ةناخ ،طامػح ةغداد.
اًؼــسيب ،مــسوان ةــن غــًل .)8500( ،االنهررامن ةررالذعلم يف اررىء اخررذالف هررل مررن مصرردز العررثء املعررسيف ومظررذىي العظررص املررذعلم
وزدتح كىج الظِطسج املعسفِح لدي طلتح املسحلح الشانىُح ،اًسًاه مظٌح اًػٌىَ اًرتةىًح ،املظٌد ( )82اًػدد (.)2



ؿٌٌفح ،غتد اًٌعٌف مؼمد ( .)8555الدافعِح لإلنظاش داز غسًث ًٌعتاغح واًنرش واًذىشًؼ  ،اًلاهسج.
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 الذنترررا ةالذحصرررِل الررردزايس مرررن أفعرررال وانفعررراالخ حظرررسج الدزاطرررح لررردي دالمِرررر الصرررف الخرررامع.)0443(  نتٌـــٍ مؼمـــد،شاًـــد



. غٌلن األزدن، مإمتس اًتؼص اًرتةىًفٍ اًىظن اًػسيب،االةذدايئ
 مداخاللدزاطرررررحوعالكذهاةولمناللىًاملعسفِح املظِطسجوالذحصِاللدزاطِلطالةالصرررررفاألول.)8551(  هـــــانم اػمـــــد اػمـــــد،طـــــامل



.الشانىَ هٌٌح اًرتةٌح طامػح اًصكاشًم
 إدزان الطررالب للمنرراك األهررادقّ وعالكذرره لررداخلهم للدزاطررح املظٌــح املرصــًح ًٌدزاطــاخ.)8555(  واًلفــاص وًٌــد، مؼمــد،غنــٌم
.)80(  اًػدد،اًنفظٌح
. موذتح االنظٌى، اًلاهسج، دزاطح ملازنح، أطالِث الذفوري والذعلم.)8555(  ؿًني،املغاشي



. اًسًاه، داز املػازف ًٌنـرش واًذىشًؼ،دعلِم الذفوري الناكد.)8551(  غتد اًػصًص،املغٌصٌث
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Interference relationship to the study of emotional exhaustion
Najla Nizar Wdada
Mustansiriya University

Alaa Abdullah al-Tai
University of Sharjah

Abstract
The weakness of the educational desire of the learners concerned the educators because it represents a negative
tendency and that the continuation will eventually lead to the delay of the school, and the traditional teaching
method in which the education and forcing students to listen to them without allowing the student to express his
opinion and discussion, or lack of use of the appropriate approach to deal with The information will lead to
negative aspects of the educational process, which will result in a generation that is mentally impaired and
weakly motivated to learn, and that dealing with information through the appropriate academic input requires
students to engage in education. The current research aims to identify the relationship between the entrances of
the study and the emotional impact of the students in the preparatory stage, and the difference in the number of
students in the school.
The relationship between the study entrances and emotional affectivity of middle school students according to
gender variables (male and female) and branch (scientific - literary). The current study community is determined
by students of middle schools In order to achieve the objectives of the current research, the researchers used the
measure of the entrances of the study for Antostel et al., Which is the final component of (50) paragraphs. The
measure of emotional exhaustion was adopted (Golden Scale, 2018) Three study entries and emotional
exhaustion. In the light of these findings, the research produced a set of conclusions, recommendations and
proposals.
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