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فاعلية برنامج تدريبي لدمج مهارات التفكري 
التباعدي يف تدريس املقررات الرتبوية لدى 

 عينة من طلبة كلية الرتبية جامعة امللك فيصل
 *زينب عبد الرازق غريب عبد هللا

 

 

بي بغهامج كضاصالخالُت ئلى ئ الضعاؾت َضًذ امللخص_ ت اإلاِغعاث بلع مدخىي  طمً الخٌٕحر مهاعاث صمج ؾلىبأ ىكل ُائم جضٍع  التربٍى

بي البرهامج زغأ ُُاؽو  ًُصل اإلالٗ بجاملت التربُت ٔلُت ػلبت لضي الخٌٕحر مهاعاث لخىمُت  هجاػلل  الضاًم) الخابلت اإلاخوحراثكلى  الخضٍع

ت اإلاِغعاث لبلع اإلالغفي ي اإلادخى  جِضًمو ( الىاُض الخٌٕحر مهاعاث – ِت التربٍى ت بؼٍغ ض مكُى ض وجدصُله اإلاخللم صاًلُت مً جٍؼ  وجٓإ

 بٖلُت والغابم الثالث ي اإلاؿخى  ػالب مً اػالب  ( 120) الضعاؾت كُىت حجم بلىو  .هآدؿاب في للمخللم يؤلاًجاب والضوع  اليكؽ الخللمكلى 

  جِؿُمهم جم ًُصل اإلالٗ حاملتفي  التربُت
 

بُت مجمىكت مجمىكخحنئلى  ككىائُا  الخأٓض وجم( 60) ُىامها طابؼت ومجمىكت( 60) ججٍغ

 واإلاخوحراث الضًمىهغاًُت الخصائص في ؾىاء اإلاجمىكخحن بحن الخٖاًإ قغوغ لخدُِّ الِبلي بالُِاؽ الخابلت اإلاخوحراث جٖاًإ مً

بي البرهامجمً  الضعاؾت صواثأ وجٖىهذ .الخابلت هجاػ لل  الضاًلُت مُِاؽو  ]. 20] الكغقي كضاصمً ئ الىاُض الخٌٕحر مهاعاث ازخباعو  الخضٍع

 اإلاجمىكت بحن ئُتئخصا صاللت طاث ًغوَ وحىص ئلى الضعاؾت هخائج. وأقاعث  2002 كؼُت، مُِاؽ مً واإلاؼىع  ،[19] هىُماث كضاصئ مً

بُت بُت اإلاجمىكت لصالح الىاُض الخٌٕحر مهاعاث في البلضي الُِاؽ في والظابؼت الخجٍغ بي للبرهامج حلغطذ التي الخجٍغ  الضعحت في الخضٍع

ٔان الٌغكُت بلاصألا حمُم وفي الٖلُت  صاللت طاث ًغوَ وحىص جبحن ٓما  للبرهامج يًجابؤلا  الخأزحركلى  ًض٘ مما ٓبحر الخأزحر حجم و

 الٌغكُت اإلاهاعاث حمُم وفي تالٖلُ الضعحت في الىاُض الخٌٕحر مهاعاث في والبلضي الِبلي الُِاؽ بحن( 0001) مؿخىي  كىض ئُتئخصا

ٔان البلضي الُِاؽ لصالح  وحىص ئلى الثالث بالٌغض اإلاخللِت لىخائجوأقاعث ا .للبرهامج الٕبحر الخأزحركلى  ًض٘ مما ٓبحر الخأزحر حجم و

  جلِىا الظًً الؼلبت بحن هجاػؤلا  صاًلُت مؿخىي  جدؿحن في( 00001) مؿخىي  كىض ئُتئخصا صاللت طاث ًغوَ
 

با  مهاعاث جىمُت في جضٍع

بُت اإلاجمىكت بحن الخٌٕحر  بُت اإلاجمىكت لصالح الظابؼت اإلاجمىكتو  الخجٍغ  إلاُِاؽ الٌغكُت بلاصألا حمُم وفي الٖلُت الضعحت في الخجٍغ

 وفي الٖلُت الضعحت في هجاػلل  الضاًلُت مخوحركلى  (00001) مؿخىي  كىض صالت( ث) ُُم حمُم نٓما بُيذ الىخائج أ  .هجاػلل  الضاًم

بُت اإلاجمىكت صاًغ أ اؾخجاباث بحن الٌغكُت بلاصألا حمُم  الخىصُاث البلضي الُِاؽ لصالح والبلضي الِبلي الُِاؽ في الخجٍغ

 اإلاِغعاث مدخىي  طمً الخٌٕحر مهاعاث صمجكلى  حؿاكضَم للمللمحن صلتأ كضاصبا الباخثت أوصذ الضعاؾت هخائج طىء في. وواإلاِترخاث

٘  الضعاؾُت بُت صوعاث وجىـُم الخٌٕحر حلأ مً الخللم ؾلىبأئلى  بالخلِحن الخللم ؾلىبا مً للخدى  الخٌٕحر بغامجكلى  للمللمحن جضٍع

 .صعوؾهم جضَعـ في وجؼبُِها منها لالؾخٌاصة

بي،  الكلماث املفخاحيت: ت، حاملت اإلالٗ ًُصل.مهاعاث الخٌٕحر الخباكضي، اإلاِغعاث بغهامج جضٍع  التربٍى
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 املقرراث جدريس في الخباعدي الخفكير مهاراث لدمج جدريبي برهامج فاعليت

 فيصل امللك جامعت التربيت كليت طلبت من عينت لدي التربىيت
 قدمتامل .1

ىا ؾؿه صًيألخٌٕحر لِـ خضًث اللصغ ًِض أعس ى ئن الاَخمام با     

الخٌٕحر والخأمل ئلى  صكاها خُثبىائه أالخىٍُ وعسخ مهاعاجه في كِ٘ى 

صواع الٌاكلت للمبضكحن في َمُت الٕبحرة وألا وللل ألا  .والخضبغ وخثىا كلُه

ٔاًت اإلاجاالث ًىحب كلى الباخثحن أن نهظت وجِضم  اإلاجخملاث في 

 
 
للضعاؾاث اإلاخللِت بدىمُت مهاعاث الخٌٕحر في حمُم  ًىحهىا اَخماما

وفي زظم الٕم الهائل مً اإلاكأل التي جٌغض هٌؿها  ،اتهامؿخٍى

ت  هدُجت الاهٌجاع اإلالغفي الهائل في مسخلٍ اإلاجاالث الللمُت والتربٍى

ا، ًِض أصبدوالاحخماكُت والاُخصا جىمُت مهاعاث الخٌٕحر  ذصًت وهحَر

طغوعة خخمُت للخولب كلى اإلاكٕالث التي أصبدذ أخض اإلاالمذ الغئِؿت 

 ].10203لللصغ الخالي ]

ومً زال٘ اإلاغاحلت اإلاخلمِت ألصبُاث حللُم الخٌٕحر ًـهغ بىطىح        

ضعاث ُابلت للخللم ٓأي مهاعة أزغي مً زال٘  أن للخٌٕحر مهاعاث ُو

بُت اإلاىاؾبت، ولهظا ػاص الاَخمام اللالمي بمىطىق  ئكضاص البرامج الخضٍع

 ً مهاعاث الخٌٕحر بكٖل ملخىؾ في كِض الثماهِىاث مً الِغن اللكٍغ

بُت  وجمثل طلٗ الاَخمام في الٕثحر مً هماطج الخٌٕحر والبرامج الخضٍع

والبدىر والضعاؾاث التي حؿاكض كلى النهىض بهظا اإلاجا٘ الخُىي 

ٍغ ومً َظٍ الضعاؾاث: صعاؾت الفي ]وجؼ [ 5صعاؾت ُؼامل ]و [، 4ٍى

ل ]و   ].7] صعاؾت ؾلُضو [، 6صعاؾت إلاآؿٍى

غي كلماء التربُت أن حللُم الؼالب مهاعاث الخٌٕحر ًجللهم          ٍو

ً كلى الخلامل مم مسخلٍ اإلالاعي واإلاللىماث بكٖل  ي ئًجابُاصٍع

بظاتها مثل بُِت اإلاِغعاث ؾىاء جم حللُمها كلى قٖل ماصة مؿخِلت 

بُت اإلاسخلٌت التي  الضعاؾُت ألازغي مً زال٘ الىماطج والبرامج الخضٍع

، ومً أبغػ َظٍ البرامج صي بىهى طلها كلماء مسخصحن في َظا اإلاجا٘و 

ى –ٔىؾخا – ٔالُٗ، أو مً زال٘ مىـىع الخللُم مً أحل الخٌٕحر َو

ـ مدخىي ٌلخمض كلى حللُم مهاعاث الخٌٕحر بكٖل طمني في  ؾُاَ جضَع

اإلااصة الضعاؾُت أو مً مىـىع صمجها مباقغة في اإلاىاص الضعاؾُت )الللىم 

اطُاث – ٔاًت  - اللواث –الاحخماكُت  -الٍغ ا في  الللىم ؤلاوؿاهُت( وهحَر

 ].8] الضعاؾُت اثؿخٍىاإلا

ت الخأُٓض      كلى  لظا ًجب كىض ئكضاص الؼالب في الٖلُاث التربٍى

تهم بأَمُت مه بهم كلى الخسؼُؽ ملًغ ٌُُت جىمُتها وجضٍع اعاث الخٌٕحر ٓو

م مؿخىي الؼالب الٌٕغي  والخىـُم ألوكؼت جىمى مهاعاث الخٌٕحر لًغ

ت التي جضًلهم للخدغع  لؼػ طلٗ البِئت الضاًلت واإلاكُى واللِلي َو

ض أٓض كلى أَمُت حللم مهاعاث الخٌٕحر  ُت، ُو الٌٕغي وزغاء ألابيُت اإلالًغ

ت ٓثحر مً الباخثحن [ 11ضعاؾت ٔىجً ]ٓ .في اإلاجاالث الىٌؿُت والتربٍى

وان ]و [ 10صعاؾت ٔىالصو ]و [ 9] صعاؾت جِكمان وآزغونو  [ 12صعاؾت َػ

اًىحزو [ 13صعاؾت الِظاة ]و   ].14] صعاؾت حىهؼ َو

ض ًٖىن حللُم مهاعاث الخٌٕحر طمً مدخىي الضعوؽ الُىمُت           ُو

ت  ـ اإلاِغعاث التربٍى ًإصي لخللم أًظل لهظا اإلادخىي زاصت في جضَع

خمدىع َظا  ؿها ٍو غ في أؾالُب كغطها وجضَع ض مً الخؼٍى التي جدخاج إلاٍؼ

ـ بلع  البدث خ٘ى جبنى مىهج الضمج في حللُم الخٌٕحر مً زال٘ جضَع

م التربىي واإلاىاهج وػَغ اإلاِغعاث الترب ت )كلم الىٌـ التربىي والخٍِى ٍى

ـ( طمً بغهامج ؤلاكضاص التربى  ي الخاص بٖلُاث التربُت وطلٗ الخضَع

حل جىمُت مهاعاث الخٌٕحر الخباكضي لالهخِا٘ بالخللُم مً حللُم أمً 

ظا َى اإلاىحى الظي جخبىاٍ مدخىي ئلى  حللُم مهاعاث الخٌٕحر اإلاىخج َو

ُاؽ مغصوص طلٗ كلى بلع اإلاخوحراث الشخصُت مثل التربُت الخ ضًثت ُو

  .ومهاعاث الخٌٕحر الىاُض هجاػ الضاًم لل 

 مشكلت الدراست .2

م مً صعحت ؤلازاعة والجظب للخبراث الصٌُت       ئن حللُم الخٌٕحر ًًغ

جلل صوع الؼلبت   ئًجابٍو
 
ىلٕـ في جدؿً مؿخىاَم  ُا اكال ٍو ًو

 
 
ًان ًىائض حللُم  الخدصُلي وجدُِّ ألاَضاي الخللُمُت، وكمىما

الخٌٕحر كضًضة منها مىٌلت طاجُه للؼالب مثل جىمُت الىِض والىعي 

ضعاتهم  بالظاث وػٍاصة مؿخىي الضاًلُت وجىمُت ُضعاتهم ؤلابضاكُت ُو

ت ومىٌل ت احخماكُت كامت مً كلى خل اإلاكٕالث، وئهخاج حضًض للملًغ

ُحن وجدُِّ الصخت الىٌؿُت للؼلبت وػٍاصة ئًجابئكضاص مىاػىحن 

اصة مهاعاث الخٌٕحر  ملضالث ؤلاهخاج. لظلٗ وحهذ حهىص اإلاجخملاث لٍؼ

ثٌذ حهىصَا الخللُمُت  اثمؿخٍىؤلابضاعي في  الخللُم اإلاسخلٌت ٓو

ت والبدثُت إلًجاص بِئت حللُم مثالُه مً قأنها ئٓؿ اب مهاعاث والتربٍى

الخٌٕحر مً زال٘ اإلاىاهج الضعاؾُت بكغغ جىاًغ اإلاِىماث الالػمت، 

ض ٔل مً حغوان ٓإ [ كلى أن بىاء اإلاىاهج الضعاؾُت 16الجالص ]و [،15] ٍو

 
 
ت ًاكله وهاجخت مثل جضٍعب  وجصمُمها ئبضاكُا له مغصوصاث جغبٍى

 .اللِل كلى الخٌٕحر والخأمل والخداوع 

الاَخمام ئلى  الخالُت اؾخجابت للخاحت اإلالخت وجأحي ًٕغة الضعاؾت      

الؼلبت اإلاللمحن بالٖلُاث  يلض اتهامؿخٍىبدىمُت مهاعاث الخٌٕحر بجمُم 

ت خُث بُيذ بلع الضعاؾاث أن مؿخىي مهاعاث الخٌٕحر  التربٍى

[ 17] إلاللمحن في ألاُؿام الللمُت طلٍُؤلابضاعي لضي الؼلبت ا

خمدىع َظا البدث خ٘ى جبنى مىهج  الضمج في حللُم الخٌٕحر مً زال٘ ٍو

م التربىي  ت كلم الىٌـ التربىي والخٍِى جضَعـ بلع اإلاِغعاث التربٍى

ـ الللىم( طمً بغهامج ؤلاكضاص التربىي الخاص  واإلاىاهج وػَغ جضَع

ُاؽ  بٖلُاث التربُت وطلٗ مً أحل جىمُت مهاعاث الخٌٕحر الخباكضي ُو

 هجاػ الضاًم لل  ل:مغصوص طلٗ كلى بلع اإلاخوحراث الشخصُت مث

مً زال٘ بىاء وجؼبُّ بغهامج لخىمُت مهاعاث  ومهاعاث الخٌٕحر الىاُض،

بت، وجخدضص مكٖلت الضعاؾت الخالُت في مداولت  الخٌٕحر ألاؾاؾُت واإلآغ

 :الخدِّ مً ًغوض الضعاؾت الخالُت

 أ. فروض الدراست

ئُت بحن مخىؾؽ صعحاث أًغاص ئخصاجىحض ًغوَ طاث صاللت  -1

بُت والظابؼت في الخٌٕحر الىاُض ومهاعاجه في الُِاؽ  اإلاجمىكت الخجٍغ

بُت  .البلضي لصالح أًغاص اإلاجمىكت الخجٍغ

ئُت بحن مخىؾؽ صعحاث الُِاؽ ئخصاجىحض ًغوَ طاث صاللت  -2

بُت  يضــه لــاعاجــض ومهـــاُــغ الىـــي الخٌُٕـــضي ًـــي والبلــالِبل  اإلاجمىكت الخجٍغ
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 .الُِاؽ البلضيلصالح 

ئُت بحن مخىؾؽ صعحاث أًغاص ئخصاجىحض ًغوَ طاث صاللت  -3

بُت والظابؼت في الضاًم لل  وأبلاصٍ في الُِاؽ  هجاػ اإلاجمىكت الخجٍغ

بُالبلضي لصالح مخىؾؽ صعحاث أًغاص اإلاجمىكت   ت.الخجٍغ

ئُت بحن مخىؾؽ صعحاث أًغاص ئخصاجىحض ًغوَ طاث صاللت  -4

بُت ف  هجاػ ي الُِاؽ الِبلي والبلضي في الضاًم لل اإلاجمىكت الخجٍغ

 .لصالح مخىؾؽ صعحاث الُِاؽ البلضي

 أىداف الدراست ب.

بي ُائم كلى ئ -1 ؾلىب صمج مهاعاث الخٌٕحر طمً أكضاص بغهامج جضٍع

ت لخىمُت مهاعاث الخٌٕحر لضي ػلبت ٔلُت  مدخىي  بلع اإلاِغعاث التربٍى

  .التربُت بجاملت اإلالٗ ًُصل

بي كلى اإلاخوحراث الخابلت )الضاًم ُُاؽ  -2 ًاكلُت البرهامج الخضٍع

 (.مهاعاث الخٌٕحر الىاُض – هجاػلل 

ت  دخىي جِضًم اإلا -3 ِت مكُى ت بؼٍغ اإلالغفي لبلع اإلاِغعاث التربٍى

ض كلى الخللم اليكؽ والضوع  ض مً صاًلُت اإلاخللم وجدصُله وجٓإ جٍؼ

ت وجمثلها واًجابؤلا    .لخلمّ ًيها وجؼبُِهاي للمخللم في آدؿاب اإلالًغ

  اىميت الدراست ج.

باث حؿاكض في جىمُت مهاعاث الخٌٕحر اإلاىخج في  -1 جِضًم أوكؼت وجضٍع

ئػاع ٔل ماصة مً اإلاىاص التي حؿخسضمها الضعاؾت وهي )كلم الىٌـ 

م التربىي  –التربىي  ـ( مً زال٘ البرهامج  –الخٍِى مىاهج وػَغ الخضَع

 .اإلاِضم

لِاء الظىء كلى أَمُت صمج مهاعاث ئحؿاكض هخائج الضعاؾت في  -2

ٔاهذ الخٌٕحر في حمُم اإلاِغعاث التي جِضم لؼالب ٔلُاث التربُت ؾىاء  أ

ت أو مىاص ؤلا  ممىاص الخسصص أ  .كضاص اللاماإلاىاص التربٍى

ـ  -3 جِضًم صلُل للظى َُئت الخضَعـ بٖلُت التربُت جىحهه لخضَع

ـ اإلاِغعاث )كلم الىٌـ التربىي مهاعاث الخٌٕحر مً زال  - ٘ جضَع

م التربىي  بُت  –الخٍِى خظمً أوكؼت جضٍع ـ( ٍو مىاهج وػَغ الخضَع

 .تالخالُ الضعاؾتها تللمللمحن حكمل اإلاهاعاث التي جظمى

  حدود الدراست د.

ت: جدضصث بلُىت الضعاؾت وهي )  120أ( الخضوص البكٍغ
 
مً ػالب  ( ػالبا

 .الثالث والغابم بٖلُت التربُت حاملت اإلالٗ ًُصل ؿخىي اإلا

 .ب( الخضوص اإلاٖاهُت: ٔلُت التربُت /حاملت اإلالٗ ًُصل

ج( الخضوص الؼماهُت: الٌصل الضعاس ي ألا٘و لللام الجامعي 

 َـ1433/1434

ص( الخضوص اإلاىطىكُت: اُخصغث الضعاؾت الخالُت كلى ُُاؽ ًاكلُت 

بي لخىمُت مهاعاث ال ٔل مً  مؿخىي خٌٕحر الخباكضي كلى بغهامج جضٍع

الثالث  ؿخىي ػلبت اإلا ي، ومهاعاث الخٌٕحر الىاُض لضهجاػصاًلُت ؤلا 

 .والغابم بٖلُت التربُت حاملت اإلالٗ ًُصل

  مصطلخاث الدراست ه.

ِه مً ػَغ الخٌٕحر إلهخاج أٓبر كضص ممًٕ  أ( الخٌٕحر الخباكضي: َى ػٍغ

ّ جٌدص اإلاكٖلت مً  ػواًا مخلضصة بما ًدىاؾب مم مً ألاًٖاع كً ػٍغ

 ].18] ُضعاث الٌغص وزبراجه

ِصض به: ؤلاحغاءاث وألاوكؼت اإلاؿخسضمت في  بي ٍو ب( البرهامج الخضٍع

ت )كلم الىٌـ التربىي  م للمِغعاث التربٍى  - الخسؼُؽ والخىٌُظ والخٍِى

م التربىي  ـ( لخللُم الؼلبت اإلاللمحن مهاعاث  - الخٍِى مىاهج وػَغ جضَع

ٓبر كضص ممًٕ مً ألاًٖاع كً أهخاج ئكلى  لخباكضي التي حلخمضالخٌٕحر ا

ّ جٌدص اإلاكٖلت مً ػواًا مخلضصة بما ًدىاؾب مم ُضعاث الٌغص  ػٍغ

وزبراجه حشجُم اإلاللم للؼلبت كلى ػغح ألاؾئلت خ٘ى اإلاللىماث 

وألاًٖاع اإلالغوطت، ومؿاكضتهم كلى ٌُُٓت جدضًض الاًتراطاث، وبىاء 

هم اللالُاث بحن الخىاصر ألاًٖاع وآلاعاء  اللضًضة والضًاق كنها، ًو

 .وألاًٖاع اإلاسخلٌت

ِصض بها اإلاِغعاث التي جضعؽ لؼالب ٔلُاث  ت: ٍو ج( اإلاِغعاث التربٍى

 التربُت طمً البرهامج اللام إلكضاص اإلاللمحن

ٍ مُِاؽ الضاًم لل  ىوجدبن :هجاػص( الضاًم لل   هجاػ الضعاؾت حلٍغ

ٔالخالي: الضاًم لل [ وا19كلُماث ]و  هىُماث كباعة كً  هجاػ لظي خضصٍ 

ضًله الُِام بىاحباجه ئلى  بىاء اًتراض ي مخلضص ألابلاص ًىحه الٌغص ٍو

بضُت وهـام واؾخِاللُت واللمل كلى جسؼي اللِباث التي جصاصًه 

والخولب كلُه مما ًبث الثِت والؼمأهِىت في هٌؿه بهضي بلىن ملاًحر 

بت منها والبلُضةالامخُاػ وجدُِّ ألاَضاي اإلاؿ وحلغي  .خِبلُت الٍِغ

  هجاػ صاًلُت ؤلا 
 
بالضعحت التي ًدصل كليها الٌغص كلى مُِاؽ  ئحغائُا

 .هجاػصاًلُت ؤلا 

ه  :ٌ( الخٌٕحر الىاُض جلتزم الضعاؾت بمٌهىم الخٌٕحر الىاُض ٓما كًغ

أن  ي [ ملض اإلاُِاؽ اإلاؿخسضم في َظٍ الضعاؾت والظي ًغ 20الكغقي ]

ًخمثل في ُضعة الٌغص كلى الٌدص الضُُّ للمىاٍُ التي الخٌٕحر الىاُض 

مها واؾخسالص الىخائج منها حًخلغض، والخمُ ا وجٍِى ز بُنها وجٌؿحَر

 
 
  .باإلاىطىكُت والخُاص ملتزما

 
لغي الخٌٕحر الىاُض ئحغائُا بالضعحت التي  َو

 .ًدصل كليها الٌغص كلى مُِاؽ الخٌٕحر الىاُض

 إلاطار النظري  .3

 ا( الخٌٕحر

ٍ اللام       حن خ٘ى الخلٍغ جباًيذ وحهاث هـغ الللماء والباخثحن التربٍى

 
 
ٌاث مسخلٌت اؾدىاصا ت أؾـ وائلى  للخٌٕحر، ئط ُضمىا حلٍغ ججاَاث هـٍغ

ُت زاعحُت، وآزغون مخلضصة، ًمنهم مً  ه كلى أهه كملُت ؾلٓى كًغ

ُت صازلُت ٍمًٕ اؾخلغاض كضص مً أَم و  .ًغون أهه كملُت ملًغ

ٌاث  ٘ الخلٍغ حلٍغٍ ئلى  التي جىاولذ الخٌٕحر بهضي مِاعهتها والىصى

ُِي للخٌٕحر  :جًى

1-  ٍ [ خُث ًغي أن الخٌٕحر َى اللملُت التي ًماعؽ 21صًبىهى ]حلٍغ

ٔاء  خظمً الِضعة كلى اؾخسضام الظ ٔاء مً زاللها وكاػه ٍو الظ

آدكاي مخبصغ أو ئلى  أعض الىاُم، مثلما ٌكحر ئلى  اإلاىعور، وئزغاحه

٘ مخأن   .الهضيئلى  للخبرة مً أحل الىصى

2-  ٍ [ خُث ًغي أن الخٌٕحر َى اإلالالجت اللِلُت 22ٔىؾخا ]حلٍغ

للمضزالث الخؿُت بهضي حكُٕل ألاًٖاع، مً أحل ئصعاْ اإلاثحراث 

 .الخؿُت والخٕم كليها

3-  ٍ ل ]حلٍغ ًغي أن الخٌٕحر بملىاٍ البؿُؽ، ًمثل خُث [ 23باٍع

إلاثحر لتي ًِىم بها الضمان كىض حلغطه ؾلؿلت مً اليكاػاث اللِلُت ا

 ّ خضي الخىاؽ الخمـ، أما بملىاٍ ئما، بلض اؾخِباله كً ػٍغ

ٍ أو الخبرة  .الىاؾم ًهى كملُت بدث كً اإلالنى في اإلاُى

4-  ٍ ه كلى أهه جمثُل صازلي اه[ ًُلًغ24أوػحىص ]حاالحهاع و حلٍغ

 .لألخضار واإلاثحراث الخاعحُت اإلاىحىصة في البِئت
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ٌلغي الخٌٕحر كلى أهه كملُت طَىُت خُث [ 34ُؼامي ]ٍٍ حلغ  -5

ًخؼىع ًيها اإلاخللم مً زال٘ كملُاث الخٌاكل الظَني بحن الٌغص وما 

 ٘ ُت والىصى ئلى  ًٕدؿبه مً زبراث، بهضي جؼىٍغ ألابيُت اإلالًغ

لاث حضًضة  .اًتراطاث وجُى

6-  ٍ لغي الخٌٕحر كلى أهه ؾلؿلت مً 25بِؿٕذ وححربىج ]حلٍغ [ َو

اللملُاث التي ال ًمًٕ مكاَضتها مباقغة والتي جخظمً الخدٕم 

 .والخلضًل والبىاء كلى كملُاث الخمثُل الغمؼي الضازلي للٌغص

خه مىؾىكت كلم الىٌـ التربىي بأهه ٔل وكاغ طَني أو كِلي  -7 وكًغ

 مً ألاًٖاع جبلثه وجثحٍر مكٖلت أو مؿألت جدخاج
 
خل، ئلى  ًخظمً ؾُال

ئطا ؾبِخه مكٖلت جخدضي كِل الٌغص. ًالخٌٕحر مٌهىم  ًهى ال ًدضر ئال 

 هحر مىـم مً ألاًٖاع والصىع 
 
 أو جىاعصا

 
اًتراض ي ًخظمً ؾُال

اث والاهؼباكاث اللالِت في الظًَ ]  ].26والظٍٓغ

 مً صلىبت         
 
ٌاث الؿابِت ما جم جأُٓضٍ ؾابِا ض الخلٍغ وجٓإ

 .جدضًض مٌهىم الخٌٕحر وحلضص أبلاصٍ وحكابٕها

  :ب( جصيٌُاث الخٌٕحر

هاعث ]       ٗ ولٓى  اثمؿخٍىئلى  أهه ًمًٕ جصيٍُ الخٌٕحر  [27ًغي ٍٓغ

جصيٍُ ئلى  خؿب صعحت حلُِض ٔل همؽ مً أهماغ الخٌٕحر اإلاسخلٌت

ُت  : همؼحن َمائلى  الخٌٕحر خؿب صعحت حلُِضٍ وكمّ ملالجاجه اإلالًغ

:
 
خمحز َظا الىمؽ ببؿاػت اإلاىطىكاث التي  أوال همؽ الخٌٕحر الؿؼحي: ٍو

 ٓما َى الخا٘ في 
 
 ٓبحرا

 
حكول جٌٕحر ؤلاوؿان بدُث ال جخؼلب حهضا

ٔالخٌف والخظٓغ أو الاؾترحاق، وخل  أقٖا٘ الخٌٕحر ألاؾاؾُت 

اإلاكٕالث البؿُؼت، ومماعؾت الخِلُض بصىعة بؿُؼت ال جخؼلب 

 .اإلالالجت اللمُِت

 
 
ُت ملِضة  :زاهُا ماعؽ الٌغص َىا كملُاث ملًغ همؽ الخٌٕحر اللمُّ: ٍو

، مم  ٔاالؾخيخاج، والاؾخضال٘، وؤلابضاق، والىِض، والخدلُل، والدؿا٘ؤ

الخلمّ في صالالث ماصة الخٌٕحر، بهضي الخص٘ى كلى مىخج ًخمخم 

 .بضعحت كالُت مً الخلمّ

  :ج( أهماغ أو أقٖا٘ الخٌٕحر

ض اللضًض مً         ت والىٌؿُتجٓإ وحىص جصيٌُاث ئلى  الضعاؾاث التربٍى

ّ أقٖاله اإلاخىاؿغة أو أهماػه واإلاىهجُاث اإلاخلضصة له،  كضًضة للخٌٕحر ًو

ألاقٖا٘ ألاولُت وألاقٖا٘ ئلى  ومً جصيٌُاث أقٖا٘ الخٌٕحر جِؿُمه

بت، أو ألاقٖا٘ الؿؼدُت واللمُِت،  مً َىا ًؿِخم اؾخلغاض اإلآغ

 :ٔالخالي قٖا٘ صون الاكخماص كلى ملُاع مدضص وهيأَم َظٍ ألاهماغ أو ألا 

  الخٌٕحر الخس ي -1

  الخٌٕحر اإلااصي -2

 الخٌٕحر اإلاىؼِي  -3

  الخٌٕحر الخدلُلي  -4

ُبي  -5   الخٌٕحر التٓر

 الخٌٕحر الخمُحزي  -6

  الخٌٕحر اإلاجغص -7

 الخٌٕحر الاؾخِغائي -8

 الخٌٕحر الاؾخيباػي -9

  الخٌٕحر الاؾخٕكافي -10

  الخٌٕحر الخباكضي -11

 الخٌٕحر الخِاعبي -12

 الخٌٕحر الىاُض -13

  الخٌٕحر ؤلابضاعي -14

  الخٌٕحر الجاهبي -15

  الخٌٕحر اللامىصي -16

  الخٌٕحر الخأملي -17

  الخٌٕحر ما وعاء اإلالغفي -18

 ].15,28]  الخٌٕحر كالي الغجبت -19

 :ص( مهاعاث الخٌٕحر

ُت [ 29ٌٓافي ]و  جغي ألاكؿغ      أن الخٌٕحر مىـىمت مً كملُاث ملًغ

ب والخىمُت ٓما  مخماًؼة ومخٌاكلت وأنها ُابلت للمالخـت والُِاؽ والخضٍع

 .أنها ُابلت لالزتزا٘

ض خضص ماعػاهىا ]       اثمؿخٍى[ في همىطحه ألبلاص الخللم زمؿت 30ُو

مً مهاعاث الخٌٕحر التي ًيبغي ملالجتها طمً أي حهض قامل لخضَعـ 

بت والضُُِت للملُت  الخٌٕحر لدؿاكض اإلاللمحن كلى ًهم الجىاهب اإلآغ

جضَعـ الخٌٕحر، بدُث ال جضعؽ بكٖل مىٌصل، بل ًيبغي كلى اإلاللم 

بت وهي  :أن ًضكم بها كملُاث الخٌٕحر اإلآغ

 :مهاعاث الخٌٕحر ألاؾاؾُت وهي1

 (.جدضًض ألاَضاي –أ( مهاعاث الخدضًض )جدضًض اإلاكٕالث 

 (.صُاهت ألاؾئلت –ب( مهاعاث حمم اإلاللىماث )اإلاالخـت 

 (.الاؾخضكاء –ج( مهاعاث الخظٓغ )الترمحز 

 (.الخمثُل –الترجِب  –الخصيٍُ  –ص( مهاعاث الخىـُم )اإلاِاعهت 

اللالُاث جدضًض  –ٌ( مهاعاث الخدلُل )جدضًض الخصائص واإلاٖىهاث 

 (.جدضًض ألازؼاء –جدضًض ألاًٖاع ألاؾاؾُت  –وألاهماغ 

غ الٌٕغة-الخيبإ –و( اإلاهاعاث الخىلُضًت )الاؾخيخاج   (.جؼٍى

 .ئكاصة البىاء –ػ( مهاعاث 

 (.الخأٓض - ح( مهاعاث الخُُِم )جدضًض اإلادٖاث

بت وهي -2  :مهاعاث الخٌٕحر اإلآغ

ً اإلابضأ ج( ا ً اإلاٌهىم ب( جٍٖى  .لٌهم. ص( خل اإلاكٕالثأ( جٍٖى

 .ٌ( اجساط الِغاع و( البدث ػ( الصُاهت. ح( الخؼاب اللٌـي

 (.مهاعاث الخٌٕحر اإلاىخج )الخٌٕحر الىاُض، والخٌٕحر الابخٖاعي  -3

 مهاعاث الخٌٕحر الىاُض والخٌٕحر ؤلابضاعي وجخجه مهاعاث الخٌٕحر الابخٖاعي 

 ]الخىلُض، ئال أن الازىحن ًٕمالن بلظهما ئلى 
 
لمالن ملا  ].30البلع َو

ت وهي جخظمً مٖىهحن َما -4  :مهاعاث ما وعاء اإلالًغ

ت باللملُاث اللِلُت والخدٕم ًيها وهي جخٖىن مً زالز  تأ( مهاعة اإلالًغ

  .الخُُِم والخسؼُؽ والخىـُم :هي كىاصغ 

ت بالظاث والخدٕم ًيها وهي جخٖىن مً زالز ب(  :هي كىاصغ  تمهاعة اإلالًغ

  .ججاَاث والاهدباٍالالتزام والا

ـ مهاعاث  -5 اإلاهاعاث اإلاخللِت بمدخىي صعاس ي ملحن بملنى أن جضَع

ت  سخص َظا البلض باإلالًغ الخٌٕحر حؼء مخٖامل مم اإلاِغع الضعاس ي ٍو

 مً أبلاص الخٌٕحر
 
 عئِؿُا

 
لخبر بلضا  .بمجا٘ مدخىي ملحن َو

لخمض همىطج أبلاص الخللم كلى همىطج الخللُم الخلاووي،  وهمىطج َو

ؼ خ٘ى اإلاكٕالث لخدُِّ أبلاص الخللم التي ًؼغخها  الخللُم اإلاخمٓغ

 ].31الىمىطج ]
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اجه ٌ(   :أزؼاء الخٌٕحر وملُى

ض صي بىهى ]       [ أن ألاػٌا٘ بكٖل زاص ًغجٕبىن الٕثحر مً 21ًٓإ

أزؼاء الخٌٕحر، التي ًجب كلى اإلاغبحن الاهدباٍ لها ومداولت ججىبها بهضي 

غ ألا  ؼ أقٖا٘ الخٌٕحر اإلاىؼِي طمان جدٍغ ػٌا٘ مً الخٌٕحر الخاػئ وحلٍؼ

ض لخصذ ُؼامي  واإلادؿّ لخٖىن مسغحاث الخٌٕحر واُلُت ومٌُضة، ُو

 :ألازؼاء التي ًمًٕ للمللم اعجٖابها وهي [34]

  الخدحز -1

  الؿلم الؼمني -2

ؼ خ٘ى الظاث -3   الخٌٕحر اإلاخمٓغ

  الخٕبر والوغوع -4

  ألاخٖام ألاولُت -5

  الخٌٕحر اإلاظاص -6

  اهضماج الظاث -7

اث 33ًُ[ وؾخحرهبرج ]32بِىما خضص حغوان ]         :ما ًلي[ جلٗ اإلالُى

  .واهسٌاض اإلاثابغة والؼمىح هجاػ أ( جضوي مؿخىي الضاًلُت للخللم وؤلا 

  .ب( اؾخسضام اإلاهاعاث الخاػئت في مىاٍُ الخللم

ل ألاًٖاع  ُاث ئلى  ج( كضم الِضعة كلى جدٍى   .كملُتؾلٓى

حز كلى اللملُاث وؤلاحغاءاث اإلادضصة مً ُبل اإلاللم للخللم أٓثر  ص( التٓر

حز كلى اإلاىخج النهائي لألًٖاع  .مً التٓر

ٌ( مكٖلت اإلاباصعة واإلاباصأة في مىاٍُ الخٌاكل والىِاف الصٌي هدُجت 

  .الخىي مً الىِض والخُُِم

حز ا حز وحكدذ الاهدباٍ وجٓغ إلاىاهج والٕخب و( كضم الِضعة كلى التٓر

اإلاضعؾُت كلى ًلؿٌت مٌاصَا أن خكى كِ٘ى الؼلبت باإلاللىماث ٌُٓل 

  .بدىمُت الخٌٕحر

حز كلى صوع اإلاللم ٓىاُل للمللىماث   .ػ( التٓر

ب الٖافي الظي ًخلِاٍ ػلبت ٔلُاث التربُت  ح( كضم الاَخمام والخضٍع

حز في وجأَُل اإلاللمحن كلى ػغائّ واؾتراجُجُاث حللُم الخٌٕحر، الت ٓر

الىـام التربىي اإلاضعس ي أو الجامعي كلى جدُِّ ألاَضاي واإلاهاعاث 

ُت الضهُا كلى خؿاب مهاعاث الخٌٕحر الللُا مثل مهاعاث الخٌٕحر  اإلالًغ

  .الىاُض وؤلابضاعي وما وعاء اإلالغفي

  :حللُم الخٌٕحر -و

 بحن الللماء واإلاغبحن بسصىص      
 
أؿهغث الضعاؾاث أن َىالٗ ئحماكا

ت لضي حمُم أًغاص اإلاجخمم وفي ط غوعة حللُم وجؼىٍغ اإلاهاعاث الخٌٕحًر

ت زاصت لضي ػلبت اإلاضاعؽ والجاملاث وطلٗ  حمُم اإلاغاخل اللمٍغ

 ،
 
بهضي بىاء حُل مٌٕغ آزظًً باالكخباع أن َظٍ اإلاهاعاث ال جىمى جلِائُا

ض طلٗ صي بىهى ] ٓإ [ أهه ًمًٕ حللُم الخٌٕحر، ألن الخٌٕحر ًبؿؽ 21ٍو

جب أن هىـغ ئلُه ٓلملُت ألا  قُاء واإلاىاٍُ وال ٌلمل كلى حلُِضَا ٍو

 .بؿُؼت وآلُت وأن طلٗ لً ًخم ئال مً زال٘ حللُم الخٌٕحر

[ بحن حللُم الخٌٕحر وحللُم مهاعاث الخٌٕحر، خُث 34وجمحز ُؼامي ]     

حلخبر حللُم الخٌٕحر مداولت لتهُئت الٌغص واإلاىاٍُ وجىـُم الخبراث 

التي جدُذ الٌغصت للمخللم للخٌٕحر الٌلا٘ وجىؿٍُ اللملُاث الظَىُت 

اإلاسخلٌت، أما حللُم مهاعاث الخٌٕحر ًخخظمً اكخباع الخٌٕحر مهاعة 

ب مما ًخؼلب ٓجم          ُم اإلاهاعاث ألازغي الِابلت للخللم والخضٍع

 حللُم اإلاخللم اؾتراجُجُاث وكملُاث طَىُت جدىاؾب واإلاهماث التي ًِىم 

 .بدىٌُظَا

ؼ لُبمان ]      ٓغ ت ما الظي ًمًٕ ًلله لخىلُض الخٌٕحر 35ٍو [ كلى ملًغ

ئبضاكُت كالي الغجبت وما الظي ًمًٕ ًلله لجلل التربُت هِضًت و 

ىص ي باصزا٘ الٌلؿٌت مُت، ٍو اإلانهاج اإلاضعس ي بدُث ًيكول ئلى  وجٍِى

ظا بضوعٍ ًدغطهم كلى الخٌٕحر  الؼلبت في ُظاًا وخىاعاث ًلؿٌُت، َو

ت الصٍ، خُث ًصغي الخالمُظ بلظهم بلع ئلى  كالي الغجبت في هًغ

لؼػ الخىاع والخأمل  ٌُ ، مما 
 
بىىن كلى أًٖاع بلظهم بلظا باخترام، ٍو

تبك  .أن اإلالًغ

ىـغ صي بىهى ]      مًٕ أن ئلى  [36ٍو ًُ الخٌٕحر كلى أهه مهاعة طَىُت 

خم طلٗ باكضاص اإلاىاٍُ،  م، ٍو
ّ
ب واإلاماعؾت والخلل جخدؿً بالخضٍع

ٕؿب الٌغص اإلاخللم اإلالاعي 
ُ
وجىـُم الخبراث اإلاىاؾبت، بدُث ج

زغي البدث كً مللىماث أئلى  واإلاللىماث التي جخٌاكل في طاجه، وجِىصٍ

ت حضًضة  منها ملًغ
 
 .أبلض وأكمّ، مىلضا

للب اإلاللم الضوع الغئِـ في جىمُت وتهُئت الجى الىٌس ي اإلاىاؾب       ٍو

حز كلى الخٌف   مً التٓر
 
ب كلى الخٌٕحر وحللم اؾتراجُجُاجه بضال للخضٍع

أن صوع اإلاللم في حللُم الخٌٕحر ًمًٕ ئلى  [34والخلِحن. وحكحر ُؼامي ]

 :٘أن ًخدِّ مً زال

ٔاهذ  -1 جؼوٍض الؼلبت بالخوظًت الغاحلت اإلاىاؾبت كً أصائهم ؾىاء 

ُت أو جصخُدُت لُبِى اإلاخللم في مؿاٍع الصخُذ هدى ئًجابئكالمُت 

  .جىمُت الخٌٕحر

2-  ٘ ئلى  ئمضاص اإلاخللم بالٌغص اإلاىاؾبت للخللم اإلاؿخِل وللىصى

 .ألاَضاي اإلاغحىة

حر ػغائّ واؾتراجُجُاث مىاؾبت  -3 للخلامل مم اإلاىاٍُ واإلاكٕالث جًى

ّ اإلاخللم أو ًؼلب مىه الخلامل ملها  .التي حلترض ػٍغ

       ً ت ووحهاث هـغ الللماء واإلإٌٍغ ض جباًيذ الاججاَاث الىـٍغ ُو

ض ؿهغ اججاَان عئِؿان لخللُم  خ٘ى الؼَغ اإلاىاؾبت لخللُم الخٌٕحر، ُو

مان مً بغامج حللُم مهاعاث الخٌٕحالخٌٕحر ٌلٕؿان هىك  :حر َو

ت مدضصة ال جغجبؽ  -1  بغامج جضَعـ الخٌٕحر مً زال٘ جىـُم أو هـٍغ

 بمنهاج مدضص وئهما جأحي مٕملت للمىاهج والٕخب اإلاضعؾُت مثل بغهامج

 ما (Lipmann) وبغهامج لُبمان  (De Bono)ضي بىهىالٖىعث ل
 
، وهالبا

خم جدُِّ جٖىن اإلاهاعاث التي ًضعب كليها الؼلبت مؿخِلت كً اإلانهاج، ٍو

أن ًخم حللُم مهاعاث الخٌٕحر بكٖل و الهضي في ًترة ػمىُت مدضوصة. 

مباقغ مً زال٘ مىاص حللُمُت ئطاًُت، بدُث ال ًخضازل حللم اإلاهاعاث 

مم حللم اإلادخىي، أو مً زال٘ مدخىي صعاس ي مىٌصل كً اإلاِغعاث 

[، ٓما ًمًٕ 37الضعاؾُت. أي أن ًخم حللُم الخٌٕحر ٓمنهاج مؿخِل ]

ِضًمه كلى قٖل وخضاث أو صعوؽ مخضعحت طمً ًترة الخصت ج

ؾخت وخضاث عئِؿت ئلى  صُُِت(. وجخىػق صعوؽ البرهامج 45الصٌُت )

وهي جىؾم ؤلاصعاْ، الخىـُم، الخٌاكل، ؤلابضاق، اإلاللىماث واإلاكاكغ، 

 ].32واللمل ]

بغامج خ٘ى مىطىكاث أو مِغعاث صعاؾُت مدضصة جِضم مم اإلانهاج  -ب 

ـ مً أحل جىمُت الخٌٕحر، مثل بغامج بُحر أو صلُل  اإلاللم لخٌلُل الخضَع

(Beyer) خُث أن مدخىي الضعؽ الظي حللم به مهاعاث الخٌٕحر َى ،

 
 
لت وؿبُا خم جدُِّ ألاَضاي كبر ًتراث ػمىُت ػٍى  .حؼء مً اإلانهاج، ٍو

 ًجب أن ُم الخٌٕحر ـاعاث حللــاٍ كلى أن مهــظا الاججـــاب َــض أصخــٓإــٍو      
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اض ألاػٌا٘، ٓأن ًضزل حللُم الخٌٕحر  جضزل في اإلانهاج اإلاضعس ي مىظ ٍع

م  برع أصخاب َظا الاججاٍ وحهت هـَغ اطُاث. ٍو في منهاج الِغاءة والٍغ

ٔان  ِت طاتها مهما  ا بالؼٍغ َؼ بأن اللملُاث اللِلُت ًخم حللمها وحلٍؼ

ظا الاججاٍ[38]اإلانهاج الضعاس ي  َى ما حؿخسضمه الضعاؾت الخالُت . َو

خُث ًدِّ الخضَعـ مً أحل جىمُت الخٌٕحر مً زال٘ اإلاىاهج 

 :الضعاؾُت ألاَضاي الخالُت

ٔاجه الاحخماكُت وػَغ آدؿابه  أ( ٌؿاكض اإلاخللم كلى جىمُت مضع

ت  .للملًغ

ِت  ت مم ػمالئه بؼٍغ ب( ٌؿاكض كلى صًم الخللم هدى الخٌاكل واإلاكآع

 .ًلالت

غ الضاًلُت ج( ٌؿاك ض اإلاخللم كلى الخٌٕحر في مىهج مدضص مما ًًى

غ الخٌٕحر في مجاالث أزغي   .اللالُت لخؼٍى

ٔاصًمي ملحن ًلؼم اإلاخللم كلى ًهم اإلاٌاَُم  ص( الخٌٕحر في مدخىي أ

 ].39والِىاهحن الخاصت في جلٗ اإلااصة الضعاؾُت ]

 :أؾالُب واؾتراجُجُاث حللُم الخٌٕحر وجىمُخه -ػ

لض اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخٌٕحر وأؾالُبه أخض الىاحباث       ٌُ

ت الصٍ لخىمُت مهاعاث الخٌٕحر ؾىاء ئهجاػ اإلاخىُم مً اإلاللم  َا في هًغ

في أوكؼت مىهجُت أو مىاٍُ كامت، وجدضر اللضًض مً كلماء الىٌـ 

كً ألاؾالُب والاؾتراجُجُاث اللامت التي جم اؾخسضامها في جىمُت 

خللمحن منها اؾتراجُجُاث جىمُت الخٌٕحر مً زال٘ جىحُه الخٌٕحر لضي اإلا

[ كلى أن ألاؾئلت الٌلالت ُاصعة 40ألاؾئلت الٌلالت، خُث أٓض قاوع ]

 كلى ػغح أؾئلت مثل
 
ٔان اإلاللم ُاصعا غ مهاعاث الخٌٕحر ئطا   :كلى جؼٍى

ان، أؾئلت ئكاصة الخىحُه،  حز، أؾئلت الخىطُذ، أؾئلت البَر ئكاصة التٓر

حز، أؾئلت الضكمأؾئلت حك   .ضًض التٓر

 :لخللُم الخٌٕحر [33اؾتراجُجُاث ؾخحرهبرج ] -1

ت         ىبرج زالر اؾتراجُجُاث ًمًٕ جؼبُِها في الوًغ اُترح ؾتًر

 :الصٌُت لخىمُت الخٌٕحر كىض الؼلبت

ِىم اإلاللم بلغض اإلااصة ئلى  أ( الاؾتراجُجُت اإلاؿدىضة اإلاداطغة: ٍو

بوغض جِضًم ماصة أو مللىماث حضًضة، لًٕ الخللُمُت زال٘ اإلاداطغة 

ت  .ال ًىحض جٌاكل بحن اإلاللم والؼلبت ما كضا بلع ألاؾئلت الاؾخٌؿاٍع

الخِائّ خُث ًٕمً الوغض مً ئلى  ب( اؾتراجُجُت ألاؾئلت اإلاؿدىضة

 كلى قٖل خِائّ
 
ؼ مللىماث جم حللمها خضًثا  .الاؾتراجُجُت حلٍؼ

الخٌٕحر وحلمل َظٍ الاؾتراجُجُت ى ئل ج( اؾتراجُجُت ألاؾئلت اإلاؿدىضة

كلى حشجُم الخٌٕحر وجىمُخه مً زال٘ ألاؾئلت والخىاع بحن اإلاللم 

 
 
 أو ٓخابُا

 
 .والؼلبت وبحن الؼلبت أهٌؿهم قٌهُا

لخِض ؾخحرهبحرج أن اؾتراجُجُت ألاؾئلت اإلاؿدىضة      الخٌٕحر هي ئلى  َو

 أًظل الاؾتراجُجُاث الثالر في جىمُت مهاعاث الخٌٕح
 
ر الللُا وزصىصا

ئلى  مهاعاث الخٌٕحر الىاُض، ٓما حلض َظٍ الاؾتراجُجُت أُل خاحت

جدظحر اإلاللم واؾخلضاصٍ مً خُث حجم اإلاللىماث، ولٕنها جخؼلب 

ٔاء اإلاللم في ػغح ألاؾئلت اإلاىاؾبت وئصاعة الىِاف الصٌي  .ط

 الدراساث السابقت .4

ُؿمحن: صعاؾاث ئلى  جىِؿم الضعاؾاث في مجا٘ الضعاؾت الخالُت     

حكمل بغامج الخٌٕحر التي ُضمذ بكٖل مىٌصل او بالضمج مم اإلاِغعاث 

ض  الضعاؾُت، وصعاؾاث جىاولذ اؾتراجُجُاث جىمُت مهاعاث الخٌٕحر، ُو

جم جغجُبها جصاكضًا بٖل مً اإلادىعًٍ، ًٌي اإلاجا٘ ألا٘و حلضصث 

ذ وجىىكذ هخائجها مضكمت وحىص أزغ  ي للبرامج ابئًجالضعاؾاث التي أحٍغ

التي جِضم لخىمُت مهاعاث الخٌٕحر في مِغعاث صعاؾُت مخىىكت كلى الٕثحر 

ٔاصًمي  .مً اإلاخوحراث الىٌؿُت والخدصُل ألا

الضعاؾاث التي جىاولذ جِضًم بغامج الخٌٕحر بكٖل مىٌصل او بالضمج  أ(

 .مم اإلاِغعاث الضعاؾُت

ت أزغ ئلى  [ والتي َضًذ37] صعاؾت الؿغوع        بغهامج حللُم  ملًغ

كلى جىمُت اإلاهاعاث ؤلابضاكُت لضي ػلبت ٔلُت  (Master Think) الخٌٕحر

ت في الجاملت ألاعصهُت كلى كُىت مً ) ا وػالبت 73الللىم التربٍى ( ػالب 

كٌذ الضعاؾت كً اللضًض مً الىخائج أَمها  مً ػلبت البٖالىعٍىؽ، ٓو

ن اإلاجمىكخحن في ئُت بحئخصاًاكلُت البرهامج ووحىص ًغوَ طاث صاللت 

بُت  .ألاصاء كلى اإلاهاعاث ؤلابضاكُت لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

ض صكمذ صعاؾت      الخلغي كلى ئلى  [ والتي َضًذ41] اللخُبي ُو

ًاكلُت بغهامج مِترح لخىمُت مهاعاث الخٌٕحر الاؾخضاللي لضي كُىت مً 

ض جٖىهذ كُىت الضعاؾت  اض، ُو ت بمضًىت الٍغ مً ػالب اإلاغخلت الثاهٍى

٤٢  
 
ض أؿهغث الىخائج ئحماال ا مً ػالب الصٍ ألا٘و الثاهىي، ُو  ػالب 

بُت ئخصاًاكلُت البرهامج ووحىص ًغوَ صالت  ا بحن اإلاجمىكت الخجٍغ  ُ ئ

بُتوالظابؼت في مهاعاث الخٌٕحر الاؾخضاللي لصال  .ح اإلاجمىكت الخجٍغ

[ والتي صمم ًيها 7ٓضث هخائج صعاؾت ؾلُض ]أػاع وفي هٌـ ؤلا     

ا لخضَعـ مهاعاث الخٌٕحر إلاللمي مضاعؽ ألاماهت اللامت ب  ُ ب ا جضٍع غهامج 

حن مً مدخىي البرهامج، ٓما  ت باألعصن جمًٕ اإلاكآع للمإؾؿاث التربٍى

ىن   .هجاح البرهامج وجدُِّ أَضاًهئلى  أقاع اإلاكأع

ض جبحن مً هخائج صعاؾت اللجزي ]       أن جالمُظ اإلاجمىكت  [42ُو

ت ُض جٌّىُىا كلى أُغانهم  ُّ ت اإلاضعؾ ُّ حن في ألاهضًت الللم ت اإلاكتٓر ُّ ب الخجٍغ

مما  اجهمؿخٍىفي اإلاجمىكت الظابؼت في ازخباع الخٌٕحر الابخٖاعي بجمُم 

  .ًض٘ كلى الازغ الضا٘ لألوكؼت الالمىهجُت في جىمُت مهاعاث الخٌٕحر

ت ألاول43]كلىغ وضخذ صعاؾت ٓأ ٓظلٗو        ى[ كلى ػالب الٌُغ

حاملت خلىان ًاكلُت بغهامج في والخامؿت بٖلُت التربُت الٌىُت 

ئُت صالت ئخصاألاوكؼت في جىمُت الخٌٕحر الىاُض، ووحىص كالُت صالت 

 .بحن مهاعاث الخٌٕحر الىاُض ومؿخىي الخدصُل الضعاس ي اإلاغجٌم

ِضم في مِغعاث بغامج الخٌٕحر التي جكلى  ولم جِخصغ الضعاؾاث     

الخللُم الىـامي ولٕنها امخضث لخدضص ًاكلُت بغهامج حللُمي ئلٕترووي 

ـ الضعاؾاث ؤلاؾالمُت في جىمُت الخٌٕحر  ـ مِغع ػَغ جضَع مِترح لخضَع

ٔاصًمي لضي ػالباث الاهدؿاب بٖلُت التربُت  ؤلابضاعي والخدصُل ألا

[ وجبحن مً 44حغاَا أٓغم ]أام ألاصبُت بجضة مً زال ٘ صعاؾت لألُؿ

ً كلى ئلى  زال٘ الىخائج بُت ُض جٌُى أن ػالباث اإلاجمىكت الخجٍغ

أُغانهً في اإلاجمىكت الظابؼت في الخٌٕحر ؤلابضاعي، والخدصُل 

ٔان طو صاللت  ٔاصًمي في الُِاؽ البلضي، وأن َظا الخٌَى  ئُت ئخصاألا

ٔاصًمي  .لجمُم مهاعاث الخٌٕحر ؤلابضاعي والخدصُل ألا

الخدِّ مً ئلى  [ والتي َضًذ45صعاؾت محر ]حاءث ػاع وفي هٌـ ؤلا     

ًلالُت بغهامج جىمُت ُضعاث الخٌٕحر الابخٖاعي لضي كُىت مً أػٌا٘ 

ض أاإلاضاعؽ الابخضائُت بمٕت اإلإغمت،  وحىص ًغوَ طاث كلى ٓضث ُو

ئُت في مخىؾؽ صعحاث ُضعاث الخٌٕحر الابخٖاعي )الؼالُت، ئخصاصاللت 

بُت ـىكــغاص اإلاجمـــً أًـــت( بُــت، ألاصالــمغوهــال  ت الظابؼت واإلاجمىكت الخجٍغ
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بُت  .لصالح أػٌا٘ اإلاجمىكت الخجٍغ

وفي مجا٘ بُان الخدِّ مً ًاكلُت بغهامج لخىمُت مهاعاث الخٌٕحر       

بُت الللُا في الىدى اللغبي لضي ػالب قلبت اللوت اللغبُت في ٔلُت التر 

ت كلى  صعاؾت [46كبض الباعي ] حغي أببنها  مجمىكت مً ػالب الٌُغ

ئُت بحن مخىؾؼي صعحاث ئخصاالغابلت وجبحن وحىص ًغوَ طاث صاللت 

ػالب قلبت اللوت اللغبُت بٖلُت التربُت ببنها في ازخباع مهاعاث الخٌٕحر 

الللُا في الىدى اللغبي لصالح الخؼبُّ البلضي في الازخباع ٖٓل وفي ٔل 

 .مهاعة كلى خضة

[ مكٖلت بدثه في الخلغي كلى 3ممازلت خضص ػغاص ] صعاؾت يوف     

ًاكلُت بغهامج حللُمي في جىمُت الخٌٕحر ؤلابضاعي باؾخسضام كاصاث 

اطُت في حاملت بابل،  ًاكلُت  وبُيذاللِل لضي ػلبت ٔلُت التربُت الٍغ

ٔالُٗ في حللُم وجىمُت الخٌٕحر ؤلابضاعي باؾخسضام  بغهامج ٔىؾخا و

وػالباث اإلاغخلت الثالثت في ٔلُت التربُت كاصاث اللِل لضي ػالب 

اطُت  .الٍغ

 :الضعاؾاث التي جىاولذ اؾتراجُجُاث جىمُت مهاعاث الخٌٕحر ب(

ـ اإلاباقغ ئلى [ 11] صعاؾت ٔىجً َضًذ       جىطُذ أَمُت الخضَع

ً ومبضكحن،  أن ئلى  جىصلذو للمهاعاث ؤلابضاكُت في ئكضاص مٌٍٕغ

ؼث اإلاضاعؽ كلى الؼالب ًمًٕ أن ًخللمىا الخٌٕحر  بكٖل أًظل ئطا ٓع

ِت مباقغة  .حللُمهم طلٗ بؼٍغ

ت جأزحر اللصٍ الظَني 10ما صعاؾت ٔىالصو ]أ     [ ًِض اؾتهضًذ ملًغ

ض أؾٌغث هخائج الضعاؾت كً أن  كلى مؿخىي الاجِان والاصالت، ُو

اصة مؿخىي ؤلاجِان وألاصالت أٓثر مما  اللصٍ الظَني ٌلمل كلى ٍػ

ـ اللا  .صيٌؿهم الخضَع

وان ]وفي هٌـ ؤلا       ت أزغ ئلى  [ بضعاؾت َضًذ12ػاع ُام َػ ملًغ

ـ للتربُت  ٔاؾتراجُجُخحن لخضَع ِتي الاؾخِصاء والآدكاي  ػٍغ

الاحخماكُت والىػىُت في جىمُت الخٌٕحر ؤلابضاعي لضي ػلبت الصٍ 

ِتي  ض ٓكٌذ الىخائج كً ؿهىع أزغ واضح لؼٍغ الخاؾم في ألاعصن، ُو

دكاي في جىمُت الخٌٕحر ؤلابضاعي بلض جؼبُّ الازخباع الاؾخِصاء والآ

ِتي الخضَعـ ئخصامم اللُىت، ولم جىحض ًغوَ طاث صاللت  ئُت بحن ػٍغ

ِخحن ؾاَمذ في جىمُت  في ازخباع الخٌٕحر ؤلابضاعي مما ٌلني أن ٓال الؼٍغ

 . الخٌٕحر ؤلابضاعي

ث [ كً وحىص ًغوَ طا13بِىما أؾٌغث هخائج صعاؾت الِظاة ]      

ئُت بحن مخىؾؽ صعحاث الؼلبت في مُِاؽ الخٌٕحر ؤلابضاعي ئخصاصاللت 

ِت الخللم الخلاووي، وفي مداولت لُِاؽ ًاكلُت  حلؼي لصالح ػٍغ

ِخحن لخللُم مهاعاث الخٌٕحر الىاُض )حللُم الخٌٕحر الىاُض مً زال٘  ػٍغ

 (.بغهامج مؿخِل، وحللُم مهاعاث الخٌٕحر الىاُض

اًو         [ بضعاؾت اؾتهضًذ جىطُذ ًاكلُت أي مً 14ىحز ]ُام حىهؼ َو

ض ٓكٌذ الىخائج كً طغوعة اؾخسضام ػَغ مخلضصة  ِخحن ُو الؼٍغ

 .لخللُم مهاعاث الخٌٕحر

جىمُت مهاعاث ئلى  [ والتي َضًذ4وأؿهغث هخائج صعاؾت الفي ]      

ئلى  الخٌٕحر الىاُض لضي مً زال٘ جضَعـ بلع مىطىكاث في الِغاءة

م ملض٘ جدصُل كُىت الضعاؾت مً ػالب ًاكلُت البرها مج اإلاِترح في ًع

ت وفي جىمُت  .مهاعاث الخٌٕحر الىاُض لضيهما اإلاغخلت الثاهٍى

سُت في ـا ًــمأ        ي مجا٘ ُُاؽ ًلالُت اؾخسضام مضزل الؼغائّ الخاٍع

م  جدصُل جالمُظ الخلِت الثاهُت مً الخللُم ألاؾاس ي وجىمُت جٌٕحَر

سُت ئلى  [5صعاؾت ُؼامل ] ذزبدأالىاُض ًِض  أن اؾخسضام الؼغائّ الخاٍع

بُت وجىمُت مهاعاث ئلى  أصي م مؿخىي جدصُل اإلاجمىكت الخجٍغ ًع

 .الخٌٕحر الىاُض لضيهم

ِت اللصٍ الظَني في جىمُت الخٌٕحر       وفي هؼاَ الخلغي كلى أزغ ػٍغ

 الابخٖاعي لضي جالمُظ الصٍ الثاوي اإلاخىؾؽ في مِغع الللىم بمضًىت

أهه جىحض ًغوَ طاث صاللت ئلى  [47كغكغ أزبدذ هخائج صعاؾت اللجزي ]

( بحن مخىؾؼي صعحاث اإلاجمىكت 0.05ئُت كىض مؿخىي )ئخصا

بُت واإلاجمىكت الظابؼت في الازخباع البلضي في ُضعاث الخٌٕحر  الخجٍغ

)الؼالُت واإلاغوهت وألاصالت والخٌاصُل  اثمؿخٍىالابخٖاعي كىض 

بُت مما ًض٘ زغ ألاكلى  واإلاجمىق الٕلي للِضعاث( لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

ِت اللصٍ الظَنيًجابؤلا   .ي لؼٍغ

ِت أ[ 48وصكمذ هخائج صعاؾت الهاقمي ]      ًظا ًاكلُت اؾخسضام ػٍغ

اللصٍ الظَني في جىمُت الخٌٕحر الابخٖاعي والخدصُل الضعاس ي 

الباث الصٍ الثالث اإلاخىؾؽ في ماصة الاُخصاص اإلاجزلي بمضاعؽ مٕت لؼ

 .اإلإغمت

[ الخدِّ مً ًاكلُت اؾخسضام 49بِىما خاولذ صعاؾت اللىض ]      

ـ الللىم  ُت الللُا في جضَع اؾتراجُجُت ُائمت كلى ألاؾئلت طاث اإلالًغ

ا في الخدصُل وجىمُت الخٌٕحر الاؾخضاللي لضي ػ الب الصٍ وأزَغ

ن اؾخسضام اؾتراجُجُت ُائمت كلى ألاؾئلت أؿاصؽ الابخضائي جبحن ال

ـ الللىم لها أزغ صا٘  اثؿخٍىاإلاطاث  ُت الللُا في جضَع  ئخصااإلالًغ
 
 ئُا

الخدصُل الضعاس ي لضي كُىت الضعاؾت وكلي مهاعاث الخٌٕحر كلى 

 .الاؾخضاللي

ابت ]       ها أن [ والتي أؿهغث هخائج50وصكمذ جلٗ الىخائج صعاؾت الَى

ٔان له أزغ صا٘ كلى ٔل مً  ُت  اؾخسضام الاؾتراجُجُاث ًَى اإلالًغ

بُت     .الخدصُل الضعاس ي، والخٌٕحر الىاُض لضي ػالباث اإلاجمىكت الخجٍغ

ض أزبدذ اللضًض مً الضعاؾاث ألازغ ؤلا      ي الضا٘ الؾتراجُجُت ًجابُو

اللصٍ الظَني في جىمُت الخٌٕحر ؤلابضاعي مً زال٘ مِغعاث صعاؾُت 

ٔالخلبحر الٕخابي  في ماصة الُٕمُاء و [، 51ألاخمضي ]في صعاؾت مخىىكه 

م وكمغان ]صعاؾت  ؾلىب أ[ وأزٍغ الضا٘ مً زال٘ مِاعهخه ب52كبض الٍٕغ

ـ باألُغان  في  ىب اإلاداطغة[ وبأؾل53أبى قلبان ]في صعاؾت الخضَع

 ].54] صعاؾت ؾلُم

  :الخعقيب على الدراساث السابقت

اعاث الخٌٕحر جىمُت مه ي حضو كلى  اهصب اَخمام َظٍ الضعاؾاث      

صعاس ي ملحن  مدخىي بضاعي مً زال٘ اعجباػها بالىاُض والخٌٕحر ؤلا 

ش  –)أخُاء  زغ أُغاءة و  –ت ًىُت لوت كغبُت كلىم جغبُت بُئُت جغبُ –جاٍع

الخدصُل الضعاس ي والثِت بالىٌـ واللاصاث الضعاؾُت كلى  طلٗ

، [44] ٓغمأ ،[54] ؾلُم ،[53والضاًلُت( مثل صعاؾت أبى قلبان ]

م ]، و [55الكهغاوي ]و  مما  [47اللجزي ]، و [56كضؽ ]و  ،[52كبض الٍٕغ

 
 
 ئًجاب ٌلؼي مإقغا

 
ض بأن جىمُت مهاعاث الخٌٕحر ألا  ُا بت ًٍؼ ؾاؾُت واإلآغ

 الخد مؿخىي مً 
 
ض مً  صُل كمىما ٍؼ الخصائص الشخصُت  مؿخىي ٍو

 صعاس ي بل مدخىي َظٍ الضعاؾت لِـ جدُِّ جٌَى في  َضيوبما أن 

بت لخصبذ حؼء  جدُِّ همى في مهاعاث الخٌٕحر ألا            ؾاؾُت واإلآغ

 مللم في اإلاجاالث اإلاسخلٌت الشخصُت ـب الــالــت للؼــىمُــت الُــمماعؾــً الــم
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 .والاحخماكُتواإلاهىُت 

بضاعي جىمُت مهاعاث الخٌٕحر الىاُض وؤلا  ي وجىاولذ صعاؾاث أزغ        

 
 
 ئًجاب بأؾالُب مسخلٌت ئال أنها اجٌِذ في ٔىنها أؿهغث جأزحرا

 
في جىمُت  ُا

َظٍ اإلاهاعاث مما ًضكم الاًتراض الِائل بامٖاهُه جىمُت مهاعاث الخٌٕحر 

 ].51مضي ]خألا ، [43] ىغٓكل ،[46وجىؿٌُها مثل صعاؾت كبض الباعي ]

جبيذ بلع الضعاؾاث اإلالخمضة كلى بغهامج الٖىعث اججاٍ جىمُت         

اججاٍ آزغ بدىمُت الخٌٕحر  يالخٌٕحر صازل اإلاىهج الضعاس ي في خحن هاص

ى الاججاٍ الظي جبىاٍ صي بىهى  بكٖل مؿخِل كً اإلاىهج الضعاس ي َو

ٔالُٗ في جىمُت الخٌٕباؾخسضام بغهامج ٔ بضاعي، أو حر ؤلا ىؾخا و

الضعاؾت الخالُت  ى[ وؾىي جدبن37باؾخسضام بغهامج اإلااؾتر زىٕغ ]

ت  مدخىي أؾلىب صمج مهاعاث الخٌٕحر طمً ؾُاَ و  اإلاِغعاث التربٍى

م التربىي  - )كلم الىٌـ التربىي  ـ( لخىمُت  - الخٍِى مىاهج وػَغ جضَع

بت لضي كُىت مً الؼلبت  اإلاللمحن بٖلُت مهاعاث الخٌٕحر ألاؾاؾُت واإلآغ

 .التربُت حاملت اإلالٗ ًُصل

ٓما جباًيذ الضعاؾاث الؿابِت في كُىاتها الضعاؾُت ًبلظها أحغي       

ت ئلى  كلى كُىت مً جالمُظ اإلاغخلت الابخضائُت وامخض بلظها اإلاغخلت الثاهٍى

واإلاغخلت الجاملُت مً جسصصاث مسخلٌت وؾىي جدىا٘و َظٍ الضعاؾت 

الثالث والغابم بٖلُت التربُت حاملت اإلالٗ  ي ؿخى كُىت مً ػلبت اإلا

 .ًُصل

اإلاىهج الىصٌي كلى  ومً الىاخُت اإلاىهجُت اكخمضث بلع الضعاؾاث       

اعاث الخٌٕحر الىاُض والخٌٕحر لخدضًض مضي امخالْ كُىاث الضعاؾت إلاه

بي اإلالخمضكلى  بضاعي واكخمض البلع ألازغ ؤلا  كلى  اإلاىهج قبه الخجٍغ

ٍبي طو اإلاجمىكت الىاخضة بىحىص الُِاؽ الِبلي الخصمُم الخجغ 

جصمُم اإلاجمىكخحن كلى  والبلضي، وؾىي حلخمض الضعاؾت الخالُت

بُت والظابؼت بىحىص الُِاؽ الِبلي والبلضي، ومً اإلاالخف  الخجٍغ

الىِص اليؿبي للضعاؾاث التي جىاولذ جىمُت مهاعاث الخٌٕحر ألاؾاؾُت 

بت مً زال٘ أؾلىب الضمج في ؾُاَ اإلاىاهج الضعاؾُت وزاصت في  واإلآغ

ض اإلاِغعاث التربٍى هىا في خاحت ماؾت أت لضي الؼلبت اإلاللمحن مما ًٓإ

 .إلاثل َظٍ الضعاؾت

 الطريقت وإلاجراءاث. 5

 منهج الدراست. أ

       
 
بي هـغا إلاالءمخه لؼبُلت  جدبني َظٍ الضعاؾت اإلاىهج قبه الخجٍغ

بي كلى  (وأَضاي الضعاؾت لُِاؽ أزغ اإلاخوحر اإلاؿخِل )البرهامج الخضٍع

( والخصمُم هجاػالضاًم لل  -اإلاخوحراث الخابلت )مهاعاث الخٌٕحر الىاُض

بي في َظٍ الضعاؾت ًِىم بُت كلى  الخجٍغ وحىص مجمىكخحن ئخضاَما ججٍغ

 والبلضي في اإلاجمىكخحن،وألازغي طابؼت مم اؾخسضام الُِاؽ الِبلي 

 
 
مً اإلاجمىكاث الضعاؾُت التي جضعؽ  خُث جم ازخُاع ألاًغاص ككىائُا

ـ، م التربىي واإلاىاهج وػَغ الخضَع  مِغعاث كلم الىٌـ التربىي والخٍِى

 خبر ٓال اإلاجمىكخحن ازخباع ُبلُواز
 
بلض الخأٓض مً جٖاًإ اإلاجمىكخحن  ا

الضعاؾت مً ُبُل اللمغ هخائج كلى  بظبؽ اإلاخوحراث التي ُض جإزغ 

حللُم  مؿخىي الاُخصاصي والاحخماعي واإلالض٘ الضعاس ي و  ؿخىي واإلا

بي لخىمُت كلى  الىالضًً زم ػبّ بُت البرهامج الخضٍع اإلاجمىكت الخجٍغ

مهاعاث الخٌٕحر وحجبه كً اإلاجمىكت الظابؼت وبلض نهاًت مضة الخجغبت 

 
 
  جم ازخباع اإلاجمىكخحن ازخباعا

 
غ الظي أخضزه جؼبُّ لُِاؽ ألاز بلضًا

بُتكلى  البرهامج  .اإلاجمىكت الخجٍغ

م ) بي1والجض٘و ُع   ( ًىضح الخصمُم الخجٍغ

 1جدول 

 جصميم الدراست

 الاخخبار البعدي املعالجت الاخخبار القبلي املجمىعاث

بُت هجاػمُِاؽ الضاًم لل  الخجٍغ  

 مُِاؽ مهاعاث الخٌٕحر الىاُض

هجاػمُِاؽ الضاًم لل  جؼبُّ البرهامج  

 مُِاؽ مهاعاث الخٌٕحر الىاُض

هجاػمُِاؽ الضاًم لل  الظابؼت  

 مُِاؽ مهاعاث الخٌٕحر الىاُض

هجاػمُِاؽ الضاًم لل  بضون ملالجت  

 مُِاؽ مهاعاث الخٌٕحر الىاُض

 الدراست وعينت مجخمع( ب

 ( 120) الضعاؾت كُىت حجم بلى     
 
 الثالث ؿخىي اإلا ػالب مً ػالبا

  جِؿُمهم جم ًُصل اإلالٗ حاملت التربُت بٖلُت والغابم
 
ئلى  ككىائُا

بُت مجمىكت مجمىكخحن ( 60) ُىامها طابؼت ومجمىكت( 60) ججٍغ

 ،
 
 لخدُِّ الِبلي بالُِاؽ الخابلت اإلاخوحراث جٖاًإ مً الخأٓض وجمػالبا

 الضًمىهغاًُت الخصائص في ؾىاء اإلاجمىكخحن بحن الخٖاًإ قغوغ

٘  الخابلت واإلاخوحراث م والجضو  للخٌٕحر الِبلي الُِاؽ ًىضح( 2) ُع

 .اإلاجمىكخحن لضي ومهاعاجه الىاُض

 2 جدول 

 الناقد الخفكير مهاراث مقياس ًقيسه كما ومهاراجه الناقد الخفكير ملخغير القبلي القياس في والضابطت الخجريبيت املجمىعخين بين الخأثير وحجم الفروق داللت

 جخم الخأثير الداللت مسخىي  قيمت ث ع م املجمىعت املخغير

2,2 2,5 2,8 

ت الاًتراطاث بُت ن= ملًغ  ُل مً صوحرأ هحر صالت 0039 107 804 60 ججٍغ

 106 803 60 طابؼت ن=

بُت ن= الخٌؿحر  ُل مً صوحرأ هحر صالت 0095 1065 805 60 ججٍغ

 1075 807 60 طابؼت ن=

م اإلاىاُكاث بُت ن= جٍِى  ُل مً صوحرأ هحر صالت 102 1082 804 60 ججٍغ

 1065 808 60 طابؼت ن=

بُت ن= الاؾخيباغ  ُل مً صوحرأ هحر صالت 103 1089 702 60 ججٍغ
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 106 705 60 طابؼت ن=

بُت  الاؾخيخاج  ُل مً صوحرأ هحر صالت 0094 109 605 60 ن=ججٍغ

 202 603 60 طابؼت ن=

بُت ن= الضعحت الٖلُت  ُل مً صوحرأ هحر صالت 109 4089 39 60 ججٍغ

 5033 3906 60 طابؼت ن=

٘  مً ًخطح       اإلاجمىكخحن بحن صالت ًغوَ وحىص كضم الؿابّ الجضو

بُت   كلى ًض٘ مما اإلاسخلٌت ومهاعاجه الىاُض الخٌٕحر في والظابؼت الخجٍغ

  :اإلاجمىكخحن جٖاًإ

 3 جدول 

 هجازلل  الدافع مقياس ًقيسه كما وابعادو هجازلل  الدافع ملخغير القبلي القياس في والضابطت الخجريبيت املجمىعخين بين الخأثير وحجم الفروق داللت

 مسخىي  قيمت ث ع م املجمىعت املخغير

 الداللت

   جخم الخأثير

2,2 2,5 2,8 

بُت ن= الؼمىح 60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 0039 3065 3305 

60طابؼت ن=  3406 3025 

بُت ن= جدمل اإلاؿإولُت 60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 0095 2077 3403 

60طابؼت ن=  3405 406 

بُت ن= اإلاثابغة 60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 102 3082 36 

60طابؼت ن=  3506 407 

بُت ن= اإلاىاًؿت 60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 103 3007 3605 

60طابؼت ن=  37 308 

بُت ن= الاؾخِاللُت 60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 0094 3045 3705 

60طابؼت ن=  38 3072 

 الاجِان

 

بُت ن= 60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 0095 3076 36 

60طابؼت ن=  35 405 

بُت ن= الثِت بالىٌـ 60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 102 3082 38 

60طابؼت ن=  3804 403 

بُت ن= الخىحه باإلاؿخِبل 60ججٍغ  3505 3055 103  

 هحر صالت

 اُل مً صوحر

60طابؼت ن=  36 406 

الٖلُتالضعحت  بُت ن=  60ججٍغ  اُل مً صوحر هحر صالت 109 6072 287 

60طابؼت ن=  289 6033 

٘  مً ًخطح        اإلاجمىكخحن بحن صالت ًغوَ وحىص كضم الؿابّ الجضو

بُت  كلى ًض٘ مما اإلاسخلٌت وابلاصٍ هجاػلل  الضاًم في والظابؼت الخجٍغ

 .اإلاجمىكخحن جٖاًإ

 الدراست أدواث ج.

بي البرهامج( أ   الخضٍع

بت الاؾاؾُت الخٌٕحر مهاعاث جىمُت) للبرهامج اللام الهضي -1  لضي واإلآغ

 (.ًُصل اإلالٗ حاملت التربُت بٖلُت والغابم الثالث ؿخىي اإلا ػلبت

خىُم ً الؼلبت ًٖىن  البرهامج نهاًت بلض ٍو  :كلي ُاصٍع

ٍ( أ بت الاؾاؾُت الخٌٕحر بمهاعاث الخلٍغ  .واإلآغ

بت واإلاهاعاث للخٌٕحر الاؾاؾُت اإلاهاعاث بحن الخمحز( ب  .اإلآغ

 الؼلبت صوع  الخِلُضي والخللم الخٌٕحر احل مً الخللم بحن اإلاِاعهت( ج

 الخٌٕحر. مللم

 صوع  خُث مً الخِلُضي والخللم الخٌٕحر احل مً الخللم بحن اإلاِاعهت( ص 

 .ٓالَما في واإلاللمحن الؼلبت

  :البرهامج مدخىي  -2

بي بغهامج ئكضاص جم         الضمج أؾلىب كلى ُائم الخٌٕحر إلاهاعاث جضٍع

م – التربىي  الىٌـ كلم) إلاِغعاث صعاس ي مدخىي  في  - التربىي  الخٍِى

َ  اإلاىاهج ـ وػغ  خضصٍ ما كلى للمهاعاث جصيٌُه في ًغجٕؼ( الخضَع

 أهه ٓما الخٌٕحر اثمؿخٍى مً مهاعاث لخمؿت[ 30] وآزغون ماعػاهىا

  ًِضم
 
 أي طمً ملالجاتها ًيبغي التي اإلاسخلٌت الخٌٕحر ألهماغ وصٌا

ـ قامل حهض  ًهم كلى اإلاللمحن الؼلبت إلاؿاكضة ومهاعاجه الخٌٕحر لخضَع

بت الجىاهب ـ للملُت والضُُِت اإلآغ  :هي ومهاعاجه الخٌٕحر وجىمُت جضَع

 والخىـُم والخظٓغ الخدضًض مهاعاث وهي: ألاؾاؾُت الخٌٕحر مهاعاث( أ

 .والخُُِم والاؾخيخاج والخٖامل والخدلُل

 - الخظٓغ مهاعاث - اإلاللىماث حمم مهاعاث - الخدضًض مهاعاث )ب

 اكاصة مهاعاث - الاهخاحُت اإلاهاعاث - الخدلُل مهاعاث - الخىـُم مهاعاث

جضع ،(الخُُِم مهاعاث - البىاء  جضعؽ ال اإلاهاعاث أنئلى  ؤلاقاعة ٍو

ب الخٌٕحر كملُاث جضكم وئهما مىٌصلت   طلٗ ٔان ٔلما اإلآغ
 
 مخاخا

ب الخٌٕحر جضَعـ وئن الخللم َضي لخدُِّ  ال مهاعاجهكلى  والخضٍع

٘  ًخم أن ًمًٕ  لخٖىن  اإلاهاعاث َظٍ صمج جم ولهظا مدخىي  كً بملؼ

  حؼء  
 
ٔاصًمُت اإلاهام ئهجاػ في مخٖامال  التربىي  الىٌـ كلم إلاِغعاث ألا

َ  واإلاىاهج ـ وػغ م الخضَع  .التربىي  والخٍِى

ب الخٌٕحر مهاعاث( ب ً وهي: اإلآغ  واجساط اإلاكٕالث وخل الٌهم، جٍٖى

 .اللٌـي والخؼاب والصُاهت والبدث الِغاع
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 (.الابضاعي والخٌٕحر الىاُض، الخٌٕحر) اإلاىخج الخٌٕحر مهاعاث( ج

ت وعاء ما مهاعاث( ص ت َما مٖىهحن جخظمً وهي اإلالًغ  باللملُت اإلالًغ

ت ًُه، والخدٕم اللِلُت  .ًيها والخدٕم بالظاث واإلالًغ

ت( ٌ  مِغعاث زالزت مدخىي  ازخُاع وجم: ملحن مدخىي  بمجا٘ اإلالًغ

ت م – التربىي  الىٌـ كلم هي جغبٍى َ  اإلاىاهج – التربىي  الخٍِى  وػغ

ـ   .اإلاِغعاث جلٗ مم مخٖامل حؼءا وحللها الخٌٕحر مهاعاث لضمج الخضَع

 الاؾتراجُجُاث اؾخسضام جم: البرهامج في اإلاؿخسضمت الاؾتراجُجُاث -3

 دخىي اإلا وػبُلت الؼالب وزصائص اخخُاحاث مم جخىاًّ والتي الخالُت

 .الاوكؼت وػبُلت اإلاِغع 

٘  اؾتراجُجُت( أ   الظاحي الدؿاؤ

  والجىاب الؿإا٘ اؾتراجُجُت( ب

  kwl اؾتراجُجُت( ج

ت جيكُؽ اؾتراجُجُت( ص  اإلالًغ

  الىمظحت( ٌ

  كالي بصىث الخٌٕحر اؾتراجُجُت( و

 الضمج اججاٍ مم جيسجم والتي ومهاعاجه الخللُم مىـمت اؾتراجُجُت( ػ

  صعاس ي مدخىي  حللُم ؾُاَ طمً الخٌٕحر مهاعاث لخللُم

  لِـ الخٌٕحر باكخباع الخٌٕحر خلِت اؾتراجُجُت( ح
 
  جٌٕحرا

 
 باججاٍ زؼُا

  اإلاكٕالث خل أزىاء خلِاجه جخىاصل صائغي  جٌٕحر واهما واخض

  اإلاخِضم اإلاىـم اؾتراجُجُت( غ

 .الخلاووي الخللم( ي

  v الكٖل زغائؽ( ْ

  الظَني اللصٍ( ن

  :الخالُت وكؼتألا البرهامج جظمً: الخللُمُت والىؾائل وكؼتألا -4

ً في وجخمثل ٓخابُت وكؼتأ( أ  كلى وؤلاحابت وحسجُلها ألاًٖاع جضٍو

باث وكؼتألا  .والخضٍع

ت في جخمثل قٌهُت أوكؼت( ب  ألاًٖاع ػغح في اإلاخضعبحن مكآع

 كالهُتؤلا  واللىخاث والؿبىعة قى الضاجا في الىؾائل وجمثلذ ومىاُكتها،

  .واللغوض وعاَوألا 

م أؾالُب ـ5   :الخالُت ألاؾالُب اؾخسضام جم: الخٍِى

  .الِبلي الُِاؽ( أ

م( ب   .اإلاؿخمغ الخٍِى

م( ج   .البرهامج جؼبُّ زىاءأ الظاحي الخٍِى

م( ص   .البرهامج جؼبُّ بلض البلضي الخخامي الخٍِى

َ  :البرهامج جؼبُّ ػمً -6  ٔل مضة حلؿت 12 البرهامج جؼبُّ اؾخوغ

٘  الضعاس ي الٌصل زال٘ ؾاكخحن منها  َـ1433 الجامعي لللام ألاو

ٔان .َـ1434/   اإلاضعب صوع  و
 
  صوعا

 
  ُُاصًا

 
 في البدث مىطم ئزاعة كلى ُائما

ت حلؿت ٔل باث الخللُماث ئكؼاء في ًلا٘ بكٖل واإلاكآع  والخضٍع

ؼ ومالخـت  اإلاغهىبت للىخائج جإصي والتي ُتًجابؤلا  اإلاؿاَماث وحلٍؼ

باث ومغاحلت   .حلؿت ٔل بضاًت في الؼلبت مم اإلاجزلُت والىاحباث الخضٍع

م -7  :البرهامج جٍِى

م  اإلاجمىكت مً ٔل كلى الضعاؾت أصواث بخؼبُّ وطلٗ: ُبلي جٍِى

بُت  ججاوـ مً للخدِّ البرهامج في البضء ُبل والظابؼت الخجٍغ

 .اإلاجمىكاث

م  اإلاجمىكت مً ٔل كلى الضعاؾت أصواث بخؼبُّ وطلٗ: يبلض جٍِى

بُت  البرهامج جدُِّ مً للخدِّ البرهامج جؼبُّ بلض والظابؼت الخجٍغ

 .ألَضاًه

 جدُِّ ومضي واللملي الىـغي  البىاء صضَ مً للخأٓض: البرهامج صضَ

 البرهامج كغض جم حلؿت، ٔل وأَضاي للبرهامج اللام للهضي ألاوكؼت

بي َ  اإلاىاهج مجا٘ في اإلاخسصصحن اإلادٕمحن مً كضص كلى الخضٍع  وػغ

ـ م الُِاؽ في واإلاسخصحن الىٌـ وكلم الخضَع  اإلالٗ حاملت مً والخٍِى

ؼ كبض اإلالٗ وحاملت ًُصل   الخلضًالث ئحغاء وجم ،اللٍؼ
 
ِا  الجٌاَ ًو

ؼث والتي اإلادٕمحن  ًخىاًّ بما ومدخىاَا الجلؿاث كضص حلضًل في جٓغ

 .ٖٓل البرهامج صُاهت وفي اإلاِضم اإلاِغع  هىق مم

 َظا يهضي :[20] الكغقي ئكضاص الىاُض الخٌٕحر مهاعاث مُِاؽ( ب

ِِـ الىاُض الخٌٕحر كلى الِضعة ُُاؽئلى  الازخباع   مهاعاث زمـ ٍو

م – الخٌؿحر - الاًتراطاث: )هي ًغكُت  – الاؾخيباغ – اإلاىاُكاث جٍِى

 (.الاؾخيخاج

لىص      خمخم وحلِؿحر واػؿىن ئلى  الازخباع  َظا جصمُم في الٌظل َو  ٍو

٘   ؿاَغي  بصضَ الازخباع َظا ُما الٌغكُت ازخباعاجه ٔل في كا  ًخللّ ًو

 بحن ما الخدصُل ازخباعاث مم جغاوخذ ًِض دٗاإلاب اإلاغجبؽ بالصضَ

ٔاء ازخباعاث مم الاعجباغ ملامالث ما، أ(0081 -0062)  جغاوخذ ًِض الظ

 مً كالُت بضعحت الازخباع جمخمئلى  ٌكحر  مما( 0081-0072) بحن ما

ُما الصضَ،  بملاصلت الىصٌُت بالخجؼئت الثباث بملامل ًخللّ ًو

 ( 0088-0069) بحن ما جغاوخذ ًِض بغوان ؾبحرمان
 
 به ًخمخم إلاا وهـغا

ت ٌٓاءة مً وحلِؿغ واػؿىان ازخباع  مً به ًدؿم وما كالُت ؾُٖىمتًر

 الازخباع ببىاء الكغقي ُام ًِض الثِاًاث مً الٕثحر في كالُت قهغة

 وحلِؿغ واػؿىان ازخباع هغاعكلى  الخالُت الضعاؾت في اإلاؿخسضم

خٖىن  ،الٌغكُت ومهاعاجه الىاُض للخٌٕحر  مً النهائُت بصىعجه الازخباع ٍو

 – الخٌؿحر – الاًتراطاث: )هي ًغكُت مهاعاث زمـ جِِـ كباعة( 69)

م  الازخباع جصخُذ ًخم، بدُث (الاؾخيخاج -الاؾخيباغ – اإلاىاُكاث جٍِى

 
 
ِا ٘  وطلٗ الخصخُذ إلالاًحر ًو  صعحتكلى  الصخُدت ؤلاحابت بدصى

ٕظا صٌغكلى ًخدصل  الخاػئت ؤلاحابت بِىما واخضة  مً كباعة لٖل َو

 هزباج الخأٓض مً مً الكغقي به ُام مائلى  وباإلطاًت الازخباع، كباعاث

كلى  الازخباع  وزباث صضَ مً بالخدِّ الباخثت ذُام ًِض هوصضُ

 ػالب 60 ُىامها كُىت
 
 التربُت بٖلُت والغابم الثالث ؿخىي اإلا ػالب مً ا

ض الضعاؾت كُىت ػالب زاعج مً ًُصل اإلالٗ حاملت  الىخائج حاءث ُو

 :الخالي الىدىكلى 

ِت الصضَ خؿاب جم: الصضَ -1 ٘  الضازلي الاحؿاَ بؼٍغ م والجضو  ُع

 والضعحت للمهاعاث الٌغكُت الضعحت بحن الاعجباغ ملامالث ًىضح( 4)

 .الىاُض الخٌٕحر مهاعاث الزخباع الٖلُت
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 4 جدول 

 62=ن الناقد الخفكير الخخبار الكليت والدرجت الخفكير ملهاراث الفرعيت الدرجت بين الارجباط معامالث قيم

 الداللت مسخىي  معامل الارجباط بالدرجت الكليت املهارة

ت الاًتراطاث  0001 0065 ملًغ

 0001 0075 الخٌؿحر

م اإلاىاُكاث  0001 0082 جٍِى

 0001 0069 الاؾخيباغ

 0001 0068 الاؾخيخاج

 كىاصغ بُنها الٌغكُت الىاُض الخٌٕحر مهاعاث بىىص أن حلني الىدُجت َظٍ

ت   أٓثر ججللها مكتٓر
 
  ٌلض مما ججاوؿا

 
 .الازخباع صضَكلى  مإقغا

ِت الازخباع زباث خؿاب جم :الثباث -2 ٘  ألٌا ٓغوهبار بؼٍغ م والجضو  ُع

 .الثباث ملامالث ُُم ًىضح( 5)

 5 جدول 

 كروهباخ ألفا طريقت باسخخدام الناقد الخفكير مهاراث الخخبار الثباث معامالث قيم

 معامل الثباث  املهارة

ت الاًتراطاث  0075 ملًغ

 0078 الخٌؿحر

م اإلاىاُكاث  0076 جٍِى

 0069 الاؾخيباغ

 0068 الاؾخيخاج

٘  مً ًخطح       وبظلٗ مِبىلت الثباث ملامالث ُُمت أن الؿابّ الجضو

 الخٌٕحر مهاعاث ازخباع وزباث صضَكلى  كام بكٖل الاػمئىان ًمًٕ

 .الىاُض

 مً اإلاُِاؽ ٍخٖىن و  :[19] هىُماث ئكضاص هجاػلل  الضاًلُت مُِاؽ :ج

 بلاصأ زماهُت في الؼلبت لضي هجاػؤلا  صاًلُت مؿخىي  جِِـ كباعة( 96)

 الاؾخِاللُت – اإلاىاًؿت - اإلاثابغة -اإلاؿإولُت جدمل -الؼمىح) هي عئِؿت

 لٖل كباعة( 12) بىاُم( للمؿخِبل الخىحه -بالىٌـ الثِت – جِانؤلا –

 – بكضة مىاًّ) بحن ما جتراوح كباعة ٔلكلى  ؤلاحابت وجِضًغاث بلض

 الخالُت الضعحاث جِابلها( بكضة ملاعض – ملاعض – مداًض – مىاًّ

ِت اإلاصاهت للٌِغاث باليؿبت( 1-2-3-4-5) الخىاليكلى   ُتئًجاب بؼٍغ

ِت اإلاصاهت للٌِغاث واللٕـ  الٖلُت الضعحت جتراوح وبظلٗ ؾلبُت بؼٍغ

 أكلى. خض( 480) ،أصوى خض( 96) بحن اإلاُِاؽكلى 

ُت اإلاِاعهت صضَ الباخثت ذاؾخسضم :الصضَ -1  بمِاعهت وطلٗ الؼًغ

 مً%( 25) ُلوأ%( 25) ىأكل كليها خصل التي الضعحاث مخىؾؼاث

 اإلالٗ حاملت التربُت ٔلُت ػالب مً( 60) كضصَا اؾخؼالكُت كُىت

بُت الضعاؾت كُىت زاعج مً والغابم الثالث ؿخىي باإلا ًُصل  الخجٍغ

كحر ،والظابؼت ٘  َو م حضو ُت اإلاِاعهت صضَ هخائجئلى  (6) ُع  .الؼًغ

 6 جدول 

 هجازلل  الدافعيت ملقياس الطرفيت املقارن  صدق

 الداللت مسخىي  قيمت ث مخىسط الفرق  ع م العينت

  7098 38809 ؤلاعباق ألاكلى

9804 

 

9071 

 

 6002 29005 ألاعباق ألاصوى 00001

٘  مً ًخطح        مما( 00001) مؿخىي  كىض صالت( ث) ُُمت أن الجضو

 الضاًلُت ومىسٌض ي مغجٌعي بحن الخمُحز كلى ُضعة للمُِاؽ أن ٌلني

 .كالي جمحزي  بصضَ ًخمخم واإلاُِاؽ

ِت الثباث اؾخسغاج جم اإلاُِاؽ زباث مً للخأٓض: الثباث -2  بؼٍغ

٘  الاؾخؼالكُت اللُىت هٌـ كلى ألٌا ٓغوهبار م والجضو  ًىضح( 7) ُع

 .ألٌا ُُم

  7 جدول 

 الكليت والدرجت للمقياس الفرعيت لألبعاد الداخلي الاحساق معامالث

 قيم معامالث ألفا كروهباخ ألابعاد الفرعيت للمقياس

 0076 الؼمىح

 0082 جدمل اإلاؿإولُت

 0083 اإلاثابغة

 0089 اإلاىاًؿت

 0083 الاؾخِاللُت

 0076 الاجِان

 0089 الثِت بالىٌـ

 0074 الخىحه للمؿخِبل
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٘  مً ًخطح  إلاُِاؽ الضازلي الاحؿاَ ملامالث نأ الؿابّ الجضو

 اإلالامالث َظٍ وحمُم( 0089-0074) بحن ما جغاوخذ هجاػلل  الضاًلُت

  .الضعاؾت ألهغاض مِبىلت

 ومناقشتها نخائجال .6

٘  بالٌغض اإلاخللِت الىخائج( أ  صاللت طاث ًغوَ جىحض" :وهصه ألاو

بُت اإلاجمىكت بحن ئُتئخصا  ومهاعاجه الىاُض الخٌٕحر في والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح البلضي. الُِاؽ في  " الخجٍغ

 لللُىاث T test) ث) ازخباع الباخث اؾخسضم الٌغض َظا مً للخدِّو 

ت بهضي وطلٗ اإلاؿخِلت  بحن للٌغوَ ئُتخصاؤلا  الضاللت ملًغ

بُت) اإلاجمىكخحن  وطلٗ ومهاعاجه الىاُض الخٌٕحر في (والظابؼت الخجٍغ

ىضح البرهامج جؼبُّ بلض ٘  ٍو م حضو  .طلٗ( 8) ُع

 8 جدول 

 الناقد الخفكير مهاراث الخخبار البعدي القياس في والضابطت الخجريبيت املجمىعت مخىسطاث بين الخأثير وحجم الفروق لداللت( ث) اخخبار هخائج

 الخأثير جخم الداللت مسخىي  قيمت ث ع م املجمىعت املخغير

2,2 2,5 2,8 

ت الاًتراطاث بُت ن= ملًغ  ٓبحر 0001 2035 1027 1105 60ججٍغ

 105 803 60طابؼت ن=

 الخٌؿحر

 

بُت ن=  2024 1009 1006 60ججٍغ

 

 ٓبحر 0001

 1075 807 60طابؼت ن=

م اإلاىاُكاث بُت ن= جٍِى  ٓبحر 0001 3025 0087 1105 60ججٍغ

 0085 709 60طابؼت ن=

بُت ن= الاؾخيباغ  ٓبحر 0001 209 0063 1003 60ججٍغ

 106 705 60طابؼت ن=

بُت ن= الاؾخيخاج  ٓبحر 0001 206 101 905 60ججٍغ

 102 603 60طابؼت ن=

بُت ن= الضعحت الٖلُت  ٓبحر 0001 4075 2054 5304 60ججٍغ

 2075 4006 60طابؼت ن=

٘  مً ًخطح        َىاْ أن( 8) حضو
 
 بحن ئُتئخصا صاللت طاث ًغوُا

بُت اإلاجمىكت  الخٌٕحر مهاعاث في البلضي الُِاؽ في والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح الىاُض بي للبرهامج حلغطذ التي الخجٍغ  في الخضٍع

ٔان الٌغكُت الابلاص حمُم وفي الٖلُت، الضعحت  مما ٓبحر الخأزحر حجم و

 .للبرهامج يًجابؤلا  الخأزحر كلى ًض٘

  تــصالل طاث غوَـــــً ضـــىحــج: " هــصـوه يـــاهــالث غضــالٌــب تـــاإلاخللِ جــالىخائ( ب

 لضي الىاُض الخٌٕحر مهاعاث في والبلضي الِبلي الُِاؽ بحن ئُتئخصا

بُت اإلاجمىكت  ."البلضي الُِاؽ لصالح الخجٍغ

 T test) ث) ازخباع الباخثت اؾخسضمذ الٌغض َظا صخت مً وللخدِّ 

ت بهضي وطلٗ اإلاؿخِلت هحر لللُىاث  للٌغوَ ئُتخصاؤلا  الضاللت ملًغ

بُت للمجمىكت والبلضي الِبلي الُِاؽ بحن  الىاُض الخٌٕحر في الخجٍغ

٘ الو  ،البرهامج جؼبُّ وبلض ُبل ومهاعاجه   .الىخائج َظٍ ًىضح( 9) جضو

 9 جدول 

 الخجريبيت املجمىعت لدي الناقد الخفكير مهاراث في والبعدي القبلي القياس في الخجريبيت املجمىعت مخىسطاث بين الخأثير وحجم الفروق داللت

 جخم الخأثير الداللت مسخىي  قيمت ث ع م القياس املخغير

2,2 2,5 2,8 

ت   ٓبحر 0001 3035 1027 1105 البلضي الاًتراطاثملًغ

 105 804 الِبلي

 2075 1009 1006 البلضي الخٌؿحر

 

 ٓبحر 0001

 1075 805 الِبلي

م اإلاىاُكاث  ٓبحر 0001 3025 0087 1105 البلضي جٍِى

 0085 804 الِبلي

 ٓبحر 0001 2075 0063 1003 البلضي الاؾخيباغ

 106 702 الِبلي

 ٓبحر 0001 306 101 905 البلضي الاؾخيخاج

 102 605 الِبلي

 ٓبحر 0001 5075 2054 5304 البلضي الضعحت الٖلُت

 2075 3906 الِبلي

٘  مً ًخطح       مؿخىي  كىض ئُتئخصا صاللت طاث ًغوَ وحىص( 9) حضو

 الضعحت في الىاُض الخٌٕحر مهاعاث في والبلضي الِبلي الُِاؽ بحن( 0001)

ٔان البلضي الُِاؽ لصالح الٌغكُت اإلاهاعاث حمُم وفي الٖلُت  حجم و

 .للبرهامج الٕبحر الخأزحر كلى ًض٘ مما ٓبحر الخأزحر



13 

بي البرهامج ًاكلُت الىخائج ؿهغثأ       الخٌٕحر مهاعاث جدؿحن في الخضٍع

  جلِىا الظًً للؼلبت الىاُض
 
با ظٍ الخٌٕحر مهاعاثكلى  جضٍع  الىدُجت َو

 صالت ًغوَ وحىصئلى  جىصلذ والتي[ 57] ؤلاهضوهِس ي صعاؾت مم جخٌّ

بُت اإلاجمىكت بحن ئُتئخصا  لصالح الظابؼت واإلاجمىكت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت ؿها جم والتي الخجٍغ  الخللُم باؾخسضام ألاخُاء مِغع  جضَع

ؿها جم التي الظابؽ واإلاجمىكت اإلابرمج ِت باؾخسضام جضَع  الؼٍغ

ذ والتي[ 19] هىُماث صعاؾت هخائج مم وجخٌّ ؤلالِائُت،  ػالبكلى  أحٍغ

بُت مجمىكت لضي الىاُض الخٌٕحر جدؿحن بهضي الجاملُت اإلاغخلت  ججٍغ

 ػالب( 97)مً مٖىهت
 
 جم الىٌـ كلم في مِضمت مِغع  صعؾىا وػالبت ا

  جصمُمه
 
ِا  أزغ وحىصئلى  الضعاؾت وزلصذ الىاُض الخٌٕحر إلاهاعاث ًو

 ػالب لضي الضعاؾُت واإلااصة الىاُض الخٌٕحر مهاعة لخللُم يئًجاب

بُت اإلاجمىكت  أ وجخٌّ الخجٍغ
 
 [،58] والجمل الجؼاع صعاؾت هخائج مم ًظا

مًٕ[ 60] الخغاش ي[ 59] بهجاث[ 4] الفي  الىدُجت َظٍ جٌؿحر ٍو

 
 
ب ألَمُت اإلاللم الؼالب هـغةكلى  اكخماصا  الخٌٕحر مهاعاثكلى  الخضٍع

ا الخللُمُت اللملُت في  لخدُِّ َمُتألا  مً كالُت صعحتكلى  باكخباَع

 ومهاعاث الشخصُت الخصائص في مأ اإلالغفي الخدصُل في ؾىاء الىجاح

ـ، بمهىت والاعجِاء الخىاصل  في الظاجُت الٌٕاءة وجدُِّ الخضَع

ـ الخسؼُؽ ٔاع وكاصاث والخللم للخضَع  حؿاكض كىامل وحمُلها الاؾخظ

ـ، هدى الؿلبُت الاججاَاث رححوُكلى   ما ئهٌا٘ كضم وأًظا الخضَع

ؿُت اؾتراجُجُاث مً البرهامج ُضمه  وهـم وكؽ حللم وأؾالُب جضَع

م ؼ نهاًخه ختي البرهامج بضاًت مً عاحلت وحوظًت مؿخمغة جٍِى  لخلٍؼ

 ئصاعة ؾلىبأ أن ٓما، الؿلبُت الجىاهب وجدؿحن ُتًجابؤلا  الجىاهب

 اإلاضعب صوع  خُث مً الخِلُضي ألاؾلىب كً ازخلٌذ الجلؿاث

ظا واإلاخضعب ب بِئت حلل ما َو ت الخضٍع  واإلاىاُكت الخىاعكلى  ُائمت زٍغ

 الؼلبت كلُه جضعب وما وبالىٌـ بالِضعاث والثِت والخىاصل والخضكُم

 كً بلُضة الخٌٕحر جثحر أؾئلتكلى  وؤلاحابت ألاؾئلت بىاء في مهاعاث مً

 حممئلى  جضًم ؿخىي اإلا كالُت أؾئلت نهاأ خُث والاؾترحاق، الخظٓغ

  َظا كليها والخللُّ وجلخُصها وجصيٌُها اإلاللىماث
 
 جظمحن كً ًظال

بُت مىاٍُ البرهامج ً جضٍع ت وجماٍع ظا، للمخضعبحن مكُى  ًخٌّ الخدلُل َو

ابت ئلُه أقاعث ما مم  ٔل بأن[ 28] هُىمان[ 43] ٓكلىغ[ 50] الَى

  ًٌٕغ أن ٌؿخؼُم ػالب
 
  جٌٕحرا

 
ب تًغص له جُدذأ ئطا هاُضا  الخضٍع

 جسخلٍ ال باللمىم الىدُجت َظٍ نأ بالظٓغ وحضًغ،  اللِلُت واإلاماعؾت

 .الؿابِت الضعاؾاث مً يأ كً

 
 
 ًغوَ جىحض اهه كلى ًىص والظي الثالث بالٌغض اإلاخللِت الىخائج :زالثا

بُت اإلاجمىكت بحن ئُتئخصا صاللت طاث  الضاًم في والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح البلضي الُِاؽ في بلاصٍوأ هجاػلل    .الخجٍغ

 T) ث) ازخباع تالباخث ذماؾخسض الٌغض َظا صخت مً وللخدِّ     

test  ت بهضي وطلٗ اإلاؿخِلت لللُىاث  للٌغوَ ئُتخصاؤلا  الضاللت ملًغ

بُت اإلاجمىكخحن بحن  بلض بلاصٍوأ هجاػلل  الضاًم في والظابؼت الخجٍغ

٘  البرهامج جؼبُّ م والجضو  . الىخائج جلٗ ًىضح( 10) ُع

 10 جدول 

 وابعادىا الدافعيت مسخىي  مخغير على البعدي القياس في الضابطت واملجمىعت الخجريبيت املجمىعت افراد اسخجاباث بين الخأثير وحجم الفروق داللت

 جخم الخأثير الداللت مسخىي  قيمت ث ع م املجمىعت املخغير

2,2 2,5 2,8 

بُت ن= الؼمىح  202 00001 8025 3065 4606 60ججٍغ

 3025 3406 60طابؼت ن=

بُت ن= جدمل اإلاؿإولُت  204 00001 8005 2077 48 60ججٍغ

 406 3405 60طابؼت ن=

بُت ن= اإلاثابغة  203 00001 1204 3082 4805 60ججٍغ

 407 3506 60طابؼت ن=

بُت ن= اإلاىاًؿت  204 00001 907 3007 52 60ججٍغ

 308 37 60طابؼت ن=

بُت ن= الاؾخِاللُت  108 00001 11065 3045 48 60ججٍغ

 3072 38 60طابؼت ن=

 الاجِان

 

بُت ن=  109 00001 1405 3076 49 60ججٍغ

 405 35 60طابؼت ن=

بُت ن= الثِت بالىٌـ  203 00001 1103 3082 4907 60ججٍغ

 403 3804 60طابؼت ن=

بُت ن= الخىحه باإلاؿخِبل   10065 3055 4706 60ججٍغ

00001 

203 

 406 36 60طابؼت ن=

بُت ن= الضعحت الٖلُت  204 00001 1406 6072 389 60ججٍغ

 6033 289 60طابؼت ن= 

٘  مً ًدبحن        كىض ئُتئخصا صاللت طاث ًغوَ وحىص( 10) حضو

 الظًً الؼلبت بحن هجاػؤلا  صاًلُت مؿخىي  جدؿحن في( 00001) مؿخىي 

  جلِىا
 
با بُت اإلاجمىكت) الخٌٕحر مهاعاث جىمُت في جضٍع  لم والظًً( الخجٍغ

  ًخلِىا
 
با بُت اإلاجمىكت لصالح( الظابؼت اإلاجمىكت) جضٍع  في الخجٍغ

 وجلٗ هجاػلل  الضاًم إلاُِاؽ الٌغكُت بلاصألا حمُم وفي الٖلُت الضعحت

ض الىخائج بي البرهامج ًاكلُت كلى جٓإ  الضاًلُت مؿخىي  جدؿحن في الخضٍع
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بُت اإلاجمىكت لؼلبت هجاػلل  ٔان الخجٍغ  كلى ًض٘ مما ٓبحر الخأزحر حجم و

 .للبرهامج يًجابؤلا  الخأزحر

 صاللت طاث ًغوَ جىحض: وهصه الغابم بالٌغض اإلاخللِت الىخائج( ص

بُت تــمجمىكــال غاصـــًأ اثـــاؾخجاب ًــبُ ئُتئخصا  الِبلي الُِاؽ في الخجٍغ

  .البلضي الُِاؽ لصالح هجاػلل  الضاًلُت مخوحر في والبلضي

 T test) ث) ازخباع الباخثت اؾخسضمذ الٌغض صخت مً وللخدِّ     

ت بهضي وطلٗ اإلاؿخِلت هحر لللُىاث  للٌغوَ ئُتخصاؤلا  الضاللت ملًغ

بُت للمجمىكت والبلضي الِبلي الُِاؽ بحن  هجاػلل  الضاًم في الخجٍغ

٘ الو  البرهامج، جؼبُّ بلض و ُبل وأبلاصٍ   :الىخائج جلٗ ًىضح( 11) جضو

 11 جدول 

 هجازلل  الدافعيت ملخغير والبعدي القبلي القياس في الخجريبيت املجمىعت افراد بين الخأثير وحجم الفروق لداللت( ث) اخخبار هخائج ًىضح

 جخم الخأثير الداللت مسخىي  قيمت ث ع م القياس املخغير

2,2 2,5 2,8 

  00001 8066 3065 3305 الِبلي الؼمىح

 3025 46 البلضي 204

  8025 2077 3403 الِبلي جدمل اإلاؿإولُت

00001 

202 

 406 48 البلضي

  7093 3082 36 الِبلي اإلاثابغة

00001 

109 

 407 48 البلضي

  8042 3007 3605 الِبلي اإلاىاًؿت

00001 

 

 308 52 البلضي 203

 201 00001 609 3045 3705 الِبلي الاؾخِاللُت

 3072 48 البلضي

 الاجِان

 

  00001 902 3076 36 الِبلي

 405 49 البلضي 108

  00001 708 3082 38 الِبلي بالىٌـالثِت 

 403 4907 البلضي 203

  807 3055 3505 الِبلي الخىحه باإلاؿخِبل

00001 

 

 406 4706 البلضي 109

  00001 1002 6072 287 الِبلي الضعحت الٖلُت

 6033 389 البلضي 2.1

٘  مً ًدبحن       مخوحر كلى ئُائخصا صالت ًغوَ وحىص الؿابّ الجضو

 بحن الٌغكُت الابلاص حمُم وفي الٖلُت الضعحت في هجاػلل  الضاًلُت

بُت اإلاجمىكت اًغص اؾخجاباث  لصالح والبلضي الِبلي الُِاؽ في الخجٍغ

بي البرهامج ًاكلُت الىخائج َظٍ وجـهغ البلضي الُِاؽ  مهاعاث في الخضٍع

 اإلاِغعاث بلع مدخىي  طمً الضمج أؾلىب باؾخسضام الخٌٕحر

ت م – التربىي  الىٌـ كلم) التربٍى َ  اإلاىاهج – التربىي  الخٍِى  وػغ

ـ  الابلاص حمُم في هجاػلل  الضاًلُت مؿخىي  جدؿحن في( الخضَع

بُت اإلاجمىكت لؼلبت الٖلُت والضعحت  .الخجٍغ

مًٕ        اإلاللم الؼالب هـغةكلى  باالكخماص الىدُجت َظٍ جٌؿحر ٍو

ب ألَمُت ا الخللُمُت اللملُت في الخٌٕحر مهاعاثكلى  الخضٍع كلى  باكخباَع

 أو اإلالغفي الخدصُل في ؾىاء الىجاح لخدُِّ ألاَمُت مً كالُت صعحت

ـ بمهىت والاعجِاء الخىاصل ومهاعاث الشخصُت الخصائص في  الخضَع

ـ الخسؼُؽ في الظاجُت الٌٕاءة وجدُِّ  وكاصاث والخللم للخضَع

ٔاع ئلى  الؿلبُت الاججاَاث رححوُكلى  حؿاكض كىامل وحمُلها الاؾخظ

ـ الخللم هدى ُتئًجاب اججاَاث  ُضمه ما ئهٌا٘ كضم وأًظا والخضَع

ؿُت اؾتراجُجُاث مً البرهامج  الِاكت وئصاعة وكؽ حللم وأؾالُب جضَع

 الخضكُمكلى  الِائم ؤلاوؿاوي الخبراحى الخللم بأؾلىب الضعاؾُت

ؼخوال ض كىامل وحمُلها الؼلبت ُضعاث في الثِت وػٍاصة لٍؼ  مً جٍؼ

 في الظاثكلى  والاكخماص والاؾخِاللُت بالىٌـ والثِت هجاػؤلا  صاًلُت

ٔاصًمُت اإلاهام ئهجاػ  والخىاع اإلاىاُكتكلى  والِضعة اإلاؿإولُت وجدمل ألا

حن الؼلبت يلض بي البرهامج في اإلاكآع   الخضٍع
 
ِا   .الىخائج لُهئ قاعثأ إلاا ًو

 الخىصياث .7

 :ًلي بما الباخثت جىص ي الضعاؾت هخائج طىء في     

 طمً الخٌٕحر مهاعاث صمجكلى  حؿاكضَم للمللمحن أصلت ئكضاص -1

٘  الضعاؾُت اإلاِغعاث مدخىي  ئلى  بالخلِحن الخللم أؾلىب مً للخدى

 .الخٌٕحر أحل مً الخللم أؾلىب

 الخللم مهاعاث إلاِغع  الضاعؾحن الؼلبت بحن مِاعهت صعاؾاث ئحغاء -2

 مهاعاث إلاِغع  الضاعؾحن هحر والؼلبت ًُصل اإلالٗ بجاملت والخٌٕحر

 بضاعيوؤلا  الىاُض الخٌٕحر ومهاعاث اإلالغفي الخدصُل في والخٌٕحر الخللم

 .الشخصُت ؾماث وبلع

 البرامج ألؾلىب الؼلبت جٌظُالث جبحن مِاعهت صعاؾاث ئحغاء -3

 لخىمُت الضمج أؾلىب كلى الِائمت والبرامج دخىي اإلا مً اإلاخدغعة

 .الخٌٕحر مهاعاث

بُت صوعاث جىـُم -4  منها لالؾخٌاصة الخٌٕحر بغامج كلى للمللمحن جضٍع

ـ في وجؼبُِها  .مِغعاتهم جضَع

بت تــألاؾاؾُ الخٌٕحر اعاثــمه ىقــىطــبم امــالاَخم -5   حنؿخٍىاإلا كلى واإلآغ
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 بغامج وفي كام بىحه الجامعي الخللُم بغامج في والخؼبُِي الىـغي 

 .زاص بىحه اإلاللمحن ئكضاص

 املراجع

 أ. املراجع العربيت

ضي [1] (. هدى بىاء بغهامج كغبي لخأَُل منهي 2007كبض هللا. ) ،البًر

بت بت .وجؼبُِي في ؤلابضاق واإلاَى ، اإلاإجمغ الللمي ؤلاُلُمي للمَى

بت، حضٍ. ؼ وعحاله لغكاًت اإلاَى  مإؾؿت اإلالٗ كبض اللٍؼ

 ألاًٖاع وعؾىم صىع  هغائب اؾخسضام أزغ م(.2011 (ؾماح. الجٌغي، [2]

 كاصاث وبلع الخدصُل جىمُت في الللىم مِغع  ؤلابضاكُت لخضَعـ

٘  الصٍ ػالباث اللِل لضي اإلإغمت.  مٕت بمضًىت اإلاخىؾؽ ألاو

 ، ٔلُت التربُت، حاملت أم الِغي.عؾالت صٓخىعاٍ هحر ميكىعة

ٔالُٗ( في جىمُت الخٌٕحر  .(2012) ػغاص ،خُضع. [3] أزغ بغهامج )ٔىؾخا و

الابضاعي باؾخسضام كاصاث اللِل لضي ػلبت اإلاغخلت الثالثت في 

اطُت،  اطُتٔلُت التربُت الٍغ ، حاملت مجلت كلىم التربُت الٍغ

 .254-225(،5) 1بابل،

بغهامج مِترح في الِغاءة في طىء الِظاًا م(. 2000الفي ،ؾلُض. ) [4]

ٍ في جىمُت الخٌٕحر الىاُض لضي ػالب اإلاغخلت اإلالاصغة وأزغ 

ت. -25اإلاإجمغ الثاوي ككغ ،مىاهج الخللُم وجىمُت الخٌٕحر ) الثاهٍى

ـ، ٔلُت  26 ت للمىاهج وػَغ الخضَع ًىلُى(، الجملُت اإلاصٍغ

 التربُت، حاملت كحن قمـ، الِاَغة.

سُت(. 2000) ُؼامل ،ؾىهُا. [5]  ًلالُت اؾخسضام مضزل الؼغائٍ الخاٍع

في جدصُل جالمُظ الخلِت الثاهُت مً الخللُم ألاؾاس ي وجىمُت 

م الىاُض.  اإلاإجمغ الثاوي ككغ، مىاهج الخللُم. جٌٕحَر

ـ مهاعاث الخٌٕحر  (.2005أصوعص. ) ،ؾلُض [7] ب لخضَع بغهامج جضٍع

ت اإلاؿُدُت في  إلاللمي مضاعؽ ألاماهت اللامت للمإؾؿاث التربٍى

 ألاعصن، كمان: صاع الكغوَ

وان، ماػن. ) [12] ِتي الاؾخِصاء والآدكاي 1994َػ (. أزغ ػٍغ

ـ للتربُت الاحخماكُت والىػىُت في جىمُت  ٔاؾتراجُجُتي جضَع

الخٌٕحر ؤلابضاعي لضي ػلبت الصٍ الخاؾم ألاؾاس ي في ألاعصن. 

، أعبض، ألاعصن.عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة  ، حاملت الحرمْى

ِ (. أزغ1996بؿام. ) ،الِظاة [13] ت الخللم الخلاووي في جىمُت ػٍغ

ش في  الخٌٕحر ؤلابضاعي كىض ػلبت الصٍ اللاقغ في مبدث الخاٍع

، ٔلُت عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة .ألاعصن ، حاملت الحرمْى

 التربُت.

كمان:  حللُم الخٌٕحر مٌاَُم وجؼبُِاث.(. 1999حغوان، ًخحي. ) [15]

 . 3غ صاع الٌٕغ.

لُت اؾخسضام بغهامج ٔىعث في جىمُت (. ًاك2005) الجالص، ماحض. [16]

مهاعاث الخٌٕحر ؤلابضاعي لضي ػالباث اللوت اللغبُت والضعاؾاث 

مجلت ؤلاؾالمُت. قبٕت حاملت كمان للللىم والخٕىىلىحُا. 

ت والاحخماكُت وؤلاوؿاهُت  18، حاملت أم الِغي للللىم التربٍى

(2)90-125. 

        م(. مؿخىي مهاعاث الخٌٕحر ؤلابضاعي 2011) صاوص ،يالخىاب [17]

          لضي الؼلبت اإلاللمحن في ألاُؿام الللمُت في ٔلُت التربُت 

غ اللغبُت اإلاجلت والللىم الخؼبُُِت. ، لخؼٍى  حاملت  ،3 اللضص الخٌَى

 .145- 121 الللىم والخٕىىلىحُا، الُمً،        

ـ مهاعاث الخٌٕحر(. 2003خمض. )أحىصث  ،ؾلاصة [18] عصن، . ألا جضَع

 كمان: صاع الكغوَ.

ازغ اؾخسضام بغهامج  .(2012) زىلت وكلُماث، كبحر. ،هىُماث [19]

ب كلى اإلاهاعاث الضعاؾُت فى جدؿً مؿخىي  اعقاص حمعي للخضٍع

الجاملت الاؾالمُت مجلت . والضاًلُت الخدصُل الضعاس ي

ت والىٌؿُت  .154-132(،26، كضص)للضعاؾاث التربٍى

. الخٌٕحر الىاُض لضي ػالب الصٍ الا٘و (2005مدمض )الكغقي،  [20]

اض وكالُخه ببلع اإلاخوحراث. مجلت الللىم  الثاهىي بمضًىت الٍغ

ت  .89-110(، 2) 6، الىٌؿُت والتربٍى

.)كاص٘ ًاؾحن وازغون، حللُم الخٌٕحر(. 1989) صي بىهى، ئصواعص. [21]

ذ للخِضم ال ذ: مإؾؿت الٍٖى  للمي.مترحم( الٍٖى

(. بغهامج مِترح في الضعاؾاث الاحخماكُت في 1997) عػَ، ئبغاَُم. [26]

ت.  عؾالت صٓخىعاٍ هحر جىمُت الخىحهاث اإلاؿخِبلُت لؼالب الثاهٍى

 ، ٔلُت التربُت، حاملت اإلاىصىعة.ميكىعة

ٌافي، كالء الضًً. ) [29] ٔاء الىحضاوي(. 2000الاكؿغ، صٌاء ٓو . الظ

 الِاَغة: صاع ُباء.

ُغاءاث في مهاعاث الخٌٕحر وحللُم الخٌٕحر (. 1997ًىوـ ،ًُصل. ) [30]

 الِاَغة: صاع النهظت اللغبُت. الىاُض والخٌٕحر ؤلابضاعي

. ُغاءاث في حللُم الخٌٕحر واإلاىهج(. 1997) كبض الخمُض ،حابغ. [31]

 الِاَغة: صاع النهظت اللغبُت.

 . كمان:حللُم الخٌٕحر مٌاَُم: جؼبُِاث (:2002) حغوان، ًخحي. [32]

 .1غ  صاع الٌٕغ،

. ألاعصن: حللُم الخٌٕحر للمغخلت ألاؾاؾُت(. 2004) ُؼامي، هاًٌت. [34]

 صاع الٌٕغ.

. )زلُل الجُىش ى، الخٌٕحر ؤلابضاعي (1997) صوعاصئبىهى، صي  [36]

 بى ؿبى: اإلاجمم الثِافي.أمترحم( 

 لخللُم زىٕغ اإلااؾتر بغهامج ًاكلُت  م(.1996)  الؿغوع، هاصًا [37]

 ٔلُت الللىم ػلبت مً كُىت لضي ؤلابضاكُت اإلاهاعاث جىمُت في الخٌٕحر

ت ؼ مجلت ألاعصهُت، الجاملت في التربٍى ت، البدىر مٓغ ألاعصن،  التربٍى

(10،)57-78. 

 مهاعاث لخىمُت مِترح بغهامج م(. ًاكلُت2001) زالض.، اللخُبي [41]

ت بمضًىت اإلاغخلت ػالب مً كُىت الاؾخضاللي لضيالخٌٕحر   الثاهٍى

اض. عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعٍ ، ٔلُت التربُت، حاملت اإلالٗ الٍغ

 ؾلىص.

ت كلى جىمُت م(. 2007)ًاًؼ.  اللجزي، [42] ُّ ت اإلاضعؾ ُّ أزغ ألاهضًت الللم

الخٌٕحر الابخٖاعي والاججاَاث الللمُت لضي جالمُظ اإلاغخلت 

، ٔلُت عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعٍىت كغكغ. اإلاخىؾؼت بمضً

 التربُت، حاملت أم الِغي.

م(. بغهامج ألاوكؼت الٌىُت لخىمُت مهاعاث 2009) ئلهام. ٓكلىغ، [43]

الخٌٕحر الىاُض لضي ػالب ٔلُت التربُت الٌىُت وكالُخه بالخدصُل 

، ٔلُت التربُت الٌىُت، عؾالت صٓخىعاٍ هحر ميكىعةالضعاس ي. 

 ن.حاملت خلىا
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م(. ًلالُت بغهامج حللُمي الٕترووي مِترح 2010خبه. ) أٓغم، [44]

ـ الضعاؾاث ؤلاؾالمُت في جىمُت الخٌٕحر  ـ مِغع ػَغ جضَع لخضَع

ٔاصًمي لضي ػالباث الاهدؿاب بٖلُت التربُت  ؤلابضاعي والخدصُل ألا

لألُؿام ألاصبُت بجضة. عؾالت صٓخىعاٍ هحر ميكىعٍ، ٔلُت التربُت 

ؼ. للبىاث بجضة  ألاُؿام ألاصبُت، حاملت اإلالٗ كبض اللٍؼ

م(. ًلالُت بغهامج جىمُت ُضعاث الخٌٕحر الابخٖاعي 2010عبُم. ) محر، [45]

لضي كُىت مً أػٌا٘ اإلاضاعؽ الابخضائُت بمٕت اإلإغمت. عؾالت 

 ، ٔلُت التربُت، حاملت أم الِغي.ماحؿخحر هحر ميكىعة

 الخٌٕحر مهاعاث لخىمُت بغهامج م(. ًاكلُت2010)ماَغ.  كبض الباعي، [46]

 ٔلُت في اللغبُت اللوت ػالب قلبت اللغبي لضي الىدى في الللُا

ٔلُت التربُت، حاملت  ببنها، عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة التربُت

 .بنها

[47]  . ِت اللصٍ الظَني في 2006)اللجزي، مباْع م(. أزغ اؾخسضام ػٍغ

ـ الللىم كلى جىمُت الخٌٕحر  الابخٖاعي لضي جالمُظ الصٍ جضَع

، ٔلُت التربُت، الثاوي اإلاخىؾؽ بمضًىت كغكغ. عؾالت ماحؿخحر

 حاملت أم الِغي.

ً. ) ،الهاقمي [48] ِت اللصٍ الظَني 2007ٍػ م(. أزغ اؾخسضام ػٍغ

كلى جىمُت الخٌٕحر الابخٖاعي والخدصُل الضعاس ي لؼالباث الصٍ 

 بمضاعؽ مٕت اإلإغمت.الثالث اإلاخىؾؽ في ماصة الاُخصاص اإلاجزلي 

 ، ٔلُت التربُت، حاملت أم الِغي.عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة

اؾخسضام اؾتراجُجُت ُائمت كلى ألاؾئلت  م(.2007ًديى. ) ،للىضا [49]

ا في الخدصُل وجىمُت  ُت الللُا في جضَعـ الللىم وأزَغ طاث اإلالًغ

ت الخٌٕحر الاؾخضاللي لضي ػالب الصٍ الؿاصؽ الابخضائي. عؾال

 ، ٔلُت التربُت، حاملت اإلالٗ زالض.ماحؿخحر هحر ميكىعة

ابت، حمُلت. ) [50] م(. أزغ اؾخسضام الاؾتراجُجُاث ًَى 2008الَى

ُت كلى جىمُت الخٌٕحر الىاُض والخدصُل في ماصة الللىم لضي  اإلالًغ

، ٔلُت ػالباث اإلاغخلت اإلاخىؾؼت. عؾالت ماحؿخحر هحر ميكىعة

 ض.التربُت، حاملت اإلالٗ زال

م.  [51] م(. اؾخسضام أؾلىب اللصٍ الظَني في 2008)ألاخمضي، مٍغ

جىمُت مهاعاث الخٌٕحر ؤلابضاعي وأزٍغ كلى الخلبحر الٕخابي لضي 

ػالباث الصٍ الثالث اإلاخىؾؽ"، مجلت عؾالت الخلُج اللغبي، 

(107،) 35-60. 

م [52] ًاكلُت اللصٍ م(.2009كضي. ) ،نمىظع و كمغا ،كبض الٍٕغ

في جىمُت الخٌٕحر ؤلابضاعي لضي ػالب الصٍ الخامـ الظَني 

الللمي في ماصة الُٕمُاء. مجلت الٌخذ، ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت ، 

 .83-55(،43اللغاَ، )

 جضَعـ اؾتراجُجُت اؾخسضام م(. أزغ2010) قلبان، هاصع. أبى [53]

اطُاث في الخٌٕغ الىاُض مهاعاث جىمُت كلى ألاُغان  ػالباث لضي الٍغ

عؾالت الللىم ؤلاوؿاهُت وألاصبُت.  ُؿم ككغ الخاصي الصٍ

 ، ٔلُت التربُت، الجاملت ؤلاؾالمُت هؼة.ماحؿخحر

م(. أزغ اؾخسضام اللصٍ الظَني في جدصُل 2011) ًضاء.، ؾلُم [54]

ـ وجىمُت الخٌٕحر الللمي.مجلت كلىم التربُت  ماصة ػغائّ الخضَع

اطُت  .45-25(، 4، حاملت بابل، )الٍغ

أزغ اؾخسضام همىطج صوعة الخللم كلى  م(.2010ؾلىص. ) الكهغاوي، [55]

اطُاث  اض ي والخدصُل الضعاس ي في ماصة الٍغ جىمُت الخٌٕحر الٍغ

عؾالت صٓخىعاٍ هحر  لضي ػالب الصٍ الثاوي باإلاغخلت اإلاخىؾؼت.

 ، ٔلُت التربُت، حاملت أم الِغي.ميكىعٍ

. كمان: صاع الٌٕغ ٕحراإلاضعؾت وحللُم الخٌ(. 1996مدمض. ) ،كضؽ [56]

 للؼباكت واليكغ.

في الخللُم اإلابرمج  ازغ اؾخسضام. (1997ولُمت ) ،ألاهضوهِس ي [57]

دصُل الخٌٕحر الىاُض والخجضَعـ مِغع ألاخُاء كلى جىمُت 

عؾالت اإلإغمت.  بمٕت ٘و الثاهىي الضعاس ي لضي ػالباث الصٍ ألا 

 الِغي.ماحؿخحر هحر ميكىعة، مٕت اإلإغمت، حاملت أم 

بغهامج مِترح ًاكلُت  (1998) كلي.والجمل، كثمان  الجؼاع، [58]

ش لضي ػال ب ٔلُت التربُت  ـ الِظاًا الجضلُت بمِغع الخاٍع لخضَع

ش.  ـ الخاٍع فى جىمُت مهاعاث الخٌٕحر الىاُض والاججاٍ هدى جضَع

ـ بجاملت كحن قمـ ، بدىر فى اإلاىاهج وػَغ الخضَع

6(52،)91-121. 

لذ )بهجاث،  [59] . الِاَغة: كالم زغاء والخٌٕحر الىاُضؤلا .(2005ًع

 .2الٕخب.غ
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STUDENTS AT KING FAISAL UNIVERSITY 

ZAINAB A. G. ABDULLAH 

King Faisal University 

 
ABSTRACT_ The study aimed to preparing a training program based on integration of divergent 

thinking skills in teaching some educational courses among a sample of faculty of education students at 

King Faisal University, measuring effect of a training program on some psychological variables 

(achievement motivation- critical thinking skills) and introducing cognitive content of some educational 

courses in an interesting way to increase students motivation and emphasizes his active and positive role 

in knowledge acquisition study Problem 1-There are significant differences between the mean scores of 

experimental group and the mean scores of control group in the study variables(achievement motivation - 

critical thinking skills) for the sake of experimental group after the application of the program 2-There 

are significant differences between the mean scores of the experimental group in the study variables 

(achievement motivation - and critical thinking skills) before and after the application of the program 3-

There are no statistically significant differences between mean scores of the control group in the study 

variables (achievement motivation - and critical thinking skills) post and pre measurement Study sample 

Study sample contains (120) third and fourth grade students in faculty of education (60)experimental 

(60)control groups , group were equivalent in all independent and demographical variables  Study tools 

1-The training program aims to (the development of the skills of basic and complex thinking at third-level 

students and the fourth at the Faculty of Education at King Faisal University 2-the critical thinking skills 

scale prepared by Al Sharqi (2005)1- achievement motivation scale (Ghneimat 2012) and the developer 

of the scale (Attia, 2002) study results  showed statistical significant differences between the experimental 

group and the control group in post measurement in critical thinking skills for the sake of experimental 

group. Results showed statistical significant differences between the pre and post measurement in critical 

thinking skills for the sake of post measurement. Results showed statistical significant differences in 

increasing level of achievement motivation between the experimental group and the control group for the 

sake of experimental group. And results showed that all the values (T) test were significant between the 

experimental group and the control group in pre and post measurement in achievement motivation for the 

sake of post measurement study recommendations In light of the findings, the researcher recommended 

the necessity of preparing programs to help teachers to integrate thinking skills within the content of the 

academics courses, and to move from rote learning style to active learning the style. 

Keyword: training program, divergent thinking skills, King Faisal University. 
 
 

 

 

 

 

 


