
116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوافع التحاق الطلبة بقسم الرتبية اخلاصة بكلية 
 الرتبية األساسية يف ضوء بعض املتغريات

 *أحمد محسن السعيدي

 

 

هضًذ الضعاؾت ئلى الخلغي كلى أٓثر الضواًم لضي الؼلبت لاللخداَ بِؿم التربُت الخاصت بٖلُت التربُت ألاؾاؾُت، باإلطاًت  _ امللخص

ت، ولخدُِّ طلٗ جم جؼبُّ اؾدباهت  ئلى جدضًض أهم الٌغوَ في صعحت الضواًم جبلا إلاخوير الجيـ والؿىت الضعاؾُت وهىق الكهاصة الثاهٍى

ٔاهذ ٓبيرة كلى حمُم  الضعاؾت كلى ػلبت ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت ُؿم التربُت الخاصت، وأؿهغث هخاةج الضعاؾت بأن الضواًم كىض الؼلبت 

ت )%اإلاجاالث والضعحت ال ( وخصلذ الضواًم الصخصُت كلى اإلاغجبت ألاولى، ووحىص ًغوَ 67.45ٖلُت، خُث وصلذ اليؿبت اإلائٍى

ئخصاةُت في صواًم الالخداَ بين الؼلبت والؼالباث لصالح الؼالباث، ٓظلٗ وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين صواًم الخداَ الؼلبت 

كهاصة )الللمي وألاصبي( وهي لصالح ػلبت الِؿم ألاصبي، ووحىص ًغوَ طاث صاللت بِؿم التربُت الخاصت والتي حلؼي إلاخوير هىق ال

ئخصاةُت بين صعحاث الؼلبت والؼالباث إلاخوير الؿىت الضعاؾُت في الضعحت الٖلُت كلى اؾخبُان الضواًم لصالح ػالب الؿىت الضعاؾُت 

 .الثالثت والغابلت ألآثر صاًلُت مً ػالب الؿىىاث ألازغي 

 .   التربُت الخاصت ،الضواًم :املفتاحيتالكلماث 
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 في ألاساسيت التربيت بكليت الخاصت التربيت بقسم الطلبت التحاق دوافع

 املتغيراث بعض ضوء
   

 املقدمت. 1

لِض اػصاصث أكضاص الؼلبت الغاهبين في الالخداَ بِؿم التربُت      

الخاصت ٓأخض أُؿام ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت بالهُئت اللامت للخللُم 

في ٔل  الخؼبُِي في الؿىىاث الِلُلت اإلااطُت خُث ًخِضم بالِؿم

 ػالب 300ًصل صعاس ي ما ملضله 
 
وػالبت ممً لضيهم الغهبت في  ا

الالخداَ بالِؿم، مما ًضكى ئلى الدؿا٘ؤ كً ماهُت الضواًم التي جٖىن 

وعاء هظا الٕم مً الؼلبت الظًً ًخِضمىن للحص٘ى كلى قهاصة 

ىا بمضي  البٖالىعٍىؽ في جسصص التربُت الخاصت. زصىصا ئطا ما كًغ

م وجأزيرها كلى الِضعاث اللِلُت أو اإلاهىُت في الىجاح في أهمُت الضواً

 .اللملُت الخللُمُت واإلاهىُت مً ُبل الؼلبت

ئن مبضأ الضاًلُت هى مً أهم اإلاباصب التي جإصي للخللم الظي       

ض الخف كلماء التربُت وكلماء الىٌـ  بضوعه ًإصي للخِضم والخؼىع ُو

دغص كلى أهمُت الضاًلُت في هظا اإلاجا٘، ًالٌ غص ًساي مً الٌكل ٍو

ا لللمل وبظ٘ اليكاغ لخجىب الٌكل  الىجاح مما ًخٖىن لضًه صاًلا ٍُى

وئخغاػ الىجاح والخِضم. ًالخللم الظي جِىصه الضاًلُت هى حوُير في 

ض  الؿلْى ًىجم كىه وكاغ ًِىم به الٌغص ًال حللم بضون صاًم، ُو

لضاًم جخٖىن ًاكلُت جخلضص الضواًم بكٖل ال خصغ لها ًمً زال٘ ُىة ا

الخللم. ًالضاًم والىجاح ًخٌاكالن مم بلظهما ػغصًا، ًالضاًم ًِىص ئلى 

الخؼلم للىص٘ى ألهضاي أزغي، وختى في خالت الٌكل ًان الٌغص 

ض مً حهضه مً أحل الىجاح إلػالت الخىجغ الحاصل كىض  الؼمىح ؾيًز

 ].1] الٌكل

 مشكلت الدراست. 2

ُؿم التربُت الخاصت والخىاصل اإلاؿخمغ  مً زال٘ كمل الباخث في     

كلغ به مً ؤلاُبا٘  مم ُؿم الدسجُل بالٖلُت، وإلاا ًغاه الباخث َو

الٕثٍُ للؼلبت في ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت بِؿم التربُت الخاصت، خُث 

ٌكٖل الؼلبت بهظا الِؿم كضصا ٓبيرا بين ػالب ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت 

حىصا مً هظا الِؿم الظي ٌلخبر هىكا مِاعهت باألُؿام أزغي ألاُضم و 

، مما 2004ما مً ألاُؿام الحضًثت حضا بالٖلُت خُث جم ئوكاؤه كام 

أوحض مكٖلت كلمُت مً وحهت هـغ الباخث حضًغة بالبدث والاهخمام، 

ت الضواًم التي صكذ هإالء الؼلبت لاللخداَ  جخمثل في الحاحت إلالًغ

تربُت ألاؾاؾُت هي الٖلُت بِؿم التربُت الخاصت، خُث حلخبر ٔلُت ال

ذ التي جؼغح جسصصا في التربُت الخاصت، مما حللها  الىخُضة في الٍٖى

جصبذ مدؽ أهـاع اللضًض مً الغاهبين في الضعاؾت مً أبىاء صولت 

ذ واإلاُِمين، مما حلل كضص الؼلبت اإلالخدِين بهظا الخسصص  الٍٖى

ض كلى س ي ( ػالب وػالبت، ختى بضاًت اللام الضعا1800) ًٍؼ

كلما بأن هإالء الؼالب ًمثلىن حمُم الكغاةذ باإلاجخمم  (2015/2016)

ت  تي، ًمً هىا وكأث ًٕغة هظه الضعاؾت والتي حؿعى ئلى ملًغ الٍٖى

الضواًم بالخداَ الؼالب، وألاؾباب التي جٍِ وعاء الخداُهم 

بالخسصص، في طىء هظه اإلالؼُاث جخلخص مكٖلت البدث باللىىان 

َ الؼلبت بِؿم التربُت الخاصت في ٔلُت التربُت الخالي صواًم الخدا

ذ  .ألاؾاؾُت في طىء بلع اإلاخويراث في صولت الٍٖى

 أسئلت الدراستأ. 

 :خاولذ الضعاؾت ئلى ؤلاحابت كً ألاؾئلت الخالُت    

ما أهم الضواًم اللخداَ الؼلبت بِؿم التربُت الخاصت بٖلُت التربُت  -1

 ألاؾاؾُت؟

صاللت ئخصاةُت بين الؼلبت والؼالباث هل جىحض ًغوَ طاث  -2

 لاللخداَ بِؿم التربُت الخاصت بٖلُت التربُت ألاؾاؾُت؟

هل جىحض ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت في صواًم الالخداَ بِؿم  -3

التربُت الخاصت بٖلُت التربُت ألاؾاؾُت حلؼي إلاخوير هىكُت قهاصة 

ت اللامت )الللمي أو ألاصبي(؟  الثاهٍى

وَ طاث صاللت ئخصاةُت في صواًم الالخداَ بِؿم هل جىحض ًغ  -4

 ؟لؿىت الضعاؾُتالتربُت الخاصت بٖلُت التربُت الاؾاؾُت حلؼي إلاخوير ا

 أهداف الدراستب. 

الخلغي كلى أهم الضواًم اللخداَ الؼلبت بِؿم التربُت الخاصت في  -1

 .ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت

ت صوع مخويراث الضعاؾت في صواًم  -2 الالخداَ كىض الؼلبت جبلا ملًغ

ت اللامت  إلاخويراث الجيـ، والؿىت الضعاؾُت وهىكُت الكهاصة بالثاهٍى

 (.)الللمي أو ألاصبي

 أهميت الدراستج. 

جٕمً أهمُت هظه الضعاؾت وبدؿب كلم الباخث في ٔىنها الضعاؾت      

ىي كلى أهم الضواًم كىض الؼلبت لاللخداَ  ألاولى التي اهخمذ بالُى

لتربُت الخاصت في ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت بالهُئت اللامت للخللُم بِؿم ا

ت الضواًم  خىُم ومً زال٘ هخاةجها ملًغ ذ، ٍو الخؼبُِي في صولت الٍٖى

غ  كىض الؼلبت بضعاؾت هظا الخسصص وطلٗ في جدٌيزهم كلى جؼٍى

اث  مًٕ أن حؿاكض في الخمُيز بين مؿخٍى أصائهم كلى الىدى ألاًظل، ٍو

ٔالضعاؾاث الللُاالؼلبت اإلاهىُ  .ت وجدضًض ًغص الىمى الضعاس ي الغأس ي 

 حدود الدراستد. 

اإلاجا٘ البكغي: ػلبت وػالباث ُؿم التربُت الخاصت في ٔلُت التربُت 

 .ألاؾاؾُت

اإلاجا٘ الؼمني: جم ئحغاء الضعاؾت في الٌصل ألا٘و مً اللام الضعاس ي 

2015-2016. 

 مصطلحاث الدراسته. 

خالت مً الخىجغ جثير الؿلْى في ؿغوي ملُىت هي  Motives الضواًم

خم الخلبير كجها بالضعحت التي ًدصل كلحها 2جىحهه وجإزغ كلُه ] [ ٍو

الؼالب كلى أصاة الضعاؾت اإلاخمثلت بمُِاؽ الضاًلُت هدى جسصص 

 .التربُت الخاصت الظي أكضه الباخث

 Special Education students  ػلبت التربُت الخاصت

 ي بغهامج بٖالىعٍىؽ جغبُت ـً ًُــار اإلاسجلــىع وؤلاهــظٓـــت الــم الؼلبــحمُ
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زاصت في ٔلُت التربُت ألاؾاؾُت بالهُئت اللامت للخللُم الخؼبُِي 

ذ في الٌصل الضعاس ي ألا٘و لللام الضعاس ي )  (.2015/2016بالٍٖى

 الاطار النظري . 3

اإلادْغ  [ بأن الضاًم هى 4وبني ًىوـ ] [3ٌكير ٔل مً ملحم ]       

الغةِـ وعاء حمُم أوحه اليكاغ اإلاسخلٌت التي ًٕدؿب الٌغص كً 

ِها ًهى الِىة  ه كً ػٍغ ِها أقُاء حضًضة أو ٌلض٘ مً ؾلٓى ػٍغ

ذ واخض وال ًمًٕ للضواًم أن جالخف وئهما  ت واإلاىحهت في ُو اإلادٓغ

حؿدىج مً الاججاه اللام للؿلْى الصاصع كجها ولِض كغي اإلاهخمىن 

ٌاث مخلضصة مجها بأنها الؼاُاث التي جغؾم للٌغص أهضاًه الضواًم بخلٍغ

وهاًاجه لخدُِّ الخىاػن الضازلي أو جيهئ له أًظل جٍُٕ ممًٕ مم 

 .بُئخه الخاعحُت

 الضواًم: مباصئها وكىاصغها

هىاْ كضة مباصب حلمل كلى اؾدثاعة الضاًلُت أولها: كملُت       

ض كلى اؾدثاعة الاهخماماث لضي الٌغص وجىححهها، وج ٌؿيراث الضاًلُت جٓإ

ه، وجمٕىه مً صُاهت  أهمُت وحىص صواًم جثير وكاغ الٌغص وجىحه ؾلٓى

أهضاًه وجدُِِها واؾدثاعة صاًلُخه لبلىن جلٗ ألاهضاي بٖل ُىة 

ظلٗ اؾدثاعة خاحاث الٌغص لإلهجاػ مم جٌاوث  واللمل كلى جدُِِها. ٓو

الثِت بىٌؿه  أهضاي الٌغص وجٕمً ألاهمُت هىا في جمٕين الٌغص مً

ؼ الظاث لضًه وبالخالي الخىؾم بأهضاًه،  ضعاجه مما ًإصي ئلى حلٍؼ ُو

ؼ مىاؾبت ًمًٕ اؾدثاعة صاًلُت الٌغص وجىحُه  وباؾخسضام بغامج حلٍؼ

وكاػاجه بدُث ًٖىن مخأٓض مً وحىص ًاةضة واضحت مً وعاء الخللم 

 ].5في أي مجا٘ مً اإلاجاالث ]

ت وألهمُت الىاُلُت في ج           ٕها، ال بض مً ملًغ دضًض الضواًم وجدٍغ

أؾباب هجاح ألاًغاص مغجٌعي ؤلاهجاػ، ًالضواًم في خُاتهم وأكمالهم 

ضعاتهم اللالُت، ومً أؾباب  جغحم باألصل للىاُلُت التي ًخمخلىن بها ُو

ض  الِصىع في جدلُل الضواًم بأنها ال جإصي بالظغوعة ئلى ؾلْى ملين ُو

لخمض جدُِّ جصضم كملُت ئقباكها بلِبا ث زاعحُت جٕبدها َو

ألاهضاي كلى واُم الٌغص اإلاخاخت. ختى ئن الخىـُم الهغمي للضواًم ال 

ٍ الظي ًٖىن ًُه  ذ آلزغ خؿب اإلاُى ٌلمل مً ًغان ًهى ًخوير مً ُو

الٌغص في لحـت حلامله مم الىاؽ الظًً جىحه ئلحهم الضواًم اإلاسخلٌت، 

ٔان لضي الٌغص الغهبت في الخِضم أل  كلى صعحاث الللم وقلغ بىٌؿه ًلى 

 ].6] بلضم الِضعة ًاهه ال ًِضم كلى طلٗ، ألؾباب زاعحُت أو صازلُت

ًالخىاًـ بين ألاًغاص والتي جثيرها الضاًلُت أخُاها جدؿم بىىق مً       

الؿلبُت التي ًىؼلّ مً زاللها الٌغص لخدُِّ أهضاًه الخاصت به صون 

ً. هظا ئن لم ًًٕ يهضي ئلى الصلىص كلى  الاهخمام بأهضاي آلازٍغ

خمثل في  ً. ًالخىاًـ ًإصي ئلى جٌاكل ؾلبي ٍو خؿاب أهضاي آلازٍغ

ؼصاص ملض٘ الكٗ والاكخِاص  اصة الِلّ ٍو ٓغه مخباص٘ مما ًإصي ئلى ٍػ

دؿم بٕثرة الدكاؤم وخب الظاث والوغبت مما  ً هدىه ٍو بؿلبُت آلازٍغ

ٔا لصغ  اق صازلي، ًجلل جىاًـ ؤلاوؿان مم البِئت الخاعحُت مدغ

ًلىضما ًدىاًـ الٌغص مم الخاعج ًاهه ُض ًدىاًـ وصاًله الٌىػ ًِؽ 

ً، ليرض ي صواًم صازلُت ًغهب  وجدُِّ اإلاٖاؾب صون الآترار باآلزٍغ

في جدُِِها وأهضاًا ال يهخم حضًا في اللمل للىص٘ى ئلحها وئهجاػها صون 

ٔاًت الحلِاث التي صىم الصغاق ملها لُٖىن  هيره لُخمًٕ مً ازتراَ 

، ًُٖىن الخىاًـ كىضه زاعج كً صىع الخلاون  في الجهاًت هى ألا٘و

ت. هضًه ًِؽ الٌىػ بأي قٖل مً ألاقٖا٘، والصحُذ بأهه ًجب  اإلاألًى

أن ًٌهم أن مٌهىم الخىاًـ لِـ الصغاق وئخغاػ الىجاح كلى خؿاب 

ً  ].7] آلازٍغ

ىحُت والاحخماكُت ن ئصعاْ الٌغص هالبا ما ًخأزغ بضاًلُخه الٌؿُىلئ         

يز الاهدباه كلى اإلاىبهاث التي حكبم صواًله، ألهه  ض ًخللم الٌغص جٓغ ُو

اللامل الىخُض الظي ال ًدضر حللم بضوهه ًالضواًم الاحخماكُت هي التي 

حؿخسضم لحث الاوؿان كلى الخللم، ًاإلوؿان ًىضًم بضواًم احخماكُت 

ت لبضء الخلل ت ٓظلٗ هدى الخللم، بما أن الضواًم طغوٍع م ًهي طغوٍع

لالؾخمغاع ًُه وئجِاهه. ًالضواًم جمض الؿلْى بالؼاُت، وجإصي ئلى 

ٌظل كضم الاكخماص كلى صاًم واخض في  جىحُه الؿلْى هدى الهضي، ٍو

الخللم. ًمؿخىي الضاًم ًؼصاص ٔلما أصبذ الهضي أٓثر حاطبُت ومً 

ٌغص اإلالغوي بأن الحاحت هي التي جثير الضاًم. ًِض جٖىن خاحت ال

للخوُير الاُخصاصي أو الخِضم الللمي أو الغقي الاحخماعي أو هير طلٗ هي 

م  م مً اإلاساوي التي جإزغ في ؤلاهجاػ وجُى التي جضًم الٌغص هدى الخللم. ٓو

ِض الثِت بالىٌـ ]  ].8الٌكل ومكاكغ الُأؽ ًو

ٍ ما كلُه        ولُخمًٕ ؤلاوؿان مً الخيبإ بؿلْى شخص ما في مُى

 لللىاصغ الخالُت أن ًضعؽ هظا
 
ِا ج مً الخأزيراث ًو  :اإلاٍؼ

ٍ الخاعجي -1  .زصاةص اإلاُى

ً البُىلىجي للصخص -2  .الحِاةّ الثابخت اإلاخللِت بالخٍٖى

ش اإلااض ي للصخص اإلاخللّ بلىامل ؤلازابت واللِاب في مىاٍُ  -3 الخاٍع

  .مكابهت

 .الحالت الغاهىت للضاًلُت أي ما ًخللّ بالحاحاث والضواًم -4

وهظه اللىاصغ ال ًٌهم أخضها مؿخِال كً اللىاصغ ألازغي خُث      

خأزغ به  .أن ٓال مجها ًإزغ باآلزغ ٍو

ت أزغ الضواًم في مىاٍُ الخللم اإلاسخلٌت ًجب أن جىـغ ئلى       وإلالًغ

ذ  مضي ُىة الضاًم ومضي جأزيره وكضص الضواًم التي جإزغ في الٌغص بُى

 ].9] واخض

 :ؽ في الضاًلُتآعاء الللماء واإلاضاع 

ًٌؿغ بلع كلماء الىٌـ الضاًلُت كلى أنها ؾماث شخصُت          

 ٍ خت هدُجت للمُى غي بلظهم بأنها خالت مُإ وزصاةص ًغصًت ٍو

ج مً الؿمت والحالت وبظلٗ ًان  والضاًلُت هي كباعة كً مٍؼ

ض صعؾذ  الخٌؿيراث حلخمض كلى كىامل صازلُت وأزغي زاعحُت ُو

اث كضة مىطىق ال ضاًلُت بؿبب احؿاكه وحلُِضاجه التي جٕخىٌه هـٍغ

ُىن الضاًلُت مً زال٘ مٌهىمي اإلاٖاًأة والحىاًؼ في  ًِض ًؿغ الؿلٓى

ض اإلاضعؾت ؤلاوؿاهُت في جٌؿيرها للضاًلُت كلى اإلاصاصع  خين جٓإ

ُت أن الؿلْى مدضص بىاؾؼت الخٌٕير  الضازلُت وجغي اإلاضعؾت اإلالًغ

 ].10] واللملُاث اللِلُت

ت الخللم الاحخماعي ًخأزظ بلين الاكخباع اهخماماث ٔل مً           أما هـٍغ

ُت ًالضاًلُت في الخللم ججمم بين  ُت واإلاضعؾت اإلالًغ اإلاضعؾت الؿلٓى

ٍ زاص لضي الٌغص وهىاْ اللضًض مً اللىاصغ  ؾمت كامت وخالت مُى

يز كلى الهضي والىعي إلاا بلض  جسلّ صاًلُت الخللم مثل الخسؼُؽ والتٓر

ٍُ جىىي الخللم والبدث اليكؽ للمللىماث الجضًضة اإلالًغ ت، ٓو

وئصعاْ واضح للخوظًت الغاحلت، والغض ى كً الخدصُل وكضم وحىص 

ُلّ أو زىي مً الٌكل وصاًلُت الخللم جخؼلب أٓثر مً مجغص عهبت أو 
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هُت للخللم، ًهي جخظمً هىكُت الجهض اللِلي للؼالب، وصوع اإلاللم في 

ٓت الٌلالت في الصٍ الضعاس ي وزلّ خالت مً جمٕين الؼالب مً اإلاكاع 

ت  صاًلُت الخللم لضيهم وجىمُت ؾمت الضاًلُت وخثهم كلى اإلاكآع

ُت للخٌٕير بلمّ في ما ًضعؾىهه وبملنى آزغ أن ًٖىهىا       اإلالًغ

ً  ].5] مٌٍٕغ

وال بض مً ؤلاقاعة بأن هىاْ أعبلت أؾباب عةِؿُت جىضح أهمُت      

 :صاء وهيجدضًض الهضي لخدؿين ألا 

 .جىحه ألاهضاي اهدباهىا ئلى اإلاهمت التي هدً بصضصها -1

2-  ٘ ض مً الجهض اإلابظو  .ألاهضاي هي جدْغ الجهض ًصلىبت الهضي جٍؼ

ض مً اإلاثابغة ًىطىح الهضي ًِلل مً الدكدذ -3  .ألاهضاي جٍؼ

غ الاؾتراجُجُاث الجضًضة كىضما  -4 ألاهضاي هي مً حلمل كلى جؼٍى

 ].11] الاؾتراجُجُاث الِضًمت هير ًلالتجصبذ 

 الدراساث السابقت. 4

لِض جىاولذ اللضًض مً الضعاؾاث مىطىق الضواًم بكٖل مىؾم      

 :ومجها ما ًلي مً ُبل الباخثين وفي مجاالث مسخلٌت

[ بضعاؾت هضًذ ئلى جِص ي اججاهاث ػلبت التربُت 12] ُام الجضوق      

الخاصت هدى جسصصهم لضي كُىت مً ػلبت حاملت الللىم ؤلاؾالمُت، 

ض جٖىهذ كُىت الضعاؾت مً ) ، خُث أقاعث الىخاةج أن 92ُو
 
( ػالبا

ٔاهذ  الضعحت الٖلُت الججاهاث ػلبت التربُت الخاصت هدى جسصصهم 

ا وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت في ئًجابُت، ٓما أقاعث الىخاةج أًظ

ت اللامت  اججاهاث ػلبت التربُت الخاصت إلاخوير هىق الكهاصة الثاهٍى

لصالح ػلبت الٌغق اإلانهي، ٓما أقاعث الىخاةج كضم وحىص ًغوَ طاث 

 .صاللت اخصاةُت إلاخويري الجيـ واإلاؿخىي الضعاس ي للؼالب

ام اللاًض وكغب وخؿىهت ]      ت 13ُو اججاهاث ػلبت [ هضًذ إلالًغ

التربُت الخاصت هدى مهىت اإلاؿخِبل والضواًم الٖاملت وعاء الخداُهم 

بالخسصص بجاملت اإلاجملت باإلاملٕت اللغبُت الؿلىصًت، جٖىهذ كُىت 

ػالبا في ُؿم التربُت الخاصت مً الظٔىع بجاملت  155الضعاؾت مً 

ت اإلاجملت، وقملذ أصواث الضعاؾت مُِاؾين ألا٘و كباعة كً اؾدباه

جِِـ اللىامل الٖامىت وعاء الخداَ الؼلبت بِؿم التربُت الخاصت، 

 .والثاوي اؾدباهت لُِاؽ الاججاه هدى مهىت اإلاؿخِبل

ت اللىامل اإلاإزغة في 14ٓما ُام اإلاؼىق ]      [ بضعاؾت هضًذ ئلى ملًغ

ازخُاع جسصص التربُت الخاصت وازخُاع اإلاؿاع اإلاغجبؽ بأخض ؤلاكاُاث، 

ٔان هىاْ ًغوُا طاث صاللت في طىء بلع اإلا ت ما ئطا  خويراث وملًغ

ئخصاةُت في جِضًغاث كُىت الضعاؾت حلؼي إلاخويراث الجيـ، مؿاع 

ض  ت اللامت، ُو الخسصص في التربُت الخاصت والخسصص في الثاهٍى

ذ كلى كُىت مً ػلبت ُؿم التربُت الخاصت بٌغعي البىين والبىاث  أحٍغ

ض حاءث هخاةج الضعاؾت بلضم وحىص بٖلُتي التربُت بجاملت قِغاء، ُو

ت  ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت حلؼي إلاخوير الجيـ، أو الخسصص بالثاهٍى

 .اللامت، أو الخسصص في مؿاع التربُت الخاصت

ام صىالحت والؼكبي ]      [ بضعاؾت صواًم ػلبت مللم الصٍ في 15ُو

ٔاصًمي وكالُخه ببلع اإلاخويراث كلى  حاملت حغف هدى جسصصهم ألا

ِت اللكىاةُت وجمثلذ  165ىت مً كُ ػالبا وػالبت جم ازخُاعهم بالؼٍغ

ٔاصًمي. وأؿهغث  أصواث الضعاؾت بمُِاؽ الاججاهاث هدى الخسصص ألا

هخاةج الضعاؾت أن اججاهاث الؼلبت هدى جسصصهم ئًجابُت. ٓما أؿهغث 

الىخاةج وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت حلؼي إلاخوير الجيـ وأؿهغث 

كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت حلؼي إلاخوير اإلالض٘  الىخاةج أًظا

 .الترآمي

[ صعاؾت لضواًم الخداَ الؼالباث 16] وأحغي اؾماكُل وخمضي     

بِؿم التربُت الخاصت بجاملت اإلالٗ ؾلىص، والخلغي كلى الٌغوَ في 

ت اللامت )الللمي   -صواًم الخداَ الؼالباث جبلا للخسصص في الثاهٍى

ٔاصًمي، كلى ألاصبي( وال لالُت بين صواًم الخداَ الؼالباث وئهجاػهً ألا

( ػالبت مً ػالباث ُؿم التربُت الخاصت 58كُىت الضعاؾت مً )

بجاملت اإلالٗ ؾلىص مً اإلاؿخىي الثالث، وجىصلذ الضعاؾت وحىص 

ٔاهذ  ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين صواًم الخداَ الؼالباث خُث 

 بين الؼ
 
الباث جخمثل في الضواًم الاحخماكُت، أكلى الضواًم اهدكاعا

ٔاصًمُت كلى  والضواًم الصخصُت، والضواًم الاُخصاصًت، والضواًم ألا

ٔاصًمُت،  الترجِب، ٓما وحضث ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت للضواًم ألا

والاُخصاصًت والاحخماكُت، والصخصُت اللخداَ الؼالباث بِؿم 

ت التربُت الخاصت بجاملت اإلالٗ ؾلىص حلؼي إلاخ وير الخسصص في الثاهٍى

 .)الللمي وألاصبي( لصالح ػالباث الخسصص الللمي اللامت

ام ٔل مً زؼكلي واإلاىمني ]      [ بضعاؾت ئلى الٕكٍ كً صواًم 17ُو

ػالباث جغبُت الؼٌل في حاملت البلِاء الخؼبُُِت هدى جسصصهً 

ٔاهذ هظه الضواًم جسخلٍ بازخالي الٖلُت  كٍ كما ئطا  ٔاصًمي ٓو ألا

ٔاهذ هظه الضواًم جسخلٍ بازخالي ا لتي جضعؽ بها الؼالبت، وكما ئطا 

ػالبت مً  370اإلاؿخىي الضعاس ي للؼالباث كلى كُىت الضعاؾت مً 

كٌذ هخاةج الضعاؾت كً اججاهاث  ػالباث جسصص جغبُت الؼٌل ٓو

ٔاصًمي كلى الاججاهاث ٔلها،  خُاصًت لضي الؼالباث هدى جسصصهً ألا

ؾت ًغوُا في الاججاهاث لضي الؼالباث حلؼي ئلى ولم جـهغ هخاةج الضعا

اإلاؿخىي الضعاس ي للؼالبت وطلٗ في حمُم الاججاهاث ووحضث الضعاؾت 

ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين صعحاث الؼالباث في الؿيخين الثالثت 

والغابلت لصالح الؼالباث في الؿيخين الثالثت والغابلت ولم جـهغ هخاةج 

ئخصاةُت هدى جسصصهً حلؼي ئلى الٖلُت  الضعاؾت ًغوُا طاث صاللت

 .التي صعؾذ ًحها الؼالبت

ام زؼاكت وػكؼىف      [ بالخلغي كلى صواًم ػلبت التربُت 18] ُو

ٔاصًمي ومضي  الخاصت في حاملت الِصُم الؿلىصًت هدى جسصصهم ألا

جأزغ صواًم الؼلبت ببلع اإلاخويراث الضًموغاًُت وجم ئحغاء الضعاؾت كلى 

( ػالبا، وأقاعث هخاةج الضعاؾت ئلى وحىص ًغوَ طاث 346كُىت ُىامها)

ٔاصًمي حلؼي إلاخوير  صاللت ئخصاةُت في صواًم الؼلبت هدى جسصصهم ألا

اإلاؿخىي الضعاس ي )لصالح ػالب الؿىت الثالثت والغابلت(، ٓما أقاعث 

هخاةج الضعاؾت ئلى كضم وحىص ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت في اججاهاث 

ت اللامت واإلاؿخىي الؼلبت حلؼي إلاخوير  ي هىق الكهاصة في الثاهٍى

 .الخدصُلي للؼالب

[ صعاؾت وصٌُت للخلغي كلى صواًم 19وأحغي الؼهغاوي وؾالم ]      

الخداَ الؼالب بِؿم التربُت الخاصت بجاملت اإلالٗ ؾلىص وقملذ 

الضعاؾت كلى كُىت مً ػالب ُؿم التربُت الخاصت بجاملت اإلالٗ ؾلىص 

اث، وأؿهغث هخاةج الضعاؾت أن وؿبت مً مسخلٍ اإلاؿاعا ث واإلاؿخٍى

ٔان مخأزغا  ين ًحها كبروا كً أن ازخُاعهم للخسصص  ٓبيرة مً اإلاكآع

 ي(، ٓما أنهم كبروا كً ـي أو ألاصبــ)الللم تـت اللامــٍىــاهــاصة الثـــىق قهــبى
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 .جأزغهم بأُغانهم كىض ازخُاع الخسصص

[ صعاؾت هضًذ ئلى ًدص الخصاةص 20] وأحغي بُتروًيري        

ـ لألػٌا٘  لاث اإلاهىت اإلاغجبؼت بازخُاع مهىت الخضَع الصخصُت وجُى

ذ الضعاؾت كلى كُىت بلى ُىامها ) حٍغ
ُ
، وأ

 
ا ( ػالبا جم 132اإلالاُين بصٍغ

بهم في مغخلت ما ُبل وبلض الخسغج، وجم جؼبُّ مُِاؽ هىالهض  جضٍع

، وقملذ مخويراث الضعاؾت ٔل Holland Self-Directed للخىحُه الظاحي

ب اإلاللم وحاءث هخاةج الضعاؾت أن  مً الىىق، والؿاللت، ومؿخىي جضٍع

ٔاهذ )أ(  ت  صواًم اإلاخضعبين وازخُاعهم لللمل بمجا٘ ؤلاكاُت البصٍغ

ت، )ب(  الغهبت في طمان الحص٘ى كلى اللمل بمجا٘ ؤلاكاُت البصٍغ

ب وجىمُت )ج( صز٘ى هظا الخسصص مضًىكين بسبراتهم اإلابٕغة،  للخضٍع

ٔاءهم، )ص( جأزير اللاملين اإلانهي في هظا اإلاُضان  .مهاعاتهم وط

[ صعاؾت جىاولذ ألاؾباب التي حللذ الؼالب 21وأحغي هاؾِخير ]     

ًلخدِىن بِؿم التربُت الخاصت والخدضًاث التي جىاحه كملُت الضمج، 

م حللمه أزىاء الضعاؾت، ومً هخاةج الضعاؾت أهه ؾبب  وما هى اإلاخُى

ازخُاع ػالب الجاملت لخسصص التربُت الخاصت لُصبدىا مضعؾين 

لظوي الاخخُاحاث الخاصت هى إلاؿاكضة الؼالب مىسٌط ي الخدصُل 

لٖي جخدؿً صعحاتهم ولخِضًم اللالج لهإالء الخالمُظ مً زال٘ حللمهم 

 .ؤلاعقاص والخىحُه أزىاء الضعاؾت

ت اللىامل اإلاإزغة في  [22وهضًذ صعاؾت أوباوي وصوهيرحي ]        ئلى ملًغ

ـ لألػٌا٘ اإلالاُين مً زال٘ ًدص صواًم الؼالب  صواًم الخضَع

اإلاللمين وكالُتها بمخويراث الجيـ واللمغ وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً 

ػالبا وػالبت وأقاعث هخاةج الضعاؾت ئلى أن الضواًم الصخصُت  111

ٔاهذ ئًجابُت  ـ الؼلبت اإلالاُين  ٓما أقاعث الىخاةج للؼلبت هدى جضَع

ٔاهذ لضيهً صواًم ئًجابُت أًظل هدى جضَعـ  أًظا ئلى أن الؼالباث 

ٔاهذ   
 
ألاػٌا٘ اإلالاُين مً الظٔىع ووحضوا بأن الؼالب ألاصوغ ؾىا

 
 
ـ أٓثر مً الؼلبت ألآبر ؾىا  .صواًلهم للخضَع

 :التعقيب على الدراساث السابقت

مام بمىطىق الضواًم أقاعث الضعاؾاث الؿابِت ئلى مضي الاهخ     

لؼلبت الٖلُاث الجاملُت وزصىصا في مجا٘ التربُت الخاصت، خُث 

أؿهغث بلع الضعاؾاث حكابها في بلع اإلاجاالث، وازخالًا في مجاالث 

أزغي، ًىالخف حكابه الضعاؾاث الؿابِت ًُما بُجها باكخماصها كلى 

الضعاؾاث كُىاث مً ػلبت اإلاغخلت الجاملُت، ومً اإلاالخـاث الازغي في 

ٔاهذ صون  ٔاهذ مغجٌلت وبلظها  الؿابِت بأن الضواًم هدى الخسصص 

طلٗ كلى الغهم أنها جمذ في بِئاث مخىىكت، مم وحىص جباًً بين هخاةج 

الضعاؾاث الؿابِت ًُما ًخللّ بأزغ مخويراث الجيـ واإلاؿخىي الضعاس ي 

 كلى صواًم الؼلبت، وجدكابه هظه الضعاؾت مم الضعاؾاث الؿابِت في

مؿخىي اإلاغخلت الجاملُت للُىت الضعاؾت، ٓما جدكابه هظه الضعاؾت 

أًظا مم بلع الضعاؾاث الؿابِت باألصواث اإلاخبلت واإلاىهجُت 

اإلاؿخسضمت وبلع اإلاخويراث في الضعاؾت، في خين أن هظه الضعاؾت 

جسخلٍ كً ؾابِاتها مً الضعاؾاث الؿابِت في زصىصُت اإلاجخمم 

تي مما ًجلل هظه ال ضعاؾت والتي جدمل كىىان صواًم الخداَ الٍٖى

تي حضًغة باالهخمام  .الؼلبت بِؿم التربُت الخاصت في اإلاجخمم الٍٖى

 الطريقت والاجراءاث. 5

 منهج الدراستأ. 

اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىصٌي بالصىعة اإلاسحُت هـغا إلاالةمخه       

 .لؼبُلت الضعاؾت

 مجتمع الدراستب. 

الضعاؾت مً ػالب وػالباث ُؿم التربُت الخاصت جٖىن مجخمم      

بٖلُت التربُت ألاؾاؾُت، واإلاىخـمين بالضعاؾت لللام الضعاس ي ألا٘و 

 وػالبت1800والبالى كضصهم ) 2015-2016
 
 .( ػالبا

 عينت الدراستج. 

ذ الضعاؾت كلى كُىت ُىامها )        وػالبت، جم 165أحٍغ
 
( ػالبا

ِت ككىاةُت خُث م 20جمثل ما وؿبخه ) ازخُاعهم بؼٍغ %( والجض٘و ُع

 .( ًبين جىػَم اًغاص كُىت الضعاؾت كلى خؿب مخويراث الضعاؾت1)

 جوزيع عينت الدراست على حسب متغيراث الدراست. 1جدول 

 املجموع الشهادة الثاهويت الجنس

 علمي أدبي

 16 12 4 الؿىت ألاولي ػالب

 31 7 24 الثاهُتالؿىت 

 10 0 10 الؿىت الثالثت

 30 1 29 الؿىت الغابلت

 87 20 67 اإلاجمىق

 2 2 0 الؿىت ألاولي ػالباث

 25 5 20 الؿىت الثاهُت

 48 12 36 الؿىت الثالثت

 3 3 0 الؿىت الغابلت

 78 22 56 اإلاجمىق

 18 14 4 الؿىت ألاولي اإلاجمىق الٕلي

 56 12 44 الؿىت الثاهُت

 58 12 46 الؿىت الثالثت

 33 4 29 الؿىت الغابلت

 165 42 123 اإلاجمىق
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٘  ًىضح       %( 52.7) بيؿبت أي 87 الؼالب كضص أن الؿابّ الجضو

 ٓما%( 47.2) بيؿبت أي 78 كضصهً بلى الالحي الؼالباث مم مِاعهت

٘  مً ًالخف  والظًً( 123) بلى ألاصبي بالِؿم الؼلبت كضص أن الجضو

( 42) كضصهم بلى والظي الللمي بالِؿم الؼلبت كضص مً أٓثر ٌلخبرون

 
 
 .ػالبا

 الدراست د. أداة

ض واإلاللىماث البُاهاث لجمم ٓأصاة الاؾدباهت الباخث اؾخسضم       جم ُو

 والبدىر الضعاؾاث مغاحلت جم خُث الضعاؾت أصاة وجصمُم بىاء

 صعاؾت مثل الؼلبت لضي الالخداَ صواًم بضعاؾت اهخمذ والتي الللمُت

 وخؿىهت وكغب اللاًض[ 15] والؼكبي صىالحت [16] وخمضي اؾماكُل

 الضعاؾت مجاالث جدضًض بهضي وطلٗ[ 18] وػكؼىف زؼاكت[ 13]

ِغاث  بصىعتها والٌِغاث الاؾدباهت مجاالث جدضًض وجم مجا٘، ٔل ًو

 كضص ووصل. الؿابِت الضعاؾاث في البدثُت ألاصواث مغاحلت بلض ألاولُت

 .ًِغة 27 ئلى الٌِغاث

 الضعاؾت أصاة صضَ

 الخاصت التربُت ُؿم مً مدٕمين هُئت كلى الاؾدباهت كغض جم     

 وصُت الضعاؾت إلاجاالث الٌِغاث مىاؾبت مً للخأٓض الىٌـ وكلم

ّ الٌِغاث لبلع وحلضًل خظي زال٘ مم ووطىخها صُاهتها  هى ما ًو

 .مىاؾب

ذ       بصىعتها الاؾدباهت كلى اإلادٕمىن  عآها ٓما الخلضًالث وأحٍغ

 ًِغاث وصُوذ ًِغة، 20 لخصبذ مجها ًِغاث 7 خظي بلض الجهاةُت

 5 مً الاؾدباهت ًِغاث جدضًض وجم ئًجابُت، بصُوت الاؾدباهت

 4) ومهم( صعحاث 5) حضا مهم: وهي لٕغث جضعج خؿب اؾخجاباث

 (.2) مهم هير( صعحاث 3) ومخىؾؽ( صعحاث

 .ًِؽ واخضه صعحت ؤلاػالَ كلى مهم وهير

 :ألاصاة زباث

 الضعاؾت اإلاجاالث في الثباث ملامالث ئًجاص جم ألاصاة زباث لخدضًض      

 صعحت بلوذ خُث ٓغوهبار ألٌا ملاصلت باؾخسضام الٖلُت والضعحت

٘  الضعاؾت بأهغاض ًٌي زباث ملامل وهى 0.79 الٕلي الثباث  والجضو

م  .طلٗ ًبين( 2) ُع

 2جدول 

 ألفا كروهباخ معادلت حسب لألداة الكليت والدرجت الدراست ملجاالث الثباث معامالث

 درجت الثباث املجال الرقم

 **0.72 الضواًم الصخصُت 1

 **0.81 الضواًم اإلاهىُت 2

ٔاصًمُت 3  **0.85 الضواًم ألا

 **0.79 الضعحت الٖلُت  

 َ  :الىخاةج اؾخسغاج ػغ

 ومً الؼلبت كىض الالخداَ صواًم وجدضًض الىخاةج جٌؿير أحل مً       

[ 16] وخمضي اؾماكُل ٓضعاؾت الؿابِت الضعاؾاث مغاحلت زال٘

 وػكؼىف زؼاكت[ 13] وخؿىهت وكغب اللاًض[ 15] والؼكبي صىالحت

ت اليؿب اكخماص جم[ 18]  :ٔالخالي اإلائٍى

 حضا ٓبيرة بضعحت صاًم (80%-100%)

 .ٓبيرة بضعحت صاًم (60%-79.9%)

 .مخىؾؼت بضعحت صاًم (40%-59.9%)

 .ُلُلت بضعحت صاًم (20% -39.9%)

 .حضا ُلُلت بضعحت صاًم ًاُل (19.9%)

 :الضعاؾت مخويراث

ان وله الجيـ -1  (.ػالبت ػالب،) مؿخٍى

اث أعبلت وله الضعاس ي اإلاؿخىي  -2  (.عابلت زالثت، زاهُت، أولى،) مؿخٍى

ت قهاصة -3  (.ألاصبي – الللمي) مؿخىٍان وله اللامت الثاهٍى

 نتائجال. 6

٘  بالؿإا٘ اإلاخللِت الىخاةج         الالخداَ صواًم ما ًىص والظي ألاو

 أحل ومً ألاؾاؾُت؟ التربُت بٖلُت الخاصت التربُت ُؿم في الؼلبت كىض

 الحؿابُت اإلاخىؾؼاث الباخث اؾخسضم الؿإا٘ هظا كلى ؤلاحابت

ت والاهدغاًاث ت واليؿب اإلالُاٍع  أبلاص مً بلض ولٖل ًِغة لٖل اإلائٍى

٘  الضعاؾت م الخالُت والجضاو  هظا هخاةج جبين( 6)و( 5)و( 4)و( 3) ُع

 .الخدلُل

 الصخصُت الضواًم هخاةج: أوال

 3 جدول 

 الشخصيت الدوافع بعد على املئويت والنسب املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املتوسطاث

 درجت الدافع النسبت الاهحراف املتوسط الدوافع الشخصيت

 املئويت املعياري  الحسابي

 ٓبيرة 79.52% 1.19 3.98 الخدِذ بخسصص التربُت الخاصت عهبت في مهىت الخللُم -1

 ٓبيرة حضا 81.21% 1.11 4.06 التربُت الخاصت.الاهخمام بضعاؾت جسصص  -2

 ٓبيرة 63.27% 1.43 3.16 كاةلتي شجلخني كلى صعاؾت جسصص التربُت الخاصت -3

 مخىؾؼت 53.45% 1.40 2.67 أصضُاتي شجلىوي كلى صعاؾت جسصص التربُت الخاصت. -4

 ٓبيرة 79.52% 1.28 3.98 قلىعي بالخميز في جسصص التربُت الخاصت صون هيره مً الخسصصاث -5

 مخىؾؼت 41.09% 1.38 2.05 ُُام أخض أًغاص أؾغحي باللمل في مجا٘ التربُت الخاصت -6

 ٓبيرة حضا 80.97% 1.08 4.05 لضي الاهخمام والخؼىكُت في مجا٘ عكاًت الٌئاث الخاصت وجِضًغي لهم. -7

 ٓبيرة 68.43% 1.27 3.42 الضعحت الٖلُت لبلض الضواًم الصخصُت
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٘  مً ًخطح        الؼلبت اللخداَ الضواًم صعحت أن الؿابّ الجضو

 بين ما جغاوخذ ألاؾاؾُت التربُت ٔلُت في الخاصت التربُت بِؿم

 صعحت كلى خصلخا كباعجين ًِؽ وحضث خُث ،(%81.21 -53.45%)

 التربُت جسصص بضعاؾت الاهخمام) وهما الضواًم مً حضا ٓبيرة

 الخاصت الٌئاث عكاًت مجا٘ في والخؼىكُت الاهخمام لضي)و( الخاصت

 مً ٓبيرة صعحت كلى خصلذ كباعاث زالر وحضث بِىما ،(لهم وجِضًغي 

 مهىت في عهبت الخاصت التربُت بخسصص الخدِذ) وهما الضواًم

( الخاصت التربُت جسصص صعاؾت كلى شجلخني كاةلتي)و( الخللُم

 مً هيره صون  الخاصت التربُت جسصص في بالخميز قلىعي) ئلى باإلطاًت

 صعحت كلى خصلذ ًِؽ واخضة كباعة وحضث بِىما ،(الخسصصاث

 مجا٘ في باللمل أؾغحي أًغاص أخض ُُام) وهي الضواًم مً مخىؾؼت

ت اليؿبت وحكير(. الخاصت التربُت  ئلى الصخصُت الضواًم بلض كلى اإلائٍى

 .الضواًم مً ٓبيرة صعحت كلى وحلخبر (68.43%)

ٔاصًمُت الضواًم هخاةج: زاهُا  :ألا

 4 جدول 

 الاكادًميت الدوافع بعد على املئويت والنسب املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املتوسطاث

 درجت الدافع النسبت الاهحراف املتوسط الدوافع ألاكادًميت

 املئويت املعياري  الحسابي

 ٓبيرة حضا 90.91% 0.92 4.55 الؿعي في الحص٘ى كلى صعحت البٖالىعٍىؽ في التربُت الخاصت. -1

ت اللامت ًغطذ كلي صز٘ى هظا الخسصص -2  مخىؾؼت 41.21% 1.41 2.06 وؿبت الثاهٍى

 ٓبيرة 64.85% 1.29 3.24 ألن الضعاؾت في ُؿم التربُت الخاصت ؾهلت مِاعهت بالخسصصاث ألازغي. -3

 مخىؾؼت 47.03% 1.51 2.35 جىحض زُاعاث أزغي هير الضعاؾت في ُؿم التربُت الخاصتال  -4

 ٓبيرة حضا 82.55% 1.24 4.13 مىاصلت الضعاؾاث الللُا في التربُت الخاصت. -5

 ٓبيرة 79.39% 1.18 3.97 أوص الاػالق كلى ٔل ما هى حضًض في مجا٘ التربُت الخاصت -6

ٔاصًمُت الضعحت الٖلُت للبلض الضواًم  ٓبيرة 67.66% 1.26 3.38 ألا

٘  مً ًخطح       بِؿم الؼلبت اللخداَ الضواًم صعحت أن الؿابّ الجضو

 -%41.21) بين ما جغاوخذ ألاؾاؾُت التربُت ٔلُت في الخاصت التربُت

 مً حضا ٓبيرة صعحت كلى خصلخا كباعجان ًِؽ وحضث خُث ،%(90.91

٘  في الؿعي) وهما الضواًم  التربُت في البٖالىعٍىؽ صعحت كلى الحصى

 وحضث بِىما ،(الخاصت التربُت في الللُا الضعاؾاث مىاصلت)و( الخاصت

 ُؿم في الضعاؾت ألن)وهما الضواًم مً ٓبيرة صعحت كلى خصلخا كباعجان

 كلى الاػالق أوص)و( ألازغي  بالخسصصاث مِاعهت ؾهلت الخاصت التربُت

 ًِؽ كباعجين وحضها بِىما(. الخاصت التربُت مجا٘ في حضًض هى ما ٔل

ت وؿبت)وهما الضواًم مً مخىؾؼت صعحت كلى خصلخا  اللامت الثاهٍى

٘  كلي ًغطذ  هير أزغي  زُاعاث جىحض ال) ٓظلٗ( الخسصص هظا صزى

ت اليؿبت وحكير( الخاصت التربُت ُؿم في الضعاؾت  بلض كلى الٖلُت اإلائٍى

 .الضواًم مً ٓبيرة صعحت كلى وحلخبر%( 67.66) ئلى الصخصُت الضواًم

 :اإلاهىُت الضواًم هخاةج: زالثا

 5 جدول 

 املهنيت الدوافع بعد على املئويت والنسب املعياريت والاهحرافاث الحسابيت املتوسطاث

 الدافعدرجت  النسبت الاهحراف املتوسط الدوافع املهنيت

 املئويت املعياري  الحسابي

 ٓبيرة حضا 80.12% 1.28 4.01 الحص٘ى كلى وؿٌُت في وػاعة التربُت. -1

جي التربُت الخاصت. -2  ٓبيرة 67.15% 1.35 3.36 الحاًؼ اإلااصي الجُض لخٍغ

لت. -3 ت للمللمين بكٖل كام ػٍى  ٓبيرة 64.00% 1.41 3.20 ؤلاحاػاث الؿىٍى

 مخىؾؼت 56.36% 1.32 2.82 مجا٘ التربُت الخاصت مغبذ وبؿُؽ. ألن اللمل في -4

 مخىؾؼت 45.33% 1.29 2.27 ألن الخللُم في مجا٘ التربُت الخاصت ال ًدخاج ئلى مجهىص ٓبير مً ُبل اإلاللم. -5

ب. -6 اصة الٌغصت لللمل في التربُت باإلاؿخِبل الٍِغ  ٓبيرة 66.06% 1.46 3.30 ٍػ

 ٓبيرة حضا 84.73% 1.19 4.24 جسصص التربُت الخاصت.خاحت اإلاجخمم ئلى  -7

ت الٖلُت للبلض الضواًم اإلاهىُت  ٓبيرة 66.25% 1.33 3.31 اليؿبت اإلائٍى

٘  مً ًخطح        الؼلبت اللخداَ الضواًم صعحت أن الؿابّ الجضو

 بين ما جغاوخذ ألاؾاؾُت التربُت ٔلُت في الخاصت التربُت بِؿم

 صعحت كلى خصلخا كباعجين ًِؽ وحضث خُث ،%(84.73 -56.36%)

٘ ) وهما الضواًم مً حضا ٓبيرة ( التربُت وػاعة في وؿٌُت كلى الحصى

 زالر وحضث بِىما ،(الخاصت التربُت جسصص ئلى اإلاجخمم خاحت)و

 الجُض اإلااصي الحاًؼ) وهي الضواًم مً ٓبيرة صعحت كلى خصلذ كباعاث

جي ت ؤلاحاػاث)و( الخاصت التربُت لخٍغ  كام بكٖل للمللمين الؿىٍى

لت اصة) ٓظلٗ( ػٍى ب باإلاؿخِبل التربُت في لللمل الٌغصت ٍػ  ،(الٍِغ

 الضواًم مً مخىؾؼت صعحت كلى خصلخا ًِؽ كباعجان وحضها بِىما

 ٓبير مجهىص ئلى ًدخاج ال الخاصت التربُت مجا٘ في الخللُم ألن) وهما

 مغبذ الخاصت التربُت مجا٘ في اللمل ألن) ٓظلٗ( اإلاللم ُبل مً

ت اليؿبت وحكير( وبؿُؽ  ٔاهذ الصخصُت الضواًم بلض كلى الٖلُت اإلائٍى

 .الضواًم مً ٓبيرة صعحت وحلخبر%( 66.25)

 
 
 :ألابلاص مم للضواًم الٖلُت الضعحت: عابلا
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 6 جدول 

 ألابعاد مع الدوافع ملقياس الكليت الدرجت

 الاهحراف املتوسط الحسابي مجاالث الدوافع

 املعياري 

 النسبت

 املئويت

 درجت الدافع

 ٓبيرة 68.43% 1.27 3.42 الضواًم الصخصُت 

ٔاصًمُت  ٓبيرة 67.66% 1.26 3.38 الضواًم ألا

 ٓبيرة 66.25% 1.33 3.31 الضواًم اإلاهىُت

 ٓبيرة 67.45% 1.29 3.37 الضعحت الٖلُت 

٘  مً ًالخف       الخداَ لضواًم الٖلُت الضعحت أن الؿابّ الجضو

 اليؿبت بلوذ خُث ٓبيرة بضعحت ٔاهذ الخاصت التربُت بِؿم الؼلبت

 بين مً وؿبت أكلى كلى الصخصُت الضواًم وخصلذ ،(67.45)%

 وجلحها الضواًم، مً ٓبيرة صعحت جمثل وهي( 68.43)% وبلوذ الضواًم

ٔاصًمُت الضواًم  أًظا جمثل وهي( 67.66)% وؿبت كلى وخصلذ ألا

ما الضواًم، مً ٓبيرة صعحت  وؿبت كلى اإلاهىُت الضواًم خصلذ ٓو

 .الضواًم مً ٓبيرة صعحت جمثل ٓظلٗ وهي( 67.45)%

غي         هدى الضعاؾت كُىت ُبل مً ٓبيرة مىاًِت هىاْ بأن الباخث ٍو

 التربُت ٔلُت في الؼلبت الخداَ صواًم كلى بالخلغي اإلاخللِت ألاؾئلت

 الخؼبُِي، للخللُم اللامت الهُئت في الخاصت التربُت بِؿم ألاؾاؾُت

غحلها  الاهخمام مجا٘ في اإلااطُت الؿىىاث زال٘ الخؼىع  ئلى ٍو

 بيكغ وؾاهمذ قغكذ التي الِىاهين وؿهىع  الخاصت باالخخُاحاث

اث ٔاًت كلى الٌئت هظه مً والاؾخٌاصة اإلاجخمم لضي الىعي  اإلاؿخٍى

ت  الخداَ في الٌلا٘ الضوع  لها ٔان مما واإلاجخملُت والخللُمُت التربٍى

ـ مهىه في الٖلُت بهظه الؼلبت  وهظا الخاصت، الاخخُاحاث لظوي  الخضَع

 إلاهىت والاججاهاث الضواًم وحىص بأن الضعاؾاث بلع ئلُه جىصلذ ما

 وخؿىهت وكغب اللاًض ٓضعاؾت وئًجابُت ٓبيرة بضعحت ٔاهذ الخللُم

 التربُت جسصص هدى ئًجابُت اججاهاث هىاْ بأن وحضث التي[ 13]

 صواًم بأن أؿهغث والتي[ 16] وخمضي اؾماكُل وصعاؾت الخاصت،

ظلٗ ٓبيرة، ٔاهذ الخاصت التربُت بِؿم الؼالباث الخداَ  صعاؾت ٓو

 أؿهغجا واللخان[ 18] وػكؼىف زؼاكت وصعاؾت[ 15] والؼكبي صىالحت

  الخللُم إلاهىت ئًجابُت اججاهاث
 
 .كمىما

 :الثاوي بالؿإا٘ اإلاخللِت الىخاةج

 هل"  مٌاصه الظي الضعاؾت، أؾئلت مً الثاوي الؿإا٘ كً لإلحابت     

 الؼلبت بين الالخداَ صواًم في ئخصاةُت صاللت طاث ًغوَ جىحض

 كلى لإلحابت ؟ الاؾاؾُت التربُت بٖلُت الخاصت التربُت بِؿم والؼالباث

ت (T-Test) ازخباع اؾخسضام جم الؿإا٘ هظا َ  إلالًغ  مخىؾؽ في بين الٌغ

٘  والؼالباث الؼلبت صعحاث م والجضو  جىصل جم التي هخاةج ًىضح( 7) ُع

 :اإلاجا٘ هظا في ئلحها

 7 جدول 

 الخاصت التربيت بقسم والطالباث الطلبت بين الالتحاق دوافع في للفرق ( T) وقيمت املعياريت والاهحرافاث املتوسطاث

املتوسط  العينت الجنس ألابعاد

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

مستوى  Tقيمت  درجت الحريت

 الداللت

 0.000 3.62 163 10.54 64.91 87 ػالب الضعحت الٖلُت

 8.15 70.26 78 ػالباث

 0.000 6.85 163 5.65 21.47 87 ػالب الضواًم الصخصُت

 3.93 26.72 78 ػالباث

ٔاصًمُت  0.296 1.05 163 4.23 20.01 87 ػالب الضواًم ألا

 2.99 20.62 78 ػالباث

 0.584 0.55 163 5.67 23.43 87 ػالب الضواًم اإلاهىُت

 6.08 22.92 78 ػالباث

٘  مً ًخطح        بين ئخصاةُت صاللت طاث ًغوَ وحىص الؿابّ الجضو

 الضعحت خُث مً الضواًم إلاُِاؽ الٖلُت الضعحت في والؼالباث الؼلبت

 اإلاخىؾؽ بلى خُث الؼالباث لصالح الٌغوَ هظه وحلىص الٖلُت

 بلى الظي للؼلبت الحؿابي اإلاخىؾؽ مً أكلى وهى( 70.26)الحؿابي

ظلٗ( 64.91)  الؼلبت بين ئخصاةُت صاللت طاث ًغوَ وحضث ٓو

 هظه وحلىص الضواًم إلاُِاؽ الصخصُت الضواًم بلض كلى والؼالباث

 وهى( 26.72) الحؿابي اإلاخىؾؽ بلى خُث الؼالباث لصالح الٌغوَ

 جًٕ لم بِىما ،(21.47) بلى الظي للؼلبت الحؿابي اإلاخىؾؽ مً أكلى

ٔاصًمُت الضواًم في ًغوُا هىاْ  في والؼالباث الؼلبت بين واإلاهىُت ألا

لؼو . الخاصت التربُت بِؿم الالخداَ  مهىت بأن الىدُجت هظه الباخث َو

 كلحها ؤلاُبا٘ ًؼا٘ ًال للؼالباث اإلاىاؾبت اإلاهً مً زاص بكٖل الخللُم

 لىىق وطلٗ اإلاغأة لؼبُلت مالةمت اإلاهً أٓثر مً حلخبر خُث حضا، ٓبير

 هيرها صون  اإلاهىت بهظه للمغأة ؤلاًجابُت اإلاجخمم ولىـغة ومخؼلباجه اللمل

ظلٗ َ  اإلاؼلىبت اإلاهً مً أصبدذ ٓو  في ؤلاؾغاق ًخم وبالخالي اللمل بؿى

 العجؼ لؿض وطلٗ الكغوغ كلحهً جىؼبّ والالحي اإلاإهالث جىؿٍُ

٘  في وزاصت الخللُمُت الهُئاث في اإلاىحىص  الؼلبت بلٕـ الخلُج، صو

 لهم مخاخت أزغي  بمهً مِاعهت اإلاهً، مً الىىق هظا ًٌظلىن  ال الظًً

 وحكابهذ وػبُلتهم، إلاُىلهم مىاؾبت وجٖىن  بها اللمل ٌؿخؼُلىن 

 والتي[ 15] والؼكبي صىالحت مً ٔل صعاؾت مم الضعاؾت هظه هدُجت

 .الجيـ مخوير كلى ًغوَ وحىص ئلى أقاعث
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 :الثالث بالؿإا٘ اإلاخللِت الىخاةج

 هل"  مٌاصه الظي الضعاؾت، أؾئلت مً الثالث الؿإا٘ كً لإلحابت      

 التربُت بِؿم الالخداَ صواًم في ئخصاةُت صاللت طاث ًغوَ جىحض

ت قهاصة هىكُت إلاخوير حلؼي  ألاؾاؾُت التربُت بٖلُت الخاصت  الثاهٍى

  ازخباع اؾخسضام جم الؿإا٘ هظا كلى لإلحابت ؟(أصبي كلمي،) اللامت

(T-Test) ت َ  إلالًغ ٘  الؼلبت صعحاث مخىؾؽ في بين الٌغ م والجضو ( 8) ُع

 :اإلاجا٘ هظا في ئلحها جىصل جم التي هخاةج ًىضح

 (أدبي-علمي) الشهادة هوعيت متغير وفق الطلبت الالتحاق دوافع في للفرق  (T) وقيمت املعياريت والاهحرافاث املتوسطاث. 8 جدول 

املتوسط  العدد هوع الشهادة ألابعاد

 الحسابي

الاهحراف 

 املعياري 

مستوى  Tقيمت  درجت الحريت

 الداللت

 0.004 2.91 163 9.78 68.71 123 أصبي الضعحت الٖلُت

 9.10 63.71 42 كلمي

 0.725 0.35 163 5.83 24.04 123 أصبي الضواًم الصخصُت

 4.72 23.69 42 كلمي

ٔاصًمُت  0.279 1.09 163 3.81 20.48 123 أصبي الضواًم ألا

 3.34 19.76 42 كلمي

 0.000 3.91 163 5.59 24.19 123 أصبي الضواًم اإلاهىُت

 5.69 20.26 42 كلمي

٘  مً ًخطح       بين ئخصاةُت صاللت طاث ًغوَ وحىص الؿابّ الجضو

 الكهاصة هىق إلاخوير حلؼي  الخاصت التربُت بِؿم الالخداَ في صواًم

 الٌغوَ هظه وحلىص الضواًم إلاُِاؽ الٖلُت الضعحت كلى( وألاصبي كلمي)

 وهى( 68.71) الحؿابي اإلاخىؾؽ بلى خُث ألاصبي الِؿم ػلبت لصالح

( 63.71) بلى الظي الللمي الِؿم لؼلبت الحؿابي اإلاخىؾؽ مً أكلى

 بِؿم الالخداَ في الضواًم بين ئخصاةُت صاللت طاث ًغوَ ووحضث

 بلض كلى( وألاصبي الللمي) الكهاصة هىق إلاخوير حلؼي  الخاصت التربُت

 بلى خُث ألاصبي الِؿم ػلبت لصالح الٌغوَ هظه وحلىص اإلاهىُت الضواًم

 لؼلبت الحؿابي اإلاخىؾؽ مً أكلى وهى( 24.19)الحؿابي اإلاخىؾؽ

 الضواًم في ًغوُا هىاْ جًٕ لم بِىما ،(20.26) بلى الظي الللمي الِؿم

ٔاصًمُت  الخاصت، التربُت بِؿم الالخداَ في الؼالب بين والصخصُت ألا

مًٕ  الصخصُت والغهبت الؼمىح اعجٌاق ئلى الىدُجت هظه حلؼي  أن ٍو

مًٕ الللمي، الِؿم بؼلبت مِاعهت ألاصبي الِؿم ػلبت لضي  جٌؿير ٍو

 طاث ؤلاوؿاهُت الللىم مً ًىضعج الخاصت التربُت ُؿم أن أًظا طلٗ

 الخسصص لهظا ألاصبي الِؿم ػلبت مُل بأن هجض ولهظا ألاصبُت الصبوت

 .الللمي الِؿم ػلبت مً أٓثر

 والتي[ 18] وػكؼىف زؼاكت صعاؾت مم الىدُجت هظه وجسخلٍ     

ظلٗ( وألاصبي الللمي) الِؿم لؼالب ًغوَ وحىص كضم أؿهغث  ٓو

 ًغوَ وحىص أؿهغث والتي[ 16] وخمضي اؾماكُل صعاؾت مم ازخلٌذ

ظلٗ به ُام ما مم اجٌِذ ولٕجها الللمي، الِؿم لصالح  صعاؾت ٓو

 الِؿم ػالب لصالح ًغوَ وحىص أؿهغث والتي[ 15] والؼكبي صىالحت

  ألاصبي

 :الغابم بالؿإا٘ اإلاخللِت الىخاةج

 هل"  مٌاصه الظي الضعاؾت، أؾئلت مً الغابم الؿإا٘ كً لإلحابت     

 التربُت بِؿم الالخداَ صواًم في ئخصاةُت صاللت طاث ًغوَ جىحض

 ؾىاء الضعاؾُت للؿىت إلاخوير حلؼي  ألاؾاؾُت التربُت بٖلُت الخاصت

 جم الؿإا٘ هظا كلى لإلحابت( الغابلت الثالثت، الثاهُت، ألاولى،) ٔاهذ

ت (ONE WAY ANOVA) ازخباع اؾخسضام َ  إلالًغ  مخىؾؽ بين الٌغ

٘  الؼلبت صعحاث م والجضو  في ئلحها الخىصل جم التي الىخاةج ًىضح( 9) ُع

 :اإلاجا٘ هظا

 الدراسيت السنت ملتغير وفق الدوافع مقياس أبعاد على الطلبت درجاث متوسط بين الفروق داللت لفحص ألاحادي التبيان جحليل هتائج. 9 جدول 

درجت  مجموع املربعاث مصدر التباًن ألابعاد

 الحريت

 مستوى الداللت F متوسط املربعاث

 0.009 4.029 368.924 3 1106.771 بين اإلاجمىكاث الضعحت الٖلُت

 91.564 161 14741.811 صازل اإلاجمىكاث

  164 15848.582 اإلاجمىق

الضواًم 

 الصخصُت

 0.000 8.959 241.354 3 724.063 بين اإلاجمىكاث

 26.941 161 4337.550 صازل اإلاجمىكاث

  164 5061.612 اإلاجمىق

الضواًم 

ٔاصًمُت   ألا

 0.089 2.214 29.616 3 88.848 بين اإلاجمىكاث

 13.376 161 2153.601 صازل اإلاجمىكاث

  164 2242.448 اإلاجمىق

 0.315 1.191 40.673 3 122.018 بين اإلاجمىكاث الضواًم اإلاهىُت  

 34.156 161 5499.158 صازل اإلاجمىكاث

  164 5621.176 اإلاجمىق
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٘  مً ًخطح       اخصاةُت صاللت طاث ًغوُا جىحض ال أهه الؿابّ الجضو

 الضواًم بلض كلى الضعاؾُت الؿىت إلاخوير والؼالباث الؼالب صعحاث بين

ظلٗ ئخصاةُا صالت هير وحلبر( F 1.191)= ُُمت وحضث خُث اإلاهىُت  ٓو

ٔاصًمُت الضواًم بلض كلى اخصاةُت صاللت طاث ًغوُا جىحض لم  خُث ألا

 أؿهغ بِىما ئخصاةُا، صالت هير وحلخبر( F 2.214)= ُُمت وحضث

 الؼالب صعحاث بين ئخصاةُت صاللت طاث ًغوُا هىاْ أن الخدلُل

ّ والؼالباث  إلاُِاؽ الٖلُت الضعحت في الضعاؾُت الؿىت مخوير ًو

ظلٗ( F 4.029)= ُُمت بلوذ خُث الضواًم  صاللت طاث ًغوُا وحضث ٓو

 الصخصُت الضواًم بلض في والؼالباث الؼالب صعحاث بين ئخصاةُت

 صاللت طاث ًغوَ جـهغ لم بِىما ،(F 8.959)= ُُمت بلوذ خُث

ّ اخصاةُت ٔاصًمُت، الضواًم) ألابلاص كلى الضعاؾُت الؿىت مخوير ًو  ألا

 الؼالب مخىؾؼاث بين الٌغوَ مصاصع كً وللٕكٍ( اإلاهىُت الضواًم

 للمُِاؽ الٖلُت الضعحت كلى الضعاؾُت الؿىت مخوير كلى والؼالباث

ظلٗ  LSD ازخباع اؾخسضام جم خُث الصخصُت الضواًم بلض ٓو

٘  البلضًت للمِاعهاث م والجضو  البلضي الازخباع هخاةج ًـهغ( 10) ُع

 11 جدول 

 الطلبت استجاباث متوسطاث بين LSD بطريقت البعدًت املقارهاث

 السنت الرابعت السنت الثالثت السنت الثاهيت السنت ألاولى املتوسط الحسابي  

 147. 003.* 004.* - 61.28 الؿىت ألاولي الضعحت الٖلُت

 090. 946. - 004.* 65.36 الؿىت الثاهُت

 078. - 946. 003.* 68.95 الؿىت الثالثت

 - 078. 090. 147. 69.07 الؿىت الغابلت

 499. 002.* 047.* - 20.64 الؿىت ألاولي الضواًم الصخصُت

 001.* 112. - 047.* 21.67 الؿىت الثاهُت

 000.* - 112. 002. 24.48 الؿىت الثالثت

 - 000.* 001.* 499. 26.03 الؿىت الغابلت

٘ الجضع هؾی      بين خصاةیت ئاللت الؿابّ أن هىاْ ًغوُا طاث ص و

الؼلبت كلى الضعحت الٖلُت إلاُِاؽ الضواًم كلى مخوير الؿىت الضعاؾُت، 

خُث وحضث هظه الٌغوَ بين ػالب الؿىت الضعاؾُت ألاولى والؿىت 

الضعاؾُت الثاهُت لصالح ػالب الؿىت الثاهُت خُث بلى اإلاخىؾؽ 

اإلاخىؾؽ الحؿابي لؼلبت الؿىت  ( وهى أكلى م65.36ًالحؿابي لها )

(، ٓظلٗ وحضث ًغوَ طاث صاللت 61.28الضعاؾُت ألاولى والظي بلى )

ئخصاةُت بين ػالب الؿىت الضعاؾُت ألاولى وػالب الؿىت الضعاؾُت 

الثالثت لصالح ػالب الؿىت الضعاؾُت الثالثت خُث بلى اإلاخىؾؽ 

ؼالب الؿىت ( وهى أكلى مً اإلاخىؾؽ الحؿابي ل68.95الحؿابي لها )

(، بِىما لم جىحض ًغوَ طاث صاللت 61.28الضعاؾُت ألاولى والظي بلى )

 .ئخصاةُت في الؿىىاث الضعاؾُت ألازغي مم بلظها البلع

٘ اؿهغ مً یو        خصاةیت ئاللت الؿابّ بأن هىاْ ًغوُا طاث ص لجضو

بين الؼالب كلى بلض الضواًم الصخصُت للمُِاؽ مً زال٘ مخوير 

ؾُت خُث وحضث ًغوُا بين ػالب الؿىت الضعاؾُت ألاولى الؿىت الضعا

وػالب الؿىت الضعاؾُت الثاهُت لصالح ػالب الؿىت الثاهُت خُث بلى 

( وهى أكلى مً اإلاخىؾؽ الحؿابي لؼالب 21.67اإلاخىؾؽ الحؿابي لها )

(، ٓظلٗ وحضث ًغوَ طاث صاللت 20.64الؿىت ألاولى الظي بلى )

ولى وػالب الؿىت الثالثت لصالح ػالب ئخصاةُت بين ػالب الؿىت ألا 

( وهى أكلى مً 26.03الؿىت الثالثت خُث بلى اإلاخىؾؽ الحؿابي لها )

(، 20.64اإلاخىؾؽ الحؿابي لؼالب الؿىت الضعاؾُت ألاولى والظي بلى )

ٓظلٗ وحضث ًغوُا طاث صاللت ئخصاةُت بين ػالب الؿىت الضعاؾُت 

صالح ػالب الؿىت الضعاؾُت الثاهُت وػالب الؿىت الضعاؾُت الغابلت ل

( وهى أكلى مً اإلاخىؾؽ 26.03الغابلت خُث بلى اإلاخىؾؽ الحؿابي لها )

(، ٓظلٗ 21.67الحؿابي لؼالب الؿىت الضعاؾُت الثاهُت الظي بلى )

وحضث ًغوُا طاث صاللت اخصاةُت بين ػلب الؿىت الضعاؾُت الثالثت 

ضعاؾُت الغابلت وػالب الؿىت الضعاؾُت الغابلت لصالح ػاب الؿىت ال

( وهى أكلى مً اإلاخىؾؽ 26.03خُث بلى اإلاخىؾؽ الحؿابي لها )

(، بِىما لم 24.48الحؿابي لؼالب الؿىت الضعاؾُت الثالثت والظي بلى )

جًٕ هىاْ ًغوَ طاث صاللت ئخصاةُت بين الؿىىاث الضعاؾُت ألازغي 

 .مم بلظها البلع

الؼالب في الؿىت الضعاؾُت  وال بض مً ؤلاقاعة هىا بأهه كاصة ما ًىـغ      

 مً بين 
 
الغابلت والثالثت ئلى جسصص التربُت الخاصت بىصٌه كلما

الللىم ألازغي بضاًلُت أٓبر وباهخمام أٓثر مً ػلبت الؿىت الضعاؾُت 

اصة اإلالاعي والخبراث واإلاللىماث  ألاولى والثاهُت وللل الؿبب ًٕمً في ٍػ

ت لضي هإالء الؼلبت في الؿىت اإلاخللِت في مجا٘ طوي الاخخُاحاث الخاص

يز بالؿىىاث ألازيرة في صعاؾتهم بضعاؾت  الثالثت والغابلت، ٓما ًخم التٓر

حها مً الخسصص الش يء الٕثير مما ًجللها جِىم  مِغعاث مخِضمت ًو

 مً بين الللىم ألازغي 
 
كلى ئبغاػ هظا الخسصص بىصٌه كلما

الخاصت ومِغع )ٓمِغعاث ُظاًا وجؼبُِاث بدثُت في مجا٘ التربُت 

يز  اؾتراجُجُاث اللمل لظوي الاخخُاحاث الخاصت(، في خين ًٖىن جٓغ

ػلبت الؿىت الضعاؾُت ألاولى والثاهُت ًِؽ كلى اإلاِغعاث طاث الؼبُلت 

ت أو جلٗ التي ال ًٖىن ًحها حلمّ، ٓضعاؾت اإلاِغعاث التي حلخبر  الازخُاٍع

الحا٘ كً مضازل أو مخؼلباث كامت للخسصص والتي جسخلٍ بؼبُلت 

جلٗ اإلاىاص والتي حلخبر طاث جسصص صُُّ، ولِض اجٌِذ هظه الىدُجت 

والتي وحضث  [17مم ما جىصلذ ئلُه صعاؾت ٔل مً زؼكلي واإلاىمني ]

 طاث صاللت ئخصاةُت بين صعحاث الؼالباث في الؿىىاث الضعاؾُت 
 
ًغوُا

 .الجاملُت ألاعبلت لصالح ػالباث الؿىت الضعاؾُت الثالثت والغابلت

 التوصياث. 7

 :في طىء هخاةج الضعاؾت ًىص ي الباخث بما ًلي       

 اث التربُت كمىما وأُؿام ـــى ٔلُــم هدـــضواًــم الــىـُـى جــم كلــالدصجُ. 1
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التربُت الخاصت زاصت إلاا للضواًم مً صوع ًاكل ومإزغ في ؾلْى الؼلبت 

ٔاصًمي  .واؾخمغاعهم بالضعاؾت، إلاىاصلت ؤلاهجاػ والىجاح الا

ت بضواًلهم . 2 اث الؼلبت اإلاهىُت مً زال٘ اإلالًغ الخمُيز بين مؿخٍى

ومُىلهم واخخُاحاتهم وطلٗ لخدضًض ًغص الىمى الضعاس ي الغأس ي لهم 

 .في بغامج الضعاؾاث الللُا

اللمل ومً زال٘ وػاعة الخللُم اللالي كلى اكخماص بغامج الضعاؾاث . 3

 .)اإلااحؿخير( في التربُت الخاصت الللُا

الاهخمام بضعاؾت صواًم الؼلبت هدى التربُت الخاصت في اإلاضاعؽ . 4

ت وطلٗ مً زال٘ ئحغاء صعاؾاث أزغي مكابهت لهظه الضعاؾت  .الثاهٍى

مخابلت هإالء الؼلبت بلض الخداُهم بؿَى اللمل ومِاعهت صواًلهم . 5

ُبل الخضمت اإلاخمثلت بمسغحاث هظه الضعاؾت وصواًلهم أزىاء الخضمت، 

جضوي هظه الضواًم ًخم ؤلاكضاص للمل بدىر كً أهم وفي خا٘ 

 اإلاكٕالث التي جىاحههم وجِضًم الحل٘ى اإلاىاؾبت لها.
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ABSTRACT_ The purpose of this study is to investigate what are the most crucial aspects that 

motivate students to enroll in the Department of Special Education in the College of Basic 

Education. Furthermore, the study explores the degree by which the differences in Motives occurs 

according to gender, school year and type of secondary certificate. To achieve this aim a 

questionnaire was administered on students in the Department of Special Education in the College 

of Basic Education. The results of the study revealed that students’ Motives were high in all 

domains and that personal Motives scored the highest (67.45%) in all domains. Furthermore, 

there was a significant statistical difference in students’ Motives in favor of female students and 

there was significant statistical difference in students’ Motives attributed to the type of secondary 

certificate (Arts or Science) achieved, which was in favor of those who majored in Arts. Significant 

statistical differences showed that female and male students’ degree of Motives was in favor of 

fourth and third year male students than the rest of the students in the other years. 

Keyword: Motives, Special Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


