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فعالية برامج كلية االقتعاد امليزلي دامعة امليوفية يف 
 املعتكدات املعرفية لدى طالبوا تينية

 : املشتخلغ 
ذبزٍثثزحلتغثثأٌحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٔحلبَ ثثْحلتثث حل ثث  حلحلحلحلحلحلالبحثثاحلاسبثثيلُحلٍوثثز حل  حل

اخابثثيصحلىايلَثثْحلجثثضات حلكلَثثْحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلحل,حلًْحلاد ٌىَثثْكلَثثْحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحل يتاثث

حلحل) ,حلاد جثثثػحلًال غثثثَ ,حلاتصاقثثثيرحلاد ظلثثثُحلًالاجَثثثْ,حل راصّحلاد ثثثظ حلحلحلحلحلالاغشٍثثثْحلًبلثثثٌمحلا  ا ثثث

الكؾثثعحلبثث حلال ثثضً حلجثث حل,حلًاداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٔحلبَ ثثْحلالبحثثاحلت  َثثًْادؤعغثثيفعحلبلثثٓحل

حلالادققثثثيفحل حلحلا صجاثثث ااثثثض حلبلثثثٓحلالا صثثثْحلاتصتبي َثثثْحلجثثث حلحلحلحلحلال,حلًيفحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثث

الااثثض حلبلثثٓحلالا صثثْحلاتصتبي َثثْحلجثث حلحلًحلحل,اداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًاداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حل

ا كثيريُحلتث حلخث  حلتقبَثيحلت َثيؼحلاداا ثزافحلحلحلحلحلحلحلاداا ثزافحلاداضىَثْحلًجث حلالاحقثَ حلحلحلحلحلأجايرحل

ْ ,حلًأعث ضفحلال اثيٖ حلحلحلعحل يلبثي حلً يلبثحلحل181اداضىَْحل بزارحلالبيلثْ,حلًاؽا لتحلبَ ْحلالبحثاحلبلثٓحل)حلحل

لزٔحلبَ ْحلالبحا,حلًكشلكحلً ثٌرحلىثضً حلحلحلحلت حلاداا زافحلاداضىَْحلتاٌعطتغأٌحلب حلً ٌرحل

سافحلرتلْحل لقيَْٖحلج حلال َيؼحلال بلُحلًالبازِحليفحلك حلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْحليفحلجضات حل

 حلالكلَْحلا صجاْحلتيحلبزا:حلتاا زحلعضبْحلالثاال حليفحلجضاثيت حلالاغشٍثْحلًبلثٌمحلا  ا ثْحلًجضاثيتحلحلحلحلحلحل

اد جثػحلًال غثثَ حلًتاا ثثزحلج َثثْحلاداضىثثْحليفحلجضاثثيت حلاد جثثػحلًال غثثَ حلًجضاثثيت حل راصّحلاد ثثظ حلحل

ًادؤعغثثيفحلًتاا ثثزحلتقثثزصحلاداضىثثْحليفحلجضاثثيت حلالاغشٍثثْحلًبلثثٌمحلا  ا ثثْحلًجضاثثيت حل راصّحلحلحلحلحلحلحلحلحل

يفحلحلا صجاثثْجثث حلالادققثثيفحلحلك ثثيحلأعثث ضفحلال اثثيٖ حلبثث حلً ثثٌرحلىثثضً حلحلحلحلحلحلحلاد ثثظ حلًادؤعغثثيف.حل

تاا ثثثزافحلعثثثضبْحلالثثثاال حلًج َثثثْحلاداضىثثثْحلًدبثثثيفحلاداضىثثثْحلًتقثثثزصحلاداضىثثثْ,حلًكثثثشلكحليفحلحلحلحلحلحلحل

اداا زافحللٌ حلالاال حلًاداا زافحللٌ حلاداضىثْ,حلًبثزمحلً ثٌرحلىثضً حليفحلتاا ثزحلال ثزصّحلبلثٓحلحلحلحلحلحلحلحل

الاال .حلك يحلً زفحلب صْحلتٌ بْحلرالثْحل لقثيَٖي حلجث حلتاا ثزحلال ثزصّحلبلثٓحلالثاال حلًتاا ثزحلحلحلحلحلحلحلحلحل

 صثثْحلتٌ بثثْحلرالثثْحل لقثثيَٖي حلجثث حلتاا ثثزحلعثثضبْحلالثثاال حلحلحلحلحلحلحلج َثثْحلاداضىثثْ,حلًكثثشلكحلً ثثٌرحلبحلحلحل

ًتقزصحلاداضىْ,حلًبزمحلً ثٌرحلب صثْحلرالثْحلجث حلجثيصُحلاداا ثزاف.حلًأعث ضفحلال اثيٖ حلأٍنثي حلبث حلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

جثثث حلرص ثثثيفحلالقثثث  حليفحلالاحقثثثَ حلحلحلحلحل لقثثثيَْٖرتلثثثْحلب صثثثْحلاصتبي َثثثىحلسافحلحلحلً ثثثٌربثثثزمحل

 ..اداا زافحلاداضىَْحلأجايرحلًرص يتو حليفحلا كيريُ
 .حلا كيريُالاحقَ حل ايلَْحل:حلالارات حلالزصاعَْ,حلاداا زافحلاداضىَْ,حلالكل يفحلاد

The Effectiveness of the Educational Programs of the Faculty of 
Home Economics, Menoufia University in the Development of  

the Epistemological Beliefs of its Students 
Dr. Maha Galal Ali Shoaib 

Abstract: 
This research aims to: determine the level of Epistemological 

beliefs in a sample of students of the Faculty of Home Economics, 
Menoufia University; examine  the effectiveness of the programs of 
the faculty of Home Economics (nutrition and food science, clothing 
and textiles, home economics and education, and home 
management and institutions) in development of the 
Epistemological beliefs; identify the differences between the four 
disciplines in Epistemological beliefs; recognize the relationships 
between knowledge beliefs and learning beliefs; and investigate  the 
relationship between Epistemological beliefs and academic 
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achievement. The sample size includes 181 students. The results 
revealed that an average level of Epistemological beliefs was  found 
in the research sample, as well as significant differences were found 
in all dimensions of the epistemological beliefs in the four programs 
of the faculty except: The speed of learning belief in the nutrition & 
food science program and clothing & textile program. The structure 
of knowledge belief in  the clothing & textile program and the home 
management & institutions program. The source of knowledge 
belief in the nutrition& food science program and the home 
management & institutions program. The results showed that there 
was a difference between the four educational programs in the 
beliefs of the speed of learning, the structure of knowledge, the 
certainty of knowledge and the source of knowledge as well as in 
the beliefs about learning and beliefs about knowledge, and there 
was not  differences in the ability to learn belief. The results showed 
a positive significant relationship between the ability to learn belief 
and the structure of knowledge belief as well as a positive 
significant relationship between the speed of learning belief and the 
source of knowledge belief. Also , it showed an absence of a 
relationship between the other beliefs Finally no significant 
correlation was found between the academic achievement and  
Epistemological Beliefs. 

Keywords : Educational Programs, Epistemological Beliefs, 
Academic Achievement. 

 مكدمة: 

خيثثٌعحلبلثث حلالثث  ػحلالاجثثٌِحلاسبثثزٍاحلذبثثٌ حليفحلرصاعثثْحلادثثاغ افحلال  غثثَْحل

ىكينحلاتها يمحليفحلاديمُحلجيداضىْحلاجملضرّحلغ حلادزصكْحلجيسبٌاؼحلتث حلتايزبثْحلحل

محلتثث حلاداا ثزافحلًالثزًاىو,حلًتث حلحلحلحلحلادالٌتيفحلد حلااا  حل  حلاداضىْحلادث ّحلل ها ي

حلج حلاداا زافحلاليتحلتااارحلتو ْحلاداا زافحلاداضىَْ.

اداا زافحلاداضىَْحلاعيمحلتث حلاتىاامثيفحلالنث  َْحلالثيتحلا لثويحلالقلبثْحلحلحلحلحلحلحلحل ن

لثثٌ حل بَاثثْحلاداضىثثْحلًاكاغثثيجويحلًانحلالقلبثثْحلٍا ثثزتٌنحلجؾثثك حلتقثثٌصِحلتثث حلحلحلحلحلحلحلحلحل

حل ىوثثُحل,حلع281:حل2014حلتثث ّ,ً)بلثثٌانحلحلخثث  حلتغلغثث حلادضالثث حليفحلتاا ثثزاتو حلاداضىَثث

ًالثثثزّحلتثثث حلاجملثثثيتفحلالضَٖغثثثَْحللل لغثثث ْحلالثثثيتحلتاايتثثث حلتثثثوحل بَاثثثْحلاداضىثثثْحلحلحل

حلحلحل(Barvarz, et al, 2014: 122)البؾضٍْحلًتارٍضهيحل

أنحلحلال ثضرحللَثاحلٍاث حلحلحلحل,يفحلاؾيطحلالثاال حلحلضبٌصٍي حليث حلت وٌمحلاداضىْحلب قضا 

َٗيحلتثي؟حلًتثيحلتا ثٓحلحلحلحلٍاض حلكَعحلتكاغبحلاداضىْ؟حلًتثيحلتا ثٓحلأنحلٍاثض حلال ثضرحلؽثحلحلحلحلحل

أنحلٍاال حلال ثضرحلؽثَٗيحلتاَ ثي؟حلًتثيحل بَاثْحلسلثكحلالؾثُٕحلالثشِحلٍ ثٌمحلبلثٓحلتال ثى؟حلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

خضحلتلكحلاد عٌتْحلالثيتحلتحلٍغثا َ حلاؾثيطحلالاالثَ حلرًنحلحلحلحلحلآًتيحلؽضًطحلاداضىْحل  حل
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ىٌَ ثثزحللثثزٔحلال ثثضرحلأىكثثيصحلصثثزحلتكثثٌنحلفثثحَحْحلأًحلحلحل,تاضىثثْحلًىوثث حلكثث حلتكٌايتوثثي

لَوثيحلًرًصهثيحليفحلتقثٌٍضحللَيتثىحلحلحلحلحلخي ْٗحلب حلت تححلاداضىْحلًكَ َْحلاسبقثٌ حلبحل

ًمتثثثث حلاداا ثثثزافحلالثثثيتحلحل,ًٍاا ثثثزحلال ثثثضرحليفحلفثثثحْحلهثثثشيحلا ىكثثثيصحلًٍثثثزاىوحلب وثثثيحل

ل دبيهيفحلًالاقثضىيفحلىوثُحلحلحلحليالكويحلال ضرحلب حلاداضىْحلًأعيلَبحلتال ويحلأعيعي 

ًتٌ َوَثيحليفحلب لَثيفحلالثا ك حلًأعثيلَبىحلًتويصاتثىحلحلحلحلحلحلحلصَيرٍيحلً ؽثضاىَي حلحلمتيصؼحلرًصا 

حل.بلٓحلتٌ َىحلب لَثيفحلًتوثيصافحلتثيحلًصإحلالثا ك حلأًحلالثا ك حلحلحلحلحلحلي أٍنحل,ًاعااتَجَيتى

حلحلع230,حل229:حل2011حل)الؾضجَين,

صزحلطارحلاها ثيمحلبل ثيٕحلالث  ػحلالاجثٌِحلجكَ َثْحلا خثشحليفحلاتبابثيصحلتاا ثزافحلحلحلحلحلحلحلحلحلً

ًكَثثثعحلأنحلهثثثشيحلحل,القيلثثثبحللثثثٌ حلاداضىثثثْحلًالالثثث حلكجثثثظٕحلتثثث حلب لَثثثْحلالثثثاال حلحل

حلحلحلاداا زافحلتؤدضحلًتاٌعثطحليفحلاكاغثي حلاداضىثْحلًب لحلحلحل ًتثيحلالثشِحلحلحلحل,َثْحلج ثيٕحلاداضىث

حلحل ًكَثعحلٍ كثضًنحليفحلأنحلتثيحلٍاضىٌاثىحلأفثبححلحلحلحلحلحلحل,ٍاا زيحلالقيلبحلخبقثٌلحلاداضىث

تثثثث حلادكٌاثثثثيفحلاسبي ثثثثْحليفحلىوثثثث حلتالثثثث حلالقيلثثثثبحلًذبلَثثثث حلعثثثثلٌكىحلًذبزٍثثثثزحلحل

ًالثثيتحلحل,اشبقثثيٖكحلال ٌبَثثْحلالايتثثْحلالثثيتحلتثثزخ حليفحلأعثثيلَبحلالثثاال حلًاتدبيهثثيفحل

ٍثثثا حلت ََ وثثثيحللاقثثثٌٍضحلأهثثثزا حلالاثثثزصٍػحلًتثثثيحلاتعثثثااتَجَيفحلا اغثثثبحللالثثثكحلحلحلحل

ىكلثثويحلبٌاتثث حلتو ثثْحللاح َثثيحلأصقثثٓحلصثثزصحلتثث حلحلحلحل,اتلاَي ثثيفحلالثثيتحليحلذبزٍثثزهي

 .(Schommer,1989: 2)الك يّٕحليفحلجَٗيفحلالاال 

ًاداا ثثزافحلًاتدبيهثثيفحلًادالٌتثثيفحلادثثيًصإحلتاضىَثثْحلالثثيتحلحلحلاإلرصاكثثيفمتثثث حل

يفحلحلرات حلتو ثي حلحل  حلتاوث حل  حلتٌصثعحلالثاال حلبلثٓحلأاوثيحلمتثث حلبثيت  حلحلحلحلحلحلحلحينضهيحلالق

حلع253:حل2011)عضًص,حل.حلب لَْحلالاال حلًيفحلال جيححلال ويُٖ

ت وثثثثثثٌمحلبلثثثثثثٓحلأنحل(Schommer-Aikins,2004:22-27)ًتؤكثثثثثثزحلعثثثثثثكٌتضحل

ت حلب يفضحلب لَْحلالثاال حلحلحلصَٖغَي حلًب قضا حلتو ي حلاداا زافحلاداضىَْحليث حلتكٌاي 

لثٌ حلحلحلًا ىكثيصحلهشاحلاد وٌمحللَؾ  حلصب ٌبْحلتث حلالاقثٌصافحلحلحللَاحلتاازرحل ٌاابحل

تا ثثثٓحلاداضىثثثْحلً بَااوثثثيحلًتقثثثثزصهيحلًؽثثثضً ويحلاددال ثثثْحلًتثثثزٔحلفثثثثحاويحلحلحلحلحلحلحل

لغثلٌ حلادثاال حلحلحلحلأب ثيحلًسلكحللاح َيحلىوث حلحلحل,ًاكاغيجويحلًعضبْحلهشاحلاتكاغي 

ت زمحلت غ افحللباضحلالعٌاهضحلالثيتحلحلحل اويًصزحلطارحلاتها يمحلجيداا زافحلاداضىَْحل

حلحل.تؤدضحليفحلب  حل  جىحلأاويك يحلحل,ب لىحلأد يٕدال حليفحلٌٍا وويحلا

حلحلًا ىكثيصحلالبغثَقْحلحلحلا ىكيصىيداا زافحلاداضىَْحلتااًححلج حل حلىي ىكثيصحلحل,ادا ثز

اسب َ ثثثثْحلادؤكثثثثزّحلحل  البغثثثَقْحلهثثثثُحلالثثثثيتحلتانثثث  حلاداا ثثثثزافحلالثثثثيتحلتؾثثث حلحلحلحل

ادا زّحلىوُحلاداا زافحلحلا ىكيصحلأتيحل,ًيك حلاكاغيجويحلت حلصب حلالغلقْحل,ًادقل ْ

ًيك حلج يؤهيحلجؾك حلىيب حلتث حلصبث حلحلحلحلًتاغ ّ,اسب َ ْحلاغبَْحلحلأنحل  اليتحلتؾ حل

 (Schommer-Aikins& Duell, 2013: 318)حل.اداال 

حلت حلاداضىْحلصيج  حلكب ا حله ي حلصزصا حلأنسًًحلالا ك حلادا زحلٍاا زًنحلحلًا ىضار

نحله ثثي حلتاضىثثْحلصلَلثثْحلأًحل,اثثبحلاكاؾثثيىويحلأخثثضٔنحله ثثي حلتاضىثثْحلأًحل,للاقثثٌص
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تث حلحلحلكثب ا حلحلصزصا حلأنسًًحلالا ك حلالبغَطحلٍاا زًنحلحلا ىضارجَ  يحلحل,ديجاْحلتحلتاغ 

نحله ثثثي حلأًحل,نحلجاثثثضحلادالٌتثثثيفحلاثثثبحلاكاؾثثثيىويأًحل,ادالٌتثثثيفحلديجثثثتحلًتؤكثثثز

 (Schommer-Aikins,,2004, 20)حل.تالٌتيفحلصلَلْحلصيجلْحلللاغَ 

رصاعثثثْحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحليفحلت غثثث حلكثثثث حلتثثث حلتعثثثيهضحلحلحلحلحلحلأه َثثثًْتثثثارطحل

 نحلأرإحلال ثثضرحلًتثيجضتثثىحليفحلحلحليفحلمثثٌٕحلتاا ثثزافحلال ثثضرحلاعثثضا حلحلحلاإلاغثثياُالغثثلٌ حل

ً بَااوثثيحلحلا ؽثثَيٕادوثثيمحلاددال ثثْحلٍاٌصثثعحلبلثثٓحلتثثيحللزٍثثىحلتثث حلتاا ثثزافحللثثٌ حلحلحلحلحلحلحل

حلع101حل:2010حلهيؽ ,حلأجٌ)حل.اددال ْ

حلحلحلارا ىثضحلتلاثبحلرًصحلادٌ ثىحللغثثلٌكَيفحلحلحلحلأاوثيحلك ثيحلحل تثثؤدضحلًحل,يفحللَثيتو حلالٌَتَث

ىاقثٌصافحلحلحل,اددال ْحللأللزاثًاتعاجيجْحلحللألرإبلَو حليفحلاخاَيصحل ض حلجاَ ويحل

ادثثثاال  حلبثثث حلصثثثزصاتو حلاشبيفثثثْحلًتؾثثثيبضه حلادزصكثثثْحلًتاا ثثثزاتو حلدبثثثييحلحلحلحلحلحل

حلتثثد ا حلًتاا زاتو حلب حلتوثيمحلالثاال حلتثؤدضحلحلحلحلحلًا فزصيٕحلًاآلجيٕكيدال حلحلاآلخضٍ 

اٖوثثث حلال لثثثيحلتثثث حل ياثثثبحلًبلثثثٓحلطبض ثثثيفحلالثثثاال حلحلحلرأبلثثثٓحلعثثثلٌكَيتو حلًحلرات 

حلحلحلع21:حل2010)ف َزّ,حلحلآخض.اددال ْحلت حل يابحل

حلأه ًاداا زافحلاداضىَْحلللق  حلت حلالاٌات حلالزاىاَْحلاليتحلمتث حلًالزّحلت حل

تثثزخ فحلال عثثيمحلالاالَ ثثُحلًالثثيتحلتثثؤدضحلجؾثثك حلااثثيجُحليفحلصثثزصّحلالقثث  حلبلثثٓحلحلحلحلحلحل

ًكثثشلكحلحل.ع195:حل2006)طاٍثثز,حلحلُا كثثيريًٍعوثثضحلفثثزٔحلسلثثكحليفحلا رإحلحلحلحل,الثثا ك 

يفحللَثثيّحلالقيلثثبحلتثث حللَثثاحلجثثاحلالث ثثْحليفحلحلكثثب ا حلتثثؤرِحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلرًصا 

حلحل تؤلثعحلحلحلأاوثيحلك ثيحلحلحل,ا غىحلًىو ىحللا لَْحلالاال حلًكَ َْحلاسبقٌ حلبلثٓحلاداضىث

)الغثثبايًِحلحل.تثث حلتكثثٌٍ حلؽدقثثَاىحلًتقثثبححل ثثظٕا حل,ال كثثضِحللثثىحللإل ثثيصعثثيؼحلا 

حلع489:حل2012ازبض ضِ,ً

يفحلتٌاصثعحلالاالثَ حلًالثاال حلالثيتحلتثٌا وو حل ثيحلحلحلحلحلحلحلحلا ىضارساتىحلٍاثدضحلحلاإل يصًيفحل

لثثزٍو حلتثث حلتاا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًالثثاال حلىوثثُحلتثثؤدضحليفحلألكثثيتو حلًتال وثث حلحلحلحل

ذب َ وثثيحلًيفحلاخاَثثيصه حلاتعثثااتَجَيفحلحلحل  الثثيتحلٍغثثاٌنحلحلا هثثزا الثثشاتُحلًيفحل

حلحلحلحلًأؽثكي حلاداضىَْحلاليتحلٌٍظ ٌاوثيحلحل حلادا ثٓحلحلالثا ك حلالثيتحلييصعثٌاويحل ٍاكثٌنحلحلحلالثش

:حل2013)ج َاثُ,حلحل.حللل الٌتيفحلازبزٍزّحلاليتحلتٌ وو حلًيفحلال ثضاصافحلالثيتحلٍادثشًاويحلحلحل

حلع1021

رصاعاو حللل  يهَ حل ثيحللثزٍو حلتث حلتاا ثزافحلحلحلحلحلحلأد يٍٕاثدضحلالق  حليفحلكشلكحل

ًتثؤدضحلحلحلأخثضٔ,حللثٌ حلتاضىثْحلهثشيحلاد ثيهَ حلتث حل وثْحلًب لَثْحلتال وثيحلتث حل وثْحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حل  الثثثيتحلٍغثثثاٌنحلحلا هثثثزا الا تَثثثشحلًيفحلحلكثثثيمأليفحلحلتثثثثد ا حلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْ

ًكشلكحليفحلاتعااتَجَيفحلاليتحليك حلتٌظَ ويحللا  َْحلهشيحلاد يهَ حلحل,ذب َ وي

حلع328:حل2016)ببزحلالبيصِ,حل.الا ك حلاددال ْحلأمنيطً

حلب زحلالاايتث حلتثوحلالغثلٌ حلحلحلحلحلأعيعَي حلًتااارحلاداا زافحلاداضىَْحلبيت   حلاإلاغثيا

رصاكثثثثثيفحلالقثثثثث  حلًتاا ثثثثثزاتو حل تاثثثثثزحلحلًالثثثثثاال حلىثثثثثزاخ حللجثثثثثضّحلالزصاعثثثثثْ
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)ببثثثزحلحل.يفحلب لَثثثْحلالثثثاال حلًال جثثثيححلىَوثثثيحلتو ثثثي حلًادبيهثثثيتو حلًتاثثثضىاو حلبثثثيت  

حلع66:حل2009اد قٌر,حل

يفحلب لَيفحلالاال حلًالاالَ حلًتضتبطحلجيلازٍزحلتث حلحلحلتؤدضا حلتلابحلرًصا حلأاويك يحل

تعيهضحلالاال حلتثث حلادثثيجضّحليفحلتٌا وثْحلادوثيمحلالقثابْحلًًصثتحلالثا ك حلاددقثطحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلع52:حل2009)الغَز,حلحلحل.ًت ََ حلالاالَ 

حلأفثثبحتلثثزًصحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحليفحلتؾثثكَ حلؽدقثثَْحلال ثثضرحلى ثثزحلحلحلحلحلًاعثثضا 

ُحلاد يصعثيفحلالاالَ َثْحلالثيتحلحلحلحليفحلالبحثٌثحلادايفثضّحلتث حلا ث حلت قثحلحلحلحلحلحل زٍزا حلادبيهي 

 . (Conley, et al,2004: 187)تغو حليفحلتكٌٍ حلتاا زافحلفحَحْحللزٔحلاداال 

ى ثثثزحلاهثثثا حلالبثثثيلثٌنحليفحلاداضىثثثْحلالؾدقثثثَْحلجيداا ثثثزافحلك عضٍثثثيفحللثثثٌ حلحل

جثيلاال حلحلحلًتثدضهثيحلتثث حلتلثكحلال عضٍثيفحلاداضىَثْحلحلحلحلحلحلتثثد حلًاها ثٌاحلجكَ َثْحلحلحلحل,اداضىْ

حل اداضىثْحلتثثؤدضحليفحلال وثث حلًادايزبثثْحلاداضىَثثْحلحلحلىيداا ثثزافحللثثٌ حل بَاثثْحل,ًالاجَث

حلع204حل:2006)طاٍز,حل.ًتال حلتغَ حلاد يهَ 

 مصللة البخح : 

   حلازبيتاْحلٌٍا وثٌنحلجاثزحلرخثٌا حلازبيتاثْحللَثيّحلرصاعثَْحلطبال ثْحلحلحلحلحلحلحلحلحل ن

حل ىيلقيلثثثبحلٍكثثثٌنحلتغثثثٌٗ حلبثثث حلتال ثثثىحلخبثثث  حلال عثثثضّحلحلحلحل,بثثث حلادضالثثث حلالغثثثيج 

اتتاحثينحليفحلادضالث حلالغثيج ْ,حلك ثيحلحلحلحلحلحل رإالغلبَْحلت حلتل ثُحلًل ثغحلادالٌتثيفحلحلحلحل

حلحلحلحلحلأن ًكثشلكحلحلحل,هشاحلتحلٍ يعبحلالاقٌصافحلالغضٍاْحلًاايٖلثْحليفحلؽثآحلىثضًملحلاداضىث

حلتحلٍا يعبحلتوحلعٌ حلالا  حلًالاَي يتى.

ًٍثا حلحلحل,ىبَْٗحلالا  حلالٌَمحلذبايجحلت حلاشبضٍ حلال زصافحلال طتْحلللا  حلجك يّٕ

ًصغثث حلحلحل,لاَي ثثيفسلثثكحلتثث حلخثث  حلتقثثٌٍضحلالثثارات حلالزصاعثثَْحللالبَثثْحلهثثشيحلحلاتحلحلحلحلحلحلحل

اىحلتثيحلطا حلٍثا حلحلحلأحل تحلا خ ّحلاآلًاْازبوٌرحلادبشًلْحليفحلتقٌٍضحلالاالَ حلًالاال حليفحل

الاكَثثظحلبلثثٓحلا اثثٌٔحلًتل ثث حلادالٌتثثيفحلًذبقثثَ حلادثثاال حلاثثيحلجزص ثثْحلت ثثٌ حلحلحل

حلتقٌٍبحلتاا زاتىحلب حلاداضىْحلًكَ َْحلاكاغيجوي.

ًٕ حلالاال حلت ثٌمحلبلثٓحلحلحلجضات حلحلأنعحلبلٓحل232:حل2011بلٓحلسلكحلى زحلأكزحلعضًصحل)حلًج ي

تثاال حلساتثُحلادبثيرصّحلحيث حلحلحلحلحلحل  ٍغثابز حلحلحلأنابحلاداال حلادغا وحلًادقَوحللل ال حل

ًلثشاحلٍاحثا حلبلثٓحلتؤعغثيفحلحلحلحلحلحل,ادؾك فحلصيرصحلبلٓحلت ٌٍ حلالا ٌملحليفحلً ويفحلال عض

ال ثثٌٔحلالايتلثثْحلحلحلً بثثزارحلت ٖ ثثْتٌافثث حلرًصهثثيحليفحلحلحل ساالاالثثَ حلىوثث حلهثثشاحلادثثثط حلحلحل

ًيفحل وٌرايحلل و حل ض حلتالث حلحلحل,ا لَْحلًالايدَْحلال يرصّحلبلٓحلتٌا وْحلالاحزٍيف

تؤدضحليفحلب لَْحلالثاال حلاثبحلحلحلحلأنالق  حلًراىاَاو حلللاال حلًالاٌات حلاليتحليك حل

ًجوثشاحلىثينحلاداا ثزافحلحلحلحلحل,خارّحللاال حلال ضرأِحلاداازرّحليفحلحلا جايرااض حلت وٌمحلحلأن

نحلىوثثث حلإاداضىَثثثْحلللقثثث  حلتعوثثثضحلتثثثٌاص و حلدبثثثييحلالثثثاال حلًيفحلالٌصثثثتحلا غثثثىحلىثثثحل

اداا زافحلاداضىَْحللل ضرحلمتك حلادضج حلت حلذبزٍزحلجَٗيفحلالاال حلاد يعثبْحلً ااثيجحلحلحل

حلحل.تزاخ حلتزصٍغَْحلىايلْ
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القثض حلالا لَزٍثْحلحلحل  حلأنحلحل(Schommer-Aikins, 2004: 20)عكٌتضحلحلًتؾ 

 يفحلالاثثزصٍػحلتغثثو حليفحلتكثثٌٍ حلتاا ثثزافحلتاضىَثثْحلغثث حلفثثحَحْحللثثزٔحلادثثاال حل

حلحل. ْحلًىو حل بَاْحلالاال ًتؤدضحليفحلعلٌكَيتىحلًتويصاتىحلاددال

حل  القضٍ ثْحلالثشٍ حلٍ عثضًنحلجوثيحلحلحلحلحلحلأنىوث حلحلحل  نحل   حلازبيتاْحلحبي ثْحلحل ً

حلحلا ؽثثثَيٕحلتثثثاغ ّحلًطبال ثثثْ, ىكل ثثثيحلحل,ًالثثثيتحلتاا ثثثزحلبلثثثٓحلتاا ثثثزاتو حلاداضىَثثث

حلادبيهو حللضؤٍْحلحلذبٌ تاضمٌاحلدظٍزحلت حلادالٌتيفحلادااجقْحلكل يحل تث حلحلحلا ؽثَي

حل.اغبَْحلضأكثتزخ حلحل  خ  حلادزخ حلالث يُٖحل

ًيفحلمثثٌٕحلسلثثكحلليًلثثتحلجاثثضحلالبحثثٌثحلذبزٍثثزحلتغثثأٌحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحلحل

عحلالثثيتحللثثزرفحلتغثثاٌِحلحلحل2009ببثثزحلاد قثثٌرحل)حللثثزٔحل ثث  حلازبيتاثثْحلتثثث حلرصاعثثْحلحلحلحلحل

حلحل180جغثثَطحلتثثث حلاداا ثثزافحلاداضىَثثثْحللثثثزٔحل)حلحل حلعحل يلبثثي حلتثثث حل ثث  حلكلَثثثْحلالاجَثثث

حلعحلتثثثزاُحلتغثثثأٌحلاداا ثثثزافحل2010ًكثثثشلكحلأكثثثزفحلرصاعثثثْحلىنثثث حلا حلًآخثثثضًنحل)حل

عحلتثث حلالقثث  حلادال ثث حلجكلَثثْحلالاجَثثْ,حلجَ  ثثيحلأعثث ضفحلااثثيٖ حلحلحلحل70اداضىَثثْحللثثزٔحل)

جيزبيتاثثثْحلبثثث حلً ثثثٌرحلحلعحل يلبثثثي 704عحللثثثزٔحل)2012ازبض ثثثضِحل)ًالغثثثبايًِحلحلرصاعثثثْ

حل  عحلجزصاعثثْحلاداا ثثزاف2013ًصثثيمحلج َاثثُحل)حل,تغثثأٌحل َثثزحلتثث حلاداا ثثزافحلاداضىَثث

 يف تاٌعثثطحل ٔ  حلتغثثاٌ ال اثثيٖ  أؽثثيصف ًصثثز,حلعحل يلبثثي 142لثثزٔ) اداضىَثثْ

حل.اداا زافحلاداضىَْ

تغثأٌحلتضت ثوحلحلحلحلىثؽثيصفحل  حلحلعحل يلبثي حل300عحللثزٔحل)حل2014ت يحل)ًرصاعْحلبلٌانحلحلأتي

صَثثثيؼحلحل  حل (Alsumait, 2015)ًادبوثثثتحلالغثثثٌتَتحلحل,لل اا ثثثزافحلاداضىَثثثْ

عحلت حلالق  حلازبثيتاَ حلحل750تغأٌحلاداا زافحلاداضىَْحلالايتْحلًاشبيفْحللزٔحل)

حلحل ال اثثيٖ حلبثث حلتغثثأٌحلتاٌعثثطحلتثث حلحلحلحلحلحلًأعثث ضفحل,تثثيفالثثشٍ حلٍزصعثثٌنحلبلثث حلادال

حل لثثزٔحل ثث  حلال ضصثثْحلحلحلأبلثثٓنحلاداا ثثزافحلالايتثثْحلأًحل,اداا ثثزافحلالايتثثْحلًاشبيفثث

حلحلأبلثثًٓاداا ثثزافحلاشبيفثثْحلحلا ً , أكثثزفحلك ثثيحلحل,لثثزٔحل ثث  حلال ضصثثْحلالضاجاثث

حلعحلتثثث حل ثثث  حلازبيتاثثثْحلحلحل360عحللثثثزٔحل)2016الزٍغثثثقُحل)حلحلرصاعثثثْ تغثثثأٌحلحلحلأنحلبلثثث

 اداا زافحلاداضىَْحلتضت وحل.

حلأنحل  جاثثضحلهثثشيحلالزصاعثثيفحلأؽثثيصفحلحلحلحلأنًتثث حلاد لثثغحلتثث حلهثثشيحلالزصاعثثيفحلحلحلحل

تغثثثأٌحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحللثثثزٔحل لبثثثْحلازبيتاثثثْحلتضت ثثثوحلًالثثثباضحلاآلخثثثضحلحلحلحلحلحل

ممثثثيحلربثثثيحلالبيلثثثثْحلحل  حل  ثثثضإحلرصاعثثثْحلحلحلحلحلحلتثثث د ض,تاٌعثثثطحلًالثثثباضحلاآلخثثثضحلحلحل

ضىَثثْحللثثزٔحلبَ ثثْحلتثث حل ثث  حلحلاعثثاق بَْحلللااثثض حلبلثثٓحلتغثثأٌحلاداا ثثزافحلاداحل

كلَْحلاتصاقثيرحلاد ظلثُحل يتاثْحلاد ٌىَثْحلتث حلخث  حلت يجلثْحلغث حلص َثْحللثٌ حلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

الق  حللزٍو حلحلأنًاتنححلحل,تاا زاتو حلب حلاداضىْحلالال َْحلًكَ َْحلاكاغيجوي

حل  تاا زافحلتاضىَْحلخقثحليك حلأنحلتؤدضحلبلٓحلتال حلىو حلالالٌمحللَثاحلتثزىاو حلحلحل

حلحلحلحلًكثشلكحلبثزمحلتكثٌٍ حلحلحلحل,اسب غحلًلَػحلال و  كثشلكحلحلحل,تا ثٓحلًتقثٌٍضحللل اضىث

تثزاُحلحلحل  مميحلصزحلٍثؤرِحلحلحل,تٌظَعحلتاا زاتو حلاداضىَْحليفحلالاال حليفصلْحلصزصتو حل

ممثثثيحلرىاوثثثيحللب ثثثيٕحلت َثثثيؼحلاداا ثثثزافحل,حللثثثزٍو حلا كثثثيريُتغثثثأٌحلالاحقثثثَ حل

حلاداضىَْحللاحزٍزحلتغأٌحلاداا زافحلاداضىَْحللزٍو .حل
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نحلب لَثْحلحلأًحل,ت  ٌحلًتاغ اداا زافحلاداضىَْحلحلأنعحل2000)حلًآخضًنٍضٔحلكٌه حلً

تاا ثثزافحلصاعثثدْحلحل  الاغثثَ حلالثثيتحلٍاحثثٌ حلىَوثثيحلال ثثضرحلتثث حلتاا ثثزافحلجغثثَقْحلحل

حلا كثثضحلالشاتَثْحلًادٌمثٌبَْحلًاداا ثزافحلحلحلحلحلا جاثيرحلذبزثحلجيلا غَيحلج حلك حلت حل

ت يعثثيحلًتثثٌاطنحلجثث حلحلحلحل لثثزاثذبثثزثحلب ثثزتيحلٍغثثاقَوحلال ثثضرحلحلحلحلًحل,ًانثثجي حلصعثثٌخي 

حلع369:حل2013)تٌعٓ,حل.حلالشاتَْحلًادٌمٌبَْحلا جاير

ت  ثثثٌحلحلأاوثثثياداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلًمثثثحتحلحلالثثثيتحلت يًلثثثتحلحلال عضٍثثثيفحلأنك ثثثيحل

تٌاىضحلايحلازبٌحلاد يعبحلللاقٌصحلت حلخ  حلالارات حلالزصاعثَْحلاد يعثبْحلحلحلحل ساًتاقٌصحل

ت َثَ حلًالا صثْحلحلحلحلًأعثيلَبحلتالث حلًاعثااتَجَيفحلتثزصٍػحلحلحلحلحلأعيلَب يحلتؾ لىحلت حل

ًت حله يحل يٕفحلىكضّحلالبحاحلاسبثيلُحليفحلضبيًلثْحلالكؾثعحلبث حلىايلَثْحلحلحلحلحلحلحل,توحلادال 

جثثثضات حلكلَثثثْحلاتصاقثثثيرحلاد ظلثثثُحليفحلت  َثثثْحلتغثثثأٌحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحللثثثزٔحل

حل  جوي.

حلأنيكث حلحلحلتقثٌصا حلحلا كثثضحلحل  حلا جغطًلزصاعْحلتقٌصحلاداا زافحلاداضىَْحلت حل

ًلكث حلحلب ثيص,حلحلا تا حلت حلخث  حلادث و حلادغثااضعحل  يصاثْحلا ىثضارحلتث حلطبالثعحلحلحلحلحلحلحلحل

هثثشاحلادثث و حلتحلٍ غثثضحلكَ َثثْحلمنثثٌحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٍو حلًالاٌاتثث حلالثثثيتحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

شلكحليكثثث حلاعثثثادزامحلادثثث و حلالقثثثٌلُحلل  ثثثٌحلاداا ثثثزافحللثثثًحل,عثثثيبزفحلبلثثثٓحلسلثثثك

حلحلحل(Conley,et al, 2004: 191-192)حل.فٌااداضىَْحللزٔحلالق  حلخ  حلبزّحلع 

حلت  َثثثْحلتغثثثأٌحلًهثثثشاحلٍثثثارطحلأه َثثثْحلرصاعثثثْحلىايلَثثثْحلالثثثارات حلالزصاعثثثَْحليفحلحلحل

,حلًصزحلأؽثيصفحلا رجَثيفحلالغثيج ْحل  حلرًصحلحلحلحلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحل   حلازبيتاْ

عحلالثيتحلحل2007بلثٓحلاداا ثزافحلاداضىَثْحلتثث حلحلاسببؾثُحل)حلحلحلحلحلحلجاضحلاد يصعيفحلالازصٍغَْ

صيتتحلجزصاعْحلادضحلاعادزامحلمنٌسجحلالاال حلالب يُٖحليفحلتيرّحلالالٌمحلبلٓحلاداا ثزافحلحل

نحلًًاهثا حلىنث حلا حلًآخثضحلحلحلحلاإلبثزارِ,حلجيلقثعحلالثثياُحلحلحلحلا عحلتل َثشحل210اداضىَْحللزٔحل)

عحلجزصاعثثْحلىايلَثثْحلجضاثثيت حلصثثيٖ حلبلثثٓحلادثثزخ حلالاثثثتلُحليفحلتاثثزٍ حلاداا ثثزافحلحلحلحل2010)

)تاا ثثزافحللثثٌ حل بَاثثْحلالثثاال حلًتاا ثثزافحللثثٌ حل بَاثثْحلحلحلحلحلحلحلحلًأجايرهثثياداضىَثثْحل

الاالثثَ حلًالثثاال حلًاداا ثثزافحلالث يىَثثْحلحليفاداضىثثْحلًتاا ثثزافحللثثٌ حلرًصحلاداضىثثْحل

حل.ت حلالق  حلادال  عحل70 ا يبَْعحللزٔحل)ًات

عحلتثثثث حلىايلَثثثثْحلتقثثثثٌٍبحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحل2011ك ثثثثيحلذب ثثثثيحلالؾثثثثضجَينحل)

جيعادزامحلمنٌسجحلتزصٍغُحلت اححللا تَشحلالقعحلالغيرؼحلاتجازاُٖحلبلٓحلبَ ْحل

دثثضحلاعثثادزامحلال  ثثٌسجحلأعحلبثث حل2014ًكؾثث تحلرصاعثثْحلتوثثياُحلضب ثثزحل)حلا ,عحلتل َثثش82)

عحل100لالٌمحلاداكيتلْحللاقٌٍبحلاداا زافحلاداضىَْحللثزٔحل)حلالب يُٖحليفحلتزصٍػحلت ضصحلا

حلحلحلحلي  يلبثث يفحللثث حلعثثآحلببثثزحلالبثثيصِحلحلحلحل,تثث حل ثث  حلال ضصثثْحلالضاجاثثْحلجكلَثثْحلالاجَثث

عحلجزصاعثثْحلىايلَثثْحلجضاثثيت حلصثثيٖ حلبلثثٓحلاعضٍثثْحلاددققثثيفحلالا لَثثْحللا  َثثْحلحل2016)

حلجيلقعحلا ً حلاإلبزارِ.حلا عحلتل َش90اداا زافحلاداضىَْحللزٔحل)
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حلأًدضحلرصاعْحلت ضصحلرصاعثُحلحلأجيلاح يحلت حلحلالغيج ْحلالبحٌثحلك يحلصيتتحلجاض

عحل2008ًلثثزّحلرصاعثثَْحلبلثثٓحلت  َثثْحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلتثثث حلرصاعثثْحلالؾثثٌص ُحل)حلحلحل

دثثضحلرصاعثثْحلت ثثضصحلبلثث حلالثث  ػحلالاالَ ثثُحليفحلاصت ثثيٕحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحلحلحلألبحثثاحل

)اداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًاداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حلًاداا ثثزافحللثثٌ حلالزاىاَثثْعحلحلحلحل

حلحلحلي عحل يلبثثث402لثثزٔحل)حل حلحل,جيل ضصثثْحلالثيلثثثثْحلجكلَثثْحلالاجَثثث كثثثٌالُحلحلًكثثشلكحلرصاعثثث

عحل187تقثٌصحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحل)حلحلحلحلحللبحثاحلحل(Conley, et al, 2004)حلًآخثضٍ حل

حلجيلقعحلاشبيتػحلاتجازاُٖحلجازحلرصاعْحلًلزّحلخقيٖكحلالكَ َيٕ.حل يلبي 

حللاثثزمحلً ثثٌرحلحبثثٌثحلعثثيج ْحل)يفحللثثزًرحلبلثث حلالبيلثثثْعحلالثثيتحلت يًلثثتحلحلحلحلحلحلحلحلحلًاعثثضا 

رصاعثثْحلتثثثد حلجاثثضحلالثثارات حلالزصاعثثَْحلازبيتاَثثْحليفحلت  َثثْحلتغثثأٌحلاداا ثثزافحلحل

صأفحلالبيلثثثثْحل تكياَثثثْحلحبثثثاحلىايلَثثثْحلجثثثضات حلكلَثثثْحلحلحلحلحل,اداضىَثثثْحللثثثزٔحل  جوثثثيحل

حلاتصاقيرحلاد ظلُحليفحلت  َْحلتغأٌحلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحل  جوي.

 حلالا صثْحلجثثحلٍانثححلبثزمحلاتتغثي حل  حللثزحلكثثب حليفحلالزصاعثيفحلالثيتحلت يًلثتحلحلحلحلحلحلحلحل

ا كثثيريُحلت وثثيحلرصاعثثيفحلأؽثثيصفحل  حلحلً ثثٌرحلحلحلحلحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلًالاحقثثَ حلحلحل

 ,Barvarz;2009ب صْحلج حلالاحقَ حلتوحلك حلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْحل)ايفع,حل

et al, 2014ع,حلًكثشلكحلً ثٌرحلب صثْحلعثيلبْحلجث حلالاحقثَ حلًكث حلتث حلتاا ثزحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

 ثٌرحلىثضً حلجث حلحلحلحل,حلًكشلكحلً(Hofer, 2001)ج َْحلاداضىْحلًتاا زحلدبيفحلاداضىْحل

اد د ن حلًادضت ا حليفحلالاحقَ حليفحلتاا زافحلعضبْحلاداضىْحلًدبيفحلاداضىثْحلحل

ع,حلًيفحلتاا ثثثثزافحلتقثثثثزصحلحل2013;حلضب ثثثثز,حل2010لقثثثثينحلاد د نثثثث حل)أجثثثثٌحلهيؽثثثث ,حلحلحل

ع,حلحلًيفحلعثثضبْحل2013ًٍ َ َثثْحلًمنثثٌحلًتارٍثثضحلاداضىثثْحللقثثينحلادثثضت ا حل)الغثثاَز,حلحلحلحل

حلحلع2013الااك ثُحل)مماثيطعحل)ج َاثُ,حلحلحلحلالاال حلًتقزصحلًج َْحلاداضىْحللقينحلاداثز حلحل

ك يحليك حلالا بؤحلجيلاحقَ حلا كيريُحلت حلخ  حلاداا زافحلاداضىَْحلمجَاويحل

(Phan, 2008)حلحلع2006,حلًت حلخ  حلتاا زافحلال ثزصّحلبلثٓحلالثاال حلًعثضباىحل)طاٍثز,حلحلحلحلحلحل

جَ  ثثيحلأؽثثيصفحلرصاعثثيفحلبثثزمحلً ثثٌرحلب صثثْحلًتثثثد حلرا حل لقثثيَٖي حلجثث حلكثث حلأجاثثيرحلحلحل

حلع.2016;حلالزٍغقُ,حل2009ًالاحقَ حلالزصاعُحل)ببزحلاد قٌر,حلحلاداا زافحلاداضىَْ

ااق صيحلمميحلعبيحلتاحثزرحلتؾثكلْحلالبحثاحلاسبثيلُحليفحلاإل يجثْحلبث حلالاغثيؤتفحلحلحلحلحلحلحلحل

حلالايلَْ:

 تيحلتغأٌحلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحلبَ ْحلت حل   حلكلَْحلاتصاقثيرحلاد ظلثُحلحلحل

 ؟حل يتاْحلاد ٌىَْ
 (حلاد جثثثػحلًبلثثثٌمحلا  ا ثثثْالاغشٍثثثْحلهثثث حلجثثثضات حلكلَثثثْحلاتصاقثثثيرحلاد ظلثثثُحل,

ًال غثثثَ ,حلاتصاقثثثيرحلاد ظلثثثُحلًالاجَثثثْ,حل راصّحلاد ثثثظ حلًادؤعغثثثيفعحلىايلثثثْحليفحلحلحلحلحل

 ؟حلويت  َْحلتغأٌحلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحلبَ ْحلت حل  ج
 حلهثث حلتٌ ثثزحلىثثثضً حلجثث حلالادققثثثيفحلاددال ثثْحل)حلحلحلحل ,حلالاغشٍثثثْحلًبلثثٌمحلا  ا ثثث

 ثثظ حلًادؤعغثثيفعحليفحلحلحلاد جثثػحلًال غثثَ ,حلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلًالاجَثثْ,حل راصّحلادحلحلحلحل

 ؟حلالبحااداا زافحلاداضىَْحللزٔحلبَ ْحل
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 لقيَْٖحلج حلاداا ثزافحللثٌ حلاداضىثْحلحلحلحل سافحلرتلْحلحلاصتبي َْه حلتٌ زحلب صْحل

 ؟حلالبحاًاداا زافحللٌ حلالاال حللزٔحلبَ ْحل
 لقثثيَْٖحلجثث حلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحل هثث حلتٌ ثثزحلب صثثْحلاصتبي َثثْحلسافحلرتلثثْحلحلحلحل

 ؟حلاالبحلزٔحلبَ ْحلحلا كيريًُالاحقَ حل

 أهداف البخح : 

حلٍوز حلالبحاحلاسبيلُحل  :

 ذبزٍزحلتغثأٌحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحلبَ ثْحلتث حل ث  حلكلَثْحلاتصاقثيرحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

 اد ظلُحل يتاْحلاد ٌىَْ.
 حلاخابثثيصحلىايلَثثْحلجثثضات حلكلَثثْحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحل)حلحلحل حلحلالاغشٍثثْحلًبلثثٌمحلا  ا ثث

اد جثػحلًال غثَ ,حلاتصاقثيرحلاد ظلثثُحلًالاجَثْ,حل راصّحلاد ثظ حلًادؤعغثيفعحلبلثثٓحلحلحلحلحلحلحل

 اداا زافحلاداضىَْحللزٔحلبَ ْحلالبحا.حلت  َْ
 حلالاغشٍثثْحلًبلثثٌمحلا  ا ثثْالكؾثثعحلبثث حلال ثثضً حلجثث حلالادققثثيفحلاددال ثثْحل)حل

اد جثثػحلًال غثثَ ,حلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلًالاجَثثْ,حل راصّحلاد ثثظ حلًادؤعغثثيفعحليفحلحلحلحلحلحلحل

 اداضىَْ.اداا زافحل
 الااثثض حلبلثثٓحلالا صثثْحلاتصتبي َثثْحلجثث حلاداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًاداا ثثزافحلحلحل

 لٌ حلالاال حللزٔحلبَ ْحلالبحا
 ًجثث حلًأجايرهثثيحلالااثثض حلبلثثٓحلالا صثثْحلاتصتبي َثثْحلجثث حلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحلحلحل

 لزٔحلبَ ْحلالبحاحلا كيريُالاحقَ حل

 أهنية البخح : 

حلالبحاحليف:حلأه َْتك  حل

  أوال األهنية اليظرية: 

 تزب حلالاقٌصافحلال عضٍْحلادضتبقثْحلجثلثزحلاجملثيتفحلاشبقثبْحليفحلبلث حلالث  ػحلحلحلحلحلحلحل

حلحلالاجثثٌِحلًهثثٌحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلالثثيتحلتلاثثبحلرًصا حلأعيعثثَي حليفحلب لَثثْحلالثثاال حلحلحل

ى ثثثزحللثثثينحلالٌصثثثتحلل جاثثث حلتاا ثثثزافحلالقثثث  حلاداضىَثثثْحلهثثثُحلجثثثؤصّحلاها ثثثيمحلحلحلحلحل

حلاد يصعيفحلالاجٌٍْ.

 جثه َثثْحلصنثثيٍيحلاداضىثثْحلالؾدقثثَْحلالثثيتحلتبحثثاحلبثث حل بَاثثْحلحلحلحلحلحلحلطٍثثيرّحلالثثٌبُحلحل

اداضىْحلًاكاغيجويحلتث حللَثاحلج َثْحلاداضىثْحلًتثزٔحلدبيتوثيحلًتقثزصهيحلًتثزٔحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلال زصّحلبلٓحلالاال حلًعضباى.

 ٍوثثثا حلالبحثثثاحلاسبثثثيلُحلجؾثثثضحيْحلهيتثثثْحلًكثثثب ّحليفحلاجملا ثثثوحلهثثث حل ثثث  حلحلحلحلحلحلحلحل

ادو ثثثثْحللقلبثثثثْحلحلا تثثثثٌصنحلتٌمثثثثٌملحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحلتثثثث حلً حلازبيتاثثثثْ,

كثثب حلبلثثٓحلرصاعثثاو حلًتال وثث حلًت ؾثثٗاو حلًج ثثيٖو حلحلحلحلحلحلتثثثد زبيتاثثْحلدثثيحلاثثيحلحلحلا

 يٕفحلىكضّحلهشاحلالبحاحلجيخاَيصحل ث  حلازبيتاثْحلجيبابيصهثيحلحلحلحلحل,اداضيفحلًال كضِ

ىكل يحلطارحلىو  يحلدغأٌحلحل,اليتحلتغو حليفحلج يٕحلاجملا وحلًت  َاىحلا عيعَْال ْٗحل
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اثث حلحلا ىنثث اداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٍو حلكل ثثيحلعثثيبزحلبلثثٓحلت ثثزٍ حلالثثاال حلحلحلحلحلحل

 .ًتازٍ حلالاالَ حللَ ٖ حل ض حلت ك ه 
 تااارحلهشيحلالزصاعْحلهُحلا ً حلت حلاٌبويحليفحللزًرحلبل حلالبيلثْحلالثيتحلت يًلثتحلحلحل

حلأدضحلالارات حلالزصاعَْحلجيزبيتايفحليفحلت  َْحلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحل  جوي.

 تطبيكية  هنيةثاىيا األ : 

 اداا ثزافحلاداضىَثْحلالثشِحليكث حلحلحلحلحلت زمحلالزصاعْحلأراّحلحبثَْحلتا ث حليفحلت َيؼحل

حلاتعاؽيرحلجىحلت حلصب حلالبيلث .

 صثثزحلٍاتثثبحلبلثثٓحلااثثيٖ حلالبحثثاحلاداال ثثْحل اا ثثزافحلالقثث  حللثثٌ حلاداضىثثْحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

ًكَ َْحلاكاغيجويحلتٌ َىحلأاعيصحلا عيتشّحليفحلازبيتايفحلًادثزاصؼحلعبثٌحلج ثيٕحلحلحلحل

 ثثثٌحلرصاعثثثُحلت ٖثثث حلل  ثثثٌحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلالقثثثحَحْحلًالا َ ثثثْحللثثثزٔحلحلحل

بثثزارحلخثثضا حلصثثيرصٍ حلبلثثٓحلال َثثيمحلجثثثرًاصه حلجؾثثك حل َثثز,حلًهثثشاحلحلحلالقثث  حلإل

ال حلب زتيحلٍكٌنحلبلٓحلبل حلجيداا زافحلاداضىَْحللق جثىحلٍغثاقَوحلحلحلٍؤكزحلأنحلاد

تاثثثزٍ حلتثثث حلخثثث  حلاعثثثادزامحلحلحل  ذبزٍثثثزحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلالثثثيتحلذباثثثيجحلحل

الا ثثٌٍ حلحلأعثثيلَباعثثااتَجَيفحلتضىثثوحلتثث حلتغثثأٌحلت كثث حلالقثث  حلًكثثشلكحلحل

حلع83:حل2014,حلضب ز).حلابيصافًاٌبَْحلاتخ

 معطلخات البخح : 

 الربىامج دراسي : 

اسبقثثٌ حلحل  وثثزحلًيحل,حلتؤعغثثيفحلالاالثثَ حلالاثثيلُيفهثثٌحلرجضاثثيت حلٍثثا حلت  َثثشيحل

عحل,حللَغثثثثياػ,حلتي غثثثثا ,حلركاثثثثٌصايجكثثثيلٌصٌٍؼحلبلثثثٓحلرص ثثثثْحلبل َثثثثْحلتاَ ثثثثْحل)حل

الثثيتحلتكغثثبحلالقيلثثبحلاداضىثثْحلًادوثثيصافحلحلحلحلًا اؾثثقًٍْانثث  حلاد ثثيه حلًاد ثثضصافحلحل

ًيفحلربقثثثكحلرصاعثثثُحلحل,تالَ َثثثْحلطبققثثثْحلأهثثثزا ًال ثثثَ حلال طتثثثْحللاح َثثثيحل

رحلأكثثضحلحلأًحلًالثزا حلحلتالَ َثي حلحلًبيرّحلت زمحلتؤعغثْحلالاالثَ حلالاثيلُحلجضايصبثي حلحلحلحلحل,ضبزر

حلع149:حل2009)ااَْٗحلال ٌتَْحللن ينحل ٌرّحلالاالَ حلًاتبا ير,حل

 ج ٌبْحلاد ضصافحلالزصاعَْحلاد َظّحلًاد ع ثْحلًالثيتحلتثؤرِحلحلحلحلحل  ضاَٖي ًٍاض حل

ًالثثثثشِحلٍؾثثثث  حلجثثثثضات حلحلاد ظلثثثثُ,اتصاقثثثثيرحليفحلبكثثثثيلٌصٌٍؼحلالتثثثث ححلرص ثثثثْحلحل  

حل)الاغشٍْحلًبلٌمحل حلاتصاقثيرحلحلحل,,حلاد جثػحلًال غثَ حلحلا  ا ث حل راصًّالاجَثْ,حلحلحلاد ظلث

حلاد ظ حلًادؤعغيفعحل

 املعتكدات املعرفية : 

جثاويحلأىكيصحلًتاا ثزافحلحلحل Schommerضٍْحلعكٌتضتاضىويحلالبيلثْحليفحلمٌٕحلاع

القيلبحلادغا لْحللٌ حل بَاْحلاداضىْحلت حللَاحلج َاويحلًتقثزصهيحلًتثزٔحلدبيتوثيحلحلحلحل

حلك يحلتان  حلاداا زافحللٌ حلالاال حلت حللَاحلال زصّحلبلٓحلالاال حلًعضباى.

ًت ثثثيؼحل  ضاَٖثثثي حلجيلزص ثثثْحلالثثثيتحلحيقثثث حلبلَوثثثيحلالقيلثثثبحليفحلأجاثثثيرحلت َثثثيؼحلحلحلحل

حلادازحلللبحاحلاسبيلُ.اداا زافحلاداضىَْحل
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 اليظري اإلطار : 

 مفووو املعتكدات املعرفية: 

اخالعحلالبيلثٌنحليفحلتاضٍ و حللل اا زافحلاداضىَْحلًتزٔحلت يًا حلًرصاعاو حل

ج َْحلتاضىَثْحلمنيَٖثْحلت  ثٌحلًتاثزصجحلحلحلحلحلحلأاويبلٓحلحل لَويى  و حلت حلاعضحلحل,اشاحلاداغ 

صب ٌبثْحلتث حلالا لَثيفحلحلحلحلحلأاوثيحلبلثٓحلحلحل لَوثيحلًت و حلت حلاعثضحلحلحل, ضًصحلالا ضحلًالظت 

اداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحلحلأنحل  حلأؽثثثثيصتثثثث و حلتثثثث حلحلًأخثثثث ا حل,الا لَثثثثْحليفحللثثثثزحلساتوثثثثي

اتىاامثثيفحلالثثيتحلتثثؤدضحليفحلحلأًاتدبيهثثيفحلحلأًحلا ىكثثيصحلأًصب ٌبثثْحلتثث حلالاقثثٌصافحل

حلعحل344:حل2016)ببزحلالبيصِ,حلحل.الا لَيفحلاداضىَْ

ْحلاكاغثثيجويحللثثٌ حلاداضىثثْحلًت عَ وثثيحلًدبيتوثثيحلًعثثضبحلا ىثثضارابا ثثيرافحلىوثثُحل

حلحلحلحلحلحل الب َثْحلحلحل,ًالاحك حلىَويحلت حلخ  حلأجاثيرحل)عثضبْحلاكاغثي حلاداضىثْ,حلج َثْحلاداضىث

حل.اداضىَثثثثْحلًالااثثثثزٍ ,حلخقثثثثيٖكحلالقلبثثثثْحلال ثثثثي ح ,حلاسب َ ثثثثْحلادٌمثثثثٌبَْعحلحل

(Wood& Kardash, 2002: 235)حل

ال ضرحللٌ حل بَاثْحلحلحل  حلأاويحل رصا (Schommer, 2004: 21) ًتؾ حلعكٌتضحل

تكثثٌنحلحلأناداضىثثْحلتثث حلخثث  حلاتبابثثيصافحلادظرً ثثْحلبثث حلاداضىثثْ)حلاداضىثثْحليكثث حلحلحلحلحل

خي ٗثثْعحلت يجثث حلال عثثضّحلال غثثبَْحللل اضىثثْحلًادانثث  ْحلشب غثثْحلحلحلحلحلحلحلآًفثثحَحْحل

ًهثثثُحل)جغثثثي ْحلاداضىثثثْحلًىقضٍثثثْحلال ثثثزصّحلبلثثثٓحلحل,تاا ثثثزافحلتاضىَثثثْحلت  قثثثلْ

حل.الاال حلًتقزصحلاداضىْحلًعضبْحلالاال حلًٍ َ َْحلاداضىْ

اعضّحلاداال حلًتقٌصيحلًتغثل يتىحلىَ ثيحلٍاالثيحلحلحلحلجثاويحلرحلع33:حل2007الب يحل)حلٍاضىويً

ًتاحثزرحلحلحلأخثضٔ,حلجقبَاْحلاداضىْحلاداال ْحلتث حل وثْحلً بَاثْحلتال وثيحلتث حل وثْحلحلحلحلحلحلحل

نحلاداضىثْحلالال َثثْحلتاضىثْحلٍ َ َثْحلصقاَثْحلًلَغثتحلتاضىثثْحلحلحلحلحلحلثجيبا ثيرحلالقيلثبحلجثحلحلحل

حلحلتقل ْحلًلَغثتحلحلًجثاويحل,ا اويرٍْحلت ضٍبَْحلًلَغتحلالا يلَْ ًاتبا ثيرحلحلحل,اغثبَ

حلأنحل تثيحلنحلال كثضّحلحلثًاتبا ثيرحلجثحلحلحل,ًاتبا يرحليفحلدبيتوثيحلحل,نحلاداضىْحلالال َْحلجغَقْثج

حلا ىكثثيصنحلأًحل,خي ٗثثْحلً تثثيفثثحَحْحلحل تثثيىيداضىثثْحلحل,خي ٗثثْحلأًتكثثٌنحلفثثحَحْحل

حلحلر.ادضكبْحلًادا زّحلتحلب صْحلايحلجيداضىْحلالال َْ

َثْحللثٌ حل بَاثْحلحلحلحلتقثٌصافحلالقيلثبحلالشه حلحلحلأًً وثيفحلاعثضحلحلحلً ا ٓحلآخضحلىوُحلر

اداضىثثثْحل)تقثثثزصحلًج َثثثْحلًدبثثثيفحلاداضىثثثْعحلًب لَثثثْحلالثثثاال حل)مثثثبطحلًعثثثضبْحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلع286:حل2014,حلت ًّبلٌانحل;حل11:حل2009حل,)الغَزحلر.اكاغي حلاداضىْع

الثثثيتحلحيٌطهثثثيحلالا تَثثثشحلبثثث حلحلحلحلأاوثثثيحلرا ىكثثثيصحلحلع223:حل2011)حلالؾثثثضجَينًٍثثثشكضحل

تقثٌصافحلحلأاوثيحلرحلر.حلك ثيحلحلاداضىْحلالال َْحلًكَ َثْحلاكاغثيجويحلًتال وثيحلًت ٌيوثيحلحلحلحل

حلاداال حلًتغل يتىحلىَ يحلٍااليحلجقبَاْحلادالٌتيفحلًاداثيص حلاد زتثْحلحلحل ب لَثْحلحلحلأد ثي

حلع225:حل2012)الٌصير,أخضٔر.الاال حلت حل وْحلً بَاْحلتال ويحلت حل وْحل
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اعثيمحلٍ ثيصؿحل بَاثثْحلاداضىثْحلًلثزًرحلاداضىثثْحلًدبثيفحلاداضىثْحلًفثثز حلحلحلحلحلحلحلىوثُحلرحل

حلحلحلأمنثيطحلحلأٍنثي حلًحل,اداضىْحلًالقض حلاليتحليك حلجويحلاكاغي حلاداضىْ حلااا ثي حلاداضىث

تايجلحلد ثحلتٌمٌبيفحلصَٖغَْحلهُحلتقيرصحلاداضىْحلًل َ ثْحلاداضىثْحلحلحلحلك يحلأاوي

حلع367:حل2013)تٌعٓ,حلحلر.ًلزًرحلاداضىْ

ادثاال حلحلحل رصا تلثكحلاداا ثزافحلتاالثيحلجكَ َثْحلحلحلحلحل نحلعحل176:حل2013الغثاَزحل)حلًٍشكضحل

 حلتثث حلبثثزرحلتثثحلحلحلٍاثثثلعًهثثُحلاعثثيمحلتا ثثزحلحلحلحل,لقبَاثثْحلاداضىثثْحلًب لَثثْحلذبقثثَلويحلحل

ادكٌاثثيفحلادغثثا لْحلتثثث حل)تقثثزصحلاداضىثثْ,حلٍ َ َثثْحلاداضىثثْ,حلمنثثٌحلاداضىثثْ,حلتارٍثثضحلحلحلحلحل

حلحلحل.حلنحلهشيحلادكٌايفحلغ حلهضتَْأًحل,اداضىْع

تاا ثثزافحلال ثثضرحللثثٌ حل بَاثثْحلاداضىثثْحلًكَ َثثْحلاسبقثثٌ حلحلحلحلحلحلًتثث حلدثث حلىوثثُحلحلحل

ًتؾ  حلبزّحلتاا زافحلهُ:حلتقزصحلاداضىْحلًج َْحلاداضىثْحلًدبثيفحلاداضىثْحلحلحلحلحل,بلَوي

  (Barvarz, et al,2014: 121) .ًعضبْحلالاال حلًالاحك حليفحلب لَْحلالاال 

الاقثثثٌصافحلالشه َثثثْحلالثثثيتحلٍكٌاوثثثيحلحلحلأاوثثثيحلرحلع337:حل2016ببثثثزحلالبثثثيصِحل)حلًٍثثثشكضحل

ًتانثث  حلجاثزِحل)ىقضٍثثْحلال ثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلحلحلحل,الا تَثشحللثثٌ حل بَاثْحلتال وثث حلحل

ًتؾثث  حل)ٍ َ َثثْحلحلحلحل,ًتقثثٌصاتو حللثثٌ حل بَاثثْحلهثثشيحلاد ثثيهَ حلحلحلحلحلحل,ًعثثضبْحلالثثاال عحل

حلر.اداضىْحلًتقزصهيحلًجغي اويع

 اليناذج اليظرية للنعتكدات املعرفية : 

 منوذج برييPerry : 

ادبكثضّحلالثيتحلاعثاولويحليفحلجزاٍثْحلاشب غثَ يفحلحلحلحلحلحلحل(Perry, 1970)أب ثي حلجث ِحلحلحلحل ن

حلحلحلأًصزفاليتحلحلا عيعَْكياتحلالؾضاصّحل حلاتها يمحل ٌمٌملحليث حلاداضىثْحلالال َث

حلًؽثثكلتحلحل حلحلا صمثثَ حلحلحلا عيعثثَ حلحل183حل:2013حلالغثثثاَز,)حل.لبحثثثٌثحلاداا ثثزافحلاداضىَثث

(Barvarz, et al, 2014: 122حل

لل  ثٌحلالا لثُحللقث  حلازبيتاثْحلب ثزتيحلكثينحلٍثزصؼحلحلحلحلحلحلحلحلحلى زحلتلغحلج ِحلتَ  

حلحل القثثث  حلٍادثثشًنحلً وثثثيفحلاعثثثضحلحلحلأنًاىثثاعحلحلحل,ت ثثضصحلال  ثثثٌحلالا لثثُحلًاشبل ثثث

نحلً وثثثيفحلال عثثثضحلهثثثشيحلتثثثضتبطحل غثثثاٌٍيفحلأًحل,تااثثثزرّحلدبثثثييحلاداضىثثثْحلًالثثثاال 

الق  حلادباثزٖ حلحلحلأنى لغحلحل,ًصيمحلجا زحلت يج فحلتوحلالق  حل,اشبارّحلالاجٌٍْ

حلخقثثحلحلأًفثٌا حلحلحل تثيحلحلأاوثيحلً ويفحلاعضحلد يَْٖحلب حلاداضىْحلبلثٓحلحلحلاربيسحل  يَلٌنحل

حل)حلً وثيفحلاعثضحلاغثبَْ.حلحلحلحلب ثضا حلحلًا كثارحلجَ  يحلٍادثشحلالقث  حلسًًحلاشبثارّحلحلحلحل حلحلتٌعث

 ;Schommer -Aikins, 2004: 19; Kurt, 2009:1 ;367حل-366:حل2013

Schommer -Aikins & Duell, 2013: 318; Barvarz, et al, 2014: 122)  

الق  حلاداضىَْحللب َْحلاداضىثْحلحلحلتاا زافتصت يٕحلحلتقٌصٍي حلت عٌصا ىوٌحلٍاب ٓحل

حلحل)طاٍثزحلحلهثُ:حلتضال حلحلأصجوًيحلدب َوحلتضال حلج يٕحلاداا زافحلاداضىَْحليفحل,حلاداال ْ

حلحلالغثثاَزحل;251:حل2011عثضًص,حلحلحل;107:حل2010أجثثٌحلهيؽث ,حلحل;70:حل2009,حلببثزحلاد قثٌرحلحل;حل200,حل199:حل2006

حلعGreen& Hood, 2013: 168- 169;حل184,حل183:حل2013
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 الث يَٖثثثْحلDualism:حلً تثثثيفثثثحَحْحلحل تثثثياداضىثثثْحلًى ثثثيحلاثثثشاحلاد قثثثيحلتكثثثٌنحلحلحل

ًٍاٌصثوحلحلحل,تقل ثْحليفحلفثحاويحلحلحلجثاوثيحلك ثيحلتاغث حلاداضىثْحلالقثحَحْحلحلحلحلحل,حلخي ْٗ

حلت حلاشبارإحلتاضىْحلاسب َ ْحلًتل َ ويحللل اال  .

 ْالاازرٍثث: Multiplicityتااثثزرحلالثثضؤٔحلحلأناثثىحليكثث حلأًىَوثثيحلٍاا ثثزحلادثثاال حلحل

تكثثٌنحلً وثثيفحلال عثثضحلهثثشيحلحلأنيكثث حلحلًجثاثثىحل,ًً وثثيفحلال عثثضحليفحلصبثثي حلتاثث 

نحلاداضىثْحلحلثك يحلتٌ زحليفحلهشاحلادغأٌحلجثشًصحلاتبا ثيرحلجثحلحلحلحل,بلٓحلتازرهيحلفيرصْ

حلنحلاشبارإحلٍب ٌنحلتقزصحلاسب َ ْ.أً,حللَغتحلٍ َ َْحلمتيتي 

 ال غبَْحلRelativismلث يَْٖحلتز حلبلٓحلاعضّحلاداال حللل اضىْحلت حلال عضّحلاحل:حل

ًىَويحلٍزص حلاداال حلأاىحلفياوحلاؾطحللل ا ٓحلحل,ال غبَْحلالغَيصَْحل  ال قبَْحل

حلحلحل,ًالزتلثثْحلًت ثثا حلاثثيحل حلأنًٍثثزص حلحل,ًتحلٍال يهثثيحل ثثيهظّحلتثث حلادٌصثثعحلالاالَ ثث

حلاداضىْحلاغبَْحلًؽض َْحلتٌص َْ.

 ال غثثثبَْحلحل  ثثثيصاتلاثثثظامحليفحلCommitment within Relativismًه ثثثيحلحل:حل

تغثثأٌحلال َ ثثْحلحل  ٍاعث حلاد عثثٌصحلال غثثعحللل اضىثثْحللثزٔحلادثثاال حلًتضت ثثُحلحلحل

حلاليتحلٍا غكحلجويحلاداال حلًٍلاظمحلجوي.

 سلومر  منوذجSchommer: 

  حلؽيحل ضٍثيحل زٍثزحللب َثْحلحلحلحلأب  حلج ِحلت حلحلأعيؼج تحلعكٌتضحلب لويحلبلٓحل

حل  حل.ل عثثيمحلاتبا ثثيرحلاداثثضيفحلحلحلا عيعثثَْالا يفثثضحلحلًتقثث َعحل,اداا ثثزافحلاداضىَثث

(Schommer, 1989: 2-3) 

حلحلأىكثثيصالثثيتحلتب ثثتحلحلا حبثثيثحلأنى ثثزحلً ثثزفحل حلجثث ِحلكياثثتحلاايٖجوثثيحلتانثثيصج

لل اا ثثثزافحلحلىٌمثثثاتحلتقثثثٌصا حلحل,ًضبثثثزًرا حلمنثثثٌسجحلجثثث ِحلصيفثثثضا حلحلحلأنًابا ثثثزفحل

لزصاعثثثثْحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحلًمنٌهثثثثيحلحلحل زٍثثثثزا حلاىامثثثثتحلتثثثثزخ  ًحل,اداضىَثثثثْ

حلع.حلحلحل252:حل2011عضًصحل,حل;حل71حل:2009)ببزحلاد قٌر,حلحل.ًتقٌصهي

كاج ثوحلتث حلحلحلحلأىنث حلاداضىْحلالؾدقَْحلٍا حلىو ويحلجقثٌصّحلحلحلأنحلأكزفلَاحل

صثث حلأحلأًنحلتلثثكحلاداا ثثزافحلص ثثيحلتكثثٌنحلأكثثثضحلأًحل,اداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًالثثاال 

حلًجثاوثثيحل,يفحلاتبابثثيصحلأخثثشيًهثثشاحلٍاثثينحلً ثثٌرحلأكثثثضحلتثث حلتاا ثثزحلٍثثا حلحلحلحلحل,اعثثا  ت 

يفحلجاثثثضحلاداا ثثثزافحلحلقثثثٌصا تحلأكثثثثضٍكٌاثثثٌاحلحلأنادثثثاال  حليكثثث حلحلأنتغثثثا لْحلأِحل

ًصيتتحلعكٌتضحلجاحلَ حلاداا ثزافحلاداضىَثْحلحلحلأخضٔ,حلًلَغٌاحلكشلكحليفحلتاا زافحل

ًٕ حلحلحلحلحلىضبَثي حلحلعحلجاثزا حل12بلٓحلمخغْحلأجايرحلٍ ثزصجحلذباوثيحل)حلحلحلج ي حل:ًسلثكحلبلثٓحلال حثٌحلالاثيل

(Schommer -Aikins, 2004: 20; Schommer -Aikins & Duell, 2013: 

حل(318

  معدر املعرفةSource of Knowledge: 

اداضىثثْحلحل  ٍاثثزصجحلتثث حلاداضىثثْحلالثثيتحليكثث حلت يًاثثيحلتثث حلالغثثلقْحلالال َثثْحلحلحلحلحلحلحلحل

اتبا ثيرحلبلثٓحلحلحل)ًٍان  حلجازٍ حله يحلحل,ادغا اجْحلًادؾا ْحلت حلخ  حلاتعازت 

حل.بزمحلااا يرحلالغلقْع,حلالغلقْ
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  يكييية املعرفةCertainty of Knowledge : 

حل,اداضىثثْحلاداقثثٌصّحل  الثيجاثثْحلالثثيتحلتحلتثثاغ حلحلأًًٍاثثزصجحلتثث حلاداضىثثْحلادقل ثثْحل

حل.اداضىْحلادؤكزّع,حلًٍان  حلجازٍ حله يحل)دب بحلالغ ٌع

   ــا ــة وتيظينوـ ــة املعرفـ  Structure and Organization of بييـ

Knowledge  : 

حل  فثثثغ ّحلت  قثثثلْحلحلكثثثث ظإًٍاثثثزصجحلتثثث حلاداضىثثثْحلالبغثثثَقْحلاد اع ثثثْحلحل

اداضىثثْحلكب ثثيٕحلكلثثُحلتضكثثبحلًتا ثثزحلتاغثثيحلىَثثىحلاد ثثيهَ حلًتااجثثطحلجزص ثثْحلحلحلحلحلحلحل

حل.دب بحلالاكيت ع,حلاد ضرّحلاإل يجيفًٍان  حلجازٍ حله يحل)البحاحلب حلحل,بيلَْ

  التخله يف اكتشاب املعرفةControl of Knowledge : 

ىقضٍثثْحلتٌصًدثثْحلحلأًلَثثْال ثثزصّحلبلثثٓحلاكاغثثي حلاداضىثثْحلصثثزصّحلحلأنٍاثثزصجحلتثث حل

ال زصّحلبلٓحلالاال حلتكاغبْحلت حلخ  حلاشبثارّحلًيكث حلحلحلحلأنحل  رحلًديجاْحلت شحلادَ 

بزمحلال زصّحلبلٓحلحل,ال زصّحلال قضٍْحلبلٓحلالاال أجايرحل)ًٍان  حلحل,تاغ حلًت  ٌحلأن

حل.عبزمحلاصتبيطحلال جيححلجيلا  حلازبيرحل,تال حلكَ َْحلالاال 

  سرعة اكتشاب املعرفةSpeed of Knowledge : 

اكاغثثثي حلحلأنحل  تحلٍثثثا حلحلأًحلاكاغثثثي حلاداضىثثثْحلٍثثثا حلعثثثضٍاي حلحلأنًٍاثثثزصجحلتثثث حل

حلحل)الثاال حلالغثضٍوحلحلحلأجايرحلًٍؾ  حل,اداضىْحلٍا حلجقٌصّحلتزصاَْحلخ  حلىاّحلطت َْ

حل.تضّ,حلاجملوٌرحلادضكظحلتنَاْحلللٌصتعحلأً الاال حلت حل

ك ثثيحلسكثثضفحلأنحلاداا ثثزافحلاداضىثثْحلتاثثيجلحلد دثثْحلتٌمثثٌبيفحلصَٖغثثْحلهثثُحلحلحلحلحلحلحلحل

حلحلتقزصحلاداضىْحلًل َ ْحلاداضىْ ًمثحتحلحل,حلًع367,حل2013)تٌعثٓ,حلحلحلًلزًرحلاداضىث

تقثثٌصحلاداضىثثْحلالؾدقثثَْحلكجثثظٕحلتثث حلمنثثٌسجحلبثثيمحلتثثضتبطحلحلحلحلحلحلحلا ىنثث اثثىحلتثث حلحلأ

ًهشيحلحلا اع ْ,ًٌٍمححلهشاحلال  ٌسجحلالا يب فحلادابيرلْحلج حلبزرحلت حلحل,جيلث يىْ

حلحل,تؾثك حلىَ ثيحلجَ وثيحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللل ثاال حلحلحلحلحلحلحلا اع ْ - Schommer):حلًهث

Aikins, 2004: 24) 

 ٕادضتبقْحلجيلث يىْحلحلاآلصاCultural Relational Views 
 ت  قثلْعحلحلحلأماداا زافحللٌ حل ض حلاداضىْحل)تااجقْحلBeliefs about Ways 

of Knowing 
 اداا زافحللٌ حلاداضىْحل)تقزصحلًج َْحلًتارٍضعحلBeliefs about Knowledge 
 ل عحلااداا زافحللٌ حلالاال حل)ال زصّحلبلثٓحلالثاال حلًعثضبْحلالثاحلحلحلحلBeliefs about 

Learning 
 ٕراخثثثثث حللجثثثثثضّحلالزصاعثثثثثْحل)ت يصؾثثثثثْحلًتالثثثثث حلساتثثثثثُعحلحلحلحلحلا راClassroom 

Performance 
 الاال حلاد ع حلساتَيحل)ت ك حلايصزحلًل حلادؾك فعSelf Regulated Learning 
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صَٖغثثثَْحلبلثثثٓحلاداضىثثثْحلالؾدقثثثَْحلحلحلحلتثثثثد افكؾثثث تحلبثثث حلً ثثثٌرحلد دثثثْحلحلحلً

حلًادال ثٌنحلحلًا صثضانحلحلا عضًّتا ث حليفحلحل,لل اال حلًتكٌنحلاداا زافحلاداضىَْحللزٍى

حلًلك حلت و حلاعيمحلتاضيفحلخيلحلجىحلًلىحلآصاٖىحل حلحلحلالث يىَث ًيكث حلحلحل,ً ضصثىحلاداضىَث

كياثثثتحلتاغثثث ْحلحلحل ساالث دثثثْحلًرصبوثثث حلحلحلالاثثثثد افلل ثثثاال حلازب ثثثوحلجثثث حلهثثثشيحلحلحل

 Schommer)حل.نحلاداال حلٍ وحليفحلامقضا إكياتحلتاايصمْحلىحل ساحلأتيحل,ًتاؾيجوى

-Aikins, 2004: 26)حل

بلثثٓحلحلج َثثتدثث حلصثثيمحلالازٍثثزحلتثث حلالبثثيلث حلجب ثثيٕحلمنثثيسجحللل اا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحلحل

 حل:هشيحلال  يسجحلت حلمنٌسجحلعكٌتضحلًحلأعيؼ

  منوذج هوفر وبيرتتض(Hofer& Pintrich,2000): 

أنحلاداضىثثْحلالؾدقثثَْحلتاكثثٌنحلتثث حلأجاثثيرحلخيفثثْحلحلحلحل  حلهثثٌىضحلًجثث اتؿحلحلحلٍؾثث 

حلحلحل حلًتااثارحلاداا ثزافحلاداضىَثْحلحلحلحلحل,تن حلىو حلال ثضرحللل اثيص حلًاداضىث ا جاثيرحلحلحل لثز

حلع195:حل2006)طاٍز,حلحلا جاير.ًٍز حلسلكحلبلٓحلً ٌرحلتكيت حلج حلحل,جقٌصّحلتاثفلْ

ًالثثثاحك حليفحلحلجاثثثزِحلعثثثضبْحلاكاغثثثي حلاداضىثثثْحلحلحلحلحلأنًٍثثثضاحلهثثثٌىضحلًجا ثثثضتؿحلحلحل

حل تثثث حلحلأاو ثثثيبلثثثٓحلحل لَو ثثيحليفحلمنثثثٌسجحلعثثكٌتضحلتحليكثثث حلال عثثثضحلحلحلاكاغثثي حلاداضىثثث

حلٍضكظانحلبلثٓحل بَاثْحلاداضىثْحلًلكث حلٍضكثظانحلبلثٓحلحلحلحلحلحلحلتحل او يادكٌايفحلاداضىَْحل

حل اداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلتانثثث  حلجاثثثزٍ حلحلحلحلأنحل  لثثثشلكحلاصالثثثيحلحلحل, بَاثثثْحلالزصاعثثث

;حلحل346-345:حل2016ببثثزحلالبثثيصِ,حلحل;حل185:حل2013الغثثاَز,;حل114:حل2009)ايفثثع,حلحل:صَٖغثث حله ثثيحل

((Hofer, 2001: 357; Conley, et al, 2004: 190; Kurt,2009: 3حل

 حلحلًهثُحلالاقثٌصحلالثشِحلٍثزًصحللثٌ حلتيهَثْحلاداضىثْحلً بَااوثيحلحلحلحلحلحلحلحلحل:حل بَاْحلاداضىْحل

ال غثثبَْحلغثث حلحل  ًهثثٌحلتقثثٌصحلٍ ا ثث حلجيداضىثثْحلتثث حلرص ثثْحلالَ َ َثثْحلادقل ثثْحلحلحل

حلحلًكثثثشلكحلاخثثثا  حلاداضىثثثْحلجثثثيخا  حلالغثثثَي حلالثثثشِحلتثثثضرحلىَثثثىحلحلحلحلحلحلحلحل,ادؤكثثثزّ

 حلحل:ه يحلأعيعَ ًٍان  حلهشاحلالبازحل ياب حل
 حل  عثثثا ضاصحلًدبثثثيفحلاداضىثثثْحل)تؤكثثثزّحلحلًٍ قثثثزحلجوثثثيحلاحل:ٍ َ َثثثْحلاداضىثثثْحل

حل.الا يلَْحلًعَيصَْع

 الب ثثيٕحلاداثثضيفحللل الٌتثثيفحلحلً رصا ًٍ قثثزحلجوثثيحلتاضىثثْحلحل:جغثثي ْحلاداضىثثْحل

حل.تاكيتلْعحل  تضكبْ,حلت  قلْحلحل  )جغَقْحل

 حلحل حلحلحل:حل بَاثْحلاكاغثي حلاداضىثث حلحلًهثُحلآلَث ًٍانث  حل ثثياب حلحلحل,اكاغثثي حلاداضىث

حلحلحلأعيع حله ي:

 الشِحلاؽثايحلحلحلالقيلبحللل قزصحلً رصا ًٍ قزحلجىحلتاضىْحلحل:تقزصحلاداضىْحل

)تكاغثبْحلحلحلًتزٔحلعَقضّحلًهَ  ْحلهشيحلاداضىْحلبلثٓحلت كث يحلحلحل,ت ىحلاداضىْ

حل.ساتَْعحل  

 ْقزحلجىحلصزصّحلاداال حلبلٓحلت ثزٍ حلالاارٍثضافحلحلحلحل:حلتارٍضحلاكاغي حلاداضى ًٍ

حلا رلثثثًْت ثثثٌٍ حلاتربثثثيٕافحلاداضىَثثثْحللل الٌتثثثيفحلتثثث حلخثثث  حلاعثثثادزامحلحلحلحلحل



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
254 

حلًاتها يمحلجثزًصحلالاجثيص حلًاعثادزامحلالبَياثيفحلحلحلحلحلحل,الا ََ حلًأعيلَب حلًا رلث

حل.لزب حلاسبج 

  منوذج وود وكارداط(Wood & kardash, 2002): 

ًًرحلًكثثثثيصراـحلانحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحلببثثثثيصّحلبثثثث حلأىكثثثثيصحلحلكثثثث حلتثثثث حلٍثثثثضاحل

لٌ حلاداضىْحلًت عَ ويحلًدبيتويحلًعضبْحلاكاغيجويحلًالثاحك حلحلحلا ىضارابا يرافحلأً

أجثثٌحل)صَٖغثثَْحلهثثُ:حلحلأجاثثيراداا ثثزافحلاداضىَثثْحلتانثث  حلمخغثثْحلحلحلأنًاصالثثيحلحل,ىَوثثي

حلحلحل(Wood & Kardash, 2002: 236- 237) ;110:2010هيؽ ,حل

 عثثثضبْحلاكاغثثثي حلاداضىثثثْحلًتاثثثارحلبثثث حلاتبا ثثثيرحللثثثٌ حلب لَثثثْحلالثثثاال حلتثثثوحلحلحلحلحل

حل.بلٓحلالظت حلالشِحلٍغاغضصىحللزًثحلالاال حلال الُحلالاثكَز

 اداضىثْحلغث حلت  قثلْحلجث حلحلحلحلحلحلأنج َْحلتضكَبحلاداضىْحلًٍاارحلب حلاتبا يرحللٌ حل

حل.تاكيتلْحلًتا زّحلأاوي

 نحلاداضىثْحليكث حلاكاغثيجويحلحلحلحلثاخابيصحلًبُحلاداال حلجًهُحلج يٕحلاداضىْحلًتازٍلويحل

حلحلحل.ًتازٍلويحلت حلخ  حلاعااتَجَيف

 نحلال ثثزصّحلبلثثٓحلثخقثيٖكحلالقثث  حلال ثثي ح حلمتثث حلاتاا ثثي حلتثث حلاتبا ثيرحلجثثحلحلحل

نحلًأنحلالثاال حلتكاغثبحلحلحلثاتبا ثيرحلجثحلحلحل  صبوثٌرحلحلحل  ال حلىقضٍْحلًتحلذباثيجحلحلالا

حل.كب ا حلالق  حلال ي ح حلٍا لٌنحل زحلًٍبشلٌنحلصبوٌرا 

 (حلحل تكياَْاتلا يظحلجيسب َ ْحلادٌمٌبْحل متثث حلاتاا ثي حلحلحلحلعالٌفٌ حلللح َ ث

جثش حلالال ثيٕحلحلحلحل ساتٌ ثزحلل َ ثْحلتٌمثٌبَْحليكث حلتاضىاوثيحلحلحلحلحلحلحلجثاىت حلاتبا يرحل

ًالثزّحلفثٌا حلًاثبحلًمثوحلالؾثكٌ حليفحلحلحلحلحلحلحل  يجْاىحلتحلتٌ زحلأحل  حلكب ا حل وزا 

حل.اتبابيص

  لدر إمنوذج(Elder, 2002): 

حلحلحلحل ًتقثثزصحلاداضىثثْحلٍاثثزحلحلحلحل,ٍثثضٔحل لثثزصحلأنحلاداضىثثْحلتكاغثثبْحلًتاقثثٌصّحلًتثثاغ 

ًاثبحلأنحلتكثٌنحلحلحلحل,تث حلالكابحلًادال  حلًأىضارحلا عضّتكاغي حلاداضىْحلًعَلْحل

حل حلنحلاداضىثْحلحلأًحل,ا ىكيصحلايجاْحلت حلال نٌ حلًاتعاكؾي حلًالا يب حلتوحلالبَٗث حلتثثت

ْحلٍاكثٌنحلتث حلحلحلَثحلاداضىاداا ثزافحلحلاعثيمحلحلحلأنًٍثضٔحلحلحل,ت حلاد قيحلًالا ك حلًالاجضٍثبحل

حلحلحلحلأجاثثير حل.تقثثزصحلاداضىثثْحلًٍ َ َثثْحلاداضىثثْحلًمنثثٌحلًتقثثٌصحلاداضىثثْحلًتارٍثثضحلاداضىثث

(Conley, et al, 2004: 202, 203)حل

  منوذج سلرو وآخرون(Schraw, et al, 2002): 

عثكٌتضحلحلحلأجاثيرحلاداا زافحلاداضىَْحلًاليتحلتاؾيجىحلتثوحلحلحلأجايرلزرحلعكضًحلًآخضًنحل

ًهُحلٍ َ َْحلاداضىْحلًج َثْحلاداضىثْحلًتقثزصحلاداضىثْحلًعثضبْحلالثاال حلًالثاحك حلحلحلحلحلحلحلحل

 ,Wheeler, 2007: 50- 52; Walter)حل.ال ثزصّحلال قضٍثْعحلحليفحلاكاغثي حلاداضىْ)حل

حل (23 -22 :2009
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 لوت  إمنوذج شان و(Chan & Elliot, 2004) : 

لثٌفحلأنحلاعثيمحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحلال ثضرحلٍؾثا  حلدب اثيفحلحلحلحلحلحلحلحلحل ٍؾ حلؽينحلً

حلأًب يصَثثزحلتاكيتثث حلىَ ثثيحلجَ وثثيحلًتاثثثدضحلجيتدبيهثثيفحلًا ىاثثي حلًاربثثيسحلال ثثضاصافحلحلحلحلحلحلحل

 -Wheeler, 2007: 40) 109:2010)أجثٌحلهيؽث ,حلحلحل ثي:حلهحلاعثيت حلىثضبَ حلحلًٍاكثٌنحلتث حلحلحل

حل;42

 حل بَاْحلاداضىْتاا زافحللٌ حل: Beliefs about Knowledgeًتؾ  حلج َْحلحل

حلحل.)جغَقْحل/حلتا زّ,حلٍ َ َْ/حلدبضٍبَْعاداضىْحلًدبيتويحل

 حلحلحل ًتؾثث  حلحل:حلBeliefs about Knowingحلتاا ثثزافحللثثٌ حلاكاغثثي حلاداضىثث

ًعثثثضبْحلهيحلتكاغثثثبْع.حلتقثثثزصحلحلال ثثثزصّحلبلثثثٓحلاكاغثثثي حلاداضىثثثْحل)ىقضٍثثثْ/حلحلحل

 وي.حلاكاغيج
 منوذج ويلر(Wheeler, 2007) : 

حلحلحلحلحلحلحلأنٍضٔحل  اعيمحلاداا زافحلاداضىَْحلٍاكٌنحلتث حلعثاْحلأجاثيرحلهثُحلتقثزصحلاداضىث

Source of Knowledgeَْحلاداضىثْحلحلحل َ ًٍ Certainty of Knowledgeًج َثْحلحل

 Speed of Knowledge ًعثضبْحلالثاال حلحلحلحلStructure of Knowledgeاداضىْحل

Acquisitionًىقضٍثثثْحلال ثثثزصّحلبلثثثٓحلالثثثاال حلتثثث حلً وثثثْحلال عثثثضحلالؾدقثثثَْحلحلحلحلحلحلحلحل

 Real-World ًالاقبَ ثثيفحلاسب َ َثثْحللل اضىثثInnate Abilityْ ًالايتثثْحل

Applicabilityحل.(Wheeler, 2007: 84- 85)حل

حلأاوثثيال عضٍثثيفحلالثثيتحلت يًلثثتحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحلجاثثضا لثثغحلتثث حلبثثضعحل

حلاا زافحلاداضىَْحلادحلأنبلٓحلحلأكزف ال ثضرحللقبَاثْحلاداضىثْحلًكَ َثْحلحلحلحلحلحل رصا حلهث

ه ثيحلاداا ثزافحللثٌ حلاداضىثْحلًاداا ثزافحلحلحلحلحلحلحلصَٖغثَ حلاكاغيجويحلت حلخث  حلجاثزٍ حلحلحل

حلال ضبَْ.حلا جايرًك حلت و يحلٍؾ  حلبزرحلت حلحل)اكاغي حلاداضىْع,حللٌ حلالاال 

محلاداا ثزافحلاداضىَثْحلاعثيحلحلحلحلأنًت حلهشاحلاد قليحلًتثكَزحلغيلبَْحلال  ثيسجحلبلثٓحلحلحل

لثزرفحلصب ٌبثْحلحلحلحل اوثيحلٍاكٌنحلت حلبزّحلتاا زافحلتغا لْحلب حلاداضىثْحلًالثاال حلحلحل

حلحلحلحلا جايرت حل حلا جاثيرحلًعثٌ حلتغثاا حلالبيلثثْحلجوثشيحلحلحلحلحلحل,الايتثْحللل اا ثزافحلاداضىَث

حلحلحلإلبثثثثزار ,حلًيحلت غثثثثَ حلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحل  حلحلحلت َثثثثيؼحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثث

اضىثثْ,حلىيداا ثثزافحلصب ثثٌبا حله ثثيحلاداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حلًاداا ثثزافحللثثٌ حلادحل

لٌ حلالاال حلًهثٓحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحلال ثضرحللثٌ حلاكاغثي حلاداضىثْحلًهثُحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

تؾثث  حلتاا ثثزحلال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلًتاا ثثزحلعثثضبْحلالثثاال ,حلًاداا ثثزافحللثثٌ حلحلحلحلحلحلحلحل

اداضىْحلتؾ  حلاداا زحللٌ حلاداضىْحلساتوثيحلتث حللَثاحلت عَ وثيحلًتقثزصهيحلًتثزٔحلحلحلحلحلحلحل

يفحلاداضىثثْحلًتاا ثثزحلتقثثزصحلحلحلدبيتوثثيحلًتؾثث  حلتاا ثثزحلج َثثْحلاداضىثثْحلًتاا ثثزحلدبثثحلحلحلحلحلحل

حلاداضىْ.

  الكدرة على التعلهمعتكد : 

صثزصّحلحلحلأِبلٓحلالاال حلالثيجثتحلت ثشحلادثَ رحلحلحلحلحلال زصّازحلتيحلج حلاتبا يرحليفحليحلًٌه

بلثثٓحلالثثاال حليكثث حلانحلت  ثثٌحلحلحلحلال ثثزصّاتبا ثثيرحلجثثثنحلحلحل  حلتٌصًدثثْىقضٍثثْحلحلأًلَثثْ
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الثاال حلىقضٍثْحلحلحلاال حلالشِحلٍاا زحلجثثنحلال ثزصّحلبلثٓحلحلحلحلىيد,حلًتاغ حلت حلتقٌصحلاسبَيّ

ادثثاال حلالثثشِحلحلحلأتثثيحل,تحلٍغثثاقَوحلأنحلٍثثاال حلكَثثعحلٍثثاال حلًتحلٍبثثز حل وثثزحلللثثاال حلحلحلحل

ال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلتاقثثٌصّحلحيثثيً حلتثث حلذبغثث حلًتاثثزٍ حلتال ثثىحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلأنٍاا ثثزحل

حلع81:حلحل2014,حلحلضب ز)حلحل.ً ض حلالاال حلًٍ  ُحلصزصاتى

حلأنًتحليكثث حلحلْبلثثٓحلالثثاال حلىقضٍثثحلحلال ثثزصّحلأنادثثاال حلالثثشِحلٍاا ثثزحلحلحلأنك ثثيحل

حلحل)الب ثثيحلادغثثادزتْحلْاتعثثااتَجَحلأًتاحغثث حلتثث حلخثث  حلجثثش حلادظٍثثزحلتثث حلازبوثثزحلحلحل

يفحللثثث حلٍثثثزص حلحلا َقثثثْ,الثثثاحك حليفحلادثثثاغ افحلحلأٍنثثثي حلٍقثثثابحلبلَثثثى,حلع52:حلحل2007

حلاداال حلالشِحلٍاا زحليفحلتغَ حلال زصّحلبلثٓحلالثاال حلحلحل حلحلًأه َث يفحلاتعثاَاي حلحلحلاشبثار

حلع231:حلحل2011)الؾضجَينحل,حلحل.اد يهَ حلًتقٌٍضحلاداياُ

حلالثاال حلٍوا حل اضىىحلتاا زافحلالق  حلًج زصتو حليفحلالاحك حليفحلب لَثْحلحلىوٌحل

يفحلتالثثَ حلهثثُحلاتىا ثثيصحلحلْىضبَثثحلأجاثثيرحلد دثثٍْ قثثٌِحلهثثشاحلادكثثٌنحلبلثثُحلحلكثثشلكحلً

بلثثٓحلالثثاال حلحلال ثثزصًّحل,لثثىحلجيزبثثزحلًات اوثثيرحلب صثثْال جثثيححلتحلكَ َثثْحلالثثاال ,حلً

 (Schommer -Aikins, 2004: 28)حلحل.ىقضٍْ

  سرعى التعله )التعله الشريع( معتكد: 

ًٍثثااًححلحلاإل ثث  ,تحلحيثثزثحلبلثثٓحلحلأًحلجغثثضبْالثثاال حلحيثثزثحلحلأنًهثثٌحلتاا ثثزحل

حلاإل   تحلٍا حلبلٓحلحلأًحلجغضبٍْا حلحلهيتي حلْهشاحلاداق حلت حلكٌنحلذبقَ حلاداضى

حلنحلاكاغثثي حلثالثشِحلٍ َثثزحلجثحلحلحلا خثثضالقثض حلحلحل   حل.تثثزصاَي حلأًحلٍثثا حلتضللَثي حلحلاداضىث

حلع52:حلحل2007)الب ي,حل

تثث حلحلى ثثطاثثىحلٍثثا حلحلأحلٍثثزص حلجغثثضبْالثثاال حلحيثثزثحلحلأنىثثيداال حلالثثشِحلٍاا ثثزحلحل

تكثثثضاصحلحلأه َثثثىٍثثثزص حلحلاثثثىحلحيثثثزثحلتثثثزصاَي أالثثثشِحلٍاا ثثثزحلحلأتثثثيحلا ً ,حلا يًلثثثْ

حل2011:231 ثث حلرصثثىحلالبَياثثيفحلًت غثث هي.حل)الؾثثضجَين,حلحلحلأا ثثيًتفحلًاد لعثثيفحلتثث حلحل

حلعحلحل81:حل2014,حلضب ز

ٍ قثثٌِحلاداضىثثْ,حلًتالثث حلحلٍوثثا حلج َثثيؼحلتثثزِحلابا ثثيرحلالقثث  حليفحلعثثضبىحلحلىوثثٌحل

حلًجاثزحلالثاال حلتث حلحلحلحلحل,جاثزحلالثاال حلالغثضٍوحلحلحلحلْىضبَحلأجايرحلد دْبلٓحل حلحلا ً حلا يًلث

 :Schommer -Aikins, 2004) .غ حلصبزحلأًًجازحلتكثَعحلازبوٌرحلتنَاىحلًصتحل

حل(28

  بيية املعرفة معتكد: 

اثثزحلتثثيحلجثث حلاتبا ثثيرحليفحلاداضىثثْحلك ج ٌبثثْحلتثث حلاسب ثثيٖيحلاد  قثثلْحلحليحلًٌهثث

اتبا ثثثيرحليفحلاداضىثثثْحلك  ثثثيهَ حلتاكيتلثثثْحلحلحلحلحل  غثثث حلادااجقثثثْحلغثثث حلاداكيتلثثثْحلحلحلحل

 (Schommer -Aikins, 2004: 28).ي ًَتا زّحلًتضتبقْحلجيلغ

 اال الثحلاداضىْحلجغَقْحلًت  قلْحلتحلٍبثش حل وثزحليفحلحلحلحلأنىيداال حلالشِحلٍاا زحل

ًٍاا ثثزحلحل,ادضكبثثْحلًادا ثثزّحلتحلب صثثْحلاثثيحلجيداضىثثْحلالال َثثْحل ىكثثيصاحلأنًٍثثزص حل
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ك ثثيحلٌٍا ثثىحلفثثاٌجْحليفحلىوثث حلادالٌتثثيفحلحلحلحل,بلثثٓحلالاثثشكضحلًاسب ثثغحلًاتعثثاعويصحلحل

اىحلحييً حلىوث حلال عضٍثيفحلحلحلإاداضىْحلتاكيتلْحلىحلأناداال حلالشِحلٍاا زحلحلأتيحل,ادا زّ

حلحلحلً رصا  :حل2014,حل;حلضب ثزحل2011:230)الؾثضجَين,حلحلحل.الا صيفحلج حلاد يهَ حللاكثٌٍ حلادا ث

حلعحلحل81

نحلاداضىثْحلصب ٌبثْحلتث حلحلحلحلجثثحلحلأاىحلابا يرحلال ضرعحل179,حل178:حل2013ًٍؤكزحلالغاَزحل)

اسب يٖيحلال ضرٍْحلًاد يهَ حلاليتحلتضتبطحلجانثويحلًتثؤدضحلجؾثك حلتبيؽثضحليفحلادثزخ حلحلحلحلحلحل

حل.يفحلب لَْحلادشاكضّحلٍغادزمالشِحل

اداضىثْحلتاكثٌنحلتث حلل ثيٖيحلحلحلحلحلنحلثاتبا ثيرحلجثحلحلحل  حلؾث حلٍحلأاثىحل ك ثيحلٍؤكثزحلهثٌىضحلحلحلحل

حلحلًٍااًححلهشاحلاداق حلت حلتقثٌصحلاداضىثْحلؽثايفحلتث حلالا يفثضحلحلحلحلحلحل,ت  قلْحلًغيتنْ

حلنحلك حلت ويحلٍ قٌِحلبلٓحلتا ٓحلًرتلْحل اظ حلب حلالا يفضحلثًج ًجثزًنحلحلحلا خثض

ى ثزحلٍثزص حلالقيلثبحل بَاثْحلالا يفثضحلحلحلحلحلحلحل,الثضًاجطحلىَ ثيحلجَ وثيحلحلحلحلأًتضابيّحلالا صثيفحلحل

بثث حلاصتبي وثثيحلًب صيتوثثيحل ٌمثثٌبويحلحلحلال ضبَثثْحللل اضىثثْحللكثث حللثثَػحللثثىحلتقثثٌصحلحلحلحل

حلعحلحل51:حل2007)الب ي,حلحلا عيعُ.

 املعرفة معتكد ثبات : 

حلحلحليحلًٌه الَ َ َثْحلًبثزمحلً ثٌرحلحلحلحلحلازحلتيحلج حلاتبا يرحليفحلاداضىثْحلادقل ثْحلالثيجاث

حْل حلحل  حلخقثثثثثحليفحلاتكاؾثثثثيىيفحلالال َثثثث حلاتبا ثثثثيرحليفحلاداضىثثثثْحلال  يَٖثثثثْحلادثثثثاغ 

(Schommer -Aikins, 2004, 28)ًحلاتاا ثي حلتث حلاتبا ثيرحلحلحلحل,حل الٌالثزّحلحلحلجيإل يجث

حلت حلحلأكثضاتبا يرحلجٌ ٌرحلحل  القحَحْحل حلحلحل  يجث  ,Conley).لل ؾثكلْحلالقثاب

et al, 2004: 189)  

ًعثثٌ حلحل,نحلاداضىثثْحلادقل ثثْحلتٌ ثثٌرّحلًضبثثزرّحلعثثل ي حلثًٍؾثث حلهثثشاحلاتبا ثثيرحلجثثحل

صَيؼحلصزصّحلىوٌحل.حلع52:حل2007ديجاْحلًغ حلتاغ ّحل)الب ي,حلحل اويحلا تضتاض حليفحلاويٍْحل

الق  حلبلثٓحلت ثيرِحلالغ ثٌعحليفحلاداضىثْحلًاسبقثٌ حلبلثٓحلاداثيص حلالثيتحلتحلؽثكحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلعحلحل178حل:2013)الغاَز,حل.ىَوي

ال عضٍثثيفحلحلأنيداال حلالثثشِحلٍاا ثثزحليفحلدبثثيفحلاداضىثثْحلًبثثزمحلتغ هثثيحلٍثثزص حلحلحلحلحلىثث

حلحلحل تحلا ؽثثثَيًٕتحلٍثثثضٔحلحل,القثثثحَحْحلعثثثاب ٓحلكثثثشلكحل حلحلتثثث حلً وثثثْحلاعثثثضحلًالثثثز

حلاآلخثضٍ حلحلآصإك يحلٍقابحلبلَىحلت بث حلحلحلا تٌص,ٌٍا ىحلفاٌجْحليفحلت ََ حلحلًجيلايلُ

تلثكحلحلحلأنادثاال حلالثشِحلٍاا ثزحليفحلاداضىثْحلتؤصاثْحلٍثزص حلحلحلحلحلحلحلحلأتثيحلحلآلصاٖثى,حلغ حلادقيج ثْحلحل

حل2011:231)الؾثثثضجَين,حلحل. زٍثثثزّحلأرلثثثٍْثثثا حلرلنثثثويحليفحلمثثثٌٕحلحلأنال عضٍثثثيفحليكثثث حل

حلعحلحل81:حل2014,حلضب ز

  معدر املعرفةمعتكد : 

داضىثثْحلطبال ثثْحلغثث حلتايلثثْحلحلهثثشاحلاداا ثثزحلجثثثنحلادقثثيرصحلذب ثث حلًعثثيٖ حلٍؾثث حل

حل  نحلالث يّحله حلتقزصحلاداضىثْحلاسب َ َثْحلحلحلثٍااًححلتيحلج حلاتبا يرحلجلآلخضٍ ,حلً
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نحلاداضىثثثْحلتؾثثثايحلتثثث حلاشبثثثارافحلالؾدقثثثَْحلًاد يصعثثثْحلًالاثثثزصٍبحلحلثاتبا ثثثيرحلجثثث

حلع52:حل2007)الب ي,حلحل.ًالاال حلالشاتُ

حلOmniscient Authorityقليحلعكٌتضحلبلٓحلهشاحلاجملثي حلالغثلقْحلالال َثْحلحلحلحلتً

حلأنتقثزصحلاداضىثْحلعثلقْحلخيص َثْحلٍثزص حلحلحلحلحلحلحلأنلَاحلٍثزص حلادثاال حلالثشِحلٍاا ثزحلحلحلحلحل

حلادال حلًاشبارإحلًالكاي حلاد ثضصحلهث حلتقثزصحلاداضىثْحلالٌلَثزحلت يجث حلحلحلحلحلحلحل الثشافحلحلحلأه َث

حُلحلحلحلحلحلحل  ,Conley, et al)حل.كب ثيٕحلىيبث حلاؾثطحليفحلتكثٌٍ حلاداضىثْحلًالثا ك حلاتعثازتل

2004: 188 ; Schommer –Aikins& Duell, 2013: 318)حل

 املعتكدات املعرفية لدى طلبة اجلامعة : 

اعضاحل ه َْحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحل لبثْحلازبيتاثْحلى ثزحلأ ضٍثتحلالازٍثزحلحلحلحلحلحلحلحلحل

الب ثيحلحلت حلالزصاعيفحلاليتحلتكؾعحلب حلهشيحلاداا زافحللزٔحل لبْحلازبيتاْحلى ثزحلصثيمحلحلحل

عحليفحلمثثثٌٕحلحل لجثثثيم,حل صثثثزامعحلجزصاعثثثْحلضبثثثزرافحلتٌ وثثثيفحلااثثثز حل)متكثثث ,حلحلحلحلحل2007)

ًاؽثا لتحلالزصاعثْحلبلثٓحلحلحلحلحل,اداضىَْحلًتيحلًصإحلاداضىْحلًال ايلَْحلالشاتَْاداا زافحل

حلحلحلبثثثي لعحل ي202) حل عثثثويمال اثثثيٖ حلبثثث حلحلحلًأعثثث ضفحل,جيل ضصثثثْحلالضاجاثثثْحلجكلَثثثْحلالاجَثثث

يفحلالا بؤحلجاٌ ثىحلااثز حللثزٔحلحلحلحلحلا خضٔاداغ افحلجيلا يب حلتوحلاداا زافحلاداضىَْحل

حلالقيلبحلادال .

ب صاوثيحلجاٌ ثىحلااثز حلحلحلحلحليفافحلاداضىَثْحلحلعحلحلرصاعثْحلاداا ثزحلحل2007ج قضحل)حلًت يًلت

ت حل   حل يتاْحلالظصثيطٍيحليحلاخاَثيصه حلتث حل لبثْحلال ضصثْحلا ً حلحلحلحلحلحلحلع675)لزٔحل

ًَيحلحلحلحلحلحل,ًال ضصْحلالضاجاْحلجكلَْحلالاجَْ ًأع ضفحلال ايٖ حلبث حلً ثٌرحلىثض حلرا حل لقثيٖ

القيلبثثيفحليفحلكثث حلتثث حل)اتبا ثثيرحليفحلال ثثزصّحلالثيجاثثْ,حلاتبا ثثيرحليفحلحلحلًجثث حلالقثث  حل

ًً ثثٌرحلحل,و,حلاتبا ثثيرحليفحلاداضىثثْحلادؤكثثزّعحلًسلثثكحللقثثينحلالقثث  حلحلالثثاال حلالغثثضٍ

ًَيحلج حلال ضصثْحلا ً حلحل ال ضصثْحلالضاجاثْحليفحل)اتبا ثيرحليفحلال ثزصّحلحلحلحلحلًىض حلرا حل لقيٖ

ًَيحلحل الثيجاْعحلًسلكحللقينحلال ضصْحلالضاجاْ,حلك يحلأع ضحلب حلً ٌرحلىض حلرا حل لقثيٖ

ىثْحلالبغثثَقْعحلًسلثثكحلحلال ضصثْحلالضاجاثثْحليفحل)اتبا ثثيرحليفحلاداضحلًال ضصثثْحلا ً حلجث حلحل

ًَيحلجث حلالادققثيفحلالال َثْحلحلحلحلحلحل,لقينحلال ضصْحلا ً  ك يحلً زحلىض حلرا حل لقثيٖ

ًالادققثثثثثيفحلا رجَثثثثثْحليفحل)اتبا ثثثثثيرحليفحلاداضىثثثثثْحلادؤكثثثثثزّعحلًسلثثثثثكحللقثثثثثينحلحل

ً ثثٌرحلتثثثد حل ظٖثثُحلرا حل لقثثيَٖيحل جاثثيرحلتٌ ثثىحلااثثز حلحلحلًحل,الادققثثيفحلالال َثثْ

حليفداضىثثْحلالبغثثَقْحلًاتبا ثثيرحلحلاحليفال ثثزصّحلالثيجاثثْحلًاتبا ثثيرحلحلحليفبلثثٓحلاتبا ثثيرحلحل

بلثثثٓحلاتبا ثثثيرحليفحلاداضىثثثْحلحلحلًبثثثزمحلً ثثثٌرحلتثثثثد حلرا حل لقثثثيَٖي حلحل,الثثثاال حلالغثثثضٍو

حلادؤكزّ.

رصاعْحلتثد حلك حلت حلاداا زافحلاداضىَْ)اداضىثْحلحلحل(Phan, 2008)ىينحلحلًحبا

البغَقْ,حلال زصّحلاددالقْ,حلل َ ْحلاداضىثْ,حلالثاال حلالغثضٍوعحلًب لَثيفحلالثاال حلحلحلحلحلحل

حلبلٓحلاعااتَجَيفحلت عَ حلالشافحلحلاإلت ينًىايلَْحلالشافحلًتٌ ىحلهز حل عحل603)حللثز

ال اثثيٖ حلبثث حلً ثثٌرحلب صثثْحلتٌ بثثْحلحلحلًأعثث ضفحل,جيل ضصثثْحلا ً حلجيزبيتاثثْحل يلبثثي 
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ًً ثٌرحلب صثْحلعثيلبْحلرالثْحلحلحلحلحلحل,ج حلاداضىْحلالبغَقْحلًىايلَْحلالشافحللْحل لقيَٖي را

ًً ثثٌرحلب صثثْحلتٌ بثثْحلرالثثْحلحلحلحل,جثث حلال ثثزصّحلاددالقثثْحلًىايلَثثْحلالثثشافحلحلحلحل لقثثيَٖي 

ًً ثٌرحلحلحلاإلت ثين,حلج حلاداضىْحلالبغثَقْحلًالثاال حلالغثضٍوحلًتٌ ثىحلهثز حلحلحلحلحلحلحل لقيَٖي 

حلحل حلحلي ب صثثْحلعثثيلبْحلرالثثْحل لقثثيٖ  ثثْحلاداضىثثْحلًتٌ ثثىحلحلجثث حلال ثثزصّحلاددالقثثْحلًل 

جثثث حلاداضىثثثْحلالبغثثثَقْحلحل,حلًً ثثثٌرحلب صثثثْحلعثثثيلبْحلرالثثثْحل لقثثثيَٖي اإلت ثثثينهثثثز حل

حلًال زصّحلاددالقْحلًاعااتَجَيفحلت عَ حلالشاف.

الا صثْحلحلحل  حلحباحل(Barnard, et al, 2008)جيصايصرحلًآخضًنحلحلًهزىتحلرصاعْ

 حلاإللكاًاثُحلحليفحلجَٗثْحلالثاالحلحلحلج حلاداا زافحلاداضىَْحلًتويصافحلالاال حلاد ع حلساتَثي حل

عحلت حل   حلازبيتاْحلًأع ضفحلال ايٖ حلب حلً ٌرحلب صْحلتٌ بْحلصٌٍثْحلحل434لزٔحل)

حل.رالْحل لقيَٖي حلج حلاداا زافحلاداضىَْحلًتويصافحلالاال حلاد ع حلساتَي 

زصاعثثْحلال ثثضً حليفحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلجحل(Walter, 2009)ًالثثاحلحلاهثثا ك ثثيحل

تضللْحلالزصاعيفحلالالَيحلتبايحل ضللْحلازبيتاْحلًت حلالق  حلادال  حلعحل83لزٔحل)

حل ال اثيٖ حلبث حلحلحلحلًأعث ضفحلحل,لل غأٌحلالزصاعُحلًازب ػحلًالا ضحلًالارايت حلالزصاعث

ًالغثثثلقْحل)تقثثثزصحلحليفحلاداضىثثثْحلالبغثثثَقْحلحلحل لقثثثيًَْٖ ثثثٌرحلىثثثضً حلسافحلرتلثثثْحلحل

,حلىثظوضحل لبْحلالزصاعيفحلالالَثيحلتغثأٌحلأصث حليفحلحلحلحللل غأٌحلالزصاعُحلتباي اداضىْعحل

اضىثثثْ,حلك ثثثيحلً ثثثزفحلىثثثضً حلسافحلرتلثثثْحلحلحلحلالغثثثلقْحلًتغثثثأٌحلبثثثيلُحليفحلج َثثثْحلادحلحل

حلحلتباثثي حل لقثثيَْٖحليفحلاداضىثثْحلالبغثثَقْحلحل )بثثيم/حلخثثيلعحلحلحلدثثاغ حلالاراثثيت حلالزصاعثث

الغثلقْحلتباثي حلدثاغ حلازبث ػحللقثينحلاإلاثيثحلحلحلحلحلحلحلًكثشلكحليفحلحلحللقينحلالارايت حلالاثيم,حل

)تغأٌحلابلُع,حلًتباي حلداغ حلالا ضحللقينحلا كارحلب ثضا حل)تغثأٌحلأبلثٓع,حلك ثيحلحلحلحلحل

تٌ بثثثْحلرالثثثْحل لقثثثيَٖي حلجثثث حلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلًاداا ثثثزافحلحلحلحلحلً ثثثزفحلب صثثثْحلحل

حلالٌ ٌرٍْ.

يفحلمٌٕحلأعيلَبحلحلرصاعْحلاتعاازارحلللاال حلادٌ ىحلساتَي   حلحلع2011عضًصحل)ًعآحل

عحل323الاحقثثَ حلًالبَٗثثْحلادزصكثثْحللل قثث حلًاداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٔحلبَ ثثْحل)حلحلحلحلحلحلحل

اداا زافحلحل عويمال ايٖ حلب حلحلًأع ضفحل,ت حل   حلكلَْحلالاجَْحلجزت وٌصحل يلبي 

حلحلاداضىَْحليفحلاتعاازارحلللاال حلادٌ ىحلساتَي  ت وثٌمحلحلًاتا ايححلبلٓحلىضلحلالثاال حل

الثثشافحلك ثثاال حلىاثثي حلًادبثثيرصّحلًاتعثثا  لَْحليفحلالثثاال حلًتغثثٌٗلَْحلال ثثضرحلبثث حلحل

الاٌ ثىحلاتاثيجُحلعبثٌحلادغثا ب حلًال ثزصّحلبلثٓحلحلحلحلحلحلحلتال ىحلًلبحلالاال حلًاإلجزابَْحلً

حلاعادزامحلادوثيصافحلحل حلحلحلا عيعثَ تبيؽثضحلًغث حلحلحلحلتثثد حلًكثشلكحلً ثٌرحلحلحلحل,ًلث حلادؾثكل

حل.تبيؽضحلج حلاداا زافحلاداضىَْحلًاتعاازارحلللاال حلادٌ ىحلساتَي 

يلااض حلبلثثٓحلاغثثبْحل عثثويمحلكثث حلتثث حلحلحلجثثعحل2012الٌصثثيرحل)حلًيفحلرصاعثثْحلأخثثضٔحلصثثيمحل

عحل يلبثي حلحل400لزٔحل)حلالغلع/حلاإلايجُالا ك حلحليفًىايلَْحلالشافحلحلاداضىَْاداا زافحل

اداا ثزافحلحلحل عثويمحلال اثيٖ حلبث حلحلحلحلًأعث ضفحلحل,يتاْحلج وي حلالاجَْت حل   حلكلَْحل

جيلا يبث حلحلحلاداضىَْحلجقٌصتَوي:)اداا زافحللٌ حلالاال ,حلًاداا زافحللٌ حلاداضىثْعحل

ت غثثث حلصثثثزصّحل ثثث  حلازبيتاثثثْحلبلثثثٓحلالثثثا ك حلجقثثثٌصّحلحلحلحلحليفحلحلىايلَثثثْحلالثثثشافحلحلتثثثو
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حلحلًتغثثثثو حلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحلجقثثثثٌصتَويحل)اداا ثثثثزافحللثثثثٌ حلالثثثثاال حلحلحل,حل ايجَثثثثى

حللق  حلازبيتاْ.حلالغلعت غ حلالا ك حلحليفًاداا زافحللٌ حلاداضىْعحلى طحل

ل اا زافحلاداضىَْحلًب صاويحللعحل2012ازبض ضِ)ًالغبايًِحلحلًتقضصتحلرصاعْ

حلحلب لَثثثًْعحل يلبثثثيحلجيزبيتاثثثْحلتثثث حلكلَثثثيفحلاعضٍثثثْحلحل704جثثثيلا ك حلالغثثثيجضحللثثثزٔحل)حل

جثثث حلحل لقثثثيَٖي تٌ بثثثْحلًرالثثثْحلحلاصتبي َثثثىال اثثثيٖ حلبثثث حلً ثثثٌرحلب صثثثْحلحلحلًأعثثث ضف

حلاداا زافحلاداضىَْحلًالا ك حلالغيجض.

حلازبيتاثثْ  لبثثْ لثثزٔ اداضىَثثْ عحلرصاعثثْحلاداا ثثزاف2013ج َاثثُحل)حلًحبثثا

حلحلحل حلال ًتكٌاثتحل ,ًب صاوثيحلجيسبي ثْحل  حلاداضىث حل تث حل  يلبثي حلعحل142 (تث حل اَ ث   لبث

حل ىضً  ً ٌر ال ايٖ  أظوضفً ,ازبيتاَْ ًاآلرا  الاجٌٍْ الالٌم كلَْ  رالث

حل اداا ثزافحل يف  لقثيَٖي حل حلً الغثضٍوحل الثاال حل اداضىَث حل الغثلق حلً ادقل ث  ال ثزص

 ً ثٌرحل أٍنثي حل ال اثيٖ حل ًأظوثضفحلحل,الثشكٌصحل ًلقثينحل ازب ػ داغ  ال قضٍْحلتباي 

حل حل ب صث حل  ايجَث حل اداا ثزافحل جث حل  لقثيَٖي حل رالث حل اداضىَث  ًاسبي ثْحل  حل ادا ثز

 .اداضىْ

ًب صاوثثيحلجكثث حلتثث حلتثثيحلزصاعثثْحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلىغثثآحللعحل2013تٌعثثٓحل)أتثثيحل

تثث حل ثث  حلكلَثثْحلالاجَثثْحلحلحلحلحلعحل يلبثثي 572ًصإحلاداضىثثْحلًالثثاحك حلالثثزاخلُحللثثزٔحل)حلحلحل

ًأعث ضفحلال اثيٖ حلبث حلً ثٌرحلب صثْحلحلحلحلحلحلحل,ًتضللثْحلالزصاعثيفحلالالَثيحلحلحلحلا ً جيدضللْحل

حلحلحلحلتٌ بْحلرالْحل لقيَٖي  ًب صثْحلعثيلبْحلحلحلحل,ج حلاداا زافحلاداضىَثْحلًتثيحلًصإحلاداضىث

ًبثثزمحلحل,اخلُحلًسلثثكحليفحلتضللثثْحلالزصاعثثيفحلالالَثثيحلتثثوحلالثثاحك حلالثثزحلرالثثْحل لقثثيَٖي 

ًتحلتٌ ثثزحلىثثضً حلحل,ً ثثٌرحلب صثثْحلرالثثْحلجثث حلادثثاغ افحليفحلتضللثثْحلالزصاعثثْحلا ً حل

حلرالْحليفحلاداا زافحلاداضىَْحلجَ حلادضللْحلا ً حلًتضللْحلالزصاعيفحلالالَي.

ب صْحلك حلحل(Schommer–Aikins& Duell, 2013)ًحبثتحلرصاعْحلعكٌتضحل

ىَثثْحلالايتثثْحلًاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلاشبيفثثْحلحبثث حلادؾثثك فحلحلحلحلحلاداا ثثزافحلاداضحلتثث 

عحلتث حلحل701الضٍيمَْحلًكشلكحلاشبل َْحلالضٍيمَْحلًالا يحلاداضيفحلالضٍيمُحللزٔحل)

حلحلحلًأع ضفحل,   حلازبيتاْ حلحلال ايٖ حلب حلً ثٌرحلب صث جث حلحلحل لقثيَٖي حلرالثْحلحلحلتٌ بث

حلحلحلحلا رإاداا زافحلاداضىَْحلً حليفحلل حلادؾك فحلالضٍيمثَْحلًالا ثيحلاداثضيفحلالض حلحليمث

نحلالقثثث  حلسًٔحلاشبل َثثثْحلالايلَثثثْحلتضت اثثثُحليفحلاداا ثثثزافحلالايتثثثْحلًاشبيفثثثْحلأً

حلت يصاْحلجشًِحلاشبل َْحلاد د نْ.

اداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحل لبثْحلازبيتاثْحلحلحلحلحلحلرصاعثْحلحلعحل2014ت يحل)ًبلٌانحلًأ ضٔحل

تث حلكلَثيفحلربققثيفحلبل َثْحلحلحلحلحلحلعحل يلبثي حل300لثزٔحل)حلحلًب صاويحلجيلاال حلاد ع حلساتَثي حل

جث حلاداا ثزافحلحلحلحل لقيَٖي ً ٌرحلب صْحلتٌ بْحلرالْحلحلال ايٖ حلب حلًأع ضفحلًأرجَْ,

)تقزصحلاداضىْحلًج َْحلاداضىْحلًدبيفحلاداضىْحلًعثضبْحلالثاال حلحلحلحلًأجايرهياداضىَْحل

حل.ًمبطحلالاال عحلًالاال حلاد ع حلساتَي 
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زصاعثثثْحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحللثثثزٔحل ثثث  حلحلحلحللعحل2016الزٍغثثثقُحل)حلتقثثثض ك ثثثيحل

حلحلالا ثعحلحلازبيتاْحلًب صاويحل غثأٌحلحل جكلَثْحلاشبزتثْحلحلحلحلعحل يلبثي حل360)حلازبثيتاُحللثز

جثث حلحلرالثثْحل لقثثيَٖي حلعثثيلبْحلً ثثٌرحلب صثثْحلحلبثث حلال اثثيٖ حلحلًأعثث ضفحل,ات ا يبَثثْ

حل.حللزٍو ًتغأٌحلالا عحلاداا زافحلاداضىَْحل

ممثثيحلعثثبيحلٍانثثححلأنحلالبحثثٌثحلالثثيتحلرصعثثتحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٔحل لبثثْحلحلحلحلحلحلحلحلحل

الزاىاَثثْحلتثثث حلازبيتاثثْحلت وثثيحلحبثثٌثحلكؾثث تحلبثث حلالا صثثْحلجَ وثثيحلًجثث حلتَثثيصافحلحل

حلحلع2007ع,حلًتٌ ثثثثىحلااثثثثز حل)ج قثثثثض,حلحل2007تثثثثيًصإحلاداضىثثثثْحلًىايلَثثثثْحلالثثثثشافحل)الب ثثثثي,حلحل

ع,حلك ثثثيحل2013ع,حلًالثثثاحك حلالثثزاخلُحل)تٌعثثثٓ,حل2013ًاسبي ثثْحل  حلاداضىثثثْحل)ج َاثثُ,حلحل

كؾثث تحلجاثثضحلالبحثثٌثحلب صاوثثيحلتثثوحلال ثثٌات حلتثثث حلالثثاال حلادثث ع حلساتَثثي حل)بلثثٌانحلحلحلحل

,حلًالثثا ك حلBarnard, et al, 2008)حل Phan, 2008;2011 ;حلعثثضًص,2014ًتثث ي,

ع,حلًلثثث حل2012ع,حلًالثثثا ك حلاتاثثثيجُحل)الٌصثثثير,حل2012,ازبض ثثثضًِحلالغيجض)الغثثثبايًِ

ًتغثأٌحلالا ثعحلحلحل,حل(Schommer–Aikins& Duell, 2013)ادؾثك فحلالضٍيمثَْحلحلحل

ًاعضا حللاثثد حلاداا ثزافحلاداضىَثْحلبلثٓحلعث حلب لَثْحلحلحلحلحلحلحلحلع,2016)الزٍغقُ,حلحلازبيتاُ

ٌهيحلجؾك حلعلَ حلىإنحلهشاحلٍؤكزحلأه َْحلالكؾعحلبث حلتلثكحلحلحلالاال حلًالاح يحلت حلمن

 اداا زافحللزٔحل لبْحلازبيتاْ.حل

 املعتكدات املعرفية والتخعيل األكادميي : 

ًاعضا حل ه َْحلاداا زافحلاداضىَْحليفحلع حلب لَْحلالاال حلى ثزحلأ ضٍثتحلجاثضحلحلحلحل

البحثثٌثحللزصاعثثْحلتثثثد حلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلبلثثٓحلالاحقثثَ حلا كثثيريُحلتثثث حلحلحلحلحلحلحل

 اضىثثْحلتثثثد حلالا يبثث حلجثث حلاداا ثثزافحلحلحلالثثيتحلصيتثثتحلعحل2009زحلاد قثثٌرحل)ببثثحلرصاعثثْ

حل حلحلحل-اداضىَْحل)تقزصحلاداضىَث الثاحك حلحلحل-ج َثىحلاداضىثْحلًت عَ وثيحلحلحلحل-ٍ َ َثْحلاداضىث

حلعثثضبْحلاكاغثثي حلاداضىثثْعحلًتوثثيصافحلالثثاال حلادثث ع حلساتَثثي حلحل-يفحلاكاغثثي حلاداضىثثْ

ًكثثشلكحلحلبلثثٓحلالاحقثثَ حلالزصاعثثُحللقلبثثْحلكلَثثْحلالاجَثثْحل يتاثثْحلالظصثثيطٍي,حلحلحلحلحل

حلحل ًتكٌاثثتحلبَ ثثْحلالبحثثاحلتثث حلحلحل,الا بثثؤحلجاحقثثَ حلالزصاعثثُحلتثث حلاداا ثثزافحلاداضىَثث

الضاجاثْحلجكلَثْحلالاجَثْحل يتاثْحلالظصثيطٍي,حلأظوثضفحلال اثيٖ حلحلحلحلحلحلحلحلجيل ضصثْحلحلعحل يلبي حل180)

حلًعثثثضبْحلاكاغثثثي حلاداضىثثثْاداضىثثثْحلتٌ ثثثبحلرا حل لقثثثيَٖي حللب َثثثْحلحلً ثثثٌرحلتثثثثد 

بلثثثٓحلالاحقثثثَ حلحلللثثثاحك حليفحلاكاغثثثي حلاداضىثثثْحلحلحلحلعثثثيلبحلرا حل لقثثثيَٖي حلحلتثثثثد ً

حلحل.الزصاعُ

اداا ثثزافحلاداضىَثثْحليفحلالالثثٌمحلبلثثٓحلحلحلحلحلحلتثثثد عحلى ثثيمحلجزصاعثثْحلحلحل2009ايفثثعحل)حلحلأتثثي

حلحلا ً جيلقثعحلحلحلعحل يلبثي حل326الاحقَ حلالزصاعُحللثزٔحل)حل ال اثيٖ حلحلحلًأعث ضفحلحل,الثثياٌ

جثث حلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلًأجايرهثثيحلحلحلحلحل لقثثيَٖيبثث حلً ثثٌرحلب صثثْحلتٌ بثثْحلًرالثثْحلحلحلحلحل

داضىثثْحلًٍ َ َثثْحلاداضىثثْحلًمنثثٌحلاداضىثثْحلًتارٍثثضحلاداضىثثْعحلًالاحقثثَ حلحلحلحل)تقثثزصحلا

حلالزصاعُ.حل

زصاعْحلاداا زافحلاداضىَْحليفحلالضٍيمَيفحللثزٔحل ث  حلحلحللعحل2013الغاَزحل)حلًهز 

حلحلعحل يلبثثثي حل300يلاحقثثثَ حلالزصاعثثثُحللثثثزٔحلبَ ثثثْحل)حلحلحلجادضللثثثْحلاداٌعثثثقْحلًب صاوثثثيحلحلحل
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اداا زافحلاداضىَْحلحلج حلًأع ضفحلال ايٖ حلب حلً ٌرحلب صْحلتٌ بْحلرالْحل لقيَٖي 

ًأجايرهثثثيحل)تقثثثزصحلاداضىثثثْحلًٍ َ َثثثْحلاداضىثثثْحلًمنثثثٌحلاداضىثثثْحلًتارٍثثثضحلاداضىثثثْعحلحلحلحل

ك يحلً ثزفحلىثضً حلجث حلت د نثُحلًتضت اثُحلالاحقثَ حلحلحلحلحلحلحلحل,الاحقَ حلالزصاعًُ

حلالزصاعُحليفحلاداا زافحلاداضىَْحللقينحلتضت اُحلالاحقَ حلالزصاعُ.حل

الا صثثثْحلجثثث حلجزصاعثثثْحلحل(Barvarz, et al, 2014)صثثثيمحلجثثثيصىضطحلًآخثثثضًنحل

اداا ثثزافحلاداضىَثثْحل)ت عثثَ حلاداضىثثْ,حلتقثثزصحلاداضىثثْ,حلٍ َ َثثْحلاداضىثثْ,حلالثثاال حلحلحلحلحل

حلحل ًاؽثثا لتحلبَ ثثْحلالبحثثاحلحلحل,الغثثضٍو,حلالثثاحك حليفحلالثثاال عحلًالاحقثثَ حلا كثثيري

ال اثثيٖ حلبثث حلبثثزمحلً ثثٌرحلب صثثْحلرالثثْحلحلحلحلحلحلحلًأعثث ضفحل,جيزبيتاثثْحلعحل يلبثثي 385بلثثٓحل)

جَ  ثثيحلتٌ ثثزحلحلا كثثيريُ,جثث حلتاا ثثزحلحلالثثاحك حليفحلالثثاال حلًالاحقثثَ حلحل لقثثيَٖي 

تقزصحلاداضىثْحلحلًتاا زحلت عَ حلاداضىْحلتاا زحلحلتوحل لقيَٖي ب صْحلتٌ بْحلرالْحل

الثثثاال حلتاا ثثثزحلتثثثوحلحل لقثثثيَٖي عثثثيلبْحلرالثثثْحلحلْب صثثثحل,ٍ َ َثثثْحلاداضىثثثًْتاا ثثثزحل

حلالغضٍو.

تثث حلحلك ثثيحلرصعثثتحلجاثثضحلالبحثثٌثحل تكياَثثْحلالا بثثؤحلجيلاحقثثَ حلا كثثيريُحلحلحلحلحلحلحلحل

عحلجزصاعثثْحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحل)ال ثثزصّحلحل2006صثثيمحلطاٍثثزحل)اداا ثثزافحلاداضىَثثْحللَثثاحلحل

حل يحلجيلاحقثثَ حلت بؤهثثبلثثٓحلالثثاال ,حلعثثضبْحلالثثاال ,حلدبثثيفحلاداضىثثْ,حلج َثثْحلاداضىثثْعحل

ًاؽا لتحلبَ ْحلالزصاعْحلبلٓحلحل,الزصاعُحللا تَشحلالقعحلا ً حلًالثيلاحلاإلبزارِ

ً حلسافحلرتلثْحل لقثيَْٖحليفحلال ثزصّحلحلحلحلًأع ضفحلال ايٖ حلب حلً ٌرحلىضحلا ,عحلتل َش507)

بلٓحلالاال حلًعضبْحلالاال حلًدبيفحلاداضىثْحلًج َثْحلاداضىثْحلجث حلاسبنثضحلًالضٍثعحلحلحلحلحلحلحل

يفحلدبثثيفحلاداضىثثْحلًج َثثْحلحلاإلاثثيثلقثثينحلحلًاإلاثثيثًجثث حلالثثشكٌصحلحل,لقثثينحلاسبنثثض

ًالثيلثثاحللقثثينحلالقثثعحلالثيلثثاحليفحلعثثضبْحلالثثاال حلحلحلحلحلحلا ً ًجثث حلالقثثعحلحلحل,اداضىثثْ

تث حل ياثبحلحلحلحلا ً  بؤحلجيلاحقَ حلالزصاعُحللا تَشحلالقعحلًيحلالاحل,ًج َْحلاداضىْ

ًلا تَشحلالقعحلالثيلاحلتث حل ثياعحلعثضبْحلالثاال حلًال ثزصّحلبلثٓحلحلحلحلحلحلحلحل,عضبْحلالاال 

حلالاال .

ًصيتثثثتحلجاثثثضحلالبحثثثٌثحلجزصاعثثثْحلال ثثثضً حلجثثث حلادغثثثاٌٍيفحلالاحقثثثَلَْحليفحلحلحلحلحلحل

حلعحل2010أجٌحلهيؽ حل)اداا زافحلاداضىَْحلتث حلحل حل الااثض حل   حلالشِحلعثا  ال ثضً حل بلث

    جيإلميىْالزصاعُ,حل الاحقَ  ًى ي حلدغأٌ اداضىَْ اداا زاف ت   ك يف

 الاَ ْ ًتكٌات الزصاعُ, الاحقَ  يف اداضىَْ اداا زاف  عويم بلٓ الااض 

حل  يلبثي حل ع380) تث حل حل جكلَث حل الاجَث  ً ثٌرحل ال اثيٖ حل عثاٌر,حلًأظوثضفحلحل ادلثكحل  يتاث

حل ىثضً حل حل جث حل  لقثيَٖي حل رالث حل تضت اث حل الاحقثَ حل ًت د نث  يف الزصاعث

حل , اداضىْ اكاغي  عضبْ (اداضىَْ اداا زاف  لقثينحل ادٌمثٌبَْعحل ًاسب َ ث

 تث حل كث حل ت بثثحل ا خثضٔ,حلًملحل ا جاثيرحل يف ىثضً حل تٌ ثزحل مل جَ  ثيحل اد د نث ,حل

حل.بَ ْحلالبحاحللزٔ الزصاعُ جيلاحقَ  اداضىَْ اداا زاف

زصاعثثثثْحلال ثثثثضً حلجثثثث حلتضت اثثثثُحلحلحلحلجعحل2013ضب ثثثثزحل)ًيفحلا ثثثثػحلالغثثثثَي حلصثثثثيمحلحلحل

جيلقثعحلحلحلي عحل يلبثحل300ًت د نُحلالاحقَ حلالزصاعُحليفحلاداا زافحلاداضىَْحللثزٔحل)حل
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جثثث حلتضت اثثثُحلحلحلحل لقثثثيَٖي حلً ثثثٌرحلىثثثضً حلرالثثثْحلحلحلحلحلًأعثثث ضفحلحل,الثثثثياٌِحلالاثثثيمحلحلا ً 

ًت د نثثثُحلالاحقثثثَ حلالزصاعثثثُحليفحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحللقثثثينحلت د نثثثُحلحلحلحلحلحلحل

حلالاحقَ حلالزصاعُ.

عحلبثثث حلً ثثثٌرحلىثثثضً حلرالثثثْحل لقثثثيَٖي حليفحلحلحل2013ك ثثثيحلأعثثث ضفحلرصاعثثثْحلج َاثثثُحل)حل

اداا ثثزافحلاداضىَثثْحللغثثبحلاداثثز حلالااك ثثُحليفحلكثث حلتثث حلأجاثثيرحلالثثاال حلالغثثضٍوحل

ًالغثثلقْحلادقل ثثْحلًاداضىثثْحلالبغثثَقْحلًاد َثثيؼحلككثث حلًسلثثكحللقثثينحلالقثث  حلحلحلحل

حلسًِحلاداز حلالااك ُحل)ممايطع.حل

 فروض البخح : 

 : ً جثثثث حلرص ثثثثيفحل ثثثث  حلالثثثثارات حلحلرا حل لقثثثثيَٖي رٌٍ ثثثثزحلىثثثثض حلال ثثثثضعحلا

الزصاعَْحلاددال ْحليفحلكلَثْحلاتصاقثيرحلاد ظلثُحليفحلال َثيؼحلال بلثُحلًال َثيؼحلحلحلحلحلحلحل

حلحل.البازِحلبلُحلت َيؼحلاداا زافحلاداضىَْر

 :ُرتحلتٌ زحلىضً حلسافحلرتلْحل لقيَْٖحلج حلتاٌعقيفحلرص ثيفحلحلحلال ضعحلالثيا

 ثث  حلكلَثثْحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلتثث حلالادققثثيفحلاددال ثثْحلبلثثٓحلت َثثيؼحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلر.ادغادزمحليفحلالبحاحلاسبيلُحلاداا زافحلاداضىَْ

 :ج حلرص ثيفحلحلحل لقيَْٖسافحلرتلْحلحلاصتبي َْتٌ زحلب صْحلتحلرحلحلال ضعحلالثيلا

حل. حلبَ ْحلالبحاراداا زافحلاداضىَْحللزٔحلالق أجايرحل

 حلرحلتٌ ثزحلب صثْحلحلحلحل:الضاجثوحلال ضعحل حلسافحلرتلثْحلحلحلاصتبي َث جث حلرص ثيفحلحلحلحل لقثيَٖ

لثثثزٔحلحلا كثثثيريًُرص ثثثيفحلالاحقثثثَ حلحلًأجايرهثثثياداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلأجاثثثيرحل

حل.الق  حلبَ ْحلالبحار

 جمتنع البخح : 

ٍاكثثٌنحلصبا ثثوحلالبحثثاحلاسبثثيلُحلتثث حلمجَثثوحل ثث  حلكلَثثْحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلحلحلحل

عحلًالثثشٍ حلأفثثبحٌاحلحل2013/2014 يتاثثْحلاد ٌىَثثْحلجيل ضصثثْحلا ً حلللاثثيمحلازبثثيتاُحل)حلحلحل

عحل318ًالبثيل حلبثزره حل)حلحلحل,ع2017/حل2016جيل ضصْحلالضاجاْحليفحلالاثيمحلالزصاعثُحل)حلحلت َزٍ حل

ْ حل يلبي  حل.الزصاعَْحلجيلكلَْحلٌٍمححلتٌطٍاو حلبلٓحلالارات حلع1),حلًازبزً حلً يلب

حلعحلتٌطٍوحلصبا وحلالبحاحللغبحلالادقكحلالزصاع1ُ زً )

الارات حل

حلالزصاعَْ

ًبلٌمحلحلالاغشٍْ

حلا  ا ْ

اد جػحل

حلًال غَ 

اتصاقيرحلاد ظلُحل

حلًالاجَْ

 راصّحلاد ظ حل

حلًادؤعغيف

الازرحل

حلالكلُ

حل318حل14حل23حل88حل193حلالازر

 عيية البخح : 

 العيية االستطالعية : 

بؾثثثٌاَْٖحلتثثث حل ثثث  حلال ضصثثثْحلالثياَثثثْحلجكلَثثثْحلاتصاقثثثيرحلحلاخثثثا فحلجقضٍ ثثثْحل

ْ حلحلعحل يلبثي حل50ًالثشِحلجلث حلبثزره حل)حلحلحلحل,اد ظلُحل يتاْحلاد ٌىَْ تث حلربققثيفحلحلحلحلً يلبث

ًصثثزحلاعثثادزتتحلرص ثثيفحلهثثشيحلالاَ ثثْحليفحلالاح ثثيحلتثث حلفثثز حلحلحلحلحل,الكلَثثْحلاددال ثثْ

حل.حلالبحاًدبيفحلأراّحل
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  العيية األساسية: 

ْ حلحلي عحل يلبثحل275تكٌاتحلبَ ْحلالبحاحليفحلفٌصتويحلا ًلَْحلت حل) تث حل ث  حلحلحلحلً يلبث

ال ضصثثثْحلا ً حلجكلَثثثْحلاتصاقثثثيرحلاد ظلثثثُحل يتاثثثْحلاد ٌىَثثثْحليفحلالاثثثيمحلازبثثثيتاُحلحلحلحلحل

ْ حلعحل يلبثثي 94ًصثثزحليحلاعثثابايرحل)حل,ع2013/2014)  تثثيحللاثثزمحلاعثثاك يا حلاإل يجثثْحلحلحلً يلبثث

يفحلال َثثيؼحلالباثثزِحلأًحلجغثثببحلصعثثٌجو حلأًحلجغثثببحلذبٌٍلثثو حلتثث حلحلأراّحلالبحثثابلثثٓحل

ًجثشلكحلأفثبحتحلبَ ثْحلالزصاعثْحليفحلفثٌصتويحلال ويَٖثْحلحلحلحلحلحلحلحل,الكلَْحل  حلكلَْحلأخضٔ

ْ حلتثث حل ثث  حلكلَثثْحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحل يتاثثْحلاد ٌىَثثْحلتثث حلحلحلحلحل181) عحل يلبثثي حلً يلبثث

حلحلاد َثثزٍ  ححلٌٍمثثحلع2)ع,حلًازبثثزً حل2017/حل2016جيلاثثيمحلالزصاعثثُحل)حلحلجيل ضصثثْحلالضاجاثث

حلتٌطٍاو حلبلٓحلالارات حلالزصاعَْحلاددال ْحلجيلكلَْ.

حلعحلتٌطٍوحلبَ ْحلالبحاحللغبحلالادقكحلالزصاع2ُ زً )

الارات حل

حلالزصاعَْ

ًبلٌمحلحلالاغشٍْ

حلا  ا ْ

اد جػحل

حلًال غَ 

اتصاقيرحلاد ظلُحل

حلًالاجَْ

 راصّحلاد ظ حل

حلًادؤعغيف

الازرحل

حلالكلُ

حل181حل13حل18حل50حل100حلالازر

 ميوج البخح : 

اد و حلؽبىحلالاجضٍعحلجوز حلصَيؼحلىايلَْحلادثاغ حلحلحلالبحاحلاسبيلُحلبلٍٓاا زحل

بلثٓحلحلًتثزٔحلتثد هثيحلحلحلادغا  حل)جضات حلكلَْحلاتصاقثيرحلاد ظلثُحل يتاثْحلاد ٌىَثْعحلحلحلحلحل

,حلًاصانثثثتحل بَاثثثْحلالبحثثثاحلاتبا ثثثيرحلبلثثثٓحل)اداا ثثثزافحلاداضىَثثثْعحلادثثاغ حلالاثثثيجوحل

حلادث و حلحلالاق َ حلالاجثضٍعحلسًحلاجمل ٌبثْحلالٌالثزّ,حلك ثيحلاتبثوحلحلحلحلحلحل القثٌلُحلحلحلالٌفث 

ىَ ثثيحلٍاالثثيحلعثثيهضّحلًرصاعثثاويحلرصاعثثْحلرصَ ثثْحلحلالتثث حلخثث  حلًفثثعحلحلحلاتصتبثثي ًُ

حلج َيؼحلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحل   حلكلَْحلاتصاقيرحلاد ظلُحل يتاْحلاد ٌىَْ.

 أداة البخح : 

حلحلحلحلحل حلمتثلثثتحلأراّحلالبحثثاحلاسبثثثيلُحليفحلت َثثيؼحلاداا ثثزافحلاداضىَثثثْحل بثثزارحلالبيلثثثث

تثثوحلاإل ثثيصحلحلٍثثا ٕماداا ثثزافحلاداضىَثثْحل ثثيحلحلحلعثثاتحلالبيلثثثْحل  حل بثثزارحلت َثثيؼحلً

ًاتعثثااياْحل  ثثيٍَػحلحلحل,ال عثثضِحلًاد وثثٌمحلاإل ضاٖثثُحلالثثشِحلااقلثثيحلت ثثىحلالبحثثاحلحلحلحل

صيتتحلالبيلثْحلجب يٕحلهشاحلاد َيؼحلًى ثي حلحلحل,عيج ْحلت يًلتحلت وٌمحلاداا زافحلاداضىَْ

حلللدقٌافحلالايلَْ:حل

 ٍوثثز حلاد َثثيؼحل  حلالااثثض حلبلثثٓحلتغثثأٌحلاداا ثثزافحلحلحلحلحلحلااثثز حلتثث حلاد َثثيؼ:حلحل

حلاداضىَْحللزٔحل   حلازبيتاْ.حل

 يحلج ثثيٕحلاد َثثيؼحلتثث حلخثث  حلاعثثا ضإحلاإل ثثيصحلال عثثضِحلحلحلحل:تقثثيرصحلج ثثيٕحلاد َثثيؼ

يحلذبزٍزحلأجايرحلاد َيؼحليفحلحل,ًالزصاعيفحلالغيج ْحليفحلصبي حلاداا زافحلاداضىَْ

حلحل)ال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال ,حلعثثضبْحلالثثاال ,حلج َثثْحلاداضىثثْ,حلحلحلحل ,حلتقثثزصحلدبثثيفحلاداضىثث

عحلك يحلعثبيحلاإلؽثيصّحل لَوثي,حلًصيتثتحلالبيلثثْحلجثيإل  ملحلبلثٓحلاد ثيٍَػحلحلحلحلحلحلحلحلحلاداضىْ

حلادغادزتْحليفحلهشاحلاجملي حلل عا يرّحلت ويحليفحلذبزٍثزحلأجاثيرحلاد َثيؼحلًببيصاتثىحلحلحلحل

ًتثثث حلاد ثثثيٍَػحلالثثثيتحلا لاثثثتحلبلَوثثثيحلالبيلثثثثْحلت َثثثيؼحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلحلحلحلحل
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ٌتضحلغثثثثكداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحللًاعثثثثادبيصحلا,حل(Schommer, 1990)ٌتضغثثثثكل

حلحلع2006تاضٍثثبحلطاٍثثزحل)حلحل(Schommer, Cheng& Hutter, 2000)  حلًآخثثضًن

اعثثابَينحلاداا ثثزافحلحلًحل,(Hofer, 2000)اثثٌىضحلًت َثثيؼحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحل

حل(Wood& Kardash, 2002)اداضىَثثْحللقثث  حلازبيتاثثْحللثثًٌرحلًكثثيصراـحلحلحلحل

ًصيٖ ثثثثْحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحللؾثثثثيصًحلًآخثثثثضًنحلحلحلحل,ع2010تاضٍثثثثبحلأجثثثثٌحلهيؽثثثث حل)حل

(Schraw, Bendixen& Dunkle, 2002)يفحلحل(Walter,2009),ًت َثثثيؼحلحل

ًت َثيؼحلحل,حل(Conley et al, 2004)يفحلحل(Elder,2002)لثزصحلحلإلاداا زافحلاداضىَْحل

حلحل بثزارحلًت َثيؼحلاداا ثزافحلاداضىَثْحلحلحلحلحلع,2011تٌعثٓحل)حلحلحل بثزارحلاداا زافحلاداضىَثْحلحل

حل.ع2012عحليفحل)ادلح ,حل2010أٌٍ حل)ًازبغَ ينحل

 إعداد املكياس : 

بلٓحلمٌٕحلتيحلت زمحلصيتتحلالبيلثْحلجإبزارحلت َيؼحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللقث  حلحلحلحل

ازبيتاثثْحلًىثثيحلا عثثيلَبحلالال َثثْحلاداباثثْحليفحلج ثثيٕحلا رًاف,حلحبَثثاحلٍغقثثُحلأجاثثيرحلحلحلحلحل

اداا زافحلاداضىَْحلاليتحليحلذبزٍزهيحلًهثُ:حلال ثزصّحلبلثٓحلالثاال حلًعثضبْحلالثاال حلحلحلحلحلحلحل

حلًج َثثْحل ,حلًصثثزحلتكٌاثثتحلالقثثٌصّحلادبزَٖثثْحلحلًتقثثزصحلاداضىثثْحلاداضىثثْحلًدبثثيفحلاداضىثث

ّ 51لل  َثثيؼحلتثث حل) حلأجاثثيرعثثيلبْحلتٌطبثثْحلبلثثٓحلحلحلًا خثثضٔجانثثويحلتٌ بثثْحلحلعحلببثثيص

حلاد َيؼ.

  ظدق املكياس: 

يحللغي حلفز حلاد َيؼحلجيعادزامحلفز حلا ثكحلالا طتثُحللَثاحليحللغثي حلحلحلحلحل

حلحلحلحلحل ت َثيؼحلحلحلأجاثيرحلبلثٓحلكث حلحلحلحلتايت فحلاتصتبثيطحلجث حلرص ثيفحلالاَ ثْحلاتعثاق بَ

حل بثزارحلاداا زافحلاداضىَْحلحلت َيؼحلًأجايراداا زافحلاداضىَْحلادازحلللبحاحلاسبيلُحل

ع,حلًالثثثثشِحلٍؾثثثثا  حلبلثثثثٓحلا ثثثثػحلأجاثثثثيرحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحلحلحل2011ىثثثثيت حلتٌعثثثثٓحل)

حلٌٍمححلال ايٖ :حلع3)ادغادزتْحليفحلالبحاحلاسبيلُ,حلًازبزً 

حلالا طتُحلد َيؼحلاداا زافحلاداضىَْ.تايت فحلاتصتبيطحلتوحلفز حلا كحلحلع3 زً حل)

حلأجايرحلاد َيؼ

ال زصّحلبلٓحل

حلالاال 

عضبْحل

حلالاال 

ج َْحل

حلاداضىْ

دبيفحل

حلاداضىْ

تقزصحل

حلاداضىْ

ىيت حلتٌعٓحلحلت َيؼتايت حلاتصتبيطحلتوحل

حلع2011)

حل0,61حل0,71حل0,77حل0,74حل0,63

حلع0,77:حل0,61ٍانثححلأنحلصثَ حلتايتث حلاتصتبثيطحلتضاًلثتحلتثيحلجث حل)حلحلحلحلحلحلحلحلع3)ت حلازبزً 

ع,حلمميحلٍثز حلحل0.01ًهُحلصَ ْحلرالْحل لقيَٖي حلب زحلتغأٌحل)حليفحلأجايرحلاد َيؼحلاشب غْ

حلبلٓحلفز حلاد َيؼ.

 ثبات املكياس : 

صيتتحلالبيلثْحلحبغي حلصَ حلتايت فحلأل ثيحلكضًابثيذحللل  َثيؼحلجثجاثيريحلبلثٓحلحلحلحلحلحل

حل:الايلُال حٌحل
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حلتايت فحلالثبيفحلجقضٍ ْحلأل يحلكضًابيذحلد َيؼحلاداا زافحلاداضىَْ.حلع4 زً حل)

حلأل يحلكضًابيذحلالبازحلأل يحلكضًابيذحلالباز

حل0,76حلج َْحلاداضىْحل0,80حلال زصّحلبلٓحلالاال 

حل0,72حلدبيفحلاداضىْحل0,76حلعضبىحلالاال 

حل0,67حلتقزصحلاداضىْحل0,77حلاداا زافحللٌ حلالاال 

حل0,73حلاداا زافحللٌ حلاداضىْحلحل

ٍانثثححلأنحلصثثَ حلتايتثث حلالثبثثيفحلرالثثْحل لقثثيَٖي حلب ثثزحلتغثثأٌحلحلحلحلع4)تثث حلازبثثزً حل

ع,حلمميحلٍز حلبلٓحلأنحلاد َيؼحلٍا اوحلجثبيفحلتضت وحلًفينحلل عثادزامحلكثثراّحلحلحل0.01)

حل.لل َيؼ

حلالابثيصافحلتٌطٍثوحلحلحلع5)جازحلالاح يحلتث حلفثز حلًدبثيفحلاد َثيؼحلٌٍمثححلازبثزً حلحلحلحلحلحلحل

حلاد َيؼحليفحلفٌصتىحلال ويَْٖ.حلأجايربلٓحل

حلايحلًرص ْحلك حلجازحلبلٓحلأجايرحلت َيؼحلاداا زافحلاداضىَْحلًالٌطنحلال غعحلالابيصافتٌطٍوحلحلع5 زً حل)

حلأجايرحللل  َيؼ

بزرحل

حلالابيصاف

حلى ضافحلالباز

الٌطنحل

حلال غع

الزص ْحل

حلالقغضٔ

الزص ْحل

حلالاع ٓ

حل1

ال زصّحلبلٓحل

حلالاال 

حل9

,حل26*,حل21*,حل16*,حل11*,حل6*,حل1

حل41,حل36,حل31

حل27حل9حل17,6%

حل10حلعضبْحلالاال حل2

*,حل27حل,22*,حل17*,حل12,حل7,حل2

حل*47*,حل42*,حل37*,حل32

حل30حل10حل19,6%

حل11حلج َْحلاداضىْحل3

,حل28,حل23*,حل18*,حل13*,حل8*,حل3

حل*48,حل46*,حل43*,حل38,حل33

حل33حل11حل21,6%

حل11حلدبيفحلاداضىْحل4

,حل34*,حل29,حل24*,حل19,حل14,حل9*,حل4

حل*51,حل49,حل44,حل39

حل33حل11حل21,6%

حل5

تقزصحل

حلاداضىْ

حل10

*,حل30*,حل25,حل20*,حل15*,حل10*,حل5

حل*50*,حل45*,حل40,حل35

حل30حل10حل19,6%

حلحلحل%100حل51حلاد َيؼحلالكلُ

حلاد ضرافحلالغيلبْحل  )*عحلتؾ حل

ًلا ثزٍضحلرص ثثيفحلاد َثثيؼحلى ثثزحلأبقثثتحلالبيلثثثْحللكثث حلببثثيصّحلدثث ثحلاعثثاجيجيفحلحل

,حل  حللثزحلحل3ًٍكٌنحلت زٍضحلاد ضرافحلادٌ بْحلكيآلتُحل)ااث حل حلحل,تعحل-ألَياي حل- هُحل)اا

عحل)يفحلادبثثثييحلاتبا ثثثيرحلاداا ثثثيعحلًاد ثثثضرافحلالغثثثيلبْحلتقثثثحححلبكثثثػحلحلحلحل1,حلتحل 2تثثثيحل 

حلاد ضرافحلادٌ بْحل)يفحلادبييحلاتبا يرحلالغقحُع.حلحل

فثثٌصتويحلالغثثقحَْحلحلحليفًتاثثارحلالثثزص يفحلالثثزلاَيحللل  حثثٌلحلبثث حلاداا ثثزافحلحلحلحلحلحل

حليففحللثٌ حلالثاال حلأًحلتاا ثزافحللثٌ حلاداضىثْ,حلحلحلحلحلحلأًال قضٍْحلعثٌإحلأكياثتحلتاا ثزاحلحلحل

ب حلاداا زافحلىٓحلفٌصتويحلاداا  ْحلعثٌإحلحلحلل حلتاارحلالزص يفحلالالَيحللل  حٌل

حلأكياتحلتاا زافحللٌ حلالاال حلأًحلتاا زافحللٌ حلاداضىْ.

ًتحلٌٍ زحللل  َيؼحلرص ْحلكلَْ,حلًلك حللك حلت حثٌلحلمخثػحلرص ثيفحلبلثٓحلحلحلحلحل

حٌلحلبلٓحلجازٔحل)ال ثزصّحلبلثٓحلحلحلا جايرحلاشب غْ,حلك يحلتاارحلصب ٌملحلرص يفحلاد 

ل حلٍاارحلصب ثٌملحلحلحليفالاال ,حلًعضبىحلالاال عحلتيحلٍاض حلجيداا زافحللٌ حلالاال ,حل

حلحلأجايررص يفحلاد حٌلحلبلٓحل حلحلحل,)ج َْحلاداضىث تقثزصحلاداضىثْعحلبث حلحلحلحلحل,دبثيفحلاداضىث

حلتاا زاتىحللٌ حلاداضىْ.
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 قوائه دردات التخعيل األكادميي الللي للطالب : 

الاحقَ حلا كثيريُحليفحلمجَثوحلادثٌارحلالزصاعثَْحليفحلحلحلحلحليحلاتبا يرحلبلٓحلرص يفحل

ع,حلًسلثثكحلبثث حل ضٍثثيحلحلحل2017/حل2016اويٍثثْحلال قثث حلالزصاعثثُحلا ً حلللاثثيمحلازبثثيتاُحل)حلحلحل

الض ٌملحل  حلكؾٌ حلصفزحلرص يفحلالق  حلبَ ْحلالبحاحلجيل ضصْحلالضاجاْحلجكلَْحل

حلاتصاقيرحلاد ظلُحل يتاْحلاد ٌىَْحلجادققيتويحلاددال ْ.

 ىتائج البخح: 

حلاداا زافحلاداضىَْحللاغيؤ حلا ً حلالشِحلٍ كحلبلٓ:حللإل يجْحلبلٓحلا تيحلتغاٌ

حل؟لزٔحلبَ ْحلت حل   حلكلَْحلاتصاقيرحلاد ظلُحل يتاْحلاد ٌىَْ

للااثثض حلبلثثٓحلتغثثأٌحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٔحلبَ ثثْحلالبحثثاحليحللغثثي حلحلحلحلحلحلحلً

اداٌعطحلاسبغثيجُحلًاتعبثضا حلاداَثيصِحللكث حلجاثزحلتث حلأجاثيرحلاداا ثزافحلاداضىَثْحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

ًللااثض حلحلحلاداٌعثطحلاسبغثيجُحلتثوحلالٌعثطحلال ضمثُحللكث حلجاثز.حلحلحلحلحلحلحلحلًت ويحليحلت يصاْ

بلٓحلرتلْحلال ض حلج حلاداٌعق حلاسبغيجَ حل ب تحلالبيلثثْحلاخابثيصحل)فعحللاَ ثْحلحلحلحل

حلٌٍمححلااَجْحلاد يصاْ.حلع6)ًازبزً حلحلOne Sample T Testًالزّحل

حلت َيؼحلاداا زافحل جايراخابيصحل)فعحللل ضً حلج حلتاٌعطحلرص يفحلالاَ ْحلًالٌعطحلال ضمُحلعحل6 زً حل)

حلاداضىَْ

حلالاَ ْحلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْ

اداٌعطحل

حلاسبغيجُ

اتعبضا حل

حلاداَيصِ

الٌعطحل

حلال ضمُ

صَ ْحل

حل)فع

ال غبْحلادٌٍْٗحل

حلرص ْحلللبازحلت 

حل%75,1حل**15,91حل18حل1,9حل20,28حل181حلال زصّحلبلٓحلالاال حل1

حل%78,5حل**28,2حل20حل1,69حل23,56حل181حلعضبْحلالاال حل2

حل%76,8حل**29,77حل38حل2,6حل43,8حل181حلالاال تاا زافحللٌ حل

حل%78,03حل**26,51حل22حل1,9حل25,75حل181حلج َْحلاداضىْحل3

حل%83,03حل**36,22حل22حل2,1حل27,4حل181حلدبيفحلاداضىْحل4

حل%78,9حل**29,8حل20حل1,65حل23,69حل181حلتقزصحلاداضىْحل5

حل%80حل**50,67حل64حل3,4حل76,8حل181حلتاا زافحللٌ حلاداضىْ

حل0,01**حلرالْحلب زحلتغأٌحل

تثثثث حلحلتاٌعثثثثطأنحلبَ ثثثثْحلالبحثثثثاحللثثثثزٍويحلتغثثثثأٌحلحلع6)ٍانثثثححلتثثثث حلازبثثثثزً حلحل

لَاحلأظوضفحلال اثيٖ حلب ثزحلاد يصاثْحلجيلٌعثطحلال ضمثُحلتثب حلحلحلحلحلحلحلحل,اداا زافحلاداضىَْ

ال ضمثثثُحلحلعحلجثثث حلاداٌعثثثط0,01ب ثثثزحلتغثثثأٌحل)حل لقثثثيًَْٖ ثثثٌرحلىثثثض حلسًحلرتلثثثْحلحل

حلحل أنحلال غثثبْحل,حلك ثثيحلاتنثثححلًاداٌعثثطحلاسبغثثيجُحلزب َثثوحلأجاثثيرحلاداا ثثزافحلاداضىَثث

حلاداا ثثثزافحللثثثٌ حلاداضىثثثْحلأبلثثثٓحلتثثث حلاداا ثثثزافحللثثثٌ حلالثثثاال حلحلٌٍٗثثثْحلتتثثثا  اد

ًكشلكحليك حلتضتَبحلأجايرحلاداا زافحلاداضىَثْحللغثبحلال غثبْحلادٌٍٗثْحللٌ ٌرهثيحلحلحلحلحلحل

لثثزٔحلبَ ثثْحلالبحثثاحلأنحلتاا ثثزحلدبثثيفحلاداضىثثْحلهثثٌحلا بلثثٓحلدثث حلتقثثزصحلاداضىثثْحلدثث حلحلحل

مجَاثثيحلت ثثوحليفحلعثثضبْحلالثثاال حلدثث حلج َثثْحلاداضىثثْحلدثث حلال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلًلك وثثيحل

حل.حلادغأٌحلاداٌعطحل

ًتاظٔحلال اَجْحل  حل بَاثْحلادضللثْحلازبيتاَثْحلالثيتحلتاغث حلجيل نث حلالا لثُحلحلحلحلحلحلحلحل

ًاداثثضيفحلًظضًىوثثيحلالثثيتحلتغثثيبزحلالقيلثثبحلازبثثيتاُحلبلثثٓحلت  َثثْحلصزصاتثثىحلالال َثثْحلحل
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ًالا لَثثْ,حلممثثيحلاالثثىحلٍ عثثضحل  حلاداثثيص حلجؾثثك حلأب ثثيحلًأر ,حلممثثيحلٍغثثيبزحلبلثثٓحلحلحل

حلٍا يعبحلً بَاْحلادايص حلاليتحلٍاايتلٌنحلتاوي.حلحلتكٌٍ حلتاا زافحلتاضىَْحل ي

ًتضٔحلالبيلثْحلأنحلهثشيحلاداا ثزافحلاداضىَثْحلتكٌاثتحللثزٍو حلتث حلخث  حلالغثَي حلحلحلحلحلحلحلحلحل

الاالَ ُحلًالث ييفحلًات ا يبُحلالشِحلٍاَؾثٌاىحلالقث  ,حلممثيحلٍثؤدضحلبلثٓحلتكثٌٍ حلحلحلحلحلحلحل

حلؽدقَيتو حلًج يٕحلتاا زافحلتاضىَْحللزٍو .

اتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلحلىإاوثثيحلحلك ثثيحلٍض ثثوحلسلثثكحل  حل بَاثثْحلالزصاعثثْحليفحلحلكلَثثْحلحلحل

ت  غ حل  حل ياثبحلاعثضِحلً ياثبحلتقبَ ثُحليفحلتاعث حلاد ثضصافحلالزصاعثَْ,حلك ثيحلحلحلحلحلحلحلحلحل

أنحلالثثثارات حلالزصاعثثثَْحلأتيلثثثتحلللقثثث  حلىضفثثثْحلالبحثثثاحلالثثثشاتُحلبثثث حلادالٌتثثثْحلحلحلحلحل

ًاعثثادزامحلتقثثيرصحلتاضىثثْحلتااثثزرّحلغثث حلادالثث حلًالكاثثي ,حلًهثثشاحلأكثثزحلاثث حلأنحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

با ثثيرحلبلثثٓحلاآلخثثضٍ ,حلك ثثيحلأنحلاداضىثثْحليكثث حلتقٌٍضهثثيحلجيزبوثثزحلالثثشاتُحلرًنحلات

اعثثا اي يتو حللل الٌتثثيفحلصثثزحلٍكثثٌنحلابا ثثيرحلجثثينحلاداضىثثْحللَغثثتحلت  قثثلْحلً منثثيحلحلحلحل

تاغثث حلجيلاكيتثث ,حلجيإلمثثيىْحلدؾثثيصكاو حليفحلالثثزصًؼحلالا لَثثْحلأعثثو حليفحلتضعثثَ حلحل

حلابا يرحليفحلمنٌحلاداضىْحلًتقٌصهي.

حلحلًلك  ثثثيحلا لثثثغحلأنحلتغثثثأٌحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلتاٌعثثثطحلحلًلثثثَػحلجيدا ثثثزحلحلحلحل

 وحلسلكحل  حلأنحلالاالَ حلبيتثْحلٍضكثظحلبلثٓحلأجغثطحلا هثزا حلاداضىَثْحللبلثٌمحلحلحلحلحلحلحلحلًٍض

)الاثثشكضحلًص ثثيحلال وثث حلًالاقبَثثيع,حلأتثثيحلادغثثاٌٍيفحلالالَثثيحل)الاحلَثث حلًالاكَثثبحلحل

ًالا ٌٍ عحلاليتحلهُحلأعيؼحلالا ك حلًاب ي حلالا ث حلًتكثٌٍ حلتاا ثزافحلصاعثدْحلملحلحلحلحلحل

ًٕحلبلثثٓحلسلثثكحلى ثث حلاد ق ثثُحلأنحلٍكثثٌنحلتغثثحلحلحلحلحلحل أٌحلاداا ثثزافحلٍثثا حلاتها ثثيمحلجثثى,حلًج ثثي

حلاداضىَْحللزٔحل   حلازبيتاْحلتاٌعط.

اداا ثثزافحلحلال غثثبْحلادٌٍٗثثْحلتتثثا  حلحلتثث حلال اَجثثْحلالغثثيج ْحلأنحلحلحلك ثثيحلاتنثثححل

,حلًصثثزحلٍض ثثوحلسلثثكحل  حلكثثثضّحلحلحللثثٌ حلاداضىثثْحلأبلثثٓحلتثث حلاداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حلحلحلحل

صبثيتفحلالزصاعثثْحليفحلجثثضات حلالكلَثثْحلتثث حلت ثثضصافحلبل َثثْحلربققثثَْحلًت ثثضصافحلحل

حل ت ثضصافحلتو َثْحلًت ثضصافحلبيتثْحلممثيحلٍظٍثزحلتث حلاداا ثزافحلحلحلحلحلحلحلحلحل اغياَْحلا ا يبَثْحل

حللٌ حلاداضىْحلت حللَاحلج َاويحلًعضباويحلًدبيتوي.

حل2012ًتا يحلهشيحلال اَجْحلتوحلاايٖ حلرصاعيفحل)الغبايًِحلًازبض ثضِ,حلحل حل;حلج َاث

حل2014ع,حلجَ  ثثثثيحلاخال ثثثثتحلتثثثثوحلرصاعثثثثيفحل)بلثثثثٌانحلًتثثثث ي,حلAlsumait, 2015;حل2013

يملحلتغثأٌحلاداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحل لبثْحلحلحلحلحلحلعحلاليتحلأؽيصفحل  حلاصت 2016الزٍغقُ,حل

عحلاليتحل2010;حلىن حلا حلًآخضًن,حل2009ازبيتاْ,حلًكشلكحلتوحلرصاعيفحل)ببزحلاد قٌر,حل

حلأؽيصفحل  حلأنحلتغأٌحلاداا زافحلاداضىَْحلجغَطحلًعيسج.

تث حلحلحل(Schommer -Aikins, 2004: 27)ًهشاحلٍ غج حلتوحلتيحلسكثضيحلعثكٌتضحلحلحل

أنحلادالث حليك ثىحلتاثزٍ حلاداا ثزافحلاداضىَثْحلللقث  حلتث حلخث  حلتاثزٍ حلالغثلٌ حلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

الازصٍغُحل يحلٍا يعبحلتوحلتغأٌحلاداا زافحلاداضىَْحللزٍو حلًتغيبزّحلالقث  حلحل

حلبلٓحلصىوحلاداا زافحلاداضىَْحل  حلتغأٌحلأبلٓ.
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ًهثشاحلٍؤكثثزحلبلثٓحلأه َثثْحلاداا ثثزافحلاداضىَثْحلكٌاوثثيحلمتثث حلالب َثثْحلاداضىَثثْحلحلحلحلحل

 ثثْحللثثا ك حلالقيلثثبحل ا ثثٓحلأنحلت عٌتثثْحلاداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًالثثاال حلحلالا َ

حلحلهُحلاليتحلتؾك حلاٌاّحللضؤٔحلًمميصعيفحلًادبيهيفحلالقيلبحلادو َثْحلًتٌ ووثي.حل)الب ثيحلحلحل

حلع97:حل2007

 اختبار ظخة الفرض األول : 

جثث حلرص ثثيفحل ثث  حلحلحلٌٍ ثثزحلىثثض حلرا حل لقثثيَٖي حلبلثثٓحلرحلا ً ٍثث كحلال ثثضعحلحل

الثثارات حلالزصاعثثَْحلاددال ثثْحليفحلكلَثثْحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحليفحلال َثثيؼحلال بلثثُحلحلحلحلحلحل

حلرحلًال َيؼحلالبازِحلبلُحلت َيؼحلاداا زافحلاداضىَْ

للاح يحلت حلفحْحلأًحلجق نحلهثشاحلال ثضع,حلاعثادزتتحلالبيلثثْحلاخابثيصحل)فعحلحلحلحلحلحل

سبغثثي حلحلPaired –Samples T-Testلل ج ٌبثثيفحلغثث حلادغثثا لْحل)ادااجقثثْعحلحل

ضً حلالثثثزص يفحلادضتبقثثثْ,حللل  يصاثثثْحلجثثث حلرص ثثثيفحلاجمل ٌبثثثْحلالاجضٍبَثثثْحليفحلحلحلحلىثثث

حل يحلدبظٖثثثْحلهثثثشاحلال ثثثضعحللغثثثبحلالثثثارات حلحل,حلال َثثثيؼحلال بلثثثُحلًال َثثثيؼحلالباثثثز

حل:الزصاعَْحل  حلال ضًعحلال ضبَْحلالايلَْ

 جث حلرص ثيفحل ث  حلالاراثيت حلحلحلحلحلحلرٌٍ ثزحلىثض حلرا حل لقثيَٖي حلحلحلٍ كحلال ثضعحلبلثٓحلحلحل

ال َثثيؼحلال بلثثُحلًال َثثيؼحلالباثثزِحلحلحلحلعحليفا  ا ثثْالزصاعثثُحل)الاغشٍثثْحلًبلثثٌمحلحل

 .بلُحلت َيؼحلاداا زافحلاداضىَْر
ٌٍمثثححلتثثيحلأعثث ضفحلب ثثىحلهثثشيحلاد يصاثثْحلبلثثٓحلت َثثيؼحلاداا ثثزافحلحلحلع7)ًازبثثزً حل

 اداضىَْحلًأجايريحلت حلاايٖ .

اداا زافحلاداضىَْحليفحلال َيؼحلال بلُحلًال َيؼحلالبازِحلحلصَ ْحل)فعحللزتلْحلال ض حلج حلرص يفحلأجايرحلع7 زً حل)

حلللارايت حلالزصاعُحلالاغشٍْحلًبلٌمحلا  ا ْ

حلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْ

تاٌعطحلحلال َيؼحلالبازِحلال َيؼحلال بلُ

ال ضً حلج حل

حلالزص يف

اتعبضا حل

اداَيصِحل

حللل ضً 

صَ ْحل

حل)فع

تغأٌحل

حلالزتلْ حلملحلمحلملحلم

حل0,05حل2,4حل2,4حل0,58حل2,03حل20,32حل2,34حل19,74حلال زصّحلبلٓحلالاال حل1

حلغ حلرالْحل0,76حل2,36حل0,18حل1,69حل23,31حل2,04حل23,13حلعضبْحلالاال حل2

حل0,05حل2,04حل3,7حل0,76حل2,69حل43,63حل3,55حل42,87حلتاا زافحللٌ حلالاال 

حل0,01حل4,63حل2,65حل1,23حل1,87حل25,91حل1,96حل24,68حلج َْحلاداضىْحل3

حل0,01حل4,85حل2,82حل1,37حل2,07حل27,17حل2,4حل25,8حلدبيفحلاداضىْحل4

حلغ حلرالْحل1,43حل2,57حل0,37حل1,76حل23,41حل2,11حل23,04حلتقزصحلاداضىْحل5

حل0,01حل6,23حل4,76حل2,97حل3,2حل76,49حل4,19حل73,52حلتاا زافحللٌ حلاداضىْ

عحلجث حلحل0.05ىثض حلرا حل لقثيَٖي حلب ثزحلتغثأٌحل)حلحلحلحلحلٌٍ ثزحلأاىحلحلع7)ٍانححلت حلازبزً حل

يفحلتاا ثثزحلرص ثثيفحلاجمل ٌبثثْحلالاجضٍبَثثْحليفحلال َثثيؼحلال بلثثُحلًال َثثيؼحلالباثثزِحلحلحلحل

حل2,4اداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حلىبلغثثتحلصَ ثثْحل)فعحل)حلال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلًصب ٌبثثْحلحل

تاا ثثثزحلج َثثثْحلحلحلعحليف0.01ً ثثثزحلىثثثض حلرا حل لقثثثيَٖي حلب ثثثزحلتغثثثأٌحل)حلحلع,حلًكثثثشلكحل2,04

حل لَثاحلحلحلاداضىْحلًتاا زحلدبيفحلاداضىْحلًكشلكحلصب ٌبْحلاداا زافحللٌ حلاداضىث

ع,حلجَ  ثثيحلأظوثثضفحلال اَجثثْحلبثثزمحلً ثثٌرحلحلحل6,23,حل4,85,حل4,63)جلغثثتحلصَ ثثْحل)فعحل جاثثيرحلحل

حل لقيَْٖحليفحلتاا زِحلعضبْحلالاال حلًتقزصحلاداضىْ.حلىض حلسافحلرتلْ



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
270 

 جث حلرص ثيفحل ث  حلالاراثيت حلحلحلحلحلحلٌٍ ثزحلىثض حلرا حل لقثيَٖي حلحلحلٍ كحلال ثضعحلبلثٓحلرحلحل

الزصاعثثثُحل)اد جثثثػحلًال غثثثَ عحليفحلال َثثثيؼحلال بلثثثُحلًال َثثثيؼحلالباثثثزِحلبلثثثُحلحلحلحلحلحل

 .ت َيؼحلاداا زافحلاداضىَْر
ٌٍمثثححلتثثيحلأعثث ضفحلب ثثىحلهثثشيحلاد يصاثثْحلبلثثٓحلت َثثيؼحلاداا ثثزافحلحلحلع8)ًازبثثزً حل

 اداضىَْحلًأجايريحلت حلاايٖ .

اداا زافحلاداضىَْحليفحلال َيؼحلال بلُحلًال َيؼحلالبازِحلحلصَ ْحل)فعحللزتلْحلال ض حلج حلرص يفحلأجايرحلع8 زً حل)

حلللارايت حلالزصاعُحلاد جػحلًال غَ 

حلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْ

تاٌعطحلحلالبازِال َيؼحلحلال َيؼحلال بلُ

ال ضً حلج حل

حلالزص يف

اتعبضا حل

اداَيصِحل

حللل ضً 

صَ ْحل

حل)فع

تغأٌحل

حلالزتلْ حلملحلمحلملحلم

حل0,01حل2,81حل1,91حل0,76حل1,66حل19,96حل1,69حل19,2حلال زصّحلبلٓحلالاال حل1

حلغ حلرالْحل1,83حل2,31حل0,6حل1,5حل23,48حل1,58حل22,88حلعضبْحلالاال حل2

حل0,01حل3,43حل2,79حل1,36حل2,24حل43,44حل2,36حل42,08حلتاا زافحللٌ حلالاال 

حلغ حلرالْحل0,65حل2,26حل0,22حل1,73حل24,76حل1,94حل24,54حلج َْحلاداضىْحل3

حل0,01حل4,03حل2,69حل1,54حل1,88حل27,28حل2,38حل25,74حلدبيفحلاداضىْحل4

حل0,01حل3,93حل2,08حل1,16حل1,34حل23,76حل1,56حل22,6حلتقزصحلاداضىْحل5

حل0,01حل4,95حل4,16حل2,92حل2,88حل75,8حل3,44حل72,88حلتاا زافحللٌ حلاداضىْ

عحلجث حلحل0.01أاثىحلٌٍ ثزحلىثض حلرا حل لقثيَٖي حلب ثزحلتغثأٌحل)حلحلحلحلحلحلحلع8)ٍانححلت حلازبزً حل

تاا ثثزحلحلرص ثثيفحلاجمل ٌبثثْحلالاجضٍبَثثْحليفحلال َثثيؼحلال بلثثُحلًال َثثيؼحلالباثثزِحليفحلحلحل

ال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلًصب ٌبثثْحلاداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حلًتاا ثثزحلدبثثيفحلاداضىثثْحلحلحل

حل ,حللَثاحلجلغثتحلصَ ثْحلحلحلحلًتقزصحلاداضىْحلًكشلكحلصب ٌبْحلاداا زافحللٌ حلاداضىث

ع,حلجَ  يحلأظوضفحلال اَجْحلبزمحلً ٌرحلىثض حلحل4,95حل,3,93,حل4,03حل,3,43,حل2,81))فعحل جايرحل

حلسافحلرتلْحل لقيَْٖحليفحلتاا زِحلعضبْحلالاال حلًج َْحلاداضىْ.

 جث حلرص ثيفحل ث  حلالاراثيت حلحلحلحلحلحلٌٍ ثزحلىثض حلرا حل لقثيَٖي حلحلحلٍ كحلال ثضعحلبلثٓحلرحلحل

الزصاعثثُحل)اتصاقثثيرحلت ظلثثُحلًالاجَثثْعحليفحلال َثثيؼحلال بلثثُحلًال َثثيؼحلالباثثزِحلحلحل

 .بلُحلت َيؼحلاداا زافحلاداضىَْر
حلاداا ثثزافٌٍمثثححلتثثيحلأعثث ضفحلب ثثىحلهثثشيحلاد يصاثثْحلبلثثٓحلت َثثيؼحلحلحلع9)ًازبثثزً حل

 :اداضىَْحلًأجايريحلت حلاايٖ 

اداا زافحلاداضىَْحليفحلال َيؼحلال بلُحلًال َيؼحلالبازِحلحلأجايرصَ ْحل)فعحللزتلْحلال ض حلج حلرص يفحلحلع9 زً حل)

حلللارايت حلالزصاعُحلاتصاقيرحلاد ظلُحلًالاجَْ

حلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْ

تاٌعطحلحلال َيؼحلالبازِحلال َيؼحلال بلُ

ال ضً حلج حل

حلالزص يف

اتعبضا حل

اداَيصِحل

حللل ضً 

صَ ْحل

حل)فع

تغأٌحل

حلالزتلْ حلملحلمحلملحلم

حل0,05حل2,69حل1,92حل1,22حل1,91حل20,44حل2,01حل19,22حلالاال ال زصّحلبلٓحلحل1

حل0,01حل4,27حل1,37حل1,38حل1,66حل23,78حل1,65حل22,39حلعضبْحلالاال حل2

حل0,01حل4,51حل2,45حل2,61حل2,6حل44,22حل2,93حل41,61حلتاا زافحللٌ حلالاال 

حل0,01حل3,91حل1,68حل1,55حل1,54حل26,83حل1,67حل25,28حلج َْحلاداضىْحل3

حل0,01حل3,33حل2,26حل1,77حل2,01حل28,06حل2,53حل26,28حلدبيفحلاداضىْحل4

حل0,01حل4,33حل1,57حل1,61حل1,58حل24,56حل2,07حل22,94حلتقزصحلاداضىْحل5

حل0,01حل5,38حل3,8حل4,83حل3,85حل79,3حل4,86حل74,5حلتاا زافحللٌ حلاداضىْ
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حلع0,05ً)حلع0,01أاىحلٌٍ زحلىض حلرا حل لقيَٖي حلب زحلتغأٌحل)حلع9)ٍانححلت حلازبزً حل

ج حلرص يفحلاجمل ٌبْحلالاجضٍبَْحليفحلال َيؼحلال بلُحلًال َيؼحلالباثزِحليفحلمجَثوحلحلحل

اداا زافحلال زصّحلبلٓحلالاال حلًعضبْحلالاال حلًصب ٌبْحلاداا زافحللثٌ حلالثاال حلحلحل

ًتاا ثثثزحلج َثثثْحلاداضىثثثْحلًدبثثثيفحلاداضىثثثْحلًتقثثثزصحلاداضىثثثْحلًكثثثشلكحلصب ٌبثثثْحلحل

حل ,حل3,91حل,4,51,حل4,27حلحل,2,69)حلجاثثيرأل,حللَثثاحلجلغثثتحلصَ ثثْحل)فعحللحلاداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثث

حلع.5,38,حل4,33,حل3,33

 جث حلرص ثيفحل ث  حلالاراثيت حلحلحلحلحلحلٌٍ ثزحلىثض حلرا حل لقثيَٖي حلحلحلٍ كحلال ثضعحلبلثٓحلرحلحل

الزصاعُحل) راصّحلاد ظ حلًادؤعغيفعحليفحلال َثيؼحلال بلثُحلًال َثيؼحلالباثزِحلبلثُحلحلحلحلحلحل

 .ت َيؼحلاداا زافحلاداضىَْر
ٌٍمثثححلتثثيحلأعثث ضفحلب ثثىحلهثثشيحلاد يصاثثْحلبلثثٓحلت َثثيؼحلاداا ثثزافحلحلحلع10)ًازبثثزً حل

 اداضىَْحلًأجايريحلت حلاايٖ .

صَ ْحل)فعحللزتلْحلال ض حلج حلرص يفحلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْحليفحلال َيؼحلال بلُحلًال َيؼحلالبازِحلحلع10 زً حل)

حلللارايت حلالزصاعُحل راصّحلاد ظ حلًادؤعغيف

حلأجايرحلاداا زافحلاداضىَْ

تاٌعطحلحلال َيؼحلالبازِحلال َيؼحلال بلُ

ال ضً حلج حل

حلالزص يف

اتعبضا حل

اداَيصِحل

حللل ضً 

صَ ْحل

حل)فع

تغأٌحل

حلالزتلْ حلملحلمحلملحلم

حل0,05حل2,62حل2,32حل1,69حل1,97حل20,92حل2,2حل19,23حلال زصّحلبلٓحلالاال حل1

حل0,05حل2,37حل3,49حل2,3حل1,33حل25,46حل2,96حل23,15حلعضبْحلالاال حل2

حل0,05حل2,72حل5,29حل4حل2,46حل46,38حل4,73حل42,38حلتاا زافحللٌ حلالاال 

حلغ حلرالْحل2,13حل2,21حل1,3حل1,58حل26,77حل1,33حل25,46حلج َْحلاداضىْحل3

حل0,05حل2,94حل1,98حل1,61حل1,25حل28,69حل1,8حل27,08حلدبيفحلاداضىْحل4

حلغ حلرالْحل1,51حل3,3حل1,38حل1,03حل24,69حل3,17حل23,31حلتقزصحلاداضىْحل5

حل0,05حل2,71حل5,4حل4,07حل2,95حل79,92حل5,44حل75,85حلتاا زافحللٌ حلاداضىْ

عحلجث حلحل0.05أاىحلٌٍ ثزحلىثض حلرا حل لقثيَٖي حلب ثزحلتغثأٌحل)حلحلحلحلحلحلع10)حلٍانححلت حلازبزً 

تاا ثزافحلحلحلرص يفحلاجمل ٌبْحلالاجضٍبَْحليفحلال َيؼحلال بلثُحلًال َثيؼحلالباثزِحليفحلحلحل

ال زصّحلبلٓحلالاال حلًعضبْحلالثاال حلًصب ٌبثْحلاداا ثزافحللثٌ حلالثاال حلًتاا ثزحلحلحلحلحلحلحل

,حللَاحلجلغتحلصَ ثْحل)فعحلحلدبيفحلاداضىْحلًكشلكحلصب ٌبْحلاداا زافحللٌ حلاداضىْ

ع,حلجَ  ثثيحلأظوثثضفحلال اَجثثْحلبثثزمحلً ثثٌرحلىثثض حلحلحل2,71,حل2,94,حل2,72,حل2,37,حل2,62)جاثثيرحلألل

حلًتقزصحلاداضىْ.حلسافحلرتلْحل لقيَْٖحليفحلتاا زِحلج َْحلاداضىْ

ًتا ثثيحلهثثشيحلال اَجثثْحلتثثوحلتاعثث حلالزصاعثثيفحلالثثيتحلتقثثٌصفحلىَوثثيحلاداا ثثزافحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

اداضىَثثْحلللقثث  حلااَجثثْحلشبنثثٌبو حللثثارات حلتزصٍبَثثْ,حلى ثث حلالزصاعثثيفحلالثثيتحلحلحلحلحلحلحل

حلحلحل حلحلاسببؾثثُ)بلثثٓحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلحلحلحلحلت يًلثثتحلرًصحلجاثثضحلاد يصعثثيفحلالازصٍغثثَ

ع,حلًكثشلكحلالزصاعثيفحلحلحل2014 ثز,حلحل;حلضب2011;حلالؾثضجَين,حلحل2010;حلىن حلا حلًآخثضًن,حلحل2007

 Conley, et;حل2008اليتحلت يًلتحلادضحلرصاعثْحلت ثضصحلأًحلًلثزّحلرصاعثَْحل)الؾثٌص ُ,حلحلحلحلحلحل

al, 2004ع,حلًالثثيتحلأؽثثيصفحل  حلأنحلحل ثثض حلالاثثزصٍػحلاتخابثثيصافحلًاد يصؾثثيفحلالثثيتحلحلحلحل

ٌٍظ وثثيحلا عثثيتشّحلراخثث حلال يبثثيفحلالازصٍغثثَْحليكثث حلأنحلٍثثؤدضحل ايجثثي حلأًحلعثثلبي حليفحلحلحلحل

حل.اداا زافحلاداضىَْ
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ًت غثثضحلالبيلثثثْحلأنحل لبثثْحلالغثث ْحلا ً حلازبيتاَثثْحلٍاا ثثزًنحليفحلالبزاٍثثْحلأنحلحلحلحل

اداضىثثْحلجغثثَقْحلًتؤكثثزّحلًتقثثزصهيحلادالثث ,حلًلكثث حلتثثوحلتثثضًصحلالٌصثثتحلًتال وثث حل

لقثثثض حلطبال ثثثْحلتثثث حلالثثثا ك حلًت ثثثزٍ حلخثثثارافحلتبيؽثثثضّحلًغثثث حلتبيؽثثثضّ,حلىثثثإنحلحلحلحل

 حلتاا ثثزاتو حلتثثاغ حل  حلأنحلاداضىثثْحلتا ثثزّحلًتثثاغ ّحلًٍثثا حلاسبقثثٌ حلبلَوثثيحلتثثحلحلحلحلحل

حلخ  حلاتعازت حلًالزلَ حلالال ُ.حل

,حلىالثٓحلحلتا َزا حلأكثضًتقبححلحلًت  ٌاداا زافحلاداضىَْحلتاغ حلًهشاحلٍؤكزحلأنحل

الثثثضغ حلتثثث حلأنحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلتاؾثثثك حل ج ٌبثثثْحلتا ٌبثثثْحلتثثث حلاشبثثثارافحلحل

الؾدقَْحلًالبََْٗحلًاسبَيتَْحلصب حلازبيتاْ,حل تحلأاويحلتكٌنحلأكثضحلانثجي حلًدبيتثي حلحلحل

حلع134:حل2010هيؽ ,حلحلأجٌ)َْ.حليفحلادضللْحلازبيتا

جثثثنحلحل (Schommer -Aikins,2004: 23- 24)ًهثثشاحلتثثيحلتؤكثثزيحلحلعثثكٌتضحلحل

حلحلحل ,حلًأنحلالا ثضحلحلاداا زافحلاداضىَْحلت  ٌحلت حلخ  حلتضال حلت زتَثْحلديجاثْحلًتاايلَث

ٍا بثحلجيداا زافحلاداضىَْ,حلًأنحلال ن حلًخارافحلاسبَيّحلب لَْحللي ثْ,حلحلىثيلاال حلحلحل

ب لَثثثْحلج يَٖثثثْحليفحلمنٌهثثثيحلًتغثثثاغض حلًصاثثثي ,حلًأنحلاداضىثثثْحلالثثثيتحلٍكاغثثثبويحلا ىثثثضارحل

حلتا زّحلًغيتنْحلًايتَْ.حل

جثثثنحلالقثث  حليفحلالاثثيمحلا ً حلحلحلحل(Schommer, 1990: 499)ىاؤكثثزحلعثثكٌتضحلحل

لع  حلالضتيرٍثثْحلجثث حلا ؽثثَيٕحلأِحلجثث حلاسب َ ثثُحلًادظٍثثعحلللزصاعثْحلازبيتاَثثْحلجثثيحل

ًج حلالقٌا حلًاشبقث,حلىو حلٍاا زًنحلت ثشحلالبزاٍثْحلأنحلاداضىثْحلتقل ثْحلًظثيهضّحلحلحلحلحلحل

للاَين,حلك يحلأاوث حلتحلٍ بلثٌنحلجيلا غث افحلاداضىَثْحلعثٌإحليفحلصبثي حلالثزٍ حلآًحليفحلحلحلحلحلحلحلحل

ًلَغثتحلحلصبي حلالغَيعْ,حلًت ويحلىو حلأكثضحلتَ  حل  حلاتبا يرحلجثنحلاداضىْحلديجاثْحلحل

تثثاغ ّ,حلدثث حلٍ ا لثثٌنحل  حلاتبا ثثيرحلجثثثنحلاداضىثثْحلاغثثبَْحلًلَغثثتحلتقل ثثْ,حلًأنحلحلحلحلحلحلحلحل

الال ثثثيٕحلتحليالكثثثٌنحلكثثث حل ثثثض حلاداضىثثثْحلًلَغثثثتحللثثثزٍو حل  يجثثثيفحلفثثثحَحْحلحلحلحلحل

حلًتٌلزّحلب حلك حلال نيٍيحلالال َْ.

لل اضىْحلت حلت قلثيحلكٌاوثيحلفثٌا حلحلحلحلحل رصاكو يلق  حلعٌ حلٍقٌصًنحلت حلى

حلحلحلكٌاوثثيحلاغثثبَْحلتغثث ححلاثث حلجيل حلحلحلحل  حلثخقثثحلأً حلَثثيمحلجيلا لَثثيفحلاداضىَثثْحلال ؾثثق

حلأاوثثثيىثثثيداال حليفحلالبزاٍثثثْحلٍكثثثٌنحللزٍثثثىحلىكثثثضّحلد يَٖثثثْحلبثثث حلاداضىثثثْحلتثثث حلت قلثثثيحلحل

حلاداضىثثْحلتااثثزرّحلًاغثثبَْحلأنحل  دثث حلٍاقثثٌصحلهثثشاحلاداا ثثزحلحل,تؤكثثزّحلًتٌمثثٌبَْ

ادااثثزرّحلحللألىكثثيصًبلثثٓحلادثثاال حلاكاغثثي حلال ثثزصّحلبلثثٓحلال َثثيمحلجا لَثثْحلالا غثثَيحلحل

حل,Hofer)حل (361 :2001.ي حلب لَْحلالاال اغبَْحلب حلعَحلأىكيصًج يٕحل

ًهشاحلٍا يحلأٍني حلتوحلجاثضحلالزصاعثيفحلالثيتحلأؽثيصفحل  حلأنحلتاا ثزافحلالقث  حلحلحلحلحلحلحل

الق ٌ حلالالَيحلأكثضحلتا َزا حلت يصاْحلجق  حلالق ٌ حلالزاَيحليفحلتاا زحلال ثزصّحلحل

حلحل2010;حلأجثٌحلهيؽث ,حلحلحل2007;حلج قض,حل2006ع,حلًج َْحلاداضىْحل)طاٍز,حل2007بلٓحلالاال حلحل)ج قض,حل

ع,حلًيفحلتقزصحلاداضىثْحلحل2006ع,حلحلًعضبْحلالاال حل)طاٍز,حل Walter, 2009;حل2013,حلتٌعٓ



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
273 

(Walter, 2009) حلحلع2012,حلًتغثأٌحلاداا ثزافحلاداضىَثْحل)الغثبايًِحلًازبض ثضِ,حلحلحلحلحلحل

ع,حلالثيتحلأؽثيصفحل  حلبثزمحلً ثٌرحلحلحلحلحل2016جَ  يحلخيالعحلتثوحلااَجثْحلرصاعثْحلالزٍغثقٓحل)حلحلحلحل

حلىضً حليفحلك حلاداا زافحلاداضىَْ.

عحلحلتثث حلأاثثىحلكل ثثيحلااا ثث حلادثثاال حلتثث حل239:حل2012الٌصثثيرحل)ًهثثشاحلٍؤكثثزحلتثثيحلسكثثضيحل

تضللْحلرصاعَْحل  حلتضللْحلرصاعَْحلأبلٓحلكل ثيحلاكاغثبحلكث حلًكَثعحلأكثارحلحلحلحلحلحل

تثثث حلاداثثثيص حلًادالٌتثثثيفحلًاشبثثثارافحلًادوثثثيصاف,حلك ثثثيحلأاوثثث حلٍاقثثثٌصًنحلاداثثثيص حلحل

ًادالٌتثثثيفحلًاشبثثثارافحلالثثثيتحليالكوثثثيحلال ثثثضرحلتاقثثثٌصحلًتثثثاغ حلجيعثثثا ضاصحلجثثثاغ حلحلحلحلحلحل

 حلا َقْ,حلك يحلأاو حلٍثضًاحلأنحلتلثكحلادالٌتثيفحلًاشبثارافحلتجثزحلحلحلحلحلحلا لزاثحلًالعضً

أنحلت ثثٌمحلبلثثٓحلا رلثثْحلالاجضٍبَثثْحلال يٖ ثثْحلبلثثٓحلاتعثثازت حلًاعثثادزامحلالثثزلَ حلحلحلحلحلحل

حلًالارهينحلًلَغتحلصبضرحلتالٌتيفحلتكاغبحلت حلالغلقْحلاشبيص َْ.

ًيفحلمٌٕحلسلكحلىينحلالارات حلالزصاعَْحلا صجاْحلجكلَْحلاتصاقيرحلاد ظلُحل يتاْحل

تاقثثعحلجيل ايلَثثْحليفحلت  َثثْحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحللثثزٔحلالقلبثثْحلبَ ثثْحلحلحلحلحلحلحلحلاد ٌىَثثْحل

البحثثا,حلى ثثزحلأؽثثيصفحلال اثثيٖ حل  حلت  َثثْحلتاا ثثزافحلال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلًدبثثيفحلحلحلحلحلحل

اداضىْحلًكشلكحلاداا زافحللٌ حلالاال حلًاداا ثزافحللثٌ حلاداضىثْحللثزٔحلالثارات حلحلحلحلحلحل

حلالزصاعَْحلا صجاْ.حل

يفحلجضاثيت حلالاغشٍثْحلًبلثٌمحلحلحلحلحلجَ  يحلأؽثيصفحلال اثيٖ حلبثزمحلت  َثْحلعثضبْحلالثاال حلحلحلحلحلحل

ا  ا ثثثْحلًجضاثثثيت حلاد جثثثػحلًال غثثثَ ,حلًكثثثشلكحليفحلتاا ثثثزحلج َثثثْحلاداضىثثثْحليفحلحلحلحل

جضايت حلاد جثػحلًال غثَ حلًجضاثيت حل راصّحلاد ثظ حلًادؤعغثيف,حلًيفحلتاا ثزحلتقثزصحلحلحلحلحلحلحلحل

اداضىْحليفحلجضاثيت حلالاغشٍثْحلًبلثٌمحلا  ا ثْحلًجضاثيت حل راصّحلاد ثظ حلًادؤعغثيف,حلحلحلحلحلحلحلحل

لارات حلت حللَثاحلكث حلضباثٌٔحلاداثيص حلال عضٍثْحلحلحلحلحلحلًصزحلٍض وحلسلكحل  حلاخا  حلا

حلًك حلضبأٌحلادويصافحلالا لَْحلاليتحلٍكاغبويحلالقيلب.

  الفرض الجاىيىتائج: 

:حلرتحلتٌ ثثثزحلىثثثضً حلسافحلرتلثثثْحل لقثثثيَْٖحلجثثث حلتاٌعثثثقيفحلحلالثثثشِحلٍثثث كحلبلثثثٓ

رص يفحل   حلكلَْحلاتصاقيرحلاد ظلُحلت حلالادققثيفحلاددال ثْحلبلثٓحلت َثيؼحلحلحلحلحل

يحلحلالبحثثاللاح ثثيحلتثث حلرتلثثْحلال ثثض حلجثث حلصب ٌبثثيفحلحلحلحلحلحل,حلًاداا ثثزافحلاداضىَثثْرحل

للاح يحلتث حلرتلثْحلحلحلحلOne Way Anovaاعادزامحلذبلَ حلالابيٍ حلأليرِحلاتدبييحل

ال ثثثض حلجثثث حلرص ثثثيفحلصب ٌبثثثيفحلالبحثثثاحلا صجاثثثْحل)الاغشٍثثثْحلًبلثثثٌمحلا  ا ثثثْ,حلحلحل

اد جثثثثػحلًال غثثثثَ ,حلاتصاقثثثثيرحلاد ظلثثثثُحلًالاجَثثثثْ,حل راصّحلاد ثثثثظ حلًادؤعغثثثثيفعحليفحلحل

ال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلًعثثضبْحلالثثاال حلحلحلحلتاا ثثزِالثثاال حلًتؾثث  حلاداا ثثزافحللثثٌ حل

ًتقثزصحلحلحلاداضىْحلًدبيفج َْحلاداضىْحلحلتاا زافًاداا زافحللٌ حلاداضىْحلًتؾ  حل

حل:ع11),حلًٌٍمححلسلكحلازبزً اداضىْ
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أجايرحليفحلحلعا صجاْعحلذبلَ حلالابيٍ حللل ض حلج حلتاٌعقيفحلرص يفحلصب ٌبيفحلالبحاحل)الادققيفحل11 زً )

حلاداضىَْاداا زافحل

حلتقزصحلالابيٍ حلالباز

صب ٌملحل

حلادضجايف

رص يفحل

حلاسبضٍْ

تاٌعطحل

حلادضجايف

حلصَ ْحل 

الزتلْحل

حلاإللقيَْٖ

ال زصّحلبلٓحل

حلالاال 

حلغ حلرالْحل1,003حل3,713حل3حل11,140حلج حلاجمل ٌبيف

حلحلحل3,701حل177حل655,048حلراخ حلاجمل ٌبيف

حلحلحلحل180حل666,188حلاجمل ٌمل

حلعضبْحلالاال 

حلع0,01رالْحل)حل6,918حل18,143حل3حل54,429حلج حلاجمل ٌبيف

حلحلحل2,623حل177حل464,212حلراخ حلاجمل ٌبيف

حلحلحلحل180حل518,641حلاجمل ٌمل

اداا زافحل

حللٌ حلالاال 

حلع0,01رالْحل)حل5,08حل33,07حل3حل99,21حلج حلاجمل ٌبيف

حلحلحل6,507حل177حل1151,818حلراخ حلاجمل ٌبيف

حلحلحلحل180حل1251,028حلاجمل ٌمل

حلج َْحلاداضىْ

حلع0,01رالْحل)حل9,01حل28,731حل3حل86,192حلج حلاجمل ٌبيف

حلحلحل3,187حل177حل564,118حلراخ حلاجمل ٌبيف

حلحلحلحل180حل650,309حلاجمل ٌمل

حلدبيفحلاداضىْ

حلع0,05رالْحل)حل3,04حل11,818حل3حل35,455حلج حلاجمل ٌبيف

حلحلحل3,886حل177حل687,904حلراخ حلاجمل ٌبيف

حلحلحلحل180حل723,359حلاجمل ٌمل

تقزصحل

حلاداضىْ

حلع0,01رالْحل)حل4,5حل11,512حل3حل34,537حلج حلاجمل ٌبيف

حلحلحل2,557حل177حل452,524حلراخ حلاجمل ٌبيف

حلحلحلحل180حل487,061حلاجمل ٌمل

اداا زافحل

حللٌ حلاداضىْ

حلع0,01رالْحل)حل9,97حل100,593حل3حل301,778حلج حلاجمل ٌبيف

حلحلحل10,090حل177حل1785,913حلراخ حلاجمل ٌبيف

حلحلحلحل180حل2087,691حلاجمل ٌمل

أنحلصَ ْحل) عحللل ثض حلجث حلتاٌعثقيفحلرص ثيفحل ث  حلحلحلحلحلحلحلع11)ٍانححلت حلازبزً حل

تاا ثزافحلحليفحلحلحلع0,05ً)حلع0,01)حلب زحلتغأٌحل لقيَٖي صب ٌبيفحلالبحاحلا صجاْحلرالْحل

عثثثضبْحلالثثثاال حلًج َثثثْحلاداضىثثثْحلًدبثثثيفحلاداضىثثثْحلًتقثثثزصحلاداضىثثثْ,حلًكثثثشلكحليفحل

ممثثيحلٍاثثينحلً ثثٌرحلىثثض حلجثث حلحلحلحلاداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حلًاداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْ,حلحلحلحل

ًجيلايلُحلٍا حلصبٌ حلال ثضعحلالبثزٍ حلالثشِحلٍثز حلبلثٓحلحلحلحلحلحلحلا صجاْ ٌبيفحلرص يفحلاجمل

تغثثأٌحلالزتلثثْحلحل  جَ  ثثيحلملحلتقثث حلصَ ثثْحل) عحلحل لقثثيًَْٖ ثثٌرحلىثثض حلساحلرتلثثْحل

ًجيلاثثيلُحلٍثثا حلصبثثٌ حلال ثثضعحلحل  حلتاا ثثزحلال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلادقلثثٌ حلجيل غثثبْ

حلحل.الق ضِ

ًتاضىثثْحلحلا صجاثثْ,ًللااثثض حلبلثثٓحلتقثثزصحلالابثثيٍ حلًال ثثضً حلجثث حلاجمل ٌبثثيفحل

حلتثثث حلاجمل ٌبثثثيفحلحلحلحلأِال ثثثضً حللقثثثينحلحلحل يحلاعثثثادزامحلاخابثثثيصحلالاحلَثثث حلحلحلحلحلا صجاثثث

(Tukey HSD)حلالاحلَث حلحلحلأعثيلَبحللثزحلحلأًهٌحلحل,تا ٌٍْحلا ص لل ضً حلحل حلاإللقثيَٖ

الثشِحلحلحلع12)حلاتدبييحلًٌٍمححلسلكحلازبزً حلآليرِالبازٍْحلتخابيصحلذبلَ حلالابيٍ حل

حل.ٍاضعحلاد يصايفحلسافحلالزتلْحلى ط

حلًتبيٍ حلساحلرتلثْحلحلحلتا ٌِأنحله ي حلاخا  حلحلع12)ٍانححلت حلازبزً حل حل لقثيَٖ

حلحل0,05ب ثثزحلتغثثأٌحل)  عحلجثث حلصب ٌبثثيفحلالبحثثاحليفحلكثث حلأجاثثيرحلاداا ثثزافحلاداضىَثث

ىعوثثضفحلتلثثكحلال ثثضً حليفحلاداا ثثزافحللثثٌ حلالثثاال حللقثثينحلربقثثكحل راصّحلاد ثثظ حلحل
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ًادؤعغثثثيفحلت يجثثث حلربقثثثكحلاد جثثثػحلًال غثثثَ حلًربقثثثكحلالاغشٍثثثْحلًبلثثثٌمحلحلحلحلحلحل

يفحلاداا زافحللٌ حلاداضىْحللقينحلربقثكحل راصّحلاد ثظ حلحلحلا  ا ْ,حلك يحلظوضفحل

ًادؤعغثثثيفحلًربقثثثكحلاتصاقثثثيرحلت ظلثثثُحلًالاجَثثثْحلت يجثثث حلربقثثثكحلاد جثثثػحلحل

حلًال غَ حلًربقكحلالاغشٍْحلًبلٌمحلا  ا ْ.

حللاحزٍزحلال ضً حللقينحلأِحلت حلاجمل ٌبيفحلTukey HSDعحلاخابيصحل12 زً )

حلىض حلاداٌعطحلاد يصايفحلالث يَْٖحلالباز

حلعضبْحلالاال 

حل1,684حلتضجٌِحل- راصّحلاد ظ حل

حل1,982حلت جػحل– راصّحلاد ظ حل

حل2,152حلتغشٍْحل- راصّحلاد ظ حل

حلاداا زافحللٌ حلالاال 

حل2,945حلت جػحل- راصّحلاد ظ حل

حل2,755حلتغشٍْحل- راصّحلاد ظ حل

حلج َْحلاداضىْ

حل2,009حلت جػحل- راصّحلاد ظ حل

حل2,073حلت جػحل-تضجٌِ

حل1,150حلت جػحل-تغشٍْحل

حل1,522حلتغشٍْحل- راصّحلاد ظ حلحلاداضىْدبيفحل

حلتقزصحلاداضىْ

حل1,28حلتغشٍْحل- راصّحلاد ظ حل

حل1,14حلتغشٍْحل-تضجٌِ

حلاداا زافحللٌ حلاداضىْ

حل4,123حلت جػحل- راصّحلاد ظ حل

حل4,433حلتغشٍْحل- راصّحلاد ظ حل

حل3,533حلت جػحل-تضجٌِ

حل2,843حلتغشٍْحل-تضجٌِ

حلحلتاا ثزحلك يحلظوضفحلهثشيحلال ثضً حليفحلحلحل الثاال حلكياثتحلال ثضً حللقثينحلحلحلحلحلحلعثضب

ربقثثكحل راصّحلاد ثثظ حلت يجثث حلربقثثكحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلًالاجَثثْحلًربقثثكحلحلحلحل

ج َثْحلاداضىثْحلحلحلحلًيفحلتاا زحلًربقكحلاد جػحلًال غَ ,حلا  ا ْالاغشٍْحلًبلٌمحل

ربقثثثكحلاتصاقثثثيرحلاد ظلثثثُحلحلًحلربقثثثكحل راصّحلاد ثثثظ حلحلكياثثثتحلال ثثثضً حللقثثثينحل

ربقثثثثكحلاد جثثثثػحلحلت يجثثثث حلا  ا ثثثثًْربقثثثثكحلالاغشٍثثثثْحلًبلثثثثٌمحلحلًالاجَثثثثْ

حلربقثكحل راصّحلاد ثظ حلحلحل,حلًيفحلتاا زحلدبيفحلاداضىْحلكياتحلال ضً حللقينًال غَ 

ا  ا ثْ,حلًيفحلتاا ثزحلتقثزصحلاداضىثْحلكياثتحلحلحلحلحلحلت يج حلربقثكحلالاغشٍثْحلًبلثٌمحلحلحلحل

ربقثثكحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلًالاجَثثْحلحلحلحلًحلربقثثكحل راصّحلاد ثثظ حلحلال ثثضً حللقثثينحل

حلا  ا ْ.ت يج حلربقكحلالاغشٍْحلًبلٌمحل

رحلىضً حلجث حلربققثيفحلكلَثْحلاتصاقثيرحلاد ظلثُحل يتاثْحلحلحلحلحلحلحلًت حلاد لغحلً ٌ

اد ٌىَثثْحلًسلثثكحللقثثينحلربقثثكحلاتصاقثثيرحلاد ظلثثُحلًالاجَثثْحلًربقثثكحل راصّحلحلحلحلحلحلحل

اد ظ حلًادؤعغيف,حلًيك حلت غ حلال اَجْحلجثاىحلاعضا حللقبَاْحلالزصاعْحليفحلهثشٍ حلحل

الادقق حلتث حلرصاعثْحلت ثضصافحليفحلبلث حلالث  ػحلتثث حلبلث حلالث  ػحلالاثيمحلًبلث حلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

ِحلًبل حلا ػحلال  ٌحلًبل حلالث  ػحلات ا ثيبُحلجيل غثبْحللادقثكحلحلحلحلحلال  ػحلالاجٌ

اتصاقثثثيرحلاد ظلثثثُحلًالاجَثثثْ,حلًرصاعثثثْحلبلثثث حلالثثث  ػحلات ا ثثثيبُحلًبلثثث حلالثثث  ػحلحلحل

ال غثثثٌَلٌ ُحلجيل غثثثبْحللادقثثثكحل راصّحلاد ثثثظ حلًادؤعغثثثيف,حلك ثثثيحلأنحل بَاثثثْحلحلحلحلحل

الزصاعثْحليفحلربققثيفحلاد جثػحلًال غثَ حلًالاغشٍثْحلًبلثٌمحلا  ا ثْحلٍثا حلىَوثيحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلب لَْحلًتايص حلتقبَ َْحلأكثض.حلتال حلتويصاف
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  حلأاثىحلحلحل(Green& Hood, 2013: 170) ثضٍ حلًهثًٌرحلحلحلحلًهثشاحلٍؤكثزحلتثيحلٍثضايحلحلحلحل

جيلضغ حلت حلأنحلاجملي حلالاثيمحللل اا ثزافحلاداضىَثْحلتاؾثيجىحل تحلأاوثيحلتكثٌنحلضبثزرّحلحلحلحلحلحلحلحل

 ,Pintrich & Garcia)جث اـحلً يصعثَيحلحلحللغثبحلاجملثي حلالزصاعثُ.حلك ثيحلٍثضٔحلحلحلحلحلحل

 حلتغثثاٌٍيفحلبلَثثيحلتثث حلالثثا ك حللثثٌ حلصبثثي حلحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلمتثثثحلأنحل (1994

حلالزصاعثثْحلىَ ثثيحلٍاالثثيحلجيتعثثازت حلًالثثاراه حلًهثثشيحلاداا ثثزافحلضبثثزرّحلاجملثثي حلحلحلحلحل

تيحللثٌ حل بَاثْحلحلحلحلىق  حلازبيتاْحلٍ كضًنحلًٍغا اجٌنحلجقضٍ ْحلطبال ْحلاٌبي 

حل بلثثٓحلصبثثي حلربققثثو حلالزصاعثثُحلًبثث حل ضٍثثيحلحلحلالثثزلَ حلًت ق َثثْحلاسبجثثْحلج ثثي

ىثيلق  حلٍا لثٌنحلتث حلخث  حلحلحلحلحلحل,يفثْحلجيجملثي حلحلتالَ حلا أٌحلً ض حلالازصٍبحلاشب

ت عٌتْحلتاازرّحلًالثيتحلتغثالظمحلً ثٌرحلتاا ثزافحلخيفثْحلربالثعحلتباثي حللل جثي حلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلع288ت يحل:حلً)بلٌانحلالزصاعُ.حل

ىا زحلاد يصاْحلج حلتاا زافحلالق  حليفحلالادققيفحلات ا يبَْحلًاإلاغياَْحل

ْحلًدبيفحلًالادققيفحلالال َْحلتث حلاا زعْحلظبزحلأاويحلربالعحليفحلتاا زافحلج َ

اداضىْ,حلىيلق  حلالشٍ حلٍزصعٌنحلبلث حلالث  ػحلٍ عثضًنحل  حلاداضىثْحلتث حلخث  حلحلحلحلحلحلحل

ً ويفحلال عضحللل عضٍيف,حلأتيحلالالٌمحلا خضٔحلت عضحل  حلاداضىْحلتث حلً وثْحلاعثضحلحلحلحل

حل(Green& Hood, 2013: 170)ًالزّحل تيحلفحَحْحلآًحلخي ْٗ.حل

ت حلأنحلالارايت حلالاجثٌِحلٍثؤدضحليفحلحلحلحل(Walter, 2009: 37)ًهشاحلتيحلاكزيحلًالاحل

تكٌٍ حلاداا ثزافحلاداضىَثْحللثزٔحلالقث  ,حلك ثيحلأؽثيصفحلعثكٌتضحل  حلأنحلاشبل َثْحلحلحلحلحلحلحلحلحل

الاجٌٍثثْحلتلاثثبحلرًصا حليفحلت ثثزٍضحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلىَ ثثيحلٍاالثثيحلجب َثثْحلاداضىثثْحلحلحلحلحلحل

حلعحلحل369,حل368:حل2013ًدبيفحلاداضىْ.حل)تٌعٓ,حل

بلثثٓحلحل(Green& Hood, 2013: 170-171)ًكثثشلكحلٍؤكثثزحل ثثضٍ حلًهثثٌرحلحل

سلثثكحلىثثيلق  حلالثثشٍ حلٍزصعثثٌنحلبلثث حلالثث  ػحلٍكٌاثثٌاحلأكثثثضحلتقثثٌصا حليفحلاداا ثثزافحلحلحل

اداضىَثْحلتثث حلالادققثثيفحلا خثضٔ,حلًصثثزحلٍض ثثوحلسلثكحل  حلأنحلالعثثٌاهضحلال  غثثَْحلحلحلحل

ٍثثا حلرصاعثثاويحلتثثث حلخثث  حلاسبثثثػحلًالاجضجثثْحلالؾدقثثَْحلأكثثثثضحلتثث حلاعثثثادزامحلحلحلحلحلحلحل

حلاعثثثادزامحلا عثثثيلَبحلالال َثثثْحلك ثثثيحليفحلالعثثثٌاهضحلالبٌَلٌ َثثثْ,حلك ثثثيحلٍاثثثٌرحل  حل

القثث  حليفحلرصاعثثْحلبلثث حلالثث  ػحلالثثا ك حلال يصثثزحلًالؾثثكحليفحلىوثث حلًتارٍثثضحلًمتََثثظحلحل

حلا رلْ,حلًكشلكحلالبحاحليفحلاداضىْحلت حلخ  حلاعضٍيفحلتاازرّ.حلحل

ك ثثيحلٍ لثثغحلتثث حلال اَجثثْحلً ثثٌرحلىثثضً حليفحلتاا ثثزحلج َثثْحلاداضىثثْحللقثثينحلحلحلحلحلحلحلحل

لكحلربقكحلالاغشٍْحلًبلٌمحلا  ا ْحلت يج حلاد جػحلًال غَ ,حلًيك حلت غ حلس

جثنحلاعضّحلالقلبثْحللب َثْحلاداضىثْحلبلثٓحلأاوثيحلتضكبثْ,حلًأنحله ثي حلب صثيفحلتثضجطحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

ج حلاسب يٖيحلًاد يهَ حلادٌ ٌرّحليفحلربقكحلالاغشٍْحلًبلٌمحلا  ا ْحلأبلٓحلتث حلحل

ربقكحلاد جػحلًال غَ حلاعضا حللاازرحلصبيتفحلالزصاعْحلًاصتبي وثيحلتثوحلجانثويحلحلحلحل

حليفحلربقكحلالاغشٍْحلًبلٌمحلا  ا ْ.

جاضحلالزصاعيفحليفحلً ثٌرحلىثضً حليفحلتغثأٌحلاداا ثزافحلحلحلحلحلحلًهشاحلٍا يحل ظَٖي حلتو

اداضىَثثْحلجثث حلالادققثثيفحلالال َثثْحلًالادققثثيفحلا رجَثثْحلًاإلاغثثياَْحللقثثينحلحل
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ع,حلًلقثثينحلالادققثثيفحلا رجَثثْحليفحلحلحل2007الال َثثْحليفحلاداضىثثْحلادؤكثثزّحل)ج قثثض,حلحلحلحل

حل(Alsumait, 2015)دبثثيفحلاداضىثثْحلًالادققثثيفحلالال َثثْحليفحلتقثثزصحلاداضىثثْحلحلحلحلحل

لضٍيمثثثَيفحلًالالثثثٌمحلت يجثثث حلربقثثثكحلالالثثثٌمحلاإلاغثثثياَْحلحلحلحلحلًلقثثثينحلربقثثثكحلاحل

 ,Kurt)ًات ا يبَثثثْحليفحلتاا ثثثزافحلتقثثثزصحلًٍ َ َثثثْحلًمنثثثٌحلًتارٍثثثضحلاداضىثثثْحل

ع,حلًصثثثزحل2012,حلًلقثثثينحلالادققثثثيفحلاإلاغثثثياَْحل)الغثثثبايًِحلًازبض ثثثضِ,حلحل(2009

ٍض وحلهشاحل  حلاخا  حل بَاْحلبَ ْحلالبحاحلًاخا  حلاجملي حلالال ُحلب حلاجملي حل

ُحلتثث حللَثثاحلا اثثٌٔحلالال ثثُحلً ثثض حلالا َثثَ .حلك ثثيحلأؽثثيصفحلحلحلحلحلحلحلحلا رجثثُحلًاإلاغثثياحل

  حلأنحل ثث  حلالثثارات حلالاجٌٍثثْحلالايتثثْحللثثزٍو حلحل(Walter, 2009)رصاعثثْحلًالثثاحل

تاا زافحلأكثضحلتا َزا حلحلت حلالارات حلالاجٌٍْحلاشبيفْحليفحلتاا زحلج َثْحلاداضىثْ.حلحلحل

عحليفحلبثثزمحل2013جَ  ثثيحلاخال ثثتحلااثثيٖ حلالبحثثاحلاسبثثيلُحلتثثوحلااثثيٖ حلرصاعثثْحلتٌعثثٓحل)حلحلحلحلحل

حل ٌرحلىضً حلج حلالادققيفحلالال َْحلًا رجَْ.ً

  الفرض الجالحاختبار ظخة: 

جثثث حلحل لقثثثيَْٖسافحلرتلثثثْحلحلاصتبي َثثثْتٌ ثثثزحلب صثثثْحلتحلرٍثثث كحلبلثثثٓحلحلالثثثشِ

ًتخابثيصحلفثحْحلحلحل,حلبَ ثْحلالبحثارحلحلحلاداا زافحلاداضىَثْحللثزٔحلالقث  حلحلحلحلأجايرحلرص يفحل

يفحلحلالقثثثث  حلهثثثشاحلال ثثثضعحليحللغثثثثي حلتايتثثث حلاصتبثثثثيطحلج عثثثٌنحلجثثثث حلرص ثثثيفحلحلحلحلحل

ًكثشلكحلحلحل,اداا زافحللٌ حلالاال حلًأجايرهيحل)ال زصّحلبلٓحلالثاال حلًعثضبْحلالثاال عحلحلحل

حلاداضىثثْحلًدبثثيفاداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًأجايرهثثيحل)ج َثثْحلاداضىثثْحلحلحلحلحلحلحليفرص ثثيتو حل

ٌٍمححلسلك.حلع13)ًازبزً حلحل,عًتقزصحلاداضىْ

حلا خضٔحلتايت فحلاتصتبيطحلج حلرص ْحلك حلجازحلت حلأجايرحلاد َيؼحلًرص ْحلا جايرعحل13 زً حل)

حلدبيفحلاداضىْحلج َْحلاداضىْحلعضبْحلالاال حلال زصّحلبلٓحلالاال حلأجايرحلاد َيؼحل

حلحلحلحل-حلال زصّحلبلٓحلالاال حل1

حلحلحل-حل0,14حلعضبْحلالاال حل2

حلحل-حل0,09حل*0,30حلج َْحلاداضىْحل3

حل-حل0.100,21حل0,08حلدبيفحلاداضىْحل4

حل0,16حل0,25**0.100,44حلتقزصحلاداضىْحل5

حل0.01**حلرا حلب زحلحلحلحل,حلحل0.05*حلرا حلب زحل

ً ثثٌرحلب صثثْحلتٌ بثثْحلرالثثْحل لقثثيَٖي حلب ثثزحلتغثثأٌحلحلع13)ٍانثثححلتثث حلازبثثزً حل

عحلجثث حلتاا ثثزحلال ثثزصّحلبلثثٓحلالثثاال حلًتاا ثثزحلج َثثْحلاداضىثثْ,حلًكثثشلكحلً ثثٌرحلحلحلحلحل0,05)

عحلجثث حلتاا ثثزحلعثثضبْحلالثثاال حلحلحلحل0,01ب صثثْحلتٌ بثثْحلرالثثْحل لقثثيَٖي حلب ثثزحلتغثثأٌحل)حلحلحلحلحل

ب صثْحلجث حلجثيصُحلاداا ثزافحلحلحلحلحلحلًتقزصحلاداضىْ,حلجَ  يحلملحلتغث ضحلال اثيٖ حلبث حلً ثٌرحلحلحلحل

حلاداضىَْ.

ًيك حلت غ حلسلكحلجثاىحلكل يحلكياتحلاعضّحلالق  حللب َْحلاداضىْحلبلٓحلأاوثيحلحل

ل يٖيحلت  قثلْحلًلَغثتحلتضكبثْ,حلًأاثىحلتحلتٌ ثزحلب صثيفحلتثضجطحلجث حلاسب ثيٖيحلحلحلحلحلحلحلحلحلحل

ًاد ثثيهَ حلادٌ ثثٌرّحلىَوثثي,حلىثثإنحلهثثشاحلااثث حلالقثث  حلٍاا ثثزًنحلأنحلالثثاال حلصثثزصّحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلحليحلجثثشلٌاحلتثث حل وثثزحلىلثث حلٍاحغثث حلتغثثأٌحلتال وثث حلحلىقضٍثثْحلتٌصًدثثْ,حلًأاوثث حلتو ثثحل

ًأاوثثث حلتحلٍغثثثاقَاٌنحلتالثثث حلكَثثثعحلٍاال ثثثٌن,حلًأنحلال جثثثيححلًالا ثثثٌ حلٍثثثضتبطحلحلحلحلحلحلحل
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جيجملوٌرحلًالا  حلازبيرحلأد يٕحلالزصاعْحللآحلٍغثاقَاٌنحلىوث حلاسب ثيٖيحلًاد ثيهَ حلحلحلحلحل

حلادٌ ٌرّحليفحلاد ضصافحلالزصاعَْ.

عثضبْحلالثاال حلحلحلأتيحلجيل غبْحللٌ ٌرحلب صْحلتٌ بْحلرالثْحل لقثيَٖي حلجث حلتاا ثزحلحلحلحلحل

ًتقثثزصحلاداضىثثْ,حلىثثأحلالبيلثثثْحلأنحلهثثشيحلال اَجثثْحلت ق َثثْحللَثثاحلأاثثىحلكل ثثيحلحلحلحلحلحلحلحل

حلابا زحلالقيلبحلأنحلالاال حلًاكاغثي حلاداضىثْحلحيثزثحلجغثضبْحلأًحلتحلحيثزثحلاويَٖثي حلحلحلحلحلحل

ًٍ ن حلادويمحلالغولْحلالبغَقْ,حلًتحلٍاا زحلأاىحلٍا حلجقٌصّحلتازص ْحلخ  حلىاّحل

داضىثثثْحلخثثثيص ُحلًهثثثٌحلادالثثث حلالزصاعثثثْ,حلكل ثثثيحلطارحللزٍثثثىحلاتبا ثثثيرحلجثثثثنحلتقثثثزصحلا

ًالكاثي حللاثٓحلحيثثزثحلالثاال حلجغثثضبْ,حلًٍث د ضحلتغثأٌحلابا ثثيريحلجثثنحلاشبثثارّحلحلحلحلحلحلحل

حلالؾدقَْحلًاد يصعْحلًالازصٍبحلًالاال حلالشاتُحلهُحلتقزصحلاداضىْ.

دب ثثثوحلتثثث حلاداا ثثثزافحللثثثٌ حلاداضىثثثْحلحلحلًهثثثشاحلٍؤكثثثزحلأنحلاداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحلحل

ادثاال  حلحلحلأنأِحلحل,اعثا  ت حلحلصث حلأحلأًنحلتلكحلاداا زافحلص يحلتكٌنحلأكثثضحلحلًأحل,ًالاال 

ًلَغثٌاحلكثشلكحليفحلتاا ثزافحلحلحلحلحل,يفحلجاثضحلاداا ثزافحلحلحلتقٌصا حلأكثضٍكٌاٌاحلحلأنيك حل

 ;Schommer -Aikins,, 2004: 20)أخثثثضٔحلأِحلتحلٌٍ ثثثزحلاصتبثثثيطحلجَ وثثثي.حلحل

Schommer -Aikins,& Duell, 2013: 318)حلحل

حْلحلحلحلحلحلحلحل حلاخال تحلااَجْحلالبحاحلاسبثيلُحل ظَٖثي حلتثوحلااثيٖ حلحبثٌثحلعثيج ْحلتثث حلرصاعث

عحلاليتحلأؽيصفحل  حلً ٌرحلب صْحلتٌ بْحلرالْحل لقيَٖي حلج حلك حلأجايرحل2009ايفعحل)

 Conley, et)اداا ثثثزافحلاداضىَثثثْ,حلجَ  ثثثيحلأؽثثثيصفحلرصاعثثثْحلكثثثٌالُحلًآخثثثضًنحلحل

al,2004)حلً ٌرحلب صْحلتٌ بْحلرالْحل لقثيَٖي حلجث حلكث حلاداا ثزافحلاداضىَثْحلحلحلحلحلحلحل  

بثثثْحلرالثثثْحلحلتثثثوحلتثثثيحلبثثثزاحلتاا ثثثزحلتارٍثثثضحلاداضىثثثْحلًالثثثيتحلاعثثث ضفحلبثثث حلب صثثثْحلتٌ حل

تاا ثثثزِحلتقثثثزصحلاداضىثثثْحلًدبثثثيفحلاداضىثثثْ,حلًكثثثشلكحلأكثثثزفحلرصاعثثثْحلكثثث فحلحلحلحل

(Kurt, 2009)حلً ثثٌرحلب صثثْحلتٌ بثثْحلرالثثْحل لقثثيَٖي حلجثث حلتاا ثثزحلتقثثزصحلحلحلحلحلحلحل  

حلاداضىْحلًتاا زحلدبيفحلاداضىْحلًبزمحلً ٌرهيحلج حلاداا زافحلا خضٔ.

  الرابعالفرض اختبار ظخة: 

حلحل حلسافحلرتلثْحلحلحلاصتبي َثىحلرتٌ ثزحلب صثْحلحلحلحلالشِحلٍ كحلبلث جث حلرص ثيفحلحلحلحل لقثيَٖ

لزٔحلالقث  حلبَ ثْحلحلحلحلا كيريًُرص يفحلالاحقَ حلحلًأجايرهياداا زافحلاداضىَْحل

ًتخابثيصحلفثحْحلهثشاحلال ثضعحليحللغثي حلتايتث حلاصتبثيطحلج عثٌنحلجث حلحلحلحلحلحلحلحلحلحل,حلالبحار

ًرص ثثثثيتو حليفحلحلا كثثثثيريُال غثثثثبْحلادٌٍٗثثثثْحللثثثثزص يفحلالقثثثث  حليفحلالاحقثثثثَ حلحل

 ثزصّحلبلثٓحلالثاال حلًعثضبْحلالثاال عحلًكثشلكحلحلحلحلحلحلحلاداا زافحللٌ حلالاال حلًأجايرهيحل)ال

حلاداضىثثْحلًدبثثيفاداا ثثزافحللثثٌ حلاداضىثثْحلًأجايرهثثيحل)ج َثثْحلاداضىثثْحلحلحلحلحلحلحليفرص ثثيتو حل

حلٌٍمححلسلك.حلع14)عحلًازبزً حلًتقزصحلاداضىْ

ًاداا زافحلاداضىَْحلا كيريُعحلتايت حلاتصتبيطحلج حلالاحقَ حل14 زً )

حلأجايرحلاد َيؼ

ال زصّحل

بلٓحل

حلالاال 

عضبْحل

حلالاال 

تاا زافحل

لٌ حل

حلالاال 

ج َْحل

حلاداضىْ

دبيفحل

حلاداضىْ

تقزصحل

حلاداضىْ

تاا زافحل

لٌ حل

حلاداضىْ

تايت حلاتصتبيطحلتوحل

حلا كيريُالاحقَ حل

حل0,094حل0,034حل0,032حل0,117حل0,020حل0,035حل0,002

حلغ حلرالْحلاإللقيَْٖالزتلْحل

غ حل

حلرالْ

حلغ حلرالْ

غ حل

حلرالْ

غ حل

حلرالْ

غ حل

حلرالْ

حلغ حلرالْ
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حل لقثثيَْٖرتلثثْحلب صثثْحلاصتبي َثثْحلسافحلحلً ثثٌربثثزمحلحلع14)ٍانثثححلتثث حلازبثثزً حل

ًرص ثيتو حليفحلاداا ثزافحلاداضىَثْحلحلحلحلحلا كيريُج حلرص يفحلالق  حليفحلالاحقَ حل

عحلًهثثُحلصثثَ حلغثث حلرالثثْحلحل0,117حل-0,002لَثثاحلتضاًلثثتحلصثثَ حلتايتثث حلاتصتبثثيطحلتثثيحلجثث حل)حلحل

حل لقيَٖي .

تْحلًيك حلت غ حلال اَجْحلجثنحل بَاْحلالا َثَ حلًأعثيلَبحلالاثزصٍػحلادغثادزحلحلحلحل

ًاليتحلت َػحلادغاٌٍيفحلالزاَيحلت حلا هزا حلاداضىَثْحلااث حلالقث  حليَلثٌنحل  حلحلحلحلحل

اسب غحلًتغلَ حلتيحلٍقلبحلت و حلت حلأ  حلاسبقٌ حلبلٓحلرص ثيفحلبيلَثْحلى ثطحليفحلحلحلحل

اد ضصافحلالزصاعَْ,حلًهشاحلاا حلتاا ثزاتو حللثٌ حلال ثزصّحلبلثٓحلالثاال حلًعثضباىحلحلحلحلحلحلحل

حلكيريُ.ًج َْحلاداضىْحلًدبيتويحلًتقزصهيحلتحلٍؤدضحليفحلذبقَلو حلا 

ك يحلتضٔحلالبيلثْحلأاىحلت حلالغ يفحلالغيٖزّحللثزٔحلتاعث حلالقث  حلالَثٌمحلأاوث حلحلحلحلحلحل

ٍاٌ وثثثٌنحل  حلادوثثثيمحلالغثثثولْحلالثثثيتحلتحلذباثثثيجحل  حلصبوثثثٌرحلًًصثثثتحلكثثثب ,حلًتحلحلحلحلحلحلحلحل

ٍغثثثاقَاٌنحل فثثثزاصحلألكثثثيمحلًاصاَثثثْحلتاالثثثيحلجيلاٌصاثثثيفحلادضتبقثثثْحلجيلاحقثثثَ حلحلحلحلحلحل

حلا كيريُ.

الزصاعثثيفحلادَزااَثثْحلأظوثثضفحلأنحلعحلتثث حلأنحل141:حل2010ًهثثشاحلتثثيحلٍؤكثثزيحلأجثثٌحلهيؽثث حل)

الا صثْحلجثث حلاداا ثثزافحلاداضىَثْحلًالاحقثثَ حلالزصاعثثُحلتا يصنثْ,حلًتثثؤدضحلبلَوثثيحلحلحلحل

الكثثث حلتثث حلادثثاغ افحلالث يىَثثْحلًات ا يبَثثْحلًالا لَثثْ,حلًأاثثىحليفحلليلثثْحلً ثثثٌرحلحلحلحلحلحلحلحلحل

حلالا صْحلتكٌنحلتوحلجازحلرًنحلا جايرحلا خضٔ.

حلحل2009قثثثثٌر,حلات  ثثثثتحلااَجثثثثْحلالبحثثثثاحلاسبثثثثيلُحلتثثثثوحلااثثثثيٖ حلرصاعثثثثيفحل)ببثثثثزحلاد حل

عحليفحلبثثثزمحلً ثثثٌرحلب صثثثْحلًتثثثثد حلرا حل لقثثثيَٖي حلجثثث حلكثثث حلأجاثثثيرحل2016الزٍغثثثقُ,حل

حلحلاداا زافحلاداضىَْحلًالاحقَ حلالزصاعُ,حلجَ  يحلاخال تحلتوحلاايٖ حلرصاعثيفحل)طاٍثزحلحل

حلحل2013;حلحلج َاثثثُ,حل2013;حلالغثثثاَز,حل2013;حلضب ثثثزحل,حل2010;حلأجثثثٌحلهيؽثثث ,حلحل2009;حلايفثثثع,حل2006

Hofer, 2001 Phan, 2008حل;Barvarz, et al, 2014حلع.حل

ك ثيحلربالثعحلااَجثثْحلالزصاعثْحلحلتثثوحلال ثٌ حلجثثنحلادغثثأٌحلادضت ثوحللل اا ثثزافحلحلحلحلحلحلحل

اداضىَثثثثثْحلٍثثثثثؤدضحليفحلتغثثثثثأٌحلالاحقثثثثثَ حلالزصاعثثثثثُحلًا رإحلا ىنثثثثث حليفحلادوثثثثثيمحل

:حل2016;حلببثزحلالبثيصِ,حلحلحل147:حل2009الاجضٍبَْحلًالك يّٕحلالشاتَثْحللثزٔحلالقث  حل)ايفثع,حلحلحلحلحل

عحلحلًصثثثزحلٍض ثثثوحلسلثثثكحل  حلGreen& Hood, 2013: 172;حلPhan, 2008;حل345

حلاخا  حل بَاْحلصبا وحلالبحا.حل

 توظيات البخح : 

حلب ىحلاايٖ حلالبحاحلاسبيلُحلتٌفُحلالبيلثْحل يحلٍلُ:حلأع ضفيفحلمٌٕحلتيحل

 الا ثثث حلبلثثثٓحلتكََثثثعحلاد ثثثيه حلالزصاعثثثَْحليفحلادضللثثثْحلازبيتاَثثثْحل ثثثيحلٍؾثثث  حلحلحلحلحلحل

الا ٌٍ حلادغثادزتْحل ثيحلٍا يعثبحلحلحلحلحلًأعيلَباد ضصافحلًاعااتَجَيفحلالازصٍػحل

حلتوحلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحلالق  .
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 ادٌ ثثثىحلحلىإاوثثثياداا ثثثزافحلاداضىَثثثْحليفحلب لَثثثْحلالثثثاال حلحلأه َثثثْالاثكَثثثزحلبلثثثٓحل

حلحلأزىوحلالقث  حللا غث حلاداضىثْحلًج يٕهثيحليفحلحلحلحلحلٍحلشِال  غُحلال لثشلكحلحلحل, ثضحلب لَث

ازبيتاثثثثيفحلالاثكَثثثثزحلبلثثثثٓحلاكاغثثثثي حلالقثثثث  حلحلًأعثثثثيتشّاثثثثزصحلجثثثثيدال  حل

حلوي.ا اا زافحلاداضىَْحلالقحَحْحلًت  َلل

 لاظًٍثثثزه حلجغثثث يفحلحلحلًأعثثثيتشّحلازبيتاثثثيفحلحلب ثثثزحلرًصافحلتزصٍبَثثثْحللل ال ثثث حلحل

 ثث حلالاايتثث حلحلأًسلثثكحلتثث حلحلحل,القثث  حلسًِحلاتبا ثثيرحلاداثثضيفحلالغثثيسجحلًاداا ثثيحلحلحلحل

 تاو حلًىيحلهشيحلالغ يفحلجيلؾك حلالقحَح.
 حلاتها ثثيمحلجاثثزصٍػحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلمثث  حلت ثثضصحلتبثثير حلبلثث حلالثث  ػحليفحلحلحلحل

ال ضصثثْحلا ً ,حللثثٌ حلكَ َثثْحلاكاؾثثي حلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحلًذبغثثَ ويحليفحلحلحلحلحل

حلاتدبييحلاتايجُحلجزت حلت حلاداا زافحلاشبي ْٗ.

 حبوخ مكرتحة : 

حل يكث حل اثي,حل ًاعثاك يت حل ااثيٖ حل ت  البيلثْ  لَى تٌفلت تي مٌٕ يف  للبيلثث

حلالبحٌثحلالايلَْ:حل  ضإ ت اح أن

 حلاداا زافحلاداضىَْحللزٔحلالق  .رصاعْحلب حلاداقلبيفحلال طتْحللاقٌٍبحل

 رصاعثثثثْحلاداا ثثثثزافحلاداضىَثثثثْحللثثثثزٔحلتال ثثثثيفحلاتصاقثثثثيرحلاد ظلثثثثُحلًب صاوثثثثيحلحلحلحل

حل.القيلبيف اا زافحل

 رصاعثثْحلأدثثضحلاعثثادزامحلؽثثبكيفحلاتاااثثتحلبلثثٓحلاداا ثثزافحلاداضىَثثْحليفحلتضالثث حلحلحلحلحل

حلب ضٍْحلطبال ْ.

 حلاداا زافحلاداضىَْحلًب صاوثيحلجثباضحلادثاغ افحلتثث حلتغثأٌحلالق ثٌححلحلحلحلحلحلرصاعْحل

حلًصليحلادغا ب حلًالا ك حلال يصزحلًالا ك حلاتايجُ.

 داضىثثْحلىايلَاوثثيحليفحلت  َثثْحلحلأخثثضٔتكثثضاصحلهثثشيحلالزصاعثثْحلبلثثٓحلجثثضات حلرصاعثثَْحل

حلاداا زافحلاداضىَْ.

 .َْحلرصاعْحلال ضً حلج حلالكلَيفحلال عضٍْحلًالا لَْحليفحلاداا زافحلاداضى

 حلاداضىَْ.دضحلالا ؾْٗحلات ا يبَْحلًالث يىَْحلبلٓحلاداا زافحلأرصاعْحل

 :أوال: املرادع العربية 
حلهيؽ  - حل)حل,أجٌ حللزٔحلحل,ع2010الغَز حلًاشبيص َْع حل)الزاخلَْ حلالشاتَْ حلًالاٌ ويف حلاداضىَْ اداا زاف

حللل ؤمتضحل حلت زتْ حلب   حلًصصْ حلازبيتاْ, حل    حلت  حلالزصاعُ حلالاحقَ  حلًت د نُ تضت اُ

حل.150حل-100ل.حلحل,الال ُحلالثيت حلاعاث يصحلادٌهبْحلًرًصحلتؤعغيفحلالاالَ ,حل يتاْحلالظصيطٍي

عحللزٔحلالقيلبحلادال حل لجيم,حل صزامع,حلضبزرافحلتٌ ويفحلااز حل)متك ,حل2007بير حلالغاَزحل)حل,الب ي -

حلًصإحلاداضىْحلًال ايلَْحلالشاتَْحلًاداا زافحلاداضىَْ,حلصبلْحلكلَْحلالاجَْحليف حلمٌٕحلالٌبُحل ي

 .116حل-23,حللحلع2)17,حلجيإلعك زصٍْ
حل)حل,اسببؾُ - حلىٌطِحلأمحزحلضب ز حلأد2007ًتٕ حلالالٌمحلع, حلالب يُٖحليفحلتيرّ ضحلاعادزامحلمنٌسجحلالاال 

حل حلالثياُ حلالقع حلت تَش حللزٔ حلالزصاعُ حلًالاحقَ  حلاداضىَْ حلاداا زاف حلصعيلْحلاإلبزارِبلٓ ,

 ,حل يتاْحلالظصيطٍي.اآلرا ,حلكلَْحل)غ حلت ؾٌصّعحلتي غا 
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حلاداا زافحلاداضىَْحلًب صاويحل غأٌحلال2016بلُحلضب زحلببزحلاداقُحل)حل,الزٍغقُ - ٔحلعحللزا ع,

حل حليف حل)رصاعْ حلازبيتاْ حلاشبزتْحلحل  يص    حلصبلْ حلال ضرع, حلخزتْ حليف حلاداضىَْ ال عضٍْ

حل.100حل-75حل.,حلل55ات ا يبَْ,حل

الا ك حلالغيجضحلًب صاىحلجيداا زافحلحل,ع2012خؾ ينحللغ حل)حل,ىي  ْحلخلعحلًازبض ضِحل,الغبايًِ -

 .555حل-483,حللحلع11)19اداضىَْحللزٔحل لبْحلازبيتاْ,حلصبلْحل يتاْحلتكضٍتحلللالٌم,حل
حل)حل,الغاَز - حلمحز حلًالاحقَ حل2013ضب ز حلالزصاعْ حل زاخ  حلًب صاوي حلاداضىَْ حلاداا زاف ع,

حلاجمللْحلالاضجَْحلللالٌمحلات ا يبَْ,حلحلا كيريُ لق  حلً يلبيفحلادضللْحلاداٌعقْحلجيلكٌٍت,

 .223حل-173حل.لع,حل2)3
حلالغَز - حل ض 2009ًلَزحلؽٌصُحلؽ َيحل),  صاو يًب  اداضىَْ ًاداا زاف اإل ضاَْٖ اداضىْ ع,

حلي ساتَ اد ع  الاال  جيعااتَجَيف حلصعيلْ حلت ؾٌصّع, حل)غ  حل يتاْحلركاٌصاي حلالاجَْ, حلكلَْ ,

حل.الظصيطٍي

حلأل مالؾضجَين - حلت  َْحلالا ك حلاتعا قيُٖحلًتقٌٍبحلاداا زافحلاداضىَْحل2011البيطحللغ حل)حل, ع,

الال َْ,حلحلجيعادزامحلمنٌسجحلتزصٍغُحلت اححللا تَشحلالقعحلالغيرؼحلاتجازاُٖ,حلصبلْحلالاجَْ

حل.248حل-219حل.,حللع1)14

ع,حلأدضحلرصاعْحلت ضصحلبل حلال  ػحلالاالَ ُحليفحلاصت يٕحلاداا زافحل2008)حل جضاهَ أجٌحلاجملزحلحل,الؾٌص ُ -

حلالاجَْحل حلجكلَْ حلالثيلثْ حلال ضصْ حل يلبيف حللزٔ حلًالزاىاَْ حلًالاال  حلاداضىْ حلت  حلك  لٌ 

حل.87حل-51.,حللع2)66جيلظصيطٍي,حلصبلْحلكلَْحلالاجَْ,حل يتاْحلالظصيطٍي,حل

حلع,حلرلَ حلاتبا يرحلدؤعغيفحلالاالَ حلالايل2009ُااَْٗحلال ٌتَْحللن ينحل ٌرّحلالاالَ حلًاتبا يرحل) -

حلالثياُ,حلمجوٌصٍْحلتقضحلالاضجَْ.حلاإلفزاص

حل)حل,الٌصير - حلالزٍ  حلمجي  حلضب ز حلاإلايجُحل,ع2012توي  حلجيلا ك  حلت حلحلالغلعحل–الا بؤ حلبَ ْ لزٔ

حلصبلْحلكلَْحلالاجَْحل    حلازبيتاْحلت حلخ  حلتاا زاتو حلاداضىَْحلًىايلَْحلالشافحللزٍو ,

 .246-219,حلل.حلع23)92حلجب وي,
حل)حل,ج قض - حلللَ  حلتغاز حلًب صاويحلحل,ع2007ؽ ِ حلالظصيطٍي حل يتاْ حل لبْ حللزٔ حلاداضىَْ اداا زاف

 الاجَْ,حل يتاْحلالظصيطٍي.,حلكلَْحل)غ حلت ؾٌصّعجاٌ ىحلااز حللزٍو ,حلصعيلْحلتي غا 
حل) - حلأمحز حلايىظ حلازبيتاَ 2013ج َاُ, حلالقلبْ حللزٔ حلاداضىْ حل   حلًاسبي ْ حلاداضىَْ حلاداا زاف حلحلع,

 .1035حل-1021ع,حلل.حل3)40رصاعيفحلالالٌمحلالاجٌٍْ,حل
حل)حل,طاٍز - حلضب ز حلحل,ع2006ابَ  حلجيلاحقَ  حلًب صاوي حلاداضىَْ حلأً حلحلالزصاعُاداا زاف لا تَش

حل.,حللع3)12 يتاْحلللٌان,حلحل-,حلكلَْحلالاجًَْا ا يبَْلْحلرصاعيفحلتضجٌٍْحل,حلصب بزارًِديلثْحل

حل.191-233

يفحلمٌٕحلأعيلَبحلالاحقَ حلًالبَْٗحلحلع,حلاتعاازارحلللاال حلادٌ ىحلساتَي 2011عاَزحلببزحلالغينحل)حل,عضًص -

حلصبلْحل حلجزت وٌص, حلالاجَْ حلكلَْ حل    حلت  حلبَ ْ حللزٔ حلاداضىَْ حلًاداا زاف حللل ق  ادزصكْ

 .330,حل231,حللع6)11,حليإلعك زصٍْجكلَْحلالاجَْحل
حل)حل,ف َزّ - حلضب زٔ حلا هزا حلحل,ع2010عَز حلًتٌ ويف حلاداضىَْ حلاداا زاف حلج  حلالا صيف منش ْ

صعيلْحلحلالزصاعُ,الاحقَ حلحلًت د نُحلتضت اًُأعيلَبحلالاال حلًاعااتَجَيفحلادٌا وْحللزٔحل

حل يتاْحلج وي.حل,)غ حلت ؾٌصّع,حلكلَْحلالاجَْحلركاٌصاي

ىيبلَْحلجضايت حلصيٖ حلبلٓحلاعضٍْحلاددققيفحلالا لَْحللا  َْحلحل,ع2016ينحل)تيهضحلؽابحل,ببزحلالبيصِ -

حلحل,حلصبلْحلكلَْحلالاجَْحلجب وياإلبزارٍْاد يهَ حلال حٌٍْحلًاداا زافحلاداضىَْحللا تَشحلادضللْحل

 .385حل-325حل.,حللع27)حل105
حلأدض2009بلٓحل) هيمنحل,ببزحلاد قٌر -  ساتَي  اد ع  الاال  ًتويصاف اداضىَْ اداا زاف ت يب  ع,

حل يتاْ كلَْ لقلبْ الزصاعُ الاحقَ  بلٓ  الاجَْ كلَْ صبلْ الظصيطٍي, الاجَْ
 .111حل-64حل.,حلل70اد قٌصّ,حل  يتاْ

حلع,حلاداا زافحلاداضىَْحلًب صاويحلجيلاال حلاد ع حلساتَي 2014أت حلكيظ حل),حلت يًعيلُحل يلبحلحل,بلٌان -

 .333حل-280حل.,حلل106ضا ,حللزٔحل لبْحلازبيتاْ,حلصبلْحلالالٌمحلالاجٌٍْحلًال  غَْحلجيلا
حلا  - حلحل,ىن  حلص ب حلحل,ص يًًِضب ز حلالاعَ  حلببز حل)حل, ىًؽيكض حلضبضًؼ حلىيبلَْحل2010ؽحيتى ع,

حل حلادزخ  حلبلٓ حلصيٖ  حلالاضجَْحلحلالاثتلُجضايت  حلاللغْ حلتال  حلللقيلب حلاداضىَْ حلاداا زاف حلتازٍ  يف

يفحلكلَيفحلحلادال حل بزار,حلتؤمتضحلتغا ب حلاإلجزابًُتٌ َىحلمميصعيتىحلالازصٍغَْحلعبٌحلالازصٍػحل

حلحلالاجَْحلً وٌرحلازب اَيفحلالال َْحليفحلب لَيفحلالاقٌٍضحلجيلايملحلالاضجُحل قض,حلكلَْحلالاجَْ

 .206حل-143 يتاْحلللٌان,حللحل
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حل)حل,ضب ز - حلعلَ ين حلضب ز حلالالٌمحل2014توياُ حلت ضص حلتزصٍػ حليف حلالب يُٖ حلال  ٌسج حلاعادزام ع,

حل حلاداضىَْ حلاداا زاف حلًتقٌٍب حلاد عٌتُ حلالا ك  حللا  َْ حلالاالَ حلاداكيتلْ حلؽاب حل لبْ لزٔ

حلرصاعيفحلتضجٌٍْحلًا غَْ,حلصبلْحلكلَْحلالاجَْحلجيلظصيطٍيحلا عيعُ حل.,حلل82حل,جكلَْحلالاجَْ,

 .126حل-51
حل)حل,ضب ز - حلالاعَ  حلببز حلضبُ حلالغَز حلالاحقَ حل2013عيصّ حلًت د نُ حلتضت اُ حلج  حلال ضً  ع,

حل حلاداضىَْ حلًاداا زاف حلاداضىْ حلًصإ حلتي حلتويصاف حلت  حلك  حليف حللقلبْحلالاحلًأعيلَبالزصاعُ ال 

 ,حلتاوزحلالزصاعيفحلالاجٌٍْ,حل يتاْحلال يهضّ.)غ حلت ؾٌصّعالاالَ حلالايم,حلصعيلْحلتي غا 
حلاداضىْحل2013ىيت حلىيصً حلببزحلال ايححل)حل,تٌعٓ - حلًصإ حلجك حلت حلتي حلاداا زافحلاداضىَْحلًب صاوي ع,

حل.ل,حلع3)12ًالاحك حلالزاخلُحللزٔحل   حلكلَْحلالاجَْ,حلصبلْحلرصاعيفحلبضجَْحليفحلبل حلال  ػ,حل

 .411حل-363
حل)حل,ايفع - حللغ  حلحيَٓ حلالزاىاْحل2009ضب ز حلاتعااتَجَيف حلبلٓ حلاداضىَْ حلاداا زاف حلتثد  ع,

حل حلالقع حللق   حلالزصاعُ حلًالاحقَ  حلالزصاعْ حلًتزاخ  حلالالٌمحلحلا ً للاال  حلصبلْ الثياٌِ,

 .168حل-101حل.,حللع4)17الاجٌٍْ,حل
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