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 امللخص :

استتدٗتؾه ٖتتلٙ ايت استت١ ستتت ف َشتتد٣ٛ ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   يتتت٣  ً تت١      

ثتتت  َتتتدػعٟ ازبتتتٓص ٚايديؼتتتؽ ايتًُتتتٞ  أبتتتتل نًٝتتتدة حدَتتتت١ وـتتت َٛة   ٚ

ي تتتدط ٚ دي تتت١ َتتتٔ  ً تتت١ (  د512يًطديتتت    ٖتتتلا ا شتتتد٣ٛ ن ٚقًتتت٢ قٝٓتتت١ قٛاَٗتتتد   

(  حت ٣  5115/5112ا شد٣ٛ اي ابع   ايؿؼٌ ايت استٞ اوٍٚ َتٔ ايتتدّ ازبتدَتٞ      

طتتتتتتت ٚا ٚ ٜٓشتتتتتتتٕٛ   إقتتتتتتتتا سط ٝتتتتتتتل َكٝتتتتتتتدض ايتتتتتتتدؿهع َتتتتتتتد ٚ ا٤ ا تتتتتتتت   َتتتتتتتٔ    

 Schraw&Dannison,1994      ٌٚمت سهٝٝؿتتتتتت٘ يً ٦ٝتتتتتت١ ايُٝٓٝتتتتتت١ َتتتتتتٔ ق تتتتتت   )

ؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   يتتت٣  اي تتدو . ن ٚأرٗتت ة ايٓدتتد٥ى َشتتد٣ّٛ َدٛستتطدط َتتٔ ايتتد   

قٝٓتت١ ايت استت١   ٚأْتت٘   سٛحتتت ؾتت ٚم حاة   يتت١ إوؼتتد١ٝ٥ ستتتٛ  زبتتٓص ايطديتت           

بت. ايطً ت١  التدمؾِٗ       إوؼتد١ٝ٥ بُٝٓد نظؿه ايت است١ قتٔ ؾت ٚم حاة   يت١     

 ايديؼؽ ايتًُٞ  ؼًح١  ً ١ ايديؼؼدة ايت١ًُٝن

ا ٖدُتتتدّ ٚ ٠ ؿتتت مبجُٛقتتت١ َتتتٔ ايدٛػتتتٝدة َتتتٔ أُٖٗتتتد  ٚأٚػتتته ايت استتت١   

بد ي حدة ايدت١ًُٝٝ ايؿه ١ٜ ٚخبدػ١ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   اييت أطت ة  

 نايت اس١ ؿتؿٗد يت٣  ً ١ ازبدَت١ 
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 مقدمة : 

ٕ ايدتًِٝ ازبدَتٞ حيدٌ َشدو١ ن ع٠ ق٢ً الد  ١ أٚيٜٛدة ٚاٖدُدَدة إ

 اوٚسدط ا ش٦ٛي. يٝص ؾكط   اوٚسدط اوند مي١ٝ ٚايرتب١ٜٛ  بٌ ٚود٢  

  ا قدؼد ١ٜ ٚايشٝدس١ٝ  د ي٘ َٔ  ٚ  وٟٝٛ ٚودسِ   وٝد٠ ايظتٛب ٚاجملدُتدة

وٕ ازبدَتدة مت ٌ بٝٛة اشبرب٠ َٚؼد   ا ت ؾ١ اييت ستدرب او ا٠ ايؿتدي١ 

 يًدتدٌَ ٚايدهٝـ َع ا دػعاة ا دشد ق١ ا ل١ًٖ اييت ٜتٝظٗد ايتدمل ايّٝٛ ن

ٕ يًُٓدٖى ايت اس١ٝ قد١َ ٚا ٓدٖى ( أBrayer ; 1988ٜٚلن  ب اٜ  

ُّ ان ّع اايت اس١ٝ ازبدَت١ٝ بؼٛ ٠ الدػ١  ّٚ    س١ُٝٓ ٚسطٜٛ  ايدؿهع  دَٚٗ

إح ٜدِ قٔ   ٜكٗد ستًِٝ ٚست ٜ  ايطً ١ ق٢ً ايدٓظِٝ ٚايدشًشٌ     َٚٗد اس٘

ُُٜهِٓٗ َٔ سط ٝكٗد    االٌ أٚ   الد ج ا ؤسشدة ايرتب١ٜٛ  سؿهعِٖ  مبد 

 p26س ب١ٝ َٔ ؾهِ ط دبٗد  حند٤ سشد ُ  اييت يألَِ ٜهٕٛ إمند شدك ٌؾد  (ن 

 َٛاح١ٗ قٔ قدحز٠ ضب ط١ ْؿٛسدط يًُجدُع  ٚأْدجه ايظدٌَ ايُٓٛ أقدقه

 ( ن86  ؾ  5111اسبٝد٠  أبٛ  ف َٚٓؼٛ   ذبتٜدة

إٔ َٓدٖى ايدتًِٝ ازبدَتٞ سٗتف إىل سهٜٛٔ إْشدٕ  ( 5111   اشبًٝؿٜٞٚ ٣ 

يدؿهع ايشًِٝ  ٚاإلود ١ بط ا٥ك٘  ٚاإل  اى ايٛاقٞ ٜدُٝز بديكت ٠ ق٢ً ا

بدوسديٝ  ا شديت١َ     اس١ ايهٕٛ ٚاي ١٦ٝ احملٝط١  ٚايكت ٠ ق٢ً ايدحًٌٝ 

ا ٛؿٛقٞ يًظٛاٖ  ٚا ظهمة  ٚؾِٗ و ن١ ايدد ٜخ اإلْشدْٞ ٚاشبؼد٥ؽ اييت 

د ب٘   متٝز َ اوً٘  ٚا سدؿد ٠ َٔ وكد٥ك٘  بدإلؿدؾ١ إىل ايدتٛ  ق٢ً سكِٝٝ دب

نُد ٜؤنت اي دو ٕٛ ن (18 ؾ اسبٝد٠ َٔ َٓظٛ  مشٛيٞ ٚا سدؿد ٠ َٔ   ٚسٗد

ق٢ً إٔ ايدت ٜص ازبدَتٞ يٝص صب   إيكد٤ ضبدؿ اة   ْٚكٌ َتًَٛدة إىل 

ا دتًُ.   بٌ ٖٛ ق١ًُٝ إقتا  َدهدٌَ يًجٛاْ  ا ت ؾ١ٝ ٚا ٗد ١ٜ ٚايٛحتا١ْٝ   

ٕ إد ق٢ً حيو ؾٌ ممٝز  ٚسأسّٝشٚاييت مبٛح ٗد سهٜٛٔ طيؼ١ٝ ا دتًِ بظه

  نٝـ  ١َُٗ ايدت ٜص ازبدَتٞ ٖٞ ستًِٝ ايطً ١ نٝـ ٜؿه ٕٚ ٜٚ تقٕٛ 

(ن ٚميهٔ 19  ؾ1992حيؿظٕٛ ايهد  ٚا لن اة ٚا ًيؼدة ازبدَت١ٝ   زٜدٕٛ 
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ا ْدٝج١ يًدحتٜدة اييت سؿ ؿٗد ايكٍٛ بإٔ ايتدمل ايّٝٛ أػ ح أن   ستكّٝت

 ة   ٚأػ ح ايٓجدح   َٛاح١ٗ ٖلٙ ايدحتٜدة   سهٓٛيٛحٝد ا تًَٛدة ٚا سؼد

 ٜتدُت ق٢ً ايهِ ا ت   بكت  َد ٜتدُت ق٢ً نٝؿ١ٝ اسديتاّ ا ت ؾ١ ٚسط ٝكٗد ن

( قٓتَد قدٍ " إٕ َد ستًُد٘ 1959ٖلا ا سدٓددج قدّ   إىليؿ   ٚاٜدٗت إٚقت أطد  

مل سـع ند و ٚذب م َلن اة ضبدؿ اسو    ٜهٕٛ قتِٜ ايؿد٥ت٠ يو َد

(ن ٜٚؤنت 15 ؾ1998و ٝ   ا دـُٔ  وؿظد٘ قٔ رٗ  قً  "   سٓش٢ َدٚ

ٜتٓٝين َدحا ٜتًُٕٛ أٚ  ٟ    ( "  Smith,1993قدي٘ ا  بٞ مسٝث    حيو َد

د ٖٛ إٔ ٜدتًُٛا نٝـ ٜؿه ٕٚ  ٜتٓٝين َدحا ٜت سٕٛ   إمند نٌ َد ٜتٓٝين وكط ٚ 

 ن ( p9  إح جي  إٔ ٜدتًُٛا نٝـ ٜديلٕٚ ق ا اسِٗ بأْؿشِٗ "

ؾديدتًِٝ ازبدَتٞ يٝص ؾكط مجع ا تًَٛدة   ٚإمند ٜدطً  قم٠ٚ ق٢ً 

َّد أبتد اط حتٜت٠  ٚقت ٠ سأثع  حيو ابدتاع ٚسد٥ٌ ايدتدٌَ َتٗد   يدهش ٗد  ٚ

أنرب  ٜٚرتس  ق٢ً حيو اإل  اى إٔ ق١ُٝ َد ْتًُ٘ إمند سهُٔ   قت س٘ ق٢ً 

 ايدأثع ٚايدػٝع ؾٝٓد ن

يٓؿشٞ   ايشٓٛاة اوالع٠ َٝم  و ن١ ٚاست١ ٚطٗت او ب ايرتبٟٛ ٚا

اٖدُه بت اس١ ايتًُٝدة ايتك١ًٝ ا يدًؿ١ نديدؿهع ٚا سدٓددج ٚايلان ٠ 

ٚ ا٤ ايلان ٠    ا ت ؾ١ َٚدٚا سدتقد٤   إؿدؾ١ إىل   اس١ َٛاؿٝع َ ٌ َد ٚ ا٤ 

١ نُد رٗ  اٖدُدّ ٚاؿح َٔ ق ٌ ا  ب. بدتًِٝ ايدؿهع   ٚاقد د  ايدتًِ قًُٝ

حبث ْظط١ قٔ ا ت ؾ١ ٜدٛيت قٓٗد سطٜٛ  ا دتًِ  سرتاسٝجٝدة َ اق ١ يتًُٝدس٘ 

٘ َٔ َ اق ١ سؿهعٙ ٚايدحهِ ب٘ ا ت ؾ١ٝ  ٚسهٜٛٔ َشد٣ٛ َٔ ايٛقٞ ميهٓ

 ( ن5112   بكٝتٞ

 قه  اييت ا ؿدِٖٝ َٔ  (Metacognition)ا ت ؾ١ ٚ ا٤ َد َؿّٗٛ ُٜتت

َّ  ج١ وحبدث َدتت ٠ قدّ بٗد حٕٛ ؾمؾٌد   قًِ ايٓؿص ا ت   ْدٝاٖدُد

 Flavell,Johnٚاست١ دآؾدقط ( َٓل بتا١ٜ ايش تٝٓٝدة َٔ ايك ٕ ا دؿٞن ٚؾدح 

 ٚايدؿهع ايلند٤   َٛؿٛقدة ايٓظ ١ٜ ٚا ٓدقظدة ايدج ٜ ١ٝ يًت اسدة
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 قكت   بٗلا ا ؿّٗٛ ا ٖدُدّ سطٛ  ٚقت  ايدتًِ َٚٗد اة ٚا سدٝتدب ٚايلان ٠

٤ بٓظ ٜدة ايلند   س د ٘ ا ٖدُدّ َٔ ايه ع ًٜك٢ ٜزاٍ ٚ   اي ُدْٝٓٝدة

 ( ن21ؾ  5115  ح ٚإايك ا    ٚاربدح ا ظه١ً وٌ ٚاسرتاسٝجٝدة ٚايدتًِ

ٚمت ٌ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ إوت٣ ايدهٜٛٓدة ايٓظ ١ٜ ا ت ؾ١ٝ ا ١ُٗ   قًِ 

ْٚٛادب٘  ايٓؿص ا ت   ا تدػ    وْٗد سٗدِ بٛقٞ ا دتًِ يٓظدَ٘ ا ت  

ٚقًُٝدس٘   ٚحيو َٔ المٍ َ اق د٘ يتًُٝدة سؿهعٙ ٚسٓظُٝٗد ٚسكٛميٗد   ٖٚٞ 

أٜـد ايكت ٠ ق٢ً ايديطٝط ٚايٛقٞ بدشبطٛاة ٚا سرتاسٝجٝدة اييت ٜديلٖد 

سؿهعٙ   ٜٚدـُٔ ٚقٝ٘ ايؿ   سبٌ ا ظهمة اييت سٛاحٗ٘ ٚسكِٝٝ نؿد٠٤ 

ٜٚزٜت َٔ قت س٘ ق٢ً سط ٝل  نت ؾ٘  ٜ ٜت ؾ٘ َٚد   ٚقت س٘ ق٢ً إٔ ٜتٞ َدبدؿهعٙ

َد ستًُ٘   ممد ٜشدقتٙ ق٢ً نظـ اوالطد٤ اييت ٜكع ؾٝٗد   ٚسطٜٛ  سؿهعٙ   

نٛسدد     قٛ ط يٝؼ ح ؾ  ا َشدكم   سؿهعٙ   ٚيٝؼ ح ستًِٝ ايدؿهع ؾتمط

 ٖٚٛ   ا دُٝز اإلْشدٕ قؼ  ٜدطً ٘ َد حيو إٔ طو (ن ٚ 1996  َٚ زاْٛ

   سشدؤٍ َٛؿع اآلٕ أػ حه اييت ايرتب١ٝ ٗ٘ َشدك ٌٜٛاح ايلٟ ايدحتٟ

 ؾٛم َد بٌ ا ت ؾ١ ؾكط يٝص ايلٟ ميدًو ا ٛا ٔ إقتا    بتٚ ٖد ايكٝدّ

 ٚقؿد١ْ    ايدؿهع  ق ٝت ايدؿهع بٌ ايدؿهع ق٢ً ؾكط يٝص ٚايكد     ا ت ؾ١

 (ن95  ؾ5112

( " مت ٌ َت ؾ١  Flavell, 1976د يً دوث ؾمؾٌ   إٕ "َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١"  ٚؾكط

ايؿ   يتًُٝدس٘ ايل١ٖٝٓ ا ت ؾ١ٝ ايلاس١ٝ  َٚد ٜ س ط بليو َٔ إْددج َت  "ن أَد 

( ؾٝتٍ ٖلا ا ؿّٗٛ ق٢ً "ٚقٞ  Brown et.al;1986بديٓش ١ يربإٚ ٚزَم٥٘   

ا دتًِ بت١ًُٝ ايدؿهع ا ُد س١ المٍ إظبدز ا ١ُٗ ايدت١ًُٝٝ  نُد ٜتٍ أٜـد 

ق٢ً ايدحهِ ٚايشٝط ٠ ق٢ً ْظد ٘ ايدتًُٞ  ٚٚقٝ٘ بدو ا٤ قٔ ق٢ً قت ٠ ا دتًِ 

 &  Biggsَٚٛ    صجٝ  ٜل ايدكِٜٛ ا شدُ  ي٘"ن ٜٚلٖ  ب

moore,1993,p.72  ٘إىل ايكٍٛ بإٔ ٖلا ا ؼطًح ٜتهص ٚقٞ ايؿ   بتًُٝدس )

ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ ب٘ بت  َٔ ضبد٣ٛ ٖلٙ ايتًُٝدة  ٜٚٛرـ ٖلا ايٛقٞ ايلاسٞ   
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 ,Ormrodطٜٛ ٖد ٚذبشٝٓٗدن ٜٚ ٣ أٚ َ ٚ   ق٢ً ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ ٚس ايشٝط ٠

2000, p.322    ِٖإٔ َؿّٗٛ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٜظع إىل ٚقٞ ايطمب ٚسؿهع )

قًُٝدسِٗ ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بِٗ  ٚضبدٚيدِٗ سٓظِٝ ٖلٙ ايتًُٝدة  َٚت ؾ١ َٗدّ 

٠ ضبت ٠ َٔ ايٛقه  ايدتًِ اييت ميهٔ إٔ ٜٓجزٖد ايطدي  بٛاقت١ٝ المٍ ؾرت

ٚاسرتاسٝجٝدة ايدتًِ ايؿتدي١ اييت ميهٔ إٔ ٜشديتَٗد  تدزب١ أٚ ستًِ ا د ٠ 

( ست ٜؿد  ؿّٗٛ 5111ازبتٜت٠  ٚاسرتحدع ا تًَٛدة ا يز١ْ سدبكدننٜٚكتّ َدزٕ  

اييت  ايدؿهع ؾٛم ا ت   َؿد ٙ : َت ؾ١ ا دتًِ بديتًُٝدة ٚاوْظط١ ايل١ٖٝٓ

ـ ايدتًِ ا يدًؿ١   ٚقت س٘ ق٢ً ايدؿهع ٚايدتب  بد ت ؾ١ اييت ميد سٗد   َٛاق

اندش ٗد َٔ ٖلٙ ا ٛاقـ   ٚضبدٚ س٘ يدٓظِٝ اوْظط١ ا ت ؾ١ٝ اييت ٜكّٛ بٗد أٚ 

ايشٝط ٠ قًٝٗد َٔ المٍ ربطٝط ٖلٙ اوْظط١ َٚ اق دٗد ٚؿ طٗد أثٓد٤ 

بٗد ٚ  ٜك١ سٓؿٝلٙ ايدٓؿٝل بدإلؿدؾ١ إىل سكُٝٝ٘ ايلاسٞ شبط١ ايٓظدط اييت قدّ 

 ( ن11ؾ   5111ي٘ ٚايٓدد٥ى ا هدش ١ َٓ٘ "  َدزٕ  

إٕ "َتتد ٚ ا٤ ا ت ؾتت١" ؿتت ب َتتٔ اشبطتتدب َتتع ايتتلاة ا ؿهتت ٠ أٚ اسبتتتٜث َتتع           

ٌ  ٜٚكترتح  ايتلاةن  ِ إٔ  Flavell)  ؾمؾت ٌ  اوْظتط١ ايٓؿشت١ٝ   َتظت  ايتًُٝتدة  َ ت

 ايٛاقٝت١  ٚغتع  ٗتد َٓ ايٛاقٝت١  اسب نٝت١  ٚا ٗتد اة  ٚا ْؿتتد ة  ٚايتتٚاؾع  ا ت ؾٝت١ 

 ٔ ٕ  إٔ ميهت ٔ  سهتٛ ٍ   ا دـتُٔ     ا ت ؾت١  َتد ٚ ا٤  ؿتُ   5112 ايٖٛتدب  ٚق تت  ايتتت

ٔ  ٚستأَمة  ايتدؿهع    ايتدؿهع  بأْٗتد  :ق ٝتت  ٜٚت ؾٗتد  ( ن166ؾ ٞ ٚٚقت    ا ت ؾت١  قت

 ن ا ظتتهمة سبتتٌ ا شتتديت١َ ايدٓظتتِٝ ٚآيٝتتدة ا ت ؾٝتت١ يتًُٝتتدةايؿتت   بد

( بٓٛع َٔ ايظٍُٛ إح ٜظتع   754  ؾ: 1999  ٜٚدشِ ست ٜـ ح ٚإ    )5111 ق ٝت 

إىل إٔ ايدؿهع ؾٛم ا ت   َؿٗتّٛ ٜتتٍ قًت٢ قًُٝتدة ايتدؿهع ايتًٝتد ايتيت ستدحهِ         

  سٛحٝ٘ ٚإ ا ٠ ْظد دة وٌ ا ظه١ً ٚاربدح ايك ا   ٚس كتٞ قًت٢ ٚقتٞ ايؿت   يلاست٘      

ٔ ٚيػتتتعٙ أثٓتتتد٤ ايكٝتتتدّ بد ُٗتتتدة ايتتتيت سدطًتتت  َتدزبتتت١ يًُتًَٛتتتدةن ٖٚتتتٛ ْتتتٛع َتتت 

اسبتٜث َع ايتلاة ٚايتدؿهع وتٍٛ ايتدؿهع قتٔ   ٜتل ايديطتٝط يتأل ا٤ َٚ اق ت١          

 سٓؿٝل اشبط١ ٚايدكِٝٝن
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ٚق٢ً اي غِ َٔ ا الدمف ايظدٖ ٟ ب. ايدت ٜؿدة  إ  إٔ مث١ قٛاسِ 

َظرتن١ بٝٓٗدن ٚسدُ ٌ   إٔ َؿّٗٛ "َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١"   ٜدج٢ً   ا ت ؾ١ 

ظبدز قًُ٘ أٚوٌ َظهًد٘ أٚ اربدح ق ا ٙ  أٟ   ا  دط ٠ اييت ٜدتد دٖد ايؿ   إل

ٜدج٢ً   ايٓظدط ا ت   ا  دط  ايلٟ ميد س٘ ايؿ   يدحكٝل ٖتؾ٘; ٚإمند 

سٓظِٝ  ٜدج٢ً   نٌ ْظدط قكًٞ َٔ طأْ٘ سٛحٝ٘ أٚ َددبت١ أٚ  ػت أٚ سكِٝٝ أٚ

حدقدط  أٚ َ احت١ أٚ إ ا ٠ ٖلا ايٓظدط ايتكًٞ ا  دط  سٛا٤ّ أندٕ سلن اط  أٚ اسرت

أٚ ست ؾدط  أٚ اْد دٖدط  أٚ إ  اندط  أٚ ربٝمط  أٚ َكد ١ْط  أٚ سؼٓٝؿطد  أٚ ذبًٝمط  أٚ 

  نٌ ٖلٙ ا سرتاسٝجٝدة اسدٓددحدط  أٚ اسدك ا٤ّ  أٚ اندشدبدط  تًَٛدة  أٚ ستًُدط

ستدرب أَ ١ً حٝت٠ يًٓظدط ايلٖين ا  ن  ايلٟ اػطًح ق٢ً سشُٝد٘ بدؿهع 

متّٝٝزا هلد قٔ ايٓظدط ايتكًٞ  ( ٤metacognition ا ت ؾ١  ايدؿهع  أٚ َد ٚ ا

  ( ن5117  سٝػز٠  ( Cognitionا ت   ا  دط   

  ايًػ١ ايت ب١ٝ بتت٠ َرتا ؾدة  ( (metacognitionسديتّ َؼطًحاٚقت 

َٓٗد : َد ؾٛم ا ت   ; َٚد ٚ ا٤ ا ت ؾت١ ; َٚد بتت ا ت ؾ١ ; ٚا ٝددَت ؾ١ ; َٚد ٚ ا٤ 

إب اِٖٝ  ( اى ; ٚايدؿهع   ايدؿهع ; ٚايدؿهع وٍٛ ايدؿهع ; ٚا ت ؾ١ اشبؿ١ٝاإل 

 ن )  5111 

( ب. ا ت ؾ١ َٚد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ؾُؼطًح ا ت ؾ١ ٜتين 1991ايظ قدٟٚ   ٜٚؿ م

ايتًُٝدة ايٓؿش١ٝ اييت بٛاسطدٗد ٜدحٍٛ ا تالٌ اسبشٞ ؾٝطٛ  ٚخيدزٕ يت٣ 

  و. إٔ َؼطًح َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ا يدًؿ١ ايؿ   سب. اسدتقد٥٘   ا ٛاقـ 

ٜتين ٚقٞ ايؿ   بديتًُٝدة اييت ميد سٗد   َٛاقـ ايدتًِ ا يدًؿ١ ن 

ؾدإلسرتاسٝجٝدة ا ت ؾ١ٝ ٖٞ اييت ٜشديتَٗد ايؿ   يدحكٝل ٖتف َد  َ ٌ ؾِٗ 

بُٝٓد إسرتاسٝجٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٖٞ اييت ٜشديتَٗد   ايٓؽ   ايهددب

يٛػٍٛ يًٗتف َ ٌ سؤاٍ ْؿش٘ يدكِٝٝ َت٣ ؾُٗ٘ يًٓؽ ٖٚٞ يًدأنت َٔ ا

قد ٠ سش ل أٚ ستك  ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ ن نُد إٔ ا ت ؾ١ ستين اإلسرتاسٝجٝدة 

ٚايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ اييت ٜشديتَٗد ا دتًِ يًدتًِ بُٝٓد َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ستين َد 
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 ن(Georghiades,2004)    بٗد ٜت ؾ٘ ا دتًِ قٔ إ  ان٘ ٚقت س٘ ق٢ً ايدحهِ 

إٔ ا ٗد اة ا ت ؾ١ٝ ٖٞ اييت حيددحٗد ا دتًِ  ((Schraw ,1998 ط اٚ ٜٛؿح

أَد ا ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ ؾٗٞ ا ٗد اة ايـ ٚ ١ٜ إل  اى نٝـ    يٝؤ ٟ ا ١ُٗ

ن ٜٚؤ ٟ اندشدب َٗد اة ايدؿهع ؾٛم ا ت   إىل إجيد  َ و١ً َٔ  أ ٜه ا ١ُٗ

دبتً٘ ٜت ى َت٢ٓ َد ٜكٍٛ َٚت٢ٓ َد ٜتٌُ ٚدبتً٘ ٜت ى ايٛقٞ قٓت ا دتًِ   

 دحا ٜتٌُ بٗلٙ ايط ٜك١   ٚ دحا ٜؿه  بٗد   ممد ٜشد ع   منٛ َٗد اة ايدؿهع يتٜ٘ 

( نإٕ قًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ سٓؿل ق٢ً ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ 27  ؾ5112  اسبد ثٞ   

ؾٗٞ سـ ط ٖلٙ ايتًُٝدة  اييت سدٓدٍٚ ا ١ُٗ   ٚ سٓؿل ق٢ً ا ١ُٗ َ دط ٠  

ا ت ؾ١ٝ ابدتا٤ّ بديديطٝط هلد  َٚ ٚ ا مبددبت١ سٓؿٝلٖد   ٚاْدٗد٤ّ بدكِٜٛ 

 ن(   ( Bruer, 1995 ,Livingstone, 1997ْدد٥جٗد 

( بأْ٘ ميهٔ متٝٝز ؾ ق. أٚ بتتٜٔ  د  Flavell,1985,1979ٜٚ ٣ ؾمؾٌ  

ُٗد: الرب٠ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ٚ ا٤ ا ت ؾ١ أٚهلُد: َت ؾ١ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٚثدْٝ

ؾُت ؾ١ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ سٛرـ بدقد د ٖد قدقت٠ شبرباة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ اييت سؿٝت 

  اسديتاّ ا سرتاسٝجٝدة ا ٓدس ١ يتٌُ َد   إٔ َت ؾ١ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٖٞ 

َت ؾ١ بكت اة ايلاة ٚا ُٗدة اييت سٛاحٗٗد   ٚا سرتاسٝجٝدة اييت سٛرؿٗد    

ا دتًِ بكت اس٘   اإلحدب١ قٔ اوس١ً٦ ا كدي١ٝ سؿٝتٙ   ق ا٤س٘ ٚإحدبد٘  ؾُت ؾ١

قٔ سًو اوس١ً٦ ن أَد ؾُٝد ٜدتًل بد ُٗدة اييت سٛاح٘ ا دتًِ ؾدْ٘ ٜت ف إٔ 

ايٓؽ ايك ا٥ٞ ا أيٛف يتٜ٘ سٝهٕٛ أن   سٗٛي١ َٔ ايٓؽ غع ا أيٛف   

ٜت ف بإٔ ايدٓ ؤ مبحد٣ٛ ٚخبؼٛؾ ا سرتاسٝجٝدة اييت ٜٛرؿٗد ا دتًِ ؾأْ٘ 

ايٓؽ اقدُد ا ق٢ً قٓٛاْ٘ سٝحشٔ ا سدٝتدب ن ٖٚلٙ اوَٛ  اي مث١  ا ت ؾ١ 

بديلاة   ٚا ١ُٗ   ٚاإلسرتاسٝج١ٝ (   ٜٓؿؼٌ أوتٖد قٔ اآلال ن ٚيلا سهٕٛ ا ت ؾ١ 

مبد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ق١ًُٝ سؿدق١ًٝ ْظط١   ٚحيؼٌ قًٝٗد ا دتًُٕٛ   أثٓد٤ 

ـ اسبٝد٠ ن أَد اي تت اي دْٞ ٖٚٛ الرب٠ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ؾٝدُ ٌ سؿدقًِٗ َع َٛاق

خبرباة ايؿ   ايشدبك١ خبؼٛؾ قًُٝدس٘ ٚقت اس٘   ٚنٝؿ١ٝ سٛرٝـ قًُٝدة َد 
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ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ق٢ً عبٛ َدشًشٌ يدشٝع أ ا٤ ايتًُٝدة ا ت ؾ١ٝ عبٛ ذبكٝل 

ت   إىل صبدي. سكشِٝ ايدؿهع ؾٛم ا ( بأْ٘  ميهٔ 5111اوٖتاف ن  ٜٚ ٣ َدزٕ  

 ٚاست. ُٖد :  

 اٌتمىمي اٌزايت ٌٍّعشفح ) اٌىعٍ ( ، وَتضّن حالحح أنىاع ِن ادلعشفح : -األوي

 : ٚسدؼٌ مبـُٕٛ ايدتًِ   َٛؿٛع ايدتًِ ( ن  ايدؼ حي١ٝ( ا ت ؾ١ ايدك ٜ ١ٜ - أ

ا ت ؾ١ اإلح ا١ٝ٥: ٚسدتًل بدإلح ا٤اة ا يدًؿ١ اييت ٜكّٛ بٗد ايؿ   يًٛػٍٛ   - ب

 ( نٌ َد   نٝؿ١ٝ ايدتًِقُ إىل

 ا ت ؾ١ ايظ  ١ٝ : ٢ٖٚ ٚق٢ ايؿ   بديظ ٚط ا ؤث ٠   ايدتًِ ن -حت

اٌخاين : اإلداسج اٌزاتُح ٌٍّعشفح وهً هتذف إىل ِغاعذج ادلتعٍُ عًٍ صَادج 

تحىُ واٌضثط اٌزايت ٌغٍىوه ِن خالي عٍُّاخ اٌ وعُه تاٌتعٍُ ورٌه

 : اٌتخطُط واٌتنظُُ واٌتمُُُ .وتشًّ

 نسٝجٝدة َت١ٓٝ يدحكٝل أٖتاف ضبت ٠ٖٛ ا الدٝد  ا دتُت  سرتا يديطٝط :ؾد

ٜت٢ٓ َ احت١ َت٣ ايدكتّ يدحكٝل اوٖتاف اي ٥ٝش١ ٚايؿ ق١ٝ  : ٚايدٓظِٝ

 ندٕ حيو ؿ ٚ ٜدط ن إحاى ٚستتٌٜ ايشًٛ

ٜدـُٔ سك ٜ  َت٣ ايدكتّ اسبديٞ   قًُٝدة ضبت ٠ ٚحيتث أثٓد٤  ٚايدكِٝٝ:

  5111دًؿ١ ٢ٖٚ ْكط١ اي تا١ٜ ٚايٓٗد١ٜ   أٟ قٌُ   َدزٕ   ايت١ًُٝ ا ي َ اوٌ

 ( ن11ؾ

 ( ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     بتتٜٔ ُٖد : 1999ٜٚدٓدٍٚ حدب    

َت ؾ١ قٔ ايدهٜٛٓدة ا ت ؾ١ٝ  اإل  ان١ٝ : ٚسدهٕٛ َٔ ا تًَٛدة ٚايؿِٗ   (1 

دتًِ ايلٟ يت٣ ا دتًِ قٔ قًُٝدة سؿهعٙ   ٚنلا َت ؾد٘ بدسرتاسٝجٝدة اي

 ا يدًؿ١ اييت ٜشديتَٗد   َٛاقـ ست١ًُٝٝ طبدًؿ١ ن
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َٝهدْٝزَدة سٓظِٝ ايلاة : َ ٌ ايـ ط ا ت     ٚا  اق ١ ا ت ؾ١ٝ   ٜٚكؼت  (5 

بٗد قت ٠ ا دتًِ ق٢ً إٔ خيدد  ٜٚشديتّ ٜٚ اق  اسرتاسٝجٝدة ايدتًِ ا م١ُ٥ 

  يهٌ َٔ أسًٛب ايدتًِ ٚا ٛقـ اسبديٞن

 َٔ أْٛاع ثمث سدـُٔ ا ت ؾ١ ٚ ا٤ َد ( أ8ٕ  ؾ5112 ٚقؿدْ٘  ٜٚ ٣ ق ٝت

 ٖٞ : ايتكًٞ ايشًٛى

  سؿهعٙ ٚػـ    قد٘ َٚت٣ سؿهعٙ قًُٝدة قٔ ايؿ   َت ؾ١  - أ

 بتٌُ اْظػدي٘ قٓت ب٘ ٜكّٛ  د ايؿ   َددبت١ َٚت٣ ايلاسٞ ٚايـ ط ايدحهِ-ب

 ا ظهمة وٌ َ ٌ قكًٞ

 ايلٟ اجملدٍ قٔ بؿه ٠ تًلٜد ؾُٝد ايٛحتا١ْٝ ٚوتسٝدس٘ ايؿ   َتدكتاة- ج 

 . سؿهعٙ   ٜك١   ا تدكتاة ٖلٙ      سأثع ؾٝ٘ َٚت٣ ٜؿه 

ٕ  اي دو تتتتتتتتتتتدٕٜٚتدُتتتتتتتتتتتت   ايدت ٜتتتتتتتتتتتـ ايتتتتتتتتتتتلٟ قتَتتتتتتتتتتت٘ طتتتتتتتتتتت اٚ ٚ ٜٓشتتتتتتتتتتتٛ

 Schraw&Dannison,1994)     ٟؿّٗٛ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ َٚهْٛدس٘ اوسدست١ٝ ايتل 

٢ ٚؿتع الطتتط  ٜتٓؽ قًت٢ " ٖتٛ ٚقتٞ ايؿت   ٚإ  انت٘  تد ٜكتّٛ بدتًُت٘  ٚقت ست٘ قًت           

ضبت ٠ يًٛػٍٛ إىل أٖتاؾ٘   ٚنليو االدٝد  ا سترتاسٝجٝدة ا ٓدست ١ ٚستتًٜتٗد    

أٚ ايديًتتتٞ قٓٗتتتد  ٚاالدٝتتتد  استتترتاسٝجٝدة حتٜتتتت٠   بدإلؿتتتدؾ١ إىل متدتتتت٘ بت حتتت١     

 ن ع٠ َٔ  ايكت ٠ ق٢ً َ احت١ حاس٘ ٚسكُٝٝٗد بدسدُ ا " ٚسدهٕٛ َٔ :

 ( وتشًّ : : (Knowledge of Cognitionادلعشفح حىي ادلعشفح  :أوال

(: ٖٚٞ َت ؾ١ ايؿ    (Declarative Knowledgeا ت ؾ١ ايدؼ حي١ٝ :  - أ

 مبٗد اس٘ ٚٚسد٥ٌ سؿهعٙ  ٚقت اس٘ ايدت١ًُّٝ ن

:  ٖٚٞ َت ؾ١ ا دتًِ   ( Procedural Knowledge)ا ت ؾ١ ايظ  ١ٝ : - ب

وٍٛ نٝؿ١ٝ اسديتاّ ا سرتاسٝجٝدة ا يدًؿ١  َٔ أحٌ اظبدز إح ا٤اة 

 ًِ نايدت

َت ؾ١ ايؿ    ( : ٖٚٞ   Conditional Knowledgeا ت ؾ١ ايظ  ١ٝ :    - ج

 وٍٛ َد٢؟ ٚ دحا سهٕٛ اإلسرتاسٝج١ٝ ؾتدي١ ؟ ن 
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 ( وتشًّ :   Regulation of Knowledgeتنظُُ ادلعشفح : )  حانُا :

ٜٚتتتتين ٚؿتتتع اشبطتتتط ٚاوٖتتتتاف ٚذبتٜتتتت      ( Planningايديطتتتٝط    - أ

 نا ؼد   اي ٥ٝش١ ق ٌ ايدتًِ 

( : ٖٚتتتٞ ايكتتتت ٠   Information Managementإ ا ٠ ا تًَٛتتتدة    - ب

قًتتتت٢ استتتتديتاّ ا ٗتتتتد اة ٚا ستتتترتاسٝجٝدة   ادبتتتتدٙ ضبتتتتت  يًُتدزبتتتت١    

اون تتتتتت  ؾتديٝتتتتتت١ يًُتًَٛتتتتتتدة ٚسدـتتتتتتُٔ   ايدٓظتتتتتتِٝ   ٚايدؿؼتتتتتتٌٝ  ٚ      

 ايدًيٝؽ( ن

ٜٚكؼتتتتتت بٗتتتتتد ٚقتتتتتٞ ايؿتتتتت   مبتتتتتد     ( Monitoringا  اق تتتتت١ ايلاسٝتتتتت١ :     - ة

 سٝجٝدة طبدًؿ١ يًدتًِ نٜشديتَ٘ َٔ اسرتا

( ٖٚتتتتتتٛ ايكتتتتتتت ٠ قًتتتتتت٢ استتتتتتديتاّ     Debuggingستتتتتتتتٌٜ ايػُتتتتتتٛ       - ث

 ايؿِٗ ٚأالطد٤ او ا٤ نا سرتاسٝجٝدة اي ت١ًٜ يدؼحٝح 

ٖٚتتتتتتتتتتتٛ ايكتتتتتتتتتتتت ٠ قًتتتتتتتتتتت٢ ذبًٝتتتتتتتتتتتٌ او ا٤    (Evaluationايدكتتتتتتتتتتتِٜٛ    - ج

ايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدتًِ  ايؿتديتتتتتتتتتتتتتتتتتت١ قكتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  وتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٚث   ٚا ستتتتتتتتتتتتتتتتتترتاسٝجٝدة 

 Schraw&Dannison,1994ن ) 

( بإٔ ن عاط َٔ  Gage & Berliner,1991ز٣   ٜٚؤنت حدج ٚبعيٝٓ

َظدنٌ ايدتًِ ٚا ْدكدٍ ستز٣ يًتجز   ايتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ   ٚ  أثٓد٤ 

ايتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ ٜكّٛ ايؿ   بدحتٜت   ٝت١ ا ١ُٗ  ٚاالدٝد  ايدُ ٝمة 

١ُ   ٚذبتٜت ايتك١ًٝ ا ؿٝت٠  َٚٔ ثِ ذبتٜت ا سرتاسٝجٝدة ايمز١َ يدٓؿٝل ا ٗ

ايٛقه ايمزّ هلد  ٚسؿتٌٝ ا ت ؾ١ ايشدبك١ ي بطٗد بد ٛقـ اسبديٞ  ٚسٛحٝ٘ 

ا ْد دٙ يمسدؿد ٠ َٔ ايدػل١ٜ اي احت١   أثٓد٤ سٓؿٝل ا ١ُٗ يدحش. او ا٤ 

( او١ُٖٝ  Gourgey,1998ٚايديطٝط يًُشدك ٌن ٚيليو ٜؤنت حٛ حٞ   

  ايطً ١ ٚست ٜ ِٗ ق٢ً إسكدْٗد ا ت   يت٣ايه ع٠ يد١ُٝٓ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ 

يتٚ ٖد ا ِٗ   س١ُٝٓ ازبدْ  ايلٖين يتِٜٗ   ٚسأثعٖد إجيدبد   قت سِٗ ق٢ً 

 وٌ مجٝع َظهمسِٗ ايدت١ًُٝٝ ٚاسبٝدس١ٝ ن
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بإٔ قت  ايطً ١ ايلٜٔ ٜأسٕٛ إىل  ( Pintrich,2002ٜٚكٍٛ بٓرتٜع  

  نُد إٔ يتِٜٗ َت ؾ١ ق١ًًٝ ازبدَت١ ٚيتِٜٗ َت ؾ١ َد ٚ ا٤ َت ؾ١ٝ قًٝمط

بد سرتاسٝجٝدة ٚا ٗد اة ا ت ؾ١ٝ ا يدًؿ١   إؿدؾ١ إىل ستْٞ ا ت ؾ١ ايتقٝك١ 

بأْؿشِٗ ن ٖٚلا ٜتيٌ أ١ُٖٝ ايتٚ  ايلٟ جي  إٔ سكّٛ ب٘ ازبدَت١ دبدٙ دبٗٝزِٖ 

 مبٗد اة ؾه ١ٜ ذبدٌ أق٢ً سًِ ايدؿهع ٖٚٞ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ن

إٔ مجٝع ا دتًُ. ميهٔ إٔ  ( Gunnstone,1994ْٛشدٕٛ   ٜٚ ٣ ح

ميدًهٛا َت ؾ١ َد ٚ ا٤ َت ؾ١ٝ   ٚقًٝ٘ ٜؿرت  إٔ ٜهٕٛ ستزٜز َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ 

 ْددحدط ستًُٝٝدط َشدٗتؾدط ن

ٚيكت سٓدٚيه ايتتٜت َٔ ايت اسدة ايشدبك١ َٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     

 حاة ا  س دط بديت اس١ اسبدي١ٝ : ٚؾُٝد ًٜٞ ق   ي تل سًو ايت اسدة 

(  دي دط ٚ دي ١ط َٔ  ً ١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ 555(   اس١ ق٢ً  5111أح ٣   َدٕ  

جبدَت١ ػٓتد٤   ربؼؼٞ اي ٜدؿٝدة ٚايتًّٛ ا حدُدق١ٝ   اسدٗتؾه ست ف 

أسديٝ  ايدؿهع يتِٜٗ   ٚأرٗ ة ْدد٥جٗد إٔ منط ايدؿهع أود ٟ اي تت ٖٛ 

 ١ ايت١ٓٝ  ٚإٔ   أث  يًديؼؽ   أسديٝ  ايدؿهع ن ٚ  ايُٓط ايشد٥ت يت٣  ً

ٖتؾٗد ذبتٜت َشد٣ٛ منٛ (  Stewart ,et.al,2007   اس١ يشدٝٛا ة ٚآال ٜٔ

ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   َٚٗد اس٘ َع سكتّ ايتُ  يت٣ ا تًُ. ق ٌ اشبت١َ َٚٔ ِٖ 

ٓٛاة اشبرب٠     ا ٝتإ   ٌٖٚ خيدًـ ٖلا ايُٓٛ بدالدمؾِٗ   ازبٓص ٚايتُ  ٚس

( َٔ  ً ١ ا دحشدع ِٖٚ 152َٚٔ ْدد٥جٗد اييت اسدي حه َٔ ق١ٓٝ قٛاَٗد  

 Utah(  دي دط َٔ  ً ١ اي هديٛ ٜٛض جبدَت١  91َٔ ا تًُ.   ا ٝتإ   ٚ 

university ٕإٔ َشد٣ٛ منٛ ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   أق٢ً َٔ ا دٛسط   ٚأ  )

 ً ١ اي هديٛ ٜٛض بت ي١ ط َدٛسط حٟٚ اشبرب٠ ندٕ أق٢ً َٔ َدٛس

  ٚإٔ   أث  يًجٓص   منٛ ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣ أؾ ا  ايت١ٓٝ ن إوؼد١ٝ٥

(   اس١ اسدٗتؾه االد د  ايتمق١ ب. ثمث١  Coutinho 2007,ٚأح ة نٛسٓٗٛ  

َدػعاة ٖٞ   اوٖتاف  َٚد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ٚايٓجدح اوند ميٞ (   ٚأح ٜه ق٢ً 
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(  دي دط 149( قٛاَٗد   Midwestern universityحدَت١   ق١ٓٝ َٔ  ً ١

ٚ دي ١ط   ٚأرٗ ة ْدد٥جٗد بإٔ َشد٣ٛ اَدمى ا ؾ ا   ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ 

حٝت٠  ٚٚحٛ  قمق١ ق١ٜٛ ب. أٖتاف اإلسكدٕ َٚٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   بُٝٓد 

 ّ ن ٚ  ا ًُه١  ندْه ايتمق١ ب. َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٚايٓجدح اوند ميٞ ؿتٝؿ١

( بت اس١ يدت ف َت٣ اَدمى  مب 5114ايت ب١ٝ ايشتٛ ١ٜ قدَه ا تْٞ   

ٚ دي دة ن١ًٝ ايرتب١ٝ جبدَت١  ٝ ١  د ٚ ا٤ ا ت ؾ١ َٚهْٛدسٗد   ٚأث  حٓص 

ايطدي  ٚربؼؼ٘ ايت اسٞ   ٚقمق١ نٌ حيو ؾتدي١ٝ ايلاة ٚايدحؼٌٝ   

(  دي ١ط   َٔ قشُٞ ايًػ١ 721(  دي دط ٚ 741ٚاطدًُه ق١ٓٝ ايت اس١ ق٢ً  

ايت ب١ٝ ٚايًػ١ ا ظبًٝز١ٜ   ٚندْه أب ز ْدد٥جٗد سؿٝت بإٔ َشد٣ٛ اَدمى 

%(  بُٝٓد ْش ١ 62ايطً ١ ٚايطدي دة  هٕٛ ا ت ؾ١ وٍٛ ا ت ؾ١ ندٕ بٓش ١  

%(  ٚإ اَدمى ايطدي دة أنرب َٔ اَدمى 2689اَدمنِٗ  هٕٛ سٓظِٝ ا ت ؾ١ 

ْدة   ٚمل سظٗ  ايٓدد٥ى ٚحٛ  سأثع  دػع ايديؼؽ  بُٝٓد ايطً ١ هللٙ ا هٛ

ٖٓدى أث   د ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ذبؼٌٝ ايطً ١ ن ٚاسدٗتؾه   اس١ ْٜٛى ٚؾ اٟ 

 Young and Fry,2008   ٌٝست ف ايتمق١ ب. ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   ٚايدحؼ )

ط م سهشدض (  دي دط َٔ َ و١ً ا دحشدع به١ًٝ   حٓٛب 146اوند ميٞ يت٣  

(  دي دط َٔ َ و١ً اي هديٛ ٜٛض   ٚبٝٓه ْدد٥جٗد 126اوَ ٜه١ٝ   ٚنليو  

ٚحٛ  قمق١ ق١ٜٛ ب. َتتٍ ايطدي  ايرتانُٞ ٚصبديٞ او ا٠   َت ؾ١ ا ت ؾ١   

ٚسٓظِٝ ا ت ؾ١ (   نُد بٝٓه ؾ ٚقد  اي١ ب.  ً ١ ا دحشدع ٚاي هديٛ ٜٛض   

 ً ١ ا دحشدعنصبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١ ؾكط  ؼًح١  

( بت اس١ ق٢ً  ً ١ حدَت١ ايز قد٤ 5111ٚ  او  ٕ قدّ غ د ٟ ٚأبٛ طتع٠  

اشبدػ١ يهظـ   ح١ اسديتاَِٗ يًتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بد سدٝتدب 

ايك ا٥ٞ يًٓؼٛؾ اوحٓ ١ٝ   ٚأث  َدػعاة ازبٓص ٚايش١ٓ ايت اس١ٝ   ٚايه١ًٝ    

(  دي دط ٚ دي ١ط حد٤ة ايٓدد٥ى يدكٍٛ بإٔ 575بًػه   ٖلا ا سديتاّ    َٚٔ ق١ٓٝ 

ايطً ١ ٜشديتَٕٛ ٖلٙ ايتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ بت ح١ ؿتٝؿ١   متهِٓٗ َٔ 
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اسدٝتدب ايٓؼٛؾ اوحٓ ١ٝ   ٚأْ٘   سٛحت بِٝٓٗ ؾ ٚقد  اي١ إوؼد٥ٝد ستٛ  وٟ 

١ ايت اس١ٝ َٔ َدػعاة ازبٓص أٚ ايه١ًٝ   بُٝٓد رٗ ة ٖلٙ ايؿ ٚم  دػع ايشٓ

( قدّ ازب اح ٚق ٝتاة بت اس١ ق٢ً 5111 ؼًح١  ً ١ ايش١ٓ اي ابت١ ن ٚ  قدّ   

 ً ١ حدَت١ ايعَٛى يدت ف َشد٣ٛ سؿهعِٖ َد ٚ ا٤ ا ت       ؿ٤ٛ َدػعاة 

ازبٓص ٚايش١ٓ ايت اس١ٝ ٚايديؼؽ   ٚايدحؼٌٝ ايت اسٞ  ٚ  كه ٖلٙ ايت اس١ 

(  دي ١ط   ٚأٚؿحه ايٓدد٥ى وؼٍٛ أؾ ا  ايت١ٓٝ 266(  دي دط  ٚ 217ق٢ً ق١ٓٝ َٔ  

ق٢ً َشد٣ّٛ َ سؿتدط َٔ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ق٢ً ا كٝدض نً٘ ٚق٢ً مجٝع 

أبتد ٙ   نُد نظؿه قٔ ٚحٛ  أث   اٍ إوؼد٥ٞ ٜتز٣ يًجٓص ٚ ؼًح١ اإلْدث   

ٚنليو ٚحٛ  ؾ ٚم  اي١ إوؼد٥ٝد ستٛ   شد٣ٛ ايدحؼٌٝ ٚايديؼؽ ٚايش١ٓ 

ٚايش١ٓ ١ ٚ ؼًح١ حٟٚ ايدحؼٌٝ ا  سؿع   ٚربؼؽ ايتًّٛ اإلْشد١ْٝ ايت اسٝ

( بت اس١ 5111ٚ  حدَت١ ايعَٛى ْؿشٗد قدّ اسبُٛ ٟ ٚأبٛ َخ    اي ابت١ ن

( 411اسدٗتؾه ست ف اسبدح١ اىل ا ت ؾ١ ٚايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣ ق١ٓٝ َٔ  

ا سؿدع َشد٣ٛ ايدؿهع َد  دي دط ٚ دي ١ط َٔ  ً ١ اي هديٛ ٜٛض  ٚأط ة ايٓدد٥ى 

ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ايت١ٓٝ   ٚإٔ ٖٓدى قمق١    ١ٜ  اي١ إوؼد٥ٝدط ب. َشد٣ٛ 

اسبدح١ يًُت ؾ١ َٚشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     ٚمل سظٗ  أ١ٜ ؾ ٚم  اي١ ستز٣ 

( 5111 دػعاة ازبٓص ٚايديؼؽ ٚا شد٣ٛ ايت اسٞ ن ٚقدّ طدٖ. ٚاي ٜدٕ  

ً ١ اي د١ْٜٛ ايتد١َ   َت١ٜٓ اشبًٌٝ بؿًشط. يدت ف   ح١ بت اس١ ق٢ً  

اَدمنِٗ  ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ؿ٤ٛ َدػعاة ازبٓص   ٚايديؼؽ 

َٚشد٣ٛ ستًِٝ اوب ٚاوّ َٚٗٓدِٗ  ٚأرٗ ة ْدد٥جٗد بإٔ اَدمى ايطً ١ هللٙ 

ايلنٛ   ا ٗد اة بت ح١ َدٛسط١  ٚإٔ ٖٓدى ؾ ٚقدط  اي١ إوؼد٥ٝد  ؼًح١ ايطً ١ 

 ٚ ؼًح١  ً ١ ايؿ ع ايؼٓدقٞ ن

  اس١  (Aydın andCoşkun,2011  ٚ  س نٝد أح ٣ أٜتٕ ٚنشهٕٛ

ي حث َشد٣ٛ ايٛقٞ َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ قشِ ست ٜص ازبػ اؾٝد   ن١ًٝ 

(  دي دط 67ق١ٓٝ قٛاَٗد   (   Dokuz Eylül Universityَٔٚ ايرتب١ٝ جبدَت١  
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 ٚ ا٤ ا ت   َتدت ط   ٚإٔ  د . إٔ َشد٣ٛ ايٛقٞ َد ٚ دي ١ط حد٤ة ايٓدد٥ى ي

ايت اسٞن ٚحب ه  ؾ ٚم  اي١   ٖلا ايٛقٞ ستٛ   الدمؾِٗ   ازبٓص ٚا شد٣ٛ

(  َت٣ اسديتاّ  دي دة ايت اسدة ايتًٝد   نًٝدة ايرتب١ٝ 5111  اس١ قشدض  

 ت اي محٔ   يً ٓدة جبدَت١ أّ ايك ٣ مبه١ ا ه ١َ ٚحدَت١ اوَع٠ ْٛ ٠ بٓه ق

اي ٜد   ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ايمز١َ يً حث ايرتبٟٛ َٔ المٍ   اس١ ا ك  اة  

(  دي ١ َٔ  دي دة ا دحشدع ٚايتندٛ اٙ   ٚأؾد ة 171ٚسهْٛه قٝٓدٗد َٔ  

ايٓدد٥ى بإٔ ايطدي دة اسديتَٔ َٗد اة ايدكِٜٛ ايلاسٞ بت ح١ أنرب َٔ َٗد اة 

ّٝد  ايديطٝط ٚا  اق ١ ايلاس١ٝ   نُد نظؿه قٔ قتّ ٚحٛ  ؾ ٚم  اي١ إوؼد٥

 ؼًح١ ايديؼؽ ن ٚيهٔ ٖٓدى ؾ ٚقدط  ؼًح١  دي دة ايتندٛ اٙ   اسديتاّ 

 ا ٗد اة نهٌن

(   اوٚىل قدّ بٗد اشبٛايت٠ 5115نُد أح ٜه   او  ٕ ثمث   اسدة   قدّ  

ي د١ْٜٛ   ٚاي بدبت١ ٚايشًِٝ   اسدٗتؾه ست ف   ح١ اندشدب  ً ١ ا  و١ً ا

ضبدؾظ١ ح غ  ٗد اة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ٚقمقدٗد مبدػع ازبٓص 

(  دي دط 261ٚايديؼؽ اوند ميٞ ٚايدحؼٌٝ   ٚسهْٛه ق١ٓٝ ايت اس١ َٔ   

ٚ دي ١ط َٔ  ً ١ ايؼـ اي دْٞ اي دْٟٛ   ٚأطد ة ايٓدد٥ى إىل إٔ  ً ١ ا  و١ً 

ؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   بت ح١ اي د١ْٜٛ   ضبدؾظ١ ح غ ٜهدش ٕٛ َٗد اة ايد

َدٛسط١   نُد أرٗ ة قتّ ٚحٛ  ؾ ٚقدط حاة   ي١ إوؼد١ٝ٥   اندشدبِٗ هللٙ 

ا ٗد اة ستٛ   الدمؾِٗ   ازبٓص ٚايديؼؽ اوند ميٞ ن ٚاي د١ْٝ أح اٖد 

اي ؾٛع ق٢ً  ً ١ حدَت١ ايطؿ١ًٝ ايدك١ٝٓ يدحتٜت   ح١ ٚقِٝٗ بد ت ؾ١ "َد ٚ ا٤ 

ك١ مبٗد اة ا سدتتا اة يمَدحدْدة ٚسكتميٗد   ٚحيو بدسديتاّ ا ت ؾ١ٝ" ا دتً

(  دي دط ٚ دي ١ط   أب زة ايٓدد٥ى ٚقٝدط َدٛسطدط بد ٗد اة َد ٚ ا٤ 211ق١ٓٝ َٔ  

ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بد سدتتا اة يمَدحدْدة ٚسكتميٗد   ٚإٔ ٖٓدى ؾ ٚقدط إوؼد١ٝ٥ط 

١ْ به١ًٝ ايتًّٛ اإل ا ١ٜ ٚا دي١ٝ ن ب. ايهًٝدة  ؼًح١ ن١ًٝ ايتًّٛ ايرتب١ٜٛ َكد 

ٚاي دي ١ أظبزٖد ايتًٛإ يدت ف َشد٣ٛ َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب ايك ا٥ٞ يت٣  ً ١ 
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ازبدَت١ ٚقمقد٘ بديدحؼٌٝ ايك ا٥ٞ   ٚاالدمؾ٘ بدالدمؾِٗ   ايٓٛع ا حدُدقٞ 

(  دي دط ٚ دي ١ط َٔ حدَت١ 674ٚا شد٣ٛ ايت اسٞ   ٚسهْٛه ق١ٓٝ ايت اس١ َٔ   

( ٚندْه أب ز ْددحٗد 5111/5111ش. بٔ  مٍ مبشد٣ٛ اي هديٛ ٜٛض يًتدّ  اسب

إٔ َشد٣ٛ َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب يت٣  ً ١ ازبدَت١ ندٕ َدٛسطدط   ٚإٔ ٖٓدى 

قمق١ ا س دط  اي١ ب. َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب ٚايدحؼٌٝ ايك ا٥ٞ يًطً ١   ٚأْ٘   

  ٚا شد٣ٛ ايت اسٞ  سٛحت ؾ ٚم ستز٣  دػعٟ ايٓٛع ا حدُدقٞ حن /أْ ٢(

 يًطدي ن

س دٜٓه ايت اسدة اييت متهٔ اي دو دٕ َٔ ا  مع قًٝٗد   ب٦ٝدسٗد  َٔ 

(   حدَت١ ػٓتد٤ بديُٝٔ  ٖٚٞ أقتّ ايت اسدة (   إىل 5111  اس١   َدٕ    

ايت اسدة ايت ب١ٝ   او  ٕ ٚؾًشط. ٚا ًُه١ ايت ب١ٝ ايشتٛ ١ٜ   َ ّٚ ا بدي ١٦ٝ 

ن١ٝ   إىل ايت اسدة اوَ ٜه١ٝ   نُد ستدًَه أغً ١ٝ ايت اسدة َع اإلسم١َٝ ايرت

ؾ  اط ( ٚسكرتب َٓٗد وجِ ق١ٓٝ   اسدٓد اسبدي١ٝ    211 -67قٝٓدة س اٚوه ب.  

ٚسٓٛقه ٖلٙ ايتٝٓدة َٔ  ً ١ ا  و١ً اي د١ْٜٛ إىل  ً ١ اي هديٛ ٜٛض إىل  ً ١ 

يشدبك١ ا كٝدض ايلٟ   ٚاسديتَه َتظِ ايت اسدة ا ا دحشدع ٚايتندٛ اٙ

(  ٖٚٛ ايلٟ   ل   ايت اس١ Schraw&Dannison,1994 ٛ ٙ اي دو دٕ  

اسبدي١ٝ   ٚقديه َتظِ ْدد٥ى ايت اسدة ايشدبك١ بتتّ ٚحٛ  أث   دػعٟ ازبٓص 

ٚايديؼؽ   يهٔ بتـٗد أطد  إىل َشد٣ٛ َدٛسط  َدمى ايطً ١  ٗد اة 

ا ٗد اة   ايدحؼٌٝ ايتًُٞ يًطدي   ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت    ٚأث  َِٗ هللٙ

ٚطيؼٝد٘  اوَ  ايلٟ سته ايت اس١ اسبدي١ٝ يدأنٝتٙ أٚ  وـ٘ الت١َ 

 يًُت ؾ١ ن

ٚوٕ ا ت ؾ١ مل ستت غد١ٜ   وت حاسٗد   ٚأػ ح ايرتنٝز ق٢ً اسديتاّ 

ا دتًِ هللٙ ا ت ؾ١ َٚد ٚ ا٤ٖد ٖٛ ايٓدسى ايدتًُٝٞ ا طًٛب ممد  ؾع اي دو دٕ إىل 

 ّ بٗلٙ ايت اس١ ن  ايكٝد
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  مشكلة الدراسة :

سٛيتة َظه١ً ايت اس١ قٓت قٌُ اي دو .   ايدتًِٝ ازبدَتٞ ٚالربسِٗ 

ايط١ًٜٛ   ايدتدٌَ َع  ً ١ ٖلا ايدتًِٝ   َٚموظدِٗ ستْٞ َشد٣ٛ ايطً ١   

سٛرٝـ ا ت ؾ١ ٚ بطٗد مبٛاقـ سط ٝك١ٝ  ٚايدؿهع ؾٝٗد  ربدح ق ا اة ق١ًُٝ 

لا حد٤ة َظه١ً ايت اس١ اييت سدحت  بدٓت ف َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤   ٚهل ٚق١ًُٝ

ا ت   يت٣ ايطً ١   ْٗد١ٜ َ و١ً اي هديٛ ٜٛض   بتل نًٝدة حدَت١ 

وـ َٛة  ٚسكؼٞ أث  َدػعٟ حٓص ايطدي  ٚربؼؼ٘ ايتًُٞ   حيو 

 ا شد٣ٛ  ٚميهٔ إجيدزٖد بدإلحدب١ قٔ ايشؤاي. اآلسٝ. :

 ِا وساء ادلعشيف ٌذي طٍثح راِعح حضشِىخ ؟.ِا ِغتىي اٌتفىري   -1

هً خيتٍف هزا ادلغتىي تاختالف رنظ اٌطاٌة ) روىس/إناث( ،   -2

 وختصصه اٌعٍٍّ )عٍىَ طثُعُح /عٍىَ إنغانُح ( ؟.

  أهداف الدراسة :

 ايت اس١ إىل ذبكٝل اوٖتاف اآلس١ٝ : ٖلٙ سته

ٛض   بتل ست ف َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ اي هديٛ ٜ -1

 نًٝدة حدَت١ وـ َٛة ن

ذبتٜت ايؿ ٚم   َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ حدَت١  -5

وـ َٛة ق٢ً ٚؾل َدػعٟ حٓص ايطدي    حنٛ  / إْدث (   ٚايديؼؽ 

 ايتًُٞ   قًّٛ   ٝت١ٝ / قًّٛ إْشد١ْٝ ( ن
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  : أهمية الدراسة

ٚقه سكّٛ ؾٝ٘ حدَت١ سشدُت ٖلٙ ايت اس١ أُٖٝدٗد َٔ نْٛٗد سأسٞ   

وـ َٛة بدقدُد  الط١ طد١ًَ يدكِٜٛ ب اصبٗد متٗٝتاط يدطٜٛ ٖد   ٚبٗلا ؾٗٞ 

سشِٗ بإيكد٤ ايـ٤ٛ ق٢ً ْدسى ستًُٝٞ َدٛقع َٔ ٖلٙ ايرباَى ٖٚٛ َشد٣ٛ 

ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ا شدٜٛدة اوالع٠   بتل نًٝدة ازبدَت١   

يؼدْع ايك ا    ازبدَت١ قٓت سطٜٛ  ب اَى  ٚبديدديٞ سدهٕٛ ْدد٥جٗد َشدقتاط

سً ١ٝ يمدبدٖدة ايتد ١ٝ يمٖدُدّ مبد ٖلٙ ايهًٝدة ٚغعٖد   نُد سٓ ع أُٖٝدٗد 

إٔ ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ٚمتظٝدط َع ايدٛحٗدة احمل١ًٝ يمٖدُدّ بديدؿهع َٚٗد اس٘  ٚ

  يتٚ ٙ   ميدًو ا دي ج قت اة ايدؿهع قد١َط ٚايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   خبدػ١ 

سطٛ  ايؿ   ٚاجملدُع   إؿدؾ١ إىل ايٓكؽ   ايت اسدة اييت اٖدُه بت اس١ 

ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت     ازبدَتدة اي١ُٝٓٝ ن ٜٚدٛقع اي دو دٕ إٔ ٖلٙ ايت اس١ 

سدظهٌ ودؾزاط يً دو .   اي ١٦ٝ اي١ُٝٓٝ إلح ا٤   اسدة ممدث١ً ق٢ً  ً ١ 

 ّ نازبدَتدة اي١ُٝٓٝ ٚايدتًِٝ ايتد

 حدود الدراسة :

 ٜدحت  ستُِٝ ْدد٥ى ٖلٙ ايت اس١ ق٢ً َ اقد٠ احملت اة اآلس١ٝ:

اقدؼ ة ق١ٓٝ ايت اس١ ق٢ً بتل  ً ١ ا شد٣ٛ اي ابع    نًٝدة ايرتب١ٝ  -1

  ا هم ٚسكط ٣   ٚن١ًٝ ايتًّٛ اإل ا ١ٜ   ٚن١ًٝ ايتًّٛ   ٚن١ًٝ ايتًّٛ 

ٚن١ًٝ ايدُ ٜل جبدَت١ اي ١ٝ٦ٝ ٚاووٝد٤ اي ح ١ٜ   ٚن١ًٝ اآل اب   

 وـ َٛة بدزبُٗٛ ١ٜ اي١ُٝٓٝ ن

ٞ اي دْٞ َٔ ايتدّ ازبدَتٞ ح ة ايت اس١ ا ٝتا١ْٝ   ايؿؼٌ ايت اس  -5

 (ن5111/5115 

سدحت  َهْٛدة ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   بدجملد ة اي مث١ ا دـ١ُٓ   َكٝدض  -2

١   ا تدُت   ٖلٙ ايت اس (Schraw&Dannison,1994ط اٚ ٚ ٜٓشٕٛ  
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ا ت ؾ١   ٚصبدٍ َتدزب١  ٖٚٞ : صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١   ٚصبدٍ َت ؾ١

 نا ت ؾ١

 التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة :

ٕ ايدؿهع ؾٛم ا ت   َؿّٗٛ ٜتٍ ق٢ً قًُٝدة ايدؿهع إ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   :

   ٚس كٞ ايتًٝد اييت سدحهِ   سٛحٝ٘ ٚإ ا ٠ ْظد دة وٌ ا ظه١ً ٚاربدح ايك ا

ق٢ً ٚقٞ ايؿ   يلاس٘ ٚيػعٙ أثٓد٤ ايكٝدّ بد ُٗدة اييت سدطً  َتدزب١ 

يًُتًَٛدةن ٖٚٛ ْٛع َٔ اسبتٜث َع ايلاة ٚايدؿهع وٍٛ ايدؿهع قٔ   ٜل 

ُٜترب1999  ح ٚإ   ايديطٝط يأل ا٤ َٚ اق ١ سٓؿٝل اشبط١ ٚايدكِٝٝ قٓ٘    (   ٚ

 َد ايدؿهع  كٝدض ا ت ب١ ايؼٛ ٠ ؾك اة ق٢ً ايطً ١ بدسدجدبدة ٖلٙ ايت اس١

 َٔ ٚاحملشٛب١(    Schraw and Dennison, 1994ٚ ٜٓشٔ   ا ت   يظ اٚ ٚ ا٤

 ٚ ا٤ َد َكٝدض ايدؿهع ق٢ً ايطدي  قًٝٗد وؼٌ اييت ايه١ًٝ ايت ح١ المٍ

 .ا ت  

 إجراءات البحث :

 ٖتافو ٤َد٘ م ْظ اط ا شحٞاسديتّ اي دو دٕ ا ٓٗى ايٛػؿٞ  ِنهذ اٌثحج :

 ن ايت اس١

  جمتمع الدراسة وعينتها :

سهٕٛ صبدُع ايت اس١ َٔ مجٝع  ً ١ ا شد٣ٛ اي ابع   نًٝدة حدَت١ 

ّ(   ٚاي ديؼ 1115/5112وـ َٛة   ايؿؼٌ ايت اسٞ اي دْٞ َٔ ايتدّ ازبدَتٞ  

 قت ِٖ نُد سجًد٘ سجمة اإل ا ٠ ايتد١َ يًك ٍٛ ٚايدشجٌٝ            (  دي دط

ي ١ط ن ٚاالدعة طت ١   اس١ٝ ٚاوت٠ َٔ  ً ١ ٖلا ا شد٣ٛ   ايهًٝدة اآلس١ٝ : ٚ د

ايتًّٛ   ٚ اآل اب   ٚايتًّٛ اإل ا ١ٜ   ٚاي ٓدة  ٚ ايدُ ٜل   ٚايتًّٛ اي ١ٝ٦ٝ 

ٚاووٝد٤ اي ح ١ٜ   ٚايرتب١ٝ بد هم   ٚايرتب١ٝ بشكط ٣ بديط ٜك١ ا دٝش ٠ ن 
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ت اس١ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ( سٛزع ق١ٓٝ اي1ٜٚ . ازبتٍٚ  قِ  

   مب/ دي دة(  ٚايديؼؽ ايتًُٞ   قًّٛ إْشد١ْٝ/قًّٛ   ٝت١ٝ ( :
 

 ايتًُٞ:س١ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ٚايديؼؽ ( سٛزع ق١ٓٝ ايت ا1ازبتٍٚ  قِ  

 ٞاإلمجدي ايتت  ا شدٜٛدة ا دػع

 ازبٓص
  151  مب

 97  دي دة 512

ايديؼؽ 

 ايتًُٞ

  116 قًّٛ إْشد١ْٝ

 114 قًّٛ   ٝت١ٝ 512

 

  أداة الدراسة :

إٔ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ٖٛ سؿهع   ايدؿهع   أٟ ٖٛ ٚقٞ  االًٞ  مبد

ٚيٝص إح ا٤ّ ردٖ ٜدط   ؾكت ٜهٕٛ ايؿ   ْؿش٘ غدي دط يٝص ق٢ً ٚقٞ بٗلا اإلح ا٤ 

ؾُ مط اْدظد  ايطدي  ق ٌ اإلحدب١ قت ٜهٕٛ بش   حًٗ٘ بدإلحدب١ ٚقت ٜهٕٛ  يٝمط 

ٜكدض ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت    ق٢ً َ احتد٘ ٚسٓظُٝ٘ شبطٛاة سؿهعٙ   يليو

قد ٠ قٔ   ٜل ا سدت ٍ قًٝ٘ َٔ المٍ أ ا٤ ايطدي    أٚ سكتٜ ٙ بٛسد ١ 

ٌَ   ٖلٙ ايت اس١ إح اقدُت اي دو دٕ َكٝدض  َكدبًد٘ أٚ سؤاي٘   ٖٚلا َد ُقُ

 ,Schraw and Dennisonايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   ايلٟ أقتٙ ط اٚ ٚ ٜٓشٕٛ  

( ؾك ٠   سدٛزع   ثمث١ صبد ة نُد أطد  25ٕ َٔ  (   ايلٟ ٜدهٛ 1994

 ( ٖٚٞ :  5111ا دـ١ُٓ   ازب اح ٚق ٝتاة  Kumar, 1998نَٛد  

صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١ : ٜٚدتًل بكت ٠ ا دتًِ ق٢ً ايديطٝط ٚايدكِٝٝ    -1

  28  52  57  52  55   51  11  9   6  8  7  1( ؾك ٠   ٖٚٞ ايؿك اة   51ٜٚـِ  

 (ن 25  21  21  79  77  72  75  71  26
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صبدٍ َت ؾ١ ا ت ؾ١ : ٚخيدؽ بأْٛاع ا ت ؾ١   ايدك ٜ ١ٜ  ٚاإلح ا١ٝ٥    -5

  58  51  16  14  18  12  11  4   2  2( ؾك ٠ أ قدَٗد :   18ٚايظ  ١ٝ(   ٚؾٝ٘  

 ( ن 22  22  25  21  59  54

 ٠ ا تًَٛدة صبدٍ َتدزب١ ا ت ؾ١ : ٜٚدـُٔ ا سرتاسٝجٝدة َٚٗد اة أ ا -2

  24  27  21  56  19  17  12  15  5غعٖد   ٚسٓطٟٛ ذبد٘ ايؿك اة اآلس١ٝ :   

 (ن  76  74  78  72  71  29

ٖتتلا ا كٝتتدض استتديتَد٘   استتدة قتٜتتت٠   ب٦ٝتتدة غ بٝتت١ ٚق بٝتت١ ٚس نٝتت١        

(   ٚستتتتتتتتتتتدٝٛا ة ٚآالتتتتتتتتتتت ٜٔ 5114َٚٓٗتتتتتتتتتتتد   استتتتتتتتتتتدة نتتتتتتتتتتتٌ َتتتتتتتتتتتٔ : ا تتتتتتتتتتتتْٞ   

 Stewart,etal,2007)  ٓٚنٛس ٛٗCoutinho,2007 )   ْٟٜٚٛى ٚؾ اYoung 

and Fry,2008    ٚأٜتتتتتتتٕ ٚنٛستتتتتتهٔ    س نٝتتتتتد   )F.Aydın, and 

M.Coşkun,2011    5111(   ٚاسبُتتٛ ٟ ٚأبتتٛ َتتخ   5111(   ٚازبتت اح ٚق ٝتتتاة   )

( إٔ ٖتتتلٙ ايكد٥ُتت١  ا كٝتتتدض ( ستتتتت َتتٔ أؾـتتتٌ ايكتتتٛا٥ِ   112 ؾ1992ٚقتتدٍ ْؼتتت    

  اسٗد نا دٛاؾ ٠ يظُٛيٝدٗد ٚ ق١ ق د

 

  خطوات تكييف املقياس للبيئة اليمنية :

قدَد اي دو دٕ مب احت١ ايٓشي١ اوػ١ًٝ يًُكٝتدض   ٚايٓشتي١ ايت بٝت١ ايتيت     

(   ٚإقتتد ٠ 5111ٚاسبُتتٛ ٟ ٚأبتتٛ َتتخ  (   5111  قدزبدٗتتد   استتيت ازبتت اح ٚق ٝتتتاة 

 س مج١ بتل ايؿك اة   َع ا  احت١ ايًػ١ٜٛ ايت ب١ٝ َٔ ق تٌ أستددح َديؼتؽ     

ايًػتتت١ ٚايٓحتتتٛ ايت بتتتٞ بكشتتتِ ايًػتتت١ ايت بٝتتت١ بهًٝتتت١ اآل ابن ٚيًدأنتتتت َتتتٔ ػتتتتم  

ا كٝتتدض حتت ٣ استتدي اج ػتتتم احملهُتت. بتتت   ايؼتتٛ ٠ اإلظبًٝزٜتت١ َتتع ايؼتتٛ ٠   

ظبًٝز١ٜ ٚايرتب١ٝ ٚقًِ ايٓؿص ( ضبهُدط َٔ ا يدؼ.   ايًػ١ اإل15ا ت ب١ ق٢ً  

َٓدستت ١ ػتتٝدغ١ ايؿكتت اة  ٚا ٓتتدٖى بهًٝتتدة حدَتتت١ وـتت َٛة  ٚقتتت أمجتتتٛا قًتت٢    

ٚس مجدٗتتتد  ٚمت ًٝتتتٗد جملتتتد ة ا كٝتتتدض َتتتع إبتتتتا٤ بتتتتل ا ًحٛرتتتدة يدؼتتتٜٛ           

 ايرتمج١ ايت ب١ٝ يٛؿٛح ا ت٢ٓ ا طًٛب َٓٗدن
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 cronbach ٣ اقدُد  َتدَتٌ ن ْٚ تدأ أيؿتد     ٚ سدي اج َتدٌَ اي  دة ح

Alpha        ْ ًٞ ( ي  تتتدة ا سشتتتدم ايتتتتاالًٞ يؿكتتت اة ا كٝتتتدض   وْتتت٘ نُتتتد سظتتتع ْتتتد

 Nunnally,1967,p230    ٜتتزٚ  اي دوتتث بدكتتتٜ  حٝتتت يً  تتدة   أغًتت  ا ٛاقتتـ )

ايتيت حيدتدج ؾٝٗتتد إىل َت ؾت١ اسشتدم ايؿتت   َتٔ ؾكت ٠ إىل أالتت ٣ ن ٚحيتو بدط ٝكتت٘        

قًتت٢ قٝٓتت١ َتتٔ  ً تت١ ربؼتتؽ َتًتتِ صبتتدٍ ا حدُدقٝتتدة بهًٝتت١ ايرتبٝتت١ بتتد هم       

ٌ قًت٢ ايٓحتٛ ايتلٟ ٜٛؿتح٘     (  دي تدط ٚ دي ت١ط   ٚقتت بًتؼ ٖتلا ا تدَت      56َه١ْٛ َٔ   

 ( اآلسٞ:5ازبتٍٚ  قِ  

 ( ق١ُٝ َتدَمة ث دة ايدجدْص ايتاالًٞ و ا٠ ايت اس5١ازبتٍٚ  قِ  

 ق١ُٝ ن ْٚ دأ أيؿد اجملدٍ

 18497 سٓظِٝ ا ت ؾ١

 18672 َت ؾ١ ا ت ؾ١

 18465 َتدزب١ ا ت ؾ١

 18647 ايتدّ

  

 سٛػًه إيٝٗد إح ا٤اة اي  دة ٖٚلٙ ا تدَمة  ق ٜ ١ َٔ ق١ُٝ ا تدَمة اييت

يًت اسدة اوحٓ ١ٝ ٚايت ب١ٝ   ٚهللا ؾٗٞ َٓدس ١ ٚندؾ١ٝ وغ ا  ٖلٙ ايت اس١   

ٚبتتتليو ستتتتت ٖتتتلٙ او ا٠ حتتتدٖز٠ يًدط ٝتتتل ن ٚيًدط ٝتتتل ٚؿتتتته ايؿكتتت اة ا هْٛتتت١  

( ؾكت ٠ط قًت٢ َكٝتدض يٝهت ة اي مثتٞ    ا٥ُتدط   أوٝدْتدط   ْتد  اط (          25يأل ا٠  ٚقتت ٖد   

(  ٚهللا سهٕٛ أق٢ً   ح١ حيؼٌ قًٝٗد  1  5  2ه ٖلٙ ايدكتٜ اة ايت حدة  ٚأقطٝ

(   حت١ ن ٚيدحتٜتت َشتد٣ٛ ايتدؿهع َتد      25(   ح١   ٚأ ْدٖتد ٖتٞ    128ايطدي  ٖٞ  

ٚ ا٤ ا تتتت   يتتتت٣  ً تتت١ ايتٝٓتتت١ قًتتت٢ َشتتتد٣ٛ ا كٝتتتدض بهدًَتتت٘ مت اقدُتتتد  ثمثتتت١   

 َشدٜٛدة هللا ايدؿهع ق٢ً ايٓحٛ اآلسٞ :
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 ( 688888ؿهع َد ٚ ا٤ َت   ؿتٝـ ٜهٕٛ أقٌ َٔ  َشد٣ٛ س (1

 (1518222-688888قٓتَد ٜهٕٛ ب.   َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َدٛسط (5

 ( ن 1518222َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َ سؿع إحا ندٕ أق٢ً َٔ    (2

ٚيدحتٜتتت َشتتد٣ٛ ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   قًتت٢ َشتتد٣ٛ ايؿكتت اة ٜهتتٕٛ ايدؿشتتع    

 ٓٝـ اآلسٞ: ق٢ً ٚؾل    ايدؼ

 (ن 18888َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   ؿتٝـ إحا ندٕ ا دٛسط أقٌ َٔ    (1

 (ن 58222 -18888َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َدٛسط قٓتَد ٜهٕٛ ب.    (5

 ( ن 58222َشد٣ٛ سؿهع َد ٚ ا٤ َت   َ سؿع إحا ندٕ أق٢ً َٔ   (2

  املعاجلات اإلحصائية :

َٔ ايتٝٓت١   حانت ٠ اسبدستٛب ٚبٛستد ١     أ الٌ اي دو دٕ اي ٝدْدة ا دحؼ١ً 

(  ستتتدي اج ا تتتتدَمة  SPSSب ْتتتدَى اسبزَتتت١ اإلوؼتتتد١ٝ٥ يًتًتتتّٛ ا حدُدقٝتتت١  

 اآلس١ٝ:

ا دٛسط اسبشدبٞ يت حدة أؾ ا  ايت١ٓٝ ق٢ً ؾك اة ا كٝدض ٚاعب اؾٗد  (1

 ا تٝد ٟن

يتٝٓد. َشدكًد.  ت ؾ١   ي١ ايؿ ٚم ب. َدٛسطدة ( T,testاالد د   ة    (5

 ؾ ا  ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ٚايديؼؽ ايتًُٞ نأ

يدحتٜت   ح١ ث دة  (  cronbach Alphaق١ُٝ َتدٌَ ن ْٚ دأ ايؿد    (2

 ا سشدم ايتاالًٞ يؿك اة ا كٝدض ن
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  نتائج الدراسة :

ِاا ِغاتىي اٌاتفىري ِاا وساء ادلعاشيف      :   ْؼ٘ قٔ ايشؤاٍ اوٍٚ ايلٟ يإلحدب١

قتدّ اي دو تدٕ بدستدي اج ا دٛستطدة اسبشتدب١ٝ       ( ن؟ ٌذي طٍثح راِعح حضشِىخ

ٚا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ يدكتٜ اة إحدبتدة أؾت ا  ايتٝٓت١ قتٔ ؾكت اة َكٝتدض ايتدؿهع        

َتد ٚ ا٤ ا تت   قًت٢ ٚؾتل صبتتد ة َكٝتدض ايتدؿهع ٚ ا٤ ا تت   ا شتديتّ   ٖتتلٙ         

 ( اآلسٞ :2ايت اس١ ٖٚٞ َشط ٠   ازبتٍٚ  قِ  

 

 شد٣ٛ ايدؿهع ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل ا كٝدض ٚصبد س٘( 2َازبتٍٚ  قِ  

 اجملدٍ
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

ايٓش ١ 

 ا ١ٜٛ٦
 اي س ١

َشد٣ٛ 

 ايدؿهع

سٓظِٝ 

 ا ت ؾ١
 َدٛسط اي د١ْٝ 18459 88112 728921

َت ؾ١ 

 ا ت ؾ١
 َدٛسط اوٚىل 18487 28158 288847

َتدزب١ 

 ا ت ؾ١
 َدٛسط اي دي ١ 18412 28912 258122

- 18428 128124 1178426 ايتدّ  َدٛسط -

 

ٚ ت ؾ١ سكتٜ اة أؾ ا  ايت١ٓٝ  شدٜٛدة سؿهعِٖ َد ٚ ا٤ ا ت   ق٢ً ٚؾل 

     ( اآلسٞ : 7 ازبتٍٚ  قِ   ايؿك اة ٚايكد١ُ٥ بهدًَٗد ْت ؿٗد  
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 تٝد ١ٜ ق٢ً َشد٣ٛ ؾك اة ا كٝدض( ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ٚا عب اؾدة ا 7ازبتٍٚ  قِ  

قِ
ي 

ا
 

 ا ٗد ٠
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

َشد٣ٛ 

 ايدؿهع

 َدٛسط 88112 728921 أٚ  : صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١ :

 َدٛسط 18242 58251 أسأٍ ْؿشٞ بظهٌ َده  : ٌٖ أوكل أٖتا ؟ 1

 طَدٛس 18866 58549 أْظِ ٚقيت يًحؼٍٛ ق٢ً زَٔ ندف يًدتًِ 5

2 
أؾه    َد جي  قًٞ ستًُ٘ ق ٌ اي ت٤   أ١ٜ 

 ١َُٗ ن
 َدٛسط 18811 18422

 َدٛسط 18417 58184 أؿع أٖتاؾدط الدػ١ ق ٌ إٔ أبتأ   ا ١ُٗن 7

2 
أس د أ   ٚقه ستًُٞ و. أٚاح٘ َتًَٛدة 

 ١َُٗ ن
 َدٛسط 18411 58121

8 
أسدٍ ْؿشٞ : ٌٖ ٚؿته   اسبش دٕ 

  ظه١ً ؟اشبٝد اة ا يدًؿ١ سبٌ ا
 َدٛسط 18412 58152

4 
أقّٛ مب احت١  ٚ ١ٜ ; وٕ حيو ٜشدقتْٞ ق٢ً 

 ؾِٗ ايتمقدة ا ١ُٗ
 َدٛسط 18421 58177

 َ سؿع 18897 58268 أسأٍ ْؿشٞ أس١ً٦ وٍٛ ايك ا  ق ٌ اربدحٙ 6

9 
أؾه  بط ا٥ل َدتت ٠ سبٌ ا ظه١ً ثِ أالدد  

 ايط ٜك١ اوؾـٌ ن
 َدٛسط 18465 58196

 َدٛسط 18888 18849 د ستًُد٘ بتت إْٗد٤ ١َُٗ ايدتًِأشبؽ َ 11

11 
أ ً  ا شدقت٠ َٔ اآلال ٜٔ قٓتَد   أؾِٗ 

 ط٦ٝد
 َ سؿع 18821 58277

15 
أسدٍ ْؿشٞ قٔ َت٣ إظبدزٟ  يألٖتاف 

 قٓتَد أْٗٞ ا ١ُٗ
 َدٛسط 18896 58197

12 
أسدٍ ْؿشٞ بتت وٌ ا ظه١ً : ٌٖ ؾه ُة   

 نٌ اشبٝد اة سبًٗد ؟
 َدٛسط 18412 18951

17 
ًّد يًٓؽ ; شدقتسٞ  أسديتّ طبطططد سٓظُٝ

   ايدتًِ
 ؿتٝـ 18419 18244
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 َ سؿع 18868 58756 أق أ ايدتًُٝدة بتٓد١ٜ ق ٌ اي ت٤   ا ١ُٗ 12

18 
أسدٍ ْؿشٞ قٔ قمق١ َد أق ؤٙ اآلٕ مبد أق ؾ٘ 

 سدبكد
 َدٛسط 18421 58192

 َدٛسط 18826 58145 ا س دىأقٝت سكِٜٛ اؾرتاؿدسٞ قٓتَد أقع    14

16 
أ  ح ق٢ً ْؿشٞ أس١ً٦ قٔ ػح١ قًُٞ   

 أثٓد٤ ستًُٞ أطٝد٤ حتٜت٠
 َدٛسط 18412 58574

19 
أسدٍ ْؿشٞ قٓتَد اْٗٞ ا ١ُٗ : ٌٖ ستًُه َد 

َّ ستًُ٘ ؟  جي  قً
 َ سؿع 18822 58245

51 
أ احع ا تًَٛدة ازبتٜت٠ قٓتَد سهٕٛ غع 

 ٚاؿح١
 َ سؿع 18212 58415

 َ سؿع 18248 58415 أقٝت ايك ا٠٤ قٓتَد أحت ْؿشٞ َ س هد 51

 َدٛسط 28158 288847 ثدْٝد : صبدٍ َت ؾ١ ا ت ؾ١ :

1 
أودٍٚ اسديتاّ اسرتاسٝجٝدة س ل إٔ 

 اسديتَدٗد   َُٗدة َدؿ١ٝ ن
 َدٛسط 18862 58184

 َ سؿع 18847 58222 أ  ى ْكدط ايك٠ٛ ٚايـتـ   قت اسٞ ايتك١ًٝ 5

 َ سؿع 18281 58875 أ ا٥ٞ بتتَد أْٗٞ ا الد د أق ف  2

7 
أق ف ا تًَٛدة اون   أ١ُٖٝ َٔ ب. 

 ا تًَٛدة اييت جي  ستًُٗد
 َ سؿع 18847 58227

2 
أستًِ بظهٌ أؾـٌ قٓتَد سهٕٛ يتٟ َتًَٛدة 

 وٍٛ َٛؿٛع ايدتًِ
 َ سؿع 18299 58819

 َدٛسط 18819 58119 أق ف َد ٜدٛقع َين اوسددح ستًُ٘ 8

 َدٛسط 18819 58128 أحٝت سلن  ا تًَٛدة 4

6 
أسديتّ اسرتاسٝجٝدة ستًِ طبدًؿ١ حبش  

 َٛقـ ايدتًِ
 َدٛسط 18842 18952

 َدٛسط 18842 58547 أذبهِ   نٝؿ١ٝ إٔ أستًِ حٝتا 9

11 
 أوث ْؿشٞ ق٢ً ايدتًِ و. أوددج إىل حيو

 
 َ سؿع 18821 58245
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11 
َّ  أقًِ ا سرتاسٝجٝدة اييت جي  قً

 اسديتاَٗد قٓتَد أ  ض ن
 َدٛسط 18866 58581

15 
َّ يدتٜٛل  أسديتّ ْكدط ايك٠ٛ ايتك١ًٝ يت

 ؿتؿٞ ن
 َ سؿع 18829 58268

 َ سؿع 18242 58821 أ نز ق٢ً َت٢ٓ ٚأ١ُٖٝ ا تًَٛدة ازبتٜت٠ 12

17 
أوهِ بظهٌ حٝت ق٢ً َشد٣ٛ ؾُٗٞ  د 

 ستًُد٘ ن
 َ سؿع 18821 58279

12 
د إسرتاسٝجٝدة ستًِ أحت ْؿشٞ َشديتَ

 َؿٝت٠ بظهٌ سًكد٥ٞ  ن
 َدٛسط 18851 18692

18 
أق ف َد٢ سهٕٛ اإلسرتاسٝج١ٝ اييت 

 أسديتَٗد  أن   ؾدق١ًٝن
 َدٛسط 18881 18977

 َدٛسط 28912 258122 ثدي د : صبدٍ َتدزب١ ا ت ؾ١ :

1 
أؿع بد قد د  بتا٥ٌ َدتت ٠ سبٌ ا ظه١ً ق ٌ 

 إٔ أحٝ  ن
 سطَدٛ 18891 58192

 َدٛسط 18294 58121 أْد أحٝت سٓظِٝ  ا تًَٛدة 5

 َ سؿع 18821 58271 أ نز بظهٌ ٚاٍع ق٢ً ا تًَٛدة ا ١ُٗ 2

 َدٛسط 18861 58552 يتٟ ٖتف َت. يهٌ إسرتاسٝج١ٝ أسديتَٗد 7

2 
أسدٍ ْؿشٞ بتت إٔ أْٗٞ ا ١ُٗ: ٌٖ ٖٓدى 

   ٜك١ أسٌٗ سبٌ ا ظه١ً ؟
 َدٛسط 18411 58214

8 
ْؿشٞ أوًٌ ؾٛا٥ت اإلسرتاسٝجٝدة    أحت 

 أثٓد٤ ايت اس١ ن
 َدٛسط 18881 18915

4 
أؿع أَ ١ً َٔ سًكد٤ ْؿشٞ زبتٌ ا تًَٛدة 

 حاة َت٢ٓ
 َدٛسط 18424 18667

 َدٛسط 18454 58512 أسٛقـ بدْدظدّ يهٞ أسؿحؽ اسدٝتدبٞ 6

9 
أ سِ ػٛ ا ٚ سَٛد بٝد١ْٝ  شدقتسٞ ق٢ً 

 ايؿِٗ   أثٓد٤ ايدتًِ
 ؿتٝـ 18822 18218

11 
أودٍٚ إٔ أػٛؽ ا ت ؾ١ ازبتٜت٠ بًػيت 

 اشبدػ١
 َدٛسط 18454 18847
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11 
أغع إسرتاسٝجٝدسٞ قٓتَد   أسدطٝع ؾِٗ 

 ا ٛؿٛع بظهٌ حٝتن
 َدٛسط 18888 58151

 َ سؿع 18418 58277 أْظِ ٚقيت إلظبدز أٖتا  بظهٌ أؾـٌن 15

12 
أستًِ بظهٌ أنرب قٓتَد أنٕٛ َٗدُد 

 ؿٛعبد ٛ
 َ سؿع 18221 58849

17 
أودٍٚ سكشِٝ ١َُٗ ايدتًِ إىل الطٛاة 

 ػػع٠ يدشٌٗٝ ستًُٞن
 َدٛسط 18416 18621

12 
أ نز   أثٓد٤ ستًُٞ ق٢ً ا ت٢ٓ ايتدّ أن   

 َٔ َت ؾ١ ايدؿدػٌٝ
 َدٛسط 18881 58179

 َدٛسط 128124 1178426 ا دٛسط ايتدّ ق٢ً ؾك اة ا كٝدض

 

( إٔ َشد٣ٛ ايتدؿهع َتد ٚ ا٤   7( ٚ قِ  2زبتٚي.  قِ   ٜد . َٔ ايٓظ  اىل ا

ا ت   يطً ت١ قٝٓت١ ايت است١ بت حت١ َدٛستط١  اح بًتؼ ا دٛستط ايتتدّ يدكتتٜ اسِٗ          

( بٓشتتت ١ 128124ف َتٝتتتد ٟ قتتتت ٙ  ( بتتتدعب ا1178426قًتتت٢ ؾكتتت اة ا كٝتتتدض نًتتت٘   

د ة ( َتتٔ ايت حتت١ ايهًٝتت١   ٚاقرتبتته َتتٔ ٖتتلٙ ايٓشتت ١ سكتتتٜ اسِٗ قًتت٢ صبتت  18428 

(  ًٜٝت٘ صبتدٍ   18487ا كٝدض   ؾهدٕ صبدٍ َت ؾ١ ا ت ؾ١   ايرتسٝ  اوٍٚ بٓش ١  

(   ٚ  اوالتتع حتتتد٤ صبتتدٍ َتدزبتتت١ ا ت ؾتت١ بٓشتتت ١    18459سٓظتتِٝ ا ت ؾتت١ بٓشتتت ١    

( ؾكتت ٠ َتتٔ ؾكتت اة  22( إٔ ٖٓتتدى  7(   ٜٚدتت . َتتٔ َموظتت١ ازبتتتٍٚ  قتتِ    18412 

 سدٕ ( ق٢ً سكتٜ  ؿتتٝـ   بُٝٓتد بًتؼ    ا كٝدض وؼًه ق٢ً سكتٜ  َدٛسط   ٚ ؾك

( ؾكتت ٠ ؾكتتط ن أٟ إٔ أن تت  َتتٔ ثً تتٞ 14قتتت  ايؿكتت اة ايتتيت ْديتته سكتتتٜ  َ سؿتتع  

ؾك اة ا كٝدض أقطٝه سكتٜ  َدٛستط ٚؿتتٝـ ن ٚنتٌ ٖتلٙ ايٓشت  ٚا دٛستطدة       

 سط١ َٔ ايدؼٓٝـ ا تدُت نسكع   ا  س ١ ا دٛ
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دٝج١ اييت سؤط  َشد٣ّٛ َدٛسطدط َٔ ايتدؿهع َتد ٚ ا٤ ا تت   سدؿتل     ٖٚلٙ ايٓ

ٔ ٚستدٝٛا ة     (Coutinho,2007َع ْدد٥ى   اسدة نٌ َٔ : نٛسٓٗٛ      ٚآالت ٜ

Stewart,etal,2007)   5111(   ٚطتتدٖ. ٚ ٜتتدٕ   5111(   ٚغ تتد ٟ ٚأبتتٛ طتتتع٠   )

ٔ  Aydın and Coşkun, (2011 ٚأٜتتٕ ٚنٛستهٔ    (   5115    ٚاشبٛايتت٠ ٚآالت ٜ

( ناييت أؾد ة بدٕ اسديتاّ ايطً ١   قٝٓدسٗتد  تد   5115(  ٚايتًٛإ  5115ٚاي ؾٛع   

ٚ ا٤ ا ت ؾ١ بت ح١ َدٛسط١ نٚسؤنت ٖتلٙ ايٓدٝجت١ َدسٛػتٌ إيٝت٘ سَٛتدض ٚزًَٝت٘       

 Thomas, and Barksdale,2000        بتإٔ  ً ت١ ازبدَتت١ أرٗت ٚا منتٛاط قًتٝمط " :)

    ٚمل ٜشتتديتَٛا َتتتت ؾدِٗ َتتد ٚ ا٤ ا ت ؾٝتتت١       صبتتدٍ ايتتٛقٞ َتتتد ٚ ا٤ ا تتت    

(   ايشتتتٛ ١ٜ ايتتيت 5114  استت١ ايكتت ا٠٤ " ن نُتتد سدؿتتل َتتع ْدٝجتت١   استت١ ا تتتْٞ   

أطتتد ة إىل إٔ  دي تتدة حدَتتت١ أّ ايكتت ٣ ميتتدًهٔ َتتتت ط   صبتتدٍ َت ؾتت١ ا ت ؾتت١      

ديٝت١ ن   أق٢ً َٔ َتتهلٔ   صبدٍ سٓظِٝ ا ت ؾ١   ٖٚٛ َد ٚػًه إيٝت٘   استدٓد اسب  

( أرٗت ة  5111(   ٚاسبُتٛ ٟ ٚأبتٛ َتخ     5111يهٔ ْدد٥ى   اسيت ازبت اح ٚق ٝتتاة    

 َشد٣ّٛ َ سؿتد َٔ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ازبدَتدة ن

ٜٚ ٣ اي دو دٕ بإٔ ٖلٙ ايٓدٝج١ َٓطك١ٝ  ٚقت سهٕٛ ايدكتٜ اة اسبكٝك١ٝ 

ٌ َٔ ٖلٙ ايدكتٜ اة  شد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣  ً ١ ايت١ٓٝ أق

ا ْط دق١ٝ ٚايدأث ١ٜ(  قٓت ق ا٠٤ ٚاقع ايدتًِٝ ازبدَتٞ   ايُٝٔ ايكد٥ِ ق٢ً 

حتٍٚ   اسٞ َٜٛٞ َز وِ بدحملدؿ اة ايدًك١ٝٓٝ   ٚا لن اة ا يدؼ ٠ اييت   

سرتى يًُدتًِ ؾ ػ١ اي حث قٔ ا ت ؾ١ َٚتدزبدٗد ٚايدؿهع ؾٝٗد   ٜٚكٍٛ 

٠   ازبدَتدة بٓكٌ ا ت ؾ١ إىل  مبِٗ   ٚ  ( ٜهدؿٞ اوسدسل5117وٝت  

ٜظ نِٖٛ   ايدٛػٌ إيٝٗد   مبت٢ٓ أِْٗ   ٜدٝحٕٛ يطً دِٗ ؾ ػ١ اسديتاّ 

َٗد اة ايدؿهع ايتًٝد ٚايدؿه ن ٖٚٛ َد ٜٓط ل ندَم ق٢ً ٚاقع حدَتدسٓد 

 اي١ُٝٓٝ  ن
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دمف ٌٖ خيدًـ ٖلا ا شد٣ٛ بدال :" ٚيإلحدب١ قٔ ايشؤاٍ اي دْٞ ايلٟ ْؼ٘

تًُٞ  قًّٛ   ٝت١ٝ /قًّٛ حٓص ايطدي    مب/ دي دة(   ٚربؼؼ٘ اي

( ؟ن قدّ اي دو دٕ بدسدي اج ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ٚا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ إْشد١ْٝ

يدكتٜ اة أؾ ا  ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل َدػعٟ ازبٓص ٚايديؼؽ ايتًُٞ   ٖٚٞ 

 ( اآلسٝ. : 8( ٚ  2َشط ٠   ازبتٚي.  قُٞ   

 ( ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ٚا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ يدكتٜ اة ايت١ٓٝ ق٢ً ٚؾل ازبٓص2  قِ ازبتٍٚ 

 ا عب اف ا تٝد ٟ ا دٛسط اسبشدبٞ ايتت  ا دػع

 128991 1128582 151 ايطمب

 118491 1178118 97 ايطدي دة

 128124 1178426 512 اإلمجدٍ

َدٛستتطٞ سكتتتتٜ اة   ( ايدكتتتد ب ايٛاؿتتح بتتت.  2ٜموتت   َتتٔ ازبتتتتٍٚ  قتتِ      

ايطتتتمب ٚايطدي تتتدة   َشتتتد٣ٛ سؿهعٖتتتِ َتتتد ٚ ا٤ ا تتتت     ٚ ت ؾتتت١ ٚحتتتٛ    يتتت١    

يتٝٓتتتتد.  ( T, testإوؼتتتتد١ٝ٥ يًؿتتتت م بتتتت. ا دٛستتتتط. حتتتت ٣ استتتتديتاّ   ة      

 ( اآلسٞ: 8َشدكًد.   ٚسظٗ  ْدد٥ى ٖلا ا الد د  َشط ٠    ازبتٍٚ  قِ   

 

  ت ؾ١   ي١ ايؿ م ب. ا دٛسط. ق٢ً ٚؾل ازبٓص( ْدد٥ى االد د    ة(  8ازبتٍٚ  قِ  

 ايتت  ا دػع
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

  حدة 

 اسب ١ٜ

ق١ُٝ 

  ة(

َشد٣ٛ 

 ايت ي١

 18251 18877 512 128991 1128582 151 ايطمب

 118491 1178118 97 ايطدي دة

 128124 1178426 512 اإلمجدٍ
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( ٜد . قتتّ ٚحتٛ  ؾ قتدط حا     8االد د   ة (   ازبتٍٚ  قِ   بديٓظ  إىل ْدد٥ى 

( بتتتت. َدٛستتتتطٞ سكتتتتتٜ اة ايطتتتتمب     α =1812  يتتتت١ إوؼتتتتد١ٝ٥ قٓتتتتت َشتتتتد٣ٛ     

ٚايطدي تتدة  شتتد٣ٛ سؿهعٖتتِ َتتد ٚ ا٤ ا تتت   ستتتٛ  إىل حٓشتتِٗ ن ٜٚ حتتع اي دو تتدٕ 

   ٚ   ٖلٙ ايٓدٝج١ إىل إٔ ايطً ١ ٚايطدي دة خيـتٕٛ يًرباَى ايدت١ًُٝٝ ْؿشتٗد 

قدقدة ٚاوت٠     ؾؼٌ بِٝٓٗ   ٖٚتلا ٜدتٝح يًجٓشت. ايؿت ؾ ايدتًُٝٝت١ ْؿشتٗد         

( " إٔ اي تتدو . ٜظتتعٕٚ إىل إٔ ايؿتت ٚم  5112ٚنتتليو ْشتتدتٍ بكتتٍٛ ازبزا٥تت ٟ   

بتت. ايتتلنٛ  ٚاإلْتتدث   َٗتتد اة َتتد ٚ ا٤ ا ت ؾتت١ سهتتٕٛ ٚاؿتتح١ بظتتهٌ نتت ع يتتت٣   

ا َتتد سٓتتتتّ ٖتتلٙ ايؿتت ٚم نتترب   ٚنت عّ او ؿتدٍ   ٚسدـتتد٤ٍ   ا  اوتتٌ ايشتت١ٝٓ او 

بتت. ايتتلنٛ  ٚاإلْتتدث َتتٔ  تتمب ازبدَتتت١ "ن ٖٚتتلٙ ايٓدٝجتت١ سدؿتتل َتتع ْدتتد٥ى نتتٌ  

(   أّ ايكت ٣ ايتيت أرٗت ة اَدمنتدط     5114ايت اسدة ايشدبك١ قتتا   استدة ا تتْٞ     

هتتتٕٛ سٓظتتتِٝ ا ت ؾتتت١   بُٝٓتتتد ٜدؿتتتٛم   أنتتترب يًطدي تتتدة  تتتد ٚ ا٤ ا ت ؾتتت١ نهتتتٌ  ٚ    

َُايطمب   ( ايتيت أطتد ة إىل   5111هٕٛ ا ت ؾ١ وٍٛ ا ت ؾت١   ٚازبت اح ٚق ٝتتاة      

( اييت حد٤ة ْدد٥جٗد  ؼًح١ ايطتمب  5111ؾ ٚم  ؼًح١ اإلْدث   ٚطدٖ. ٚ ٜدٕ  

 ايلنٛ ن

َد خيتؽ االتدمف َشتد٣ٛ ايتدؿهع َتد ٚ ا٤ ا تت   بتدالدمف ربؼؼتدة          أَد

 استت١ ؾهدْتته ايٓدتتد٥ى نُتتد  ً تت١ نًٝتتدة حدَتتت١ وـتت َٛة ا ُتت ً.   قٝٓتت١ ايت 

 ( اآلسٞ : 4ٜٛؿحٗد ازبتٍٚ  قِ  

( ا دٛسطدة اسبشدب١ٝ ا عب اؾدة ا تٝد ١ٜ ق٢ً ٚؾل َدػع ايديؼؽ 4ازبتٍٚ  قِ  

 ايتًُٞ

 ا عب اف ا تٝد ٟ ا دٛسط اسبشدبٞ ايتت  ا دػع

 128147 1168197 114 قًّٛ   ٝت١ٝ

 158519 1118727 116 قًّٛ إْشد١ْٝ

 128124 1178426 512 دٍاإلمج
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( إٔ َدٛستتط سكتتتٜ اة  ً تت١ ايتًتتّٛ ايط ٝتٝتت١    4ٜدـتتح َتتٔ ازبتتتٍٚ  قتتِ    

ٚايدط ٝكٝتت١ أقًتت٢ َتتٔ َدٛستتط سكتتتٜ اة  ً تت١ ايتًتتّٛ اإلْشتتد١ْٝ   ٚ ت ؾتت١   يتت١    

( يتٝٓتتتتد.  T,testايؿتتتت م ايظتتتتدٖ  بتتتت. ا دٛستتتتط. متَّ استتتتديتاّ االد تتتتد    ة       

(   ٚحد٤ة ْدد٥ى ٖلا ا الد د  نُتد ٖتٞ    α  =1812َشدكًد. قٓت َشد٣ٛ   ي١   

 ( اآلسٞ : 6َشط ٠ط   ازبتٍٚ  قِ   

 

( ْدد٥ى االد د  ة( يت ي١ ايؿ ٚم ب. ا دٛسط. ق٢ً ٚؾل ايديؼؽ 6ازبتٍٚ  قِ  

 ايتًُٞ

 ايتت  ا دػع
ا دٛسط 

 اسبشدبٞ

ا عب اف 

 ا تٝد ٟ

  حدة 

 اسب ١ٜ

ق١ُٝ 

  ة(

َشد٣ٛ 

 ايت ي١

قًّٛ 

   ٝت١ٝ
114 1168197 128147 

512 28678* 18111 

قًّٛ 

 إْشد١ْٝ
116 1118727 158519 

 128124 1178426 512 ٞاإلمجدي

  ( α  =1812 اٍ قٓت َشد٣ٛ   ي١ إوؼد١ٝ٥   *

ِٗتتِ  ازبتتتٍٚ  قتتِ    ّٝد بتت. َشتتد٣ٛ سكتتتٜ اة   6ُْٜظ ٍْ إوؼتتد٥ ( إٔ ٖٓتتدى ؾتت ْم  ا

ؼؼتتتدة ايتًتتتّٛ اإلْشتتتد١ْٝ قٓتتتت     ً تتت١ ربؼؼتتتدة ايتًتتتّٛ ايط ٝتٝتتت١ ٚ ً تتت١ رب    

(  ؼًح١  ً ١ ايديؼؼتدة ايتًُٝت١ ن ٜٚؿشت  اي دو تدٕ      α  =1812َشد٣ٛ   ي١  

ٖلٙ ايٓدٝجت١ بدستديتاّ  ً ت١ ايديؼؼتدة ايتًُٝت١  ٗتد اة ؾه ٜت١ أقًت٢  تدزبت١          

ٚسٓظتتتتتتِٝ ا تًَٛتتتتتتدة ٚوتتتتتتٌ ا ظتتتتتتهمة   ا ٝتتتتتتتإ ٚا يدتتتتتترباة َكد ْتتتتتت١ط بطً تتتتتت١  

ٜظٝع بِٝٓٗ اسبؿ  ٚا سدظٗد  ٚبلٍ صبٗٛ  ؾهت ٟ  ايديؼؼدة اإلْشد١ْٝ اييت 

( ايتتتيت حتتتد٤ة 5111أقتتتٌن ٖٚتتتلٙ ايٓدٝجتتت١ سدؿتتتل َتتتع ْدتتتد٥ى   استتت١ طتتتدٖ. ٚ ٜتتتدٕ   

ْدد٥جٗتتد  ؼتتًح١  ً تت١ ايؿتت ع ايؼتتٓدقٞ ؿتتت ايؿتت ٚع اوالتت ٣   ٚ  استت١ اشبٛايتتت٠    
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( اييت أرٗ ة ؾ ٚقد  اي١  ؼًح١ ايكشِ ايتًُٞ   صبتدٍ ايدكتِٜٛ   5115ٚآال ٜٔ  

(   أث  َدػع ايديؼتؽ يهتٔ  ؼتًح١    5111دؿل َع   اس١ ازب اح ٚق ٝتاة    ٚس

ايديؼؼتتتدة اإلْشتتتد١ْٝ   يهتتتٔ ْدتتتد٥ى ٖتتتلٙ ايت استتت١ سدتتتتد   َتتتع ْدتتتد٥ى بكٝتتت١          

ايت استتدة ايشتتدبك١ ايتتيت حب تته   َتتدػع ايديؼتتؽ ايتًُتتٞ ٚمل دبتتت يتت٘ أثتت اط    

 َشد٣ٛ ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت   يت٣ ايطً ١ ن

 

  :االستنتاجات 

 ميهٔ إب از أِٖ اسدٓددحدة ايت اس١   اآلسٞ :

إٔ َشتتد٣ٛ ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   قٓتتت  ً تت١ قٝٓتت١ ايت استت١ َدٛستتطدط قًتت٢     (1

ٚؾتتل سكتتتٜ اسِٗ ن ٖٚتتلا ٜتهتتص ؿتتتـ قتتت ٠ َٓتتدٖى ازبدَتتت١   سُٓٝتت١ ٖتتلٙ      

 ايكت اة ا ١ُٗ يت٣  ً دٗد ن

د ٚ ا٤ ا تتت   مل سظٗتت  ايت استت١ أٟ أثتت  زبتتٓص ايطديتت    َشتتد٣ٛ سؿهتتعٙ َتت  (5

ٖٚلٙ ْدٝج١ َدٛقتت١ َتٔ ْدتدج قًُٝت١ ستًُٝٝت١ ٚاوتت٠   ؾتديطمب ٚايطدي تدة         

 خيـتٕٛ يٓؿص ايتٓدػ  ٚايظ ٚف ٚاي ١٦ٝ ا د ١ٜ ٚا ت١ٜٛٓ يًجدَت١ ن

أط ة ايت اس١ ؾ ٚقدط حاة   ي١ إوؼد١ٝ٥ ب. َشد٣ٛ ايدؿهع َتد ٚ ا٤ ا تت      (2

ْشتتتد١ْٝ  ؼتتتًح١  ً تتت١   بتتت.  ً تتت١ ايديؼؼتتتدة ايتًُٝتتت١ ٚايديؼؼتتتدة اإل   

ايديؼؼتتتدة ايتًُٝتتت١ن ٚحيتتتو  التتتدمف ا دطً تتتدة يًديؼؼتتت.   ؾطديتتت   

ايتًتتتّٛ َطديتتت  بتتتأن   َتتتٔ َهتتتٕٛ   ب ْدصبتتت٘ ايت استتتٞ   ؾٗٓتتتدى ا هتتتٕٛ        

ايٓظ ٟ يًُك  اة   ٜـدف إيٝٗد أقُدٍ طبربٜ٘  ْٚظد دة قًُٝت١   اي ٦ٝت١   

   ٚاندشتدب  احملٝط١   ٖٚٛ َد حيدِ ق٢ً ايطديت  بتلٍ صبٗتٛ  ؾهت ٟ َٚتت     

 الرباة أٚسع َٔ زًَٝ٘   ايديؼؼدة اإلْشد١ْٝ ن
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  التوصيات :

   ؿ٤ٛ ايٓدد٥ى اييت سٛػًه إيٝٗد ايت اس١ ؾإٔ اي دو . ٜٛػٝدٕ بد سٞ :

ٚازبدَت١ سدج٘ عبٛ سطٜٛ  ب اصبٗتد ايت است١ٝ يدحشت. حتٛ ٠ ٖتلٙ ايترباَى          (1

   ٚ خبدػت١ َٗتد اة ايتدؿهع    ؾأْ٘ ٜٓ ػٞ ا ٖدُدّ بد ي حتدة ايدتًُٝٝت١ ايؿه ٜت١ 

 َد ٚ ا٤ ا ت   اييت أط ة ايت اس١ ؿتؿٗد يت٣  ً ١ ازبدَت١ ن

ستتت ٜ  أقـتتد٤ ٦ٖٝتتدة ايدتتت ٜص بدزبدَتتت١ قًتت٢ استترتاسٝجٝدة ستًتتِٝ ايتتدؿهع     (5

بهٌ أْٛاقت٘   َٚ اقتد٠ إجيتد  اي ٦ٝت١ ايدتًُٝٝت١ ا ٓدست ١ يدُٓٝت١ أمنتدط ايتدؿهع          

 تتد يتت٘ َتتٔ أُٖٝتت١   سهتتٜٛٔ طيؼتت١ٝ    قدَتت١ ٚايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   خبدػتت١   

 ا دتًِ ا دهد١ًَ ن 

 نٝٛقدط يت٣  ً ١ ازبدَتدة اي١ُٝٓٝإح ا٤   اسدة قٔ أن   أمندط ايدؿهع ط (2

ايكٝتتدّ بت استتدة يهظتتـ َشتتدٜٛدة ايتتدؿهع َتتد ٚ ا٤ ا تتت   قٓتتت  ً تت١ ايدتًتتِٝ   (7

 ايتدّ ايلٟ ٜ ؾت ايدتًِٝ ازبدَتٞ مبتالمس٘ ايطمب١ٝ ن
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 راجع :امل

اٌتفىري فىق ادلعشيف )اٌتفىري (ن 5111إب اِٖٝ   أسد١َ ضبُت ق ت اجملٝتن   (1

 َٔ َٛقع َهد  ايرتب١ٝ ايت بٞ يتٍٚ اشبًٝى ن( يف اٌتفىري

(ن  ٚ  اوسددح 5111ضبُٛ  الًٌٝ َٚٓؼٛ   ْت١ُ ق تاي ؤٚف ن  أبٛ  ف   (5

ع ازبدَتٞ   ستزٜز َٓٗدج ايدؿهع ايشًِٝ يت٣  ً د٘   ؿ٤ٛ ا تدٜ

   (عٍغٍح اٌذساعاخ اإلنغانُح جمٍح اجلاِعح اإلعالُِح غضج اإلسم١َٝ ن

 ن122-84   (1( ايتت  19  اجملًت

(ن َد ٚ ا٤ ايلان ٠ ٚا  ١ْٚ ا ت ؾ١ٝ يت٣  5112بكٝتٞ   ْدؾز أمحت ق ت ن  (2

  حدَت١  صب١ً ايتًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿش١ٝ ً ١ ايش١ٓ ازبدَت١ٝ اوٚىل ن 

 ن 226-259(   2( ايتت  17اي ح ٜٔ   اجملًت  

( نإ ا ٠ َٗد اة ايدؿهع   سٝدم ايتٛ ١ : 5117سٝػز٠   أضبُت بٛزٜدٕ ن   (7

نذوج  "  ا تدكتاة ا بشدُٛيٛح١ٝ   ٚسؿهع ايدؿهع  ٚايدؿهع ايٓدقت ن

َ نز حدَت١ ا ًو ستٛ   أب ٌٜ(  51-51"  اٌعىدلح وأوٌىَاخ اٌتشتُح

 حبٛث ن١ًٝ ايرتب١ٝ ن

 ناعتشاتُزُاخ اٌتذسَظ واٌتعٍُ(ن 1999  ق ت اسبُٝت ن  حدب    حدب (2

 ايكدٖ ٠ :  ا  ايؿه  ايت بٞ ن

َد ٚ ا٤  (ن َشد٣ٛ ايدؿهع5111ازب اح   ق ت ايٓدػ  ٚق ٝتاة  قم٤ ايتٜٔ ن  (8

اجملٍح ا ت   يت٣ ق١ٓٝ َٔ  ً ١ حدَت١ ايعَٛى   ؿ٤ٛ بتل ا دػعاة ن 

 ن185-172(   5( قت  4صبًت    األسدنُح يف اٌعٍىَ اٌتشتىَح

 نتعٍُُ اٌتفىري ، ِفاهُُ وتطثُماخ(ن 5115ح ٚإ   ؾدحٞ ق ت اي محٔ ن   (4

 ن ايهددب ازبدَتٞ:  ا  قُدٕ
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أحش ِهاساخ ِا وساء ادلعشفح يف (ن5112ازبزا٥ ٟ  الًٛ  إن اّ طٛبدٕن  (6

تذسَظ عٍُ األحُاء عًٍ حتصًُ طالب اٌصف األوي اٌخانىٌ وتفىريهُ 

 ندٛ اٙ غع َٓظٛ ٠ َتٗت ايت اسدة ٚاي حٛث ايرتب١ٜٛ  سدي١  ناٌعٍٍّ

 حدَت١ ايكدٖ ٠ ن

ناي ٜد  : َهد ١ ا ًو  تعٍُُ اٌتفىري(ن 5112اسبد ثٞ   إب اِٖٝ أمحت ن  (9

 ؾٗت ايٛ ١ٝٓن

 اٌنظشَح األعظ اٌتفىري (ن1998ن ق ت ايه ِٜ   صبتٟ و ٝ  (11

 ايكدٖ ٠ : َهد ١ ايٓٗـ١ ايت ب١ٝ ن ن ( واالعتشاتُزُاخ

ِغتىي احلارح إىل ادلعشفح ن ( 5111  أمحت ن  ٚأبٛ َخٛ ٟ   ؾ اض اسبُ (11

ن  واٌتفىري ِا وساء ادلعشيف ٌذي طٍثح اٌثىاٌىسَىط يف راِعح اٌريِىن

(   8(ايتت  2صب١ً حدَت١ ايٓجدح يألحبدث   ايتًّٛ اإلْشد١ْٝ (   اجملًت  

1787-1766 

ؤسشدة ايدتًِٝ   ( ن او ٚا  ازبتٜت٠  5117وٝت    ق ت ايًطٝـ وش. ن  (15

جمٍح وٍُح اٌتشتُح راِعح ن ايٛ ٔ ايت بٞ   رٌ صبدُع ا ت ؾ١ 

 (  51( ايتت  19ايش١ٓ    اإلِاساخ

(ن قمق١ َٗد اة ايدتًِ ٚايتاؾع ا ت   5111اشبًٝؿٞ  س ٝه١ ٜٛسـن  (12

جمٍح ِشوض بديدحؼٌٝ ايت اسٞ يت٣  دي دة ن١ًٝ ايرتب١ٝ حدَت١ قط  ن 

 (ايش١ٓ ايددست١   حدَت١ قط  ن19ت  ايتاٌثحىث اٌتشتىَح 

 ق ت اهللٚاي بدبت١   حتؿ  ندٌَ ٚايشًِٝ  بظد   ق ت اهللاشبٛايت٠  الديت  (17

 ً ١ ا  و١ً اي د١ْٜٛ   ضبدؾظ١ ح غ  ٗد اة  اندشدب(ن   ح١ 5115ن 

مبدػع ازبٓص ٚايديؼؽ اوند ميٞ ٚ  ٚقمقدٗد ايدؿهع َد ٚ ا٤ ا ت  

(   2(ايتت    1اجملًت     ُح اٌتشتىَح ادلتخصصحاجملٍح اٌذوٌايدحؼٌٝ ن 

 ن42-64
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(نأسديٝ  ايدؿهع يت٣ َتًُٞ اي د١ْٜٛ 5111  َدٕ   ضبُت ستٝت غدي  ن  (12

ق ٌ اشبت١َ ن صب١ً ايت اسدة ا حدُدق١ٝ حدَت١ ايتًّٛ ٚايدهٓٛيٛحٝد 

 ( ن11ايتت  

 (ن   ح١ ٚقٞ  ً ١ حدَت١ ايطؿ١ًٝ ايدك5115١ٝٓاي ؾٛع   قد ـ قٝت ن  (18

جمٍح راِعح أَ مبٗد ٠ َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ يمسدتتا  يمَدحدْدة ٚسكتميٗد ن 

 ن216-597(  1( ايتت  7ٚايٓؿش١ٝ اجملًت   اٌمشي ٌٍعٍىَ اٌتشتىَح

أعاٌُة اٌتذسَظ يف اجلاِعح وعثً وِربساخ (ن 1992زٜدٕٛ   قدٜع ن  (14

 ن قُدٕ :  ا  ايظ ٚم ن اعتخذاِها

(ن   ح١ اَدمى  ً ١ 5111قد ٍ قط١ٝ ن طدٖ.   ضبُت ق ت ايؿددح ٚ ٜدٕ    (16

   جمٍح راِعح اخلًٍُ ٌٍثحىثاي د١ْٜٛ ايتد١َ  ٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ ن 

ن  َٔ ا ٛقع ا يهرتْٚٞ    552-192( 1( ايتت  8اجملًت  

www.helbron.edu/journal   

ن ايكدٖ ٠ : َهد ١ اٌتعٍُ نظشَاخ وتطثُماخ(ن 1991ايظ قدٟٚ  أْٛ  ضبُتن  (19

 ظبًٛ َؼ ١ٜناو

(ن َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   ا ؿّٗٛ ٚايت ي١ ن صب١ً 5111ق ٝت   ٚيٝدّ سدٚؿ ٚضن  (51

ايك ا٠٤ ٚا ت ؾ١ ازبُت١ٝ ا ؼ ١ٜ يًك ا٠٤ ٚا ت ؾ١   ايتت  اوٍٚ  حدَت١ ق. 

 ن9-1مشص 

ن ايهٜٛه:  ا   اٌتفىري وادلنهذ ادلذسعٍ(ن 5112ق ٝت   ٚيِٝ ٚقؿد١ْ قزٚن  (51

 ع ن ايؿمح يًٓظ  ٚايدٛزٜ

(ن ايكت ٠ ق٢ً وٌ 5112قد ٍ ضبُت ٚق ت ايٖٛدب   ػمح ط ٜـ ن  ايتتٍ   (55

جمٍح ا ظهمة َٚٗد اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ يت٣ ايتد ٜ. ٚا دؿٛق. قكًٝدط ن 

( 54ايتت      اٌتشتُح وعٍُ اٌنفظ ،وٍُح اٌتشتُح راِعح عني مشظ

 ن(2 ازبز٤

 



 

 

  

 هجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتواعية 48

هستوى التفكير ها وراء الوعرفي هستوى التفكير ها وراء الوعرفي                                                                                               د/أحود هحود برقعاى ،    هبارك العوبثاني سالن/د

  لدى طلبة بعض كليات جاهعة حضرهوتلدى طلبة بعض كليات جاهعة حضرهوت

 

 م1024 يناير (  6الوجلد )  األولالعدد 

اة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١   (ن َت٣ اسديتاّ َٗد 5111قشدض   ؾدح١ٝ َتدٛم ن  (52

اي حث ايرتبٟٛ َٔ المٍ   اس١ ا ك  اة يت٣  دي دة ايت اسدة ايتًٝد   

   جمٍح اٌعٍىَ اٌتشتىَح واٌنفغُح راِعح اٌثحشَننًٝدة ايرتب١ٝ يً ٓدةن 

 ن72-17(   5( ايتت  15اجملًت 

(ن َشد٣ٛ َد ٚ ا٤ ا سدٝتدب ٚقمقد٘ 5115ايتًٛإ   أمحت ؾمح ن  (57

جمٍح اٌعٍىَ اٌتشتىَح واٌنفغُح ايك ا٥ٞ يت٣  ً ١ ازبدَت١ ن بديدحؼٌٝ 

 ن126-159 (  7( ايتت  12  اجملًت   راِعح اٌثحشَن

(ن   ح١ اسديتاّ  ً ١ حدَت١ 5111غ د ٟ   ثد٥  ٚأبٛ طتع٠   الديتن   (52

ايز قد٤ اشبدػ١ يًتًُٝدة َد ٚ ا٤ ا ت ؾ١ٝ اشبدػ١ بد سدٝتدب ايك ا٥ٞ 

جمٍح دساعاخ )اٌعٍىَ ٤ٛ بتل ا دػعاة ن يًٓؼٛؾ اوحٓ ١ٝ   ؿ

 ن188-127(   1( ايتت  24ازبدَت١ او  ١ْٝ   اجملًت  اٌتشتىَح ( 

تذسَظ ٌغح اٌتفىري يف تعٍُُ ِن (ن 1996نٛسدد   آ ث  َٚ زاْٛ   ٚب ةن  (58

 س مج١ ػؿد٤ اوقش  ن ايكدٖ ٠ :  ا  ق د٤ ن  أرً اٌتفىري

 -اٌفىش اٌفٍغفٍ   ىق ادلعشيفاٌتفىري ف(ن 5111َدزٕ   وشدّ ضبُت ن  (54

 ن ن١ًٝ ايرتب١ٝ حدَت١ سٖٛدج   َؼ  ن اٌتطثُك ونّارد واعتشاتُزُاخ

http://drmazen2008.sohag-univ.edu.eg 

ِا وساء ادلعشفح وعاللته تفعاٌُح (ن 5114ا تْٞ  ؾد ١ُ بٓه  َزٟ أمحت ن  (56

اٌزاخ واٌتحصًُ "دساعح عًٍ طالب وطاٌثاخ وٍُح اٌتشتُح جباِعح 

ن  سدي١  ندٛ اٙ غع َٓظٛ ٠ ن١ًٝ ايرتب١ٝ حدَت١  ٝ ١   ا ًُه١ "طُثح

 ايت ب١ٝ ايشتٛ ١ٜ ن

(ن َت٣ ٚقٞ  مب ا  و١ً 1992ْؼ    محتإ قًٞ ٚايؼُد ٟ   قكً٘ ن  (59

اي د١ْٜٛ   او  ٕ بدسرتاسٝجٝدة َد ٚ ا٤ اإل  اى اشبدػ١ مبٛاقـ ايك ا٠٤ 

ٖى ٚ  م ايدت ٜص   ازبُت١ٝ وغ ا  ا سدٝتدب ن صب١ً   اسدة   ا ٓد

 ن 116-97(  27ا ؼ ١ٜ يًُٓدٖى ٚ  م ايدت ٜص   ايتت   
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MMeettaaccooggnniittiivvee    TThhiinnkkiinngg  LLeevveell  AAmmoonnggsstt  ssoommee  ooff  

HHaaddhhrraammoouutt  UUnniivveerrssiittyy  ffaaccuullttiieess  SSttuuddeennttss  

  

Abstract :  

This study aimed at identifying the level of 
metacognitive thinking amongst  some  Hadhramout 
University faculties Students in the light of the variables of: 
gender, , the academic specialization . The sample of the 
study consisted of (215)  students: (121) males and (94) 
females .and achieve the aim of the study, an Arabic 
version of  Schraw and Denison's (1994) metacognitive 
thinking scale was used. 

The results of the study revealed that the sample of the 
study showed a 

medium level of metacognitive thinking at the total 
score level, and at the level of each domain separately: 
cognition processing, regulation of cognition and 
knowledge of cognition. The results also indicated  there 
were no statistical significant differences in metacognitive 
thinking  level due to the gender e. and there were 
statistical significant differences in metacognitive thinking 
level  due to the academic specialization in the favor of  the 
Scientific specialization. the researchers made some 
recommendations.  

 


