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 معخخلص البدث:

بي اإلا٣ترح ال٣اةم ٖلى             ً جأزحر البرهامج الخضٍع  ٖ َضٝ البدض ئلى ال٨ك٠

حرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر في جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت، وال٨ُُٟت التي ًدضر  همىططَ 

بي م٣ترح ٢اةم. ولخد٤ُ٣ طل٪ ٢ام الباخض بها َظا الخأزحر ٖلى  بخهمُم بغهامج جضٍع

٨حر، واجب٘ اإلاىهج  ُاؽ ٞاٖلُت خُض جم اؾخسضام ، ال٨ميهمىطط َحرمان ألهماٍ الٟخ م٣

لل٨ك٠ ًٖ جأزحر البرهامج ٖلى ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي مٗلمي  الظاث الخضَعؿُت

ُتمً مٗلمي ( مٗلًما 02وقاع٥ في البدض ) .اإلاغخلت اإلاخىؾُت  ئخضي اإلاضاعؽ اإلاخىؾ

٣ت اإلاٗاًىت الهاصٞت واحرازخ ئطبمى٣ُت ال٣هُم،  م سِضُولخدلُل البُاهاث اؾخُُ. بٍُغ

ل٩ى٦ؿىن )سِضُ(. ٦ما اؾخSPSSُُبغهامج الخدلُل ؤلاخهاتي ) ( Wilcoxonم ازخباع ٍو

ت الٟغو١ بحن عجب ال٣ُاؾحن ال٣بلي والبٗضي.  ُإلاٗٞغ

حرمان   َ بي ال٣اةم ٖلى همىطط وصلذ الىخاةج ٖلى وظىص جأزحر للبرهامج الخضٍع

هغث الىخاةج وظىص ٞغو١ طاث ألهماٍ ال ٨حر في جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت، ئط ْأ ٟخ

 .٣ُاؽ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُتصاللت ئخهاةُت لهالح ال٣ُاؽ البٗضي إلا

حرمان في مؿخىي  و٧ان مً أَم الٗىامل الضاٖمت للخأزحر الظي أخضزه همىططَ 

ُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت، التر٦حُز ٖلى البيُت ٣ًىم ٖليها  اإلاٗٞغ ، وعبُه ىمىططالالتي 

ُاث الخضَعـ اإلاىاؾبت ازخُاعبمخٛحراث البدض، ُو ل٩ل همِ مً أهماٍ الخ٨ٟحر  اؾتراجُج

٘ في  ُ.ألاوكُت وألامشلت الخىيُدُتألاعبٗت ٖىض َحرمان، والخىؾ

بيآلازغ ، اليلماث اإلافخاخُت: ٍ الخ٨ٟحر  ،اإلا٣ترح البرهامج الخضٍع  .ٞاٖلُت الظاث ، أهما
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Abstract : 

 

      The aim of this research is to identify the effect of a proposed 
training program based on Hermann's model of thinking patterns on 

developing teaching self-efficacy, and how such effect takes place. 
To achieve such aim, the researcher designed a proposed training 
program based on Hermann's model of thinking patterns, and 

followed the mixed approach, through which quantitative and 
qualitative research methods are integrated into one or all stages of 

the research. Whereas three quantitative tools were used, which are 
the teaching practices observation card, the reflective practices 
questionnaire, and the teaching self-efficacy scale. In addition, three 

qualitative tools were also used, which are the interview card to 
reveal the understanding and development of Hermann's model of 

patterns of thinking, interviewing focus group to identify teaching 
practices, and individual interviewing to identify reflective practices. 
Moreover, a number of (20) teacher from a secondary school in Al-

Qassim region participated in the research, as they were chosen 
through the method of targeted sampling. For quantitative data 

analysis; the Statistical Analysis Software (SPSS) were used, in 
addition, the Wilcoxon test were also used to find out the differences 
between the ranks of the pre and post measurements for quantitative 

tools. As for the qualitative data, they were organized, classified by 
MAXQDA, and analyzed using the interpretive analysis method. The 

results indicated the existence of an effect of the training program 
based on Hermann's model of patterns of thinking on the 
development of teaching and reflective practices, and teaching self-

efficacy, as the participants were able to distinguish between 
Hermann's four thinking patterns (analytical thinking, executive 

thinking, emotional thinking and creative thinking), as well as linking 
teaching and reflective practices with the pattern suitable for them. 
Moreover, the quantitative results showed the presence of statistically 

significant differences in favor of the post-measurement of the 
teaching practices observation card, the reflective practices 

questionnaire, and the teaching self-efficacy scale. 
Keywords: The Impact, Proposed Training Program, thinking 

patterns, Teaching self- efficacy. 
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 ملذمت: 

٘ ؤلانالخُت التربىٍت أن أوضخذ الخج ىهت بأصاء اعب واإلاكاَع م مَغ ظىصة الخُٗل

ٗض ُ ٌُ ت، وأخض الٗىام اإلاٗلم الظي  و٢ض  .الٗملُت الخٗلُمُتل اإلاهمت لىجاح حجغ الؼاٍو

ُأْيُ
َ
ت أَمُت ػاٟ ضة وقأًها أ٦بر لضوع اإلاٗلم في الٗملُت ةذ الخٛحراث الٗلمُت اإلادؿاٖع

ت خا ا، ومٗٞغ غ١ الخٗلُمُت ويبِ مؿاَع ظاث اإلاخٗلمحن و٢ضعاتهم واججاَاتهم َو

ٗلم وئج٣ان  ولهظا ٞان، حٗلمهم وحٗلُمهم غ اإلا ٍى الاعج٣اء بالٗملُت الخٗلُمُت ًبضأ مً ُج

به ختى ٩ًىن ٢اصًعا ٖلى ال٣ُام بمهامه. ٍ وجضٍع ُبغامج ئٖضاص

غي التربىٍىن أن هجاح اإلاٗلم ًخى٠٢  ٖضاص والخضٍعب ٖلى هٕى ؤلُا -٦بحر ئلى خّضٍُ-ٍو

ًُىظ ُ، لظي ًخل٣اٍا ٗلم ال٣ُام بأصواٍع ًجب أن  ه هدى جىمُت ٢ضعجه ٖلى وختى ٌؿخُُ٘ اإلا

جىاصي الاججاَاث الٗاإلاُت الخضًشت باٖضاص اإلاٗلم ال٣اصع ٖلى الخأمل والخدلُل  ئطالخ٨ٟحر، 

ُُت )ل٠ُ هللاالخٗلُمُت في مماعؾاجه  ٌُُ، (0202، ٖو مً ألاصواث  ٗض ُوطل٪ ألن الخ٨ٟحر 

ؿ
ُ
ٗلم التي ح حر اإلادضصة،  فياٖض اإلا الخٗامل بٟاٖلُت م٘ اإلاك٨الث اإلا٣ٗضة والٛامًت ٚو

ؿاٖض في همّىُِ ٗحن اإلاٗلم  ٦ما أهه ًإصي ئلى الخٗلم طي اإلاٗجى، وَُ
ُ
اإلاهاعاث الخانت التي ح

ا إلاماعؾاجه، وأ٦ثر ه٣ًضا إلاماعؾاث  ٖلى ًُ ُ.(Phan, 2006)َالبه أن ًهبذ أ٦ثر ٖو

ًُالث ( ئل0202وأقاعث لعجا٫ ) ٨حر، والٟخ اصة الاَخمام بضعاؾت أهماٍ الٟخ ى ٍػ

الضماُٚت، وأ٦ضث أن همِ الُالب اإلاًٟل في الخ٨ٟحر له ٖال٢ت بم٣ضاع ما ًدغػٍ مً 

٣ت التي ًخٟاٖل بها م٘ اإلاٗلم، واؾخمغاًعا للخُىع الٗلمي في  الخدهُل الضعاسخي، وبالٍُغ

ت ظضًضة خى٫  غ هٍٓغ حرمان في جٍُى  َ غة َظا اإلاجا٫، هجح أهماٍ الخ٨ٟحر والؿُُ

ت الىهٟحن ال٨غوٍحن( Herrmann, 2002)الضماُٚت   ؾبحرُي غوظغُػل جخجاوػ هٍٓغ

(Sperry, 1960) وجىُىي ٖلى اٞتراى ٣ًؿم اإلاش ئلى أعب٘ مىا٤َ مترابُت؛ جسخو ٧ل ،

٣ت ُمُٗىت لٗمل ال٣ٗل  ا لدك٩ل (Helding, 2014)مى٣ُت بٍُغ ًٗ ، وحٗمل َظٍ ألاهماٍ م

ا، وجىنل ئلى الضماٙ ال٨ل حَر ي، ئط جىظض مى٣ُت واخضة أو أ٦ثر ج٩ىن مهُمىت أ٦ثر مًٚ 

( الظي ٣ًؿم أهماٍ الخ٨ٟحر ئلى: 0202ما ٌؿمى بالىمىطط الغباعي للضماٙ )٢كىف، 

ُ(.D، ئبضاعي C، مكاٖغي B، ئظغاتي A)مىيىعي 

ًلت لضًه في مٗالجت اإلاٗلىماث، ٣ت اإلٟا ٗض همِ الخ٨ٟحر لضي اإلاٗلم، والٍُغ  وَُ

، ولهظا جضٖى الخىظهاث (0202ٚاهم، )مً الٗىامل اإلاإزغة في ظىصة مماعؾاجه الخضَعؿُت 

غ١ الخضَعـ ئلى الاَخمام باإلاماعؾاث الخضَعؿُت الجُضة، ئط أزبذ  الخضًشت في اإلاىاهج َو
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ا في هخاظاث الخٗلم؛ 0202)( والغوٍلي 0202والكىا ) ٖبض هللا ًُّ ( أنها جإزغ ئًجاب

( 0202)الخ٨ٟحر لضي اإلاخٗلمحن، وَى ما أ٦ضٍ بُىمي والجىضي  ٧الخدهُل ومهاعاث

بىظىص اعجباٍ ٢ىي بحن ما ٣ًىم به اإلاٗلمىن مً مماعؾاث جضَعؿُت وبحن جدهُل 

ا في جٍُىغ   مهمًّ
ً

ٗض  ٖامال ٌُ غ مماعؾاث اإلاٗلمحن الخضَعؿُت  ٍى َالبهم، لظل٪ ٞان ُج

الًبا ما ُجغ٦ؼ ٖلُه الضو٫ ا ، الٗمحرُيزلُل، )إلاهخمت بهظا الكأن الٗملُت الخٗلُمُت، ٚو

ُ(.0202ومدمض، 

ٗض َُم أخض( Self-Efficacy) ٞاٖلُت الظاث مٟهىم وَُ  الىٓغٍت في ألاؾاؾُت اإلاٟا

ُت  الظاجُت الٟاٖلُت مٟهىم( Bandura, 1977) باهضوعا ا٢ترح ئطالاظخماُٖت،  اإلاٗٞغ

 للٟغص الؿلى٦ُت هماٍألُا أن مٟاصٍ اٞتراى ٖلى مٗخمًضا، الؿلى٧ي الخٗضًل في ٦أؾاؽ

ُت  (. وحٗض 0202ُ، ب٣ُعي) الصخهُت جىظهاجه جدضص ٧ىؾاةِ حٗمل ق٩لها ٧ان مهما ٞاٖل

غص ؾماث مً ؾمت( Korkmaz & Altun, 2014) الظاث الخضَعؿُت  ججٗله الصخهُت اٟل

( 0202) الٗابضوَى ما أ٦ضٍ ٖشمان ُو ؛مٗحن مى٠٢ في هجاخه بام٩اهُت الخى٢٘ ٖلى ٢اصًعا

ـ ٖلى ٢ضعجه في اإلاٗلم اٖخ٣اص لُت الظاث الخضَعؿُت هيبأن ٞاٖ  ٞٗا٫ بك٩ل الخضَع

ُ في ئًجاًبا لُإزغ
 
ُ.بخٗلُمه ٣ًىمً َمُ محٗل

كحر ًىها٫  ، واعجباَها ال٨بحر ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُتأَمُت ئلى  (Unal, 2011)وَُ

ىعَم اإلانهي، أما هىعلى  ًه ُٞإ٦ض أن م (Nurlu, 2015)بمٗخ٣ضاث اإلاٗلمحن، وُج ً لض

ٞاٖلُت طاث ٖالُت ج٩ىن لضًه ممحزاث ومٗخ٣ضاث مسخلٟت ًٖ آلازٍغً، مشل: ئْهاع 

مؿخىي أٖلى مً الجهض، واإلاشابغة م٘ الُالب ل٩ىنهم أ٦ثر اهٟخاًخا ٖلى ألا٩ٞاع الجضًضة. 

ُ وَى ما أقاعث ئلُه الٗضًض مً الضعاؾاث، التي أ٦ضث
َ
ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت  أَمُت

ُتهم الخضَعؿُت ا في جدؿحن مماعؾاتلمٗلمحن، وصوعَل ٖاث الضعاؾ  صازل ال٣ا

(Alkharusi, 2017; Oghyanous, 2017). 

 :لبدثمشيلت ا.2

ٗض مً أًٞل أصواث حصخُو الخ٨ٟحر  ٌُ اهٟغص َحرمان في ئٖضاص همىطظه الظي 

٨حر لضي اإلاخٗلمحن )ٚاهم،  ا مغوهت، ئط ًم٨ً بىاؾُخه الخٗٝغ ئلى أهماٍ الٟخ وأ٦ثَر

حرمان أن الٟكل في  ً زم الخٗٝغ ئلى الُغ١ اإلاىاؾبت لخٗلُمهم.( وم0202  َ ٗخ٣ض َو

اإلاىاػهت بحن همِ الخ٨ٟحر لضي اإلاخٗلم واإلاماعؾاث الخضَعؿُت ًإصي ئلى ئخباٍ اإلاخٗلم، 

دضر له الطجغ  ٗلم، ٍو ض ظهضٍ اإلابظو٫ في الخ خمح(Hrrrmann, 2002)واإلالل ٞحًز  ُز. ٍو
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ٌُؿ ، بأهه  حٍر ً في و٢ذ همىطط َحرمان ًٖٚ  اٖض في ٞهم أهماٍ الخ٨ٟحر للظاث ولآلزٍغ

. وبىاء ٖلى (0202َُالث، )واخض، ٦ما أهه ًخمحز بالض٢ت، والىيىح، وؾهىلت الخُب٤ُ 

ؿا  الىخاةج التي جىنلذ ئليها ٖضص مً الضعاؾاث التي جىاولذ همىطط َحرمان؛ ٦ضعاؾت َع

(Raisa, 2018 )ال٨لي الاؾخسضام مٟهىم ٖلى تال٣اةم الخضَعؿُت اإلاماعؾاث أن التي جإ٦ض 

ًُُّ جإزغ َحرمان ٖىض للضماٙ كحر صعاؾت جاهُا ُالبال أصاء مؿخىُي في ائًجاب
ُ
 ,Tanya)، وح

ب أن( ئلى 2016  جُىٍغ في أؾهم ٢ض َحرمان همىطط باؾخسضام اإلاؿخجضًً اإلاٗلمحن جضٍع

ت أونذ الٗضًض مً الضعاؾاث والبدىر بًغوعة ئٖضاص بغامج حٗلُمُ أصائهم، و٢ض

هىم الؿُُغة  بُت للمٗلمحن ٢اةمت ٖلى همىطط َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر، وٟم وجضٍع

التي ( Marta, Miguel & Diego, 2019) صعاؾت ماعجا، مُٛل، وص٣ًُى :الضماُٚت، منها

، وَى ما أونذ به اإلاسخلٟت الخ٨ٟحر أهماٍ ٖلى واإلاٗلمحن الُالب جضٍعب بًغوعةأونذ 

ا ٖضص مً الضعاؾاث الٗغب ًً حر؛ 0202ط٧ي، )ُتأً مالح،  ؛0202، الٗىاصي، مضو٫، وٛم

ُ.(0202مجُض، وزلُل، 

وبخدلُل الباخض لبرامج الىمى اإلانهي لٗضص ٦بحر مً اإلاٗلمحن، وظض أن بغامج 

ٖيهم  غ اإلاماعؾاث الخضَعؿُت والخأملُت للمٗلمحن بىاؾُت جىمُت و ٍى الخضٍعب التي تهخم بُخ

ًدضص الباخض مضي وظىص ول٩ي ٣ها مً الاَخمام. بأهماٍ الخ٨ٟحر اإلاسخلٟت، لم جأزظ خ

ُصعاؾت اؾخُالُٖت باؾخسضام اؾدباهت  أظغُي، اإلاك٩لت بك٩ل أٖم٤
ُ
ُث وَُضُ ُِٖأ

ْ
٤ م٣ُاؽ ٞ

ً  اإلاخىؾُت( مٗلًما مً مٗلمي اإلاغخلت 22ل٨ُغث الشالسي، ٖلى ُٖىت ج٩ىهذ مً ) م

ٍ ا ،مسخل٠ الخسههاث تهم بىمىطط َحرمان ألهما ٝ ئلى مضي مٗٞغ ُ.لخ٨ٟحرللخٗغ

ت اإلاٗلمحن بالىمىطط  ٟاًيا في مؿخىي مٗٞغ ٦ما  ،و٢ض أْهغث هخاةج الضعاؾت اهس

ُت الأْهغث  ب ىخاةج اعجٟإ وؿبت ٖضم الغيا لضي ُٖىت الضعاؾت ًٖ البرامج الخضٍع

٨حر والتي بلٛذ ) كحر ئلى وظىص خاظت لخىمُت22اإلاغجبُت بأهماٍ الٟخ ٌُ ٍ  ٪(، ما  أهما

مي اإلاغخلت الشاهىٍت، لظل٪ عأي الباخض مىاؾبت ئظغاء بدض الخ٨ٟحر اإلاسخلٟت لضي مٗل

ُت  حرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر في جىم  َ بي م٣ترح ٢اةم ٖلى همىطط ت أزغ بغهامج جضٍع إلاٗٞغ

ُلضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت. ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُتاإلاماعؾاث الخضَعؿُت والخأملُت ُو

ُ

ُ

ُ
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 أظئلت البدث:

بي اإلا٣ترح ال٣اةم ا٫ آلاحي: ؾِؿعى البدض لئلظابت ًٖ الؿُإ ما أزغ البرهامج الخضٍع

حرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر في جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت  َ لضي مٗلمي  ٖلى همىطط

 ؟اإلاخىؾُتاإلاغخلت 

ُ :بدث. أهمُت ال3

 ًىدعب البدث أهمُخه في الجاهبين الىظشي والخطبُلي مً آلاحي:

 
ً

ت: -أول  ألاهمُت الىظٍش

ت للبدث فُما ًأحي:جبرص ألاهمُت ال  ىظٍش

وأهمههاٍ  َحرمهان ىمههىططٌؿههم البدهض الخههالي فهي ئزههغاء الجاههب الىٓههغي اإلاهغجبِ ب -1

 الخ٨ٟحر.

جىظُههه ألاهٓهههاع هدههى الاؾهههخٟاصة مههً هخهههاةج ألابدههار اإلاخٗل٣هههت بخًٟههُالث الهههخٗلم،  -2

 لضي اإلاٗلمحن. ٟاٖلُت الظاث الخضَعؿُتوأهماٍ الخ٨ٟحر، لالعج٣اء ب

أهه أ٦ثر هٓامُت وقمىلُت مً هماطط الخٗلم ألازغي، ويهخم ًخمحز همىطط َحرمان ب -3

٠ وال٣هىة لهضيهم، اؾههبهالخُىع والىمهى للمخٗلمهحن، وؤلُا م فهي ا٦دكهاٝ ه٣هاٍ الًٗه

ههت، واؾههخٗما٫ ال٣ههضعاث ال٣ٗلُههت بأًٞههل مهها  دٟههؼ ال٣ههضعاث ؤلابضاُٖههت والابخ٩اٍع ٍو

 ًم٨ً.

ههه ا٣ًههضم البدهههض الخهههالي ئَهههاعًُ -4 ًٞهههل اإلاماعؾهههاث ًغج٨هههؼ ٖلهههى أؾهههاؽ ٖلمهههي أُل اهٓغًٍّ

غبُهها بأهمهاٍ الخ٨ٟحهر  الخضَعؿُت والخأملُت اإلاىاؾبت إلاٗلمهي اإلاغخلهت اإلاخىؾهُت، ٍو

ُؤلابضاعي(.-اإلاكاٖغي - الخىُٟظي- ألاعبٗت ٖىض َحرمان )الخدلُلي

ا ًُ  ألاهمُت الخطبُلُت: -زاه

 :ًمىً أن ٌعخفُذ مً البدث

ثري َظا البدهض الجُى اإلاخىؾُت؛مٗلمى اإلاغخلت  -0 ًُ هت ًم٨ً أن  ُهت واإلاهاٍع اههب اإلاٗٞغ

ؿهُت لهضي مٗلمهي اإلاغخلهت بطاث الٗال٢هت  خُبُه٤ ب اإلاخىؾهُت،ٟاٖلُهت الهظاث الخضَع

بي م٣ترح ٢اةم ٖلى همىطط َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر.  بغهامج جضٍع

بُههت للمٗلمهههحن واإلاٗلمههاث؛ ًم٨هههً اؾههخسضام هخهههاةج  -0 اإلاؿههإولىن ٖههً البهههرامج الخضٍع

ٌُُ في ،البدض الخالي، أو الاؾترقاص بها بُت، ٦ما  ؿهم البدض جهمُم البرامج الخضٍع
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ؿهُت والخأملُهت ًم٨هً جًهمُنها فههي فهي الخهالي  الخهغوط ب٣اةمهت مهً اإلاماعؾههاث الخضَع

بُت للمٗلمحن.  مدخىي البرامج الخضٍع

ه -3 ه ًُّ  مغظٗ
ً

ىن التربىٍههىن؛ ًهههىٞغ َههظا البدهههض صلههُال ههت اإلاخٗل٣هههت اإلاكههٞغ ا لخىمُهههت اإلاٗٞغ

حن التربههىٍحن بىمههىطط َحرمهههان ألهمهههاٍ الخ٨ٟحههر لهههضي ًم٨هههنهم اؾهههدشماع  ئط ،اإلاكهههٞغ

سخي للمٗلمحن واإلاٗلماث. بي في جُىٍغ ألاصاء الخضَع  البرهامج الخضٍع

الجهاث اإلاٗىُت بخُىٍغ الخٗلُم الجامعي؛ ًم٨ً للبدض الخالي ؤلاؾههام فهي جُهىٍغ  -2

هيهم بأهمهاٍ الخ٨ٟحهر ٖىهض ببغامج ئٖضاص اإلاٗلمحن واإلاٗلماث ٢بل الخضمهت  هاصة ٖو ٍؼ

 ، والٗمل ٖلى جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم.َحرمان

ُىع أصواث ٢ُاؽ  -2 ًُ ٣ضم أو  ًُ الب الضعاؾاث الٗلُا؛ ًإمل الباخض أن  الباخشىن َو

وأصلت لجم٘ بُاهاث ٦مُت ًم٨ً الاؾخٟاصة منها في صعاؾاث مؿخ٣بلُت طاث ٖال٢ت 

ُبمخٛحراث البدض الخالي.

ُ: بدث. أهذاف ال4

 ألىداف اآلتية:سعى البحث إلى تحقيق اي
بي بغهامج ئٖضاص -0  ٌكمله بماالخ٨ٟحر،  ألهماٍ َحرمان همىطط ٖلى ٢اةم م٣ترح جضٍع

ؿههُت وأؾههالُب واؾههتراجُجُاث ومدخههىُي وأَههضاٝ أؾهـه مهً  لخىمُههتج٣ههىٍم،  جضَع

 . اإلاخىؾُت اإلاغخلت مٗلمي لضيٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت 

بي البرههههامج أزهههغئلهههى  الخٗههٝغ -0  ألهمهههاٍ َحرمهههان همهههىطط ٖلهههى ال٣هههاةم اإلا٣تهههرح الخهههضٍع

ُ. مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت لضي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُتجىمُت  في الخ٨ٟحر

ُ: بدث. خذود ال5

بي اإلا٣ترح ال الخذود اإلاىضىعُت: .0 ٤ البرهامج الخضٍع  َحرمان همىطط ٖلى ٣اةمجُُب

(، والىمِ B) (، والىمِ الخىُٟظيA) الخدلُلي ِالخ٨ٟحر ألاعبٗت: الىم ألهماٍ

 الخضَعؿُت ماعؾاثاإلا جىمُت في، و٢ُاؽ أزٍغ (D) (، والىمِ ؤلابضاعيC) اٖغُياإلاك

 . 2لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت. وٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت والخأملُت

ب٤ البدض ٖلى ُٖىت ٢هضًت مً مٗلمي مخىؾُت ٣ٖلت اله٣ىع  الخذود اإلاياهُت: .0
ٌ
َ

ُب٤ ٖليه ٞغبمى٣ُت ال٣هُم. وجم ازخُاع اإلاضعؾت التي جى  تا الكغوٍ آلاجُت: أ( ٗم

الباخض الجُضة بمجخم٘ البدض، ب( حٗاون ٢اةض اإلاضعؾت ومٗلميها م٘ الباخض، ط( 
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٢اٖت جضٍعب مؿخ٣لت باإلاضعؾت، وطل٪ لًمان الخُب٤ُ الجُض للبرهامج و٢ُاؽ  صوظُى

ٍ ٢ُاًؾا ص٣ًُ٢ا.   أزغ

ب٤ البدض في الٟهل الضعاسخي ألاو٫ لٗام  الخذود الضماهُت: .3
ُ
َ0220/0220.ٌ 

ُ: مصطلخاث الذساظت

  (The Impact):ألازش

ه ماع  ٖٞغ ىب 0223)شخاجه، الىجاع، ٖو ىب أو ٚحر مٚغ ( بأهه: "مدهلت حُٛحر مٚغ

ُ(.00ُٞه ًدضر في اإلاخٗلم هدُجت لٗملُت الخٗلم" )م.

ا بأهه: م٣ضاع ما ًدضزه  ًُّ ه الباخض ئظغاة ٗٞغ بي البرهامجَو  ٖلى ال٣اةم اإلا٣ترح الخضٍع

ٞاٖلُت ُو الخضَعؿُت والخأملُت ماعؾاثمً حُٛحر في اإلا الخ٨ٟحُر ألهماٍ نَحرما همىطط

ُالظاث الخضَعؿُت لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت اإلاكاع٦حن في البرهامج.

بي اإلالترح )  (:Proposed Training Programالبرهامج الخذٍس

ه  ٗٞغ
ُ
٘ "ٖملُت مىٓمت تهضٝ ئلى جم٨حن اإلاٗلمحن وعٞ :( بأهه0202) الىُٗميح

وطل٪ بالخهى٫ ٖلى الٗضًض مً الخبراث اإلاُضاهُت التي  ،٦ٟاءاتهم في مجا٫ مٗحن

ت، والؿلى٦ُت" )م ً الجىاهب الش٣اُٞت، واإلاهاٍع ُ(.02.جخًم

ا في هزا البدث بأهه: ًُّ عشَّف إحشائ ُت  وَُ هٓام مخ٩امل مً الخبراث اإلاسُ

بجى 
ُ
ً ؾلؿلت مً ألاوكُت وؤلاظغاءاث التي ؾد اؾدىاًصا ئلى همىطط واإلاىٓمت، ًخًم 

ى الخضٍعب، ُو مه مكٞغ ُت  ُىَكاع٥ ُٞه مٗلمَحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر، ٣ًّضِ اإلاغخلت اإلاخىؾ
ًًُّ ًُُّ ابالخًىع وجباص٫ الخبراث واإلاكاع٦ت في البرهامج ؤلال٨ترووي اإلاهاخب ٞغص ا، وظماٖ

يهم بأهماٍ الخ٨ٟحر لضي َحرمان، وؤلاؾهام في جىمُت اإلاماعؾ اصة ٖو اث ويهضٝ ئلى ٍػ

ُلضيهم.الظاث الخضَعؿُت  الخضَعؿُت والخأملُت وٞاٖلُت

 (Herrmann Model)همىرج هيرمان:

غة 0202ط٧ي ) هٌٗٞغ ٨حر والؿُُ ( بأهه: "الىمىطط الظي يهخم بخدضًض أهماٍ الٟخ

ٗلم في جؼوٍض َالبه  الب، و٤ٞ م٣ُاؽ َحرمان، ما ٌؿاٖض اإلا الضماُٚت الؿاةضة لضي اُل

م" )م.بسبراث ومماعؾاث جضَعؿُ ٍ ج٨ٟحَر ُ(.022ت جخ٤ٟ م٘ أهما

ٗغ ٝ بأهماٍ الخ٨ٟحر  ٌُ ا بأهه: الىمىطط الظي بىاؾُخه  ًُّ ه الباخض ئظغاة ٗٞغ َو

غ١ الخٗلم وألاوكُت التي ًًٟلها  ح زهاةو ٧ل همِ، َو اإلاسخلٟت ٖىض َحرمان، وُجىض 

جدضًض أهماٍ الخ٨ٟحر  ناخبه، وطل٪ بهضٝ مؿاٖضة مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت في
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البهما  َ ُاؽ َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر لؿاةضة لضيهم ولضي  (HBDI) باؾخسضام م٣

Herrmann Brain Dominance Instrument جىمُت اإلاماعؾاث الخضَعؿُت ، ما ٌؿهم في

ُوالخأملُت وٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم.

عُت   :(Teaching Self-Efficacy)فاعلُت الزاث الخذَس

ها ظىصة ) ٗٞغ
ُ
ً ( بأن0202ح  م

ً
ل بها الٟغص مجمىٖت ِ

ّ
ك٩ ٌُ ُت صازلُت  ها: "ٖملُت مٗٞغ

ألاخ٩ام واإلاٗخ٣ضاث خى٫ ٢ضعجه ٖلى أصاء ٖمل مٗحن بىجاح، ومغوهخه في َظا الخٗامل 

م٘ اإلاىا٠٢ الهٗبت واإلا٣ٗضة، وٍخًمً الش٣ت بالىٟـ والخد٨م في يٛىٍ الخُاة 

 (.022والهمىص أمام زبراث الٟكل" )م.

ها الباخض ئظغا ٗٞغ ً َو ا بأنها: اٖخ٣اص مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت ُٞما ًمخل٩ىهه م ًُّ ة

ُاؽ ٞاٖلُت الظاث  ٢ضعاث ؾُخ٣اؽ بالضعظت التي ًدهلىن ٖليها في أزىاء جُب٤ُ م٣

 .الخضَعؿُت

 الاطاس الىظشي  

 أول: الاطاس الىظشي:
 ٌ  :Herrmann’s Model for Thinking Patternsهيرمان ألهماط الخفىير  جهمىر -اإلادىس ألاو

 :هيرمان ألهماط الخفىير مفهىم همىرج

ٗٝغ َحرمان  ٌُ(Herrmann, 1996, P:32)  خماص غص ئلى الٖا همىطظه بأهه: "مُل اٟل

ٖلى أخض أ٢ؿام الضماٙ أ٦ثر مً اٖخماصٍ ٖلى ألا٢ؿام ألازغي، وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ ٢ُاؾه 

للهُمىت بٗضص الضعظاث التي ًد٣٣ها ٧ل ٢ؿم مً أ٢ؿام الضماٙ ٖلى م٣ُاؽ َحرمان 

ُالضماُٚت".

و٢ض ظؼأ َحرمان الضماٙ خؿب زهاةو الخٗلم ئلى: ٖلىي؛ أًمً وأٌؿغ، 

ض، والؿٟلي ٧له ًسخو  ه ًسخو باإلاٟاَُمُت والخجٍغ
 
وؾٟلي؛ أًمً وأٌؿغ، ٞالٗلىي ٧ل

ُت  بالٗاَُٟت والضازلُت، وألاٌؿغ ٧له ًسخو باإلاى٣ُُت وال٨مُت في أٖالٍ، وبالدؿل

ُٓم في أؾٟله، وألُا ُت والخى الٍ، وبالصخه ت في ٖأ ٟاَُمُت والبهٍغ سخو باإلا هً 
 
ًمً ٧ل

مىًما ٩ًىن ألاًمً ٚحر مد٨م البيُت، أما ألاٌؿغ ٩ُٞىن مد٨م  والٗاَُٟت في أؾٟله، ٖو

ُ.(Loren & Bean, 1997)البيُت 

حرمان بأن   َ غي ٦ما أهه لِـ زُأ وال  ،وال بالجُض ئأي همِ لِـ بالؿحٍو

ًا، ئط صخًُدُ ٌُك٩ل الىمِ ٟج
ً

ًٖ ال٨ٟاءة في  الليكاٍ ال٣ٗلي، الظي ًسخل٠ جماًمُ ُال
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كحر Carolyn, 2012جمُل ألاهماٍ ئلى الب٣اء زابخت ٖبر الؼمً )ُو أصاء طل٪ اليكاٍ.
ُ
(. وح

( ئلى أن همىطط َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر ٣ًىم ٖلى ٖضٍص مً 0202صعاؾت الٗابضي )

ُوَى بالٗ ،أن الضماٙ مهضع الخٗلم :منها ،الاٞتراياث ُ اصة ٚحر مؿخّٛلٍ
ً

الال ا٧اٞ اؾٛخ ًُ ،

ُوأن الخٗلم الٟٗا٫ ٌؿخُٟض مً ٧ الٗملُاث ال٣ٗلُت للضماٙ ال٨لي، وحكحر الضعاؾت  ّلِ

 ٍ ُت حٗلم ُٞه ًجب أن جدؿ٤ وأهما غ١ جىنُل ٧ل ه٣ ا ئلى أن جهمُم اإلادخىي َو ًً أً

غ١ جىنُل اإلاٗلىماث جخُلب   َ ٣ت مً الخٗلم اإلاخىىٖت لضي الُالب، وأن ٧ل ٍَغ

ُاؾتراجُجُت مسخلٟت جخُاب٤ م٘ اخخُاظاث اإلاخٗلمحن.

ىؾ٠ ) ( ئلى ٞدو Binyamin & Yusuf, 2018و٢ض َضٞذ صعاؾت بيُامحن ٍو

حرمان، و٢ض  اإلاٗلمحنمهاعاث   َ اإلاغجبُت ب٩ل عب٘ مً أعبإ الضمٙا و٣ًٞا لخهي٠ُ

٤ م٣ابالث مىٓمت  ذمُٗظُئط اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىىعي،  ٍغ  َ ً  ٖ البُاهاث

لمهاعاث ي٠ٗ في ئصعا٥ اإلاٗلمحن ل وظىصجىنلذ هخاةج الضعاؾت ئلى ، ُوأزغي ٚحر مىٓمتُو

ُ.أظؼاء الضماٙباإلاغجبُت 

 أهماط الخفىير عىذ هيرمان: -

 ؛Logical Style اإلاى٣ُي الىمِ :ئلىَحرمان  لىمىطط ألاعبٗت ألاهماًٍم٨ً ج٣ؿُم 

ُت، وال٣ضعة ٖلى ٞهم وئصماط ألُا يهخمالظي  ُت وألاهٓمت والٗملُاث ببىاء ٢اٖضة مٗٞغ بي

ُت ُٓم ويهخم ؛Organizing Style الخىُٓمي ، والىمِاإلاٗٞغ ويهخم ألاوكُت،  وظضولت بدى

 Interpersonal الاظخماعي والىمِبالخٟانُل، ونُاٚت ألاَضاٝ، وئظغاءاث جد٣ُ٣ها، 

Styleواللٛىي، وجأزحٍر في  الاظخماعي والخىانل الاجها٫ٖلى  ال٣ضعة ُٞه ؛ وجٓهغ

ً، وال٣ضعة ٖلى الخٗامل مٗهم،   وجخجلى ؛Creative Style الابخ٩اعُي والىمِآلازٍغ

والخسُل للبضاةل ٚحر اإلاألىٞت، و٦ظل٪ ال٣ضعة ٖلى جسُي  الخهىُع ٖلى ال٣ضعة بىاؾُخه

الٗىاة٤ وال٣ٗباث التي جٓهغ في أزىاء الخ٨ٟحر، وئم٩اهُت ئهخاط ٖضص ٦بحر مً ألا٩ٞاع 

ة وظحُز ُ.(0202، وآزغون الٗىاصي، ُوAlghraibeh & Alshalawi, 2019)ة ؤلابضاُٖت في مض 

حرمان ئلى: الىم ٣ؿم البدض الخالي أهماٍ الخ٨ٟحر ٖىضَ  غمؼ  (A)الخدلُلي  ٍِو ٍو

غي  (B)له باللىن ألاػع١، والىمِ الخىُٟظي  غمؼ له باللىن ألازًغ، والىمِ اإلاكٖا  (C)ٍو

غمؼ له باللىن ألاخمغ، والىمِ ؤلابضاعي  غمؼ له باللىن ألانٟغ، ٦ما َى مىضح  (D)ٍو ٍو

ُ:(0202وآزغون،  الٗىاصي) في الك٩ل آلاحي

ُ
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ُ

ُبضاعيئ زُالي
ُ

ُمى٣ُيُجدلُلي

ُمنهجيُمىيىعي٦ُليُابخ٩اعُي

ُ

ُ

ُُ
ُاهًباَيُجىُٟظيُمكاٖغُيُاظخماعي

ُئصاعُيُمداُٞٔصازليُمىؾ٣ُي

 الخفىير عىذ هيرمان ط(: أهما1)شيل 

ا ل -
ً
 ىمىرج هيرمان: أهماط الخفىير وفل

 
ً

 (The Left Cerebral Brain Thinking)العلىي  ألاٌعش عالشب -أول

غمؼ له بالغمؼ )  ُوٍُُواللىن ألاػع١،  (Aٍو ِ
ًّ غًُ ٩ًىُن الظي الصخو لٟ ًه امؿُُ  لض

غ١ُ بض٢ت وال٣ًاًا الخ٣اة٤ م٘ الخٗامَلُ الجؼء َظا ٗالج َو غ١ُ اإلاك٨الث مضعوؾت، وَُ  ُب

دبوال وال٣ٗالهُت للمى٤ُ جسً٘ جُض ُو ،وألاع٢ام باللٛت الخٗامل ض٢ت، ٍو الخٗامل م٘ ٍُ

مُل ئلى جدلُل ألا٩ٞاع وألاخضار بًُٗضُالخ٣ىُت،  ًٟل جدلُل الخ٣اة٤ ، ا ًٖ الٗاَٟتٍو ٍو

ُ(Herman, 1989; Voges, 2005؛ 0202، ث؛ والهُاُل0202، ُيوج٣ىٍمها )أخمض ونبُر

ا ه ًً ُل٤ ٖلُه ًأ غي، ٍو ؿمى بالىمِ الخدلُلي أو الٓى مِ الخ٨ٟحر الخاعجي، َو

خمحز   & Steyn)( وؾخحن وماعي ٦0202ما أ٦ضث صعاؾاث ٚاهم )-الٟغص في َظا الىمِ ٍو

Maree, 2003) - ٣ضعجه ٖلى الاؾخيخاط والاؾخضال٫ مً مٗلىماث وبُاهاث ؾاب٣تب ،

٩ىن ٢اصًعا ٖلى ججؼةت ألا٩ٞاع وازخباع مضي اإلاالءمت ُٞما بُنها، ُو ٞت ٍو ُب٤ اإلاٗغ ٍٟهم ٍو

واإلاحزاهُاث  ثبالخ٩لُٟا٠٦ء في جىظُه ٢ًاًا ٦مُت جغجبِ ، ٦ما أهه لمُت والهىضؾُتالٗ

ُوالاؾدشماعاث.

ا ًُ  (The Left Limbic Brain Thinking)العفلي  ألاٌعش الشبع -زاه

غم  خمحز ناخب َظا الىمِ با (B) له بالغمؼ ُؼٍو غ١ُواللىن ألازًغ، ٍو  ُل

مَى الخ٨ٟحر، ُو في الخ٣لُضًت  الخٗامل ًًٟل ، ئطاإلاغجبت، ومدؿلؿل اة٤الخ٣ ًدب مٓى

وزابخت،  مؿخ٣غة الٗمل بِئت ج٩ىُن أنًٍٟل ألازغي، ُو جلى واخضة وألا٩ٞاع ألاقُاء م٘

كٗغ ًٟل الٗمل َغ١ُ م٘ وألامان بالغيا َو  اإلاساَغة ٖلى والاؾخ٣غاع ألامً اإلادضصة، ٍو

ُ(.0202؛ وط٧ي، She, 2005; Styen & Maree, 2003) واإلاٛامغة
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ؿمى ا همِ الخ٨ٟحر ؤلاظغاتي،  َو ًً ُل٤ ٖلُه ًأ م، ٍو بالىمِ الخىُٟظي أو اإلآى

غص في َظا الىمِ م زهاةو اٟل بأهه  - (She, 2005)٦ما أ٦ضث صعاؾت شخي - ومً َأ

َُم وألُا ال٢اث ًغجب اإلاٟا  ٖ ًُُّ مترابُتقُاء والٗىانغ في باألظؼاء الض٣ُ٢ت يهخم ا، ُومى٣ُ

ًججاٍ آلُا ٍمكاُٖغم٣ُض ومد٩ىم في ، ُوأو اإلاكغوٕ لل٨ٟغة ًخجىب اإلاساَغة ، ٦ما أهه زٍغ

ًٟل الٗمل في البِئت آلامىت ُ.الى٢ذ اإلادضصفي ٍىجؼ اإلاهماث ، ُوٍو

ا
ً
 (The Right Limbic Brain Thinking)العفلي  ألاًمً الشبع -زالث

غم   الجؼء َظا لضًه اإلاؿُُغ الصخو ٩ٍىُنواللىن ألاخمغ، ُو (C)له بالغمؼ  ُؼٍو

ا ًٟ ت اللٛت اؾخسضام ٖلى ال٣ضعة وألاخضار، ولضًه ؽالىا ججاٍ مخٗاَ  الكٟىٍت ٚحر الغمٍؼ

ٗالج الاجها٫ مهاعاثفي  اإلاخمشلت ٣ت اإلاك٨الث الٟٗا٫، َو ٍغ ٣ت ولِـ ٖاَُٟت ُب  بٍُغ

جٕز ُ.(Herman, 1989)والخجاعب  الخ٣اة٤ئلى  مى٣ُُت، ٍو

ا همِ الخ٨ٟحر ال ًً ُل٤ ٖلُه أً ؿمى بالىمِ اإلاكاٖغي أو الٗاَٟي، ٍو خٟاٖلي َو

الث )أو ؤلاوؿاوي، ُو كحر صعاؾاث الُه
ُ
ىظـ0202ح مً أَم ئلى أن  (Voges, 2005) ( ٞو

غص في َظا الىمِ بمكاع٦ت آلازغًٍ والخٗاون  أًٞلًخٗلم بك٩ل  ، أههزهاةو اٟل

هىعَا لضًئٍمخل٪ مكاٖغ مً الؿهىلت ، ُومٗهم ٗلم ه، ُوزاعتها ْو خىاؾه،  باؾخسضامٍخ

ٗٝغ ُو دترمها ًآلازٍغ مكاُٖغَٗبر ًٖ مكاٍٖغ َو ر لضًه مهاعاث جدض ُ ، ٦ما أنوآعائهم ٍو

ُ.اإلاٟغصاثفي لُت ٖظُضة، وويىح وٞا

 (The Right Cerebral Brain Thinking)العلىي  ألاًمً الشبع -سابًعا

غم  غص في َظا الىمِ ( D) له بالغمؼ ُؼٍو خمحز اٟل  لهىُعا باصعا٦هواللىن ألانٟغ، ٍو

ا وألاقُاء
ً
ًُُّ ئصعا٧ ًُُّظ ولِـ ا٧ل ًٟل حٗىُه ، والاؼة ُٛحر الخٟانُل، ٍو  والخجٍغب الخ

ؿخمخ٘ ألا٩ٞاعئلى  للىنى٫ُ ؿخمخ٘هٟؿه الى٢ذفي  أقُاء ٖضة بٗمل الجضًضة، َو  ، َو

اإلاك٨الث )الغبُعي وآ٫ ًىؾ٠،  ججاٍ ٖالُت خؿاؾُت ولضًه والخدضًاث باإلاساَغ

ُ(Mahnane, 2011 ؛0202

ُل٤ ؿمى بالىمِ ؤلابضاعي أو الخسُلي، ٍو ا همِ الخ٨ٟحر الضازلي،  َو ًً ٖلُه أً

م زهاةو الٟغص في َظا الىمِ كحر صعاؾت أبى وعصة )- ومً َأ
ُ
أهه  -( ٦0202ما ح

غ١ وأصواث ظضًضة ًخه٠ بالكمىلُت، وَى ٢اصع ٖلى ابخ٩اُع  ا٩ًىن ٢اصعًُ، ٦ما أهه أ٩ٞاع َو

غ١ ظضًضة ٗامل مٗها ُب ؿخُُو، ٖلى مىاظهت اإلاك٨الث والخ ُ٘ في ٍخمحز ب٣ىة الخضؽ، َو

ُ.أ٦ثر مً مضزل ٣ٖلي مٗالجت الى٢ذ هٟؿه
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عُت  -اإلادىس الثاوي  :Teaching Self-Efficacyفاعلُت الزاث الخذَس

خحًزا باعًػا في ألاصب التربىي والىٟسخي،  Self-Efficacyاخخلذ الٟاٖلُت الظاجُت 

ٟهغص والخد٨م ّضَُُِٗبُِ ؛ (McAruther, 2008)ُٞه َا أخض أَم اإلاخٛحراث اإلاإزغة في ؾلى٥ ال

غص بكأن اإلاهاعاث  ٞهي مُٗاع الىجاح في مسخل٠ ظىاهب الخُاة، ئط جخًمً اٖخ٣اص اٟل

ُالتي ًمخل٨ها وجإزغ في ٢غاعاجه وؾلى٦ُاجه في قتى اإلاجاالث.

و٢ض محزث البدىر طاث الٗال٢ت بالٟاٖلُت الظاجُت، بحن ٞاٖلُت الظاث الٗامت؛ 

الخُاة اإلاسخلٟت، وٞاٖلُت الظاث التي ٣ًهض بها ئصعا٥ الٟغص ل٨ٟاءجه في مجاالث 

الخانت؛ وهي اإلاغجبُت ب٣ضعة الٟغص ٖلى أصاء مهمت مدضصة، في وكاٍ مدضص، في مجا٫ 

 ِ ؼ في َظا البدض ٖلى ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت، التي جغجب
 
مدضص، لظل٪ ؾُحر٦

ُت ألازغي، ئط جإ٦ض ا مً أهىإ الٟاٖلُت الظاج حَر  ٚ  بمماعؾاث اإلاٗلم الخضَعؿُت صون

( أن ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت جإزغ في ازخُاع اإلاٗلم ألوكُخه، ومهام 0202الغقُضي )

الخٗلم، ٦ما جإزغ في اؾخمغاع الجهض لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي ٌؿعى لخد٣ُ٣ها في أزىاء 

ُالٗملُت الخٗلُمُت. 

ا اإلاٗلم خى٫ ٢ضعاجه،  هضَع وُجىن٠ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت بأنها ألاخ٩ام التيً 

م للخٗلم وئم٩ا الب وجدٟحَز ىبت، ٦ازاعة صاُٞٗت اُل هاجه، في جد٤ُ٣ الىخاةج اإلاٚغ

(Tschannen & Hoy, 2007) ها باهضوعا ٗٞغ ٌُ بأنها:  (Bandura, 1994). وبض٢ت أ٦ثر 

حن بكأن ئم٩اهاتهم اإلاخٗل٣ت باهخاط اإلاؿخىٍاث اإلادضصة لؤلصاء، التي ُجدضر  "اٖخ٣اص التربٍى

ُم".أزًغا مباقًغا في مماعؾاته

عُت والىمى اإلانهي للمعلمين:  فاعلُت الزاث الخذَس

غ أصواث ٢ُاؾها ئلى جدٟحز  غي لٟاٖلُت الظاث، وجٍُى أصي ْهىع البىاء الٓى

وع٦ؼث بٌٗ  (.0202)الؼاًض،  ال٣ٗىص الشالزت ألازحرة في ٦شحًرااليكاٍ البدثي اإلاخٗل٤ بها 

ىٍغ اإلانهي التي ً ٗؼػ ٞاٖلُت الظاث الجهىص البدشُت ٖلى صعاؾت هماطط الُخ
ُ
م٨ً أن ح

 Mintzes, Marcum, Yates and)ئها أزىافي الخضَعؿُت في مغخلتي ما ٢بل الخضمت و

Mark,2013)ئط َضٞذ ، ( صعاؾت عوؽRoss, 2014 التي أظٍغذ في الىالًاث اإلاخدضة ئلى )

ُاث في  اي ؼ ٞاٖلُت الظاث لضي مٗلمي الٍغ اؾخ٨كاٝ جأزحر ٞغم الخُىٍغ اإلانهي في حٍٗؼ

ت اللٛتٖملهم م٘ مخٗلمي  ، واؾخسضمذ الضعاؾت أصاة مسخُت ٖلى تزاهُ ٧لٛت ؤلاهجلحًز

ُاؽ جهىع اإلاٗلمحن  ،( مٗلًما020) ؤلاهترهذ بمكاع٦ت وج٩ىهذ مً أعبٗت م٣اًِـ: م٣
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ت(، وم٣ُاؽ جهىع اإلاٗلمحن للٟاٖلُت م٘ مخٗلمي اللٛت ؤلُاTSESلُت )ٖللٟا -TSES) هجلحًز

EFغ اإلانهي، واؾدباهزبراث الُخ ت(، واؾدباه غاُٞت، وأؾٟغث الىخاةج  تٍى اإلاٗلىماث الضًمٚى

ال٢ت ئًجابُت بحن مكاع٦ت اإلاٗلمحن في الخُىٍغ اإلانهي وجهىعَم لٟاٖلُت   ٖ ًٖ وظىص

ُالظاث في جيكُِ الُالب وئصاعة اله٠ واؾتراجُجُاث الخٗلُم.

( 32) أظٍغذ في ظىىب ٧الُٟىعهُا ٖلى ٣ٞض( Flores, 2015) أما صعاؾت ٞلىعَـ

ٗلىم،  ع٦ؼث ٖلى بىاء اإلاخضعبحن ُومٗلًما ٢بل الخضمت، يمً م٣غع أؾالُب جضَعـ ال

ولى، ألاؾابُ٘ الٗكغة ألُا فيللٟهم الخهىعي خى٫ اإلادخىي الٗلمي، وألاؾالُب الخضَعؿُت 

وبٗضَا ماعؾىا الخضَعـ م٘ َالب اله٠ الخاـم الابخضاتي ٖلى مضي زمؿت أؾابُ٘، 

ئطا ما ٧اهذ ز٣ت اإلاخضعبحن ؾترجٟ٘ بالخٗغى إلاماعؾت جضَعـ  وؾٗذ الضعاؾت ئلى جدضًض

مٗخ٣ضاث ٞاٖلُت جضَعـ الٗلىم ٢بل بضء  تخ٣ُ٣ُت، و٢ام اإلاكاع٧ىن بخٗبئت اؾدباه

اإلا٣غع وبٗض الاهتهاء مىه، وأْهغث الىخاةج أن مٗخ٣ضاث ٞاٖلُت جضَعـ الٗلىم اعجٟٗذ 

ا ًٖ ُ اعجٟا
ً
ت الظاث لضي اإلاٗلمحن اإلاخضعبحن ٧ان ، وجغجح الضعاؾت أن اعجٟإ ٞاٖلُاملخْى

والخبراث  ،مماعؾت الخسُُِ والخضَعـ م٘ ألا٢غان ًٖ ٍَغ٤ ؛بؿبب الخبراث اإلاباقغة

٤ ؛ٚحر اإلاباقغة ُ.همظظت الضعوؽ في بضاًت اإلا٣غُع ًٖ ٍَغ

( صعاؾت خى٫ ٞاٖلُت الظاث 22( قملذ )Ross, 1994وفي مغاظٗت ٢ام بها عوؽ )

ًُُّ ٟاٖلُتالوظض أن َظٍ  ،الخضَعؿُت ً، والٗمل جغجبِ ئًجاب ا بالخٗاون م٘ اإلاٗلمحن آلازٍغ

هغث أصلت ٖلى وظىص  الظاث، بمٗجى  وٞاٖلُتبحن الخٗاون  مخباصلت ٖال٢تاإلاكتر٥، ٦ماْ 

ٌكٗغ اإلاٗلمىن  ئط أن ٞاٖلُت الظاث لضي اإلاٗلم ٢ض حؿهم في حٍٗؼؼ الخٗاون بحن اإلاٗلمحن،

ً.م٘ اعجٟإ ٞاٖلُت الظاث بأن لضيهم ق ًُِئا ظضًًغا باالَخمام لخ٣ضًمه لآلزٍغ

ُو٣ًٞا لىمىطط َحرمان:ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت 

٨حر  ألهماًٍم٨ً  ُىاث ُِٗهماٍ ُم٣ُٞض ج٩ىن َظٍ ألُا، الظاث تن جإزغ في ٞاٖلُأالٟخ

ًش٣ىن الظًً ٞغاص ن ألُا، ئط ئSelf-Hinderingت ى٢اث طاجَُُُٗمُ، أو Self-Aidingت طاجُ

م الخدلُلي في اإلاىا٠٢  ٖالُت ة٦ٟاء٩ًىهىن ٖلى ك٨الث ٖلى خل اإلا بم٣ضعتهم في ج٨ٟحَر

الظًً ٌٗاهىن  أولئ٪ٖلى الى٣ٌُ مً طل٪  ٩ًىُن ، في خحنال٣غاعاث تهىاٖل اإلا٣ٗضة

ُ
ً
ُ.(Alkharusi, 2017; Oghyanous, 2017)الظاجُت لُتهم ٖفي ٞا اق٩ى٧
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ت اإلاٗلمحن بأهماٍ الخ٨ٟحر لضي َالبهم أخض الجىاهب ُو ٗض مٗٞغ
ُ
اإلاُٟضة في ح

، لِـ في ٖملُت الخٗلم والخٗلُم ٞدؿب، بل في ظمُ٘ ت الصخُدتجىظيههم الىظه

ً أزغ ئًجابي في جد٣ُ ٤ُ ؤلاهجاػاث اإلاضعؾُت والخُاجُت.اإلاجاالث الخُاجُت، إلاا لظل٪ م

وهًٓغا ئلى صوع أهماٍ الخ٨ٟحر في جدضًض الٟغو١ بحن ألاٞغاص في َغ١ اؾخ٣با٫ 

غ١  تها،ومٗالج َالمُت وججهحُزالخبراث الخٗلُمُت الخٗ ٞان أصاء اإلاخٗلمحن ًخأزغ بهظٍ اُل

ـ ا، أو ؾلبًُ ائًجابًُ غ١ الخضَع  َ م أهماٍ الخ٨ٟحر م٘ ًخم خُىما جدىٚا ٞالخأزغ ؤلاًجابي 

ت الهُٟت، في خحن أن الخأزحر  م التي جغاعي وظىص أهماٍ ج٨ٟحر مخىىٖت صازل الٛٞغ والخ٣ٍى

 خضَعـ والخ٣ىٍم الخىٕى في أهماٍ ج٨ٟحر اإلاخٗلمحنالؿلبي ٩ًىن خُىما ال جلبي َغ١ ال

الث،  ومً َىا ٞان جدضًض أهماٍ الخ٨ٟحر لضي اإلاخٗلمحن ٌؿاٖض في ازخُاع  (.0202)الُه

م  م وألاوكُت والخبراث الخٗلُمُت الخٗلمُت اإلاخىىٖت بما ًدىٚا ٘ َغ١ الخضَعـ والخ٣ٍى م

اصة صاُٞٗت ا، أهماٍ الخ٨ٟحر إلاخٗلمحن هدى الخٗلم والخدهُل وَى ما ٢ض ًى٨ٗـ ٖلى ٍػ

ُ.الضعاسخي

ظٍغذ الٗضًض مً الضعاؾاث التي جىاولذ أهماٍ الخ٨ٟحر و٣ًٞا لىمىطط 
ُ
و٢ض أ

الظاجُت،  ئلى الٟاٖلُت خٗٝغ(، التي َضٞذ ئلى ال0202َحرمان، منها: صعاؾت الهُالث )

ال٢تها ب ٨حر و٣ًُٞأٖو الب اله٠ الٗاقغ  لىمىطط َحرمانا هماٍ الٟخ  َ اعؽ في مضلضي

ُ الضعاؾتَضاٝ أولخد٤ُ٣  في ألاعصن، اإلال٪ ٖبض هللا الشاوي للخمحُز
ُ
 مىعـَ ٤ م٣ُاؽبَُِّ

 (22ٖلى ُٖىت قملذ ) HDBIالضماُٚت  للؿُُغةَحرمان  الظاجُت، وم٣ُاؽ تٟاٖلُلل

 الظاجُت الٟاٖلُتٗض بُُأن مؿخىي )ئلى  الضعاؾتقاعث هخاةج أو٢ض ت، َالب (32)ا وَالبًُ

ًُٗ ظاء ماُٖت(ألا٧اصًمُت، والاظخ ٨حر ٧اهذ أن أئلى  ا، ٦ما أقاعث الىخاةجمغجٟ هماٍ الٟخ

ُ(.ًمً الٗلىُيألُاالٗلىي، ألاٌؿغ الؿٟلي، ٌؿغ ، ألاًمً الؿٟليألُا) :حيٖلى الترجِب آلا

ُخىن وَضٞذ صعاؾت  َ(Heaton,2013 )ىٍغ اإلانهي ال٣اةمت  لٟدو أزغ بغامج الُخ

ٗلم اإلاهىُت  ا ٖلى مجمىٖاث الخ لضي  الخضَعؿُتؿخىٍاث ٞاٖلُه الظاث ٖلى موجأزحَر

ى ب٨ىضا، خُض اؾخسضمذ  اإلاىهج اإلاؿحي  الضعاؾتاإلاٗلمحن في مضاعؽ ظىىب ٚغب أوهخاٍع

وأْهغث الىخاةج أن  .ت( مٗلًما مً زمـ مضاعؽ ابخضاة000ُٖلى الاهترهذ بمكاع٦ه )

ث الخضَعؿُت اإلاٗلمحن اإلاهخمحن بالىمى اإلانهي ٩ًىن لضيهم مؿخىٍاث أٖلى مً ٞاٖلُت الظا

ً. وأوضخم٣اعهت  ُ (Nurlu, 2015)صعاؾت هىعلى  ذباآلزٍغ
َ
 الخضَعؿُتالظاث  تٞاٖلُ أَمُت

الضعاؾت ئلى أن  ، ئط أقاعثوجُىعَم اإلانهي، مٗخ٣ضاث اإلاٗلمحنبإلاا لها مً اعجباٍ ٦بحر 
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ً  مسخلٟت ومٗخ٣ضاثممحزاث  ه٩ىن لضًج تجضَعؿُت ٖالُطاث  تٖلُالضًه ٞمً  ٖ

٘ أهماٍ الخ٨ٟحر لضيهم.ـ جى٨ٗ ،ًٍزُغآلُا ُٖلى حٗامله م٘ َالبه وجيسجم م

َضٞذ ئلى ال٨ك٠ ًٖ  صعاؾت (Bawaneh et al., 2013)وأظغي بىاٖىت وآزغون 

٣أ هدى  الضاُٞٗت الضماُٚت ٖلى جىمُت للؿُُغةَحرمان  تىٍٓغل االخضَعـ و٣ًُٞ تزغ ٍَغ

اعث الىخاةج ئلى وظىص قأو٢ض  .عصنؾاسخي في ألُااله٠ الشامً ألُا تَلبلضي حٗلم الٗلىم 

٣ تصالل طيزغ أ هدى حٗلم  تالضاُٞٗ تجىمُ فين اَحرم تا لىٍٓغالخضَعـ و٣ًُٞ تٖلى ٍَغ

 الٗلىم.

غ اإلانهي اإلا٣ضم إلاٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت، ئال أهه  أحي َظٍ البدض في ؾُا١ الخٍُى ٍو

عجه ٖلى ًأزظ في الخؿبان أن ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي اإلاٗلم ًم٨ً أن جخأزغ ب٣ض

غى أصواث  ؿخسضم البدض لهظا اٛل الخمُحز بحن أهماٍ الخ٨ٟحر اإلاسخلٟت لضي الُالب. َو

مسخلُت، ئط ٌكتر٥ م٘ بٌٗ الضعاؾاث في اؾخسضام م٣ُاؽ جهىع اإلاٗلمحن للٟاٖلُت 

(Brooks, 2013; Heaton, 2013; Ross, 2014) ، واإلا٣ابالث(Mintzes et al, 2013) ٦ما .

في الاؾدىاص ئلى البىاء  (Flores, 2015; Mintzes et al, 2013)ؾتي ًخ٤ٟ البدض م٘ صعا

خ٤ٟ م٘ صعاؾت  الىٓغي لٟاٖلُت الظاث لباهضوعا، وطل٪ لٟهم الٗىامل اإلاإزغة ٞيها، ٍو

خ٤ٟ م٘ صعاؾاث  (Heaton, 2013)َُخىن  في ٖضم الا٢خهاع ٖلى جسهو مٗحن. ٍو

همىطط  في جىاو٫ مخٛحرُي (Bawaneh et al,2013) وآزغون بىاٖىت(، ُو0202الهُالث )

ٍ الخ٨ٟحُر  وٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت. َحرمان ألهما

  البدث وإحشاءاجهمىهج 

بي اإلا٣ترح ولئلظابت ًٖ ؾإا٫ البدض الظي ًىو ٖلى:   ما أزغ البرهامج الخضٍع

ال٣اةم ٖلى همىطط َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر في جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي مٗلمي 

٘  إلاخىؾُت؟اإلاغخلت ا اؾُخسضم اإلاىهج الىنٟي، وَى اإلاىهج الظي ٌٗخمض ٖلى صعاؾت الىا٢

ا ص٣ًُ٢ا، ئط اؾُخسِضم أؾلىب  ًٟ أو الٓاَغة ٦ما جىظض في الىا٢٘، ويهخم بىنٟها ون

 ٝ غة ما بهضٝ الخٗغ ً َْا ٣ها مٗلىماث وبُاهاثٖ  ٍغ ًُجم٘ ًَٖ  الضعاؾت اإلاسخُت التي 

خالي لها، والخٗٝغ ئلى ظىاهب ال٣ىة وال٠ًٗ ٞيها ئلى جل٪ الٓاَغة، وجدضًض الىي٘ ال

ىاص،  ت أزغ البرهامج الخضٍعبي اإلا٣ترح ال٣اةم 0202)ٖباؽ، هىٞل، الٗبسخي، وأبىٖ  (. وإلاٗٞغ

ٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت الخضَعؿُت ٞاٖلُت الظاثٖلى همىطط َحرمان في جىمُت  ، لضي م

ُاؽ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت٢ام الباخض بخهمُم  حرمان ال م٣  َ ٣اةم ٖلى همىطط
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٤ ٖلى اإلاٗلمحن )ُٖىت البدض(  ّبِ
ُ
ًُُّألهماٍ الخ٨ٟحر، َو ٢ًًُّبل جم٘ بُاهاث ، وطل٪ لاا وبٗض

ُ.مسخُت ًٖ جهىعاث اإلاٗلمحن لٟاٖلُتهم الظاجُت

 البدث: مجخمع 

 ٕ ٣هض بمجخم٘ البدض: "ظمُ٘ ألاٞغاص أو ألاشخام الظًً ٩ًىهىن مىيى ًُ

ضؽ، مك٩لت البدض" )ٖبُضاث، ٖبض ال (، و٢ض اقخمل مجخم٘ 030، م0222خ٤، ٖو

الٗام الضعاسخي  في -بىحن-في مى٣ُت ال٣هُم  اإلاخىؾُت مٗلمي اإلاغخلت البدض ٖلى 

0220-0220 ،ٌُُ٘ ُ و٧ان اإلاجخم
ُ
م اإلاٗلم Target Population اإلاؿتهضٝ  َ ن حفي البدض

لت الخابٗت إلا٨خب الخٗلُم بمداٞٓت ٣ٖ مخىؾُت ٣ٖلت اله٣ىع الظًً ًضعؾىن في 

ضصَم ) 0220ٌ-0220الٗام الضعاسخي  فياله٣ىع  وَى اإلاجخم٘ الظي ، ( مٗلًما20ٖو

ُ
ُ
 ,Ary, Jacobs & Razaviehاًغي وظا٧ىبؼ وعاػاُٞه ) ئط ًغُي، زظث مىه ُٖىت البدضأ

ً ، ( أهه لِـ مً اإلام٨ً الخٗامل م٘ ٧ل اإلاجخم2009٘ وئهما ًم٨ً جدضًض ظؼء م

وَى ما ًضعى باإلاجخم٘  ،٫ ئلُه الزخُاع الُٗىتاإلاجخم٘ ألانلي ٌؿخُُ٘ الباخض الىنُى

ٝ بالبدض. ُالؿهل أو اإلاؿتهض

 البدث عُىت: 

ًًُّ ثبدؿب َبُٗت البدض، ولئلظابت ًٖ أؾئلت البدض، ازخحُر  اُٖىت البدض ٢هض

ًُُاإلاخىؾُتمً مجمىٖت مً مٗلمي اإلاغخلت   مخىؾُت ٣ٖلت اله٣ىع،ؾىن في ضعُِّ، الظًً 

٣ٖلت اله٣ىع، في ؤلاصاعة الٗامت للخٗلُم بمى٣ُت  الخابٗت إلا٨خب الخٗلُم بمداٞٓت

هل الضعاسخي ألاو٫ مً الٗام الضعاسخي  ٘  ٌ.0220-0220ال٣هُم، وطل٪ في اٟل غظ ٍو
ًًُّ ت الباخض الجُضة بمجخم٘ البدض، ب( : ا ئلىالؿبب في ازخُاع الُٗىت ٢هض أ( مٗٞغ

 ،٣لت باإلاضعؾتحٗاون ٢اةض اإلاضعؾت واإلاٗلمحن م٘ الباخض، ط( وظىص ٢اٖت جضٍعب مؿخ

 ٍ ُ.اص٣ًُ٢ُ ٢ُاًؾاوطل٪ لًمان الخُب٤ُ الجُض للبرهامج و٢ُاؽ أزغ

ُِعُُئط لخيؿ٤ُ م٘ ئصاعة اإلاضعؾت، و٢ض ازخحر اإلاٗلمىن )ُٖىت البدض( با
ّ
٦ ً ؼ ٖلى م

ٖامل الخباًً في ًُُ بي اإلا٣ترح، م٘ مغاٖاة  بضون الخٗاون والاهًمام للبرهامج الخضٍع

و٦ظل٪ صعظت الخمحز والاهًباٍ والخبرة والىهاب  الخسههاث )ألاصبُت والٗلمُت(،

سخي، والخىٕى في جضَعـ نٟىٝ اإلاغخلت اإلاخىؾُت، وطل٪ لًمان جىُٟظ البرهامج  الخضَع

بي، ووعف الٗمل، والخٗاون في جُب٤ُ ألاصواث ال٨مُت والىىُٖت للبدض، واإلاكاع٦ت  الخضٍع
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بي ؤلال٨ترووي زاعط و٢ذ الضوام الغؾمي . وجمشل ُٖىت البدض ما وؿبخه في البرهامج الخضٍع

32( ٘ ً ئظمالي ٖضص اإلاٗلمحن في اإلاضعؾت اإلاسخاعة، بىا٢ ُ.( مٗلًما02٪ م

بي اإلالترح اللائم على همىرج هيرمان  :البرهامج الخذٍس

غ اإلانهي بأنها ٗٝغ بغامج الخٍُى
ُ
ظهىص مىهجُت إلخضار حُٛحر في مٗخ٣ضاث " :ح

َٗض البرهامج . ُو(Guskey, 2002) "َالبهم اإلاٗلمحن ومماعؾاتهم الهُٟت، وهخاةج حٗلم

بي اإلا٣ترح وؾُلت مهمت لخد٤ُ٣ الهضٝ الغةِـ في َظا البدض الظي ًخمشل في ٞهم  الخضٍع

جأزحر همىطط َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر ٖلى اإلاماعؾاث الخضَعؿُت والخأملُت وٞاٖلُت الظاث 

ُالخضَعؿُت لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت. 
ُ
بي م٣ترح ٢اةم ٖلى همىطط بغهامج  ض ُُِٖئط أ جضٍع

َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر، بما ٌكمله مً أؾـ وأَضاٝ ومدخىي واؾتراجُجُاث جضَعؿُت 

ُ.وأؾالُب ج٣ىٍم

بي اإلا٣ترح  ٍ في َظا البدض ويهضٝ البرهامج الخضٍع ال٣اةم ٖلى همىطط َحرمان ألهما

الخضَعؿُت لضي مٗلمي الخ٨ٟحر ئلى جىمُت اإلاماعؾاث الخضَعؿُت والخأملُت وٞاٖلُت الظاث 

ٖخمض ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصب التربىٍت الٗامت التي جىظه ؾحر ئط ااإلاغخلت اإلاخىؾُت. 

ٍ  ئط أؾهمذأزىاء جُب٤ُ البرهامج، في ضعب خالجلؿاث للبرهامج، وجىظه ؾلى٥ اإلا َظ

لخًىع واإلاكاع٦ت لالبرهامج ٖملُت جٟاٖلُت وكُت جدٟؼ اإلاٗلمحن  في ظٗلاإلاباصب 

في البرهامج، ومً َظٍ اإلاباصب: الٗمل الجماعي الخٗاووي، واخترام الى٢ذ، الٟاٖلت 

ُواإلاكاع٦ت الٟاٖلت، والتزام الخٗلُماث، وجىُٟظ ألاوكُت الىاعصة في البرهامج. 

ٝ، 0202وجظ٦غ الؼاةض ) بي ًبضأ مً جدضًض ألاَضا ( أن جسُُِ البرهامج الخضٍع

موجىُٓم زبراث الخٗلم، وجىُٟظ البرهامج، ومً  خؿبان الىخاةج، م٘ ألازظ في ال زم ج٣ٍى

وفي البرهامج الخالي اجب٘ الباخض . (Merriam, 2007)الؿُا١ الظي جىٟغص به ٧ل خالت 

بُت للمٗلمحن،  ض همىطط ِمُاٖخُُئط ئظغاءاث الخهمُم الخانت بخهمُم البرامج الخضٍع

ٗض مً أ(0-3( ٦ما ًخطح في الك٩ل )ADDIE Modelالخهمُم الٗام ) ٌُ قهغ الىماطط ، ئط 

وطل٪ إلاا ًدؿم به مً ، (William, 2019)الخٗلُمي  دخىُياإلائهخاط ُوجىُٓم  اإلاؿخسضمت في

ً ، ُو(Nichols & Greer, 2016البؿاَت، والىيىح، والكمىلُت ) َٗىص الٛغى م

 د٤٣الخ في اإلاضعبحنمؿاٖضة ئلى  (Cheung, 2016)الخهمُم بدؿب  اؾخسضام هماطط

ً أن ُ ٣ت  بخ٣ضًمهم ٣ًىمىن م ؿهم في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلايكىصة.اإلااصة اإلاىاؾبت بٍُغ
ُ
ُح
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مىاؾب  جهمُمه ؤلاهجاػ، ٦ما أهُ  في اإلاخضعبحنه ٌؿاٖض بأهُ  (ADDIE)ماػ همىطط خٍو

ُ اث الخٗلم  ل٩ّلِ ٍغ اإلاسخلٟت، ػمان وم٩ان، وَى مغن بما ٨ًٟي الؾدُٗاب جُب٣ُاث ٓه

ُ
ً
ح (Wengroff, 2019) ث الُىمئلى الاخخُاظاث اإلا٣ٗضة واإلاخٛحرة إلاإؾؿا ئياٞت ، وؾُخىض 

 في أزىاء ؤلاظابت ًٖ الؿإا٫ ألاو٫ 
ً

ال ُزُىاث جهمُم البرهامج جىيًُدا مٟه 

عُت:ملُاط  أداة البدث:   فاعلُت الزاث الخذَس

ُ
ُ
م٣ُاؽ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت الظي يهضٝ ئلى ٢ُاؽ صعظت ٞاٖلُت الظاث  ض ُُِٖأ

ُت ال٣اةمت ٖلى همىطط َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر، وطل٪ الخضَعؿُت إلاٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾ

ت الخانت باألؾالُب ؤلاخهاةُت الصخُدت لخهمُم  غ الىٍٓغ إل ٖلى ألَا بٗض الَا

حرمان وألاصبُاث التي جىاولذ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت للمٗلمحن،  ،اإلا٣اًِـ وهمىططَ 

بٗضص مً م٣اًِـ  اؾُخٗحنئط الؿإا٫ الغاب٘ للبدض،  ًوطل٪ لئلظابت ٖألهماٍ الخ٨ٟحر، 

ُ
ُ
 َ  ،(0202) والٗؿحرُي ،(0202) ظىصة :منها ،ىعث في َظا اإلاجا٫الٟاٖلُت الظاجُت التي

َلغ ومِكغا وقحن  ،(0202) والٛامضي و٦ظل٪ م٣ُاؽ قُمضث وباعان وزىمبؿىن و٧ى

(Schmidt, Baran, Thompson, Koehler, Mishra & Shin, 2010) ً ، ٦ما اؾُخُٟض م

ٗض مً ٢بل حكاهحن (TSES)اإلاٗلمحن للٟاٖلُت م٣ُاؽ جهىع 
ُ
مىعان وَىي -اإلا

(Tschannen & Hoy, 2007) ( 0200الظي جغظمه للٗغبُت ال٨شحري.)ُ

م اإلا٣ُاؽ لحراعي َبُٗت ٖمل اإلاٗلمحن، والؿُا١ الظي جم ُٞه البدض مُُِّنُ و٢ض

 ن اإلا٣ُاؽ مًبىاؾُت عبِ اإلا٣ُاؽ بأهماٍ الخ٨ٟحر ألاعبٗت، ٦ما أوعصَا َحرمان، ئط ج٩ى ُ

٣ٞغة33) ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ ، مىػٖت ٖلى اإلاداوع آلاجُت: مدىع ( 

خ٩ىن مً )(Aالخ٨ٟحر الخدلُلي ) ٣ٞغاث، ومدىع 2، ٍو ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت ( 

كخمل ٖلى )(Bبىمِ الخ٨ٟحر الخىُٟظي ) ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت ( ٣ٞغاث، ومدىع 2، َو

خ٩ىن مً )(Cغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر اإلاكاٖغي )اإلا ٣ٞغاث، ومدىع 2، ٍو ٞاٖلُت الظاث ( 

كخمل ٖلى )(Dالخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ) ُ.( ٣ٞغة00، َو

عُتصذق  -  :ملُاط فاعلُت الزاث الخذَس

ُاؽ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُتممً نض١  للخد٤٣ ً غُُُِٖ، ٣ ى ٖلى مجمىٖت م

لم الىٟـ، وطل٪ للخد٤٣ الخبراء واإلاخسههح غ١ الخضَعـ ٖو ن في مجاالث اإلاىاهج َو

ُتها، ومضي اعجباَها بمىيٕى  ٣ٞغاث اإلا٣ُاؽ وقمىل ٫ و٤ٞ ّضُُُِٖالبدض، ئط مً مىاؾبت 

، وأُٖض جىػَ٘ ال٣ٟغاث ٖلى أعبٗت مداوع بما ًىاؾب أهماٍ الخ٨ٟحر ألاعبٗت مالخٓاتهم
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٣ٞغاث وطل٪ لٗضم 2ٖىض َحرمان، ٦ما ُخِظٞذ ) مذ (  ّؿِ
ُ
مىاؾبتها، وفي بٌٗ الخاالث ٢

٤ مً بٌٗ ألالٟاّ  بٌٗ الٗباعاث اإلاغ٦بت ئلى أ٦ثر مً ٖباعة لِؿهل ٞهمها، ٦ما ُجُد٣ِّ

ؼ ٖلى الٗباعاث التي ج٣ِـ ٞاٖلُت الظاث اإلاغجبُت بالٗملُت  ِ
ّ
الاهٟٗالُت في اإلا٣ُاؽ، وُع٦

ُ.الخضَعؿُت صون ؾىاَا

عُت:فاعلُت الزاث  إلالُاطالاحعاق الذاخلي   الخذَس

ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت،  م٣ُاؽ ب الاحؿا١ الضازلي ل٩ل ٣ٞغة مً ٣ٞغاثِؿُُخُ

ً ِؿُُخُئط  ب مٗامل بحرؾىن بحن صعظت ٧ل ٣ٞغة وصعظت مدىعَا، وطل٪ ٦مإقغ م

ىضح الجضو٫ )اإلا٣ُاؽمإقغاث نض١  ٍ اإلاٗامالث0، ٍو ُ.( َظ

شاث ألاداة ودسحت ( معامالث الاسجباط لبيرظىن بين دسحت ول فلشة مً فل1حذٌو )

 مدىسها

 معامل الاسجباط الفلشة معامل الاسجباط الفلشة اإلادىس

 ٌ  ألاو

0ُ2.202* 2ُ2.220** 

0ُ2.222* 2ُ2.222* 

3ُ2.220** 2ُ2.200**ُ

 الثاوي

2ُ2.222*ُ00ُ2.202** 

2ُ2.202** 00ُ2.222** 

2ُ2.222** 03ُ2.222* 

02ُ2.222** 02ُ2.222**ُ

 الثالث

02ُ2.222* 02ُ2.222** 

02ُ2.222* 02ُ2.222** 

02ُ2.222** 00ُ2.220** 

02ُ2.222** 00ُ2.232*ُ

 الشابع

03ُ2.220** 02ُ2.222* 

02ُ2.223** 32ُ2.223** 

02ُ2.220* 30ُ2.222* 

02ُ2.222** 30ُ2.222** 

02ُ2.322* 33ُ2.222*ُ

02ُ2.220* ُ 

 5...، *دالت عىذ 1...**دالت عىذ 
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َا 0مً الجضو٫ ) ًخطح ( أن ٢ُم مٗامل اعجباٍ ٧ل ٣ٞغة مً ال٣ٟغاث م٘ مدىع
ًُُّ ٘  ،(2.22( أو )2.20ا ٖىض مؿخىي الضاللت )مىظبت وصالت ئخهاة ما ٌكحر ئلى أن ظمُ

ُاؽ٣ٞغاث  جخمخ٘ بضعظت احؿا١ صازلي مغجٟٗت، ما ًإ٦ض ٢ىة الاعجباٍ الضازلي بحن  اإلا٣

لُه ٞان َظٍ ال ظمُ٘ ٣ٞغاث ٣ٞغاث ألاصاة، ٖو بك٩ل اإلا٣ُاؽ ىدُجت جىضح احؿا١ 

ُمخ٩امل، ونالخُتها للخُب٤ُ اإلاُضاوي.

عُتزباث  -  :ملُاط فاعلُت الزاث الخذَس

٤ مً زباث ُاؽ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت ُجُد٣ِّ ٟا  ، وطل٪م٣ باؾخسضام مٗامل أل

ىضح٦Alpha Cronbach'sغوهبار ) ً 0الجضو٫ ) (، ٍو ( َظٍ اإلاٗامالث ل٩ل مدىع م

ُاإلا٣ُاؽ، ومٗامل الشباث ال٨لي للم٣ُاؽ.مداوع 

عُتلخعاب  ( معامل ألفا هشوهباخ2حذٌو )  زباث ملُاط فاعلُت الزاث الخذَس

 لفا هشوهباخأمعامل  عذد الفلشاث مداوس ألاداة

ٌ اإلادىس   2ُ2.220 ألاو

2ُ2.200ُ اإلادىس الثاوي

2ُ2.222ُ اإلادىس الثالث

00ُ2.200ُ اإلادىس الشابع

2.222ُ 33 للملُاطالثباث الىلي 

ٜ 2.220ألاو٫ بلٜ ) ٦غوهبار للمدىُع( أن مٗامل ألٟا 0جضو٫ )الًخطح مً   (، وبل

(، في 2.200(، وللمدىع الغاب٘ )2.222(، ٦ما بلٜ للمدىع الشالض )2.200للمدىع الشاوي )

ا (، وحٗض َظٍ اإلاٗامالث مىاؾبت وم٣بىلت جغبى2.222ًٍُّخحن بلٜ الشباث ال٨لي للم٣ُاؽ )

ُ(.0200ً، )خؿ

 جدلُل البُاهاث وألاظالُب ؤلاخصائُت: -

خِذمذ  -
ُ
 :جُتآلا ؤلاخصائُت ألاظالُباظخ

ِ الخؿابي، واليؿب اإلائىٍت. -0 ُؤلاخهاء الىنٟي اإلاخمشل في الخ٨غاعاث، واإلاخىؾ

 .(Alpha Cronbach's) ٦غوهبار ألٟا مٗامل الشباث -0

ٍ بحرؾىن لخؿاب الاحؿا١ الضازلي بحن ال٣ٟغاث.  -3 ُمٗامل اعجبا
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؛ لخؿاب الٟغو١ بحن مخىؾُاث عجب صعظاث اإلاٗلمحن ٖلى (Wilcoxon)ازخباع  -2

 ال٣بلي والبٗضي. حنم٣ُاؽ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت في الخُب٣ُ

 .الاجٟا١ بحن اإلاالخٓحن وؿبت مٗاصلت َىلؿتي لخؿاب -2

 :البدث وخطىاجهإحشاءاث 

مذ ئظغاءاث البدض الخالي ئلى زمـ مغاخل، ٦ما في الك٩ل ) ّؿِ
ُ
( و٤ٞ ٢3-0

ُآلاحي.

 مشخلت الخدلُل، وحشخمل على: -اإلاشخلت ألاولى

حرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر، و٦خابت  -0 خب خى٫ همىططَ 
ُ
مغاظٗت ألاصب التربىي وما ٦

. اع الىٓغي ومؿخسلو الجهىص الؿاب٣ت في اإلاىيٕى  ؤلَا

َُم واإلاهُلخاث التربىٍت اإلاخٗل٣ت بالبرهامج، مشل: همىطط  -0 ٠ اإلاٟا جدضًض وحٍٗغ

ٍ الخ٨ٟحر، ُوَحرمان   .ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُتألهما

ٍ جدضًض  -3 حرمان ألهما مؿخىٍاث ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت ال٣اةمت ٖلى همىططَ 

 اإلاىاؾبت إلاٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت. الخ٨ٟحُر

 وحشخمل على:مشخلت الخصمُم،  -اإلاشخلت الثاهُت

بي اإلا٣ترح ال٣اةم ٖلى اإلاماعؾاث الخضَعؿ -0 ُت جهمُم البرهامج الخضٍع ُت والخأمل

ُوٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت في نىعجه ألاولُت.

٨حر،  -0 حرمان ألهماٍ الٟخ  َ ت اإلاخٗل٣ت بىمىطط غ الىٍٓغ مغاظٗت الضعاؾاث وألَا

وطل٪ لبىاء أصواث  ،وٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت

 ولُت.في نىعتها ألُا البدض ال٨مُت والىىُٖت

وي٘ جهىع ٖام للبرهامج ٌكخمل ٖلى مدخىي البرهامج، والخُت الؼمىُت للخىُٟظ،  -3

 وبُاهاث اإلاضعبحن واإلاٗلمحن اإلاكاع٦حن في البرهامج.

ٝ البرهامج -2  .جدضًض َغ١ واؾتراجُجُاث الخضٍعب اإلاىاؾبت لخد٤ُ٣ أَضا

بُت اإلاىاؾبت -2  .ازخُاع الىؾاةل الخضٍع

بُت، والخ٣ىٍمُتجدضًض اإلااصة الٗلمُت، وؤلازغاة -2  .ُت، وألاوكُت الخضٍع

جدضًض ألاَضاٝ الخٟهُلُت، وألاؾالُب والخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت، والخ٩لُٟاث  -2

 اإلاجزلُت اإلاُلىبت.
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 وحشخمل على:مشخلت الخطىٍش،  -اإلاشخلت الثالثت

، بٗغيها ٖلى ٖضص مً اإلاخسههحن في اإلاىاهج  -0 ٍغ جد٨ُم البرهامج، وأصواث جٍُى

لم  غ١ الخضَعـ، ٖو  الىٟـ.َو

الخٗضًل في يىء آعاء اإلاد٨محن والىنى٫ به ئلى الهىعة النهاةُت جمهًُضا لخُب٣ُه  -0

  ٖلى ُٖىت البدض.

غيها ٖلى مخسههحن في جد٨ُم  -3  ٖ٤ ٍغ أصواث البدض ال٨مُت والىىُٖت، ًَٖ 

لم الىٟـ، وئظغاء الخٗضًالث الالػمت.  غ١ الخضَعـ ٖو  مجا٫ اإلاىاهج َو

بي اإلا٣ترح والبرهامج جضٍعب اإلاكٝغ اإلاكاع٥ في الخ -2 ضٍعب ٖلى البرهامج الخضٍع

 ؤلال٨ترووي اإلاهاخب.

 وحشخمل على:مشخلت الخىفُز،  -اإلاشخلت الشابعت

ُب٤ ٖليها  اإلاخىؾُتمً مٗلمي اإلاغخلت مٗلًما ( 02ازخُاع ) -0 ًُ ٦ُٗىت ٢هضًت 

ً ًبضون ججاوبهم وحٗاونهم، وطل٪ بالخيؿ٤ُ م٘ ئصاعة اإلاضعؾت. ُالبدض، مم

هت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت إلاٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت ال٣اةمت ٖلى جُب٤ُ اؾدبا -0

حرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر، وطل٪ للخٗٝغ ئلى صعظت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت  همىططَ 

ُلضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت ٢بل البرهامج.

بي بىا٢٘ ) -3 بُت ٖلى مضاع )02جُب٤ُ البرهامج الخضٍع ٘ 2( ظلؿت جضٍع ( أؾابُ

مكٝغ الخضٍعب  -ص. بضع بً َلُل الخغبي–بالخٗاون م٘ الؼمُل  ، وطل٪صعاؾُت

ُالتربىي بم٨خب الٗلُم بمداٞٓت ٣ٖلت اله٣ىع.

اؾدباهت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت ٖلى ُٖىت البدض بٗض جُب٤ُ البرهامج، جُب٤ُ  -2

 الُٗىت. فيوطل٪ لخدضًض أزغ البرهامج 

2- ًُُّ ًُُّجىُٓم البُاهاث وجهيُٟها وجدلُلها ٦م ُا.ا وهىٖ

ُجٟؿحر الىخاةج ومىا٢كتها. -2

 وحشخمل على:الخلىٍم،  مشخلت -اإلاشخلت الخامعت

بي بىاؾُت أصاة -0  .البدض ج٣ىٍم البرهامج الخضٍع

بُت والخ٣ىٍمُت في أزىاء جىُٟظ البرهامج. -0  ألاوكُت الخضٍع

بي. -3  الخ٩لُٟاث اإلاجزلُت اإلاهاخبت للبرهامج الخضٍع
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عنض أبغػ ه٣اٍ ال٣ىة أو ل٪ بهضٝ ، وطئٖضاص بُا٢ت ج٣ىٍم في نهاًت البرهامج -2

 .في البرهامجال٠ًٗ 

 هخائج البدث ومىاكشتها

بي اإلالترح اللائم على همىرج هيرمان إحابت ظؤاٌ البدث : ما أزش البرهامج الخذٍس

عُت لذي معلمي اإلاشخلت   ؟اإلاخىظطتألهماط الخفىير في جىمُت فاعلُت الزاث الخذَس

ُاث الخؿابُت والاهدغاٞاث ؿبذ اُخُؾإا٫ البدض؛ لئلظابت ًٖ َظا  إلاخىؾ

ت الؾخجابت  ًُُ البدض أٞغاصاإلاُٗاٍع  ا، وجمُّا وبٗضًًُٖلى أصاة ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت ٢بل

ل٩ى٦ؿىن للخٗٝغ ٖلى أزغ البرهامج بي اإلا٣ترح ال٣اةم ٖلى همىطط  جُب٤ُ ازخباع ٍو الخضٍع

لىخاةج و٤ٞ لًلي ٖغى وُٞما  في جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت،َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر 

ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت طاث الٗال٢ت بىمِ الخ٨ٟحر  :وهي ،ألاعبٗت مداوع ألاصاة

ُاإلاكاٖغي، وؤلابضاعي. ُوالخدلُلي، والخىُٟظي، 

عُت اإلاشجبطت بىمط الخفىير الخدلُلي ) : فاعلُت الزاث الخذَس  (:Aاإلادىس ألاٌو

الؾخجابت أٞغاص البدض ٖلى أصاة  ( هخاةج الخُب٤ُ ال٣بلي والبٗضي3ًىضح الجضو٫ )

٨حر الخدلُلي،  ال٢ت بىمِ الٟخ بحن هخاةج ازخباع وجُُٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت طاث اٗل

ل٩ى٦ؿىن مضي وظىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن اؾخجاب جسخل٠  أٞغاص البدض اثٍو

بي اإلا٣ترح ال٣اةم ٖلى همىطط َحرمان  بازخالٝ الخُب٤ُ، للخٗٝغ ٖلى أزغ البرهامج الخضٍع

ٍ الخ٨ٟحر ُ.ألهما

ت لظخجابت ( 3حذٌو ) البدث على  أفشاداإلاخىظطاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاعُاٍس

عُت  كبلُا وبعذًا (A) اإلاشجبطت بىمط الخفىير الخدلُلي أداة فاعلُت الزاث الخذَس

لىىهعىن و   هخائج اخخباس ٍو

 العبارة 
 اختبار ويلكوكسون (42بعدي )ن= (42قبلي )ن=

 الداللة zقيمة  االنحراف المتوسط االنحراف وسطالمت

إلى أي مدى يمكنك تحديد  1
 ؟االحتياجات التعليمية لطالبك

3.83 3.489 4.15 3.523 1.933 3.353 

2 

إلى أي مدى يمكنك دمج أدوات 
التقنية الحديثة مع طرق التدريس 
الحديثة بما يحقق قيمة مضافة 

 ؟لطالبك

4.33 3.324 4.45 3.635 2.714 3.337 
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 اختبار ويلكوكسون (42بعدي )ن= (42قبلي )ن= العبارة 

3 
ما حجم ما يمكنك تقديمو من 

الخطط العالجية الناجحة للطالب 
 ؟ذوي التحصيل الدراسي المنخفض

3.25 3.851 4.25 3.716 3.879 3.333 

4 
ما مقدار ما تمتلكو من مهارات ُتميز 

من خاللها بين أنماط التفكير 
 ؟المختلفة لدى طالبك

3.35 3.759 4.55 3.635 3.796 3.333 

ى أي مدى يمكنك التخطيط إل 5
 ؟بشكل جيد للمواقف التدريسية

3.93 3.553 4.55 3.635 2.675 3.337 

6 
إلى أي مدى يمكنك تحديد 

المستوى الذي تمتلكو من المهارات 
 ؟التدريسية المختلفة

3.15 3.875 3.93 3.788 3.335 3.332 

 25222 65;55 ;254 6559 :255 :557 للمحور ككل
ُأْهغث الىخاةج  ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر الخدلُلي  أن 

ًُُ ،إلاجمىٖت البدض في الخُب٤ُ البٗضي لالؾخبُان أًٞل ُت وبٟاع١ صا٫ ئخهاة ا مً ٞاٖل

ٞاٖلُت البرهامج اإلا٣ترح في  الظاث الخضَعؿُت في الخُب٤ُ ال٣بلي لالؾخبُان، مما ٌكحر ئلى

( بىظىص 0202ما أقاعث ئلُه صعاؾت الهُالث )جُىٍغ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت، وَى 

ٖال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن ٞاٖلُت الظاث وهمِ الخ٨ٟحر الخدلُلي ٖىض َحرمان، وَظا 

 ٙ ٌٗجي أّن مً ٌٗخ٣ض بٟاٖلُت طاث مغجٟٗت ٩ًىن همِ الخ٨ٟحر اإلاغجبِ بىه٠ الضما

 .َى اإلاؿُُغ (A)ألاٌؿغ الٗلىي 

ظي أقاع ئلى أّن لؤلهٓمت التربىٍت، ؾىاًء ال (Suusa,2001)ما أ٦ضٍ ؾىؾا  ظاوَ 

 ً ٖلى مؿخىي ألاؾغة، أو اإلاضعؾت، أو الش٣اٞت بك٩ل ٖام، صوع في َُمىت الجؼء ألاٌؿغ م

ُالضماٙ إلاٗٓم الىاؽ.

يذ الىخاةج أّن أٖلى ٣ٞغة جدؿًىا لضي أٞغاص البدض ٧اهذ ال٣ٟغة الغابٗت  ُّ وب

( ئط اعجٟ٘ اإلاخىؾِ سخلٟت لضي َالب٪مهاعاث ُجمحز مً زاللها بحن أهماٍ الخ٨ٟحر اإلا)

ُب٤ُ ال٣بلي ئلى )3.22الخؿابي مً ) ؿهم 2.22( في الخ
ُ
٤ البٗضي، خُض ح ( في الخُُب

الب بك٩ل ئًجابي في الخدهُل الضعاسخي  ، وَى (Dunn,2002)أهماٍ الخ٨ٟحر اإلاىاؾبت لُل

ٗض ما ( مً جُىع في أصاء الُالب ومؿخىي جدهُلهم ب0202ما أ٦ضجه صعاؾت مبرو٥ )
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٣ٟغة الشالشت: )ج٣ضًم  جّم حٗلُمهم مً زال٫ أؾالُب الخ٨ٟحر اإلاًٟلت لضيهم، وظاءث ال

الب طوي الخدهُل الضعاسخي اإلاىسٌٟ ً في  (زُِ ٖالظُت هاجخت لُل الترجِب الشاوي م

( في 2.02لي ئلى )( في الخُب٤ُ ال٣ب3.02، ئط اعجٟ٘ اإلاخىؾِ الخؿابي مً )خُض الخدؿً

ُالخُب٤ُ البٗضي.

ؤلاخؿاؽ اإلاغجٟ٘ بٟاٖلُت الظاث  أّنُئلى ( Pagares,2002كحر صعاؾت با٢غػ )حُو 

، ٦ما ًإصي ئلى اؾدشماع الجهىص في جىُٟظ أَضاٝ ٖالُت طاث ٢ُمت ازخُاُعًإصي ئلى 

اإلاماعؾاث الخضَعؿُت اإلاىاؾبت، أما ؤلاخؿاؽ اإلاىسٌٟ بالٟاٖلُت الظاجُت ُٞإصي ئلى 

ضم  ا، ٖو ًُ بت في بظ٫ الجهض ازخُاع أَضاٝ مىسًٟت وؿب ، (Bandura&Locke,2003)الٚغ

وخهلذ ال٣ٟغة الؿاصؾت ٖلى الترجِب الشالض مً خُض الخدؿً لضي أٞغاص البدض 

( في 3.02(، خُض اعجٟ٘ اإلاخىؾِ الخؿابي مً )مؿخىي اإلاهاعاث الخضَعؿُت )جدضًض

ُ( في الخُب٤ُ البٗضي.3.22الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )

الب( جدضًض الاخخُاظاث الخٗلُمُت ل٣غة ألاولى: )و٢ض ٧اهذ الٟ              ٣ٟغاث ُل أ٢ل ال

ُب٤ُ ال٣بلي بمخىؾِ خؿابي  ،اجدؿىًُ خُض ٧اهذ ٖالُت لضي أٞغاص البدض في الخ

 ئلى )3.22)
ً

( في الخُب٤ُ البٗضي، وَظا الخدؿً ٚحر صا٫ 2.02(، وجدؿيذ ٢لُال

ا، خُض ئّن ئصعا٥ اإلاٗلمحن ل٣ضعاتهم ًإزغ بك٩ل مب ًُ م، وفي ئخهاة ٣ت ج٨ٟحَر اقغ في ٍَغ

عصوص أٞٗالهم الاهٟٗالُت زال٫ اإلاغاخل اإلاسخلٟت لالوٛماؽ في ألاوكُت، وَى ما أقاع ئلُه 

هضعون أخ٩اًما ٖلى أهٟؿهم ب٠ًٗ 0202َاصي )  ً ( الظي أ٦ض أّن اإلاٗلمحن الظًً

لُت الظاجُت، ٞان طل٪ ًى٨ٗـ ؾلًبا ٖلى مماعؾاتهم، في خحن أن اعجٟإ الٟاٖٞاٖلُتهم 

ا٫، مما  (Bandura,1977)الظاجُت لضي اإلاٗلمحن  ّٗ ٌؿهم في جُىٍغ مهاعاتهم بك٩ل ٞ

ًُضٞٗهم ئلى جغ٦حز اهدباَهم ٖلى الخل الصخُذ للمك٨الث الخضَعؿُت التي جىاظههم.

عُت اإلاشجبطت بىمط الخفىير الثاوياإلادىس   (:B) الخىفُزي: فاعلُت الزاث الخذَس

البدض ٖلى  أٞغاص٤ ال٣بلي والبٗضي الؾخجابت ( هخاةج الخُب2ًُىضح الجضو٫ )

ن هخاةج بحُّج، ٦ما الخىُٟظيأصاة ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت طاث الٗال٢ت بىمِ الخ٨ٟحر 

ٍل٩ى٦ؿىن مضي وظىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن   أٞغاص البدض اؾخجاباثازخباع و

بي وطل٪ جسخل٠ بازخالٝ الخُب٤ُ،  ٝ ٖلى أزغ البرهامج الخضٍع ُاإلا٣ترح:  للخٗغ
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ت لظخجابت ( 4حذٌو ) البدث على  أفشاد البدثاإلاخىظطاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاعُاٍس

عُت هخائج و  كبلُا وبعذًا (Bالخىفُزي )اإلاشجبطت بىمط الخفىير  أداة فاعلُت الزاث الخذَس

 اخخباس وٍلىىهعىن 

 العبارة 
 اختبار ويلكوكسون (42بعدي )ن= (42قبلي )ن=
 الداللة zقيمة  االنحراف المتوسط نحرافاال المتوسط

1 
ما مقدار ما يمكنك استيعابو 
من المفاىيم العلمية المرتبطة 

 ؟بتخصصك
3.83 3.523 4.75 3.444 3.755 3.333 

2 
إلى أي مدى يمكنك توظيف 
استراتيجيات التدريس 

 ؟المختلفة بكفاءة عالية
3.55 3.635 4.25 3.716 2.952 3.333 

3 

متلكو من ما حجم ما ت
المهارات الالزمة لتصبح 
معلم على درجة عالية من 

 ؟األداء التدريسي

3.63 3.754 4.35 3.587 2.721 3.337 

4 
إلى أي مدى تثق بقدرتك 
على تنفيذ الخطط 

 ؟التدريسية
3.93 3.338 4.75 3.444 3.933 3.333 

5 

ما مقدار ما يمكنك إنجازه 
من المهام التدريسية التي 

موعدىا  تكلف بها في
 ؟المحدد

3.53 1.333 3.75 3.639 1.115 3.265 

6 

إلى أي مدى يمكنك تذليل 
الصعوبات التي تواجو 
طالبك داخل الصف 

 ؟الدراسي
3.85 3.671 4.33 3.657 2.132 

3.333 
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 اختبار ويلكوكسون (42بعدي )ن= (42قبلي )ن= العبارة 

7 
ما مقدار قبولك ألسئلة 
الطالب أثناء الدرس على 

 ؟اختالف أنواعها
3.45 3.686 4.23 3.523 3.217 3.331 

8 
ما حجم ما تمتلكو إرادة 
إلنجاز جميع المهام 

 ؟التدريسية المكلف بها
3.75 3.716 4.35 3.587 2.814 3.335 

 25222 55:94 25562 6556 :;255 :558 المجموع
( أّن ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر 2أْهغث هخاةج الجضو٫ )

ا الخىُٟظي إلاجمىٖت البدض في الخُب٤ُ البٗ ًُ ضي لالؾخبُان أًٞله وبٟاع١ صا٫ ئخهاة

مً ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت في الخُب٤ُ ال٣بلي لالؾخبُان، مما ٌكحر ئلى ٞاٖلُت البرهامج 

ٌُكحر  غ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر الخىُٟظي، خُض  اإلا٣ترح في جٍُى

ال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن صعظت ال0202الهُالث )  ٖ ٟاٖلُت الظاجُت وبحن همِ ( ئلى

ٖام مغجٟٗت، (B)الخ٨ٟحر ألاٌؿغ الؿٟلي  ، وَظا ٌٗجي أّن مً ٌٗخ٣ض بٟاٖلُت طاث بك٩ل 

 ٍ ٗض َظ
ُ
غ لضًه، وح ٩ًىن همِ الخ٨ٟحر اإلاغجبِ بىه٠ الضماٙ ألاٌؿغ الؿٟلي َى اإلاؿُُ

سخي ًيسجم م٘ طوي  الىدُجت مى٣ُُت خُض ئّن مماعؾاث اإلاٗلمحن ُبىِذ ٖلى هٓام جضَع

دؿدل  همِ الخ٨ٟحر اإلاغجبِ بالىه٠ ألاٌؿغ، وَظا ما أ٦ضٍ ٧ل مً ؾبرهجغ وًص

(Springer & Deutsch,2003 غ٦ؼ ٖلى ًُ ( اللظان أقاعا ئلى أّن الخٗلم الخالي في اإلاضاعؽ 

ً الضماٙ. اة٠ الجاهب ألاٌؿغ م ُاإلاماعؾاث التي جىّمي ْو

ا، أّن أٖلى ٣ٞغة جدؿًىا لضي أٞغا ًً يذ الىخاةج ًأ ص البدض ٧اهذ ال٣ٟغة و٢ض ُب

 ً َُم الٗلمُت اإلاغجبُت بالخسهصخي( ئط اعجٟ٘ اإلاخىؾِ الخؿابي م ٗاب اإلاٟا ألاولى: )اؾدُ

٤ ال٣بلي ئلى )3.2) ( في الخُب٤ُ البٗضي، خُض ًخمحز ناخب همِ 2.22( في الخُُب

ت في ألا٩ٞاع، ويهخم باإلادخىي اإلا مُل ئلى الاؾخمغاٍع دضص الخ٨ٟحر الخىُٟظي ب٣ىة التر٦حز، ٍو

ً خُض الخدؿً في مؿخىي (She, 2005)واإلابجي بك٩ل ظُض  ، وظاءث في الترجِب الشاوي م

 ٞاٖلُت الظاث لضي أٞغاص البدض ال٣ٟغة الغابٗت: )ال٣ضعة ٖلى جىُٟظ الخُِ الخضَعؿُت(

( في الخُب٤ُ 2.22( في الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )3.22ئط اعجٟ٘ اإلاخىؾِ الخؿابي مً)

ٗلم ًإصي ئلى بظ٫ البٗضي، خُض ئّن اعجٟ إ مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي اإلا
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ُٟظ ما 0202الجهىص ال٨بحرة لخىُٟظ اإلاهماث )َاصي،  (، والش٣ت ب٣ضعجه ٖلى الخمحز في جى

ا٫،  ّٗ ًُسُِ له بك٩ل ٞ

سخي( ٣ٞض خهلذ ٖلى الترجِب  أما ال٣ٟغة الشالشت: )اإلاهاعاث الالػمت لؤلصاء الخضَع

ي مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي أٞغاص البدض، خُض الشالض مً خُض الخدؿً ف

( ً ِ الخؿابي م ُ( في الخُب٤ُ البٗضي.2.32( في الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )3.22اعجٟ٘ اإلاخىؾ

ً ظهت أزغي، ٧اهذ ال٣ٟغة الخامؿت: )ئهجاػ اإلاهام الخضَعؿُت في مىٖضَا اإلادضص( أ٢ل  وم

ؿُت لضي أٞغاص البدض، خُض جدؿيذ ال٣ٟغاث جدؿًىا في مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَع

ا ئلى )3.22بٟاع١ ٢لُل بحن الخُب٤ُ ال٣بلي والبٗضي، مً ) ًُ ا، وهي 3.22( ٢بل ًً ( بٗض

كحر الٛغاًبت ) ٌُ ا، خُض  ًُ غ 0202هدُجت ٚحر صالت ئخهاة ( ئلى أّن ال٨ٟاءة مً وظهت ٓه

ُظي  ي و٢تها مغجبُت باهجاػ اإلاهام، صون ازخهاعاث، ف (B)ناخب همِ الخ٨ٟحر الخٟى

ا زم ًيخ٣ل ئلى مهمت  غ٦ؼ ٖلى مهمت جضَعؿُت واخضة ختى ًخم ئهجاَػ بك٩ل صخُذ، ٞهىً 

ُأزغي، وَى بهظا ؤلاظغاء ٌكٗغ باإلهجاػ، وجؼصاص ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضًه.

عُت اإلاشجبطت بىمط الخفىير اإلاشاعشي ) ُ:(Cاإلادىس الثالث: فاعلُت الزاث الخذَس

٤ ال٣بلي والبٗضي الؾخجاباث أٞغاص البدض ( هخاةج ا2ًىضح الجضو٫ ) لخُُب

غي، ٦ما ُجبحن هخاةج  ٖلى أصاة ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت طاث الٗال٢ت بىمِ الخ٨ٟحر اإلاكٖا

ٍل٩ى٦ؿىن مضي وظىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن اؾخجاباث أٞغاص البدض  ازخباع و

بي اإلا٣ترح ال٣اةم ٖلى جسخل٠ بازخالٝ الخُب٤ُ، وطل٪ للخٗٝغ ٖلى أزغ البرهامج الخ ضٍع

ٍ الخ٨ٟحر. ُهمىطط َحرمان ألهما
( اإلاخىظطاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاعُاسٍت لظخجابت أفشاد البدث على أداة فاعلُت 5حذوٌ )

عُت اإلاشجبطت بىمط الخفىير اإلاشاعشي ) اCالزاث الخذَس ًً ا وبعذ ًُ  هخائج اخخباس وٍلىىهعىن و ( كبل

 العبارة 
 اختبار ويلكوكسون (42)ن= بعدي (42قبلي )ن=
 الداللة zقيمة  االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

1 

ما مقدار ما تمتلكو من 
المهارات الالزمة إلقناع 

 طالبك بأىمية ما يدرسونو؟
3.95 3.394 4.63 3.533 3.357 

3.331 
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 اختبار ويلكوكسون (42)ن= بعدي (42قبلي )ن= العبارة 

2 

إلى أي حد تؤمن بأن 
تحصيل الطالب يرتبط 
مباشرة بفاعلية معلمهم في 

 تدريس؟ال

3.55 3.686 4.25 3.444 3.371 3.332 

3 
إلى أي مدى يمكنك قبول 
زيارة المشرف أو قائد 

 المدرسة لتقييم تدريسك؟
2.73 3.831 3.63 3.598 3.448 3.331 

4 
ما مقدار استشارتك لزمالئك 
المعلمين حول بعض 

 الممارسات التدريسية؟
2.85 3.813 3.93 3.641 3.253 3.331 

5 
دى يمكنك التأثير إلى أي م

 على سلوك طالبك؟
3.63 3.681 4.35 3.513 3.333 3.333 

6 
ما حجم تقبلك للنقد 
الموضوعي فيما يخص 

 ممارساتك التدريسية؟
3.73 3.473 4.23 3.413 3.162 3.332 

7 
ما حجم تعاونك مع زمالئك 
المعلمين المتميزين في 

 التخصص؟
3.93 3.447 4.43 3.533 3.162 3.332 

8 
ة م ا مقدار مشاركتك بفعالي

في المناقشات العلمية مع 
 زمالئك المعلمين؟

3.83 3.413 4.33 3.473 2.887 3.334 

 25222 55:56 2552 6538 2556 5573 المجموع
يذ الىخاةج أّن ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر اإلاكاٖغي  ُّ ب

ُت إلاجمىٖت البدض في الخُب٤ُ البٗضي لالؾخبُان أ ا مً ٞاٖل ًُ ًٞل، وبٟاع١ صا٫ ئخهاة

الظاث الخضَعؿُت في الخُب٤ُ ال٣بلي لالؾخبُان، مما ٌكحر ئلى ٞاٖلُت البرهامج اإلا٣ترح في 

ً زال٫  جُىٍغ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر اإلاكاٖغي، والتي جخطح م

كحر صعاؾت 0202حٗامله الٟاٖل م٘ ألاوكُت الخٗلُمُت في جسههه )الجبالي، 
ُ
(، وح

ال٢ت اعجباَُت مىظبت بحن ٞاٖلُت الظاث )الاظخماُٖت 0202الهُالث )  ٖ ( ئلى وظىص
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، وَى ما ٌٗجي أّن مً ٌٗخ٣ض بٟاٖلُت (C)والاهٟٗالُت( وهمِ الخ٨ٟحر ألاًمً الؿٟلي 

غي َى  الظاث بك٣يها الاظخماعي أو الاهٟٗالي بضعظت مغجٟٗت ٩ًىن همِ الخ٨ٟحر اإلاكٖا

ً، اإلاؿُُغ  ٗلم ناخب َظا الىمِ بأهه اظخماعي ومخٟاٖل م٘ آلازٍغ لضًه، وٍخه٠ اإلا

.٤ ً الٍٟغ دب الٗمل يم اَٟي، ٍو ا، خؿاؽ، ٖو ًً ُوَى أً

يذ الىخاةج أّن أٖلى ٣ٞغة جدؿًىا لضي أٞغاص البدض ٧اهذ ال٣ٟغة الغابٗت:  ُّ ٦ما ب

إلاخىؾِ )اؾدكاعة الؼمالء اإلاٗلمحن خى٫ بٌٗ اإلاماعؾاث الخضَعؿُت( ئط اعجٟ٘ ا

( في الخُب٤ُ البٗضي، خُض ًخه٠ 3.22( في الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )0.22الخؿابي مً )

بخه في مكاع٦ت ػمالةه، والاؾخٟاصة مً زبراتهم، وَى  اإلاٗلم ناخب الىمِ اإلاكاٖغي بٚغ

ٍ  (Kalkan,2011)ٌؿخمخ٘ مً زال٫ الٗمل الجماعي  ٦ما أهه ٌؿخُُ٘ الخٗبحر ًٖ مكاٖغ

ٗٝغ مكاُٖغ اعة  بؿهىله، َو دترمها. وظاءث ال٣ٟغة الشالشت: )٢بى٫ ٍػ آلازٍغً وآعائهم، ٍو

( في الخُب٤ُ 0.22اإلاكٝغ أو ٢اةض اإلاضعؾت( بالترجِب الشاوي، خُض اعجٟ٘ اإلاخىؾِ مً )

ا، وَظا ًض٫ ٖلى اعجٟإ 3.22ال٣بلي ئلى ) ًُ ( في الخُب٤ُ البٗضي، وبٟاع١ صا٫ ئخهاة

ُاص البدض.مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي أُٞغ

الب بٟاٖلُت مٗلميهم( بالترجِب  ٣ٟغة الشاهُت: )اعجباٍ جدهُل اُل وظاءث ال

ىع في مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت ، ئط لضي أٞغاص البدض" الشالض مً خُض الُخ

٤ البٗضي، خُض ئن 2.02( في الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )3.22اعجٟ٘ اإلاخىؾِ مً ) ( في الخُُب

ها في جد٤ُ٣ الىخاةج ئخؿاؽ اإلاٗلم بٗضم الٟاٖل صُب ُت ًم٨ً أن ٌٗى١ مً صاُٞٗخه ٍو

ىب ٞيها  الب (Pervin,2000)اإلاٚغ ، وخهلذ ال٣ٟغة ألاولى: )اإلاهاعاث الالػمت إل٢ىإ اُل

بأَمُت ما ًضعؾىهه( ٖلى الترجِب الغاب٘ مً خُض الخدؿً في مؿخىي ٞاٖلُت الظاث 

( في الخُب٤ُ 3.22ابي مً )الخضَعؿُت لضي أٞغاص البدض، خُض اعجٟ٘ اإلاخىؾِ الخؿ

٤ البٗضي، ئط أن مً مماعؾاث اإلاٗلم مغجٟ٘ ٞاٖلُت الظاث 2.22ال٣بلي ئلى ) ( في الخُُب

الب، والٗمل ٖلى 0202الخضَعؿُت )مؿٗىص،  ( ؤلاخؿاؽ باإلاؿإولُت اججاٍ حٗلم اُل

ؼ الضاُٞٗت الظاجُت لضيهم، وصٖم أَضاٞهم، ومؿاٖضتهم ٖلى جد٣ُ٣ها. ُحٍٗؼ

الب( في ومً ظهت أزُغ ٣ٟغة الخامؿت: )الخأزحر ٖلى ؾلى٥ اُل ي، ظاءث ال

الترجِب ألازحر مً خُض الخُىع في مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت ال٣اةمت ٖلى الىمِ 

ُاؽ أزغ اإلاٗلمحن ٖلى  م٨ً جٟؿحر َظٍ الىدُجت لهٗىبت ٢ حرمان، ٍو  َ اإلاكاٖغي ٖىض

كحر صعاؾت ما٧ىحل وؾُجل 
ُ
ئلى  (McCoach & Siegle,2007)ؾلى٥ َالبهم؛ وم٘ َظا ح
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ُت  جُاث ٞاٖل ًبا في اؾتراُج م جضٍع اعجٟإ ٞاٖلُت الظاث لضي الُالب الظًً جل٣ى مٗلمَى

م ٖلى  اصة جأزحَر ؿهم في ٍػ ٌُ الظاث في اله٠، مما ٌٗجي أّن اعجٟإ الظاث لضي اإلاٗلمحن 

ُؾلى٥ َالبهم.

غي الباخض بأّن جُىع مؿخىٍاث ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغج بُت بىمِ ٍو

بي اإلا٣ضم لهم ٖلى  الخ٨ٟحر اإلاكاٖغي لضي أٞغاص البدض ظاء هدُجت جغ٦حز البرهامج الخضٍع

( الٟاٖلُت في Tschannen & Hoy,2001أبٗاص ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت، والتي قملذ )

ُاث الخٗلُمُت، وئصاعة اإلاى٠٢ الهٟي، والٗال٢ت م٘ الُالب، والٟٗالُت في  الاؾتراجُج

ُ.٨حرجىمُت الخٟ

عُت اإلاشجبطت بىمط الخفىير ؤلابذاعي ) ُ:(Dاإلادىس الشابع: فاعلُت الزاث الخذَس

( هخاةج الخُب٤ُ ال٣بلي والبٗضي الؾخجابت أٞغاص البدض ٖلى 2ًىضح الجضو٫ )

أصاة ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت طاث الٗال٢ت بىمِ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي، ٦ما ُجبحن هخاةج 

ٍل٩ى٦ؿىن مضي وظىص ُٞغ و١ طاث صاللت ئخهاةُت بحن اؾخجاباث أٞغاص البدض ازخباع و

بي اإلا٣ترح ال٣اةم ٖلى  جسخل٠ بازخالٝ الخُب٤ُ، وطل٪ للخٗٝغ ٖلى أزغ البرهامج الخضٍع

ٍ الخ٨ٟحر.   ُهمىطط َحرمان ألهما
ت لظخجابت أفشاد البدث على أداة فاعلُت 6حذوٌ ) ( اإلاخىظطاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاعُاٍس

 هخائج اخخباس وٍلىىهعىن و ( كبلُا وبعذًاDعُت اإلاشجبطت بىمط الخفىير ؤلابذاعي )الزاث الخذَس

 العباسة م

 (.2بعذي )ن= (.2كبلي )ن=
اخخباس 

لىىهعىن   ٍو

 الاهدشاف اإلاخىظط الاهدشاف اإلاخىظط
كُمت 

z 
 الذللت

0ُ

إلى أي مذي ًمىىً الخيبؤ بعلىن 

الطالب مً خالٌ معشفخً بأهماط 

ُالخفىير لذيهم؟

3.22ُ2.202 2.22ُ2.222 3.202ُ2.222 

0ُ
إلى أي مذي تهخم بالبدث عً 

ُاظتراجُجُاث خذًثت في جخصصً؟
0.22ُ2.222 2.02ُ2.222 3.222ُ2.220 

3ُ

ما ملذاس ما ًمىىً جلذًمه مً خلٌى 

بذًلت للمشىالث التي جىاحهً في 

ُعملُت الخذَسغ؟

3.32ُ2.203 2.02ُ2.222 0.200ُ2.222 

2ُ
ب إلى أي مذي ًم ع في أظاُل ىىً الخىَى

م اإلاخخلفت؟ ُالخلٍى
3.32ُ2.203 2.22ُ2.222 3.202ُ2.222 
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 (.2بعذي )ن= (.2كبلي )ن= العباسة م
اخخباس 

لىىهعىن   ٍو

2ُ

ما ملذاس ما ًمىىً ابخياسه مً طشق 

حذًذة إلاعاعذة الطالب على ججاوص 

ُالصعىباث التي جىاحههم؟

3.22ُ2.222 2.02ُ2.202 0.222ُ2.220 

2ُ
إلى أي خذ تهخم بالفضٌى العلمي لذي 

ُطالبً؟
3.22ُ2.232 3.22ُ2.223 2.222ُ2.222 

2ُ

ما حجم جطبُلً للمماسظاث 

الخذَسعُت الجذًذة التي جلخىع 

ُبأهمُتها؟

3.02ُ2.222 2.22ُ2.220 0.202ُ2.222 

2ُ
إلى أي مذي ًمىىً الخغلب على 

ُالشوجين واإلالل في عملُت الخذَسغ؟
3.22ُ2.203 2.02ُ2.222 0.322ُ2.200 

2ُ
ما ملذاس كبىلً للخدذًاث، ومماسظت 

ُهام الخذَسعُت الصعبت؟اإلا
3.22ُ2.222 3.22ُ2.220 2.22ُ0.22 

02ُ

إلى أي مذي جثم بلذسجً على الخعامل 

بىفاءة مع ألاخذار غير اإلاخىكعت في 

س ي؟ ُاإلاىكف الخذَس

3.22ُ2.222 3.22ُ2.222 0.300ُ2.022 

00ُ

ما حجم ما ًمىىً البدث عىه مً 

خلٌى عىذ مىاحهت مشيلت جذَسعُت 

 معُىت؟

0.22ُ2.202ُ2.22ُ2.222ُ3.223ُ2.222ُ

 ..... 3.927 .22.. 4.22 355.. 3.46 اإلاجمىع

( ئلى أّن ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ 2أقاعث الىخاةج في الجضو٫ )

الخ٨ٟحر ؤلابضاعي إلاجمىٖت البدض في الخُب٤ُ البٗضي لالؾخبُان أًٞل، وبٟاع١ صا٫ 

ا مً ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت في ًُ كحر ئلى جُىع  ئخهاة ٌُ الخُب٤ُ ال٣بلي لالؾخبُان، مما 

مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي أٞغاص البدض، خُض ًغنض البدض الخالي أزًغا 

ُت  غ مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجب ٍى ا للبرهامج الخضٍعبي اإلا٣ترح في ُج ًُ ئًجاب

اٖلُت البرهامج، وصوعٍ في بىمِ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي لضي أٞغاص البدض؛ وَظا صلُل ٖلى ٞ

جُىٍغ اإلاٗلمحن، وجدؿحن مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم، خُض ئّن الخضٍعب 

٘ مؿخىي الٟاٖلُت الظاجُت للمٗلمحن )حجاػي،  ٗض 0203ٌؿاَم بك٩ل ئًجابي في ٞع (، وَُ

( وؾُلت ٞاٖلت إلمضاصَم Bundura,2000جضٍعب اإلاٗلمحن وئٖضاصَم بك٩ل ظُض )

٘ مؿخىي ئهخاظُتهم. بالخبراث، ٞغ ا في صاُٞٗتهم، وقٗىعَم بالغيا، ٍو ًُ إزغ ئًجاب ٍُو
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الث ) كحر ئلى وظىص ٖال٢ت 0202وجسخل٠ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت الُه
ُ
( التي ح

برع طل٪؛ بما  اعجباَُت ؾالبت بحن ٞاٖلُت الظاث الاهٟٗالُت وهمِ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي، ٍو

ماعؾاث ٢اةمت ٖلى اإلاٛامغة واإلاساَغة، ًخه٠ به ناخب همِ الخ٨ٟحر ؤلابضاعي مً م

ا ٖلى ٞاٖلُخه الظاجُت. ًُ ٘ باألزُاء التي ٢ض جى٨ٗـ ؾلب ُوَى ما ًى٢

٦ما بُيذ الىخاةج أّن أٖلى ٣ٞغة جدؿىا لضي أٞغاص البدض ٧اهذ ال٣ٟغة الخاصًت 

 ِ ً خلى٫ ٖىض مىاظهت مك٩لت جضَعؿُت مُٗىت(، ئط اعجٟ٘ اإلاخىؾ  ٖ ٖكغ: )البدض

( في الخُب٤ُ البٗضي، خُض ًخمحز 2.22( في الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )0.22الخؿابي مً )

٨حر ؤلابضاعي بالخ٨ٟحر الكمىلي في أي مك٩لت جىاظهه )أبى وعصة،  اإلاٗلم ناخب همِ الٟخ

0202 ٌ ٗض مً أبغػ الجىاهب ؤلاًجابُت لضًه ٞهى مخٗضص الخُاعاث ٖلى الى٣ُ
ُ
(، وَظٍ ح

٣ُٟغ ة الغابٗت: )الخىىَ٘ في أؾالُب الخ٣ىٍم مً ناخب الىمِ الخىُٟظي. وظاءث ال

في الترجِب الشاوي مً خُض الخدؿً في مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي  (اإلاسخلٟت

( في 2.22( في الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )3.32أٞغاص البدض، خُض اعجٟ٘ اإلاخىؾِ مً )

ٗت في ٖاإلاىا الخالي جخُلب مً  اإلاٗلمحن أن الخُب٤ُ البٗضي، خُض ئّن الخدىالث الؿَغ

ُ.(Graves,2002)٩ًىهىا مخٗضصي اإلاهام ومؿلخحن بمهاعاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي اإلاخٗضصة 

ُاث خضًشت في الخسهو( ٖلى   وخهلذ ال٣ٟغة الشاهُت: )البدض ًٖ اؾتراجُج

ً خُض الخدؿً، ٣ٞض اعجٟ٘ اإلاخىؾِ الخؿابي مً ) ( في الخُب٤ُ 0.22الترجِب الشالض م

خُب٤ُ البٗضي، ٦ما خهلذ ال٣ٟغة ألاولى: ) الخيبإ بؿلى٥ ( في ال2.02ال٣بلي ئلى )

 ً ت بأهماٍ الخ٨ٟحر لضيهم( ٖلى الترجِب الغاب٘ مً خُض الخدؿ ٞغ الُالب مً زال٫ اإلٗا

في مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضي أٞغاص البدض، ٣ٞض اعجٟ٘ اإلاخىؾِ الخؿابي 

البٗضي، خُض ئّن ؤلابضإ ٌٗخمض ( في الخُب٤ُ 2.22( في الخُب٤ُ ال٣بلي ئلى )3.22مً )

 ً ٖلى الخ٨ٟحر اإلادكٗب ٚحر اإلادضص الظي ٌؿخسضم الخُا٫ والخضؽ والاخخماالث أ٦ثر م

اٖخماصٍ ٖلى اإلاى٤ُ والخ٣اة٤ الخٟهُلُت اإلادضصة التي جأحي مً الخ٨ٟحر اإلاخ٣اعب 

(Dhingra & Sharma, 2012).ُ

كحر لىخاةج في الجضو٫ )
ُ
جدؿًىا ٧اهذ ال٣ٟغة الخاؾٗت:  ( ئلى أّن أ٢ل ال٣ٟغاث2وح

)٢بى٫ الخدضًاث، واإلاهام الخضَعؿُت الهٗبت( ئط لم جخدؿً لضي أٞغاص البدض ٣ٞض ٧ان 

اإلاخىؾِ الخؿابي الؾخجاباث أٞغاص البدض في الخُب٤ُ ال٣بلي مؿاوٍ للمخىؾِ الخؿابي 

ٗخبر اإلاىاعي ) ت0202في الخُب٤ُ البٗضي، َو في اجساط  ( أّن الخدضي، والاهضٞإ، والؿٖغ
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ًخه٠ بها بٌٗ أصخاب  ال٣غاع مً صون الىٓغ في ٖىا٢بهم مً اإلاماعؾاث الؿلبُت التي 

بالًٟى٫ الٗلمي لضي الُالب(،  الىمِ ؤلابضاعي، و٦ظل٪ ال٣ٟغة الؿاصؾت: )الاَخمام

سخي( ٧ان  وال٣ٟغة الٗاقغة: )الخٗامل ب٨ٟاءة م٘ ألاخضار ٚحر اإلاخى٢ٗت في اإلاى٠٢ الخضَع

كحر صعاؾت مؿٗىص )الخدؿً ٞيهما 
ُ
ا، خُض ح ًُ ( ئلى أّن مؿخىي 0202ٚحر صا٫ ئخهاة

الٟاٖلُت الظاجُت لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت ٩ًىن أ٢ل مً ػمالئهم في اإلاغاخل الضهُا، 

ٗىص َظا ئلى نٗىبت الخٗامل بٌٗ َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت مً طوي أهماٍ الخ٨ٟحر  َو

ً صون ؾىاٍ. التي ٌٛلب ٖليها الهُمىت الضماُٚت ألخض ُألاهماٍ م
ت لظخجابت أفشاد البدث على أداة فاعلُت 7حذوٌ ) ( اإلاخىظطاث الخعابُت والاهدشافاث اإلاعُاٍس

عُت اإلاشجبطت بأهماط الخفىير عىذ هيرمان كبلُا وبعذًا  هخائج اخخباس وٍلىىهعىن و الزاث الخذَس

 اإلادىس

 (.2بعذي )ن= (.2كبلي )ن=
اخخباس 

لىىهعىن   ٍو

 الاهدشاف اإلاخىظط هدشافالا  اإلاخىظط
كُمت 

z 
 الذللت

عُت اإلاشجبطت  فاعلُت الزاث الخذَس

 (Aبىمط الخفىير الخدلُلي )
3.58 ..38 4.37 ..29 3.943 ..... 

عُت اإلاشجبطت  فاعلُت الزاث الخذَس

 (Bبىمط الخفىير الخىفُزي )
3.68 ..398 4.34 ..34. 3.872 ..... 

عُت اإلاشجبطت  فاعلُت الزاث الخذَس

 (Cبىمط الخفىير اإلاشاعشي )
3.51 ..34 4.16 ..3. 3.834 ..... 

عُت اإلاشجبطت  فاعلُت الزاث الخذَس

 (Dبىمط الخفىير ؤلابذاعي )
3.22 2.322 2.00 2.002 3.202 2.222 

كحر الجضو٫ ) ٌُ جابي للبرهامج 2ُجبحن هخاةج البدض الخالي ٦ما  ( ئلى الضوع ؤلًا

حُر بي ال٣اةم ٖلى همىططَ  ٨حر في جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت الخضٍع مان ألهماٍ الٟخ

لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت، خُض ئّن ئَإل أٞغاص البدض ٖلى ألاهماٍ ألاعبٗت ٖىض 

تهم لل٨ُُٟت التي ٨ًٟغ بها الُالب في ٧ل همِ، وما اإلاماعؾاث الخضَعؿُت  ٞغ َحرمان، وٗم

ت، والخأملُت اإلاىاؾبت له، وما جم ٖغيه زال٫ البرها بي مً ظىاهب هٍٓغ مج الخضٍع

 ٍ ومكاع٦تهم في ٖغى الٗضًض مً اإلاماعؾاث الخُب٣ُُت اإلاغجبُت بىمىطط َحرمان ألهما

ُالخ٨ٟحر وه٣ضَا؛ أؾهم في اعجٟإ مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم.
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خ٤ٟ البدض الخالي م٘ صعاؾت بُتر )  ( التي جىنلذ ئلى أّن بغهامج Pieter,2019ٍو

حرمان ٢ض ؾاَم في جدؿحن مماعؾاث اإلاٗلمحن الخُىٍغ اإلا  َ نهي ال٣اةم ٖلى همىطط

الث،  بي، وقضًٟاث، 0202الخضَعؿُت، وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾاث )الُه ؛ والٚؼ

0202 Bawaneh et al,2013; Shkullakn,2003; حرمان ( في عنض ألازغ ؤلاًجابي لىمىططَ 

ٍ الخ٨ٟحر ٖلى ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت  ُلضي اإلاٗلمحن.ألهما

ا، م٘ صعاؾاث عوؽ ) ًً جت أً ٞلىعَـ Ross,2014وجخ٤ٟ َظٍ الىُد ( و

(Flores,2015 التي جإ٦ض وظىص ٖال٢ت ئًجابُت بحن مكاع٦ت اإلاٗلمحن في بغامج الخٍُىغ )

 ;Arul,2015اإلانهي بك٩ل ٖام، ومؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم، وم٘ صعاؾاث )

Rocca & Washburn, 2006; Giallo & Llittle,2003 التي أ٦ضث صوع الخضٍعب في جُىٍغ )

ُٞاٖلُت الظاث لضي اإلاٗلمحن.

بُت  ٦ما ًخ٤ٟ البدض الخالي م٘ الضعاؾاث التي أقاعث ئلى أزغ البرامج الخضٍع

 ;Mampane, 2018; Wynants, 2018) ؤلال٨تروهُت في ٞاٖلُت الظاث لضي اإلاٗلمحن

Kul,2018) ػاصث مٗخ٣ضاث اإلاٗلمحن ًترسخ لضيهم مبضأ الخٗلم . خُض أقاعث ئلى أهه ٧لما

٘ وجدؿحن مماعؾاجه  بضةىن في البدض ًٖ الخُىع اإلانهي؛ للٗمل ٖلى ٞع مضي الخُاة، ٍو

ُ. (Gheith & Aljaberi,2018) الخضَعؿُت، مما ًى٨ٗـ باإلًجاب ٖلى مؿخىي َالبه

ؿ جت البدض ئلى أّن اعجٟإ مؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَع كحر هُد
ُ
ُت لضي وح

اإلاٗلمحن ًٓهغ مً زال٫ ٢ُامهم بمهامهم الخضَعؿُت بٟٗالُت ٖالُت، ومُلهم هدى أصاء 

، وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت هىعلى (Bacon & Allyan,2004)جل٪ اإلاهام بك٩ل أًٞل 

(Nurlu, 2015)  ً التي أ٦ضث أّن مً لضًه ٞاٖلُت طاث ٖالُت ٩ًىن لضًه ممحزاث ُجمحٍز ٖ

الب أزىاء الٗملُت ٚحٍر مً اإلاٗلم حن، مشل ئْهاع مؿخىي أٖلى مً الجهض واإلاشابغة م٘ اُل

الخضَعؿُت، ٦ما جخ٤ٟ م٘ الضعاؾاث التي بُيذ صوع اعجٟإ مؿخىي ٞاٖلُت الظاث 

ُالخضَعؿُت في صٖم مماعؾاث اإلاٗلمحن في الٟهى٫ الضعاؾُت وجدؿِىه

(Alkharusi,2017; Oghyanous,2017; Wu,2016; Zuya, Kwalat & Attah,2016).ُ

( التي جىنلذ ئلى 0202ومً ظهت زاهُت، ًخ٤ٟ البدض الخالي م٘ صعاؾت ظىصة )

غ اإلانهي للمٗلمحن ٖلى مماعؾاتهم الخأملُت وٞاٖلُت الظاث  ٍى وظىص أزغ ئًجابي لبرامج الُخ

الخضَعؿُت لضيهم، خُض ئّهه ٧لما ماعؽ اإلاٗلم الخ٨ٟغ والخأمل في مماعؾاجه الخضَعؿُت، 
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بي،  وطل٪ مً ٠ًٗ لضًه، ٌؿخُُ٘ جدضًض اخخُاظه الخضٍع زال٫ جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وال

ا ٖلى ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضًه. ًً ـ طل٪ أً ى٨ٗ ٍُو

 ;Alkharusi,2017; Oghyanous,2017) وجخ٤ٟ َظٍ الىدُجت م٘ صعاؾت ٧ل مً 

Wu,2016; Zuya, Kwalat & Attah,2016) ُت ، خُض ئّن مماعؾاث اإلاٗلمحن الخأمل

ا بمٗخ٣ضاتهم و٢ُمهم التي ًدملىنها هدى الخضَعـ، ٞاإلاٗلمحن اإلاخأملحن ج ًُ جٗلهم أ٦ثر ٖو

ان،  ( 0203ًداولىن خل اإلاك٨الث التي جىاظههم في اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت اإلاسخلٟت )ٍع

خدملىن مؿإولُت جُىعَم اإلانهي   مما ًيخج مىه جُىًعا في مؿخىٍاث (Farrell,2008)ٍو

 (. 0202لخغبي، ٞاٖلُت الظاث لضيهم )ا

 الىخائج والخىصُاث

 ملخص هخائج البدث:

حرمان   َ بي ال٣اةم ٖلى همىطط صلذ الىخاةج ٖلى وظىص جأزحر للبرهامج الخضٍع

٨حر في جىمُت ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت، خُض اؾخُإ أٞغاص البدض  ألهماٍ الٟخ

، واإلاكاٖغي، الخمُحز بحن أهماٍ الخ٨ٟحر ألاعبٗت ٖىض َحرمان )الخدلُلي، والخىُٟظي

وؤلابضاعي(، وأْهغث الىخاةج؛ وظىص ٞغو١ طاث صاللت ئخهاةُت لهالح ال٣ُاؽ 

ُالبٗضي إلا٣ُاؽ ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت.

حرمان في مؿخىٍاث  و٧ان مً أَم الٗىامل الضاٖمت للخأزحر الظي أخضزه همىططَ 

ُت التي ٣ًىم ٖل يها الىمىطط، وعبُه ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت؛ التر٦حز ٖلى الُبيُت اإلاٗٞغ

جُاث الخضَعـ اإلاىاؾبت ل٩ل همِ مً أهماٍ الخ٨ٟحر  بمخٛحراث البدض، وازخُاع اؾتراُج

ألاعبٗت ٖىض َحرمان، والخىؾ٘ في ألاوكُت وألامشلت الخىيُدُت، و٦ظل٪ عبِ الىمىطط 

سخي باإلاُضان التربىي، ٦ما أن إلاكاع٦ت اإلاٗلمحن الٟاٖلت في البرهامج الخ بي بالىا٢٘ الخضَع ضٍع

وما جًمىه مً صوعؽ جُب٣ُُت، ومماعؾاث ٢اةمت ٖلى همىطط َحرمان؛ صوٌع مهم في 

دذ لهم الٟغنت الزخُاع اإلاماعؾاث الخضَعؿُت  ُج
ُ
جد٤ُ٣ ألازغ ؤلاًجابي للىمىطط، خُض أ

ٍ الخ٨ٟحر ٖىض َحرمان. ٘ أهما ُالتي جدىاؾب م٘ جسههاتهم واَخماماتهم، وجخىا٤ٞ م

 جىصُاث البدث:

 أهم هخائج البدث، ًمىً جلذًم الخىصُاث الخالُت:بىاًء على 

٨حر في الٗملُت الخٗلُمُت، وأّن  -0 ُت أهماٍ الٟخ كحر هخاةج البدض ئلى أَم
ُ
ح

سخي ًإصي ئلى ئخباٍ  الٟكل في اإلا٣ابلت بحن همِ الخ٨ٟحر م٘ اإلاىدجى الخضَع
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ىصخى بخٍٗغ٠ اإلاٗلمحن بأهماٍ الخ٨ٟحر ألاعبٗت ٖىض َحرمان،  ًُ خٗلم؛ لظا 
ُ
اإلا

 هىًنا جل٪ التي لها ٖال٢ت بٟاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم.ز

الب مً  -0 ىض اُل ٨حر الكاملٖ  كحر هخاةج البدض ئلى أَمُت جىمُت مهاعاث الٟخ
ُ
ح

حرمان الظي ًجم٘ بحن   َ زال٫ الاؾخسضام ال٨لي للضماٙ و٣ًٞا لىمىطط

ألاهماٍ اإلاغجبُت بالك٤ ألاٌؿغ )الىمِ الخدلُلي، والخىُٟظي(، وألاهماٍ 

ىصخي بًغوعة  ًُ غي، وؤلابضاعي(؛ لظا  اإلاغجبُت بالك٤ ألاًمً )الىمِ اإلاكٖا

جضٍعب اإلاٗلمحن ٖلى اإلاماعؾاث الخضَعؿُت التي حٗخمض ٖلى الىمىطط الكامل 

ٍ الخ٨ٟحر ٖىض َحرمان.   ألهما

بي  -3 ُاؽ َحرمان ؤلال٨ترووي الظي جّم جهمُمه أزىاء البرهامج الخضٍع ؾاَم م٣

حر الى٢ذ والجهض لل خهى٫ ٖلى الل٣ُت الضماُٚت للمكاع٦حن؛ لظا بخٞى

ًىصخي الباخض بالخٗٝغ ٖلى أهماٍ الخ٨ٟحر الؿاةضة لضي َالب اإلاغخلت 

ب٤ُ اإلا٣ُاؽ ؤلال٨ترووي، والتر٦حز ٖلى اإلاماعؾاث  اإلاخىؾُت، مً زال٫ ُج

 الخضَعؿُت التي ُجىاؾب أهماٍ الخ٨ٟحر الؿاةضة لضيهم.

بي اإلا٣ترح ئلى -2 كحر البرهامج الخضٍع أَمُت ئٖضاص ألاوكُت الخٗلُمُت للُالب  ٌُ

 ً ٨حر ٖىض َحرمان؛ لظا ًىصخي الباخض الجهاث اإلاؿإولتٖ  و٣ًٞا ألهماٍ الٟخ

جُىٍغ اإلاىاهج بأَمُت ُمغاٖاة بىاء ألاوكُت اإلاغخلت اإلاخىؾُت، وطل٪ بما 

٘ أهماٍ الخ٨ٟحر ألاعبٗت ٖىض َحرمان.  ًخىا٤ٞ م

ٗلم -2 ُت  جبّحن مً هخاةج البدض أّن ئصعا٥ اإلا ؿ إلاؿخىي ٞاٖلُت الظاث الخضَع

ٟاصة مً م٣ُاؽ ٞاٖلُت الظاث  ىصخى باالؾخ ًُ ًإصي ئلى جمحٍز في مماعؾاجه؛ لظا 

ُاؽ مؿخىي ٞاٖلُت الظاث  الخضَعؿُت ال٣اةم ٖلى همىطط َحرمان، وطل٪ ل٣

الخضَعؿُت لضي مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت، وجىظيههم هدى اإلاماعؾاث التي حؿهم 

٘ مؿخىي ٞاٖلُ  ت الظاث الخضَعؿُت لضيهم.في ٞع

جبحن مً هخاةج البدض أّن ٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت جخأزغ بىعي اإلاٗلمحن  -2

ىصخى بخ٨ش٠ُ البرامج التي جٍؼض  ًُ حرمان؛ لظا   َ بأهماٍ الخ٨ٟحر اإلاسخلٟت ٖىض

مً وعي اإلاٗلمحن بٟاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم بك٩ل ٖام، والتر٦حز ٖلى 

لُت الظاث الخضَعؿُت اإلاغجبُت بىمِ الخ٨ٟحر البرامج طاث الٗال٢ت بٟاٖ

ً ي٠ٗ زال٫ هخاةج البدض.  ُاإلاكاٖغي، إلاا أْهغجه م
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 ملترخاث البدث:

 بىاًء على ما ظهش مً هخائج البدث؛ ًلترح الباخث إحشاء الذساظاث الخالُت:

صعاؾت ونُٟت لخدلُل مدخىي ال٨خب الضعاؾُت في اإلاغخلت اإلاخىؾُت، وطل٪  -0

 مان ألهماٍ الخ٨ٟحر. في يىء همىطط َحُر

صعاؾهت لخهههمُم وخههضة صعاؾههُت ٢اةمههت ٖلهى همههىطط َحرمههان ألهمههاٍ الخ٨ٟحههر  -0

ههها ٖلههى الخدههههُل ومههههاعاث الخ٨ٟحههر الٗلُههها لههضي َهههالب اإلاغخلهههت  و٢ُههاؽ أزَغ

 اإلاخىؾُت.

ؿههُت ال٣اةمهت ٖلههى همههىطط َحرمههان  -3 صعاؾهت لل٨كهه٠ ٖههً أزهغ اإلاماعؾههاث الخضَع

 لضي َالب اإلاغخلت اإلاخىؾُت.ٖلى الخدهُل، والضاُٞٗت هدى الخٗلم 

صعاؾت لل٨ك٠ ًٖ ٞاٖلُت مماعؾهاث اإلاٗلمهحن الخأملُهت ال٣اةمهت ٖلهى همهىطط  -2

سخي، وٞاٖلُت الظاث الخضَعؿُت لضيهم.  َحرمان ٖلى أصائهم الخضَع

صعاؾهت الؾخ٣هههاء أهمههاٍ الههخٗلم لههضي َههالب اإلاغخلههت اإلاخىؾههُت فههي اإلامل٨ههت  -2

ههههان، وجد ههههىطط َحرمه ىصًت بدؿههههب همه هههٗه ههههاتٗت، الٗغبُههههت الؿه ههههاٍ الكه ضًههههض ألاهمه

 وأؾالُب الخٗلم اإلاىاؾبت لها.

 اإلاشاحع

: اإلاشاحع العشبُت:
ً

  أول

جُت 0202أبى وعصة، مجى خامض ) - ٖلى الخدهُل  V - Shape(. أزغ اؾخسضام اؾتراُج

ألا٧اصًمي لضي َالباث اله٠ الشاوي اإلاخىؾِ مً طواث أهماٍ الخٗلم اإلاسخلٟت و٤ٞ 

حرمان  ٖلم الىٟـصعا. Herrmannهمىططَ  : عابُت التربىٍحن ؾاث ٖغبُت في التربُت و

 .002 - 23، 22الٗغب، ٕ

غ بيذ ؾٗىص. ) - م خى٫ العجلت 0200آ٫ عقىص، ظىَا (. ٞاٖلُت اؾتراجُجُت الخُٗل

ٗلم اإلاؿدىض ئلى الضماٙ في جىمُت الاؾدُٗاب  ت الخ ت َحرمان وهٍٓغ ال٣اةمت ٖلى هٍٓغ

٨حر ل ضي َالباث اإلاغخلت اإلاخىؾُت بمضًىت اإلاٟاَُمي في ال٨ُمُاء وأهماٍ الٟخ

اى.  ج الٗغبيالٍغ غبي لضو٫ُعؾالت الخُل ج، ؽ  : م٨خب التربُت اٗل ، 002، ٕ 30الخُل

020ُ– 032. 
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(. الٟاٖلُت الظاجُت الخضَعؿُت لضي مٗلمي و٧الت الٛىر الضولُت 0202ب٣ُعي، هاٞؼ ) -

ٖماصة  -امٗت ألاعصهُت صعاؾاث الٗلىم التربىٍت: الجفي ألاعصن في يىء بٌٗ اإلاخٛحراث. 

 .202-222، (0)23البدض الٗلمي 

حرمان (. 0202بل٨غص، مدمض ) - تَ  ٨حر خؿب هٍٓغ ُاؽ لل٨ك٠ ًٖ أهماٍ الٟخ بىاء م٣
)عؾالت ص٦خىعاٍ ٚحر ميكىعة(. ظامٗت ٖبض الخمُض بً  لضي جالمُظ الؿىت أولى زاهىُي

 باصٌـ، الجؼاةغ.

، جغظمت الهام ث الضماٙ ال٣ٗلُتالاؾخسضام ألا٢صخى لُا٢ا(. 0220بىػان، جىوي ) -

 .0الخىعي. صمك٤: صاع الخهاص للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ٍ

ال٢تها بالخىا٤ٞ اإلانهي وظىصة ألاصاء 0203حجاػي، ظىلخان خؿً ) - (. ٞاٖلُت الظاث ٖو

اإلاجلت ألاعصهُت لضي مٗلماث ٚٝغ اإلاهاصع في اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت في الًٟت الٛغبُت. 

 .233-202، 2، 2ٕ، مج في الٗلىم التربىٍت

(. مٗاًحر قغوٍ اإلاىيىُٖت والهض١ والشباث في البدض ال٨ُٟي: 0223حجغ، زالض ) -

ت.  ، مجلت ظامٗت أم ال٣غي للٗلىم التربىٍت والاظخماُٖت وؤلاوؿاهُتصعاؾت هٍٓغ

02(0 ،)030-022. 

ض ) -  (. مؿخىي مهاعاث الخ٨ٟحُر0200الخضابي، صاووص؛ والٟلٟي، َىاء؛ والٗلحي، حٍٛغ

ؤلابضاعي لضي الُلبت اإلاٗلمحن في ألا٢ؿام الٗلمُت في ٧لُت التربُت والٗلىم الخُب٣ُُت، 

 .22-32، (0)3اإلاجلت الٗغبُت لخُىٍغ الخٟى١،

ؤلاخهاء الىٟسخي والتربىي جُب٣ُاث باؾخسضام (. 0200خؿً، ٖؼث ٖبض الخمُض ) -

 ال٣اَغة: صاع ال٨ٟغ الٗغبي. ،SPSSبغهامج 

ال٢تها بالخىا٤ٞ اإلانهي لضي أؾاجظة (. 0202خىت، ٖبض ال٣اصع ) - ٞاٖلُت الظاث ٖو

. عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكىعة، ظامٗت بىيُاٝ: ٧لُت الٗلىم الخٗلُم اإلاخىؾِ

 الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت، ٢ؿم ٖلم الىٟـ، الجؼاةغ.

حرمان )0202ط٧ي، مدمض مدمىص ) - تَ  ٍغ ( HBDI(. ٞاٖلُت بغهامج م٣ترح ٢اةم ٖلى ٓه

ىُٟظ الخضَعـ وزٌٟ ٢ل٤ الخضَعـ لضي الُالب اإلاٗلم جسهو لخىمُت مهاعاث ج

مجلت الجمُٗت التربىٍت للضعاؾاث مىاص ٞلؿُٟت ب٩لُت التربُت ظامٗت خلىان. 

 .032 -22، (020الاظخماُٖت: الجمُٗت التربىٍت للضعاؾاث الاظخماُٖت، )
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م ؾالم ) - ال٢تها بٗىامل الصخهُت لضي(. 0202الغقُضي، مٍغ  ٞاٖلُت الظاث ٖو

حر ميكىعة، ظامٗت ال٩ىٍذ: ٧لُت الضعاؾاث َالب ظامٗت ال٩ىٍذ . عؾالت ماظؿخحرٚ 

 الٗلُا.

 https://bit.ly/33XaQg4. 0232عؤٍت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت (. 0202) 0232عؤٍت  -

َُم؛ هىاٞله، ولُض؛ والٗمغي، ٖلي ) - الخٗلم لضي َلبت (. أهماٍ 0202عواقضة، ابغا

ُلهم في ال٨ُمُاء.  ا في جده اإلاجلت ألاعصهُت في الٗلىم اله٠ الخاؾ٘ في ئعبض وأزَغ

 .322-320، (2)2التربىٍت، 

(. بغهامج جضٍعبي م٣ترح ٢اةم ٖلى الخٗلم اإلاؿدىض 0202السخاعي، مدمض ٖىى ) -

الاججاٍ هدى للضماٙ وأزٍغ ٖلى جُىٍغ اإلاماعؾاث الخضَعؿُت وجىمُت اإلاٟاَُم الٗلمُت و

اإلاجلت مهىت الخضَعـ لضي َالب التربُت اإلاُضاهُت ب٩لُت التربُت بجامٗت اإلال٪ زالض. 

 .222 -223، 22التربىٍت، ظامٗت ؾىَاط، 

ض ) -  إلاىٓىع 0202الُٗان، خاجم ٞاعؽ؛ وئبغاَُم، ابدؿامت ٖع
ً
(. أهماٍ الخ٨ٟحر و٣ٞا

ا في زٟت خغ٦ت ال٣ُاصة )بدض جُب٣ُي(.  : ٧لُت ؤلاصاعة ت الضهاهحرمجلَحرمان وأزَغ

 (.02والا٢خهاص، ظامٗت بٛضاص، ٕ )

ا٫ ) - ىاص، ٍٞغ (. مضزل 0202ٖباؽ، مدمض؛ وهىٞل، مدمض؛ والٗبسخي، مدمض؛ وأبىٖ 

لم الىٟـ ٍ )ئلى مىاهج البدض في التربُت ٖو  (. ألاعصن: صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘.2. 

حر، ٖباؽ ) - ٞاٖلُت أهمىطط َحرمان في (. 0202الٗىاصي، ٞاَمت؛ مضو٫، مكغ١؛ ٛم

ُت جدهُل َالباث اله٠ الغاب٘ الٗلمي في ماصة ألاخُاء.  مجلت ٧لُت التربُت ألاؾاؾ

 .0022-0022، (20للٗلىم التربىٍت وؤلاوؿاهُت، )

غ١ الخضَعـ اإلا٣ابلت 0202الٛغاًبت، أخمض مدمض ) - م الضماغي َو
ّ
(. أزغ أؾالُب الخٗل

غ١ البد  َ َُم م٣غع الب اإلااظؿخحر. لها ٖلى ئصعا٥ مٟا مجلت الٗلىم ض التربىي ُل

 .032-22، 23ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت، ظامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، 

(. جًُٟالث أعبإ الضماٙ واؾخسضام 0202الٛغاًبت، أخمض؛ والجمٗت، ؾلُمان ) -

غاى الخٗلم: صعاؾت ز٣اُٞت.  مجلت الٗلىم التربىٍت قب٩اث الخىانل الاظخماعي أٚل

 .32-00(، 0)02، الىٟؿُتُو

ُت ٢0202كىف، نابغ ) - حرمان للؿُُغة الضماٚ  َ ُاؽ هُض (. ٞاٖلُت بغمجت م٣

A.B.C.D  ٕ ت الاؾخجابت( في صعظت الغيا والاهضٞا ٖلى بٌٗ اإلاخٛحراث )الض٢ت، ؾٖغ

https://bit.ly/33XaQg4
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 –022، (00مجلت ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت، )هدى الاؾخجابت. 

022.ُ

( مضي جهىع مٗلمي اإلاغخلت اإلاخىؾُت لٟاٖلُت أصائهم 0200)ال٨شحري، ؾٗىص  -

ُاؽ الٟاٖلُت  ٗت . TSESالخٗلُمي و٤ٞ م٣ مجلت الٗلىم التربىٍت والىٟؿُت بجام

ً  .020-022(، 2)00،البدٍغ

سخي لضي 0202مؿٗىص، ٖبض الغخمً بً مدمض ) - (. ٞٗالُت الظاث وألاصاء الخضَع

٧لُت التربُت،  -: ظامٗت َىُا ت التربُتمجلت ٧لُاإلاٗلمحن في يىء بٌٗ اإلاخٛحراث. 

 .220 - 222، 3، 20ٕمج

ا٫ ) - ىاص، ٍٞغ غة 0222هىٞل، مدمض؛ وأبىٖ  ت إلا٣ُاؽ الؿُُ (. الخهاةو الؿ٩ُىمتًر

ُت  (HBDI)الضماُٚت لىُض َحرمان  غة الضماٚ وٞاٖلُخه في ال٨ك٠ ًٖ همِ الؿُُ

ٗت اإلاجلت ألاعصهُت في لضي ُٖىت مً َلبت الجامٗاث الاعصهُت.  الٗلىم التربىٍت، ظام

 .023 - 023(، 0)3، الحرمى٥

ُٟى ٢ؿُم ) -  0202الهُالث، مه
ً
ال٢تها بأهماٍ الخ٨ٟحر و٣ٞا (. الٟاٖلُت الظاجُت ٖو

للؿُُغة الضماُٚت لهحرمان لضي َلبت اله٠ الٗاقغ في مضاعؽ اإلال٪ ٖبض هللا 

ً، مجلت الٗلىم التربىٍت والىٟؿُتالشاوي للخمحز.   .022 -000(، 0)02، ظامٗت البدٍغ

: مغ٦ؼ صًبىهى م٣ُاؽ َحرمان ألهماٍ الخ٨ٟحر. صبي(. 0202الهُالث، مهُٟى ٢ؿُم ) -

ُلخٗلُم الخ٨ٟحر.
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