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 اإلادخىٍاثهسض ف
 ........................................................................................................................................................................سلجان اإلااجم 5

 ............................................................................................................................................................ولمت مدًسة اإلاسبر 6

 ..............................................................................................................................................................ولمت زئِع اإلااجمس 7

 ...............................................................................................................................................................................ملدمت 8

: بػيالُت اإلافاهُم اإلاسجبوت بالخفىق، اإلاىهبت، ؤلابداع، الابخياز، الخمحز.  الفـل ألاٌو

ٍٓذ 12 ْالخ١ٟٓ؟  ؤ. ص مهُٟى ٖكٓي/ال٩ َٓبت   ما بٗض اإلا

َْغان  31 ٓعي ٖبض الخ٤/ ظامٗت  -2ؤ. ص مىه

 الجؼاثغ

ْظّ الخ٨ٟحر ْؤلابضإ   ٍٓاث التربُت ٣ٖباث في  ْل  ؤ

تص. ٖمغ  37 ػ ٦خٟي/ظامٗت مؿُلت_ .ص ْ مىانٍغ ْٖؼ

 الجؼاثغ

ٓظُت ٓل َٓبت بمغآة ابؿخم  اإلا

 الجؼاثغ -ص. ناٞت ؤمُىت /ظامٗت مؿخٛاهم 47

 

ْؤي جضازل بِىّ ْ بحن ٧ل مً  َٓبت ؤًت ٖال٢ت  ٓم اإلا مِٟ

ت، الخ١ٟٓ، الظ٧اء؟ ٓم الخمحّز، ؤلابضإ، الابخ٩اع الٗب٣ٍغ  مِٟ

الفـل الشاوي: اإلاػاًحر الػاإلاُت في بىاء بسامج زغاًت اإلاخفىكحن واإلاىهىبحن الـغاز في الىهً الػسبي في مجاٌ 

 الىؼف والدشخُف غً اإلاىهبت والابخياز وؤلابداع.

ص. العجُلي ٖهمان ؾغ٦ؼ ْ ؤ.ص. هجاة اخمض  60

ٓبحن الؼلُُجي/الُِإة  َٓ اًت اإلا َٓىُت لٖغ ال

٢ٓحن بىٛاػي   لُبُا –ْاإلاخٟ

٢ٓحن ٦إؾاؽ  ألابٗاص ألاؾاؾُت لل٨ك٠ ًٖ الُلبت اإلاخٟ

َٓىُت  ْالدصخُو بمغا٦ؼ الُِإة ال ٍٓغ آلُاث ال٣ُاؽ  لخُ

٢ٓحن ْاإلاخٟ ٓبحن  َٓ اًت اإلا  لٖغ

ْة ؤخمض /اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان 72  الجؼاثغ -ص. ػ٢ا

 

ٍٓت الظاجُت في ؤلاؾِام  ْالخُ ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  اليؿبي لخ

٢ٓحن ب الخيبا الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ ُٖىت مً الخالمُظ اإلاخٟ

 صعاؾُا

 

ِٖٓل مٛىُت ْ ص. ٖباؾت ؤمُىت/ظامٗت  86 ص. ٢

 الجؼاثغ -مؿخٛاهم

ْجإزحٍر ٖلى الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضٔ جالمُظ  ٞٗالُت بغهامج اللٗب 

صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً جالمُظ (مغخلت الخدًحري.

 )مضًىت جلمؿان –الخدًحري 

.ص. ٖضة بكحر/ ظامٗت ص.مغهحز ٠ُٟٖ.  98 ٍْ

 الجؼاثغ. -مؿخٛاهم 

ٓظضاوي لضٔ  ْٖال٢خّ بالظ٧اء ال همِ الصخهُت الِاصٝ 

٢ٓحن صعاؾُاصعاؾت مُضاهُت لضٔ جالمُظ الؿىت الغابٗت  اإلاخٟ

الًت مؿخٛاهم ـ الجؼاثغ   مخٓؾِ ب

ٓع ظمُلت /ظامٗت الكل٠  112  ص. ٖم

 ص. مال٫ ناُٞت / ظامٗت اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان

٢ٓحن صعاؾُا  ت لضٔ اإلاخٟ صعاؾت اؾخ٨كاُٞت -الؿماث الابخ٩اٍع

الًت الكل٠.  ٖلى ُٖىت مً جالمُظ الخٗلُم اإلاخٓؾِ ب

ٍٓؼة ؾلُاوي /ظامٗت باجىت  124  الجؼاثغ – 1ص. ال

 

ٓبحن في  َٓ ْاإلا ٢ٓحن  ٟا٫ اإلاخٟ م٣ترح صلُل ٦ك٠ مب٨غ ًٖ ألَا

ْاإلاغاخل الابخضاثُت مؿدىض ٖلى ؤؾالُب طاجُت  ٟا٫  اى ألَا ٍع

ُٖٓت   ْمٓي

ص. عبُٗت ٖمغ الخًحري   ْ ؤ. َُٟاء مهُٟى  136

 ظامٗت اإلاغ٢ب. لُبُا ا٢ىُبر/

ـ الُالب الاؾتراجُجُاث التي  ٓن في جضَع ٌؿخسضمِا اإلاٗلم

ْؤؾالُب  ٓبحن  َٓ ْاإلا ٢ٓحن  ـ اإلاخٟ ٓبحن في مغا٦ؼ جضَع َٓ اإلا

 ال٨ك٠ ٖجهم 
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ؤ. نضاع لخؿً/ ظامٗت  ْ ْػاوي مدمض  ص. 147

 مٗؿ٨غ. الجؼاثغ

ت في ال٨ك٠ اإلاب٨غ لؤلَٟا٫  ٞٗالُت بغامج التربُت الخدًحًر

ت  ٍٓل اإلاٗٞغ ٢ْضعتهم ٖلى جد ٓبحن  َٓ ت اإلا الًمىُت بلى مٗٞغ

ْظِت هٓغ اإلاٗلمحن: صعاؾت مُضاهُت دت مً   نٍغ

161  ْ ْعي ًمُىت   ْصي ؾاعة/ ظامٗت ص. مض ــــــــض ٍ.ص. ٚػ

 الجؼاثغ.  -ؾ٨ُ٨ضة 

ٓبحن َٓ ٟا٫ اإلا اًت ألَا ٟا٫ في ٖع اى ألَا ْع ٍع  ص

 

 الفـل الشالث: 

ؼ ألاوادًمي بإػياله اإلاسخلفت في مسخلت الوفىلت اإلابىسة   ججازب غسبُت وغاإلاُت في جوبُم الدظَس

 واإلاسخلت الابخدائُت واإلاخىطوت.

ٓمى٣اع مغاص/ظامٗت  175 ٍ.ص عقُض صخماوي ْ ؤ.ص. ب

 الجؼاثغ باجي مسخاع ـ ٖىابت

 

ت الظ٧اءاث اإلاخٗضصة في  ا٢تراح بغهامج حٗلُمي ٢اثم ٖلى هٍٓغ

ٓبحن َٓ اًت الخالمُظ اإلا ايُاث لٖغ ٘ حٗلم ماصة الٍغ للؿىت  حؿَغ

 الغابٗت ابخضاجي

ْ ؤ. مُٟضة صاًست/ظامٗت  188 ؤ.ص. ٣ُٖل بً ؾاسخي  

 الجؼاثغ-ْع٢لت

ْعاء اإلاٗغفي في  ْالخ٨ٟحر ما  ايُاث لضٔ خل اإلاك٨الث  الٍغ

ْالٗاصًحن ٞحها. ٓبحن  َٓ صعاؾت  جالمُظ الشالشت مخٓؾِ اإلا

ْع٢لت   مُضاهُت بمضًىت 

ٓبحن في ؾً اإلاغا٣َت باإلقاعة  ؤ.نبُان بًمان/ ظامٗت جلمؿان. الجؼاثغ 197 َٓ ٟا٫ اإلا ؤؾباب اهدغاٝ ألَا

ت باإلا٣اعهت بلى  اًتهم في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الجؼاثٍغ ْا٢٘ ٖع

٩ا، اهجلترا، الُابان، ؤؾترالُا،  ٓعة (ؤمٍغ ٫ْ اإلاخُ م٘ بٌٗ الض

 ٞغوؿا)

 :الفـل السابؼ

م في خلىٌ اإلاىهبت والابخياز وؤلابداع لفئت الوفىلت اإلابىسة واإلاسخلت الابخدائُت واإلاخىطوت.  اللُاض والخلٍى

َْغان ؤ.ص  113 ٓٞلجت ُٚاث/ظامٗت   الجؼاثغ -2-ب

 

ْظِت هٓغ ؤؾاجظة الخٗلُم  ٢ٓحن مً  زهاثو الخالمُظ اإلاخٟ

ْاإلاخٓؾِ  بالٛغب الجؼاثغي  الابخضاجي 

َْغان 220  الجؼاثغ-2ؤص جُٛؼة امدمض/ظامٗت 

 

مىهجُت ظضًضة لخ٣ضًغ الهض١ بم٣اعهت البيُاث الٗاملُت 

ْالخُب٤ُ ٖلى  ٓم،  ٦ُٓضًت للمِٟ ت الخ ْهٍٓغ لي  هٍؼ ت ْع هٍٓغ

َٓبت.  َغػبحر٥ للم

ْع٢لت 238 ٓصة/ظامٗت  ْٖالْي مؿٗ  -ص.ٚالم ٞاَُمت 

 الجؼاثغ. 

َٓٓب باؾخسضام خ٣ُبت  ٍٓم الىٟسخي التربٓي للُٟل اإلا الخ٣

 مل٠ ألاصاء

portfolios 

244   /١ ْػْ  ص. َبإ ٞاْع   ظامٗت جحزي 

ٓظـغاصة مدمض  /        2ظامٗت ٢ؿىُُىت    ٍ. ص ب

 ٤ْٞ ٢ٓحن ؤْ ٖاصًحن  الخيبا بخهي٠ُ الخالمُظ بلى مخٟ

ْاؾتراجُجُاث الخىُٓم الظاحي للخٗلم   مٗخ٣ضاث الضاُٞٗت 

ْوي ٞاَمت / ظامٗت مٗؿ٨غ 257  الجؼاثغ -زلض

ْن ؾمُت/ اإلاغ٦ؼ الجامعي ٖحن جمٓقيذ   -ؤ.ؾٗض

 الجؼاثغ  

ال٢خّ  ْٓاث٠ الخىُٟظًت ْٖ ْال بالظ٧اء ج٣ُُم وكاٍ الاهدباٍ 

ٓن صعاؾُا ٢ٓ  -صعاؾت مُضاهُت  -ٖىض اإلاخٟ

 

ـاص عقُـض/ظامٗت  270 ٓع  ْ ص. ٍػ ٢ٓهاٍع مىه ؤ.ص. ب

 الجؼاثغ -2َْغان

ج م٣ُاؽ بغاًـض ٓبُـً إلاغخلت ما   PRIDEجضٍع َٓ لل٨ك٠ ًٖ اإلا

ل  ٓطط ؾلم الخ٣ضًغ ؤهضَع  عاف –٢بل اإلاضعؾـت بةؾخسضام هم

ْص ؤ.  287 ْص. َاقمت عايُت/ظامٗت صا خ٨ُمت 

 الجؼاثغ -جلمؿان

 

ْْ ايُغاباث  ٓبحن ط َٓ ٟا٫ اإلا بىاء م٣ُاؽ للخٗٝغ ٖلى ألَا

 الخٗلم في اإلاغخلت الابخضاثُت 
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 زئِع اللجىت الػلمُت: ؤ.د. جُغصة ؤمدمد

 ؤغلاء اللجىت الػلمُت

ٓٞلجت             ؤ.ص. ُٚاث ب

 ؤ.ص. مهُٟى ٖكٓي     

 

 ؤ.ص. ماحي ببغاَُم       

 ؤ.ص .بٓقالل٤ هاصًت          

 ؤ.ص.٢اصعي خلُمت         

ْالي لُُٟت            ؤ.ص. ػع

 ؤ.ص. ًاؾحن ؤمُىت

 ؤ.ص. ابغاَُم الكٕغ          

ٓع   ص. وُٗمت بٓقا٢

ٓص ابغاَُم   ص. ٖبض الغاػ١ مدم

ٖلي ٖبض الِاصي ٖلي ٖبض 

      الٗا٫

ٓمُضي ٖباؽ    ؤ.ص. بل٣

 ص. بؼاًض هجاة            

 ص. خُاة ُٚار   

َْغان  2ظامٗت 

ٓخت/  الجامٗت الٗغبُت اإلاٟخ

ٍٓذ  ال٩

َْغان  2ظامٗت 

ْع٢لت  ظامٗت 

َْغان  2ظامٗت 

َْغان  2ظامٗت 

َْغان  2ظامٗت 

 الجامٗت ألاعصهُت

 لُبُا -ظامٗت َغابلـ

 الٗغا١ -ظامٗت ص٥َٓ

 ظامٗت ٢ُغ

َْغان  2ظامٗت 

َْغان  2ظامٗت 

َْغان  2ظامٗت 

مت             ؤ.ص. ٖال١ ٦ٍغ

 ص. مغهحز ٠ُٟٖ  

 ص. ناٞت ؤمُىت 

ِٖٓل مٛىُت             ص. ٢

ْة اخمض              ص. ػ٢ا

ٓح ؤخمض             ؤ.ص. ٞل

ٗم ؾامُت             ؤ.ص. ابَغ

الٝ          ص. مكغي ؾ

ىت        ص. ؾلُماوي نبًر

ٓع الضًً   تر ه  ص. ٖػ

ٓص      ص. لخمغ مُل

 ص. م٣ضم ؤما٫

 ص. هايغ ٖبض ال٣اصع  

ٖٓؼة الهالرص.      ب

ي جج٣ُت   ص.٢ْؼ

لُ           ست ص. زُُب ْػ

 ظامٗت مؿخٛاهم

 ظامٗت مؿخٛاهم

 ظامٗت مؿخٛاهم

 ظامٗت مؿخٛاهم

 اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان

 اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان

ٓاقي  ظامٗت ؤم الب

ٓاصي  ظامٗت ال

 ظامٗت ٢ؿىُُىت

 ظامٗت الجلٟت

 CRASC     

 ظامٗت الخمِـ

 ظامٗت الخمِـ

 2ظامٗت ؾ٠ُُ

 2ظامٗت الجؼاثغ 

 ظامٗت ؾُضٔ بلٗباؽ

 

 ص. بؼاًض هجاة: زئِع اللجىت الخىظُمُت

ٓح ؤخمض، ص. ُٚاث خُاة، ص.ناٞت ؤمُىت، ؤ.: ؤغلاء اللجىت الخىظُمُت ْة ؤخمض، ؤ.ص. ٞل مت، ص. ػ٢ا ص. ٖال١ ٦ٍغ

اح  ْػاوي مدمض، ؤ. ٖابض مدمض، ؤ. نالر وُٗمت، ؤ. بل٣اؾم مدمض، ؤ. ص. هايغ ٖبض ال٣اصع، ص.مٍغ ٞاَمت، ؤ. 

ٓػٍضي َضٔ. ٓػٍت، ؾٗضْن ؾمُت، عاخِـ بغاَُم، ب ْعاغي ٞ  بغ٤ُ٢ الجُاللي، صال٫ ؾامُت، ٞايل ٞاًؼة، ؤ
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 اإلعٓاو انُغثٙ نرٕلؼاخ انكفاءج انزاذٛح ٔاحلٕٛٚح انزاذٛح يف انرُثؤ

 ملرفٕلني دساعٛاانذافؼٛح انذاخهٛح نذٖ ػُٛح يٍ انراليٛز ات
ْة ؤخمض   ص. ػ٢ا

 الجؼاثغ -اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚلحزان

 

 ملدمت: 

ْاإلاضعسخي، هٓغا إلاا  ٢ٓحن مً الكغاثذ الاظخماُٖت التي ًىهب ٖلحها الاَخمام ألاؾغي  دت الخالمُظ اإلاخٟ حٗض قٍغ

ْْػن صازل اإلاجخم٘. ٞهي الٟئت التي ٣ً٘ ٖلحها الاؾدشماع مؿخ ت  ْبظل٪ ٞهي حٗض جمشلّ َظٍ الٟئت مً مغ٦ٍؼ ٣بال؛ 

ُي ( َْكحر ال٣ٍغ ْجهًتها.  ا٢ت جستزن ؾغ هجاح ألامت  ) الى ؤن 2440عؤؾما٫ اظخماعي ال ًم٨ً الاؾتهاهت بّ، َْ

ٓاظِت اإلاك٨الث في مسخل٠ مجاالث اليكاٍ ؤلاوؿاوي،  ٢ْضعجّ ٖلى م ٢ٓحن ًمشلٓن مؿخ٣بل ٧ل مجخم٘  ٞئت اإلاخٟ

ت. طل٪ مً زال٫ مكاع٦ت َظٍ الٟئت ب٩ل ٞاٖلُت  في بىاء اإلاؿخ٣بل الجماعي للبكٍغ

ٝ الًاُٚت التي ٌِٗكِا الخلمُظ في الؿىت الغابٗت مخٓؾِ؛ بد٨م ا٢بالّ ٖلى امخدان قِاصة  ْفي ْل الْٓغ

ت التي ًمغ بها م٘ جهاًت مغخلت الخٗلُم اإلاخٓؾِ، جِٓغ بٌٗ  ْهٓغا للمغخلت الٗمٍغ الخٗلُم اإلاخٓؾِ، 

ْاخغاٍػ مؿخٔٓ مخ٣ضم مً الايُغاباث لضٔ الخلمُظ اإلاخ١ٟٓ هد بت اإلالخت في اهجاػ الخدهُل الجُض  ُجت الٚغ

ْم٩ُاهحزما ًشحر الؿل٥ٓ  ا آلُت  الىجاح م٣اعهت م٘ ػمالثّ، لظل٪ ْظب الاَخمام بالضاُٞٗت الضازلُت باٖخباَع

ٓامل اإلاضٖمت مً مدُِ الخلمُظ ؤن جد٣ ْالٗ ٍْسل٤ الُٓا٢ت التي ال ًم٨ً للضاُٞٗت الخاعظُت  ٣ِا الخٗلمي 

ا. َٓٞغ  ْج

٦ُٓت التي ٧اهذ حك٩ل الاججاٍ الغثِسخي مً  ت الضاُٞٗت الضازلُت ٦غص ٞٗل ٖلى اإلاضعؾت الؿل ٢ْض ظاءث هٍٓغ

ْايُلٗذ بمِمت البدض ًٖ اإلاشحراث الضازلُت التي جدٟؼ ٖلى Ryan & Deci, 2000( 0924الى  0924ؾىت   .(

ْمخٗت ٖلى ا٦دؿا بت طاجُت  ْججٗل الخلمُظ ٣ًبل بٚغ ت صْن ا٦غاٍ اْ اقغاٍ زاعجي.الخٗلم  ٍْىُل٤  ب اإلاٗٞغ

ٓلت الى الكُسٓزت،  الخٓظّ الخضًض للضاُٞٗت مً اٖخباٍع ظؼء مً الخجغبت ؤلاوؿاهُت ًمخض مٗىا مىظ الُٟ

ٓ بًٟل الضاُٞٗت  ٞالصخو الظي ٌكٗغ بمؿخٔٓ ؤٖلى مً الالتزام ججاٍ مِام مُٗىت م٣اعهت م٘ شخو آزغ َ

٢ْض ؤقاعث هخاثج الضعاؾاث الى ؤن الضاُٞٗت الضازلُت لِا آزاع Shafqat, Iqbal & Ijaz, 2017التي ًمخل٨ِا (  .(

ْالخٗلُم اإلاٟاَُمي  ْمازغة ٖلى اإلاشابغة، الابضإ،  َامت ٖلى الؿل٥ٓ الخٗلُمي للخلمُظ، ٣ٞض زبذ ؤجها مُٟضة 

ْالخٟاّ ). ٦ما ج٨ؿب الخالمُظ ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضRyan & Deci, 2000ْالاعجُاح الىٟسخي( اٝ الصخهُت 

 ).Niki & Lindsay, 2006ٖلى الخ٣ضم ْؤلاهجاػاث (

ْ الًُٟٗت مً الخالمُظ  ْالباخشحن ألا٧اصًمُحن ٖلى الٟئاث الٗاصًت ؤ اصة ما ًىهب اَخمام اإلاغبحن في اإلاُضان  ْٖ

ْاإلا ٢ٓحن  ٓاء. بال ؤن ٞئت اإلاخٟ ىاًت صازل اإلاضعؾت ْالاؾغة ٖلى الؿ ا ألا٦ثر خاظت ْٖ ٓبحن جخُلب هي باٖخباَع َٓ

ْالبدض  ْج٣صخي بيُت ْاَغة الخ١ٟٓ ألا٧اصًمي  ىاًت مؿخمغة لِا ٖبر حصخُو خاظاتها  ألازٔغ ج٨ٟال زانا ْٖ

ٓ ؤصاء مِامِم الضعاؾُت صْن خاظاتهم الى جدٟحزاث  ٓة في جٟؿحر الضاُٞٗت الضازلُت هد ٓامل اإلاخضزلت ب٣ ًٖ الٗ

ٓٞغ ( ٍْظ٦غ ٞلضَٓؾً َْ لى الخٟاّ ٖلى Feldhusen & Hoover, 1986ؤْ م٩اٞأث زاعظُت،  ) ؤن التر٦حز ْٖ

ْاإلآَبت.  الضاُٞٗت الضازلُت ًجب ؤن ٩ًٓن الِضٝ لجمُ٘ البرامج الخانت بالخ١ٟٓ 

٢ٓحن مً خُض اعجباَِا  يمً َظا الؿُا١ جدا٫ْ الضعاؾت الخالُت جىا٫ْ الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ

 ٓ ما الخُ ً مِمحن َْ ا بمخٛحًر ت وؿبت اؾِمامِما في ْجإزَغ ْلت مٗٞغ ْمدا ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  ْج ٍت الظاجُت 

ؽ الخهٓنُت. ْجل٣ي الضْع  الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت ٖلى يٓء الجيـ 
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٢ٓحن، هٓغا إلاا جمخل٨ّ َظٍ مؼيلت الدزاطت وؤطئلتها:  ْالُالب اإلاخٟ ٓي ًغ٦ؼ ٖلى صعاؾت الخالمُظ  َىا٥ جٓظّ ٢

ْص الٟئت مً ماَالث ْزبراث بً ٍٓغ مغص ٢ْضعتها ٖلى جد٤ُ٣ هخاثج ظُضة ْالاؾِام في جُ جابُت في ٖملُت الخٗلم، 

٣ٞت في الاصب التربٓي اَخمذ بضعاؾت  ْجد٤ُ٣ ٞٗالُخّ الضازلُت. بال ؤن مٗٓم اإلاضازل اإلاْٗغ الىٓام التربٓي 

ٍٓل،  ٓل٠ُُ َْ ٍٓت (ب ْالترب غبُاث، ؛ الغ 2402اإلاخ١ٟٓ مً خُض عنض خاظاجّ الىٟؿُت ْالاظخماُٖت  ٍماْي ْٖ

ْجدضًض ظملت اإلاك٨الث التي ٌٗاوي مجها (الُٗاع، 2400 ذ صعاؾاث ؤزٔغ اَخمامِا 2402)،  ). ٦ما ٖٞغ

ْبغاَمت،  ال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث مشل الخ٠ُ٨ الىٟسخي (بىاث  ) الظ٧اء 2400بالبدض في ْاَغة الخ١ٟٓ طاتها ْٖ

ْالظ٧اء 2404الاهٟٗالي (اإلاللي،  ْالُدان، )، الخ٨ٟحر الابخ٩اعي  )، الظ٧اءاث اإلاخٗضصة (جغ٧ي 2442(ؤبٓ َال٫ 

ُُت، 2402)، الهالبت الىٟؿُت (الٗبضلي، 2402ْؤبٓ حجغ،  ْٞاٖلُت الظاث (ؾالم ْٖ )، ٖاصاث ال٣ٗل 

ْا٦دكاٝ 2402 ٓاهب ٖضًضة مً َظٍ الٓاَغة ال جؼا٫ ٚامًت جدخاط الى جٓيُذ  ). ٚحر ؤن َىا٥ ظ

ٓهاتها. ْاٞ٘ ال م٩ ٍٓاث الخ١ٟٓ ْحٗخبر صعاؾت الض ت مؿخ ٢ٓحن مً اإلاضازل التي جم٨ىىا مً مٗٞغ ضازلُت لضٔ اإلاخٟ

٢ْض زبذ ؤن الضاٞ٘ الضازلي مُٟض للخٗلم ْالابضإ  ْ الٟاقل،  ْالخلمُظ الٗاصي ؤ ْص الٟانلت بحن اإلاخ١ٟٓ  ْالخض

ٓ البدض ).  لظل٪ ٞةن الخٓظّ الظي جإزظٍ الضعاؾت الRyan & Deci, 2000ْاإلاشابغة ْالاعجُاح الىٟسخي ( خالُت َ

 ٫ْ ٢ٓحن، لظل٪ جدا ْالٓظضاهُت اإلاازغة ٖلى الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ ُت  ٓاهب اإلاٗٞغ في جىا٫ْ الج

ْحٗخبر  ٢ٓحن.  ٓاهب اإلاخٗل٣ت بإصاء الخالمُظ اإلاخٟ الضعاؾت الخالُت ج٠ُْٓ ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي في جٟؿحر بٌٗ الج

ٍٓت الظاجُت  ْال٣ُٓت  Subjective Vitalityالخُ ٓع ؤلاًجابي بالخيبّ  ؤخض اإلاٟاَُم الجضًضة اإلاٗبرة ًٖ خالت الكٗ

ْالخدمـ ( ْاليكاٍ  ٍٓت Ryan & Frederick, 1997ْالٟاٖلُت ْالامخالء بالُا٢ت  ْاٞخ٣اص ألاٞغاص الى الخُ  .(

مت (ؾلُم،  ْاجهُاع الٍٗؼ ٓع الِمت  جُت ْالاخترا١ )، ٦ما زبذ اعجباَِا بال٨ٟاءة الظا2402الظاجُت ًاصي الى ٞخ

   .)School burnout )Sarıçam, 2015 اإلاضعسخي ٍ

ٍْىٓغ الى ال٨ٟاءة الظاجُت ٦ضاٞ٘ صازلي ًضع٥ الخلمُظ مً زاللّ ٢ضعجّ ٖلى ؤصاء الْٓاث٠ الهٗبت؛ خُض ًِٓغ 

ْزالشا اإلاشابغة في الؿ ٠٢ٓ، زاهُا الجِض الظي ًبظلّ الٟغص  ال ازخُاع اإلا ٍٓاث: ؤ ا ٖلى زالزت مؿخ عي للخٛلب جازحَر

ٓان،  ٠٢ٓ (عي ٢ْض صلذ صعاؾاث  ٖلى مؿاَمت الٟاٖلُت الظاجُت في الخإزحر ٖلى الضاُٞٗت 0992ٖلى اإلا  .(

). ًسلو الباخض ٖلى يٓء ما ج٣ضم 2440؛ ق٤ُٟ، 2402؛ ٣ٌٗٓب، 2400ْالخدهُل الضعاسخي (الٛغابُت، 

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة ا ْج ٍٓت الظاجُت  عة لضعاؾت مخٛحر الخُ ٢ٓحن في الخٗلُم الى ؤن َىا٥ يْغ لظاجُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ

ٍْم٨ً نُاٚت مك٩لت البدض في الدؿائ٫ الخالي: َل جٓظض ٖال٢ت بحن  ال٢تهما بالضاُٞٗت الضازلُت.  اإلاخٓؾِ ْٖ

ٍْخٟٕغ ٖىّ  ٢ٓحن؟  ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت م٘ الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ ْج ٍٓت الظاجُت  الخُ

 .الدؿائالث الخالُت

 ظائالث الدزاطت:ح

٢ٓحن؟ - ْالضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ ٍٓت الظاجُت   َل جٓظض ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن الخُ

ْالضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ  - ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  َل جٓظض ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن ج

٢ٓحن؟  اإلاخٟ

ْالخٟاٖل بُ - ؽ الخهٓنُت  ْالضْع جهما ٖلى م٣ُاؽ الضاُٞٗت َل ًٓظض ؤزغ ل٩ل مً الجيـ 

 الضازلُت؟

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت في الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت  - ْج ٍٓت الظاجُت  ما هي وؿبت اؾِام ٧ل مً الخُ

٢ٓحن؟  لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ
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 فسكُاث البدث

٢ٓحن - ْالضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ ٍٓت الظاجُت   جٓظض ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن الخُ

ْالضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ  َل جٓظض - ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن ج

٢ٓحن  اإلاخٟ

ْالخٟاٖل بُجهما ٖلى م٣ُاؽ الضاُٞٗت الضازلُت؟ - ؽ الخهٓنُت  ْالضْع  ًٓظض ؤزغ ل٩ل مً الجيـ 

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت في الخيبا بالضاُٞٗت  - ْمخٛحر ج ٍٓت الظاجُت  الضازلُت ٌؿِم ٧ل مً مخٛحر الخُ

٢ٓحن.  لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ

 ؤهداف الدزاطت: 

ْبحن  ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  ْج ٍٓت الظاجُت  َضٞذ الضعاؾت الى ال٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بحن ٧ل مً مخٛحر الخُ

ْالخٟاٖل بحن   ١ ت الْٟغ ٢ٓحن، ٦ما جبدض الضعاؾت في مٗٞغ الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ ُٖىت مً الخالمُظ اإلاخٟ

ْجل٣ي الضع  ٍٓت الجيـ  ْجدا٫ْ الضعاؾت الخإ٦ض مً صعظت مؿاَمت مخٛحري الخُ ْالجيـ.  ْؽ الخهٓنُت، 

٢ٓحن. ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت في الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت للخالمُظ اإلاخٟ ْج  الظاجُت 

   ؤهمُت الدزاطت:

ْال٨ٟاءة الظاجُت في الضاٞٗ ٍٓت الظاجُت  ٓجها تهخم بخ٣صخي ؤزغ الخُ ُت الضازلُت لضٔ ج٨مً ؤَمُت الضعاؾت في ٧

ْ ٞكل الىٓام  ْاإلاضعؾت، ٦ما اجهامُٗاع لىجاح ا ٢ٓحن. خُض جمشل َظٍ الٟئت مغ٦ؼ اَخمام اإلاجخم٘  الخالمُظ اإلاخٟ

ٍٓغ الخىمُت الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت  ْجُ ٓن َم مهضع اؾدشماع  ٢ٓ لى اإلاضٔ البُٗض ٞالخالمُظ اإلاخٟ التربٓي. ْٖ

ج٠ُْٓ ٖىانغ ٖلم الىٟـ ؤلاًجابي في جٟؿحر الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ  للبالص. ٦ما ؤن الضعاؾت الخالُت جدا٫ْ 

خىا بٓاَغة الخ١ٟٓ. مً ظِت ؤزٔغ ؾخ٩ٓن هخاثج الضعاؾت ٢اٖضة  ٓ ما ؾِؿاَم في جٓؾُ٘ مٗٞغ ٢ٓحن، َْ اإلاخٟ

ْجدضًض اخخُاظاتهم الترب ٢ٓحن  اًت اإلاخٟ ْاإلاغبحن الؾخٛاللِا في بىاء بغامج اعقاصًت لٖغ  ٍٓت.بُاهاث للمِخمحن 

ْص: خدود الدزاطت  : جخدضص الضعاؾت بمجمٖٓت مً الخض

ٍٓت الظاجُت في الخيبا بإبٗاص الضاُٞٗت  ْالخُ ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  ْص اإلآيُٖٓت: الاؾِام اليؿبي إلا٣ُاؽ ج الخض

 الضازلُت. 

ذ الضعاؾت زال٫ الؿىت الضعاؾُت   ْص الؼماهُت: ؤظٍغ  2409/ 2401الخض

ْص اإلا٩اهُت: مخٓؾُا الًت ٚلحزان ـ الخض  ث قغ١ 

ت: قملذ الضعاؾت (  ْص البكٍغ ٢ٓت بمٗض٫ ؤ٦ثر مً 119الخض ْجلمُظة مخٟ  02/24) جلمُظا 

 :        جددًد اإلافاهُم

ت الراجُت:  ْالخماؽ، : Subjective Vitalityالخٍُى ٍٓت  ْالخُ ٓع بًجابي ًيب٘ مً الظاث مٟٗم بالُا٢ت  هي قٗ

اٍ الىٟسخي ( ٓ ماقغ ٖلى الٞغ َْVlachopoulos, 2012ِا ). ٦ما ٪ (  ٌٗٞغ ضًٍغ ٍْٞغ ان   ,Ryan & Frederickٍع

ْالخدمـ. 1997 ْاليكاٍ  ْالٟاٖلُت ْالامخالء بالُا٢ت  ْال٣ُٓت  ْالخيبّ  ٓع ؤلاًجابي  ) بإجها خالت مً الكٗ

ٍٓت الظاجُت.  ٕٓ الضعظاث التي ًدهل ٖلحها ؤٞغاص الُٗىت مً م٣ُاؽ الخُ  ْاظغاثُا هي مجم

٦ُٓت ججٗلّ ٢اصعا ٖلى لراجُت اإلادزهتجىكػاث الىفاءة ا ْبم٩اهُاث ؾل : هي اٖخ٣اص الصخو بامخال٥ ٦ٟاءة 

ٓان ( ٍْٔغ ؾامغ عي ٓا٠٢ الهٗبت.  ٓاظِت اإلا ْم ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت 0992الخٛلب ٖلى مك٩لت ما  ) ؤن ج

٠٢ٓ، زاهُا الجِض الظي ًبظلّ الٟغ  ال ازخُاع اإلا ٍٓاث مً الؿل٥ٓ هي: ؤ ْزالشا: اإلاشابغة في جازغ ٖلى زالزت مؿخ ص 

ْاظغاثُا هي الضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخجُب مً اإلا٣ُاؽ الظي ؤٖضٍ   .٠٢ٓ ؾٟاعحؿغ الؿعي للخٛلب ٖلى اإلا
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لم ( ٍْػ ْؤصوى صعظت هي 04)، خُض ج٩ٓن ؤٖلى صعظت ًدهل ٖلحها اإلاؿخجُب (Schwarzer et Jerusalemْظحر  (

)04.( 

ْصٌسخي ( Intrinsic motivation:الدافػُت الدازلُت ان  ِا ٍع ) بإجها ال٣ُام بلء ما ألهّ  Ryan & deci, 2000ٌٗٞغ

ْ الخدضي الظي ًىُٓي ٖلُّ. ؤما لُبر  ْ مً ؤظل الخه٫ٓ اإلاخٗت التي ًد٣٣ِا، ؤ ) Lepper, 2005(مشحر لئلَخمام، ؤ

ْالٗمل ٩ًٓن مضٖٞٓا ؤي ىكاٍ لطاخّ ٞحٔر بإجها الضز٫ٓ في  ٣ُْم ، م بّ لطاخّ بصْاٞ٘  صاسلُت ٖىصما ُخم ال٣ُا، 

ْالُُٗاث (ٖلى ٫ الؿل٥ْ للدهْبإصاء الٟعص  ٓان  ِا الٗل َْٗٞغ عٚبت صاسلُت لصٔ األٞعاص بإجها   )2404اإلاخٗت. 

ٓ الضعظت التي ًدهل ٖلحها اإلاؿخجُب مً اإلا٣ُاؽ، ٖلى المخٗ ة. ٫ الده٫ْ مُمت ما من ؤجألصاء  ْاظغاثُا َ

لى بٗض خب الاؾخُإل (20خُض ج٩ٓن ؤٖلى صعظت ٖلي بٗض جًُٟل الخدضي ( بت في الاج٣ان 20)، ْٖ ْبٗض الٚغ  (

 ).24باؾخ٣اللُت (

ٓاص الضعاؾُت، بدُض ججٗلّ الخفىق الدزاس ي ْالخدهُل في اإلا ٓ جد٤ُ٣ الخلمُظ (ة) إلاؿخٔٓ ظُض مً ال٨ٟاءة  َ :

ْاظغاثُا َٓ اإلاٗض٫ الٗام للٟهل ألا٫ْ مً الؿىت الضعا  . ٢ٓا ٖلى ؤ٢غاهّ مً هٟـ اإلاؿخٔٓ -2401ؾُت مخٟ

2409 ١ًٟٓ ْ ْالظي ٌؿاْي ؤ  .24مً  02، 

 مىهجُت الدزاطت وبحساءاتها:

ا  مىهج الدزاطت: ْجٟؿحَر ْجدلُلِا،  ٓم ٖلى ْن٠ الٓاَغة  اؾخسضم الباخض اإلاىهج الٓنٟي الخدلُلي الظي ٣ً

 بىاء ٖلى البُاهاث التي جم ظمِٗا.

الًت ٚلحغُىت الدزاطت ٓهذ ُٖىت البدض مً مخٓؾُاث ٚغب  ْبلٜ ٖضصَا (: ج٩ ْازخحرث 20زان  ) مخٓؾُت، 

ْ ؤ٦ثر مً  ٢ٓحن بمٗض٫ ٌؿاْي ؤ ٢ٓا. 119، خُض بلٜ ٖضصَم (02/24مجها ُٖىت الخالمُظ اإلاخٟ ) جلمُظ (ة) مخٟ

 ْالجض٫ْ الاجالي ًٓضر زهاثو الُٗىت.

 ( زـائف غُىت الدزاطت1حدوٌ زكم )

 

 اإلاخغحراث البدث

 اليظبت اإلاجمىع الجيع

 اهار ذهىز 

زوض الد

 الخـىؿُت

 04.22 01 22 02 ًخللى دزوض

 01.12 71 02 00 ال ًخللى دزوض

  009 92 22 اإلاجمىع

   22.20 22.21 اليظبت

 ؤدواث الدزاطت:

ت الراجُت: ٪ (Subjective vitality scale ؤوال: ملُاض الخٍُى ضًٍغ ٍْٞغ ان  ، Ryan & Frederick,  1997)ؤٖضٍ ٍع

ؼ ببغاَُم ؾلُم (ْجغظمّ الى اللٛت الٗغبُت ٖب ٧ْل ٣ٞغة 2). ًخ٩ٓن اإلا٣ُاؽ مً ؾبٗت ٣ٞغاث (2402ض الٍٗؼ  (

٣ت ل٨ُغث (ال جىُب٤ جماما، ال جىُب٤، ال جىُب٤ ؤخُاها، ٚحر مخإ٦ض، جىُب٤  ٤ْٞ ٍَغ ج٣ابلِا ؾبٗت بضاثل لئلظابت 

ْح الضعظت ال٩لُت للم٣ُاؽ ما بحن ( ْجترا ْحٗبر ال02-2ؤخُاها، جىُب٤، جىُب٤ جماما)،  ضعظت اإلاغجٟٗت ًٖ ) 

ٍٓت الظاجُت للٟغص.   مؿخٔٓ الخُ

الظي نممّ ؾٟاعحؿغ جم اؾخسضام م٣ُاؽ مٗخ٣ضاث ال٨ٟاءة الظاجُت  زاهُا: ملُاض جىكػاث الىفاءة الراجُت:

لم ( ٍْػ ٓان ؾىت (Schwarzer et Jerusalem, 1995ْظحر )، ًخ٩ٓن 0992) جغظمّ ًٖ ألاإلااهُت ؾامغ ظمُل عي

جاث عباُٖت ؤمام ٧ل ٣ٞغة، الضعظت الضهُا للم٣ُاؽ ( )04اإلا٣ُاؽ مً ٖكغ ( ْالٗلُا (٣ٞ04غاث لِا جضٍع  (04.( 
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ٓعجّ ألاظىبُت لُبر Intrinsic Motivation scale: زالشا: ملُاض الدافػُت الدازلُت  ,Lepper) اٖض اإلا٣ُاؽ في ن

ْالُُٗاث ((2005 ٓان  ٢ْام ٧ل مً الٗل ْج٣ىِىّ ٖلى البِئت ألا 2404،  بّ  ) 20عصهُت. ًخ٩ٓن اإلا٣ُاؽ مً () بخٍٗغ

ْخب الاؾخُإل  ٣ٞPreference of Challengeغة ج٣ِـ زالزت ابٗاص للضاُٞٗت الضازلُت: جًُٟل الخدضي 

Curiosity   بت في الاج٣ان باؾخ٣اللُت . ٣ًابل ٧ل ٣ٞغة زمؿت بضاثل  Desire of independent masteryْالٚغ

ٓا٤ٞ، ٚح ٓا٤ٞ بضعظت ٦بحرة، م ْح الضعظت ٖلى ٧ل لئلظابت (م ْجترا ٓا٤ٞ بضعظت ٦بحرة).  ٓا٤ٞ، ٚحر م ر مخإ٦ض، ٚحر م

 ).04ْ 1بٗض بحن (

ت لألدواث:  الخـائف الظُىىمتًر

 ؤوال: الـدق: 

ْم٣ُاؽ الضاُٞٗت الضازلُت) ٖلى مد٨محن  الـدق الظاهسي: ٍٓت الظاجُت  ْاث البدض (م٣ُاؽ الخُ جم ٖغى ؤص

ْا ْاج٤ٟ اإلاد٨محن ٖلى ٖباعاث اإلا٣اًِـ مسخهحن للىٓغ في البىاء اللٛٓي لؤلص ْمضٔ مىاؾبتها لُٗىت الضعاؾت.  ث 

ْجم  ت  ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت ٣ٞض ٢جن ٖلى البِئت الجؼاثٍغ م٘ حُٛحر ٠َُٟ في بٌٗ الٗباعاث. ؤما م٣ُاؽ ج

ت مً ٢بل خُض بلٜ مٗامل الشباث  ٓمتًر ْة،  4.22خؿاب زهاثهّ الؿ٩ُ  ).2401( ػ٢ا

ْالضاُٞٗت الضازلُت جم خؿاب مٗامل : للخالاحظاق الدازلي ٍٓت الظاجُت  ا٦ض مً الاحؿا١ الضازلي إلا٣ُاؽ الخُ

٧ْاهذ الىخاثج ٧اآلحي.  اعجباٍ ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ م٘ الضعظت ال٩لُت لؤلصاة. 

 ( مػامالث الازجبان بحن دزحت ول فلسة والدزحت اليلُت إلالُاض الخُىٍت الراجُت0الجدوٌ زكم )

زكم  اإلالُاض

 الػبازة

مػامل  فلساثال

 الازجبان

 

 

 

الخُىٍت 

 الراجُت

 

ٍٓت ْالاهدكاء 1   0.66 في اللخٓت الغاَىت، ؤقٗغ بالخُ

الازجبان داٌ 

غىد مظخىي 

0.05 

ٓص َا٢ت ٦بحرة لضي آلان 2 ٓظ  0.62 ال ؤقٗغ ب

خالُا، ؤقٗغ بإوي م٣بل ٖلى الخُاة لضعظت الاهضٞإ الحها  3

ٓة  ب٣

0.52 

ْح بًجابُت. في اللخٓت الغاَىت، 4 ْع  0.73 لضي َا٢ت ٖالُت 

ٓم ظضًض. 5  0.37 ؤجُل٘ الى ٧ل ً

ْال٣ُٓت. 6  0.61 في اللخٓت الغاَىت، ؤقٗغ بالخيبّ 

ٍٓت 7  0.73 ؤقٗغ بإهجي ٦لي َا٢ت ْخُ

 ًالخٔ ؤن ظمُ٘ اإلاٗامالث صالت بخهاثُا مما ٌكحر بلى نض١ الاحؿا١ الضازلي لؤلصاة.

 ث الازجبان بحن ول فلسة والدزحت اليلُت إلالُاض الدافػُت الدازلُت( مػامال 3الجدوٌ زكم )

زكم  اإلاجاٌ

 الػبازة

مػامل 

 الازجبان

زكم  اإلاجاٌ

 الػبازة

مػامل 

 الازجبان

زكم  اإلاجاٌ

 الػبازة

مػامل 

 الازجبان

 

 

جفلُل 

 الخددي

 

1 0.37**  

 

خب 

 الاطخوالع

8 0.41**  

 

السغبت في 

الاجلان 

 باإلاظاولُت

15 0.52** 

2 0.22* 9 0.31** 16 0.51** 

3 0.49** 10 0.18* 17 0.52** 

4 0.40** 11 0.54** 18 0.53** 

5 0.47** 12 0.62** 19 0.45** 

6 0.43** 13 0.40** 20 0.34** 

7 0.53** 14 0.53**   

 4.40** صا٫ ٖىض مؿخٔٓ    4.40* صا٫ ٖىض مؿخٔٓ 
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ْجصخُدّ باؾخسضام مٗاصلت جم الخدزاهُا: الشباث:  هبار،  ٤ خؿاب مٗامل ؤلٟا ٦ْغ ٤٣ مً الشباث ًٖ ٍَغ

ٓ مبحن في -ؾبحرمان ٓز١ٓ في نالخُت ألاصاة لالؾخسضام ٦ما َ ْحكحر بلى ال ٧ْاهذ مٗامالث الشباث ٖالُت  بغاْن، 

 الجض٫ْ. 

 ( مػامل الشباث إلاخغحراث البدث4الجدوٌ زكم )

 لت طبحرمان بساون مػاد مػامل الفا هسوهبار اإلاخغحراث

 4.10 4.20 الخُىٍت الراجُت 

 4.11 4.29 جىكػاث الىفاءة الراجُت

 4.90 4.10 الدافػُت الدازلُت

اؾخسضم الباخض في مٗالجت بُاهاث الضعاؾت ألاؾالُب ؤلاخهاثُت اإلاىاؾبت، خُض جم  اإلاػالجت ؤلاخـائُت:

 خؿاب:

هبار ( ْاث. لخؿاب زباث )Alpha Crombachمٗامل ؤلٟا ٦ْغ  ألاص

ٓع ْؤلاهارt. testازخباع ث ( ١ بحن الظ٧   .) لضعاؾت الْٟغ

 ازخباع جدلُل الخباًً البؿُِ لضعاؾت الخٟاٖل بحن اإلاخٛحرن.

ت ال٣ضعة ٖلى الخيبا.  جدلُل الاهدضاع اإلاخٗضص إلاٗٞغ

 غسق وجفظحر هخائج الدزاطت:

ْههِا: جٓظض ٖال٢ت صالت اخهاثُا بغسق وجفظحر الفسكُت ألاولى ْالضاُٞٗت الضازلُت : " ٍٓت الظاجُت  حن الخُ

 ٫ْ ٓ مٓضر في الجض ْللخد٤٣ مً الٟغيُت جم خؿاب مٗامل اعجباٍ باعؾٓن ٦ما َ ٢ٓحن"  لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ

 الخالي.

 ( الػالكت بحن الخُىٍت الراجُت والدافػُت الدازلُت5الجدوٌ زكم )

السغبت في الاجلان  خب الاطخوالع جفلُل الخددي اإلاخغحراث

 اطخلاللُتب

 الدزحت اليلُت

 *0.22 4.04 *0.22 *0.21 الخُىٍت الراجُت

 4.40صا٫ ٖىض  ٚحر صا٫ 4.40صا٫ ٖىض  4.40صا٫ ٖىض  الداللت

ْالضعظت ال٩لُت إلا٣ُاؽ الضاُٞٗت  ٍٓت الظاجُت  ٓص ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن الخُ ًِٓغ مً زال٫ الجض٫ْ ْظ

ْبٗض ٧4.22اهذ الٗال٢ت صالت م٘ بٗض خب الاؾخُإل (ع=)، ْ ٖلى مؿخٔٓ ألابٗاص 4.22الضازلُت (ع=   (

بت في الاج٣ان باؾخ٣اللُت. جخماشخى َظٍ الىخاثج 4.20جًُٟل الخدضي (ع= ْلم ج٨ً الٗال٢ت صالت في بٗض الٚغ  ،(

ٍٓت الظاجُت هي بىاء ٣ً٘ يمً اإلاجا٫ اإلاٟاَُمي لخبراث الُالب ؤلاًجابُت  ْصٌسخي مً ؤن الخُ ان  م٘ ؤبدار ٍع

ٍٓاث الؿل٥ٓ Ryan & Deci, 2000ًيب٘ مً ؾل٥ٓ مدٟؼ صازلي (ألهّ  ْمؿخ ٓإ  ْحكحر الضعاؾاث ؤن ٧ل ؤه  .(

ٍٓت  ْهي حٗبحر ٖما ٌكٗغ بّ مً خُ ْالخٗلُمي ًيب٘ في ألانل مً الُا٢ت الضازلُت الظاجُت للٟغص،  الضاٞعي 

ْخُٓي" ْ" ؤقٗغ باليكاٍ ( ٍْم٨ً ْٖؼ اعجٟإ  .)Vlachopoulos, 2012ْخماؽ طاحي مً ٢بُل " ؤقٗغ ؤوي حي 

 ٫ٓ ْالًٟ ٓح الٗالي  ٓ ًخمحز بالُم ٍٓت الظاجُت ْخب الاؾخُإل الى َبُٗت الخلمُظ اإلاخ١ٟٓ، ِٞ الاعجباٍ بحن الخُ

ْ جغ٥ ٖىانغ مً الضعؽ صْن ِٞمِا ْؤلاخاَت  ال ًغضخى بتراظ٘ جدهُلّ ؤ ْالبدض اإلاؿخمغ ًٖ الجضًض؛  الٗلمي 

ْالخماؽ اإلاغج ٓة الُا٢ت  ْمدب لئلؾخُإل بها. بن ٢ ْبًجابُت  ْوكاٍ  ٍٓت  ٟ٘ َٓ ماًجٗلّ صاثما في خالت خُ

 ْج٣صخي الخ٣اث٤ الجضًضة.

ٍٓت الظاجُت؛ مما ًض٫ ٖلى ؤن الخماؽ  ْظاء بٗض جًُٟل الخدضي في الغجبت الشاهُت مً خُض اعجباَّ بالخُ

ٓاظِت الخدضي الظي ٠٣ً ْالُا٢ت ؤلاًجابُت التي ًخمخ٘ بها الخلمُظ اإلاخ١ٟٓ لِا ٢ضعة ٖلى صٞ٘ الخلمُظ  ٓ م هد



 
78 

ٍٓت  ْصٌسخي الى ؤن ألاٞغاص الظًً ًخمخٗٓن بالخُ ان  ٢ْض جٓنل ٍع  .ٝ ٓانلت مؿاٍع مِما ٧اهذ الْٓغ ْم ؤمامّ 

ْالخدضًاث ( ٍْمخل٩ٓن ٢ضعاث ؤًٞل للخٗامل م٘ الًٍٛٓ  ْاهخاظُت،   ,Ryan & Deciالظاجُت َم ؤ٦ثر وكاَا 

١ بحن ال2008 ٓص ْٞغ ٦ْكٟذ صعاؾاث ًٖ ْظ ٧ْان لهالر ).  ْالٗاصًحن في بٗض الخدضي  ٢ٓحن  ُالب اإلاخٟ

٢ٓحن (الٗبضلي،  ٢ٓحن، 2402اإلاخٟ ْؤصاء اإلاِام الهٗبت لضٔ اإلاخٟ ْعا ؤؾاؾُا في الىجاح  ). ٞالخدضي ًلٗب ص

٢ْض  ن.  ٓا٠٢ التي ٌعجؼ ٖجها آلازْغ ْجدضي اإلا ً الهٗبت  ب الخلمُظ اإلاخ١ٟٓ في مٛامغة خل الخماٍع ٞٗاصة ما ًٚغ

ٍْلم ٓاء اإلاضعؾُت الخالُت مً الخدضي ْالاؾخٟؿاع اليكِ جهِب الخالمُظ Whilmoreٓع (ْظض  ) ؤن ألاظ

ْجضوي جدهُلِم. ( ٓبحن باإلخباٍ  ٓٔ Cité in : Kim, 2008اإلآَ ـ خُض ْظض ؤن مؿخ ٓ ما جٓنل الُّ َع َْ .(

ٍٓاث مىاؾبت مً الخدضي ( ٓص مؿخ  ).Reis, 2000الخدهُل لضٔ الُالب بضؤ في الخضوي بؿبب ٖضم ْظ

ْالضاُٞٗت غسق وجفظحر الفسكُت الشاهُت ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  ْههِا: جٓظض ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن ج " :

ٓ مٓضر في  ْللخد٤٣ مً الٟغيُت جم خؿاب مٗامل اعجباٍ باعؾٓن ٦ما َ ٢ٓحن"  الضازلُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ

 الجض٫ْ الخالي.

 الراجُت والدافػُت الدازلُت ( الػالكت بحن جىكػاث الىفاءة6الجدوٌ زكم )

 الدزحت اليلُت السغبت في الاجلان باطخلاللُت خب الاطخوالع جفلُل الخددي اإلاخغحراث

 **0.40 **0.40 **0.39 *0.21 جىكػاث الىفاءة الراجُت

 4.40صا٫ ٖىض  4.40صا٫ ٖىض  4.40صا٫ ٖىض  4.40صا٫ ٖىض  الداللت

ٓص ٖال٢ت اعجباَُت ص ْالضعظت ال٩لُت إلا٣ُاؽ صلذ الىخاثج ًٖ ْظ ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  الت اخهاثُا بحن ج

بت في الاج٣ان باؾخ٣اللُت (ع=4.04الضاُٞٗت الضازلُت (ع= ٧ْان ؤٖلى اعجباٍ م٘ بٗض الٚغ ) زم جالٍ خب 4.04)، 

ْجًُٟل الخدضي (ع=4.29الاؾخُإل (ع= ْصعاؾت ل٨ًُ 2440). جخ٤ٟ الىدُجت م٘ صعاؾت ق٤ُٟ (4.20)   (

ْبك٩ل ٖام َظٍ الىدُجت Lackey, 2013)، ال٧ي (Husain, 2014)، خؿحن (Liqin & Lesen, 2018( ْلِؿً  .(

ْعمغص ( ْالضاُٞٗت الضازلُت، خُض جٔغ ؤ ت لل٨ٟاءة الظاجُت  ) ؤن Ormrod, 95ظاءث مدؿ٣ت م٘ ألاَغ الىٍٓغ

 ْ ان ؤؾاؾُان ؤ ٓٞغ لضحهم قَغ لِما: الاًمان الٗالي بال٣ضعة ألاٞغاص الظًً ًخمخٗٓن بضاُٞٗت صازلُت البض ؤن جخ

ٓٞغ  ْزاهحهما: ج ٧ٓلت بلحهم بىجاح،  الظاجُت؛ بدُض ٩ًٓن الُلبت م٣خىٗحن جماما ب٣ضعتهم ٖلى اهجاػ اإلاِمت اإلا

ْال٨ؿاب،  ْعص في: ؤبٓ ظاصْ  ْاإلاشابغة الظاجُت ( ٓبحن ًخمخٗٓن 2400ؤلاخؿاؽ بالخهمُم  )، ٦ما ؤن اإلآَ

بي، بمؿخٔٓ مغجٟ٘ مً ٞاٖلُت الظاث ؤلا  ٍْم٨ً عص الىدُجت الى ؤن ؤَم ما ًمحز الخالمُظ 2400بضاُٖت (الٖؼ  .(

ْاإلاشابغة اإلاؿخمغة  ْبظ٫ الجِض  ٓ الٗمل اإلاضعسخي  ْاٖخ٣اصاتهم ؤلاًجابُت هد ٓ الاًمان ب٣ضعاتهم الخانت  ٢ٓحن َ اإلاخٟ

٢ْض جبحن ؤن الُالب الحن لضحهم ٦ٟاءة مضع  ٓا٠٢ الهٗبت،  ٓا صْن التراظ٘ ؤْ الٟكل ؤمام اإلا ٦ت ا٧اصًمُا ؤزبخ

ن ٖلى جىُٓم ؤهٟؿِم ( م ٢اصْع  ,٢Bongضعة جل٣اثُت في ؤصاء الْٓاث٠ الهٗبت التي جخُلب ظِضا بياُٞا َْ

٢ٓٓن المخدان قِاصة الخٗلُم اإلاخٓؾِ  .)1997 ٓلُّ الخالمُظ اإلاخٟ ٍْم٨ً ؤن ٩ًٓن لئلَخمام ال٨بحر الظي ً

ْعؾم ؤَضاٝ الاج٣ان اإلا٣بلٓن ٖلُّ؛ ؤزغ باعػ في وكُِ صاُٞٗتهم،َظا الا  َخمام اإلاىهب ؤؾاؾا ٖلى بظ٫ الجِض 

٢ْض اٞاص ما٧ٓف ْؾُجل ( ْالٗمل ٖلى جد٣ُ٣ِا.  ٍٓت McCoache & Siegle, 2003ْالىجاح  ) ؤن َىا٥ ٖال٢ت ٢

٢ٓحن ًسخلٟٓن بك٩ل  ْؤِْغث الضعاؾت ؤن الخالمُظ اإلاخٟ ْاِٞٗم لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ،  ْص بحن ؤَضاٝ الخالمُظ 

ٓن ٦بحر ًٖ ال ٢ٓ ٢ٓحن في مؿإلت الضاُٞٗت. ٞٛالبا ما ح٨ٗـ ألاَضاٝ التي خضصَا الخالمُظ اإلاخٟ خالمُظ ٚحر اإلاخٟ

ٍٓ لخد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ.   ألهٟؿِم الجِض الظي بظل

ؽ الخهٓنُت غسق وجفظحر الفسكُت الشالشت:  ْالضْع ْههِا " ًٓظض ؤزغ صا٫ اخهاثُا ل٩ل مً الجيـ 

 ُٞٗت الضازلُت؟ ْالخٟاٖل بُجهما ٖلى م٣ُاؽ الضا
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 ( جدلُل الخباًً ألزس ول مً الجيع والدزوض الخـىؿُت والخفاغل بُنهما7الجدوٌ زكم )

مجمىع  مـدز الخباًً

 اإلاسبػاث

دزحاث 

ت  الخٍس

مخىطى 

 اإلاسبػاث

كُمت 

 "ف"

الداللت 

 الاخـائُت

 0.06 3.53 269.786 1 269.786 الجيع

 0.08 3.12 238.863 1 238.863 الدزوض الخـىؿُت

الجيع* الدزوض 

 الخـىؿُت

482.018 1 482.018 6.30 0.01 

   76.427 113 8630.295 الخوإ

    117 914121.000 اإلاجمىع

١ صالت اخهاثُا ٖلى م٣ُاؽ الضاُٞٗت الضازلُت حٗٔؼ الى جٟاٖل الجيـ  ٓص ْٞغ جبحن مً زال٫ الجض٫ْ ْظ

٢ٓاث  ١ لهالر الاهار اإلاخٟ ٧ْاهذ الْٟغ ؽ الخهٓنُت  ؾا زهٓنُت، خُض ْنل ْالضْع الالجي جل٣حن صْع

ؽ 19.01اإلاخٓؾِ الخؿابي الى ( ْ الضْع ١ صالت في الضاُٞٗت الضازلُت حٗٔؼ الى الجيـ ؤ ْلم ج٨ً َىا٥ ْٞغ  .(

)، صعاؾت َكام ٖبض الخمُض Husain, 2014) ْخؿحن (2400الخهٓنُت. جخماشخى الىدُجت م٘ صعاؾت ههغ (

ْالُُٗاث (2400( ٓان  ْصعاؾت الٗل ٓ ؤن َبُٗت الخيكئت التي جخل٣اَا ألاهثى في البِذ 2404)،  ْجٟؿحر طل٪ َ  .(

٢ٓت  ٓع؛ لظل٪ جدغم الخلمُظة اإلاخٟ ْالخ١ٟٓ ؤ٦ثر مً الظ٧ ْالخغم ٖلى ؤلاهجاػ  ٢اثمت ٖلى ؤلانغاع ٖلى الضعاؾت 

ْجد٤ُ٣ مغاجب ؤخؿً ٖلى مؿخٔٓ ماؾؿتها.  ؽ زهٓنُت مً ؤظل جد٤ُ٣ الظاث الضعاؾُت  ٖلى جل٣ي صْع

ٓع، خُض 2401-2402حر هخاثج قِاصة الخٗلُم اإلاخٓؾِ للؿىت اإلاايُت (ْحك ) الى ج١ٟٓ الاهار ٖلى الظ٧

جلمُظ ٖلى اإلاؿخٔٓ الَٓجي ٖلى هٟـ  000جلمُظة ٖلى الكِاصة بخ٣ضًغ ممخاػ ُٞما خهل  141خهلذ 

ْجضُٖم اإلاٗاٝع الخُب٣ُُت حؿعى الاهار ؤ٦ثر مً ْمً ؤظل جد٤ُ٣ ؤٖلى الىخاثج  ٓع الى جل٣ي  الخ٣ضًغ.  الظ٧

ٝ مالثمت مً ؤظل الخدهُل  ٓٞحر ْْغ ْججتهض ألاؾغة ؤ٦ثر لخ ؽ الخهٓنُت زاعط اإلااؾؿت الخٗلُمُت.  الضْع

ْلُاء ًجضْن جٟاٖال اًجاًبا م٘ الاهار ؤ٦ثر مً  ْاإلاٗىٓي لِا. ٦ما ؤن الا ْج٣ضًم الضٖم اإلااصي  الجُض لؤلبىاء 

ْالتزاما بالخٓظحهاث ٓع، ًِٞ ؤ٦ثر انٛاءا  ْاإلاغاظٗت في  الظ٧ ْجدؿِؿًِ بالضعاؾت  ْحؿِل مغا٣ٞتهً  ْالىهاثذ، 

٢ْاتهم زاعط البِذ زهٓنا م٘ مغخلت اإلاغا٣َت، ٦ما ؤجهم ؤ٦ثر  ٓعخُض ٣ًًٓن مٗٓم ؤ البِذ، ٨ٖـ الظ٧

ي ( ٓ ما جٓنل الُّ ظا٥ ْع ْاإلالُِاث، َْ  ُّ ؤن الخالمُظ طْي الخدهُل ) مً Roy, 2006 : 12اَخماما بالتٞر

ْٖلى َظا ألاؾاؽ ٧اهذ الضاُٞٗت الضازلُت لضي اَخمام ٢لُل باإلآاَغ ْالاؾتهال٥ اإلااصي. الجُض لضحهم 

ؽ  ال ًخل٣حن صْع ٢ٓاث  ؾا زهٓنُت ؤٖلى مً الخالمُظ ْختى مً الخلمُظاث اإلاخٟ الخلمُظاث الالجي جل٣حن صْع

ؽ الخهٓنُت. ْجل٣ي الضْع ْالك٩ل الخالي ًِٓغ جٟاٖل الجيـ   زهٓنُت. 

 
٢ٓحن) الخ0ٟق٩ل ( ؽ الخهٓنُت في الخإزحر ٖلى الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ اإلاخٟ ْالضْع  اٖل بحن الجيـ 



 
80 

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت غسق وجفظحر الفسكُت السابػت:  ْمخٛحر ج ٍٓت الظاجُت  ْههِا " ٌؿِم ٧ل مً مخٛحر الخُ

ْللخإ٦ض مً طل٪ جم اؾ ٢ٓحن.  خسضام جدلُل الاهدضاع في الخيبا بإبٗاص الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخالمُظ اإلاخٟ

َّ. ٩ٞاهذ الىخاثج الخالُت.  اإلاخٗضص بٗض الخإ٦ض مً قْغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓص زالر ٢ُم قاطة2ًِٓغ الك٩ل ( ْمٗٓمِا مغ٦ؼة، م٘ ْظ ٓػٖت بك٩ل قبّ مؿخُُل   ) ؤن ٢ُم الاهدكاع م

ْهي ال جازغ ٖلى ق٩ل الاهدضاع.   ِ٣ٞ 

ا مؿخ٣ُما مً ؤؾٟل ) جسُُِ الاخخما٫ الُبُعي، خُض 2ؤما الك٩ل ( ٓػٖت مك٩لت زُا ٢ٍُغ الى٣اٍ م

ٓص اهدغاٞاث ٦بحرة ًٖ الُبُُٗت. ظا ًض٫ ٖلى ٖضم ْظ  الِؿاع الى اٖلى الُمحن َْ

ٓطط،  ْبالخالي ًم٨ً اٖخماص هخاثج جدلُل الاهدضاع في الخيبا ب٣ُم اإلاخٛحر الخاب٘ (الضاُٞٗت الضازلُت) في َظا الىم

ٓ مبحن في الجض٫ْ الخالي.   ٦ما َ

 ( الخُىٍت الراجُت وجىكػاث الىفاءة الراجُت اإلاىبئت بالدافػُت الدازلُت لدي الخالمُر اإلاخفىكحن.8حدوٌ )

 إلاخغحراث اإلاظخللت
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ج الاز
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و
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ك

 

Be
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 كُمت

 ث

 

مظخىي 

 لتالدال

 الخُىٍت الراجُت

0.176 0.162 

 

12.42 

 

 

  8.634  6.61 57.15 الشابذ

جىكػاث الىفاءة 

 الراجُت

ٍٓت  الخُ

 الظاجُت
0.160 0.130 0.109 1.23 0.22 

 0.00 4.244 0.375 0.173 0.736 ث.٥. الظاجُت

ٓطط اإلا٣ترح ٖلى الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت، جِٓغ هخاثج الجض٫ْ ٢ضعة  ٢ُْمت ث صالخحن الىم اط ٧اهذ ٢ُمت ٝ 

ٓطط اإلا٣ترح ًٟؿغ (4.40ٖىض مؿخٔٓ ( ْبُيذ الىخاثج ؤن الىم ) مً الخباًً ٖلى الضاُٞٗت الضازلُت. 02%). 

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت ٧ان َٓ اإلاخٛحر ألا٫ْ في اإلاٗاصلت  ْجِٓغ هخاثج اإلاٗاصلت الجهاثُت لخدلُل الاهدضاع ؤن ج

 

 ) مسُِ الاهدكاع الخام2ق٩ل (                                                   

ت                                          اؾب اإلاُٗاٍع ٫ٓ اإلاخٛحر الخاب٘ 3(ق٩ل            بالْغ  ) الاهدضاع اإلاُٗاعي الُبُعي خ

 (الضاُٞٗت الضازلُت)
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ٍٓت الظاجُت  في %22با بالضاُٞٗت الضازلُت (ْْنلذ وؿبت اؾِامّ في الخي ) في خحن ٧اهذ وؿبت اؾِام الخُ

 ).%04الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت (

ٍٓت الظاجُت في الخيبا بالضاُٞٗت R²) ؤن مغب٘ مٗامل الاعجباٍ (1ًالخٔ مً الجض٫ْ ( ٓة الخُ ) الضا٫ ٖلى ٢

ٓة مخٛحر الضازلُت ظاء بمؿخٔٓ حجم ؤزغ نٛحر ؤْ ي٠ُٗ. في خحن بلٜ م غب٘ مٗامل الاعجباٍ الضا٫ ٖلى ٢

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت في الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت ٖلى الضعظت ال٩لُت ( ْبظل٪ 4.220ج ٓ حجم جإزحر ٦بحر.  َْ (

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت لّ ٢ضعة ٖلى الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت؛ خُض ٞؿغ ما وؿبخّ  ًم٨ً ال٫ٓ٣ ؤن مخٛحر ج

ٍٓت الظاجُت بِىما ٞؿغ  22% ْالك٩ل الخالي ًٓضر حجم الخإزحر.%04مخٛحر الخُ  . 

 
 ( اطهام اإلاخغحراث اإلاظخللت )الخُىٍت الراجُت وجىكػاث الىفاءة( في الخيبا بالدافػُت الدازلُت.4ػيل )

٢ٓحن مً زال٫ مخٛحر  وؿخيخج مً زال٫ الىخاثج اإلاخٓنل الحها ؤهّ ًم٨ً الخيبا بالضاُٞٗت الضازلُت للخالمُظ اإلاخٟ

٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت بمؿخٔٓ حجم جإزحر ٦بحر، ٦ما ؤم٨ً الخيبا بمؿخٔٓ حجم جإزحر مخٓؾِ للضاُٞٗت  ج

َْظٍ الىدُجت جضٖمِا ٍٓت الظاجُت.  ْالشاهُت. مما ٌٗجي ؤن  الضازلُت مً زال٫ مخٛحر الخُ هخاثج الٟغيُت ألاْلى 

٢ٓٗا ٢ٓحن الظًً ًخمخٗٓن بمؿخٔٓ ٖا٫ مً ج ث ال٨ٟاءة الظاجُت ٩ًٓن لِم مؿخٔٓ مغجٟ٘ مً الخالمُظ اإلاخٟ

بت في الاج٣ان باؾخ٣اللُت (ع=  ) 4.29)، خب الاؾخُإل (ع= 4.04الضاُٞٗت الضازلُت ٖلى مؿخٔٓ الٚغ

ٍٓت الظاجُت 4.20ْجًُٟل الخسضي (ع=  ٢ٓحن الظًً ًخمخٗٓن بمؿخٔٓ ظُض مً الخُ ). ٦ما ؤن الخالمُظ اإلاخٟ

).  َظٍ 4.24)، جًُٟل الخدضي (ع=4.22ضازلُت ٖلى مؿخٔٓ خب الاؾخُإل (ع=ًازغ بًجابُا ٖلى الضاُٞٗت ال

ْؤ٦ً ( ْصعاؾت ماؾُاؽ التي جٓنلذ الى ؤن ال٨ٟاءة الظاجُت Akin & Akin, 2015الىخاثج جخ٤ٟ م٘ صعاؾت ؤ٦ً   (

ٍْم٨ً عص َظٍ ال2400ْصعاؾت ههغ (، (Macias, 2015) مً الخباًً للخدهُل ألا٧اصًمي، %20جٟؿغ  ىدُجت ). 

الى ٧ٓن ؤن الضاُٞٗت الضازلُت مغجبُت بامخال٥ الخلمُظ لل٨ٟاءة الظاجُت اإلابيُت ٖلى الخمشالث الصخُدت ججاٍ 

ًٍْخي مً ؤظل  ْاٖخ٣اص الخلمُظ اإلاخ١ٟٓ بإهّ ًبظ٫ ظِضا  ْالخ١ٟٓ.  ٢ٓٗاث مغجٟٗت للىجاح  ْج الٗمل اإلاضعسخي 

ْجدٍٟؼ جد٤ُ٣ ج١ٟٓ ٖلى ػمالثّ ٌؿاَم ٍٓت صاُٞٗخّ  لى َظا  في ج٣ ٢ْذ مم٨ً. ْٖ ٖلى عئٍت هجاخّ في ؤ٢غب 

ٍٓت ْخماؾا للضعاؾت  ْبصعا٥ ؤَمُتها ججٗلّ ؤ٦ثر خُ ٓعاث الخلمُظ اإلابيُت ٖلى ال٣ُم الاًجابُت  ألاؾاؽ ٞخه

ْص الضعاسخي ًخإزغ باإلاٗجى الظي ًغبُّ الخالمُظ ٢ْRiviere et Josée,1999ض الخٔ الباخشان ( ْاإلاشابغة. ) ؤن اإلاغص

ْاإلاٗجى الظي ٌُُّٗ  بالضعاؾت، ٕٓ ال٣ُمت  ْه بت  ْ بأزغ بضعظت الٚغ ْمٗجى َظا ؤن جدهُل الخلمُظ ًخإزغ بك٩ل ؤ

ُا  ٢ٓحن الظًً ًدغػْن الىخاثج الجُضة َم ألا٦ثر ْٖ ْجِٓغ اإلاالخٓاث اإلاُضاهُت ؤن الخالمُظ اإلاخٟ للٗمل الضعاسخي. 

ْلِم ٢ضعة ٖلى بصعا٥ مضٔ اإلاىٟٗت التي ًجىَٓا مً وكا َاتهم الضعاؾُت ٦ما هجضَم ؤ٦ثر ٦ٟاءة ٖلى بمهلختهم 

ْة،  ْالخسُُِ للٓن٫ٓ بلحها (ػ٢ا  ).2400ْي٘ ؤَضاِٞم 
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 زاجمت:

ٍٓت الظاجُت ٦خٛحراث مؿخ٣لت  ْالخُ ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  بدشذ الضعاؾت الخالُت الٗال٢ت بِى٩ل مً ج

٢ٓحن مً مؿ ٢ْض صلذ ْالضاُٞٗت الضازلُت ٦مخٛحر جاب٘ لضٔ ُٖىت مً الخالمُظ اإلاخٟ خٔٓ الؿىت الغابٗت مخٓؾِ. 

ٓص ٖال٢ت صالت  ْْظ ْالضاُٞٗت الضازلُت،  ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  ٓص ٖال٢ت صالت اخهاثُا بحن ج الىخاثج ًٖ ْظ

ؽ  ْجل٣ي الضْع ٓص جٟاٖل بحن الجيـ  ْالضاُٞٗت الضازلُت. ٦ما جم الخٓنل الى ْظ ٍٓت الظاجُت  بحن الخُ

ْبُيذ هخاثج جدلُل الخهٓنُت ٖلى م٣ُاؽ الضاُٞٗت الضا ؾا زهٓنُت،  زلُت لهالر الاهار الاجي جل٣حن صْع

ٍٓت الظاجُت ؤؾِم بيؿبت  ٢ٓحن في الضاُٞٗت  %37الاهدضاع ؤن مخٛحر الخُ في جٟؿحر جباًً صعظاث الخالمُظ اإلاخٟ

ٍٓت الظاجُت بيؿبت  ُت في جٟؿحر جباًً صعظاث الخالمُظ في الضاٞٗ %10الضازلُت، في خحن ؤؾِم مخٛحر الخُ

ْؤْضخذ لىا ؤَمُت  ْمً زم ٞةن الىخاثج الخالُت ؾاَمذ في ِٞمىا للٗال٢اث بحن مخٛحراث البدض  الضازلُت. 

ْاإلاحزاط ؤلاًجابي في الخيبا  ْالخماؽ،  ْال٣ُٓت  ٍٓت الظاجُت؛ بما جىُٓي ٖلُّ مً زهاثو بًجابُت ٧اَا٢ت  الخُ

ْبالجِض  بالضاُٞٗت الضازلُت، ْفي الخٟاّ ٖلى الصخت الىٟؿُت للخلمُظ اإلاخ١ٟٓ ْظٗلّ ؤ٦ثر عيا بضعاؾخّ 

 ْ ْبُٖاء مٗجى للخٗلماث اإلاضعؾُت،  ٍٓحن َم ؤ٢ل ٖغيت الظي ًبظلّ  باإلياٞت بلى طل٪؛ ٞةن ألاٞغاص الخُ

ْالٟحرْؾُت  اثُت  ْلضحهم صخت هٟؿُت ؤًٞل، ٦ما ؤجهم ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ الًَٛٓاث الٟحًز للمغى، 

(Najmul Islam & Mäntymäki, 2014 ) ْعا في جٟؿحر ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت ص ْمً ظِت ؤزٔغ ٧ان إلاخٛحر ج   .

٢ٓحن ًمخل٩ٓن ال٣ضعة ٖلى بظ٫  ظا ما ًا٦ض لىا ؤن الخالمُظ اإلاخٟ ٢ٓحن، َْ مؿخٔٓ الضاُٞٗت الضازلُت لضٔ اإلاخٟ

ٓ ما ؤزغ بك٩ل بًج ْاإلاشابغة في جد٤ُ٣ ؤَضاِٞم الضعاؾُت َْ ْْاظباتهم،  ْؤصاء مِامِم  ابي ٖلى الضاُٞٗت الجِض؛ 

ت الخدضًض الظاحي  ْالخٓظّ الجضًض The Self-Determination الضازلُت. ل٣ض جم جٟؿحر َظٍ الىخاثج في اَاع هٍٓغ

٢ْضعة ألاٞغاص ٖلى ازخُاع ألاوكُت التي جم٨جهم مً  لٗلم الىٟـ ؤلاًجابي اإلاِخم بالُا٢ت ؤلاًجابُت لئلوؿان 

ْجد٤ُ٣ الىجاح. في  ٓا٠٢  ْعٖاًتهم الخ٠ُ٨ م٘ اإلا ٢ٓحن  ؾُا١ َظٍ الىخاثج جُغح بكضة مؿإلت اخخُاظاث اإلاخٟ

ٓاَبهم الٗلمُت مً  ْم ْاإلاداٞٓت ٖلى ٢ضعاتهم  ٓاَم اإلاٗغفي  ْاظخماُٖا ختى هد٤٣ يمان إلاؿخ ْمضعؾُا  ا  ؤؾٍغ

ت لخىمُت  ٍع ٍ الًْغ ٓٞحر الكْغ ْج ْاإلااصي لِم  ْٖضم ج٣ضًم الضٖم اإلاٗىٓي  التراظ٘ هدُجت ه٣و الخاظاث 

ٓاَب ْالخدضي ْالاج٣ان. م  هم ْالاهخ٣ا٫ بهم الى مؿخٔٓ آزغ مً اإلاىاٞؿت 

م مً اؾخدالت حٗمُم الىخاثج ألؾباب جخٗل٤ بذجم الُٗىت   ٓع٢ت البدشُت ؤهّ بالٚغ الجضًغ باإلاالخٓت في َظٍ ال

ْاإلاض ٓانلت البدض في الؿُا٢اث الاظخماُٖت  ٓماث للباخشحن إلا ٓٞغ ٢اٖضة مٗل ؛ بال ؤجها ج ٓامل ؤزٔغ عؾُت ْلٗ

٢ٓحن م٘  ْالٗاَُٟت اإلاىبئت بالضاُٞٗت الضازلُت لضٔ الخلمُظ اإلاخ١ٟٓ، مً زال٫ الخٓؾ٘ الجٛغافي لُٗىت اإلاخٟ

ْالخالت الاظخماُٖت لؤلؾغة،  ؤزظ بٗحن الاٖخباع الخهاثو الضًمٛغاُٞت طاث ألاَمُت مشل: الخلُٟت الا٢خهاصًت 

ٓالضًً. ٦ما ًم٨ً للبدٓر اإلاؿخ٣ ٢ٓحن ٖلى اإلاؿخٔٓ الخٗلُمي لل ١ بحن اإلاخٟ بلُت ؤن حؿعى الى البدض في الْٟغ

ِٗم اإلاؿخ٣بلُت. ْفي يٓء  ْمكاَع ْاإلاِىُت  ْجمشالتهم اإلاضعؾُت  ٓعاتهم  ْا٦دكاٝ جه ٓاع الخٗلُمُت،  مؿخٔٓ الاَ

ْاإلا٣ترخاث البدشُت اإلاخمشلت في:  طل٪ ًم٨ً ؤن ه٣ضم ٖضص مً الخٓنُاث 

ٓم با ٢ٓحن ٣ً جي للمخٟ ْال٣ُام بالخد٣ُ٣اث ا٢تراح اوكاء مغنض َْ ٢ٓحن في الخٗلُم ال٣اٖضي  خهاء اإلاخٟ

ْآٞا١ اهضماظِم. ْْيُٗت جمضعؾِم   ْالضعاؾاث اإلاُضاهُت خ٫ٓ اخخُاظاتهم 

ٍٓاث الامخُاػ ْجضُٖم ٨ٞغة ماؾؿاث لِم ٖلى ٚغاع زاه ٢ٓحن   بىاء بغامج زانت باإلاخٟ

ْالخد٨م في ٞىُاث ٢ٓحن  ْاإلاٗلمحن ٖلى حٗلُم اإلاخٟ ًٍٓ ألاؾاجظة  غ١ الخضَعـ الخانت بهم. ج٩ َْ 

ْجدب٘ حٗلُمّ َُلت مؿاٍع  ت  ْا٢٘ اإلاخ١ٟٓ في اإلاضعؾت الجؼاثٍغ حصجُ٘ ال٣ُام بضعاؾاث ا٧اصًمُت حصخو 

 الخٗلُمي.
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ٓصة الخُاة  ج٣صخي جإزحر مخٛحراث ؤزٔغ طاث ؤَمُت في جيكُِ الضاُٞٗت لضٔ اإلاخ١ٟٓ مشل همِ الخ٨ٟحر، ظ

                     ُجُاث الخٗلم. اإلاضعؾُت، اإلاجهاط الخٗلُمي، اؾتراج

 مساحؼ الدزاطت:
م مدمض ( ْال٨ؿاب، ٖلي ٖبض ال٨ٍغ ٍٓاث الضاُٞٗت لضٔ الُلبت اإلاٗلمحن في ٧لُت 2015ؤبٓ ظاصْ، نالر مدمض  ). الٗال٢ت بحن مؿخ

ْؤصائهم في التربُت الٗملُت،  ٍٓت  ٓم الترب ْالضعاؾاث ؤلاوؿاهُتالٗل  ) 1(15، مجلت الؼع٢اء  للبدٓر 

ْالُدان، زالض ( ٓ َال٫، ماَغ،  ٢ٓحن ببٌٗ 2002ؤب ْالخدهُل الضعاسخي لضٔ ُٖىت مً اإلاخٟ ْالظ٧اء  ) الٗال٢ت بحن الخ٨ٟحر ؤلابضاعي 

ٓصًت،  ْٖلم الىٟـمضن اإلاى٣ُت الٗغبُت باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗ  456-422، م 1، مجلت البدض في التربُت 

) 4(10، لخغبًٓتم الٗلٓاهُت ٞي عصألالمجلت اعصن ألامٗلمُُم ٞي ْ نيإلآهٓبالُلبت أ ُٖت لضاإلبضاث الظالؼٖبي ٞاٖلُت اخمض مدمض ؤ

475- 488 

ٍٓل، خمُضة ( ٓل٠ُُ، آما٫ َْ ٢ٓحن صعاؾُا صعاؾت مُضاهُت، 2017ب ٍٓت). الخاظاث الاعقاصًت للخالمُظ اإلاخٟ ْجغب ، مجلت ؤبدار هٟؿُت 

ٓان، م10(4  348-331)، ظ

ْبغاَمت، مدمض  ٓص  ٢ٓحن 2014َاًل (بىاث، ؾُِلت مدم ْاإلاخٟ ٓبحن  َٓ ْؤؾباب الخدا١ الُلبت اإلا ). الٗال٢ت بحن الخ٠ُ٨ الىٟسخي 

اصي ٖحن الباقا في مداٞٓت البل٣اء في ألاعصن،  اصًت: صعاؾت مُضاهُت في مغ٦ؼ ٍع )، م 1(30، مجلت ظامٗت صمك٤باإلاغا٦ؼ الٍغ

475-515 

ٓ حجغ، آمىت ( ْؤب ْالجيـ في ألاعصن، ). الظ٧اءار اإلاخٗضصة لل2013جغ٧ي، ظِاص  ْٖال٢تها بالخدهُل الضعاسخي  ْالٗاصًحن  ٓبحن  َٓ ُلبت اإلا

ٍٓت اإلاخسههت ْلُت الترب ٓن ألا٫ْ، م 12(2، اإلاجلت الض  1204-1187)، ٧اه

ْٖغبُاث، ؤخمض ٖبض الخلُم ( م  ماْي، ؾمحر ٖبض ال٨ٍغ ا2014الٍغ ٓبحن في اإلاغا٦ؼ الٍغ َٓ ْاإلا ٢ٓحن  صًت ). الخاظاث ؤلاعقاصًت للُلبت اإلاخٟ

ٍٓت،  ٓم الترب ْٖال٢تها ببٌٗ اإلاخٛحراث، مجلت الٗل ل2(22في مداٞٓت البل٣اء   ) ابٍغ

ْة ؤخمض ( ٓ الٛل ٦ؿل٥ٓ ؾلبي، 2018ػ٢ا ْٖال٢تها بالخٓظّ هد ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاجُت  ٍٓت). ج ْجغب  267-251)، 2(11، صعاؾاث هٟؿُت 

ْة، ؤخمض ( ْٖال٢خّ ب٣ل٤ اإلا). 2014ػ٢ا ٕ الصخصخي للخُاة  ٓعة، ؿخ٣بل لضٔ ُٖىت مً الكباباإلاكْغ ٓعاٍ ٚحر ميك خت ص٦خ ، ؤَْغ

َْغان.   ظامٗت 

ْة، ؤخمض ( ٓلٓظُت -). مدضصاث الىجاح الضعاسخي: م٣اعبت ؾٓؾ2014ُٓػ٢ا ٍٓتؾ٩ُ ْجغب  62-43)، م 1(7، ، صعاؾاث هٟؿُت 

ٓاظِت الًٛ) 2012الٗبضلي، زالض بً مدمض بً ٖبضاهللا ( ْٖال٢تها بإؾالُب م ٍٓ الىٟؿُت لـضٔ ُٖــىت مً َالب الهالبت الىٟؿُت 

ْالٗاصًحن بمضًىت م٨ت اإلا٨غمت ٢ٓحن صعاؾُا  ٍٓت اإلاخٟ .اإلاغخلــت الشاهــ  ، عؾالت ماظؿخحر بجامٗت ؤم ال٣ٔغ

ت، 2012الُٗاع، ؾُٗضة ( ٢ٓحن في اإلاضعؾت الجؼاثٍغ ٓم ؤلاوؿاهُت ْالاظخماُٖت). مك٨الث الُلبت اإلاخٟ ٓان،  8، الٗضص مجلت الٗل ظ

169-178 

ٓان، ا األ٨اصُمي لصٔ ٫ ). الٗال٢ت بُن الصاُٞٗت الصاسلُت األ٨اصُمُت   ْالخده2010ُسالص ٖبص العدمن (الُُٗاث، ؤدمص ٞالح ْلٗل

(ؾلؿلت الضعاؾاث الاوؿاهُت)، مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت ، ُٖىت من ٍلبت الهٝ الٗاكع األؿاؿي ٞي مصُىت مٗان ٞي األعصن

18)2 ،(683- 717. 

ْالخدهُل ألا٧اصًمى لضٔ َلبت الجامٗت ال٨ٟاءة الظاجُت فى الظا٦غة ٦مخىبئ . (2015) ٖبضهللا مدمض ٞسغ  الٛغاًبت، بضاُٞٗت ؤلاهجاػ 

ٓعة، الجامٗت الِاقمُت، ألاعصنالِاقمُت  ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

ُي، ٖبض اإلاُلب ؤمحن ( ْعٖاًتهم). 2005ال٣ٍغ ْا٦دكاِٞم  ٓن: زهاثهِم  ٢ٓ ْاإلاخٟ ٓن  ٓب َٓ  ، ال٣اَغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي.اإلا

ُُْٖت، عاهُا ْٞاٖلُت الظاث لضٔ الُالب 2016مدمض ٖلي ( ؾالم، َاهم ؤخمض ؤخمض  ْٖال٢تها ب٩ل مً اجساط ال٣غاع  ). اصاث ال٣ٗل 

ٓي الٗام،  ْالٗاصًحن باله٠ ألا٫ْ الشاه ٢ٓحن  ٤مجلت التربُت الخانتاإلاخٟ  ، ظامٗت الؼ٢اٍػ

ٓان ( ْال٣ُاؽ"  ).1997ؾامغ، ظمُل عي ت " البىاء الىٓغي  ُّ ٢ٓٗاث ال٨ٟاءة الظاج ن اظخماٖج  ).55، الكاع٢ت، الٗضص(ُتمجلت قْا

ؼ ببغاَُم ( ْالخ٨ٟحر اإلاٟٗم باألمل لضٔ مٗلمي التربُت ). 2016ؾلُم، ٖبض الٍٗؼ ْٖال٢تها بؿماث الصخهُت ؤلاًجابُت  ٍٓت الظاجُت  الخُ

 262 -171ؤٚؿُـ، م  1، الجؼء 47، مغ٦ؼ الاعقاص الىٟسخي ظامٗت ٖحن قمـ، الٗضص الخانت. مجلت الاعقاص الىٟسخي

ْلُ ْالخدهُل الضعاسخي لضٔ ). 2005ض قٓقي (ق٤ُٟ،  ْالخٓظّ الضاٞعي َْلب اإلاؿاٖضة الا٧اصًمُت  ٓطط البىاجي لل٨ٟاًت اإلاضع٦ت  الىم

ضاصي ٤.جالمُظ اله٠ الشاوي الٖا  ، عؾالت ماظؿخحر، ظامٗت الؼ٢اٍػ

ْالخدهُل الا٣ٌٗ2012٧ٓب، هاٞظ ها٠ً ( ْٖال٢تها بضاُٞٗت ؤلاهجاػ  اصًمي لضٔ َالب ٧لُاث  ظامٗت اإلال٪ ). ال٨ٟاءة الظاجُت اإلاضع٦ت 

ْالىٟؿُتزالض ببِكت،  ٍٓت  ٓم الترب  98-71)، 3( 13، مجلت الٗل
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