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درجت امتالك طلبت الصف التاسع األساسي ملبادئ التعليم املنظم ذاتيا 
 وعالقته باجتاهاتهم حنى مادة التاريخ من وجهه نظر الطلبت أنفسهم يف األردن

 إعـداد
 وائل محمد فخري بني عيسى د.

 والتعليم في اململكة ألاردنية الهاشميةوزارة التربية 

Doi: 10.33850/ejev.2020.73460 
 7272/  7/  11قبول النشر :             7272/ 1/  72استالم البحث : 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انمضترهص:  

اللهاٍخ إلى  الشفىع  ىر كهعىخ ا ىزبة الجىخ الاىع الزبٍى  ا ٍبٍى  هلفذ هنه 

لمجىىبكا الزيلىىلم المىىتيم مارلىىب ا بازىىه ثبرغبهىىبرام اؾىى   ىىبكح الزىىبهلـ  ىىر اعاىىه ايىىو ال لجىىخ 

، املىىم  ىىر فىىب  7102/7102أافَىىام فىى  المىىلاهً الزبثيىىخ لمللولىىخ اهثىىل ا الىى  لليىىب  

( ابلجىىب اابلجىىخ  309ٍىى  فىى  المىىلاهً  اٍىىز بو اعاىىخ ايىىو  لتىىخ  ىىر الجىىخ الاىىع الزب

( فقىوح 01الزؾقلق هلف اللهاٍىخ رىم ثتىبال ا ٍىزجباخ ؽلىش رشى و فى  لى هره التاب لىخ  ىر  

  ى خ  ل  اَملر همب الزيلم المىتيم مارلىب ااىل رشى و هىنا الغىيال  ىر اهثيىخ  غىب د هى  

لمَىىب لح( رؾللىىل الاىىلف االق ىىلا لىىه، الؾفىى، االزَىىمل ، الجؾىىش  ىىر الميل  ىىخ، االىىت ا 

اث اا  فمٌ فقواد لشل  غب ، أ ب الغيال الضبا  فزضمر  قلبً ا رغبهبد ااىل رشى و  ىر 

اثيىل الزكدىل  ىر لىلااب اصجبراىب رىم ر جلقاىب  لى  أفىواك اليلتىخ ؽلىش أ اىود  ( فقواد 01 

التزب ظ أو كهعخ  مبهٍخ الجخ الاع الزبٍ  للزيلم النار  دبو  ورفيب  ل  عمل  المغىب د 

االمقلىىبً دشىىل، فىى  ؽىىلر لىىم رياىىو فىىواا فىى  كهعىىخ الممبهٍىىخ ريىىي  لمز لىىو الغىىتٌ، 

افواك اليلتىخ اؾى   ىبكح الزىبهلـ دباىذ  بللىخ، اأفلىوا اأشبهد التزب ظ ألضب ال  أو ارغبهبد 

أ اود التزب ظ اع ك  باخ اهرجبا الغبثلخ ثلر  مبهٍخ الزيلم النار  اا رغبهبد اؾ   ىبكح 

الزبهلـ   افلاذ اللهاٍخ إل  اض   غم  خ  ر الز للبد  ر أثوىهىب ضىواهح رضىمر 

مارلب لل  ال لجىخ، اضىواهح رىلهلت  ااف خ ارلهلجبد ف   تابط الزبهلـ رييى الزيلم المتيم

 الميلملر  ل  دلفلخ ر  لع أٍل ة الزيلم المتيم ف  الزلهلٌ 

 .الزيلم المتيم مارلب، ا رغبهبد، الزبهلـانكهمبث انمفتبحُت: 

Abstract: 

This study aimed to reveal the relationship between Self-

regulated learning and attitudes towards history in the ninth grade 
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students in the schools of Irbid First Directorate for the year 

2017/2018. Through a survey of the views of a sample of ninth grade 

students in schools (309) students. To achieve the objective of the 

study, the questionnaire was built in its final form of (30) paragraphs 

divided into two parts, which is Self-regulated learning. The second 

part included the trend scale and it may be (10) paragraphs. After 

confirming its validity and consistency, it was applied to the sample. 

Differences in the degree of practice attributable to the sex variable, 

the net indicated , also noted that the sample attitudes towards 

history was high, and finally the results showed a positive correlation 

between the practice of Self-regulated learning relationship and 

attitudes towards history. The study concluded with the development 

of a set of recommendations, most notably the need to include 

activities and exercises in the curriculum of history to promote Self-

regulated learning among students, and the need to train teachers on 

how to use the method of structured learning in teaching  

Keywords: Self-regulated learning, Trends, History  

 انمقسمت

رفىىىىشل  قوعىىىىبد الزيلىىىىلم اليتاىىىىو الفيىىىىب  فىىىى  رؾللىىىىل اىىىى و ا َىىىىز   رقىىىىل  

 ىىىخ ا ىىىر صىىىم ر  لفاىىىب فىىى  فىىىئو إدَىىىبة ال لجىىىخ لماىىىبهاد الزيلىىىلم االمزت  المغزمىىى ، لىىىنا

 ؽلبره الل  لخ ه  الالف الني رَيخ الزوثلخ الميبلوح إل  رؾقلقخ 

 National Council for the الؤدىىل المغلىىٌ الىى ات  لللهاٍىىبد ا عزمب لىىخ 

Social Studies.1998ىر  ( ضىواهح رتملىخ الماىـبهاد اليقللىخ المقزلفىخ لل بلىت اثزىلاال 

ثيمللخ عم  الميوفىخ المزيلقىخ ثبلؾىللش ارتيلماىب افىق  ا   مللخ الزيوف  ل  ا ؽلاس  واه

إاىىبه  ت قىىى   زَلَىىىل  ىى   ىىىب للىىىي  هىىنه الموؽلىىىخ  ىىىر  يبلغىىخ للميل  ىىىبد االزكدىىىل  ىىىر 

إلىلاه  ا   ابكازلاب ال   إلى  ا ٍىزتزبعبد المت قلىخ المزيلقىخ ثبليىبهوح الزبهلقلىخ اأفلىو

 ا ؽشب  المت قلخ ثفكااب   

أي  -  أو الزبهلـ ه  ا زىلاك للؾبضىو االمَىزقجل، ثب زجىبهه( إل7101ابفؾخ  الفلو 

ٍلَىىىلخ  ىىىر ا ؽىىىلاس الزىىى  رزتىىىبا ، ااىىىخ اهاَىىىبو اافىىىكره ار ىىى هه ا بابرىىىه  -الزىىىبهلـ

ا فىىشبره اا بلىىه ار ليبرىىه ثمىىب لفىىلو إلىى  ألىى   ال ااىى  ا ش ابرىىه الىىوا بره ارؾللبرىىه  

لمبضىىلخ أا فجىواد الجفىىو فىى  الجؾىىش فى  ا ؽىىلاس ااثىنلم فبلزىىبهلـ اإو دىىبو فى  عىى هوح 

المبضىى  االزىى    ٍىىجلل إلىى   بؽيزاىىب ث ولقىىخ  جبشىىوح، إ  أاىىه ثبه شىىبو ادزفىىبف ؽقىىب ق 
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، لنا لمشر الق   ثكو كهاٍخ الزبهلـ دمتابط كهاٍ  ليل أ ىوا  ؽ   رلم ا ؽلاس ثب ٍزل   

 ؽل لب ف  المواؽل الزيللملخ المقزلفخ 

ل  أو  ر أثوى أهلاف  تاىبط الزىبهلـ هى  رييلىي فلؤدل  Parker,2001)  ثبهدوأ ب 

 فبهدخ ال لجىخ فى  الم ااىع اا ؽىلاس االقضىبلب الزبهلقلىخ اارقىبم اىواه ثفىكااب، فبلزىبهلـ 

للٌ  غوك ااخ رزتبالاب ا علب  اإامب ه  إاىبه ى تى  لغيىل المىزيلم  لى  كهالىخ ثبلضقبفىبد 

ؽزىى  لزَىىت  لىىه ا ٍىىزفبكح  تاىىب  االؾضىىبهاد المزيباجىىخ الزيب ىىل  ياىىب ثيقىىل اباىىل ارقلمىى 

 ار  لفاب ف  ا ؽلاس الغبهلخ   

اايوا  لشضوح ا ؽلاس الزبهلقلخ الز  لزضمتاب  تابط الزبهلـ فقل أال  المغلٌ 

 ل   NCHE )National Council for History Educationال ات  للزبهلـ 

لجخ ثالف رؾقلق الفام اللالق ضواهح رتملخ القلهح  ل  ا ٍزقب  النار  ف  الزيللم لل  ال 

ليمللبد الزفشلو الزبهلق  ار  لع  غم  خ ااٍيخ  ر المابكه الزبهلقلخ لزؾقلق هنه 

 (  NCHE ,2006 ال بلخ 

(  ىىر Breakstone and Smith ,2013ثىىبهة ٍىىز و اٍىىمش اهىىنا  ىىب أدىىل  للىىه 

ضواهح  الزقلص  ر التيوح الزقللللخ لزلهلٌ الزىبهلـ االقب مىخ  لى  أٍىبً ا زجىبه المىزيلم 

 غوك  َزقجل للميل  خ أدضو  ىر د اىه  فىبهدب فى  الجؾىش  تاىب، ثىل   ثىل  ىر  ىر رييلىي 

الهح ال بلت  ل  المفبهدخ ف  ثتىبال الميوفىخ اهث اىب ثبلميىبهف الَىبثقخ لللىخ ؽزى  راىجؼ 

 دضو اٍزقواه ف  مهر المزيلم  رلم الميبهف ا

(  لىى  او اىكؽىىب  الاىىف ا الزلهلَىىلخ لؾىىز م  لىى  7100 ىىر عازاىىب أدىىلد اليمىىوي 

الميلملر ضواهح اللغ ال إل  الزيلم المتيم مارلب ثب زجىبهه اٍىل ثب عللىلا فى  الزيلىلم لىزؼ لشىل 

رلهلَىلخ  ابلت الفولخ للمفبهدخ ف  رؾللل اهلاف الزيلم لللخ اللفيىخ لز ى لو اٍىزوارلغبد

 و الىىزيلم الؾىىللش لىىلٌ  غىىوك رتَىىغم ا َىىز اه ا دىىبكلم  فىى  اصتىىبال الجؾىىش  ىىر الميوفىىخ، 

دَت للميل  بد االميبهف اؽفياب ، ثل ه   مللخ  تيمخ ريزمىل أٍبٍىب   لى  المىزيلم مارىه 

االني لق   ثجتبال  يل  بره ا يبهفخ  مىب لَىام فى  رؾَىر ا ازىبط الميوفى  لللىه، افى  هىنه 

 ش و الميلم  تيمب ليمللخ الزيللم اللٌ  زلقب لاب الؾبلخ ل

االزيلم المتيم مارلب ه   مللخ مهتلىخ  يوفلىخ ريزمىل أٍبٍىب  لى  افىبا المىزيلم مارىه فى  

ٍىيله  دزَىىبة الميوفىىخ ثفىىشل  ق ىىا لىىه ، لىزم فلىىه اٍىىزقلا  اٍىىزوارلغلبد  زت  ىىخ لضىىجا 

ابد الزىى  لقىى   ثاىىب المىىزيلم (  أا هىى م  غم  ىىخ التفىىب001: 7112 مللىىخ الزيلم ا ىىب   ، 

(  الزفىق دىل  ىر  الغىواػ، Cleary, 2006: 152لزؾقلىق ا هىلاف الزى  لضىياب لتفَىه  

(  لى  او الىزيلم المىتيم م هى  اىلهح المىزيلم  لى  011: 7100( ا اليمىوي، 003: 7101

إكاهح ثلئىىخ الىىزيلم االَىىل ة ليمللىىخ الىىزيلم،  ىىر فىىب  الزق ىىلا ليمللىىخ الىىزيلم افىىق ف ىى اد 

 تيمخ رزمضل ثب ؽزفب  ثبلَغبد الزيللملخ، ا وااجخ  مللخ الزيلم، ارَمل  المى اك الزيللملىخ 

 اؽفياب، االت المَب لح ا عزمب لخ  ر اآلفولرم 
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 الميوفى  الز ى ه فى  أٍبٍىلخ ارشمىر اهملىخ الىزيلم المىتيم مارلىب فى  ااىه لفىشل ف ى ح

ريلماىب ا  ىو الىني لغيىل  فى  الضىفعا القى ح ع ااىت إم لزلؼ لل بلت الزيوف  ل  للمزيلم،

للىزيلم،  مىب لَىام فى  رؾَىلر  المضلى  ال ولقىخ افزلىبه فيبللىخ  ىر  ىر  مللىخ الىزيلم أدضىو

 ( ,Yang 7112الزؾالل لل  ال لجخ 

( فكهعيذ اهملخ الزيلم المتيم مارلب إل  كاهح ف  رؾَلر 7100أ ب اليموي 

 تؾ  رلهلَلب   واب  ليمل  ل  رلجلخ اٍزوارلغلبد  ب اهاال الميوفخ، ال فو للميلملر 

اؽزلبعبد ال لجخ، اال صجذ أو الزيلم المتيم مارلب  فيب  ف  ريللم  ؾز    ابهاد  ب اهاال 

 الميوفخ ماد الالخ لل لجخ 

القى   ثىكو ر  لىع الىزيلم المىتيم مارلىب فى  رىلهلٌ الزىبهلـ لَىام فى  رؾَىلر لنا لمشر 

فاىم أ مىق لمغولىبد ا ؽىلاس الزبهلقلىخ، اإلاىب   القاب ص ا دبكلملخ لل لجخ ال فو لام

الزق ىىلا للماىىب   الميل  ىىبد ث ولقىىخ عناثىىخ  ؽلىىش لىى فو امىى مط الىىزيلم المىىتيم مارلىىب فولىىخ

ا دبكلملىىخ ا وااجىىخ  مللىىخ الىىزيلم، ااٍىىزقلا   يىىبهف الَىىبثقه فىى    ااىىع الىىزيلم الغللىىلح ، 

اليقل  اصتبال  مللىخ الىزيلم االزيىوف  لى  اثبلزبل  لييى الزيلم المتيم مارلب ا ؽزفب  ثبلتفبا 

الميلل  ر المابكه القبلخ ثىبلمؾز   الميوفى  اا ٍىزفبكح  ىر فجىواد ثىبا  ال لجىخ اصتىبال 

التقبشبد الغمب لخ الز  رزم ف  ٍىلبا رؾللىل ا ؽىلاس الزبهلقلىخ، دىل ملىم لمشىر او لىتيشٌ 

خ اؾى   ىبكح الزىبهلـ ، فجىل  ثفشل الغبث   ل  رؾاللام اليلم  ال لل لللام ارغبهبد إلغبثلى

 ر او رش و ؽاخ الزبهلـ  غوك رلقلر للميبهف اؽفياىب فئااىب رزؾى   الى  فولىخ للتفىبا 

االيمىىل الغمىىب   االمفىىبهدخ ااثىىلاال ا هاال ااقىىلهب  مىىب لضلىىو ؽمىىبً ال لجىىخ اليىىيى الىىزيلم 

 التفا لللام 

 مشكهت انسراصت :

يلم أٍىىبً اليمللىىخ الزيللملىىخ الزيلملىىخ، رتجضىىق فلَىىفخ الزوثلىىخ الميبلىىوح  ىىر ا زجىىبه المىىز

اثبلزبل  لم ليل  قج   ف  الملىلاو الزوثى ي اٍىزقلا  اوا ىق الزىلهلٌ الزلقلتلىخ االزى  رغيىل 

 ر المزيلم  زلقلب للميبهف ادضو  ر د اه  فبهدب فلاب،  ثل   ثل  ر ر  لع اٍىبللت عللىلح 

هح رفشلىىو ال لجىىخ اىلىىبكح كافيزىىلام ريىىيى كاه المىىزيلم ادزَىىبة الميوفىىخ مارلىىب   ىىر فىىب  إصىىب

للزيلم، اعيل الؾاخ اللهاٍىلخ ؽل لىخ اشىلقخ ثبلتَىجخ لل لجىخ،  ا  أو ال ااى  الزوثى ي لفىلو 

إل  أو  بكح الزبهلـ   ىالذ رزم افق المتاظ الزقلللي ؽلش  ؽ، الجبؽىش  ىر فىب  فجوارىه 

كو أغلىىت  يلمىى  الزىىبهلـ  ىىب الجبؽىىش ثىى  -د اىىه  لهاٍىىب لمىىبكح الزىىبهلـ –اليمللىىخ فىى  الملىىلاو 

ىالىى ا لَىىزقل  و أٍىىبللت رىىلهلٌ رقللللىىخ اهىىب  ىىب أشىىبهد إللىىه ازلغىىخ  دىىل  ىىر  ٍىىللمبو، 

( ؽلىىش أ اىىود رلىم اللهاٍىىبد شىىل و أٍىىبللت الزىىلهلٌ 7100( اكهاٍىخ  القضىىبه، 7107

الزقللللخ ف   بكح الزبهلـ  ل  اعه الق ص  ا  و الني ازظ  تىه  ىل  اهزمىب  اغلىت ال لجىخ 

مفىىوكاد المىىبكح اإ زجبههىىب  ىىبكح صبا لىىخ اللَىىذ أٍبٍىىلخ، لىىنا عىىبالد هىىنه اللهاٍىىخ للشفىىع ث
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اليباخ ثلر الىزيلم المىتيم مارلىب اا رغبهىبد اؾى   ىبكح الزىبهلـ لىلح الجىخ الاىع الزبٍى  فى  

 الملهاً الزبثيخ لمللولخ اهثل ا ال ، املم  ر فب  ا عبثخ  ر الزَبؤ د اآلرلخ:

كهعخ  مبهٍخ الجخ الاع الزبٍ  للزيلم المتيم مارلب ف   بكح الزبهلـ ف   الَؤا  ا ا :  ب

 الملاهً الزبثيخ لمللولخ اهثل ا ال ؟

ف    (  0.05 فواا ماد ك لخ إؽاب لخ  تل  َز   الل لخ الَؤا  الضبا : هل ر عل 

لاهً الزبثيخ كهعخ  مبهٍخ الجخ الاع الزبٍ  للزيلم المتيم مارلب ف   بكح الزبهلـ ف  الم

 لمللولخ اهثل ا ال  ريي  لمز لو الغتٌ ؟

الَؤا  الضبلش:  ب  َز   ارغبهبد الجخ الاع الزبٍ  ف  الملاهً الزبثيخ  هثل ا ال  

 اؾ   بكح الزبهلـ؟

    تىىل  َىىز   الل لىىخالَىىؤا  الواثىى م هىىل هتىىبة  باىىخ اهرجىىبا ماد ك لىىخ إؽاىىب لخ 

ثىلر  مبهٍىخ الجىخ الاىع الزبٍى  فى  المىلاهً الزبثيىخ لمت قىخ اهثىل ا الى  للىىزيلم  (0.05

   المتيم مارلب اارغبهبرام اؾ   بكح الزبهلـ؟

 هدف الدراسة:

 هلفذ هنه اللهاٍخ إل  الزيوف  ل  الغباجلر اآلرللر: 

  الشفع  ر كهعخ  مبهٍخ الجخ الاع الزبٍ  للزيلم المتيم مارلىب فى   ىبكح الزىبهلـ فى  0

 الملاهً الزبثيخ لمللولخ اهثل ا ال  

الزيوف  ل  ا فزبفىبد فى  اعاىبد ايىو أفىواك اليلتىخ ؽى   كهعىخ  مبهٍىزام للىزيلم   7

المىىتيم مارلىىب فىى   ىىبكح الزىىبهلـ فىى  المىىلاهً الزبثيىىخ لمللولىىخ اهثىىل ا الىى  رجيىىب لمز لىىو 

 الغتٌ 

الزبثيىخ  هثىل ا الى  الزيوف  ل   َز   ارغبهبد الجخ الاىع الزبٍى  فى  المىلاهً   0

 اؾ   بكح الزبهلـ؟

الشفع  ر اجليخ اليباخ ا هرجبالخ ثلر  مبهٍخ الزيلم المتيم مارلىب اا رغبهىبد اؾى    4

  بكح الزبهلـ لل  أفواك اليلتخ 
 أهمُت انسراصت

 رجلا أهملخ اللهاٍخ الؾبللخ  ر فب  عباجلر همب:

  أوالً: األهمُت اننظرَت

 رقل  هنه اللهاٍخ أكثب  ايولب  اروث لب  لَال الوع و إلله  ر اجل الجبؽضلر االلاهٍلر    0

 لى  اهملىخ الىزيلم المىتيم رؾقق هنه اللهاٍخ الفب لح لشىل  ىر المازمىلر االجىبؽضلر فى  الزيىوف   7

، ؽلش أاه لَام فى  رييلىي  فىبهدخ ال لجىخ فى  الجؾىش مارلب لل  الجخ الاع الزبٍ  ا ٍبٍ 

 يوفخ اادزَبثاب ارتيلماب اا ٍزفبكح  تاب ف  الؾلبح اليلملخ،  ر الم

  ثبنُبً: األهمُت انعمهُت

 رفغل  الميلم  ل  ر  لع الزيلم المتيم مارلب ف  الم ااع الزلهلَلخ المقزلفخ   0
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 ر المؤ ل أو رَام هنه اللهاٍخ فى  رؾَىلر المَىز   اليىب  للزؾاىلل اللهاٍى  ارى فلو ثلئىخ   7

رؾجت ال لجخ ارضلو كافيلزام اؾ  الىزيلم  مىب لىتيشٌ ثفىشل إلغىبث   لى  اليلملىخ ريللملخ عناثخ 

 الزيللملخ الزيللمخ 

 انتعرَفبث اإلجرائُت

 رفزمل اللهاٍخ الؾبللخ  ل   غم  خ  ر الما لؾبد، ا وفاب الجبؽش إعوا لب  دبآلر : 

فيىىب  المق ىىا لاىىب  غم  ىىه ا فشىىبه االمجىىبكا االمفىىب و النارلىىخ اا : انتتتعها انمتتنظا شا ُتتب

االزىىىى  لىىىىزم إ ىىىىبكح رورلجاىىىىب ثؾَىىىىت الم ااىىىىع الزيللملىىىىخ ثاىىىىلف ىلىىىىبكح كافيىىىىخ المىىىىزيلم 

القىبً إعوا لىب فى  هىنه اللهاٍىخ  ىر .  ( Schunk and Ertmer, 2000: p632للىزيلم 

 فب   قلبً الزيلم المتيم مارلب الني أ له الجبؽش لانا ال وض 

مؽبلخ  ر ا ٍزيلاك اليقل  االياىج  رياىو لىل  الفىوك ا رغبهبد: ا وف ا رغبه ثكاه:  -

 ر فىب  الزغىبهة االقجىواد االم ااىع الزى  لمىو ثاىب ارىؤصو  للىه ثبلم افقىخ أا الىوف  

ؽ     ض  بد  ؾىلكح ارغيلىه لؾجىنهب أا لوفضىاب ارقزلىع كهعبراىب ؽَىت اى ح هغجىخ 

بً ا رغبهىبد ( القبً فى  هىنه اللهاٍىخ  ىر فىب   قلى47، ص  7117الفوك  الَلَ  ،

 الني أ له الجبؽش لانا ال وض 

: الشزىىىت المقىىىوهح  ىىىر اجىىىل اىاهح الزوثلىىىخ االزيلىىىلم ا هكالىىىخ الزضىىىمر منهتتتبل انتتتتبرَد -

  غم  خ  ر ا ؽلاس الزبهلقلخ الز  رؾش  ااخ الؾضبهح ا اَبالخ  ل  ا زلاك اليا ه   

 جبهح  ر لع  ر لف ف الموؽلخ ا ٍبٍلخ اليللب افق الَلم الزيللمى   انصف انتبصع: -

  ب ب  02الملهٍ  ف  ا هكو، ا ز ٍا أ مبه ابة هنا الاع 

 محسزاث انسراصت:
افزاود هنه اللهاٍخ  ل   غم  خ  ر الي ا ل الز  رؾل  ر ريملم ازب ظ اللهاٍىخ الؾبللىخ 

 فبهط  غزمياب ثب ر :

جخ الاع الزبٍ  فى   ىبكح الزىبهلـ فى  المىلاهً الزبثيىخ لمؾبفيىخ  لتخ اللهاٍخ  ل  ال -

  7102/7102إهثل ف  ا هكو ف  الفال اللهاٍ  ا ا  لليب  

 ا ٍزجباخ الز  أ لهب الجبؽش ا ب رزمز  ثه  ر للا اصجبد  -

 اإلطبر اننظرٌ وانسراصبث انضببقت

 أوال: اإلطبر اننظرٌ 

علل للله القلهح  ل  ا ٍزقب  النار ،  رق   الزوثلخ الؾللضخ  ل  أٍبً اافبال

ؽلش رغباىد التيوح الؾللضخ للزيللم فشوح رلقلر الميل  بد اؽف هب ف  أمهبو ال لجخ، 

األجؼ ال بلت لمضل  ؾ ه اليلملخ الزيللملخ الزيلملخ، ا ل   برقه لق   تال ادزَبة 

 يوفخ  َزموح  لح  اليوفخ اإ بكح رتيلماب اهث اب ثبلميبهف الَبثقخ لللخ ثالف رؾقلق

 الؾلبح 
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اثتبال  ل  هنه التيوح ألجؼ الزيلم المتيم مارلب أؽل أهم ا ٍزوارلغلبد المزجيخ 

ف  ىلبكح الزفب ل الاف   ر فب  عيل ال بلت  فبهدب ف  ثتبال الميوفخ الللخ كافيلخ 

 ( Green & Azevedo, 2007للزيلم  أ ل  

 Purdi)  (1995, أٍبٍلخ ؽلكهبالزضمر الزيلم المتيم مارلب اهثيخ  تبلو 

: اهنا اليتاو ليشٌ الهح المزيلم  ل  رؾللل أهلافه ثلاخ،  حسَس انهسف وانترطُط نه -0

 دمب لزضمر الهح المزيلم  ل  اض  ف خ اليمل الم ل ثخ لزتفلن رلم ا هلاف

 وااجخ  : اهنا اليتاو لفلو إل  الهح المزيلم  ل االحتفبظ ببنضجالث وانمراقبت -7

 التفبابد البى خ لزؾقلق ا هلاف، ارَغللاب، ارَغلل التزب ظ الز  لز لل إللاب

: الزمضل ثقلهح المزيلم  ل  ؽف، المبكح  ر اولق رَملياب ثا هح  انتضمُع وانحفع  -0

 عاولخ أا لب زخ

الزمضل ثلغ ال المزيلم إل  أؽل أفواك ا ٍوح، أا الميلملر،  طهب انمضبعسة االجتمبعُت  -4

 .الي بال للؾا    ل  المَب لح ف  فام المبكح الزيللملخ، أا أكاال ال اعجبدأا 

ارؤدىل اليللىل  ىر ا كثلىىبد الزوث لىخ  لى  أو الىزيلم المىىتيم مارلىب لؾقىق اليللىل  ىىر 

الف ا ل الزوث لخ االز  رتيشٌ ثفشل إلغبث   ل  الزؾالل، ؽلش لَىام الىزيلم المىتيم مارلىب 

لىىزيلم  ىىر الميلمىىلر إلىى  ال لجىىخ أافَىىام، اليمىىل  لىى  ر ىى لو فىى  اقىىل المَىىؤاللخ لموااجىىخ ا

كافيلخ إلغبثلخ لللام  ر فب  ؽش المزيلم  لى  اضى  أهىلاف  ؾىلكح لضىمبو ٍىلو  مللىخ 

الزتيلم ثبرغبه رؾقلق ا هلاف الجيل  تاىب اليفى ا لخ فى  ادزَىبة الميوفىخ، إضىبفخ إلى  أو 

اٍىىزوارلغلبد  زت  ىىه رتَىىغم اا هىىلاف الىىزيلم المىىتيم مارلىىب لز لىىت  ىىر المىىزيلم اٍىىزقلا  

(  اف  ماد الَىلبا Paris & Winograd 1990,المق ا لاب  مب لؤكي إل  ريلم فيب   

فىىئو أو الىىزيلم المىىتيم مارلىىب لزضىىمر ثيىىلا  يوفلىىب لزضىىمر إكاهح ثلئىىخ الىىزيلم، اأفىىو ٍىىل دلب 

 Schunk andخ  لزمضل ث لت المَب لح  ر ا فولر ثمب لفغ  الزيلم الزيىباا  ثىلر ال لجى

Ertmer, 2000  ) 

ارشمر أهملخ الزيلم المتيم مارلب ف  أاىه لمىتؼ ال لجىخ ا ٍىزقب  الىنار  فى   مللىخ إ 

ثتبال الميوفخ الفب لخ ارمؾلص الفواا اللالقخ ثلر  ش ابراب،  ر فب  الجؾش  ر الميوفىخ 

لمشتام  ر فاىم ااوػ الزَبؤ د اثبلزبل  لَب لهم ف  إ  بال رفَلواد  قتيخ لألؽلاس، ا

 Stearnsالزفَىىلواد المزيبهضىىخ ، اأفلىىو لتمىى  لىىللام القىىلهح  لىى  ا ؽزفىىب  ثبلميوفىىخ 

,1998 ) 

إلى  أو الىزيلم المىتيم مارلىب  لزضىمر  (Pintrich & DeGroot, 1990)اأشىبه  

 صبس فئبد  قزلفخ  ر ا ٍزوارلغلبد ه :

م االزىندو االفاىم ارزمضىل فى  ا ٍزوارلغلبد الميوفلخ الز  لَزقل اب ال بة ف  الىزيل -

  الزَمل ، االزفالل، االزتيلم أا الزؾ لل، االزفشلو التبال( 
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ارزضىمر صبصىخ  (Metacognitive Knowledge)اٍىزوارلغلبد  ىب اهاال الميوفىخ  -

 اا زقبكارىه الفىوك  يوفىخ إل  ارفلو :الفقص ثمز لواد  ابهاد فو لخ ه  الميوفخ

 اآلفولر  رفشلو  مللبد  ر ليزقلها ب   زيلم، أا دمفشو افَه  ر

اٍزوارلغلخ إكاهح المابكه ارزضمر الهح ال بلت  لى  إكاهح اضىجا الغاىل أصتىبال اكاال  -

الماب  الزيللملخ االمضىبثوح االزبثيىخ ارتيىلم ال ٍىب ل الم لىلخ إلى  الاىلف المق ىا لىه 

 االت المَب لح ا دبكلملخ 

زيلم الىنار  لقىل  ام عىب  امىب فى  ريلىم اثبلتيو إل  اجليخ  تاىبط الزىبهلـ لبؽى، او الى

 هنه المتابط ثتبال  ل  ا  زجبهاد اآلرلخ:

لز لىت  تاىبط الزىبهلـ  ىر ال بلىىت ر  لىع ا ٍىزوارلغلبد الميوفلىخ االقب مىخ  لىى  -0

أٍىىبً ؽفىى، ا ؽىىلاس الزبهلقلىىخ افقىىب لزَلَىىلاب الي تىى  أا ل ا ىىر صىىم اقىىل رلىىم ا ؽىىلاس فىى  

 ضىلؼ ا فزبفىبد ثىلر ا ؽىلاس الزبهلقلىخ الىلبغخ ا ٍىئلخ لزض ال أكلخ اش اهل ربهلقلخ 

 (NCHE (2006, المفللح االمتبٍجخ  ر المبض 

ر  لىع اٍىزوارلغلخ  ىب اهاال الميوفىخ للشفىع  ىر الي ا ىل الشب تىخ فلىع ا ؽىىلاس -7

الزبهلقلخ االمؾوة ا ٍبٍ  لاب ، فبلؾلس الزبهلق  للٌ  غوك اااب   ربهلقلخ اإامب عملىخ 

 ىىر اليباىىبد االي ا ىىل أكد فىى  التابلىىخ الىى  ااىى  الؾىىلس الزىىبهلق ، لىىنا   لمشىىر   زفىىبثشخ

 ( 7112رتبا  الؾلس الزبهلق  فبهط ٍبلق الي ا ل الز  اا  فلاب اثبالقلل، 

اٍىىزوارلغلخ إكاهح الماىىبكه: فمتىىبهظ الزىىبهلـ لز لىىت رىىلهلت ال لجىىخ  لىى   اىىبهاد -0

عبات الزَلَل ا ر صم رؾللل رلم ا ؽلاس  ى  عم  الميل  بد الزبهلقلخ ثؾلش لوا   فلاب 

ضواهح رلهلت ال لجخ  ل   ابهاد ا ٍزتزبط االزمللي ثىلر ثىلر الؾقلقىخ الزبهلقلىخ االىوأي 

الفقا ، إضبفخ إل  ضواهح رلهلت ال لجخ  ل  دلفلخ رؾللل الالخ ثلر ا كلىخ اا ؽىلاس 

فاىىب فىى  ؽلىىبح ال بلىىت اليمللىىخ الزبهلقلىىخ ادلفلىىخ ا ٍىىزفبكح  ىىر رلىىم الماىىبهاد اإ ىىبكح ر  ل

 ( 7114 القولفخ، 

ا ٍىزفبكح  ىر فجىواد ا فىواك الت المَب لح ا دبكلملخ: ؽلىش لزىلؼ  تاىبط الزىبهلـ -4

االغمب ىبد االمؤٍَىىبد  لىى  المَىىز لبد المؾللىىخ اال اتلىىخ االيبلملىىخ  لىى  ؽىىل ٍىى اال فىى  

 Breakstone andإؽىىلاس الز للىىو اا ٍىىزمواهلخ فىى  ضىىمبو اللاىىخ فىى  ٍىىوك الزىىبهلـ   

Smith ,2013 ) 

 ثبنُب: انسراصبث انعربُت: 

ايوا  هملخ الزيلم المتيم مارلب فقل ٍيذ اليللل  ر اللهاٍبد اليوثلخ اا عتجلخ 

إل  الزيوف  ل  اليباخ ثلته اثلر ثي  المز لواد ا فو ، افلمب لل   وضب لجي  هنه 

افقب لزَلَاب الي ت   ر ا ؽلس إل  اللهاٍبد  قَمخ إل  كهاٍبد غوثلخ اأفو  أعتجلخ 

 ا ال :
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 اليل   دللخ الجخ ا زبة  َز   ٍيذ للشفع  ر كهاٍخ 2009)  الماوي أعو        

دمب ٍيذ للشفع  ر أصو  ز لواد  ، الزيلم لل  اهٍواال اٍزوارلغلبد عب يخ ف  الزوث لخ

 )  ر فب  الز جلق  ل   لتخ ثل ذ  الزؾالل ف  كهعخ ا  زبة، ا َز   الغتٌ

 ، (Arbor) اجل االميل ر مارلب المتيم ارم ر جلق  قلبً الزيلم اابلجخ، ابلت ا(85

 ك لخ ماد فوااب   هتبة ، اأو  خ ز ٍ  أو كهعخ ا  زبة دباذ إل  التزب ظ اأشبهد

 )  زلو   ، ب   ( افقب  لمَز   الزؾالل الزيلم اٍزوارلغلبد  ا زبة  َز   ف  إؽاب لخ

 التزب ظ رياو الم الزؾالل اليبل ،  َز   الابلؼ للزيلم، اللافيلخ اٍزوارلغلبد ثيل  ل 

 اهرجبالخ  باخ التزب ظ اع ك اثلتذ ا ٍزوارلغلبد، هنه  َز   ف  الغتَلر فوااب  ثلر

 .ا دبكلم  للزيلم االزؾالل اللافيلخ اٍزوارلغلبد ثيل ثلر إؽاب لخ ك لخ ماد   عجخ

 الجخ عب يخ ا زبة  َز    ر الشفع إل  ( كهاٍخ هلفذ2010الغواػ   اأعو       

 ثبفزبف عتٌ رقزلع المش ابد هنه دباذ إما ا ب مارلب، المتيم الزيلم لمش ابد اللو  ة

مارلب  المتيم الزيلم لمش ابد الزتجؤلخ القلهح ريوف إل  إضبفخ اللهاٍ ،  َز اه أا ال بلت

ماي  ال لجخ  تل لقزلع ا دبكلم  الزؾالل دبو إما  ب ا يوفخ ا دبكلم ، ثبلزؾالل

الزيلم   ر المتقف  المَز   ماي ال لجخ  تل  ته مارلب المتيم الزيلم  ر المورف  المَز  

 الجشبل هل ً الجخ  ر اابلجخ ابلجب ( 331 ) اللهاٍخ  ر  لتخ رش اذ اال مارلب، المتيم

 ( للزيلم (Purdie ث هكي  قلبً اللهاٍخ اٍزقل  أهلاف الزؾقلق اللو  ة، ف  عب يخ

  ش و  ل  مارلب المتيم الزيلم لمابهاد ال لجخ ا زبة أو التزب ظ أ اود اال المتيم مارلب،

 أو رجلر دمب .  ز ٍ خ ثلهعخ ا ثيبك اثبا   ورف ،  َز   ضمر عبال الزَمل  االؾف،

 لواثيخ ا الَتخ الجخ اأو االزق لا، الالف اض   ش و  ل  اهابس  ل  الند ه لزف ا و

 ا ؽزفب   ش ا   ل  االضبلضخ الضبالخ الَتزلر الجخ  ل  إؽاب لخ لزف ا و اثل لخ

 فواا اع ك إل  التزب ظ أشبهد دنلم ا عزمب لخ، المَب لح االموااجخ، االت ثبلَغبد

 افئخ مارلب المتيم الزيلم  ورفي  ال لجخ فئخ ثلر ا دبكلم  ف  الزؾالل إؽاب لخ ك لخ ماد

 االؾف، االزَمل  االزق لا، الالف اض   ش ا   ل  مارلب الزيلم المتيم  تقفض  ال لجخ

 ثبلَغبد ا ؽزفب   ش ا  أو رجلر دمب مارلب، المتيم  ورفي  الزيلم ال لجخ الابلؼ

 ف  ال لجخ، رم لل  ا دبكلم  ثبلزؾالل لزتجئبو الالف االزق لا، ااض  االموااجخ،

  لتخ رش اذ ( .اللهاٍخ  هلاف لمبال زه املم ال لف  المتاظ ارجبو اللهاٍخ الؾبللخ

 الاع الجخ  ر ابلت (110)  تام ا ٍبٍ ؛ اليبشو الاع  ر ( ابلجب220  اللهاٍخ  ر

 للزملي  الضبا  هللا  جل الملم  لهٍخ  ر الم ه ثلر ا ٍبٍ  اليبشو

( كهاٍخ هلفذ إل  إل  الشفع  ر كهعخ ا زبة الجخ 7100اأعود اليموي 

الموؽلخ ا ٍبٍلخ اليللب لمش ابد الزيلم المتيم مارلب  ف   تبهظ اليل  ،  ر فب  الز جلق 

( ابلجب  اابلجخ  ر الجخ الموؽلخ ا ٍبٍلخ ف   للولخ الزوثلخ 021 ل   لتخ اللهاٍخ  ر  

إهثل ا ال   ا أشبهد التزب ظ إل  أو كهعخ ا زبة ال لجخ لمش ابد  االزيللم الزبثيخ لمت قخ
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الزيلم المتيم مارلب   ل  ثيلي  إكاهح ثلئخ الزيلم االَل ة، االجؾش ا يل  بد الزيلم( عبال 

 ورفيب ، ف  ؽلر عبال ثيل  الَل ة الزتيلم  غلو الزشلف ( ضمر المَز   المز ٍا  دمب 

اع ك فواا كالخ إؽاب لب  ف  كهعخ الزيلم المتيم مارلب  لل   أشبهد ازب ظ اللهاٍخ إل   ل 

 ال لجخ رليي   فزبف عتٌ ال بلت  

 ثبنُب: انسراصبث االجنبُت: 

 كهاٍخ(Bail, Zhang & Tachiyama, 2008) اربدلب ب  اىااظ ثلل أعو        

  غم  خ لجخااب ابلجب ( 79 )  تام هبااي، عب يخ  ر اابلجخ ابلجب  (157 ل   رغولجلخ

 ال لجخ رلهلت أصو إل  للزيوف املم ضبث خ، اابلجخ  غم  خ ابلجب  ( 78)ا رغولجلخ،

 لل  الزؾالل ا دبكلم  ف   يلر  َبا كهاٍخ أصتبال ف  مارلب المتيم  ابهاد الزيلم  ل 

 الزيلم ف   َباب   كهٍذ الز  المغم  خ الزغولجلخ أو التزب ظ أ اود اال الغب يخ، الجخ

 لم الز  الضبث خ المغم  خ رؾالل  ر أ ل  المَبا ملم رؾالله ف  دبو مارلب المتيم

 .المَبابد ا فو  ف  للوٍ ة  وضخ أال ادبا ا الزلهلٌ، ملم رزلق  ضل

(  للشفع  ر  َز   ,Rowell, 2009 Peng Hongاف  كهاٍخ أعواهب  

االمخ اللافيلخ االغال  الزتيلم النار  لل اعجبد الجلزلخ ف  ٍزخ  غب د ه : المخ المامخ

ااهلواه االزق لا اافزجبه الناد، االزيوف  ل  الفواابد ف  الزتيلم النار  لل اعجبد 

الجلزلخ رجيب لمز لواد عتٌ ال بلت، أا  َز   رؾالله اللهاٍ ، ارش اذ  لتخ اللهاٍخ 

و (  ر الجخ الاع الؾبكي  ف412( ابلجب  اابلجخ  ر الجخ الاع الَبث ، ا 001 ر  

ف  الالر  اال أ اود ازب ظ اللهاٍخ أو  َز   الزتيلم النار   ف   للتخ  زواث للزبو

لل اعجبد الجلزلخ عبال  تقفضب لل  ال لجخ  ل  المقلبً دشل، أ ب  ل   َز   ا ثيبك، 

فغبالد المخ المامخ، االغال ثمَز    ورف ، ف  ؽلر عبالد المخ اللافيلخ، اافزجبه الناد 

لم رشر هتبة فواا ثلر الغتَلر ف   َز   الزتيلم النار  لل اعجبد ثمَز    تقف ، ا

الجلزلخ، ف  ؽلر دباذ هتبة فواا ف   َز   الزتيلم النار  لل اعجبد الجلزلخ ريي  

لمَز   الزؾالل  تل الجخ الاع الَبث  فقا، الابلؼ ال لجخ ماي الزؾالل المورف ، 

 . فو أفضل  تاب لل  الجخ الاع الَبث دمب دبو الزتيلم النار  ل لجخ الاع الؾبكي 

هلفذ ال  فؾص الزؾقق  ر ف ا ل ر جلق  (Pange  2014,اف  كهاٍخ أعواهب         

( 1-4الزيلم النار  الزتيلم لمغم  بد  ر المزيلملر ا ا اب  فو  غم  بد اث اا   

اب د ابة ف  دل  غم  خ  ر ال لجخ القولغلر ف   َبا رشت ل علب الميل  بد اا ر

ف  دللخ الزوثلخ، ف  عب يخ إل االتب الل ابو  اال أشبهد التزب ظ إل  أو أ اود ف  الزيللم 

ازب ظ هنه اللهاٍخ أو الزيلم النار  المتيم ف   غم  بد  ر ال بة ثفشل فيب  ثزتيلم 

 مللخ الزيلم لغمل  المفبهدلر ف  اللهاٍخ ؽلش أٍام أٍل ة الزيلم النار  ف  رييلي 

ح النارلخ ليلتخ اللهاٍخ ا يى كاف  الزيللم لللام   ارفشلذ لللام القلهح  ل  رؾللل الشفبال
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ا هلاف، ارتيلم اليمل ف  المغم  بد ا  و الني اايشٌ  ل  أكا ام ثفشل الغبث  ف  

 رشت ل علب الميل  بد اا راب د ا فزجبه التاب   لمَبا 

إل  الشفع  ر  اليباخ   (Alotaibi and Jabak, 2017  Alotaibi ,اٍيذ كهاٍخ  

ثلر الزيلم النار  الزتيلم ااهاغبى ا دبكلم  ل بة دللخ المغزم  ف  الملم عب يخ ٍي ك  

( ابلجب ف  ثواب ظ الَتخ الزؾضلولخ  ا رم البً الزؾالل 021اركلفذ  لتخ اللهاٍخ  ر  

خ االولبضلبد  اال اللهاٍ   ر فب  كهعبد ال بة ف   غب د  ابهاد الل خ اهاغلليل

أشبهد التزب ظ إل  اع ك  باخ  يت لخ اإلغبثلخ  كالخ إؽاب لب ثلر الزيلم النار  االزتيلم 

ا دبكلم  ال بة  فقل اٍز بو ال لجخ رؾللل ا هلاف االزق لا، اؽف، الَغبد 

لب اثلر االولل، االزقللم دمب أشبهد التزب ظ إل  اع ك  باخ إلغبثلخ ثلر الزيلم المتيم مار

 اللاف  لإلاغبىا  و الني اايشٌ ثفشل الغبث  ااضؼ  ل  رؾالل ال لجخ 

الياو  ر فب  اليوض الَبثق لجي  اللهاٍبد الَبثقخ أهملخ الزيلم المتيم مارلب اكاهح 

ف  رؾَلر الزؾالل ا دبكلم  لل  ال لجخ، دمب لياو  ر فب  اليوض الَبثق أو اغلت 

 اات المقزلفخ لل  الجخ الغب يبد  ل  اعه القا ص، اللهاٍبد ال هديد  ل  الغ

اثبلزبل  رمزبى هنه اللهاٍخ  ر اللهاٍبد الَبثقخ ف  اااب رتبالذ  تابط الزبهلـ لل  الجخ 

الاع الزبٍ   مب لفلو إل  أو اللهاٍخ الؾبللخ رقل  ثيلا علللا لَام ف  ر للو التيوح ال  

لقلر ال   بكح لمشر او رش و  غب  فاجب للمفبهدخ  بكح الزبهلـ  ر  ش ااب  بكح للؾف، االز

 الفيبلخ لل  ال لجخ اثبلزبل  رزش و ارغبهبد أفضل لل لجخ ارغبه هنه المبكح 

 انطرَقت واإلجراءاث

 منهج انسراصت:

ارجيذ اللهاٍخ الؾبللخ المتاظ ال لف  الزؾللل ، القال ثبلمتاظ ال لف  الزؾللل  

ؽلصب ، أا اضلخ   ع كح ؽبللب ، لمشر الؾا    تاب  ل  المتاظ الني للهً  بهوح أا 

   يل  بد رغلت  ر أٍئلخ اللهاٍخ كاو رلفل الجبؽش فلاب

 مجتمع انسراصت وعُنتهب

الؾش  لخ ف   ت قخ اهثل  ف  الملهاًرش و  غزم  اللهاٍخ  ر عمل  الجخ الاع الزبٍ  

لش افزبه الجبؽش  لتخ ( ابلجب اابلجخ، ؽ0472االجبلغ  لكهم   7102/7102ا ال  

( ابلجب اابلجخ، اثيل ر جلق ا ٍزجباخ رم اٍزجيبك 071 ف ا لخ ركلفذ  لتخ اللهاٍخ  ر  

( ابلجب اابلجخ االغلا  013( اٍزبثتخ ليل  لبؽلزاب ، اثبلزبل  الجؾذ اليلتخ  00 

 ( لجلر ملم    0أكابه  
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 (1جسول )

 انسراصتمتغُراث حضب  انتكراراث واننضب انمئىَت
 التَجخ الزشواه الفئبد 

 46.3 143 مدو الغتٌ

 53.7 166 ااض  

 100.0 309 المغم و

 أزاة انسراصت : 

 لزؾقلق هلف اللهاٍخ رم ا زمبك  قلبً الزيلم المتيم مارلب الني أ لره ث هكي  

 Purdie)  فـ  لـ هره ا عتجلخ، ااـب  أؽمـل ثزيولجـه ارقتلتـه  لـ  الجلئـخ الماـولخ

(  7100( اا زملره اليللل  ر اللهاٍبد ف  الجئخ ا هكالخ  ضل كهاٍخ  اليموي، 7112 

( ، صم اب  ثب بكح لل خ ثي  الفقواد ، دمب اب  الجبؽش ثجتبال 7101اكهاٍخ  الغواػ، 

 لجؾذ أكاح اللهاٍخ  ش اخ ا ٍزجباخ  ر عيألر همب : قلبً ا رغبهبد اثبلزبل  ا

( فقوح   ى خ  ل  صبس 71ا ا  : الزيلم المتيم مارلب : ارش و  ف  ل هره التاب لخ   ر  

  غب د ه  

 ( فقواد2المغب  ا ا : رؾللل الالف االق لا له : اله  

 (2المغب  الضبا : الؾف، االزَمل : اله  

 ( فقواد2 ر الميل  خ: اله   المغب  الضبلش: الجؾش

 (2المغب : الت المَب لح : اله  

 ( فقوح 01الغيال الضبا :  قلبً ا رغبهبد ارش و  ر  

 : صسق أزاة انسراصت

 رم  اٍزقلا  ا  لر  ر الضلا املم  ل  التؾ  الزبل :

( 01: رم الزؾقق  ر للا أكاح اللهاٍخ  ر فب   وضاب  ل   صسق انمحكمُن -0

 ؾشملر ا ضبال هلئخ الزلهلٌ ف  القلبً االزق لم االمتبهظ ، ا لم التفٌ، ف  الغب يبد 

ا هكالخ  االمفوفلر الزوث لر، اال الت الجبؽش  تام إثلاال  بؽيبرام ااها ام ؽ    ل  

د  ر اعله، ا ل   تبٍجخ دل فقوح للمغب  لؾخ هنه الفقواد ارمضللاب لل وض الني أ ل

الني اضيذ فله، اإضبفخ أا ؽنف ألخ فقوح لواااب  تبٍجخ، اثيل اٍزيبكح ا ٍزجلبابد رم 

ريللل  بؽيبد المؾشملر  اال اازوػ الَبكح المؾشم و ا بكح الالبغخ الل  لخ لجي  

 الفقواد، اال رم ا فن ثمبؽيبد الَبكح المؾشملر 

 ٍزقواط ك  د للا الجتبال لمقلبً الزيلم النار  ، رم الز جلق  ل  ء : صسق انبنب -2

( ابلجب اابلجخ، ؽلش رم رؾللل 41 لتخ اٍز ب لخ  ر فبهط  لتخ اللهاٍخ رش اذ  ر  

فقواد المقلبً اؽَبة  يب ل اهرجبا دل فقوح  ر الفقواد، ؽلش أو  يب ل ا هرجبا هتب 

وح ف  ل هح  يب ل اهرجبا ثلر دل فقوح اثلر اللهعخ لمضل ك لخ للالا ثبلتَجخ لشل فق

الشللخ  ر عاخ، اثلر دل فقوح اثلر اهرجبااب ثبلمغب  الز  رتزم  إلله، اثلر دل  غب  
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االلهعخ الشللخ  ر عاخ أفو ، اال روااؽذ  يب بد اهرجبا الفقواد    ا كاح دشل  ب 

شبهح أو عمل   يب بد ارغله اه( 32 1-12 1  (، ا   المغب 34 1-23 1ثلر  

  ، النلم لم لزم ؽنف أي  ر هنه الفقواد اكالخ إؽاب لب ا هرجبا دباذ ماد كهعبد  قج لخ

يضاب االلهعخ الشللخ دمب ه   جلر ف  المغب د ثج يب بد ا هرجبا ثلر دمب رم ؽَبة 

 الغلا  اكابه

 ( 7علا   

 الشللخ يب بد ا هرجبا ثلر المغب د ثجيضاب االلهعخ 

  

رؾللل الالف 

 االق لا له
  القف، االزَمل 

الجؾش  ر 

 الميل  بد
 المقلبً دشل الت المَب لح

رؾللل الالف 

 االق لا له
1     

    1 **943. القف، االزَمل 

   1 **883. **852. الجؾش  ر الميل  بد

  1 **914. **894. **885. الت المَب لح

 1 **964. **954. **966. **954. المقلبً دشل

 ( 12 1كالخ إؽاب لب  تل  َز   الل لخ  *

 ( 10 1كالخ إؽاب لب  تل  َز   الل لخ  **

دمب رم اٍزقواط  يب بد للف الجتبال لمقلبً ا رغبهبد  ر فب  الز جلق  ل  افٌ 

هتب لمضل ك لخ للالا ثبلتَجخ لشل فقوح ف   ا هرجباؽلش أو  يب ل اليلتخ ا ٍز ب لخ 

اال روااؽذ  يب بد اهرجبا ، ل هح  يب ل اهرجبا ثلر دل فقوح اثلر اللهعخ الشللخ

، ارغله اهشبهح أو عمل   يب بد ا هرجبا (32 1-20 1 ثلر   ب   ا كاح دشل الفقواد 

  ر هنه الفقواد، النلم لم لزم ؽنف أي اكالخ إؽاب لب دباذ ماد كهعبد  قج لخ

 ثببث أزواث انسراصت : 

-testللزكدل  ر صجبد أكاح اللهاٍخ، فقل رم الزؾقق ث ولقخ ا فزجبه اإ بكح ا فزجبه  

retest ثز جلق  قلبً الزيلم النار ، اإ بكح ر جلقه ثيل أٍج  لر  ل   غم  خ  ر فبهط )

( ابلجب اابلجخ، ا ر صم رم ؽَبة  يب ل اهرجبا ثلوٍ و ثلر 41 لتخ اللهاٍخ  شّ اخ  ر  

رقللوارام ف  المورلر  ارم ألضب  ؽَبة  يب ل الضجبد ث ولقخ ا رَبا اللافل  ؽَت 

( لجلر  يب ل ا رَبا اللافل  افق  يبكلخ دوااجبؿ 0لغلا  هام   يبكلخ دوااجبؿ ألفب، اا

 ألفب اصجبد اه بكح للمغب د اا كاح دشل اا زجود هنه القلم  ب مخ ل بلبد هنه اللهاٍخ 

 (3جسول )

 معبمم اال ضبق انساذهٍ كرونببخ أنفب وثببث اإلعبزة نهمجبالث وانسرجت انكهُت
 للافل ا رَبا ا صجبد اه بكح المغب 

 0.81 23 1 رؾللل الالف االق لا له

 0.81 22 1 القف، االزَمل 
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 0.83 21 1 الجؾش  ر الميل  بد

 0.83 22 1 الت المَب لح

 0.85 20 1 المقلبً دشل

( test-retestا رم الزؾقق  ر صجبد  قلبً ا رغبهبد ث ولقخ ا فزجبه اإ بكح ا فزجبه  

ثز جلق المقلبً، اإ بكح ر جلقه ثيل أٍج  لر  ل   غم  خ  ر فبهط  لتخ اللهاٍخ  شّ اخ 

(، ا ر صم رم ؽَبة  يب ل اهرجبا ثلوٍ و ثلر رقللوارام ف  المورلر ام ثلغ 41 ر  

(  ارم ألضب  ؽَبة  يب ل الضجبد ث ولقخ ا رَبا اللافل  ؽَت  يبكلخ دوااجبؿ 21 1 

 اا زجود هنه القلم  ب مخ ل بلبد هنه اللهاٍخ  (24 1ألفب، ام ثلغ  

 متغُراث انسراصت

 اشزملذ اللهاٍخ الؾبللخ  ل  المز لواد اآلرلخ:

 أا : المز لو المَزقل الو لَ : 

 أاض  مدو                    الغتٌ:        – 0

 ثبنثب: انمتغُر انتببع :

 الزيلم المتيم مارلب -

 ا رغبهبد -

 إجراءاث انسراصت

 للز لل إل  ازب ظ اللهاٍخ اب  الجبؽش ثبهعواالاد اآلرلخ:

رؾللل هلف اللهاٍخ االمزمضل ثبلشفىع  ىر اليباىخ ثىلر الىزيلم المىتيم مارلىب اارغبهىبد  -0

 الجخ الاع الزبٍ  اؾ   بكح الزبهلـ 

ثتىىبال أكاح اللهاٍىىخ فىى  ضىى ال ا كة التيىىوي االلهاٍىىبد الَىىبثقخ ماد اليباىىخ ا ىىر صىىم  -7

ااب اصجبراىىب افقىىب  لإلعىواالاد اليلملىىخ المزجيىىخ فى  ثتىىبال ا كااد اؽَىىبة الزكدىل  ىىر لىل

 الالا االضجبد 

 افزلبه أفواك اليلتخ صم  قبثلزام اشوػ هلف اللهاٍخ لام  -0

 ر ىل  أكاح اللهاٍخ  ل  أفواك  لتخ اللهاٍخ  -4

دمىب ريجئخ الجلبابد البى خ  ىر اجىل أفىواك  لتىخ اللهاٍىخ صىم اهعبثىخ  لى  فقىواد ا كاح  -2

لواااب  يجوح  ر اعاخ ايوهم ثشل للا ا  ض  لخ  املم ثيل إؽبازام  لمىب  ثىكو 

 إعبثبرام ٍولخ الر رَزقل  إ   غواض الجؾش اليلم  فقا 

عمى  الجلباىبد ا ىىر صىم إكفىب  الجلباىىبد إلى  مادىىوح الؾبٍى ة، صىم رىىم اٍىزقلا  الجواىىب ظ  -1

 تبافىزاب ارفَىلوهب ااضى   لزؾلللاب ااٍزقواط التزىب ظ، ا ىر صىم (SPSS)اهؽاب   

 الز للبد االمقزوؽبد  

 انمعبنجت اإلحصبئُت

 لإلعبثخ  ر أٍئلخ اللهاٍخ رم اٍزقلا  الزؾللبد اهؽاب لخ اآلرلخ:
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لإلعبثىىخ  ىىر الَىىؤا  ا ا  االضبلىىش رىىم اٍىىزقواط المز ٍىى بد الؾَىىبثلخ لفقىىواد   0

  غبل  ا كاح 

 افزجبه مدم  صو الغتٌ، لإلعبثخ  ر الَؤا  الضبا  االواث  رم اٍزقلا    7

رىىم اٍىىزقلا   يب ىىل اهرجىىبا ثلوٍىى و لزؾللىىل اجليىىخ لإلعبثىىخ  ىىر الَىىؤا  القىىب ٌ   0

اليباخ ا هرجبالخ ثلر الزيلم المتيم مارلب اا رغبهبد اؾ   ىبكح الزىبهلـ لىل  الجىخ 

ا غىىواض  الاىىع الزبٍىى  ا ٍبٍىى  فىى  المىىلهاً الزبثيىىخ لمللولىىخ اهثىىل ا الىى  

القىىواط ثتزىىب ظ ااب لىىخ فىى  هىىنه اللهاٍىىخ ا زمىىل الجبؽىىش المقلىىبً رفَىىلو التزىىب ظ ا

 ( ل ضؼ ملم                                   0الضبص   المؾم الميلبهي( االغلا  هام  

 (4انجسول رقا )
 انمقُبس انثالثٍ

 

  نتبئج انسراصت
لزضمر هنا الغيال ازب ظ هنه اللهاٍخ ا تبافزاب افقب لزَلَل ا ٍىئلخ الزى  اا لقىذ 

  تاب اللهاٍخ، املم  ل  التؾ  اآلر :

شا ُب فٍ مبزة انتبرَد انضؤال األول: مب زرجت ممبرصت طهبت انصف انتبصع نهتعها انمنظا 

 فٍ انمسارس انتببعت نمسَرَت اربس األونً؟

لإلعبثخ  ر هنا الَؤا  رم اٍزقواط المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد للهعخ  مبهٍخ 

الجخ الاع الزبٍ  للزيلم المتيم مارلب ف   بكح الزبهلـ ف  الملاهً الزبثيخ لمللولخ اهثل 

 ا ال ، االغلا  إكابه لجلر ملم

 (2لا   ع

المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ اا اؾوافبد للهعخ  مبهٍخ الجخ الاع 

الزبٍ  للزيلم المتيم مارلب ف   بكح الزبهلـ ف  الملاهً الزبثيخ لمللولخ اهثل ا ال ،  ورجخ 

 رتبىللب  ؽَت المز ٍ بد الؾَبثلخ

 المغب  الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

 دجلوح 929. 4.05 الؾف، االزَمل  0 0

 دجلوح 981. 3.98 الجؾش  ر الميل  بد 7 7

 دجلوح 1.033 3.95 رؾللل الالف االزق لا له 4 7

 دجلوح 1.011 3.92 الت المَب لح 0 4

 دجلوح 951. 3.97 المقلبً دشل  

  تقفضخ علا 21 0أال  ر  - 0 ر  

  تقفضخ 11 7ال  ر  - 0821 ر  

  ز ٍ خ 0841 --- 7811 ر 

  ورفيه 4871ال  ر --  0841 ر 

  ورفيه علا 2811- 4871 ر 
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، (4.20-3.97ثلر   المز ٍ بد الؾَبثلخ ال روااؽذ  بأو ( 2لجلر الغلا    

، (4.20  ز ٍا ؽَبث  ثلغ ثك ل  ف  المورجخ ا ال   الؾف، االزَمل  ؽلش عبال  غب 

(، اثلغ 3.97ف  المورجخ ا فلوح اثمز ٍا ؽَبث  ثلغ    غب  الت المَب لحثلتمب عبال 

 ( 4.04  دشل لألكاحالمز ٍا الؾَبث  

اال رم ؽَبة المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ لزقللواد أفواك  لتخ  

 ، ؽلش دباذ  ل  التؾ  الزبل :دل  غب   ل  ؽلحاللهاٍخ  ل  فقواد 

 انمجبل االول:  حسَس انهسف وانترطُط نه

 (1علا   

االزق لا له المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ للفقواد المزيلقخ ثزؾللل الالف 

  ورجخ رتبىللب  ؽَت المز ٍ بد الؾَبثلخ

 الفقواد الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

0 2 
اٍىىىزقل  المىىىندواد لزىىىلالر ا فشىىىبه الزىىى اهلـ المامىىىخ 

 ثبللهً
 دجلوح 1.076 4.16

 دجلوح 1.051 4.07 .أا   ثكاف خ  زت  خ لل ل   إل  هلف  7 7

 دجلوح 1.200 3.95  ل  اواالح اللهً  لح  واد للزكدل  ر فامهاؽوص  0 3

 دجلوح 1.182 3.93 اؽلك ا هلاف الز  أٍي  لزؾقلقاب اجل الجلال ثبللهاٍخ 4 4

5 0 
ف  اابلخ دل كهً أض  الشلمبد المفزبؽلخ  ٍزندبه 

 أهم ا فشبه
 دجلوح 1.180 3.65

 دجلوح 981. 3.95 رؾللل الالف االزق لا له  

، (4.16-3.65المز ٍىى بد الؾَىىبثلخ اىىل روااؽىىذ  ىىبثلر  او ( 1لجىىلر الغىىلا    

اٍزقل  المندواد لزىلالر ا فشىبه الزى اهلـ  م االز  رتص  ل ( 2هام   حؽلش عبالد الفقو

هاىم  حثلتمب عبالد الفقىو، (4.16ف  المورجخ ا ال  اثمز ٍا ؽَبث  ثلغ  م  المامخ ثبللهً

ثبلمورجىخ ف  اابلخ دل كهً أض  الشلمبد المفزبؽلخ  ٍزندبه أهىم ا فشىبه م  مااااب ( 0 

 ( 3.95اثلغ المز ٍا الؾَبث  للمغب  دشل    (3.65ا فلوح اثمز ٍا ؽَبث  ثلغ  

 انمجبل انثبنٍ: انحفع وانتضمُع

 (2علا   

   ورجخ المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ للفقواد المزيلقخ ثبلؾف، االزَمل

 رتبىللب  ؽَت المز ٍ بد الؾَبثلخ

 الفقواد الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

1 0 
أؽف، الز اهلـ المامخ ف  اللهً اأرلهة  ل  

 رَملياب شفالب
 دجلوح 1.126 4.20

2 4 
اؽوص  ل  اللهاٍخ ف   شبو ثيلل  ر 

 الض ضبال
 دجلوح 1.016 4.13

 دجلوح 1.167 4.03 ا فشبه الايجخ  لح  واد ؽز  أؽفيابأدوه  1 3
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 الفقواد الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

 دجلوح 1.091 3.97 أر اع  تل الفي ه ثبلملل أا الزيت  تل اللهاٍخ 0 4

 دجلوح 1.170 3.94 ادزت  لقاب لألؽلاس الو لَلخ أصتبال اللهاٍخ  4 5

 دجلوح 929. 4.05 المغب  دشل  

، ( 4.20-3.94روااؽىذ  ىب ثىلر   المز ٍى بد الؾَىبثلخ اىلاو ( 2لجىلر الغىلا    

أؽف، الز اهلـ المامىخ فى  الىلهً اأرىلهة  م االز  رتص  ل ( 0هام   حؽلش عبالد الفقو

 حثلتمب عىبالد الفقىو، (4.20ف  المورجخ ا ال  اثمز ٍا ؽَبث  ثلغ  م   ل  رَملياب شفالب

خ ا فلىىوح ثبلمورجىىم ادزىىت  لقاىىب  لألؽىىلاس الو لَىىلخ أصتىىبال اللهاٍىىخ  ماااىىاب ( 4 هاىىم 

 ( 4.05دشل  للمغب  اثلغ المز ٍا الؾَبث    (3.94اثمز ٍا ؽَبث  ثلغ  

 انمجبل انثبنث: انبحث عن انمعهىمبث

 (2علا   

المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ للفقواد المزيلقخ ثبلجؾش  ر الميل  بد  ورجخ 

 رتبىللب  ؽَت المز ٍ بد الؾَبثلخ

 الفقواد الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

0 7 
أاىىىوػ أٍىىىئلخ  زت  ىىىخ  لىىى   ىىىر ا فشىىىبه الزىىى  أعىىىل 

 لي ثخ ف  فاماب
 دجلوح 1.206 4.09

 دجلوح 1.095 4.01 اعم  الميل  بد المزيلقخ ثبللهً  ر  ابكه  زيلكح 2 7

0 0 
اٍىىىزقل  أدضىىىو  ىىىر اٍىىىللخ لفاىىىم ا فشىىىبه الاىىىيجخ فىىى  

 اللهً
 دجلوح 1.110 3.98

 دجلوح 1.224 3.94 ادزت أٍئلخ  زت  خ  فزجبه  ل  ؽفي  لللهً 0 4

2 4 
اؽوص  ل  رقللم ا ؽلاس الزبهلقلخ الز  لزضمتاب 

 اللهً ثتبال  ل  ا كلخ االف اهل الَللمخ
 دجلوح 1.165 3.88

 دجلوح 1.033 3.98 المغب  دشل  

-3.88 ىىىىب ثىىىىلر   المز ٍىىىى بد الؾَىىىىبثلخ اىىىىل روااؽىىىىذاو ( 2لجىىىىلر الغىىىىلا    

أاىىىوػ أٍىىىئلخ  زت  ىىىخ  لىىى   م االزىىى  رىىىتص  لىىى ( 2هاىىىم   ح، ؽلىىىش عىىىبالد الفقىىىو(4.09

فىى  المورجىىخ ا الىى  اثمز ٍىىا ؽَىىبث  ثلىىغ م   ىىر ا فشىىبه الزىى  أعىىل لىىي ثخ فىى  فاماىىب

اؽىىىىىوص  لىىىىى  رقلىىىىىلم ا ؽىىىىىلاس  ماااىىىىىاب ( 4 هاىىىىىم  حثلتمىىىىىب عىىىىىبالد الفقىىىىىو، (4.09 

ثبلمورجىىىىخ الزبهلقلىىىىخ الزىىىى  لزضىىىىمتاب الىىىىلهً ثتىىىىبال  لىىىى  ا كلىىىىخ االفىىىى اهل الَىىىىللمخ م 

اثلىىىىىغ المز ٍىىىىىا الؾَىىىىىبث  للمغىىىىىب  دشىىىىىل   (3.88ا فلىىىىىوح اثمز ٍىىىىىا ؽَىىىىىبث  ثلىىىىىغ  

 3.96 ) 

 انمجبل انرابع: طهب انمضبعسة
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 (3علا   

اد المزيلقخ ث لت المَب لح  ورجخ رتبىللب  المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ للفقو

 ؽَت المز ٍ بد الؾَبثلخ

 الفقواد الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

0 5 
اؽوص  ل  رشواه المنادوح اا ٍزيلاك اجل ثلال 

 ا  زؾبابد ثفزوح دبفلخ
 دجلوح 1.138 4.01

 دجلوح 1.126 3.97 اؽوص  ل  شوػ المبكح اللهاٍخ لي ب   1 7

0 4 
أريباو    ى ب   ف  إاغبى الماب  الز  لشلفتب ثاب 

 الميلم
 دجلوح 1.136 3.92

4 7 
 تل ب أىعه لي ثخ ف  فام كهً  يلر أؽبا  

 رغي زه إل   غم  خ  ر ا فشبه الو لَلخ
 دجلوح 1.038 3.87

2 0 
 لىى  ؽضىى ه الؾاىىص الاىىفلخ ثبٍىىزمواه  ؽىىوصأ

 ؽز    رف رت  أي  يل  خ
 دجلوح 1.131 3.82

 دجلوح 1.011 3.92 المغب  دشل  

، (4.01-3.82المز ٍىى بد الؾَىىبثلخ اىىل روااؽىىذ  ىىب ثىىلر  او ( 3لجىىلر الغىىلا    

اؽىوص  لى  رشىواه المىنادوح اا ٍىزيلاك  م االزى  رىتص  لى ( 5هام   حؽلش عبالد الفقو

ثلتمىب ، (4.01ف  المورجىخ ا الى  اثمز ٍىا ؽَىبث  ثلىغ  م  اجل ثلال ا  زؾبابد ثفزوح دبفلخ

أؽوص  ل  ؽض ه الؾاىص الاىفلخ ثبٍىزمواه ؽزى     مااااب ( 0 هام  حعبالد الفقو

المز ٍىىىا  اثلىىىغ  (3.82رفىىى رت  أي  يل  ىىىخ م ثبلمورجىىىخ ا فلىىىوح اثمز ٍىىىا ؽَىىىبث  ثلىىىغ  

 ( 3.97الؾَبث  للمغب  دشل  

فٍ  (  0.05 فروق شاث زالنت إحصبئُت عنس مضتىي انسالنت انضؤال انثبنٍ: هم  ىجس 

زرجت ممبرصت طهبت انصف انتبصع نهتعها انمنظا شا ُب فٍ مبزة انتبرَد فٍ انمسارس 

 انتببعت نمسَرَت اربس األونً  عزي نمتغُر انجنش ؟

اٍزقواط المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ رم  الَؤا لإلعبثخ  ر هنا  

للهعخ  مبهٍخ الجخ الاع الزبٍ  للزيلم المتيم مارلب ف   بكح الزبهلـ ف  الملاهً الزبثيخ 

لمللولخ اهثل ا ال  ريي  لمز لو الغتٌ الجلبو الفواا اهؽاب لخ ثلر المز ٍ بد 

 وي الغتٌ االغلاا  أكابه ر ضؼ ملم الؾَبثلخ رم اٍزقلا  افزجبه مدم لمز ل
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 (01علا   

المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ اافزجبه مدم  صو الغتٌ  ل  كهعخ 

 مبهٍخ الجخ الاع الزبٍ  للزيلم المتيم مارلب ف   بكح الزبهلـ ف  الملاهً الزبثيخ لمللولخ 

 اهثل ا ال  

 اليلك الغتٌ 
المز ٍا 

 الؾَبث 

 ا اؾواف

 الميلبهي

 المخ

 مدم

كهعبد 

 الؾولخ

الل لخ 

 اهؽاب لخ

رؾللل الالف االق لا 

 له

 628. 307 485.- 1.032 4.17 143 مدو

    832. 4.22 166 ااض 

 الؾف، االزَمل 
 529. 307 630. 1.060 4.02 143 مدو

    910. 3.95 166 ااض 

 الجؾش  ر الميل  بد
 756. 307 311.- 1.109 3.95 143 مدو

    921. 3.99 166 ااض 

 الت المَب لح
 877. 307 155. 1.109 4.00 143 مدو

    967. 3.98 166 ااض 

 ا كاح دشل
 997. 307 004. 1.043 4.04 143 مدو

    866. 4.04 166 ااض 

 (  0.05 اع ك فواا ماد ك لخ إؽاب لخ  ل   (01لزجلر  ر الغلا    
  ف  عمل  المغب د اف  اللهعخ الشللخ الغتٌريي   صو 

انضؤال انثبنث: مب مضتىي ا جبهبث طهبت انصف انتبصع فٍ انمسارس انتببعت ألربس األونً 

 نحى مبزة انتبرَد؟

لإلعبثخ  ر هنا الَؤا  رم اٍزقواط المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ  

زبثيخ  هثل ا ال  اؾ   بكح الزبهلـ، لمَز   ارغبهبد الجخ الاع الزبٍ  ف  الملاهً ال

 االغلا  أكابه ل ضؼ ملم 

 (00علا   

المز ٍ بد الؾَبثلخ اا اؾوافبد الميلبهلخ لمَز   ارغبهبد الجخ الاع الزبٍ  ف  

 الملاهً الزبثيخ  هثل ا ال  اؾ   بكح الزبهلـ  ورجخ رتبىللب  ؽَت المز ٍ بد الؾَبثلخ

 الفقواد الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

 دجلوح 971. 4.22 اشيو ثبلمزيخ  تل ثلال ؽاخ الزبهلـ 0 0

7 0 
اؽوص  ل   زبثيخ   ض  بد اللهً ثاى هح عللىخ 

 إصتبال الؾاخ
 دجلوح 1.159 3.93

 دجلوح 1.219 3.91 اشيو ثب هرلبػ  تل رتفلن ا اف خ المزيلقخ ثبللهً 4 0

 دجلوح 1.136 3.91 ثكهملخ  بكح الزبهلـ ف  فام ا ؽلاس الغبهلخاشيو  2 0

 دجلوح 1.190 3.91 أد و هبك ب اغلو فب ع  تل ثلال افزجبه الزبهلـ 01 2

 دجلوح 1.229 3.89 اواالح الزبهلـ   ض و  مز  ا فلل 2 1

 دجلوح 1.179 3.89اشىىيو أو اىىواالح ا ؽىىلاس الزبهلقلىىخ  اىىل أٍىىامذ فىىى   1 1
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 الفقواد الوام الورجخ
المز ٍا 

 الؾَبث 

ا اؾواف 

 الميلبهي
 اللهعخ

 أصبهح  الزفشلو للي

 دجلوح 1.206 3.87 أه  أو  بكح الزبهلـ امذ  ابهاد الزفشلو اليللب للي 7 2

3 2 
ا زقل أو  بكح الزبهلـ رمشتت   ر ريلم  يل  ىبد دضلىوح 

  مب لَام ف  إصواال صقبفز  الفقالخ 
 دجلوح 1.190 3.85

01 3 
أه  أو ا افىىى خ المزضىىىمتخ فىىى   ىىىبكح الزىىىبهلـ  ىىىيى 

 ال لجخالمتبفَخ ثلر 
 دجلوح 1.239 3.70

 دجلوح 1.016 3.91  قلبً ا رغبهبد دشل  

(، 4.22-3.70( او المز ٍىى بد الؾَىىبثلخ اىىل روااؽىىذ  ىىبثلر  00لجىىلر الغىىلا    

( االز  رتص  ل  م أشيو ثبلمزيخ  تل ثىلال ؽاىخ الزىبهلـ م فى  0ؽلش عبالد الفقوح هام  

( اااىاب م أه  3ثلتمىب عىبالد الفقىوح هاىم  (، 4.22المورجخ ا ال  اثمز ٍا ؽَبث  ثلغ  

أو ا افىى خ المزضىىمتخ فىى   ىىبكح الزىىبهلـ  ىىيى المتبفَىىخ ثىىلر ال لجىىخ م ثبلمورجىىخ ا فلىىوح 

 ( 3.91(  اثلغ المز ٍا الؾَبث  للمقلبً دشل  3.70اثمز ٍا ؽَبث  ثلغ  

   عنتتس مضتتتىي انسالنتتت هتتم هنتتبق عالقتتت ار بتتبط شاث زالنتتت إحصتتبئُت الَىىؤا  الواثىى م 

بُن ممبرصت طهبت انصف انتبصع فٍ انمتسارس انتببعتت نمنطقتت اربتس االونتً نهتتعها  (0.05

   انمنظا شا ُب وا جبهب ها نحى مبزة انتبرَد؟
ثلر الزيلم المتيم مارلب رم اٍزقواط  يب ل اهرجبا ثلوٍ و لإلعبثخ  ر هنا الَؤا   

 ملم ( ل ضؼ 07االغلا    ،ا رغبهبد اؾ   بكح الزبهلـاثلر 

 (07علا   

 ا رغبهبد اؾ   بكح الزبهلـلر الزيلم المتيم مارلب اثلر ةلليباخ  يب ل اهرجبا ثلوٍ و 

  
 ا رغبهبد اؾ   بكح الزبهلـ

 رؾللل الالف االق لا له

 

 **855.  يب ل ا هرجبا ه

 000. الل لخ اهؽاب لخ

 309 اليلك

 

 الؾف، االزَمل 

 **869.  يب ل ا هرجبا ه

 000. الل لخ اهؽاب لخ

 309 اليلك

 الجؾش  ر الميل  بد

 **923.  يب ل ا هرجبا ه

 000. الل لخ اهؽاب لخ

 309 اليلك

 الت المَب لح

 

 **889.  يب ل ا هرجبا ه

 000. الل لخ اهؽاب لخ

 309 اليلك
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 ا كاح دشل

 **920.  يب ل ا هرجبا ه

 000. الل لخ اهؽاب لخ

 309 اليلك

 ( 12 1كالخ إؽاب لب  تل  َز   الل لخ   *

 ( 10 1كالخ إؽاب لب  تل  َز   الل لخ   **

ثلر  غب د الزيلم كالخ إؽاب لب  الغبثلخاع ك  باخ  (01  لزجلر  ر الغلا  

  ارغبهبد الجخ الاع الزبٍ  اؾ   بكح الزبهلـالمتيم مارلب االمقلبً دشل اثلر 

 وانتىصُبث:منبقشت اننتبئج 

هىىىلفذ هىىىنه اللهاٍىىىخ للشفىىىع  ىىىر اليباىىىخ ثىىىلر الىىىزيلم المىىىتيم مارلىىىب اا رغبهىىىبد اؾىىى  

 ىىىىبكح الزىىىىبهلـ لىىىىل  الجىىىىخ الاىىىىع الزبٍىىىى  فىىىى   ىىىىبكح الزىىىىبهلـ فىىىى  المىىىىلاهً الزبثيىىىىخ 

م، افلمىىىىب للىىىى   وضىىىىب  تبافىىىىخ  ثىىىىوى 7102/ 7102لمؾبفيىىىىخ اهثىىىىل ا الىىىى  لليىىىىب  

 التزب ظ الز  ر للذ إللاب اللهاٍخ:

متتتب زرجتتتت ممبرصتتتت طهبتتتت انصتتتف انتبصتتتع بقشتتتت اننتتتتبئج انمتعهقتتتت ببنضتتتؤال األول: من

 نهتعها انمنظا شا ُب فٍ مبزة انتبرَد فٍ انمسارس انتببعت نمسَرَت اربس األونً؟

أ اىىىىىود ازىىىىىب ظ اللهاٍىىىىىخ أو كهعىىىىىخ  مبهٍىىىىىخ الجىىىىىخ الاىىىىىع الزبٍىىىىى  للىىىىىزيلم 

ولىىخ اهثىىل ا الىى  دباىىذ  بللىىخ المىىتيم مارلىىب فىى   ىىبكح الزىىبهلـ فىى  المىىلاهً الزبثيىىخ لملل

 لىىى  عملىىى  المغىىىب د االمقلىىىبً دشىىىل المشىىىر او ريىىىي  هىىىنه التزلغىىىخ إلىىى  أو اٍىىىل ة 

الىىىزيلم المىىىتيم مارلىىىب  ىىىيى لىىىل  ال لجىىىخ عىىىباجلر أؽىىىلهمب  يوفىىى  لزيلىىىق ثتزيىىىلم  مللىىىخ 

الىىىزيلم  ىىىر ؽلىىىش الزق ىىىلا للاىىىلف االلَىىىلو فىىى  إعىىىواالاد رؾقلقىىىخ  ىىىر فىىىب  الؾفىىى، 

ر  اىىىبكه الميوفىىىخ الزبهلقلىىىخ االزيىىىباو  ىىى  ثىىىبا  ال لجىىىخ لزؾقلىىىق االزَىىىمل  االجؾىىىش  ىىى

الاىىىلف المق ىىىا لىىىه، أ ىىىب الغباىىىت ا فىىىو فاىىى   ىىىب اهاال  يوفىىى  رمضىىىل ثزغىىىباى  وؽلىىىخ 

الؾفىىى، لألؽىىىلاس الزبهلقلىىىخ إلىىى   وؽلىىىخ اقىىىله رلىىىم ا ؽىىىلاس ارمؾلاىىىاب لل لىىى   إلىىى  

مىىتيم مارلىىب اىىل  ىىيى ؽقلقىىخ الؾىىلس الزىىبهلـ،  ىىر هتىىب لمشىىر القىى   ثىىكو أٍىىل ة الىىزيلم ال

ا ىىى  ال لجىىىخ ثكهملىىىخ إ ىىىبكح الؾىىىلس الزىىىبهلق  فىىى  ضىىى ال الميىىىبهف الغللىىىلح الزىىى  ر لىىىلح 

لل لجىىىخ ازلغىىىخ الجؾىىىش اا ٍزقاىىىبال ادىىىبو  ىىىر شىىىبو ملىىىم دلىىىخ ال لىىى   إلىىى   يوفىىىخ 

ربهلقلىىىخ  زشب لىىىخ ٍىىى اال  لىىى  لىىىيلل القفىىى، اا  لىىى  لىىىيلل التقىىىل اارقىىىبم الم ااىىىع   

( 7100ل  ىىىب  ىىى   ىىىب ر لىىىلذ إللىىىه كهاٍىىىخ  اليمىىىوي، االتزلغىىىخ الؾبللىىىخ رزفىىىق إلىىى  ؽىىى

االزىىى  ا اىىىود او الجىىىخ الموؽلىىىخ ا ٍبٍىىىلخ لمزلشىىى و  َىىىز    ورفىىى   ىىىر الىىىزيلم الىىىنار  

فىى   ىىبكح اليلىى   فىى  المىىلهاً الزبثيىىخ لمؾبفيىىخ اهثىىل  دمىىب رزفىىق التزلغىىخ الؾبللىىخ  ىىب  ىىب 

الىىىنار  فىىى  ( االزىىى  أ اىىىود أو اٍىىىل ة الىىىزيلم Pange  2014,ر لىىىلذ إللىىىه كهاٍىىىخ  

 غم  ىىىىبد  ىىىىر ال ىىىىبة ثفىىىىشل فيىىىىب  ثزتيىىىىلم  مللىىىىخ الىىىىزيلم لغملىىىى  المفىىىىبهدلر فىىىى  

 اللهاٍخ 
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فروق شاث زالنت إحصبئُت عنس انضؤال انثبنٍ: هم  ىجس منبقشت نتبئج انضؤال انثبنٍ: 

فٍ زرجت ممبرصت طهبت انصف انتبصع نهتعها انمنظا شا ُب  (  0.05 مضتىي انسالنت 

 فٍ مبزة انتبرَد فٍ انمسارس انتببعت نمسَرَت اربس األونً  عزي نمتغُر انجنش ؟

شىىىبهد التزىىىب ظ المزيلقىىىخ ثاىىىنا الَىىىؤا  إلىىى   ىىىل  اعىىى ك فىىىواا ريىىىي  لمز لىىىو الغىىىتٌ،  

مىىىىلاهً الزبثيىىىىخ ارجىىىىلا هىىىىنه التزلغىىىىخ  ت قلىىىىخ ا تَىىىىغمخ  ىىىى  ال ااىىىى  الزيلمىىىى  فىىىى  ال

لمؾبفيىىىىخ اهثىىىىل ، ؽلىىىىش افىىىىن افىىىىواك  لتىىىىخ اللهاٍىىىىخ  الىىىىند ه اا اىىىىبس(  واؽىىىىل الىىىىزيلم 

الىىىنار  ضىىىمر ثلئىىىبد ريلملىىىخ  زفىىىبثه ا  ىىىو الىىىني أك  الىىى   ىىىل   اىىى ه فىىىواا رجيىىىب 

 Rowell, 2009 لمز لىىىو الغىىىتٌ  ارزفىىىق هىىىنه التزلغىىىخ  ىىى   ىىىب ر لىىىلذ إللىىىخ كهاٍىىىخ 

Peng Hong,فىىىىواا فىىىى  الىىىىزيلم الىىىىنار  رجيىىىىب لمز لىىىىو  ( االزىىىى  ا اىىىىود  ىىىىل  اعىىىى ك

 الغتٌ 

انضتتتؤال انثبنتتتث: متتتب مضتتتتىي ا جبهتتتبث طهبتتتت انصتتتف نتتتتبئج انضتتتؤال انثبنتتتث:  منبقشتتتت

م أشىىىىبهد التزىىىىب ظ انتبصتتتتع فتتتتٍ انمتتتتسارس انتببعتتتتت ألربتتتتس األونتتتتً نحتتتتى متتتتبزة انتتتتتبرَد  

اعىىى ك  َىىىز    ورفىىى   ىىىر ا رغبهىىىبد لىىىل  الجىىىخ الاىىىع الزبٍىىى  اؾىىى   ىىىبكح الزىىىبهلـ ا 

مشىىىر او ريىىىي  التزلغىىىخ الَىىىبثقخ إلىىى  او اٍىىىزقلا  اٍىىىل ة الىىىزيلم المىىىتيم مارلىىىب   لىىى  ل

إصىىىىبهح ؽمىىىىبً ال لجىىىىخ ال بلجىىىىبد  ىىىىر فىىىىب   فىىىىبهدزام الفب لىىىىخ أصتىىىىبال رتفلىىىىن المؾزىىىى   

الزيللمىىى  ،  مىىىب الّىىىل لىىىللام شىىىي ها  ثبلمَىىىؤاللخ فىىى   مللىىىخ الىىىزيلّم، دىىىل ملىىىم أك  إلىىى  

ملىىىم ثفىىىشل الغىىىبث   لىىى  ارغبهىىىبرام اؾىىى   ىىىبكح  ىلىىىبكح رفىىىب لام، اثبلزىىىبل  فقىىىل اايشىىىٌ

( االزىىى  Pange  2014, الزىىىبهلـ  ارزفىىىق هىىىنه التزلغىىىخ  ىىى   ىىىب ر لىىىلذ إللىىىه كهاٍىىىخ 

 ا اود او الزيلم الميم مارلب ال  يى كافيلخ ال لجخ اؾ  الزيلم 

عنس مضتىي هم هنبق عالقت ار ببط شاث زالنت إحصبئُت منبقشت نتبئج انضؤال انرابع : 

بُن ممبرصت طهبت انصف انتبصع فٍ انمسارس انتببعت نمنطقت اربس  (5...=  انسالنت )

اارغبهبرام اؾ   بكح الزبهلـ؟ ؟ أ اود التزب ظ  المزيلقخ ثانا االونً نهتعها انمنظا شا ُب 

الَؤا  إل  اع ك  باخ اهرجبا إلغبثلخ ثلر الزيلم المتيم مارلب اارغبهذ افواك اليلتخ اؾ  

الزبهلـ   اهثمب ريي  هنه التزلغخ إل  أو اٍل ة الزيلم المتييم مارلب ال عيل  ر  بكح 

ال بلت  ؾ ه اليمللخ الزيللملخ، البلزبل   شر ال لجخ  ر ادزَبة الميوفخ ثكافَام، ؽلش 

 شتام  ر فام ااٍزليبة ا ؽلاا الزبهلقلخ ثكٍل ة  ف ا امار ، اثبلزبل  أٍام هنا 

الملل الني لفيو ثه ال بلت أصتبال  بكح الزبهلـ ، ؽلش الجؼ  ا ٍل ة ف  الزقلص  ر

ال بلت  فبهدب ف  ثتبال الميوفخ ادضو  ر د اه  زلقب لاب ،  مب أٍام ف  رش لر إرغبهبد 

 ,الغبثله اؾ   بكح  بكح الزبهلـ  ثفشل  ب  ارتَغم هنه التزلغخ     ب ر للذ إلله كهاٍخ  

Alotaibi and Jabak, 2017  Alotaibi)    االز  ا اود او الزيلم المتيم مارلب ال

  يى كاف  ا اغب لل  ال لجخ 
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 انتىصُبث:

 ف  ض ال التزب ظ الَبثقخ ل ل  الجبؽش ثبآلر :

ضواهح رضملر  تابط الزبهلـ  ل  اعه القا ص ا اف خ االزلهلجبد الز  رتيم  -0

  مللخ الزيلم لل لجخ ثفشل مار  

بد ا عزمب لخ  م  ب ا يلم  الزبهلـ  ل  اعه ضواهح رلهلت  يلم  اللهاٍ -7

القا ص  ل  دلفلخ رتفلن  واؽل الزيلم النار  لمب لنلم  ر كاه دجلو ف  رؾَجر 

 ا رغبهبد لل  ال لجخ 

إعواال الميلل  ر اللهاٍبد  ل   تبهظ أفو   ر فب  هثا الزيلم النار  ثمز لواد  -0

 ريلم فيب   علللح لمب لنلم  ر كاه دجلو ف  ال ل   ال 

 انمراجع

 أوال :انمراجع انعربُت

( فب للخ اؽلح كهاٍلخ اب مخ  ل  الزيلم اهلشزواا  ف  رتملخ ثي  7112أثب القلل، ف ىلخ 

المابهاد الزبهلقلخ لل  ابلجبد الاع ا ا  الضبا ي ثمللتخ الولبض، كهاٍبد، 

  023-012( 0 02اليل   الزوث لخ، 

(  الزتيلم النار  للزيلم االلافيلخ اللافللخ ف   بازامب ثبلزؾالل 7112أؽمل، إثواهلم  

  3ا دبكلم  لل  ابة دللخ الزوثلخ  كهاٍخ رتجؤلخ(   غلخ دللخ الزوثلخ، عب يخ  لر

 00  )135-69   

 لتخ  ( اليباخ ثلر الزيلم المتيم مارلب االزؾالل ا دبكلم  لل 7101الغواػ،  جلالتبلو 

 – 000( ،ص4  1 ر الجخ عب يخ اللو  ة  لمغلخ ا هكالخ ف  اليل   الزوث لخ، 

042   

(  ابهاد الزفشلو الزبهلق  ف  دزت الزبهلـ للموؽلخ الضبا لخ،  غلخ 7114القولفخ، دبلل 

  021- 043، ص  02دللخ الزوثلخ، عب يخ اه بهاد اليوثلخ المزؾلح ، اليلك

هعخ  مبهٍخ  لهٍ   بكح الزبهلـ ف  الموؽلخ الضبا لخ لمابهاد ( ك7107ٍللمبو، عمب   

  007-32، ص  72الزفشلو التبال ،  غلخ عب يخ ك فق، اليلك 

 ( أٌٍ الَل ة اهاَبا  ثلر التيولخ االز جلق   7117الَلَ ، شيجبو  ل  ؽَلر  

 .المشزت الغب ي  الؾللش :اهٍشتلهلخ

،  0اللهاٍبد ا عزمب لخ ااوا ق رلهلَه  ا (  تبهظ 2010ابفؾخ، ؽب ل  جلهللا  

 الغب يخ ا هكالخ، دللخ اليل   الزوث لخ  مبو،ا هكو 

( كهعخ ا زبة الجخ الموؽلخ ا ٍبٍلخ اليللب لمت قخ إهثل ا ال  7100اليموي، الب  

لمش ابد الزيلم المتيم مارلب  ف   تبهظ اليل   ف  ض ال ثي  المز لواد،  غلخ 

  072-32( ص4 70ب لخ لللهاٍبد الزوث لخ االتفَلخ، الغب يخ اهٍ
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الزكهلَلخ البىمخ لميلم  مجؾس لشفبلبد ( زؾكلك كهغخ ميهفخ 2011القضبح، ثَب   
ك ّالمغل، اليلا  الزهجالخ، الزبهلـ ف   المهؾلخ الضبتالخ امك  ممبهَزا  لاب  كهاٍبد

  047-077، ص 2011اليكك ، 02

،  مبو: كاه الفشو اليوث  للتفو 0الزيلم االزيللم،ـ ا ( ايولبد7112ا ب  ، ل ٍع  

 االز ىل  

(  اليباخ ثلر اٍزوارلغلبد الزيلم االزؾالل ا دبكلم  لل  ابة 7113الماوي،  ؾمل 

 ( 4-0(، ص 72دللخ اليل   الزوث لخ ثغب يخ اهٍواال القبلخ،  غلخ ك فق، و 
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