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  التربيةالتربية  كميةكمية  طالبطالب  لدىلدى  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  األكاديمياألكاديمي

  اإلسكندريةاإلسكندرية  جامعةجامعة
 نرمين عونى محمد محمد  ..د

Doi :  
 مقدمة:

يعتبػػػاللتحات ػػػمؽلبمااال اػػػةلتاوماعيػػػةلاطػػػفىلاياػػػةلف م ػػػاةل ػػػ ل يػػػمىلتاطػػػ  لل
 ماوماعةلاي تلاوالدلاؤ  ةلتعايايةلتقفـلبتزفيدلتاط  لبماعاـلفتااعال ةل    لل

تػػ لتاعػػ لدفالتلاماػػمل ػػ لت ػػفيفلبػػؿلتعتبػػاللاػػفلأاػػـلبياػػمتلتاتامىػػؿلتحوتاػػمى لفتا
شاصػػػيةلتاطماػػػ حل يصػػػم  لتاتقػػػمؿلتاطماػػػ لاػػػفلتااال اػػػةلتا مافيػػػةلإاػػػ لتااال اػػػةل
تاوماعيةلاوافىةلافلتااتطابمتلتأل مديايةلفتحوتامىيػةلتاوديػدىلباػمليػدليزيػدلاػفل

لصعفبمتلتاتفت ؽلتأل مديا لادىلتاط  ح
فلغيػػاللتااتفت ػػؽللف اػػؾل ماطماػػ لتااتفت ػػؽلتيومبيػػمليتفيػػ لتااوػػمبلبدالوػػةلأ بػػاللاػػ

يوعاهلي اؾلطاليقمليقفدهلاااومبلأاملتااظالىلتا ػابيةلاييػاللتااتفت ػؽلتوعاػهلأيػؿليػدالىل
ل(Dumas,2010)ىا لتآلدتءلتأل مديا ل

فيعتبػػػاللتاتفت ػػػؽلتأل ػػػمديا لااطماػػػ ل ػػػ لتاوماعػػػةلاػػػفلأيػػػفىلتااؤشػػػالتتلتااتعاقػػػةل
فالهلبماالضػػػػملبماصػػػػ ةلتااا ػػػػيةلل يػػػػطلإفلتقبػػػػؿلتاطماػػػػ لاػػػػ لااوػػػػفلتاوػػػػماع لفشػػػػع

فتحالتيمبلىفلافىيةل يمتهلتاوماعيةلياع سلبمإليوم لىا لتاتمويتهلفيوعاػهلأ  ػالل
ل(0222)ىفتطؼلشف تللت تامحلحايمءلبالتاوهلتاوماعيةلافلتاطابةلغياللاتفت قيفل

 املياع لتاتا ياللامفالتءلتااعال ػ لدفالت لاياػم لف عػمح ل ػ لتاعاايػةلتاتالبفيػةللف اػؾل
اػػيفلاػػفلتطػػفياللاطػػةلىاايػػـل ػػ لأ اػػمايـل ػػـلتات اػػؿل ييػػملاػػفلاػػ ؿلتا ػػيفلتااتعا

فتقفيايملل املي يؿلىايةلتصدتاللتأل  مـلتااؤيتهلفاقمالاةلفتقفيـلت ػتعدتدلتااػتعاـل
ااقيمـلب اشطةلأاالىلفيوعؿلتااتعاـلأ  اللتدالت ملح عماهلفادىلت  يالامل ػ لتآلاػاليفل

 (Costa&Kallick,2001)ف  لتابياةلتات ليعيشل ييمل
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ظػ لتاتا يػاللاػمفالتءلتااعال ػ لبماتاػمـل بيػالل ػ لتا ػافتتلتألايػالىلألاايتػهلفاقدل 
 ػػ لت  ػػيفلطاليقػػةلتا يػػاللتااتعااػػيفلل يػػفليزيػػدلاػػفلفىػػ لتااتعااػػيفلااػػمليدال ػػفاهل
ل ماطماػػػ لتاػػػ ىليا ػػػاللتا يػػػالتلاػػػمفالتءلاعال يػػػملىاػػػدامليفتوػػػهلاشػػػ اةلأ اػػػمءلتاافيػػػؼل

ادىلتاتقدـل املياظـلاطفتتلتاتعايا لفيقفـلبتفايدلتأل  ماللفياططلفياقدلفيالتي ل
 ػػػؿلتااشػػػ  تلفيضػػػ لأاماػػػهلايػػػمالتتلاتعػػػددىلفيقػػػيـل ػػػؿلاايػػػملفياتػػػماللتأل ضػػػؿل

ل(5100عبد الناصر الجراح،عالء عبيدات ،فب اؾلي ففلتا يالهلااتوم)
 ياػػػمؾللفيعػػػدلتاتا يػػػاللاػػػمفالتءلتااعال ػػػ لفت ػػػدتلاػػػفلتات فياػػػمتلتااعال يػػػةلتااياػػػةل

 ػػػػماتعاـلأصػػػػبكليتضػػػػافل  اػػػػفلتاوفتاػػػػ للى يػػػػةلبػػػػيفلتاػػػػتعاـلفاػػػػمفالتءلتااعال ػػػػةلل
ل(لل5112عماد عمى ،مصطفى الحارونى،تااعال يةلفامفالتءلتااعال يةلحللللللللل)

اػػػ  لىملماتعاـلت  لايامل Learning Engagementؾلحايامفيعتبػػػاللت
للت صياػػـلفبتعؾلحايامتُيابئللراقصياػػدىلتات  ل عا لاػػدالابلتااومت  ليػػم لاي ال

  لاػػػػدالاتاػػػػدفتـلتىا لتظبػػػػةلوااااػػػطلت  اهلُيابئلبيػػػػدلابعتاػػػػدىلاتاملىا لتاطابػػػةللأ
 ةػػػػػػػػ ادالاتلناجلراتافتيا لدأل متلفاتكيفت

 Furrer; Marchand & Kinderman, 2008) (Skinner,  
للبشكدىلصةلا  تامراااػػػػػػدييـلتلماتعاتلl  لاياملناااياكي اػػػػػملأفلتاطابػػػػػػةلت

 ةل  لالاااشمصلر لمايلر وتتاػػػػػػػػػػػػػػـللفااعتضيملر ليعػػػػػػػػػػػػػػػاتدىلتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػااتلنالر بأ
 لػػػػػػػػػ تااعاػػػػػـللفلليبلنىاةلادتةلػػػػػػبع يفلوػػػػػػيتاتعاػػػػػـلاأ املللاصايةلشػػػػػطةلتألات

 Baker; Clark, Maier) لػػػػػػػػػػػػػػىااـلأت صيافلويكأفل لػػػيويتللاتواعػػ هلتاءلوػػػػػض
& Viger, 2008) 

لمشكمة البحث:
فتاؿلتات لتؤ اللىا لت قيقهليعدلتايامؾلتااتعاـل  لآدتءلايمـلتاتعاـلافلأاـلتاع

ااعديػػدلاػػفلتألاػػدتؼلتاتعايايػػةلتاااشػػفدىلللفاقػػدل ظػػ ل ػػافؾلتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـل
بماتاػػمـلتاعديػػدلاػػفلتادالت ػػمتلتألوابيػػةل ػػ لا مفاػػةلااعال ػػةل يايػػةلييم ػػهلفى يتػػهل
ببعضلتااتييالتتلتألاالىل  لتابايةلتاتعايايةلللأاملىاػ لا ػتفىلتادالت ػمتلتاعالبيػةل

ضفعلتإلايامؾل  لتاتعاـلبماتاػمـلتابػم  يفلىاػ لتاػالغـلاػفلأاايتػهلفحل اـلي ظلافل
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 يامل  لتااال اةلتاوماعيةلل يطليعتباللتاطما لأفلتادالت ػةلتاوماعيػةلتاتاػؼلىػفل
تادالت ةل  لاالت ؿلتاتعايـلاميبؿلتاوماع ل يطلإاهليدليقض لفيتػهلدففلتالتيػ لأفل

تل ػػػ لايميػػػةلتااصػػػؿل ضػػػفاللااا مضػػػالتتلفتحىتاػػػمدلىاػػػ لتااااصػػػمتلفتااالتوعػػػم
تادالت ػػػ للل اػػػمليفتوػػػهلتاطػػػ  لأ اػػػمءلتاتقػػػمايـلاػػػفلتااال اػػػةلتا مافيػػػةلإاػػػ لتااال اػػػةل
تاوماعيػػةلصػػعفبمتلتتعاػػؽلبتػػفت قيـلاػػ لتا يػػمىلتاوديػػدىلااػػمليػػدليػػؤدىل ػػ لبعػػضل
تا محتلإا لىدـلتفت ؽلأ مديا لللا اؾلت مفؿلتادالت ةلتا مايةلدالت ةلتاع يةلبػيفل

تعاـلب  دلافتتجلتاتعاـلتااعال يةلتااتا اةل  لايمالتتلتاتا يػاللت اف لتإلايامؾل  لتا
اػػمفالتءلتااعال ػػ لف ػػ اؾلى يتػػهلب  ػػدلاػػفتتجلتاػػتعاـلتا اعال يػػةلتااتا اػػةل ػػ لتاتفت ػػؽل

لتأل مديا ح
لاامل بؽليا فلصيمغةلاش اةلتاب طلتا ما ل  لتا ؤتؿلتاالاي  لتاتما :

ا ػػػببيةلتاابمشػػػالىلفغيػػػاللاػػػؿليا ػػػفلتاتفصػػػؿلإاػػػ لااػػػف جلباػػػما ليا ػػػاللتاع يػػػةلت-1
تاابمشالىلفتا ايةلبيفلتإلايامؾل  لتاتعاـلللفايمالتتلتاتا ياللامفالتءلتااعال  للل
 فلتاتفت ؽلتأل مديا لادىلىياةلافلط  ل ايةلتاتالبيةلوماعةلتإل  ادالية؟

لفيتاالعلافلا تلتا ؤتؿلتاالايسلتأل ااةلتااالىيةلتاتماية:ل
اقػػػػػالالتتلتادالت ػػػػػيةلللأىضػػػػػمءلاياػػػػػةلاػػػػؿلتفوػػػػػدلتػػػػػ  يالتتلااتفت ػػػػػؽلتأل ػػػػمديا ل)لتا

 تاتداليسل(لىا لايمالتتلتاتا ياللامفالتءلتااعال  لادىلىياةلتادالت ة؟
اػػػػؿلتفوػػػػػدلتػػػػػ  يالتتلااتفت ػػػػػؽلتأل ػػػػمديا ل)لتااقػػػػػالالتتلتادالت ػػػػػيةلللأىضػػػػػمءلاياػػػػػةل

 تاتداليسل(لىا لتإلايامؾل  لتاتعاـلادىلىياةلتادالت ة؟
ىا لتإلايامؾل  لتاتعاـلاػدىلاؿلتفودلت  يالتتلاايمالتتلتاتا ياللامفالتءلتااعال  ل

لىياةلتادالت ة؟
اػػػؿليا ػػػفلتاتابػػػؤلبااػػػف جلباػػػما لااع يػػػمتلتا ػػػببيةلبػػػيفلتإلاياػػػمؾل ػػػ لتاػػػتعاـللل

لفايمالتتلتاتا ياللامفالتءلتااعال  لفتاتفت ؽلتأل مديا لادىلىياةلتادالت ة؟ل
 أهداف البحث:

لي ع لتاب طلتا ما لإا لت قيؽلتألادتؼلتآلتية:



 نرمين عونى محمد محمد  ..د  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  كاديميكاديمياأل األ   والتوافقوالتوافق  التعممالتعمم  فىفى  االنهماكاالنهماك  بينبين  السببيةالسببية  لمعالقاتلمعالقات  بنائيبنائي  نموذجنموذج
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02                                                           DDooii  :: 10.12816/0051203 

اابمشػػػػػالىلفغيػػػػػاللتاابمشػػػػػالىلفتا ايػػػػػةلااتفت ػػػػػؽلتأل ػػػػػمديا لتاتعػػػػػالؼلىاػػػػػ لتآل ػػػػػماللت-1
)تااقػالالتتلتادالت ػػيةلللأىضػػمءلاياػػةلتاتػداليس(لىاػػ لايػػمالتتلتاتا يػػاللاػػمفالتءل

لتااعال  لادىلىياةلافلط  ل ايةلتاتالبيةلوماعةلتإل  اداليةح
ت تشػػمؼلتآل ػػماللتاابمشػػالىلفغيػػاللتاابمشػػالىلفتا ايػػةلااتفت ػػؽلتأل ػػمديا ل)لتااقػػالالتتل-0

أىضمءلاياةلتاتداليس(لىا لتإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـلاػدىلىياػةلاػفلتادالت يةللل
 ط  ل ايةلتاتالبيةلوماعةلتإل  اداليةح

تاتعػػالؼلىاػػ لتآل ػػماللتاابمشػػالىلفغيػػاللتاابمشػػالىلفتا ايػػةلااتا يػػاللاػػمفالتءلتااعال ػػ ل-3
ىاػػػػ لتإلاياػػػػمؾل ػػػػ لتاػػػػتعاـلاػػػػدىلىياػػػػةلاػػػػفلطػػػػ  ل ايػػػػةلتاتالبيػػػػةلوماعػػػػةل

 تإل  اداليةح
 ػبب ليا ػاللتاع يػةلبػيفلتإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـلف ػؿللتاتفصؿلإاػ لااػف جلباػما -4

افلتاتا ياللامفالتءلتااعال  لفتات يؼلتأل ػمديا لاػدىلىياػةلاػفلطػ  ل ايػةل
 تاتالبيةلوماعةلتإل  اداليةح

اا ػػػياللتاع يػػػمتلتا ػػػببيةلبػػػيفلتإلاياػػػمؾل ػػػ لتاػػػتعاـلفتاتا يػػػاللاػػػمفالتءلتااعال ػػػ ل-5
لفتات يؼلتأل مديا 

 أهمية البحث:
 لأاايتػهلاػفلأاايػةلف دت ػةلتااتييػالتتلتاتػ لتامفاتيػملفيا ػفلي تادلتاب طلتا ما

لت ديدلأاايةلتاب طل  لتااقمطلتاتمايةل:
يتامفؿلا تلتاب طلافضفىم لايام لافلافضفىمتلىاـلااسلتاتعاـلفاػفل(1

تإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـل   ػػدلتاافضػػفىمتلتااػػؤ الىل ػػ لتابايػػةلتاتعايايػػةللف ػػ اؾل
 تاتفت ؽلتأل مديا لحلاتامفاهللتاعفتاؿلتااؤ الىل  لت قيؽ

 املي مفؿلتاب طلتافصفؿلاااف جلباما ل بب ليالبطلبيفلتإلايامؾل  ل(0
تاتعاـلفتاتا يالامفالتءلتااعال ػ ل   ػدلاػفتتجلتاػتعاـلتااعال يػةلفتاتفت ػؽلتأل ػمديا ل
   ػػػػدلاػػػػفتتجلتاػػػػتعاـلتا اعال يػػػػةلفتاتبػػػػماللاػػػػ تلتاااػػػػف جلبم ػػػػتادتـلتأل ػػػػماي ل

 تإل صمايةلتااام بةح
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 ػػػطلايػػػمالتتلتاتا يػػػاللاػػػملفالتءلتااعال ػػػ لفاػػػ لاػػػفلتاايػػػمالتتليتاػػػمفؿلتاب(3
 تااياةلفتات ليو لتإلاتامـلبيملامصةل  لاال اةلتاتعايـلتاوماع ح

 اػػػػملتالوػػػػ لأاايػػػػةلتاب ػػػػطلااػػػػدالىلتادالت ػػػػمتلتاعالبيػػػػةلتاتػػػػ لتامفاػػػػتل(4
لافضفعلتإلايامؾل  لتاتعاـلفى يتهلبمااتييالتتلتألاالى

 مصطمحات البحث:
 :  Learning Engagementاإلنهماك فى التعمم : 

تعال ػػػػهلتابم  ػػػػةلب اػػػػهلدالوػػػػةلتاشػػػػيمؿلتاطماػػػػ لبمألاشػػػػطةلتااتعاقػػػػةلبػػػػماتعاـلدتاػػػػؿل
تاا مضػػػػالىلفتاتػػػػ لت ػػػػػمىدهلىاػػػػ لتعزيػػػػػزلااالوػػػػمتلتاػػػػتعاـلتااتفيعػػػػػةلفي ػػػػففلاػػػػػ تل
تحاشػػػػيمؿلاعال يم)فيشػػػػاؿل فاػػػػهلاا ػػػػالتلامد ػػػػملفيػػػػمدالتلىاػػػػ لبػػػػ ؿلتاويػػػػدلفت ػػػػتادتـل

فتا زاػػػةلحاوػػػمزلف يػػػـلتح  ػػػماللتااعقػػػدىلفتتقػػػمفلتح ػػػتالتتيويمتلتااعال يػػػةلتاااتااػػػةل
تاايمـلتاصعبة(لأفل اف يمل)لاػفلاػ ؿلتااشػمال ةلبامىايػةل ػ لتألاشػطةلتأل مديايػةل
تا زاةلات صيؿلااالومتلتاتعاـلتاويدى(لأفلتااعمايمل)لافلاػ ؿلتاتامىػؿلبميومبيػةل

لعاؿلفتاتعاـل(ا لتااعاايفلفتحيالتفلدتاؿلتاا مضالىلبامليدىـلالغبةلتااتعاـل  لتا
 :Metacognitive Thinking التفكير ماوراء المعرفى :

فيعػػالؼلب اػػهلاػػفلفىػػ لتااػػالدلتاػػ تت لبعاايمتػػهلتااعال يػػةللفباماػػهلتااعال ػػ للافظاػػم ل
اػػػػ تلتاػػػػفى ل ػػػػ لإدتالىلاػػػػ هلتاعاايػػػػمتللاػػػػفلاػػػػ ؿلت ػػػػتادتـلايػػػػمالتتل:لتاتاطػػػػيطلل

تيويمتلتاا ااػةللفُيعب ػاللىاػػهلفتااالتيبػةللفتاتقػفيـللفتتاػػم لتاقػالتالتتللفتاتيػماللتح ػػتالت
بم ػػتومبمتلتاطابػػةلىاػػ ل قػػالتتلتاصػػفالىلتااعالبػػةلااقيػػمسلتاتا يػػاللاػػملفالتءلتااعال ػػ ل

لفتاا  فبةلفيشتاؿلىا لتاايمالتتلتاتماية:
:لفُيعبػػػػاللىايػػػػملبم ػػػػتومبمتلتاطابػػػػةل ػػػػفؿليػػػػدالتيـلىاػػػػ لايػػػػمالىلتاظػػػػيـلتااعال ػػػػة (1

دتالىلتااعافاػػمتللفتاتقيػػيـللفتاا  ػػفبةلاػػفل اػػ ؿلتاػػدالومتلتاتػػ لتاتاطػػيطللفتا
ل صؿلىاييملتاطما لىا لتااقالتتلتااتعاقةلبي تلتابعدح

:لفُيعباللىايملبم تومبمتلتاطابةل فؿلاعػال تيـلتاتقالياليػةلللتااعال ةلايمالىلاعال ة (0
فتإلوالتايػػػةللفتاشػػػالطيةللفتاا  ػػػفبةلاػػػفلاػػػ ؿلتاػػػدالومتلتاتػػػ ل صػػػؿلىاييػػػمل



 نرمين عونى محمد محمد  ..د  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  كاديميكاديمياأل األ   والتوافقوالتوافق  التعممالتعمم  فىفى  االنهماكاالنهماك  بينبين  السببيةالسببية  لمعالقاتلمعالقات  بنائيبنائي  نموذجنموذج
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لتاطما لىا لتااقالتتلتااتعاقةلبي تلتابعدح
:لفُيعبػػػاللىايػػػملبم ػػػتومبمتلتاطابػػػةل ػػػفؿليػػػدالتيـلىاػػػ للةلتااعال ػػػةايػػػمالىلاعماوػػػ (3

ت ػػػػتادتـلتح ػػػػتالتتيويمتللفتاايػػػػمالتتل ػػػػ لإدتالىلتااعافاػػػػمتللفتاا  ػػػػفبةلاػػػػفل
ا ؿلتادالومتلتات ل صؿلىاييملتاطماػ لىاػ لتااقػالتتلتااتعاقػةلبيػ تلتابعػدحل

ل(ل152:ل0211)لىبدلتاامصاللتاوالتبلللى ءلتاديفلىبيدتتلل
 : Academic Adjustment ديمى:التوافق األكا

فتعال هلتابم  ةلب اهلدالوةلتقبؿلتاطما لابياتهلتأل مديايةلباملتشػااهلاػفلاقػالالتتل
دالت ػػيةلفزاػػ ءلفأىضػػمءلاياػػةلتػػداليسللفأاظاػػةلفاػػفتاكلباػػملي ػػمىدهلىاػػ لتاشػػعفالل

لبمحاتامءلفتاالضملىفلبياتهلتأل مديايةحل
 اإلطار النظرى:

 ning engagementlearأوال :اإلنهماك في التعمم :
تاتاػػتلتاب ػػفطلتاتالبفيػػةلتاااتااػػةلبػػماتعالؼلىاػػ لتاعفتاػػؿلتاتػػ لتزيػػدلاػػفل مىايػػةل
تاطػػػػ  لدتاػػػػؿلتاصػػػػؼلفاػػػػفل ػػػػـلت ػػػػمىدلىاػػػػ لزيػػػػمدىلت صػػػػيايـلفيعتبػػػػاللإاياػػػػمؾل
تاطػػػػ  ل ػػػػ لتاػػػػتعاـلاػػػػفلتااػػػػمتجلتاا ػػػػتيدؼلاقمبػػػػؿلت ػػػػتيمايـلفتااػػػػمايـلا اشػػػػطةل

عاـل ػػػػػ لتابدتيػػػػةلبزيػػػػػمدىلتات صػػػػػيؿلتاادال ػػػػيةللفاقػػػػػدتالتبطلاصػػػػطاكلتإلاياػػػػػمؾلبػػػػمات
تادالت ػػ لفتااشػػمىاللتإليومبيػػةلفتاشػػعفاللبمحاتاػػمءلاػػدىلتات ايػػ لفا ػػفلتألفلتصػػبكل
تإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلاػػالتبطلبزيػػمدىليػػدالىلتات ايػػ لىاػػ لتعاػػـل يايػػةلتاػػتعاـللأفل يػػؼل

 يصب فتلاتعاايفلادىلتا يمىلح
اػ لأفلتات ايػ لإل ( Skinner & Belmont , 1993,572)فيػدلأشػمالل ػؿلاػفل

تاػػػ يفلياا ػػػػففل ػػػػافؾلتإلاياػػػػمؾل ػػػػ لتاػػػػتعاـليظيػػػػالففل ػػػػاف ملتاتزتايػػػػملأىاػػػػ لا ػػػػفل
تألاشطةلتاتعايايةلفتايمايملفلأايـليػمداليفلىاػ لتاتيػماللتألاشػطةلتاتػ لتتام ػ لاػ ل
يدالتتيـلف امءتتيـل امليبػ اففلويػفداـلاػفلأوػؿلإتاػمـلتاايػمـلتااف اػةلتاػييـلللاػ تل

تإلاياػػػمؾل ػػػ لتاػػتعاـلىاػػػ لتاػػهلتا ػػػافؾلتاا  ػػػظلل(Brophy ,1983)فيػػدلىػػػالؼل
اااتعاـلا ؿلىاايةلتاتعاـل مااشمال ةل  لتألاشطةلأفلتافيتلتاا تيالؽل ػ لتاوػمزل



 51025102  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––السابع السابع   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  االنسانيةاالنسانيةالدراسات التربوية و الدراسات التربوية و   مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                     02 

بػػيفلتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلل (Connell& Wellborn ,1991)تاايػػمـللبيااػػملايػػزل
لفىػدـلتإلاياػػمؾل ػ لتاػػتعاـللل يػطليشػػياللتإلاياػمؾل ػػ لتاػتعاـلإاػػ ل ػافؾلتإلشػػتالتؾ
تحيومب ل  لتألاشطةلتاتعايايةلفافتويػةلتات ػديمتلتاتػ لتقمباػهلأ اػمءلىاايػةلتاػتعاـل
للبيااػػمليشػػيالل ػػافؾلىػػدـلتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلإاػػ لىػػدـلتاا مفاػػةلتاوػػمدىلفتاااػػؿل

ح لفتح ت  ـلب يفاةلاااشمىاللتا ابيةل مايض لفتااـف
لبػػػيفلتإلاياػػػمؾل ػػػ ل(Newmann ,Wehlage&Lamborn ,1992) اػػمل ػػػالؽل

تاػػتعاـلفتادت عيػػةل يػػطلأشػػمالفتلإاػػ لأفلتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلفتادت عيػػةليع ػػسلتامىػػؿل
تاطماػ لاػ لتا ػيمؽلتاتعاياػ لأهلإاياػمؾلتاطماػ ل ػ لشػيئلاػمل) ماايػمـلفتألاشػػطةل
فتاع يمتلحححح(لفحليا فل صؿلتإلايامؾل  لتاتعاـلىفلتابياةل يػطلتفلتإلاياػمؾل

وػػػػفدىل ػػػػ لتابياػػػػةلتاصػػػػايةلللبيااػػػػملتػػػػالتبطل ػػػػ لتاػػػػتعاـلاػػػػفلت ػػػػتومبةلاااتييػػػػالتتلتاافل
لتادت عيةلبمابايةلتادتاايةلاااتعاـلح

تإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـلىاػ لتاػهلىاايػةلاا ػيةلتتضػافلل (Mark ,2000 )فىػالؼل
تحاتبػػػػػػػػػمهلفتاويػػػػػػػػػفدلتااب فاػػػػػػػػػةلاػػػػػػػػػفلتاطػػػػػػػػػ  لاػػػػػػػػػ ؿلىاايػػػػػػػػػةلتعاايػػػػػػػػػـللبيااػػػػػػػػػمل

يتضػافلوفتاػ لتطمالتلتىتبالل يهلأفلتإلايامؾل (Fredricks ,etal, 2004,62)فض 
 ػػ طلتألفؿلاػػفلتاوماػػ لتا ػػاف  لفيشػػياللتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـل ػػاف يملىاػػ لتتبػػمعل
تاقفتىػػدلفاعػػميياللتااصػػؿلفتابعػػدلىػػفلتا ػػاف يمتلتا ػػياةل ػػ لتااصػػؿلللفتا ػػما لاػػفل
تاوما للتحااعما لفيقصدلبمإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـلتااعمايػملتاػ لالدفدلتااعػؿلتحااعمايػةل

فتحاتاػمـلفتاقاػؽلفتاااػؿل ػفتءل ػمفل اػؾلاااػدالسلأفللااط  لدتاػؿلتاصػؼل ػمااالب
تاادال ػػةلبشػػ ؿلىػػمـلللفتا ماػػطلاػػفلتاوماػػ لتااعال ػػ لفيقصػػدلبمإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـل
اعال يػػػػملتااالفاػػػػةل ػػػػ ل ػػػػؿلتااشػػػػ  تلفتاضػػػػيؿلتاايػػػػمـلتاصػػػػعبةلفافتويػػػػةلتااشػػػػؿل
بإيومبيػةلللفت ػػدفتلىاػػ لتفلاػػ هلتاوفتاػػ لغيػاللااعزاػػةلىػػفلبعضػػيملتاػػبعضلفا ايػػمل

بيفلافىيفلافلتإلايامؾلل(Klem& Connell, 2004)تامىؿلا تااللح املايزلل  
تألفؿلاػػفلتإلاياػػمؾلتاا ػػػتااللفيشػػتاؿلىاػػػ لىاايػػمتل ػػػاف يةلفاعال يػػةلفتااعمايػػػةلل
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فتاافعلتا ما لافلتإلايامؾلافلت تومبةلتاطما لاافيؼلتات دىلفتصالتالهلىا ل اػهل
لتحا  م ل  ل ماةلتااشؿحفت تادتـلتاتا ياللتح تالتتيو لاقمبؿلاامال ةل افؾل

تإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـلب اػهل صػاللتاطماػ لحاتبماػهل (Hart etal, 2011)فىػالؼل
ا ػػػػ لي ػػػػتوي لبامىايػػػػةلابياػػػػةلتاػػػػتعاـلتاا يطػػػػةللفشػػػػعفاللتاطماػػػػ لتحيوػػػػمب لتوػػػػمهل
ادال تهلفتعااهلفتيالتاهلفادال يهلل املأ دلىا لأفل يػـلإاياػمؾلتاطػ  ل ػ لتاػتعاـل

جلتاتعاـللتااالغفبةلفتا دلافلافتتجلتاتعاـلغياللتااالغػف ليدلي مىدلىا لتدىيـلافتت
تفلتإلاياػمؾليػدليعاػ لتااشػمال ةل ػ لل (Newton & Newton ,2011) ييػملفيالىل

 دطلاعيفلا ؿلتادالسلللفتاتاؼلادىلفافىيةلتااشمال ةلف قملااشػاصلفاا ػدطللل
ل اػػػػملتاػػػػهليػػػػدليعاػػػػ لتاايػػػػؿلا  ػػػػتومبةلبطػػػػالؽلاعياػػػػةلا  ػػػػدتطلتااتعاقػػػػةلبػػػػماعاـلل
ل مإلايامؾلبمااعا لتألفؿليعا ل عؿلاعيفلللف  لتا ما لافلتتومهلتفلايؿلاااعؿح

أفلااػمؾلى يػةلطالديػةلبػػيفلل(Dahlgren & Oberg,2001) اػملت ػدتلدالت ػةل
إايامؾلتاط  ل  لأاشطةلتاتعاـلفتاتامايـلفت تاتمىيـلبي هلتألاشطةللفتفصػاتل

مؾل ػػػ لتاػػػتعاـلإيومبيػػػملاػػػ لتاػػػ لتالتبػػػمطلتإلاياػػػل(Fredricks etal ,2010)دالت ػػػةل
 Ahlfedt)تات صػيؿلتادالت ػ لف ػػابيملاػ لتات ػال لاػػفلتادالت ػةل املت بتػتلدالت ػػةل

etal,2005)تفلتاطػػ  ل ػػ لتاصػػافؼلتاعايػػملفتاصػػافؼلتأليػػؿلىػػددتلت  ػػاللإايام ػػملل
  لتاتعاـلاػفلطػ  لتااالت ػؿلتألفاػ لللف ػ اؾل مإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـلاػفلت ػدلتاػـل

لتالبفيففلحتألادتؼلتات لتفتوهلتا
تفلتإلايامؾل  لتاتعاـلي ػمىدلىاػ لل(Stupans etal,2010) املتفصاتلدالت ةل

ت ييؿلتعاـلتااامايـلتاوديدىلفتاصعبةلدففلتا موةلتا لت تادتـلف ماؿلت افافويةل
 , Dunleary etal)اتقداػةل اػملي ػػمىدلىاػ لت  ػيفلااالوػػمتلتاػتعاـللفتفصػؿل

تظػػمـل ضػػفاللتاطػػ  لفا ػػتفىلتاويػػدلتاػػ لى يػػةلتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلفتال(2012
تااب فؿلافلتات اي لدتاؿلتاصؼلفتاشػعفاللتحيوػمب لا ػفلتافتوػ لتااازاػ لفتدتاػهل

ل  لفيتهلفتتاماهح
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با ػػػػصلتػػػػ  ياللتاتيػػػػماللل(Flowerday& Shell ,2015) اػػػػمليماػػػػتلدالت ػػػػةل
تحاتاماػمتلتاافيايػةلىاػ لتإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـلفتتوماػمتلتات ايػ ل تاافضفىمتلف

أظيالتلتادالت ةلتفلتحاتاماػمتلتاافيايػةلايػملتػ  ياللابمشػالليػفىلىاػ ل ػؿلاػفلفاقدل
تإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلفتتوماػػمتلتات ايػػ لللبيااػػملتاتيػػماللتاافضػػفعلاػػهلتػػ  ياللابمشػػالل
ىا لتحاتامامتلتاافيايةلفت  ياللغياللابمشاللىا لتإلايامؾل  لتاػتعاـلللفتظيػالتل

يوعايػػـلت  ػػاللإيومبيػػةل ػػ لتاافيػػؼلتادالت ػػةلتفلتاتيػػماللتاطػػ  لاافضػػفىمتلتاػػتعاـل
تاػػ ل  ػػصل يػػؼليػػؤ الل(Timastsuk&Jaanila ,2015)تاتعاياػػ للفاػػد تلدالت ػػةل

تا ػافؾلتاتعاياػ لاااتعااػػيفل ػ لإاياػػمؾلتاطػ  ل ػػ لتاػتعاـلفتفصػػاتلتادالت ػةلتاػػ ل
تفلأ اف لتاتداليسلتااتفتزفليػؤدىلتاػ لازيػدلاػفلإاياػمؾلتات ايػ ل ػ لتاػتعاـلت  ػالل

لتاقماـلىا لايااهلتاتعاـحلافلأ اف لتاتداليس
 Academic Adjustment :ثانيا :التوافق األكاديمى

ظيػػػاللاصػػػطاكلتات يػػػؼل ػػػ لىاػػػـلتأل يػػػمءلبعػػػدلظيػػػفاللاظاليػػػةلتاتطػػػفاللاػػػدتالففل
لإاػػ لأفلتا ػػمافلتا ػػ ليعاػػؿلىاػػ لتاافتءاػػةلبػػيفلاا ػػهلفتاعػػماـل فيشػػياللاػػ تلتااايػػـف

 يفتفلل–تا  ل)إا مفللتا ىليعيشل يهلافلأوؿلتابقمءلأىلتاهليشاؿلت يؼلتا ماف
 (5111)فوزى خميل،ا لتابياةلتاامديةلابمتل(ل–

 ـلت تادـلىاـلتاااسلاصطاكلتات يػؼلفا اػهلت ػتبداهلباصػطاكلتاتفت ػؽلفتاػ ىل
)مايسة يدؿلىا لصالتعلتحا مفلاا امظلىا لبقماهل  لبياتهلتحوتامىيةلفتاايزيقيةل

 (5115النيال،
لبيفاػفو  يعاػ لصػالتعلتا ػمافلتا ػ لىافاػمللأىلأفلاصطاكلتات يػؼلاػفلاايػـف

ليقتصػػالل ػػ لت ػػتادتاهلىاػػ ل اػػفلتوػػؿلتابقػػمءلللبيااػػملاصػػطاكلتاتفت ػػؽلاػػفلاايػػـف
لتابم  ةلبم تادتـلاصطاكلتاتفت ؽلتأل مديا حل لتحا مفل قطلا اؾل تاتـز

(لأفلتاتفت ػؽلتأل ػمديا لتإليوػمب لااطماػ ليظيػالل1983فيشياللوباليؿلاف ػ لل)
اطماػػ لااوماعػػةللفالغبتػػهل ػػ لتادالت ػػةلفافتصػػاتيملل ػ لاظػػمااللاتعػػددىلا ػػؿلا بػػةلت

فشػػػػعفالهلبتقػػػػدياللتاادال ػػػػيفلاػػػػهللفتاع يػػػػمتلتاطيبػػػػهلتاتػػػػ لتالبطػػػػهلب يالتاػػػػهلفادال ػػػػيهل
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لفتااشمال ةلتاصايةل  لتااشمطللفتاومزتتلتافتوبمتل  لافىػداملللفت تػالتـلتاقػفتايفل
فىػةللفتألاظاهلفتاافتظبةلىا ل ضفاللتاا مضالتتلفتااشػمال ةل ػ لتااشػمطمتلتااتا

(لأفلتاطما لي ففلاتفت قملأ مديايػملىاػداملي ػففل ػ ل1996فيالىلالشمدلتاداايفالى)
 ماةلالضملىفلتاومزهلتأل مديا لا لالضملتااؤ  ػةلتاتعايايػةلىاػهل ػفتءل ػ لأدتاػهل
تأل ػػػػػػػػػمديا لأفل ػػػػػػػػػ لى يمتػػػػػػػػػهلاػػػػػػػػػ لادال ػػػػػػػػػيهلفزا اػػػػػػػػػهلفتاعػػػػػػػػػماايفلبمااؤ  ػػػػػػػػػةل

لتادالت  لا :لتاتعايايةلفاامؾل   ةلتتومامتلالاي ةل  لتاتفت ؽ
تحتوػػمهلتااػػالدى:لفيعاػػ لتشػػبمعل موػػمتلتااػػالدلتاتػػ لت يالاػػملدفت عػػهل ػػفتءلت ماػػتل (1

 موػػػةلىضػػػفيةلأـلتوتامىيػػػةلفتاتفت ػػػؽليعاػػػ لتااالفاػػػةل ػػػ لافتويػػػةلتاظػػػالفؼل
تااتييالىلفا لىاايةلديامايةلا تاالىلل مااالدلتااتفت ؽلافلتا ىلي تطي لتيييالل

الطلأفلت ػػػففلتاع يػػػةلاػػػ لى يػػػةلدفت عػػهلأفلتيييػػػاللبياتػػػهلأفلتإل اػػػيفلاعػػػملبشػػػ
 تتامؽلفايسل اطح

تحتوػػمهلتحوتاػػمى :لفيعاػػ لا ػػميالىلتااوتاػػ لفتاافت قػػةلىاػػ لاعػػمييالهلفأاامطػػهل (0
تا ػػػػمادىلفأصػػػػ م لاػػػػػ تلتإلتوػػػػمهلااطػػػػػفتلبػػػػيفلاصػػػػػطاكلتاتفت ػػػػؽلفاصػػػػػطاكل
تاا ػػػميالىل ػػػمااالدلتااتفت ػػػؽلاػػػفلتاػػػ ىلي ػػػتادـلابالالتتػػػهلا ػػػ ليتعػػػالؼلفيصػػػدالل

 اعتقدتتلف افؾلتاوامىةحأ  ماهلف قملأل  مـلفل
تحتوػػػمهلتات ػػػماا ل:لفيعاػػػ لتاافتءاػػػةلبػػػيفل موػػػمتلتااػػػالدلفاطماػػػ لتابياػػػةل يػػػ ل (3

ىاايػػػةلاال بػػػةلبػػػيفلىاصػػػاليفلأ م ػػػييفلياػػػ  فلطال ػػػ لاتصػػػؿلأ ػػػداـلتااػػػالدل
فتتومامتػػػػػػػهلفدفت عػػػػػػػهلفآاماػػػػػػػهلفالغبمتػػػػػػػهلف مايياػػػػػػػملتابياػػػػػػػةلبا فامتػػػػػػػهلتاامديػػػػػػػةل

فافتصامتلفاػملتتا ػؿلىايػهلاػفللفتحوتامىيةلفتاقيايةلفاملياا هلافلضفتبط
لىفتاؽلفالفتدعح

(لتاتفت ػؽلتأل ػمديا لأاػهلتاا صػاةل1998فُيعالؼلز اليملتاشالبيا لفاوي لبااقيػه)
تاايمايةلااع يةلتإليومبيهلتابامءىلبيفلتاتااي لافلويػةلفا يطػهلتاادال ػ لاػفلويػةل
ؾلأاػػالىلفتاتػػ لت ػػيـل ػػ لتقداػػهلفااماػػهلتاعااػػ لفتااا ػػ لتاملبي ػػاللالفبػػالتلفل ػػيالل

(ل يعال ػػمفلتاتفت ػػؽلتأل ػػمديا لب اػػهل ماػػةلتبػػدفل ػػ لتاعاايػػةلتادياماي يػػةل0220يفااػػد)
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لبيػػملتاطماػػػ لتاوػػػماع لح ػػػتيعم لاػػفتدلتادالت ػػػةلفتااوػػػمبل ييػػػمل تاا ػػتاالىلتاتػػػ ليقػػػـف
لبياػػػهلفبػػػيفلتابياػػػةلتاوماعيػػةلللفا فامتيػػػملتأل م ػػػيةلفاػػػ لتأل ػػػمت ىل فت قيػػؽلتاتػػػفتـؤ

تا قم يػػػػػػةلفتااليمضػػػػػػيةلفاػػػػػػفتدلتادالت ػػػػػػةلفت ػػػػػػاف لفتاػػػػػػزا ءلفتألاشػػػػػػطةلتإلوتامىيػػػػػػةلفل
لتات صيؿلتادالت  ح

(لتاػػهليػػدالىلتااػػالدلىاػػ لت ػػفيفلى يػػمتل0224بيااػػمليػػالىلصػػ بلتاػػديفلتاعااليػػة)
ُاالضػػيهلاػػ لأ ػػمت تهلفزا اػػهلفتطػػفياللبياتػػهلتاوماعيػػةلباػػمليتامشػػ لاػػ ل مومتػػهللل

 لزا اػهل يفليدالىلتاطما لىاػ لت قيػؽل موػمتاللتحوتامىيػةلاػفلاػ ؿلى يمتػهلاػ
فت مت تهلفتاوماعهلفتدتالتتيملللفاػفلاػ ؿلا ػمااتهل ػ لأاػفتفللتااشػمطلتحوتاػمى ل
تاوػماع لبشػػ ؿليػػؤ الل ػػ لصػػ تهلتااا ػيةلفت مااػػهلتإلوتامى لفيعال ػػهلا اػػدليم ػػـل

(لب اهلاومبلتااالدل  لتااؤ  متلتاتعايايةلفتااافلتا فىلاعال يملفتوتامىيمل0224)
ااشػػػػ  تلتادؤت ػػػػيةلا ػػػػؿلضػػػػعؼلتا صػػػػيؿلف ػػػػ اؾلتات صػػػػيؿلتااام ػػػػ لللف ػػػػؿلت

لتادالت  ح
(لب اػػػهلُ  ػػػفلت يػػػؼلتااػػػالدلاػػػ لااييػػػالتتلدالت ػػػتهل0229 اػػػملىال ػػػهل ماػػػؿل تاػػػف)

فبياتػػػػػػػهلتادالت ػػػػػػػيةل ع يتػػػػػػػهلبػػػػػػػمااعاايفلفتاػػػػػػػزا ءلللفتاااػػػػػػػم لتاادال ػػػػػػػ لللفاظػػػػػػػـل
(ل0210تإلات مامتلللفتااقالالتتلفتاااماجلتادالت ػيةلفغيالاملفىال تػهل اػمفلىطػم ل)

ؽلتاطما لا لتاوفلتاوماع لتوتامىيملفشاصيملفتااعمايملفأ مديايملللفا تلب اهلتفت 
تاتفت ػؽلي ػففلبعػدلتات ميػػهلبماوماعػةلأفلأىلاؤ  ػةلااتعاػػيـلتاعػما لفيتضػافلتاقػػدالىل

لىا لتاظيـلفت قيؽلتألادتؼلفتاشعفاللبمإلاتامءلح
لفتح بل(0213فتالىلامويةلبفلتازتفىل) ا ومـلاهليدالىلتاتااي لىا لت قيؽلتات ـؤ

اػػ لزا اػػهلفأ ػػمت تهلفاػػ لتااػػفتدلتادالت ػػيةللفيظيػػالل اػػؾل ػػ ل ػػاف هلاػػهلزا اػػهلفل
أ ػػػػػمت تهلف ػػػػػ اؾلبموتيػػػػػمدهلفافتظبتػػػػػهل ػػػػػ لتادالت ػػػػػةل اػػػػػملىال ػػػػػهلا اػػػػػدلا ػػػػػالسللل

(لب اػهلتا ػافؾلتا ػفىلااطماػ ل ػ لافتويػةلتااشػػ  تل0214فت ػامىيؿلبػفلااياػة)
قيقيملافلا ؿلإيماةلى يػمتلتاامشاةلىفلتشبمعل مومتهلتااا يةلفتإلوتامىيةلفت 
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توتامىيػػػػةلباػػػػمءىلاػػػػ لزا اػػػػهلفادال ػػػػيهلفادال ػػػػتهلللفا ػػػػمااتهلتااعماػػػػةل ػػػػ لتاػػػػفتفل
لتااشمطلتاادال  لفتإلوتامى لفتا قم  لفتااليمض ح

(لأفلااػػػػػمؾلى يػػػػػةلبػػػػػيفلتاتفت ػػػػػؽل0222فتفصػػػػػاتلدالت ػػػػػةلىفتطػػػػػؼلشػػػػػف تل)
فوػدلى يػةلبػيفلتأل مديا لفتا بمتلتإلااعما لادىلطما لتاتاصصلتاعااػ لبيااػملت

تاتفت ػػػؽلتادالت ػػػ لفتا اميػػػةلتاشاصػػػيةلاػػػدىلطمابػػػمتلتاتاصػػػصلتألدبػػػ لللفحلتفوػػػدل
 الفؽلدتاةلات  ياللاتييالتتلتاتاصصلفتاعااللفا مفلتا  فلىا لتاتفت ؽلتادالت  لل

(لأفلتاطابػػػػةل فىلتات صػػػػيؿلتااالتاػػػػ لأ  ػػػػالل(Sexena,2005فاقػػػػدلتفصػػػػاتلدالت ػػػػةل
ضلىاػػػ لبعػػػدلتاتفت ػػػؽلتأل ػػػمديا لفبعػػػدلتفت قػػػملاػػػفلتاطابػػػةل فىلتات صػػػيؿلتااػػػااا

لتاص ةلتااا يةلفبعدلتات يؼلتابيا ح
(لإا لاقمالاةلتاقػدالىلىاػ لتاتفت ػؽلتادالت ػ ل0226بيااملاد تلدالت ةلزيمدلبال مت)

بيفلتاطمابمتلتااتزفومتلفغياللتااتزفومتلفاعال ةلت  ياللبعضلتااتييالتتل  لا تل
ملبػػػػيفلدالوػػػػمتلتاطمابػػػػمتلتاتفت ػػػػؽلفتفصػػػػاتلإاػػػػ لأاػػػػهلتفوػػػػدل ػػػػالفؽللدتاػػػػةلت صػػػػماي

تااتزفوػػػمتلفغبػػػاللتااتزفوػػػمتل ػػػ لتاقػػػدالىلىاػػػ لتاتفت ػػػؽلبصػػػماكلتااتزفوػػػمتلفيالىل
(لأاػػهلتفوػػدلى يػػةلتالتبمطيػػةلافوبػػةلبػػيفلتف يػػدلتاػػ تتلفتات يػػؼل0229 ماػػؿل تاػػف)

تأل ػػمديا للل  ااػػملزتدتلدالوػػةلتات يػػؼلتأل ػػمديا لاػػدىلتاطابػػةلزتدتلدالوػػةلتف يػػدل
لتا تتلادييـلفتاع سلص يكح

(لتاػػػػ لىػػػػدـلفوػػػػفدل ػػػػالفؽلدتاػػػػةل0212فاقػػػػدلتفصػػػػاتلدالت ػػػػةلا اػػػػدلباػػػػ لاماػػػػد)
ت صػػػمايمل ػػػ لتاتفت ػػػؽلتأل ػػػمديا لتعػػػزىلاوػػػاسلتاطماػػػ لأفلتاا ػػػتفىلتادالت ػػػ لأفل
تاتامىؿلبيايـللفيفودلتالتبمطلدتؿلت صػمايملبػيفلتاتفت ػؽلتأل ػمديا لفتا اػمءىلتا تتيػةل

 ػػػػػػػمديا لاطػػػػػػػػ  لتاتابػػػػػػػؤلبػػػػػػػماتفت ؽلتحCazan(2012)تاعماػػػػػػػةلف مفاتلدالت ػػػػػػػةل
تاوماعػةللفتفصػػاتلتاػػ لأفلت ػػتالتتيويمتلتاػػتعاـلتااػػاظـل تتيػػمللللفتا اػػمءىلتاتعايايػػةل
تا تتيػػةلفياػػؽلتحاتبػػماللاػػ لااباػػمتلااتفت ػػػؽلتأل ػػمديا لف ػػمفلأ  ػػاللاػػ هلتاااباػػػمتل

(ل0213ت تالتتيويمتلتاتاظيـلامفالتءلتااعال  لل اػملتفصػاتلدالت ػةلىاػالتءلتاعبيػدى)
لطيةلدتاةلت صمايملبيفلتاتا ياللتإليومب لفتاتفت ؽلتادالت  لحإا لفوفدلى يةلتالتبم
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(لتا لاعال ةلتاا ػمااةل0213بيااملاد تلدالت ةلغما لتابدتاليفلفل عمدلغيطل)
تااشػػتال ةلفتاا ػػبيةلا  ػػماي لتافتاديػػةلفأ ػػماي لتايفيػػةلفتاتفت ػػؽلتأل ػػمديا لبما اػػمءىل

ا ػػػػمااةلاشػػػػتال ةلتا تتيػػػػةلتأل مديايػػػػةلاػػػػدىلطابػػػػةلتاوماعػػػػةلفتفصػػػػاتلإاػػػػ لفوػػػػفدل
فاي بيةل تتلدحاةلت صػمايةلااتييػالتتلتادالت ػةلتاا ػتقاةلباتييػالتتلتادالت ػةلتاتمبعػةل
لل اػػػػملتفصػػػػاتلإاػػػػ لفوػػػػدفدليػػػػدالىلتابؤيػػػػةل تتلدحاػػػػةلت صػػػػمايةلح ػػػػاف لتاتاشػػػػاةل
تافتاديةلتادياقالتط لفأ اف لتايفيةلتااعافاػمت لللفأ ػاف لتحاتػزتـلبمايفيػةلفتاتفت ػؽل

تا تتيػػػةلتأل مديايػػػةللف شػػػاتلدالت ػػػةلا اػػػدلا ػػػالسلفت ػػػامىيؿللتأل ػػػمديا لبما اػػػمءى
(لأفلااػػػمؾلتالتبػػػمطلدتؿلت صػػػمايملبػػػيفلا ػػػتفىلتا موػػػمتلتحالشػػػمديةل0214ااياػػةل)

لفتاتفت ؽلتادالت  لففوفدل الفؽل  لتاتفت ؽلتادالت  لتالو لااتيياللتاواسح
 Metacognition Thinkingثالثا : التفكير ماوراء المعرفى: 

ففل  لتالواةلا تلتااايفـلامبيفلتاتا يالل فؽلتااعال  لفتاتا ياللتاتاؼلتابم  للل
لتابم  ػةل ػ ل امفالتءلتااعال  لفتاتا ياللاملبعػدلتااعال ػةلفتاتا يػاللايتػملاعال ػ لف ػتاتـز

لا تلتاب طلبتالواةلتاتا ياللامفالتءلتااعال  ح
لاػمفالتءلتااعال ػةل(ل (Flavell,1979فيعدل افلالفتدلىاػـلتاػااسلتاػ يفلتاػمفافتلاايػـف
ياللإاػػ لأاػػهليػػدالىلتااػػالدلىاػػ لتاتا يػػالل ػػ لىاايػػمتلتاتا يػػاللتاامصػػةلبػػهل يػػ للفيشػػ

(لب ايػػمل1999 ت ػػ لوػػالفتفلللاعال ػػةلتااػػالدلاعاايمتػػهلتااعال يػػةللفيػػدلىال ػػهل ػػتيالابالجل)
ىاايػػػمتلتو ػػػـلفظياتيػػػملتاتاطػػػيطلفتااالتيبػػػةلفتاتقيػػػيـلألدتءلتااػػػالدل ػػػ ل ػػػؿلتااشػػػ اةل

التتلتاتا ياللتاااتااةلتاعماػةل ػ ل ػؿلفا لايمالتتلتااي يةلاياتيملتفويهلفتدتالىلايم
لتااش اةلفا لأ دلأاـلا فامتلتآلدتءلتا   لأفلاعماوةلتااعافامتح

ب اػػػهلفىػػػ لتااػػػالدلتاػػػ تت لبعاايمتػػػهلل(Schraw& Dennison,1994) اػػػملىال ػػػهل
تااعال يػػةلفباماػػهلتااعال ػػ لللافظاػػملاػػ تلتاػػفى ل ػػ لإدتالىلاػػ هلتاعاايػػمتللاػػفلاػػ ؿل

تااالتيبػػػػػػػةلللتاتقػػػػػػػفيـلفتتاػػػػػػػم لتاقػػػػػػػالتالتتلفا ػػػػػػػتادتـللت ػػػػػػػتادتـلايػػػػػػػمالتتلتاتاطػػػػػػػيطلل
أفلايػمالتتلل (Hamilton & Ghatala ,1994)تإل ػتالتتيويمتلتاا ااةلفاقػدلأفضػكل

تاتا يػػاللاػػمفالتءلتااعال ػػ لتتضػػافلاػػفىيفلاػػفلتاعاايػػمتلفاػػ لاعال ػػةلتااػػالدلااصػػمدالهل
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اتػػػ لتااعال يػػػةلفاػػػدىلاام ػػػبتيملاافيػػػؼلتاػػػتعاـلللفتا ػػػما لىاايػػػمتلتاتاظػػػيـلتاػػػ تت لت
لي تادايملتااتعاـل ماتاطيطلفتاا صلفتاضبطلفتاتقفيـح

أفلتاتا يػاللاػمفالتءلتااعال ػ ليبػدألل (Shraw & Moshman ,1995)بيااػملتفصػؿل
) ت ػ لوػالفتفلافل ػفلتاطافاػةلفي ػتاالل ػ لىاػاللتااالتاقػةلفاػملبعػدامللفاقػدلىال يػمل

ب ايػػػػػملايػػػػػمالتتلاعقػػػػػدىلاػػػػػفلأاػػػػػـلا فاػػػػػمتلتا ػػػػػافؾلتاػػػػػ   ل ػػػػػ لاعماوػػػػػةلل(1999ل
ااعافامتلفتقفـلباياةلتا يطالىلىا لوايػ لأاشػطةلتاتا يػاللتاافوػهلا ػؿلتااشػ اةلت

لفت تادتـلتااالدلاقدالتتهلتااعال يةلبامىايةل ػ لافتويػةلاتطابػمتلاياػةلتاتا يػاللفاػ ل
ب اػهلامي ػدطل ػ لتاقشػالىلل (Costa& Kallick,2003)يمباػةلااااػفلفتاتطػفيالللفيعال ػهل

شػػياللإاػػػ لاقػػدالتاملىاػػ لاعال ػػةلاػػملاعػػػالؼلتادامغيػػةلااميوعايػػملامصػػيةلتا ػػمايةلفت
فاػمحلاعػالؼلللل اػملتشػياللإاػ ليػػدالتاملىاػ لتاتاطػيطلتإل ػتالتتيو لاػفلأوػؿلتاتػػمجل
تااعافامتلتا زاةلاافتويةلتاافتيؼلتات لافتوييملللف ػ اؾلاػفلتاػفى لبػمااطفتتل

ل (Livingston ,2003)شػمالأفللفتإل ػتالتتيويمتلتاا ػتاداةل ػ لىاايػةل ػؿلتااشػ اةل
لشياللإا لأاشطةلتاتا ياللتاعايملتات لي يطاللبيملتااالدلىا لىاايمتهلتااعال يةحب ايملت

ـــرحمن عـــدس ا يوســـف قطـــامى ،  اػػػملىال ػػػهل ـــد ال ب اػػػهلتاػػػفى لبعاايػػػةلل(5112)عب
لتاتا ياللىادلتاومزلايامتلاعياةلفافل ـلت تادتـلا تلتافى لاضبطلاماقفـلبهح

اػػػ لتألاايػػػةلتاتالبفيػػػةلىل(5112)فـــوزى الشـــربينى ، عفـــت الطنـــاوى ،فأ ػػػدتلدالت ػػػةل
ااتا يػػػاللاػػػمفالتءلتااعال ػػػ لا ػػػؿلتاايػػػةلتاقػػػدالىلاػػػدىلتااػػػتعاـلىاػػػ لتحاتقػػػمءلفتاتوديػػػدل
فتحبت ماللفافتويػةلتا ػـلتااعال ػ لتاات ػمالعلللفتا ػيفلتااتعااػيفلاػفلتفايػدلتأل  ػمالل
تإلبدتىيػػػػػػػةلفتاايػػػػػػػةلتاتا يػػػػػػػاللتااميػػػػػػػدلللفتحبت ػػػػػػػمالىلف اػػػػػػػؾلاتيوػػػػػػػةلاػػػػػػػفى لتااػػػػػػػتعاـل

ماػػػػؿلاػػػػ لتااعال ػػػػةلفيدالتػػػػهلىاػػػػ لت ػػػػتادتايمل ػػػػ لافتيػػػػؼلتاػػػػتعاـلبم ػػػػتالتتيويمتلتاتع
تاااتااػػػػػػػػػةلفا ػػػػػػػػػمىدىلتااتعااػػػػػػػػػيفلىاػػػػػػػػػ لتاػػػػػػػػػت  ـل ػػػػػػػػػ لتا يػػػػػػػػػالاـلليااػػػػػػػػػملىال ػػػػػػػػػهل

(Guss&Wiley,2007) ب اػػهلتاتا يػػاللتاػػ تت لاااػػالدلللباػػملي ػػاكلاػػهلبػػمات  ـل ػػ لل
ىمدىلبامايملفتدتءلدفالل عمؿل  لتاتعاـلف ػؿلتااشػ  تللفلتفصػا تلأ  مالهلتا تتيةلفتا

(لتاػػ لفوػػفدلى يػػةلتالتبمطيػػةلافوبػػةلبػػيفلتات صػػيؿل5112ولالمــدنىلفاطمــةدالت ػػةل)
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تادالت ػػ لفايػػمالتتلتاتا يػػاللاػػمفالتءلتااعال ػػ لف ػػ اؾلفوػػفدلى يػػةلبػػيفل عمايػػةلتاػػ تتل
لفامفالتءلتااعال ةح

ل5112جيهــان موســـى ،فىال تيػػم) (لب ايػػملاوافىػػةلاػػفلتاايػػػمالتتلتاعايػػملتاتػػ لتقػػػـف
ياشػيؿلتااػالدل ػ لافيػؼل ػؿلتااشػ اةلأفلتتاػم ليػالتالللبإدتالىلاشمطمتلتاتا ياللىادام

فيدلصااتل  ل  طل امتلالاي يةلاػ لتاتاطػيطلفتااالتيبػةلفتاتقيػيـلفتضػـل ػؿل اػةل
لىددتلافلتاايمالتتلتااالىيةح

(لب ايػػملاوافىػػةلاػػفلتاقػػدالتتل5112ســممان الحربــى و مــاهر صــبرى ،  اػػملىال يػػمل)
اياػمتلتاب ػيطةلفتااعقػدىلفتتطاػ لتات لتزفدلتااتعاايفلب  ػماي لااتا يػاللحاوػمزلتا

ييػػػػمايـلبػػػػماتاطيطلفتاتاظػػػػيـلفتاتيػػػػماللتإل ػػػػتالتتيويمتلتااام ػػػػبةلفتااالتيبػػػػةلفتاتقػػػػفيـل
(لإاػػ لفوػػفدلأ ػػالل5100عبــد الناصــر الجــراح، عــالء عبيــدات ،تا تت لفتفصػػاتلدالت ػػةل)

 فلدحاةلت صمايةل  لا تفىلتاتا يػاللاػمفالتءلتااعال ػ لفبعػدىلاعماوػةلتااعافاػمتل
تااعال ػػػةلُيعػػػزىلااوػػػاسلاصػػػماكلتإلاػػػمطلللف ػػػ اؾلفوػػػفدل ػػػالفؽل تتلدحاػػػهلفتاظػػػيـل

أ صػػمايةل ػػ لا ػػتفىلتاتا يػػاللاػػمفالتءلتااعال ػػ ل ػػ لتألبعػػمدلتا   ػػةليعػػزىلاات صػػيؿل
تادالت  لفاصماكل فىلتات صيؿلتااالتاػ لللفىػدـلفوػفدلأ ػال ىلدحاػهلت صػمايةل ػ ل

لصحا تفىلتاتا ياللامفالتءلتااعال  ليعزىلا اةلتادالت ةلفتاتاص
(لىػفلا ػتفىلتا موػػةل5100فـراس الحمـورى اأحمـد أبـو مـ  ،فاقػدل شػاتلدالت ػةل)

إا لتااعال ةلفتاتا ياللامفالتءلتااعال  لادىلطابػةلتاب ػمافاليفسلفتفصػاتلإاػ لأفلأفل
ا ػػػػتفىلتا موػػػػةلااتا يػػػػاللتااعال ػػػػ لاالتاعػػػػةلللف ػػػػ اؾلفوػػػػفدلى يػػػػةلطالديػػػػةلدتاػػػػةل

لا ياللاملفالتءلتااعال  حت صمايملبيفلا تفىلتا موةلإا لتااعال ةلفا تفىلتات
(ل عال فاػػملب ايػػملىاايػػةل5105خالــد الخــو الــدة ،جعفــر الربايعــة و بشــار الســميم ، أاػػمل)

 اايػػػةلا فاػػػةلاػػػفلاوافىػػػةلاػػػفلتاايػػػمالتتل ػػػماتاطيطلفتااالتيبػػػةلفتاػػػت  ـلفتاتقػػػفيـل
فتشػػياللإاػػ لتااامال ػػمتلتا اايػػةلتاتػػ لي ػػتادايملتااػػالدلبيػػدؼلتاظػػيـلأ  ػػمالهلف يايػػةل

اايويػػػةلفتاعاػػػؿلىاػػػ لاالتيبػػػةلاػػػ هلتأل  ػػػماللاػػػفلأوػػػؿلتاػػػت  ـلبيػػػمللتالتيبيػػػملبطاليقػػػة
لفتصدتاللأ  مـل فؿلامتـلتتام هلافليالتالتتح



 نرمين عونى محمد محمد  ..د  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  كاديميكاديمياأل األ   والتوافقوالتوافق  التعممالتعمم  فىفى  االنهماكاالنهماك  بينبين  السببيةالسببية  لمعالقاتلمعالقات  بنائيبنائي  نموذجنموذج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22                                                           DDooii  :: 10.12816/0051203 

(لب ايػملفىػ لتااػتعاـلتااتا ػؿل ػ ل ػافؾل  ػ ل5105خالد عبد القـادر، املىال يػمل)
ىاػػػدلاعماوػػػةلتااعافاػػػمتلفتا ػػػيطالىلىاػػػ لوايػػػ لاشػػػمطمتلتاتا يػػػاللتاافويػػػهلا ػػػؿل

(لبيفلايػمالتتلتاتا يػاللفتاػتعاـل يػطل  ػالتل5105حمدى،مريم األاش اةلاملفالبطتل)
أايػػػملايػػػمالتتلتاتا يػػػاللتاتػػػ لي ػػػتادايملتااػػػالدلأ اػػػمءلىاايػػػةلتاػػػتعاـلف اػػػؾلاػػػفلاػػػ ؿل
تاتاطػػيطلفتااالتيبػػةلفتاتقػػفيـلايػػ تلتااشػػمطلفييػػدؼلتاػػ لتفويػػهلتعااػػهلايصػػؿلبػػهلإاػػ ل

بيعػةل(لتاػ لتاػهلحتاتاػؼلط5102عقيل بن ساسي ،أىا لا تفىللفتفصاتلدالت ػةل)
تاع يػػةلبػػيفلتاتا يػػاللاػػمفالتءلتااعال ػػ لفتاػػ  مءلتاعػػمـلتات  ػػملدتحلبػػمات ؼلتاوػػاسل

لف  اؾلبمات ؼلا تفىلتات صيؿلتادالت  ل)االتا ل/ىمدىلللىمدى/ااااض(ح
(لب ايػػملاوافىػػةلاػػفلتاايػػمالتتلتشػػاؿلتاتاطػػيطللل5102إبــراهيم جبيمــى ،فىال يػػمل)

اطابػػةليبػؿلتاتػػمويـلاابالاويػػمتلتاتعايايػػةلفتااالتيبػةلفتاػػت  ـلللفتاتقػػفيـلتاتػ ليطبقيػػملت
ف  لأ اماهلفبعدهلف اؾلافلا ؿلتات مؤؿلتا تت ل  ل ؿلاال اةللفيدلاد تلدالت ةل

Nafez Abed Bukaier,2014) لإاػ لييػػمسلا ػػتفىل ػ لاػػفلتاتا يػػاللاػػمفالتءلل)
تااعال ػػػ لفايػػػمالتتل ػػػؿلتااشػػػ اةلف شػػػاتلتادالت ػػػةلىػػػفلا ػػػتفىلىػػػمؿلاػػػفلتاتا يػػػالل

فا تفىلاتف طلافلايػمالتتل ػؿلتااشػ اةللل اػملتفصػاتلتادالت ػةلامفالتءلتااعال  ل
لإا ليدالىلايمالتتلامفالتءلتااعال ةلىا لتاتابؤلبايمالتتل ؿلتااش اةلح

(لتا لتاتعالؼلىا لا ػتفىلتاتا يػاللاػملفالتءل5102لؤى حسن ، املاد تلدالت ةل)
تااعال ػػ لاػػدىلطابػػةل ايػػةلتاتالبيػػةلفاػػدىلتاػػت ؼلاػػ تلتاا ػػتفىلبػػمات ؼلاتييػػالىل

 اةلتادالت ػيةلفتات صػيؿلتادالت ػ لللفتفصػاتلإاػ لتاػهلحلتفوػدل ػالفؽل تتلدحاػةلتا
ت صػػػػػمايةل ػػػػػ لا ػػػػػتفىلتاتا يػػػػػاللاػػػػػملفالتءلتااعال ػػػػػ لف ػػػػػؽلاتييػػػػػاللتا ػػػػػاةلتادالت ػػػػػيةل

لفتات صيؿلتادالت  ح
ايمراتلاػػػػػتلتاموااظػػػػػاللتاتػػػػػ ل(لوويمتلا0211) اليػػػػػدىلياػػػػػمزللاقػػػػػدلااصػػػػػتول

ل  لتاودفؿلتاتما   لءلتااعالاملوراتاتا يالل
 مهارات التفكير ما وراء المعرفى: (0دول )ج

 مهارات التفكير ما وراء المعرفى العمماء
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 مهارات التفكير ما وراء المعرفى العمماء
ااتيمرلإ تراتيويةلل–تألاػػػػػػػػػدتؼلىا :ت ديدلؿل:وليشاتاتاطػػػػػػػػػيطلل تالابالج

ت ديدلطرقلل-تاصػػػػػعفبمتت ديدلل-تاتػػػػػداؿترتيبلىاايمتل–تاتاايػػػػػ ل
لتاتابؤلبمااتماجحلل-تاصعفبمتاواويةل

تا اػػػمظلل-تحاتاػػػمـلبمايػػػدؼىا لإبقمءلؿلتشا:ولتااالتيبػػػةللفتاػػػت  ـل
يت ققلادفلتػػػػػػػػػ لاعر ةلال-ؿلتاعاايػػػػػػػػمتلأفلتااطػػػػػػػػفتتلىا لت ا 
ااتيمرلل-اعال ػػػػػةلاتػػػػػ ليوػػػػػ لتحاتقػػػػػمؿلإاػػػػػ لتاعاايػػػػػةلتاتمايػػػػػة رى لل

ىا لتاتيا لاعر ةلكيايةللل-تاصعفبمتاكتشمفللل-تاعاايةلتاا ااة
لتاصعفبمتلحللل

ل-تا  ػػػػػـلت قػػػػػؽلتايػػػػػدؼدىللتقييملال-ىا ل:للؿل:ولتشاتاتقيػػػػػيـل
ادىلا ااةتأل ػماي لتاتػ لتقييمللل-ولكاميتيمتااتماجلىا لديةلتا  ـل

لتقييـل عمايةلتااطةحل-ت تادات
وتعا لر ملتااعال يػةللاموراءلتاعاايمتل:وا لىاايةلانلتاتاطيطلل(1987بميال)

ولتاشػػػػػػػاصلل يقوملبيملتاتاطػػػػػػػيطلاااياػػػػػػػةلتاتػػػػػػػ لصورةلا بقةلأول
تالتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ل-ت ديدلاإل تراتيويةلل-تايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼل:لت ديدلل-ىا ؿلتشا

ل–تاتابػػػػػػػػػػؤلبماصػػػػػػػػػػعفبمتلل–اح تاداملأفافيػػػػػػػػػػةللاح تراتيويمتلو قل
لتاصعفبمتللحىا لاذهلااتيا لت ديدلطرقل
ااياػػػػةلتااػػػػالتدلااداموهل  لاتااػػػػالدلا ػػػػيالل:ولتعا لارايبةلتااالتيبػػػػةل

  لكيايةلتاتا يػاللل-ف:لتاتا يال ػ لتايػدل-ىا ؿلتشال–ملبيملوللتاقيػم
ل-اػػػػػـليت قػػػػػؽألادافلاعر ةلأيلاألادافلت ققتلولأيلاايملت قيقلا

تاتمايػػةلإاػػ لةلاػػ لتااطػػفإاػػ لةلاألوؿلتااػػالدافلتااطػػفت ديدلات ل ياتق
ت ديػػػػػػػػػػػػػػػدل–ااتيمرلاإل تراتيويةلل–تايػػػػػػػػػػػػػػػدؼت قيقلاػػػػػػػػػػػػػػػ لإؿلأنليص

لاعال ةل يايةلتاتيا لىا لا هلتاصعفبمتحل–تاصعفبمتل
ادىلتقداهلدلىا لا توىلااومزهللولتااػػػال:ولتعا ل كملتاتقيػػػيـلل

:لتقييملادىلل-رةلىا لاميا تاايماذهلؿلوتشاتااياةللولاوم هل  ل
ادىلتقييـل–صدؽلتااتماجلىا لادىلص ةلوتا  ـللل-تايدؼت قيقل
–تاتياػػ لىاػػ لتاصػػعفبمتلحل  لتااوػػمتقييملادىلل–تألدفتتلاام بةل
لتىايةلتااطةلحلىا لادىل تا  ـل



 نرمين عونى محمد محمد  ..د  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  كاديميكاديمياأل األ   والتوافقوالتوافق  التعممالتعمم  فىفى  االنهماكاالنهماك  بينبين  السببيةالسببية  لمعالقاتلمعالقات  بنائيبنائي  نموذجنموذج
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 مهارات التفكير ما وراء المعرفى العمماء
اياػػاللفآاػػالففل

ل(1988)
يوظاهلانلىاايمتلأ امءلااػػػػػػػػػػمللدلالىػػػػػػػػػػ لتااػػػػػػػػػػوليعا لوتاػػػػػػػػػفى ل:ل

لل-ايػػػػػػدؼلتااياػػػػػػةدلتااػػػػػػال:لاعر ةلل-ىا ؿلويشااوتػػػػػػهلاااياػػػػػػةللاعم
تربطلبينلااع يػػػةلتاتػػػ لدلتااػػػالوى ل–تااياػػػةتتطابهلااػػػملدلتااػػػالوى ل
دلفىػ لتااػػالل-يوظاهلانلىاايمتلىقايةلتااػالدلااػػملوى للل-ؿلاألىام
قلتتعاتاتػػػػػػػػػػػػػػػػ ليوودل  لذاكرتهللانللاعر ةلوابراتهل مبقةلااػػػػػػػػػػػػػػػػمل

لااياةحبم
ؿلدلىا لارايبةلاا هلا ااػػػػػػػػػػػالايبةل:ولتعرفلب ايمليدرةلاتااػػػػػػػػػػػال

تعااهلبييةلااػػملول  صهلللولااتبمرلا توىلأدااهاوتػػهلاااياػػةلللاعم
لفلىا لاقمطليوتهلوضعاهتاتعال

رةلىا لاكت مبلولا تاداملولتطويرلتاقػػػػػػػػػػػػػػػد:ولتعا لتاتاظػػػػػػػػػػػػػػػيـل
ايملانل يمقلولتعايتاا ت ػػػبةلاتلولاحتومامتللاايػػػمالولالل ةتااعػػػال

ل يمقلآارا لإ
ولللويدراتهللولتاكيرهللدلإلدراكمتهتااالى ل:وليتعاقلبوى لتافلل(1990ا ل)

لا توىلااتبماه
ااتيمرلاح تراتيويمتلل–ل-:وليتعاقلبت ديدلاألادافلاتاطػػػػػػػػػيطلا
لل-تإل ػػػػػػػػػتادتـيةلاػػػػػػػػػفترتيبلاذهلاح تراتيويمتلو قلأولل-ااام ػػػػػػػػػبةا
قلولتاطػػػالت ديدلل-فتايػػػدلتعترضلت قيقاصػػػعفبمتلتاتػػػ للبماتابػػػؤلا
لبمتحلاصعفبوا طتيمل يتيابلىا لاذهلاؿلتات ل ماافا

  لكيايةلتاتا يػػاللل-تااياػػة  لأادافلاتا يػػالليبة:لولتتعاقلبمتااػػالت
بمتلاصػػػػػػعفت ديدلاااعاػػػػػػؿل بةلاااػػػػػػمااتيمرلاإل تراتيويةلال–ت قيقيمل

ىا لاذهلتاتياػػػػػػػػػػػػػ لاعر ةلكيايةلللل-تااياػػػػػػػػػػػػػةتعترضل يراتػػػػػػػػػػػػػ لا
لبمتحتاصعف
ل-اي لتاػػػففلباملت ققلااهل  لتايػػػداوعةل:ولتتضانلاقمراةلااػػالا

لتويعيمحبمات ل ققيملتات لاجلاقمالاةلتااتم
اػػـلا تاداتلولتاتػػ لاةل:ولتتعاقلبتص يكلاح تراتيويمتلااػػ ءا

لت فل عماةح
تاشػػػاصلاات كلل-تااشػػػ اةل:لت ديدللل-ىا لؿلوليشاتاتاطػػػيط:تفايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿل
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 مهارات التفكير ما وراء المعرفى العمماء
لات قيؽلتايدؼحاطةلل(1996فىبيدى)

اتهلتاشػػاصلاػػ ىا لل:ارايبةلؿلت (ل:ولتشاتااالتيبػػةل)تاػػت  ـلتاػػ ت
لفحلات قيقمايد

لإ تراتيويةلاعر يةل:ولتشا ىا لل:لووودلإ تراتيويةلاعر يةلؿ
لتاعقا لا ؿللتااش اةحطلتااشمايبةلااال

لتاكيرهحللاعاايمتلدلتااال:ولاولوى للولإدراكلتافى ل
1998  التف)

ل(
ل–ااياػػػػػػػػػةلىنلل:لطبيعةلاتمايػػػػػػػػػةلتا:ولتتضانلاأل ااةلتاتاطػػػػػػػػػيطل

تاتػػػػػػػ لي تمويػػػػػػػملاح تراتيويمتل-ت قيقهاػػػػػػػ لي ع لإتايػػػػػػػدؼلتاػػػػػػػ ىلل
لا ؿلتااش اةي تمويمللتاافتالدلتات ليتلولتافاقدارللل-تااالد

إزاءلتاشػػػػػػػػاصلياعاهللااػػػػػػػػمل:ل يملواضكلل-:ولتتضانلتااالتيبػػػػػػػػةل
اشاصلبإاكمنلااؿللل–فلتايدباوغللل-ؿلاااياةلاعا ال-تااياةل
لدي تإوراءلتع

اوكل ييملاتػػػ لاملاألوزاءلالل-ايػػدؼ:لباوغلال-:ولتتضانلتاتقيػػيـل
ؿلبعااهلبشكاقيػػػػمـلدلاااػػػػالىا لاؿلولال-ياوكل ييماتػػػػ لاػػػػـلولاااػػػػالدلا

لتااالىلتاقمداةحااتافل  ل
ل-اااشػػػػػػ اةلدلتااػػػػػػالىا لل:وى لبا توىل يملؿلل:ولتشااػػػػػػفى لال(0221ومام)

ؿلتااش  تل ل بقدرتهلىاىيهلو-دلباقمطليوتهلولضعاهلى لتااالو
لتا مبقةحدلبابراتهلتااال

بقةلح تاداايمل  لتا ػم ةلااعػال:لتاظيملا-ىا لؿل:ولتشاتاتاظيـل
ولؿلتاظيملاألىامل–تاظيملاح تراتيويمتلل–اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبيةلاوايفلل

لا ؿلتااش اةحيدةلتااططلتاودا قلا للاتتفاراتلتاقال
ا ػػػػػػػػػؿلاةلتااطػػػػػػػػػطلتاا ػػػػػػػػػتاد:لتقويمللل-ىا لؿلولتشاتاتقػػػػػػػػػفيـ:ل

لةحاااتمالتقويمل مىايةلاإل تراتيويةلالل-ةتااش ا
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 فروض البحث: 
 ػػػ لضػػػفءلتإلطػػػماللتااظػػػالىلفاتػػػماجلتادالت ػػػمتلتا ػػػمبقةلياتػػػالضلتاب ػػػطلتا ػػػما ل

لاميا :
تفوػػػدلتػػػ  يالتتلدتاػػػةلإ صػػػمايملااتفت ػػػؽلتأل ػػػمديا )تااقالالتتلتادالت ػػػيةللتاػػػزا ءلل (1

تااعال ػػ للأىضػػمءلاياػػةلتاتػػداليسلللتألاظاػػةلفتااػػفتاك(لىاػػ لتاتا يػػاللاػػملفالتء
 ادىلىياةلتاب طح

تفوػػػدلتػػػ  يالتتلدتاػػػةلإ صػػػمايملااتفت ػػػؽلتأل ػػػمديا )تااقالالتتلتادالت ػػػيةللتاػػػزا ءلل (0
أىضػػمءلاياػػةلتاتػػداليسلللتألاظاػػةلفتااػػفتاك(لىاػػ لتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلاػػدىل

 ىياةلتاب طح
تفودلتػ  يالتتلدتاػةلإ صػمايملااتا يػاللاػمفالتءلتااعال ػ لىاػ لتإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـل (3

لتاب طحادىلىياةل
 منهج البحث:

ت ػػتادـلتاب ػػطلتا ػػما لتااػػايجلشػػبهلتاتواليبػػ ل يػػطلت ػػتاداتلتابم  ػػةلأ ػػاف ل
ت ايؿلتاا ماللاتاتباللتاااف جلتااقتالبلاتفضيكلتاع يمتلتا ػببيةلبػيفلتااتييػالتتللل

(لأفلاػػ تلتاااػػف جلاػػيسلداػػي لىاػػ لتا ػػببيةل465للل0222ف اػػمليشػػياللصػػ بلاػػالتد)
 ػػ لاتييػػاللا ػػتقؿلتواليبيػػملفب ػػطلت ػػالهلىاػػ لاتييػػالللتااؤ ػػدىل ماامتوػػةلىػػفلتاػػت  ـ

تػػػمب للل اػػػملأاػػػهلأ  ػػػاللتقػػػداملاػػػفلأ ػػػاف لتإلالتبػػػمطلتاب ػػػيطلللاػػػ اؾل ػػػمااايجلشػػػبهل
تاتواليبػػ لاػػفل اقػػةلاتف ػػطةلبػػيفلتا ػػببيةلتاامتوػػةلاػػفلتادالت ػػةلتاتواليبيػػةلفتا ػػببيةل

لتاا تاتوةلافلتحالتبمطلتاب يط
 عينة البحث:

افلتااصماصلتا ي فاتاليةلألدفتتلتاب طلتا ما للتـلتاتيماللأ التدلىياةلتات قؽ
بطاليقػػةلىشػػفتايةلاػػفلطػػ  لتاااليػػةلتا مايػػةلاػػفلتاتاصصػػمتلتاعاايػػةلفلتألدبيػػةللل

(لإاػػمطلاػػفلتاتاصصػػمتل05(ل  ػػفاللل)05(لطماػػ لاػػايـل)52فت فاػتلتاعياػػةلاػػف)
لتاعاايةلفتألدبيةلافلط  ل ايةلتاتالبيةلوماعةلتإل  اداليةل
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أل م ػيةلبطاليقػةلىشػفتايةلاػفلطػ  لتاااليػةلتا مايػةلاػفلتـلتاتيماللىياةلتاب طلت
تاتاصصمتلتاعاايةل)ي ـلتا يايمء(لفتاتاصصمتلتألدبيةل)ي ـلىاـلتاااس(لب ايةل

ل(لتفزي لأ التدلتاعياةلفافتصامتيـل0تاتالبيةلوماعةلتإل  اداليةلللفيفضكلودفؿل)
 توزيع أفراد العينة ومواصفاتهم: ( 5جدول )

 نحراف المعيارىاإل  متوسط العمر العدد 
 30ح1 9ح02ل52ل  الللىاا 
 09ح1 8ح02ل52ل  اللأدب 
 33ح1 8ح02ل52لأا  لىاا 
 05ح1 7ح02ل52لأا  لأدب 

 أدوات البحث:
 مقياس اإلنهماك فى التعمم لطالب الجامعة) إعداد الباحثة(:.0

 وصف المقياس : 
لادؼلا تلتااقيمسلتا لييمسلتإلايامؾل  لتاتعاـلادىلط  لتاوماعة

تـلإىدتدلتإلاتبماللاػفلاػ ؿلتإلطػ علىاػ لتإلطػماللتااظػالىلتااػمصلبمإلاياػمؾل
 ػػػػ لتاػػػػتعاـلللف ػػػػ اؾلتادالت ػػػػمتلتا ػػػػمبقةل تتلتاصػػػػاةلبافضػػػػفعلتاب ػػػػطللل اػػػػملتػػػػـل

 Survey of studentsتإلطػ علىاػػ لىػػددلاػفلتإلاتبػػمالتتل ػػ لاػ تلتااوػػمؿلا ػػؿل

engagement (2005)  ,Student School engagement Survey(SSES)(2006)  ,

High school survey of students engagement(HSSSE)(2010) للاقيػػمسل
 National survey of student engagement(للل2102تحاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـل)

(NSSE)(2013)  

فيدلتـلت ديدللاايفـللتإلايامؾل  لتاتعاـلب اهلدالوػةلتاشػيمؿلتاطماػ لبمألاشػطةل
مضػػػػالىلفتاتػػػػ لت ػػػػمىدهلىاػػػػ لتعزيػػػػزلااالوػػػػمتلتاػػػػتعاـلتااتعاقػػػػةلبػػػػماتعاـلدتاػػػػؿلتاا 

تااتفيعػػةلفي ػػففلاػػ تلتحاشػػيمؿلاعال يم)فيشػػاؿل فاػػهلاا ػػالتلامد ػػملفيػػمدالتلىاػػ لبػػ ؿل
تاويػػدلفت ػػتادتـلتح ػػتالتتيويمتلتااعال يػػةلتاااتااػػةلفتا زاػػةلحاوػػمزلف يػػـلتح  ػػمالل

ةل ػػػػ لتااعقػػػػدىلفتتقػػػػمفلتاايػػػػمـلتاصػػػػعبة(لأفل ػػػػاف يمل)لاػػػػفلاػػػػ ؿلتااشػػػػمال ةلبامىايػػػػ
تألاشػػػطةلتأل مديايػػػةلتا زاػػػةلات صػػػيؿلااالوػػػمتلتاػػػتعاـلتاويػػػدى(لأفلتااعمايػػػمل)لاػػػفل
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اػػػ ؿلتاتامىػػػؿلبميومبيػػػةلاػػػ لتااعااػػػيفلفتحيػػػالتفلدتاػػػؿلتاا مضػػػالىلباػػػمليػػػدىـلالغبػػػةل
تااػػػتعاـل ػػػ لتاعاػػػؿلفتاػػػتعاـ(لفتػػػـلت ديػػػدلأبعػػػمدلتااقيػػػمسلف قػػػم لاطبيعػػػةلىياػػػةلتاب ػػػطل

ل   ةلأبعمدلفا ل:لفتايدؼلاايملللفي تفىلتااقيمسلىا ل
 14-1تإلايامؾلاعال يم:لتااقالتتلافل-1
ل05-15تإلايامؾل اف يم:لتااقالتتلافلل-0
لح34-06تإلايامؾلتااعمايمل:لتااقالتتلافلل-3

 طريقة تقدير درجة المقياس:
(لااػػالدىللفاػػفلاػػفلاػػفعلتاتقاليػػاللتاػػ تت ل يػػطليويػػ ل34ت ػػففلتااقيػػمسلاػػفل)ل

اػػفل:لدتااػػملللغمابػػملللأ يماػػملللاػػمدالتلللتاطػػ  ل ػػ لضػػفءلاقيػػمسلاام ػػ لتاتػػداليجل
أبػػػػػػػػػػػػػػدتل يػػػػػػػػػػػػػػطلتعطػػػػػػػػػػػػػػ لتاػػػػػػػػػػػػػػدالومتلتآلتيػػػػػػػػػػػػػػةلىاػػػػػػػػػػػػػػ لتاتالتيػػػػػػػػػػػػػػ لا  ػػػػػػػػػػػػػػتومبمتل

للفت ػػػػففلبػػػػ اؾلتادالوػػػػةلل1لل0للل3للل4للل5دتاام لغمابم لأ يمام لامدالت لأبػػػػدت ل ػػػػمآلت ل
ل(ح34(لفتادالوةلتاصيالىل)172تاعظا لا اتبمالل)
 صدق المقياس : 

ل(12)دلصيمغتهل  لصفالتهلتألفايػةلىاػ لىػددليماتلتابم  ةلبعالضلتااقيمسلبع
اػػفلتاا  اػػيفلتااتاصصػػيفل ػػ لىاػػـلتاػػااسلفتاصػػ ةلتااا ػػيةلفيػػدلتالتف ػػتلا ػػ ل

لػلل82تحتاػػػمؽلىاػػػ لااػػػالدتتلتإلاتبػػػماللاػػػملبػػػيفل)ل :ل(لفاػػػ لا ػػػ لاقبفاػػػةل122:
لااصدؽحل

 اإلتساق الداخمى لممقياس : 
وػةلتا ايػةلاابعػدلتاػ ىلتـل  م لاعما تلتحالتبمطلبيفلدالوةل ؿلااػالدىلفتاداللللل

(ليػػػػيـلاعػػػػما تلتحالتبػػػػمطلتاامصػػػػةلبػػػػماااالدتتل3تاتاػػػػ لإايػػػػهلللفيفضػػػػكلوػػػػدفؿل)
لفوايعيملدتؿلت صمايم ح
 قيم معامالت االرتباط الخاصة بالمفردات:  (2جدول )

 العبارات
معامــــــــــــــــــــــــل 

 العبارات  االرتباط
معامـــــــــــــــــــل 

 االرتباط
 ل611ح2 18 626ح2 1
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 العبارات
معامــــــــــــــــــــــــل 

 العبارات  االرتباط
معامـــــــــــــــــــل 

 االرتباط
 ل612ح2ل19 650ح2 0
 ل745ح2ل02 ل741ح2 3
 ل875ح2ل01 700ح2 4
 ل685ح2ل00 763ح2 5
 ل678ح2ل03 646ح2 6
 ل601ح2ل04 651ح2 7
 690ح2ل05 648ح2 8
 767ح2ل06 612ح2 9
 ل681ح2ل07 ل657ح2 12
 759ح2ل08 668ح2 11
 804ح2ل09 601ح2 10
 746ح2ل32 701ح2 13
 ل802ح2ل31 554ح2 14
 658ح2ل30 823ح2 15
 703ح2ل33 540ح2 16
 812ح2 34 ل612ح2 17

 اػػملتػػـل  ػػم لاعػػػما تلتحالتبػػمطلبػػيفلدالوػػمتلأبعػػػمدلتااقيػػمسلفتادالوػػةلتا ايػػػةل
ل(لييـلتاؾلتااعما ت4اااقيمسلللفيفضكلودفؿل)

معامالت ارتباط درجات أبعاد مقياس اإلنهماك فى التعمم لطالب : (2جدول ) 
 الجامعة  بالدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط االبعاد
 *751ح2 تإلايامؾلاعال يم
 *847ح2 تإلايامؾل اف يم
 *773ح2 تإلايامؾلتااعمايم

(لأفلييـلاعما تلتالتبمطلتألبعمدلبمادالوػةلتا ايػةلاااقيػمسل4يتضكلافلتاودفؿل)
لدتاةلإ صمايم لللاامليدؿلأفلتااقيمسليتات لبمت ميم لدتاايم ح



 نرمين عونى محمد محمد  ..د  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  كاديميكاديمياأل األ   والتوافقوالتوافق  التعممالتعمم  فىفى  االنهماكاالنهماك  بينبين  السببيةالسببية  لمعالقاتلمعالقات  بنائيبنائي  نموذجنموذج
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 ثبات المقياس : 
تا ايػػػػةلاػػػػهللتػػػػـل  ػػػػم لاعػػػػما تل بػػػػمتلأبعػػػػمدلتااقيػػػػمسلف ػػػػ اؾلتادالوػػػػةللللللل

ل(لييـلاعما تل بمتلتااقيمسح5بم تادتـلطاليقةلتاام الفابم لفيفضكلودفؿل)
 معامالت ثبات المحاور والدرجة الكمية:  (2جدول )

 قيمة كرونباخ الفا االبعاد
 601ح2 تإلايامؾلاعال يم
 715ح2 تإلايامؾل اف يم
 727ح2 تإلايامؾلتااعمايم

 705ح2 تا اية
لتااقيمسليتات لبدالوةلاقبفاةلافلتا بمتلحيتضكلافلتاودفؿلأفل

 اػمليماػػتلتابم  ػةلبإىػػمدىلتطبيػؽلاقيػػمسلتإلاياػمؾل ػػ لتاػتعاـلاطػػ  لتاوماعػػةللل
ىا لتاط  لبامصؿلزاا ليدالهلأ بفىيفللفتـل  م ليياػةلاعماػؿلتا بػمتلفبايػتل

لفا ليياةلاقبفاةلاا بمتل(876ح2)ل
 مقياس التوافق األكاديمى لطالب الجامعة) إعداد الباحثة(: -0

 وصف المقياس : 
لادؼلا تلتااقيمسلتا لييمسلتاتفت ؽلتأل مديا لادىلط  لتاوماعة

تػػـلإىػػدتدلتإلاتبػػماللاػػفلاػػ ؿلتإلطػػ علىاػػ لتإلطػػماللتااظػػالىلتااػػمصلبػػماتفت ؽل
 اػػػػملتػػػػـللتأل ػػػػمديا لللف ػػػػ اؾلتادالت ػػػػمتلتا ػػػػمبقةل تتلتاصػػػػاةلبافضػػػػفعلتاب ػػػػطلل

تإلط علىا لىددلافلتإلاتبمالتتل  لا تلتااومؿلا ؿل:لت تبيمفلتاتفت ػؽلتادالت ػ ل
تالواػةل:ل  ػيفلىبػدلتاعزيػزلتاػػداليا ل M. B. Youngmanاطابػةلتاوماعػةلإىػدتدل:

(لللت ػتبماةلتات يػؼلاا يػمىل0223(لللاقيمسلتاتفت ؽلتااا  لازيا لشقيالل)1998)
 (لللاقيػػمسلتاتفت ػػؽلتأل ػػمديا ل0224ىػػةل)تاوماعيػػةلا اػػدلتاال ػػفعلللأ اػػدلتاقالتالل

kJean ,D (2010)يمااػػةلااػػالىلبػػفالفلاات يػػؼلتأل ػػمديا لتقاػػيفلاموػػدلتااضػػا لل
ل(ح0214فامودلتادااما ل)
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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للتاتفت ػػػػؽلتأل ػػػػػمديا لب اػػػػهلدالوػػػػةلتقبػػػػػؿلتاطماػػػػ لابياتػػػػػهل فيػػػػدلتػػػػـلت ديػػػػػدلاايػػػػـف
فأاظاػػةلللتأل مديايػةلباػملتشػػااهلاػفلاقػػالالتتلدالت ػيةلفزاػػ ءلفأىضػمءلاياػػةلتػداليس

فاػػػفتاكلباػػػملي ػػػمىدهلىاػػػ لتاشػػػعفاللبمحاتاػػػمءلفتاالضػػػملىػػػفلبياتػػػهلتأل مديايػػػةلللفتػػػـل
ت ديػػدلأبعػػمدلتااقيػػمسلف قػػم لاطبيعػػةلىياػػةلتاب ػػطلفتايػػدؼلاايػػملللفي تػػفىلتااقيػػمسل

 ىا لأالبعةلأبعمدلفا ل:ل
 11-1تااقالالتتلتادالت ية:لتااقالتتلافل-لأ
ل01-10تازا ء:لتااقالتتلافل-ل 

ل31-00داليسل:لتااقالتتلافلأىضمءلاياةلتاتل-جل
ل41-30تألاظاةلفتاافتاك:لتااقالتتلافلل-دللل

 طريقة تقدير درجات المقياس:
(لااػػػالدىللفاػػػفلاػػػفلاػػػفعلتاتقاليػػػاللتاػػػ تت ل يػػػطليويػػػ ل41ت ػػػففلتااقيػػػمسلاػػػفل)ل

تاطػػ  ل ػػ لضػػفءلاقيػػمسلاام ػػ لتاتػػداليجلاػػفل:لدتااػػملللغمابػػملللأ يماػػملللاػػمدالتللل
للفت ػػػػػففلبػػػػػ اؾلتادالوػػػػػةللل1لل0للل3للل4للل5أبػػػػػدتلفاػػػػػ لت اػػػػػ لدالوػػػػػمتل ػػػػػمآلت ل

ل(ح41(لفتادالوةلتاصيالىل)025تاعظا لا اتبمالل)
 صدق المقياس : 

يماػػػتلتابم  ػػػةلبعػػػالضلتااقيػػػمسلبعػػػدلصػػػيمغتهل ػػػ لصػػػفالتهلتألفايػػػةلىاػػػ لىػػػددلل
(لاػػفلتاا  اػػيفلتااتاصصػػيفل ػػ لىاػػـلتاػػااسلفتاصػػ ةلتااا ػػيةلفيػػدلتالتف ػػتل12)

:ل(لفا لا ػ لاقبفاػةل122:لػلل82املبيفل)ا  لتحتامؽلىا لااالدتتلتإلاتبمالل
لااصدؽحل

 اػػػمليماػػػتلتابم  ػػػةلب  ػػػم لصػػػدؽلتاا ػػػؾل يػػػطلتػػػـلتطبيػػػؽلتااقيػػػمسلفل ػػػ اؾل
يمااػػةلااػػالىلبػػفالفلاات يػػؼلتأل ػػمديا للىاػػ لتاعياػػةلتإل ػػتط ىيةلفليػػدلباػػ لاعماػػؿل

لاامليدؿلىا لصدؽلتااقيمسحل79ح2تحالتبمطلبيفلدالومتلتاط  ل  لتااقيم يفل
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 الداخمى لممقياس : اإلتساق 
تػـل  ػػم لاعػما تلتحالتبػػمطلبػيفلدالوػػةل ػؿلااػػالدىلفتادالوػةلتا ايػػةلاابعػػدلللللللل

(ليػػػػػيـلاعػػػػػػما تلتحالتبػػػػػمطلتاامصػػػػػػةلل6تاػػػػػ ىلتاتاػػػػػ لإايػػػػػػهلللفيفضػػػػػكلوػػػػػػدفؿل)ل
لبماااالدتتلفوايعيملدتؿلت صمايم ح

لييـلاعما تلتحالتبمطلتاامصةلبماااالدتت:لل(6ودفؿل)

 العبارات
معامل 

 العبارات طاالرتبا
معامل 
 االرتباط

 لل510ح2 00 لل610ح2 1
 لل568ح2 03 لل506ح2 0
 لل667ح2 04 لل631ح2 3
 لل701ح2 05 لل564ح2 4
 685ح2 06 لل781ح2 5
 لل390ح2 07 لل587ح2 6
 لل567ح2 08 لل615ح2 7
 لل546ح2 09 لل478ح2 8
 497ح2 32 لل535ح2 9
 لل583ح2 31 لل687ح2 12
 لل651ح2 30 لل587ح2 11
 لل598ح2 33 لل540ح2 10
 لل563ح2 34 لل635ح2 13
 لل475ح2ل35 لل747ح2 14
 لل585ح2 36 لل754ح2 15
 لل510ح2 37 لل505ح2 16
 لل785ح2 38 لل479ح2 17
 لل710ح2ل39 لل731ح2ل18
 لل541ح2ل42 لل435ح2ل19
 لل459ح2ل41 لل668ح2ل02
ل 555ح2ل01

ايػػػةل اػػملتػػـل  ػػم لاعػػػما تلتحالتبػػمطلبػػيفلدالوػػمتلأبعػػػمدلتااقيػػمسلفتادالوػػةلتا  
ل(لييـلتاؾلتااعما ت7اااقيمسلللفيفضكلودفؿل)
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معامالت ارتباط درجات أبعاد مقياس التوافق األكاديمى لطالب :  (2جدول )
 الجامعة  بالدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط االبعاد
 *840ح2لتااقالالتتلتادالت ية

 *857ح2لتازا ء
 *803ح2لأىضمءلاياةلتاتداليسل

ل*814ح2لكتألاظاةلفتاافتا

(لأفلييـلاعما تلتالتبمطلتألبعمدلبمادالوػةلتا ايػةلاااقيػمسل7يتضكلافلتاودفؿل)
لدتاةلإ صمايم لللاامليدؿلأفلتااقيمسليتات لبمت ميم لدتاايم ح

لػل بمتلتااقيمسل:ل
تػـل  ػػم لاعػما تل بػػمتلأبعػمدلتااقيػػمسلف ػ اؾلتادالوػػةلتا ايػةلاػػهلبم ػػتادتـلللل

ل(لييـلاعما تل بمتلتااقيمسح8ؿل)طاليقةلتاام الفابم لفيفضكلودفل
 معامالت ثبات المحاور والدرجة الكمية:  (8جدول )

 قيمة كرونباخ الفا االبعاد
 710ح2 تااقالالتتلتادالت ية

 723ح2 تازا ء
 703ح2 أىضمءلاياةلتاتداليسل

 756ح2 تألاظاةلفتاافتاك
ل698ح2لتا اية

لاةلافلتا بمتلح(لأفلتااقيمسليتات لبدالوةلاقبفل8يتضكلافلتاودفؿ)
 اػػمليماػػتلتابم  ػػةلبإىػػمدىلتطبيػػؽلاقيػػمسلتات يػػؼلتأل ػػمديا لاطػػ  لتاوماعػػةللل

ىا لتاط  لبامصؿلزاا ليدالهلأ بفىيفللفتـل  م ليياػةلاعماػؿلتا بػمتلفبايػتل
لحفا ليياةلاقبفاةلاا بمت(ل854ح2)ل
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مقياس التفكير ماوراء المعرفى لطالب الجامعة) تعريب عبد الناصرالجراح  -3
 (5100عالء الدين عبيدات(:)، 

 وصف المقياس : 
اػػػػػػػػػفلتاصػػػػػػػػػفالىلتااعالبػػػػػػػػػةلاػػػػػػػػػفلاقيػػػػػػػػػمسلتاتا يػػػػػػػػػاللاػػػػػػػػػملفالتءلتااعال ػػػػػػػػػ للتاػػػػػػػػػ هل

للتا هلت ُتادـلاقيمسلSchraw and Dennison(1994,)فضعه
لا تفىلتاتا ياللاملفالتءلتااعال  لىادلتاالتشديفلفتااالتاقيفل

ل ةلتااعال ة(ل قالىللفيشتاؿلىا لُبعديفل:لتألفؿلاعاللل50فيت ففلافل)ل
ل(Knowledge of Cognitionفيشياللإا لتااعال ةلىفلتا تتلل)

لفتح تالتتيويمتللفتااعال ةلىفلأهلتح تالتتيويمتلأ  الل مىايةل  
لاػمللأاػملتابعػدلتا ػما لاػفلتاظػيـلتااعال ػةل) (لRegulation of Cognitionافيػؼ 
لفيشياللإا لتااعال ةلىفلطالؽلتاتاطيطللفتااالتيبةلل

لفتقفيـلتاتعاـحفتص يكلتألاطمءلل
(لبم ػتادتاهلىاػ لىياػةلاػفلتأل ػالتدلاتقيػيـلأ ػاللتاتا يػاللKumar 1998فيػدليػمـل)

اػػػملفالتءلتااعال ػػػ لاػػػدييـل ػػػ لتاقػػػدالىلىاػػػ لتتاػػػم لتاقػػػالتالللفيػػػدليػػػمـلبإىػػػمدىلتات ايػػػؿل
لتاعماا لاااقيمسل اتجلىاهل   ةلأبعمدلا :

اػػػػ ل(لفيفضػػػػكلتاقػػػػدالىلى(Regulation of Cognitionلتنظــــيم المعرفــــةح1 
دتالىلتااعافامتللفتاتقييـللفتااقالتتلتات لتقيسلا تلتابعدلا ل لتاتاطيطللفتا

ل(1للل4لل6لل8لل9لل11لل01لل00لل03لل04لل
ل05لل36لل38لل41لل40لل43لل44لل49لل52لل51لل50ح)
ـــةحل2 ـــة المعرف إاػػػ لتااعال ػػػةلل(لفيشػػػيال(Knowledge of Cognitionلمعرف

فتااقػػالتتلتاتػػ لتقػػيسلاػػ تلتابعػػدللتاشػػالطيةلتاتقالياليػػةللفتااعال ػػةلتإلوالتايػػةللفتااعال ػػةل
ل3للل5لل7لل12لل15لل16ا ل:ل)ل
ل17لل18لل02لل06لل07لل09لل32لل30لل33لل35ح)
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(لفيشػػياللإاالمح ػػتالتتيويمتلل(Cognition Processingلمعالجــة المعرفــةحل3
فتاايػػمالتتلتاا ػػتاداةل ػػ لإدتالىلتااعافاػػمتلفتااقػػالتتلتاتػػ لتقػػيسلاػػ تلتابعػػدلاػػ ل:ل

ل0للل10لل13لل14لل19لل08)
ل31لل34لل37لل39لل42لل45لل46لل47لل48ح)

يمـل ؿلافلىبػدلتاامصػالتاوالتبلللىػ ءلتاػديفلىبيػدتتلبتالواػةلتااقيػمسلفتعاليبػهل
لتابياةلتألالدايةلف ؽلتااطفتتلتاتماية:

:لتـلىالضلتااقيمسلىا لأالبعةلا  اػيفللت اػيفلاػفل فهلأواًل: ترجمة المقياس
فتاتالبفهللفيدالىل  لتاايةلتحاوايزيةللفت اػيفلتحاتصمصل  لىاـلتاااسلتإلالشمدىل

اػػفل فهلتحاتصػػمصل ػػ لتاايػػةلتإلاوايزيػػةل ػػ لوماعػػةلتايالاػػفؾللاات  ػػدلاػػفلديػػةل
لتاتالواةلبعد

أفلتػػػػػـلتزفيػػػػػداـلبمااقيػػػػػمسلبصػػػػػفالتيهلتإلاوايزيػػػػػةلفتاعالبيػػػػػةللفأيالتاا  اػػػػػففلأفل
لتااقيػػػػمسلاام ػػػػ للفيقػػػػيسلاػػػػملفضػػػػ لاقيم ػػػػهللفأفلتاتعاياػػػػمتلفتضػػػػ ةلفاام ػػػػبةل
فتاتالواػةل ػاياةللفتيتال ػفتلإوػالتءلبعػضلتاتعػدي تلتػـلتألاػ لبيػملوايعػمللفتشػػتااتل

لتاتعدي تلىا 
بعػػػػضلتااقػػػػالتتلا ػػػػؿلت ػػػػتبدتؿل ااػػػػةل)تاظػػػػالفؼل(ل ل)تابػػػػدتاؿ(ل ػػػػ لتااقػػػػالىلاليػػػػـل

(لل املتـلتصفي لتألاطمءلتاايفيةلبعدلأفلتػـلىػالضلتااقيػمسلىاػ لااػتصل38)
ومبةلايصػبكل)دتااػم للغمابػم للأ يماػم للاػػمدالت لل ػ لتاايػةلتاعالبيػةحلفتػـلتيييػالل ػاـلتح ػت

لإط ؽ(للبدح لافل)دتاام ل
صػػػػػ يكللأ يماػػػػػم لصػػػػػ يكللا ميػػػػػدللأ يماػػػػػم لاطػػػػػ للدتااػػػػػم لاطػػػػػ (ل ػػػػػ لتااقيػػػػػمسل

لتألصا ح
 صدق المقياس : 

بػمات قؽلاػفلصػدؽلتااقيػمسلبػإوالتءللSchraw and Dennison(1994يػمـلل)
لىماايفلااتا ياللاملفالتءلتااعال  تات ايؿلتاعماا للفيدل شاتلتااتماجلفوفدل



 نرمين عونى محمد محمد  ..د  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  كاديميكاديمياأل األ   والتوافقوالتوافق  التعممالتعمم  فىفى  االنهماكاالنهماك  بينبين  السببيةالسببية  لمعالقاتلمعالقات  بنائيبنائي  نموذجنموذج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22                                                           DDooii  :: 10.12816/0051203 

ل65ااػػم:لتألفؿلاعال ػػةلتااعال ػػةللفتا ػػما لتاظػػيـلتااعال ػػةللفيػػدل  ػػاللتاعػػما فل)ل
ل%(لافلتاتبميفح
بإىػػمدىلتات ايػػؿلتاعػػماا للاااقيػػمسلل اػػتجلىاػػهللKumar( 1998فيػػمـل يػػفاالل)

   ػػػةلىفتاػػػؿلاػػػ ل:لتاظػػػيـلتااعال ػػػػةللفاعال ػػػةلتااعال ػػػةللفاعماوػػػةلتااعال ػػػةللف ػػػػ ل
(ل اػػػمل ػػػفؽللل42ح2(ل قػػػالىل ػػػمفلاعماػػؿلتشػػػبعيملبمابعػػػدل)ل15اػػؿلتألفؿلظيػػػالل)تاعم

(ل اػػػمل ػػػفؽللل42ح2(ل قػػػالىلاعماػػؿلتشػػػبعيملبمابعػػػدل)ل11ف ػػ لتاعماػػػؿلتا ػػػما لظيػػػال)
(ل امل فؽللفيػدلل42ح2(ل قالىلاعماؿلتشبعيملبمابعدل)ل11ف  لتاعماؿلتا ماطلظيال)
ىبدلتاامصالتاوالتبل ؿلافلل%(لافلتاتبميفلل امليمـل1ح08  التلتاعفتاؿلتا   ةل)

ى ءلتاديفلىبيدتتلبمات قؽلافلصدؽلتااقيمسلبعالضهلىا ل امايةلا  ايفلافل
 فهلتحاتصػػمصل ػػ لتاتالبيػػةلفىاػػـلتاػػااسل ػػ لوماعػػةلتايالاػػفؾلل يػػطلُطاػػ لاػػايـل

لتحط علىا لاقيمسلتاتا ياللام
بدتءلتاا  ظمتل فؿلتااقيمسللافل يطلاام بةلتااقالتتلاا ااةلفالتءلتااعال  للفتا

تاا تيد ةل)طابةلتاب ػمافاليفس(لفتاتامايػملا بعمدلففضػفبلتااعاػ للفأيػةلا  ظػمتل
لأاالىلاام بةللفتـلتألا 

بماا  ظػػمتلتاتػػ لأواػػ لىاييػػمل) ػػتة(لاػػفلتاا  اػػيفللفأيػػةلاقتال ػػمتلااطقيػػةل
أاػػالىل تػػ لاػػفلوػػمءتلاػػفلا  ػػـلفت ػػدلل يػػطلتا اػػتلتاتعػػدي تلبإىػػمدىلصػػيمغةل

لقالىل)ىادامبعضلتااقالتتللاايملتعديؿل 
أ شؿلبماايـ(ل ل)ىاداملحلأ تطي ل يـلتاافضفعلبش ؿلويد(حل املتـلتصفي ل
بعػػػضلتألاطػػػمءلتاايفيػػػةلايصػػػمغلتااقيػػػمسلباقالتتػػػهلتاوديػػػدىلبعػػػدلتألاػػػ لبا  ظػػػمتل

لتاا  ايفح
(لاػػػػفل12ف ػػػػ لتاب ػػػػطلتا ػػػػما ليماػػػػتلتابم  ػػػػةلبعػػػػالضلتااقيػػػػمسلىاػػػػ لىػػػػددلل)

تااا ػػػػيةلفيػػػػدلتالتف ػػػػتلا ػػػػ للتاا  اػػػػيفلتااتاصصػػػػيفل ػػػػ لىاػػػػـلتاػػػػااسلفتاصػػػػ ة
لػلل72تحتاػػمؽلىاػػ لااػػالدتتلتإلاتبػػماللاػػملبػػيفل)ل :ل(لفاػػ لا ػػ لاقبفاػػةل122:

 ااصدؽحل



 51025102  --الجزء الثانى الجزء الثانى   ––العدد الرابع العدد الرابع   ––السابع السابع   المجمدالمجمد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كميةكمية ـ ـ  االنسانيةاالنسانيةالدراسات التربوية و الدراسات التربوية و   مجمةمجمة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                     22 

 اإلتساق الداخمى لممقياس : 
يمـل ؿلافلىبدلتاامصالتاوالتبلللى ءلتاػديفلىبيػدتتلب  ػم لتحت ػمؽلتاػدتاا ل

فاػةلاػفلاااقيمسلافلاػ ؿلتطبيقػهلىاػ لىياػةلت ػتط ىيةلاػفلاوتاػ لتادالت ػةلا 
(لطمابػػم لفطمابػػةللفتػػـلت ػػتاالتجلاعماػػؿلتحالتبػػمطلبيال ػػففلا ػػؿل قػػالىلاػػ لتابعػػدل49)

(لاػػػػفلتابعػػػػدلتألفؿللفتااقػػػػالتتل05فل1تاػػػػ هلتاتاػػػػ لللإايػػػػهلل ػػػػتـل ػػػػ ؼلتااقػػػػالتيفل)
(لاػفلل15لل16لل08(لافلتابعدلتا ما للفتااقالتتل)ل17للل37لل45(لافلل48ل7)

يملبمااومؿلتا هلتاتاػ لإايػهلأيػؿلاػفلتابعدلتا ماطلل يطل مفلاعماؿلتالتبمطل ؿلاا
 (حل32ح2)

 امليماتلتابم  ةل  لتاب طلتا مايةلب  م لاعػما تلتحالتبػمطلبػيفلدالوػةل ػؿل
(ليػػيـلاعػػما تل9ااػػالدىلفتادالوػػةلتا ايػػةلاابعػػدلتاػػ ىلتاتاػػ لإايػػهلللفيفضػػكلوػػدفؿل)

لتحالتبمطلتاامصةلبماااالدتتلفوايعيملدتؿلت صمايم ح
 رتباط الخاصة بالمفرداتقيم معامالت اال : (2جدول )

 العبارات
ــــــــــــــــل  معام

 معامل االرتباط العبارات  االرتباط
 780ح2 00 503ح2 1
 741ح2 03 671ح2 0
 650ح2 04 لل451ح2 3
 لل625ح2 05 601ح2 4
 598ح2 06 471ح2 5
 لل598ح2 07 لل480ح2 6
 لل723ح2 08 لل751ح2 7
 لل647ح2 09 لل676ح2 8
 لل540ح2 32 لل768ح2 9
 560ح2 31 710ح2 12
 710ح2 30 2625ح 11
 810ح2 33 لل745ح2 10
 740ح2 34 لل631ح2 13



 نرمين عونى محمد محمد  ..د  المعرفىالمعرفى  وراءوراء  ماما  التفكيرالتفكير  ومهاراتومهارات  كاديميكاديمياأل األ   والتوافقوالتوافق  التعممالتعمم  فىفى  االنهماكاالنهماك  بينبين  السببيةالسببية  لمعالقاتلمعالقات  بنائيبنائي  نموذجنموذج
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 لل514ح2 35 574ح2 14
 476ح2 36 لل520ح2 15
 623ح2 37 لل598ح2 16
 754ح2 38 لل714ح2 17
 593ح2 39 لل720ح2 18
 لل501ح2 42 812ح2 19
 لل610ح2 41 578ح2 02
للل625ح2ل 40 638ح2 01

ةلتا ايػػةلمطلبػػيفلدالوػػمتلأبعػػمدلتااقيػػمسلفتادالوػػ اػػملتػػـل  ػػم لاعػػما تلتحالتبػػ
ل(لييـلتاؾلتااعما ت12اااقيمسلللفيفضكلودفؿل)

معامالت ارتباط درجات أبعاد مقياس التفكير ما وراء المعرفى :  (01جدول )
 لطالب الجامعة  بالدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط االبعاد
 *764ح2 تاظيـلتااعال ة
 *820ح2 اعال ةلتااعال ة
 *716ح2 اعماوةلتااعال ة

(لأفليػػػػيـلاعػػػػما تلتالتبػػػػمطلتألبعػػػػمدلبمادالوػػػػةلتا ايػػػػةل12يتضػػػػكلاػػػػفلتاوػػػػدفؿل)
لاااقيمسلدتاةلإ صمايم لللاامليدؿلأفلتااقيمسليتات لبمت ميم لدتاايم ح

لػل بمتلتااقيمسل:ل
ب  ػػػم لاعماػػػؿلتحت ػػػمؽلتاػػػدتاا للSchraw and Dennison(1994يػػػمـلل)
لبم تادتـل

ل(لا ؿلبعدحل امليمـل91ح2فابم لتاامللفيدلبايتليياتهل)لاعمداةل الل
(Kumar (1998بم ػػتاالتجلاعماػػؿل بػػمتلتحت ػػمؽلتاػػدتاا لبم ػػتادتـلاعمداػػةلل

ل-68ح2 الفابػػم لأااػػملاااقيػػمسل  ػػؿلفا بعػػمدلتا   ػػةللفيػػدللتالتف ػػتلتاقػػيـلبػػيفل)ل
ل(ل82ح2

لفا لتشياللإا لتات لتااقيمسلبدححتل بمتلىماية
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دلتاامصػػػالتاوالتبلللىػػػ ءلتاػػػديفلىبيػػػدتتلبػػػمات قؽلاػػػفل بػػػمتلفيػػػمـل ػػػؿلاػػػفلىبػػػ
(ل70تااقيمسلبطػاليقتيفللتألفاػ لاػفلاػ ؿلتطبيقػهلىاػ لىياػةلت ػتط ىيةلبايػتل)

لطمابم ل
فطمابةللفتـل  م لاعماؿلتحت مؽلتادتاا لأاامل الفابػم لا بعػمدلفتألدتىل  ػؿلل

ابػػم لفطمابػػةللفتػػـل(لطم49)فتا مايػػةل بػػمتلتح ػػتقالتاللبتطبيقػػهلىاػػ لىياػػةلت فاػػتلاػػف
-60ح2إىمدىلتطبيقهلبعدلأ بفىيفلافلتاتطبيػؽلتألفؿلفتالتف ػتلاػ هلتاقػيـلبػيفل)ل

ل(73ح2
 ػػػ لتاب ػػػطلتا ػػػما ليماػػػتلتابم  ػػػةلب  ػػػم لاعػػػما تل بػػػمتلأبعػػػمدلتااقيػػػمسلفللل

(ليػػيـل11ف ػػ اؾلتادالوػػةلتا ايػػةلاػػهلبم ػػتادتـلطاليقػػةلتاام الفابػػم لفيفضػػكلوػػدفؿل)
لاعما تل بمتلتااقيمسح
 معامالت ثبات المحاور والدرجة الكمية:  (00)جدول 
 قيمة كرونباخ الفا االبعاد

 756ح2 تاظيـلتااعال ة
 714ح2 اعال ةلتااعال ة
 698ح2 اعماوةلتااعال ة

 711ح2 تا اية
 اػػػػػػػػػػػمليماػػػػػػػػػػػتليتضكلافلتاودفؿلأفلتااقيمسليتات لبدالوةلاقبفاةلافلتا بمتللل

تااعال ػػػػ لاطػػػػ  لتاوماعػػػػةللىاػػػػ لتابم  ػػػػةلبإىػػػػمدىلتطبيػػػػؽلاقيػػػػمسلتاتا يالاػػػػمفالتءل
تاطػػػ  لبامصػػػؿلزااػػػ ليػػػدالهلأ ػػػبفىيفللفتػػػـل  ػػػم ليياػػػةلاعماػػػؿلتا بػػػمتلفبايػػػتل

لفا ليياةلاقبفاةلاا بمتل(861ح2)
لتقدياللتادالومتلىا لتااقيمس:

(ل قػػػػالىللف ػػػػاـلتإلومبػػػػةلاػػػػفلاا ػػػػةل40ت ػػػػففلتااقيػػػػمسلبصػػػػفالتهلتاايمايػػػػةلاػػػػفل)
(لدالوػػمتلل3(لدالوػػمتللأ يماػػم ل)4)دالوػػمتللغمابػػم لل(5ا ػػتفيمتللدتااػػم لفأىطيػػتل)

ط يػػم ل)ل0اػػمدالت ل) (لدالوػػةللفتتػػالتفبلتاػػدالومتلىاػػ لبعػػدلتاظػػيـلتااعال ػػةل1(لدالوػػةللفتا
(لدالوةللفىا لبعدل62ل-ل10(لدالوةللفبعدلاعال ةلتااعال ةلبيفل)ل95لل-19بيفل)
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(لدالوةللفتالتف تلتادالومتلىا لتااقيمسل  ػؿلبػيفل55-11اعماوةلتااعال ةلبيفل)
 ةح(لدالو012ل-40)

 طرق التحميل اإلحصائى:
   ػػاف لل Path Analysisت ػػتاداتلتاب ػػطلتا مايػػةلأ ػػاف لت ايػػؿلتاا ػػمالل

إ صما لافض لت تامؿلتاع يمتلتا ػببيةلبػيفلتااتييػالتتلللفي ػمىدلاػ تلتأل ػاف ل
  لييمسلتات  يالتتلتاابمشالىلفغياللتاابمشالىلفتا ايةلاااتييالتتلتاا تقاةلىا لتاتمبعػةلل

عةلىا لبعضيملتابعضللل يػفلييػدؼلإاػ لتاتعػالؼلىاػ لتاع يػمتلفاااتييالتتلتاتمب
لتا ببيةلبيفلتااتييالتتلح

ف ػػ لضػػفءلتإلطػػماللتااظػػالىلللفاتػػماجلتادالت ػػمتلتا ػػمبقةلتقتػػالبلتابم  ػػةلتاااػػف جل
(لفتاػ ىلي ػع لاتا ػياللتاع يػمتلبػيفلتإلاياػمؾل ػ ل1تاباما لتاافضكلبش ؿلاليػـل)

 يػػػاللاػػػملفالتءلتااعال ػػػ لللفاقػػػدلت ػػػتاداتلتاػػػتعاـلف ػػػؿلاػػػفلتاتفت ػػػؽلتأل ػػػمديا لفتاتا
تابم  ةلتادالومتلتا ايةلااتييالىلتإلايامؾل  لتاتعاـلفتاتا ياللامفالتءلتااعال  لف اؾل
اتقايػػؿلتاا ػػمالتتلتاتػػ ل ػػي تفييملتاااػػف جل ػػ ل ماػػةلت ػػتادتـلتألبعػػمدلتااالىيػػةل يػػطل

تل)لىػزلأاهل اامل مفلىددلتااتييالتتلياي ل ماػتلصػييةلتاا ػماللتاتاطيطػ لأ ضػؿل
ل(156لل0228ىبدلتا ايدلل
ل
للل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 ( المسار التخطيطي لمنموذج المقترح لتحميل المسار بين متغيرات البحث0شكل )
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 نتائج البحث:
ف اػػؾللLISREL8ببالاػػماجللPath Analysisتػػـلت ػػتادتـلأ ػػاف لت ايػػؿلتاا ػػمالل

ااطمبقػػػػةلبيماػػػػمتللااػػػػف جلت ايػػػػؿلتاا ػػػػماللاػػػػ لتابيماػػػػمتلتاا ػػػػتادىلاػػػػفلاصػػػػاف ةل
ما تلتحالتبػػمطللاػػدىلتاعياػػةلتا ايػػةل ػػ لاتييػػالتتلتاب ػػطلفتاافضػػ ةل ػػ لوػػدفؿلاعػ
ل(10)

 مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث :  (05جدول )
اإلنهماك  المتغيرات

 فى التعمم
التفكير 
 ماوراء المعرفى

المقررات 
 الدراسية

أعضاء  الزمالء
 هيئة التدريس

الموائح 
 والقوانين

ـــــــاك  اإلنهم
لفى التعمم

لللللل1

التفكيـــــــــــــر 
مــــــــــــــــــــــــــاوراء 

لالمعرفى
للللل1ل**66ح2

المقــــــــررات 
لللل1ل**46ح2ل**54ح2لالدراسية

للل1ل**69ح2ل**45ح2ل**50ح2لالزمالء

أعضـــــــــــاء 
54ح2ل**46ح2ل**62ح2ل**60ح2لهيئة التدريس

لل1ل**

ـــــــــــــوائح  الم
39ح2ل**37ح2ل**47ح2ل**66ح2لوالقوانين

ل1ل**76ح2ل**

ل21ح2**لدتاةلىادل
ىاػػػدلتاتبػػػماللتاااػػػف جلتااقتػػػالبلتاايػػػماللتاشػػػما للفاػػػفلتفايػػػدللفت ػػػتاداتلتابم  ػػػة

لللافيػػؼل ااػػف جلياطبػػؽلىاػػ لتابيماػػمتلتاايدتايػػةل)اقمالاػػةلبافيػػؼلتاتف يػػدلتاصػػماـل
 تاااػػػم جلتابدياػػػةل(لفاػػػفلتاافيػػػؼلتاػػػ هليطاػػػؽلىايػػػهلت ػػػتالتتيويةلتفايػػػدلتاااػػػف ج

Situation Generating Model.لتابم  ػةلبم تشػمالىلتابالاػماجلل تاا ػتادـل يػطلتقػـف
  لاؤشالتتلتاتعػديؿلتاتػ ليقتال يػملتابالاػماجلات قيػؽلاطمبقػةلتاااػف جل تبػدألتابم  ػةل
 ػػ ل  ػػصل ػػؿلاؤشػػالليقتال ػػهلتابالاػػماجلاتعػػديؿلا ػػماللتاع يػػمتلفىاػػ لتابم  ػػةلأفل
تاتماللتااؤشالتتلتات لتتاؽلا لااطقيملتااظػالهلااب ػطلإ لإاػهلالباػمليقتػالبلتابالاػماجل
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ةلىمايػػػةلااااػػػف جلفا ػػػفلحلي ػػػففلايػػػملاعاػػػ لأفلأ ػػػدلتااؤشػػػالتتلتاتػػػ لت قػػػؽلاطمبقػػػ
اػػػػدافؿلاظػػػػالهلاػػػػدىلتابم  ػػػػةلفبعػػػػدلأفلتضػػػػيؼلتابم  ػػػػةلأفلت ػػػػ ؼلتابػػػػمالاتالتتلأفل
لبإىػػػمدىلتقػػػدياللتاااػػػف جل تػػػ لتصػػػؿلإاػػػ لت قيػػػؽل اؤشػػػالتتلتاتعػػػديؿلتااقتال ػػػةلتقػػػـف

لتااطمبقةلتااطافبةحل
امصػػةللفيػػدلأظيػػالتلاتػػماجلتات ايػػؿلفوػػفدلبعػػضلتاا ػػمالتتلغيػػاللدتاػػةلإ صػػمايم ل

ىػػػمدىلتات ايػػػؿلااااػػػف جل1بػػػماااف جلتااقتػػػالبلشػػػ ؿل) (لللفب ػػػ ؼلاػػػ تلتاا ػػػمالتتلفتا
ىفلتاتفصػؿلاااػف جلت ايػؿلتاا ػماللل Lisrel 8.8لأ االتلاتماجلبالاماجلللتااقتالب

ل(ل0تاافضكلبش ؿل)
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

(: المسار التخطيطي لمنموذج المقترح لتحميل المسار بين متغيرات 5شكل ) 
 البحث بعد التعديل

(لليػػػػدل ظػػػػ لىاػػػػ ل0فاقػػػػدلفوػػػػدلأفلااػػػػف جلت ايػػػػؿلتاا ػػػػماللتااعػػػػدؿلبشػػػػ ؿل)ل
لل اػملأفلل(لغيػاللدتاػةلإ صػمايم ل0اؤشالتتل  فلاطمبقةلويدىل يطل ماتليياةل) م

ييـلبقيةلتااؤشالتتلفصاتلإا لتاقياػةلتاا مايػةلا ػؿلاؤشػالللااػمليػدؿلىاػ لاطمبقػةل
ل(ل13افلودفؿل)تاااف جلتاويدىلاابيمامتلافض لتحاتبماللف اؾل امليتضكل
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 (: قيم مؤشرات المالءمة لمنموذج المقترح بالبحث02جدول )
 قيمة المؤشر مؤشر المالءمة

القية الدالة عمى 
 حسن المالءمة

 غياللدتاة (82560ح2لل0)ل43ح2 االب ل مهل)دالومتلتا اليةللتادحاة(
 5صااللإا ل 00ح2 االب ل مه/دالومتلتا الية
 1لصااللإا  GFI 1اؤشالل  فلتااطمبقةل

 1صااللإا ل 99حAGFI 2اؤشالل  فلتااطمبقةلتااص كل
 1صااللإا ل 99حRMR 2و اللاتف طمتلاالبعمتلتابفتي ل

 1ح2صااللإا ل RMSEA 2و اللاتف طلاط لتحيتالت ل
 1صااللإا ل NFI 1اؤشاللتااطمبقةلتااعيمالهل
 1صااللإا ل CFI 1اؤشاللتااطمبقةلتااقمالفل
 1صااللإا ل لRFI 1اؤشاللتااطمبقةلتاا ب ل

(لتاتػ  يالتتلتاابمشػالىلفغيػاللتاابمشػالىلفتا ايػةلتاتػ ليشػتاؿل14 امليفضػكلوػدفؿل)
ىاييملااف جلت ايؿلتاا ماللفا تفىلدحاتيملتإل صمايةلف اؾلبيفلاتييالتتلتاب طل

لل Lisrel 8.8تاا تقاةلفتاتمبعةلبعدل  مبهلببالاماجل
تحميل المسار (: التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والكمية لنموذج 02جدول )

 بين متغيرات البحث
المتغير 
 الكامن

 اإلنهماك في التعمم التفكير ما وراء المعرفي نوع التأثير

 ت خ التأثير ت خ التأثير  

المقـــــــــررات 
 الدراسية

 **2.22 1.52 0.01 **5.22 1.52 1.25 مباشر

 *5.22 1.02 1.22    غير مباشر

 **2.22 1.52 0.25 **5.22 1.52 1.25 كمي

 الزمالء

    1.25 1.52 1.02 مباشر

       غير مباشر

    1.25 1.52 1.02 كمي

أعضـــــــــــــاء 
هيئـــــــــــــــــــــــة 

 التدريس

 **2.51 1.25 0.22 **2.02 1.52 0.21 مباشر

 **2.22 1.02 1.82    غير مباشر

 **2.28 1.20 5.22 **2.02 1.52 0.21 كمي
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المتغير 
 اإلنهماك في التعمم التفكير ما وراء المعرفي نوع التأثير الكامن

ـــــــــــــــوائح  الم
 والقوانين

 1.22 1.21 1.58-    مباشر

       ير مباشرغ

 1.22 1.21 1.58-    كمي

التفكيـــر مـــا 
وراء 

 المعرفي

 **2.22 1.12 1.25    مباشر

       غير مباشر

 **2.22 1.12 1.25    كمي

 1.10** دالة عند       1.12* دالة عند 

 يطلأاهليتـلتاتعالؼلىا لدحاةلتاا ػمالتتل ػ لتاااػف جلتاباػما لاػفلاػ ؿليياػةل
(لت تلفيعتل  لتااتالىل25ح2يياةل"ت"لدتاةلت صمايملىادلا تفىل)ل"ت"ل يطلت فف

(لفتاقػيـلتأليػؿلاػفل اػؾلايػملت ػففل"ت"لغيػاللدتاػةل58ح0ل-96ح1اصؼلتاااتف ػةل)
(ل ػػػػػ   الل تشػػػػػياللإاػػػػػ لدحاػػػػػةل58ح0ت صػػػػػمايملللأاػػػػػملإ تل ماػػػػػتليػػػػػيـل"ت"لت ػػػػػافىل)

ل(ل21ح2ت صمايةلىادلا تفىل)
 ( مايمى :02ويتضح من الجدول )

   1.25) ياللافوػػ لابمشػػاللفل اػػ لدتؿلإ صػػمايمليياتػػهلىاػػ لتاتػػفتا ليفوػػدلتػػ  ،
(لاااقػػػػػػالالتتلتادالت ػػػػػػيةل   ػػػػػػدلأبعػػػػػػمدلتاتفت ػػػػػػؽل21ح2ىاػػػػػػدلا ػػػػػػتفىل)ل( 1.25

،  5.22)تأل ػػػػمديا لىاػػػػ لتاتا يػػػػاللاػػػػمفالتءلتااعال ػػػػ ل يػػػػطلبايػػػػتليياػػػػةل"ت"ل
5.22.) 

 ل(0.2،  0.2)يفودلت  ياللافو لابمشاللف ا لدتؿلإ صمايمليياتهلىا لتاتػفتا ل
ألىضػػمءلاياػػةلتاتػػداليسل   ػػدلأبعػػمدلتاتفت ػػؽلتأل ػػمديا لل21ح2ىاػػدلا ػػتفىل

 (. 2.02،  2.02) ىا لتاتا ياللاملفالتءلتااعال  ل يطلبايتليياةل"ت"ل
 يفودلت  ياللافو لابمشاللفغياللابمشاللف ا لدتؿلإ صمايمليياتهلىاػ لتاتػفتا ل

قػػػػػالالتتلااال( 1.10،  1.12،  1.10) ىاػػػػػدلا ػػػػػتفىلل( 0.25،  1.22،  0.0) 
تادالت يةل   دلأبعمدلتاتفت ؽلتأل مديا لىاػ لتإلاياػمؾل ػ لتاػتعاـل يػطلبايػتل

 (. 2.22،  5.22،  2.22) يياةل"ت"لىا لتاتفتا ل
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 يفودلت  ياللافو لابمشاللفغياللابمشاللف ا لدتؿلإ صمايمليياتهلىاػ لتاتػفتا ل
(لألىضمءلاياةلتاتداليسل   دل21ح2ىادلا تفىل)ل( 1.22،  1.82،  0.22)
مدلتاتفت ؽلتأل مديا لىا لتإلايامؾل  لتاتعاـل يطلبايتليياػةل"ت"لىاػ لأبع

 (لحل48ح6للل59ح4للل0ح4تاتفتا ل)ل
 1.25)يفوػػػدلتػػػ  ياللافوػػػ لابمشػػػاللف اػػػ لدتؿلإ صػػػمايمليياتػػػهلىاػػػ لتاتػػػفتا ل ،

(لااتا يػػاللاػػمفالتءلتااعال ػػ للىاػػ لتإلاياػػمؾل ػػ ل21ح2ىاػػدلا ػػتفىل)(   1.25
 ح(  2.22، 2.22) تاتفتا لتاتعاـل يطلبايتليياةل"ت"لىا ل

ل(4للل3)(لبمات قؽلافلص ةلتااالضلتألفؿلللفتااتيوةلل0للل1فتتعاؽلتااتماجل)
(لبػػػمات قؽلاػػػفلصػػػ ةلتااػػػالضل5بػػػمات قؽلاػػػفلصػػػ ةلتااػػػالضلتا ػػػما لللفتااتيوػػػةل)

لتا ماطلح
(لأاػهليا ػفلصػيمغةلتااعػمدحتلتابامايػةلل14(لفودفؿل)0فيتضكلافلتاش ؿل)ل
لا فلتاتما ل:ااااف جلتاايما لىا لتا

أىضػػػمءل×لل72ح1تااقػػػالالتتلتادالت ػػػية ل×لل60ح2تاتا يػػػاللاػػػملفالتءلتااعال ػػػ ل ل
 تازا ء×لل17ح2اياةلتاتداليسل ل

أىضػمءلاياػةلتاتػداليسل×لل76ح1تااقػالالتتل ل×لل12ح1تإلايامؾل  لتاػتعاـل ل
لتاتا ياللاملفالتءلتااعال  ×لل50ح2تاافتاكلفتاقفتايفل ل×لل08ح2ل-
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:تفسير ومناقشة النتائج 
ت ع لتابم  ةلإا لااميشةلتااتماجلتات لتـلتاتفصؿلإاييػمل ػ لضػفءلاتػماجلت ايػؿل

لتاا ماللفأإلطماللتااظالىلتاامصلباتييالتتلتاب طح
بالنسبة لمفرض األول والذى ينص عمى" توجد تأثيرات دالـة إحصـائيا لمتوافـق 
األكــــاديمى)المقررات الدراســــية، الــــزمالء، أعضــــاء هيئــــة التــــدريس ، األنظمــــة 

، 0عمى التفكير ما وراء المعرفى لدى عينـة البحـث" . تشـير النتيجـة )لموائح(وال
( والمتعمقة بنتيجـة اختيـار هـذا الفـرض إلـى وجـود تـأثيرات لمتوافـق األكـاديمى 5

 قػطلىاػ لتاتا يػاللاػملفالتءلتااعال ػ ل)المقررات الدراسية ، أعضاء هيئة التدريس( 
قػالالتتلتادالت ػيةل اػملتشػياللتااتيوػةل يطليفودلت  ياللابمشاللف ا لدتؿلت صػمايملااا

(لىاػػ لتاتا يػػاللاػػملفالتءلتااعال ػػ للل يػػطلتػػالتبطلتااقػػالالتتلتادالت ػػيةلفاػػملت تفيػػهل1)
افلاعمالؼلبقدالىلتااالدلىا لتاظيـلفاعال ةلفاعماوةلاػ هلتااعال ػةل  ااػمل ماػتلاػ هل
تااقػػالالتتلاالتبطػػػةلبػػػمااالدلفيدالتتػػػهل ااػػػملزتدتليدالتػػػهلىاػػػ لتاتعماػػػؿلاعيػػػملفتاظيايػػػمل

تػػػػ  ياللابمشػػػػاللف عػػػػمؿلاػػػػ لايػػػػمالتتلتاتا يػػػػاللاػػػػملفالتءللوتيػػػػملاػػػػ اؾل يػػػػ ل تتفاعما
فتاتػػ لتفصػػاتلتاػػػهللCazan(2012ل)تااعال ػػ للللفتتاػػؽلاػػ هلتااتيوػػةلاػػػ لدالت ػػة

يا ػػفلت ػػتادتـلت ػػتالتتيويمتلاػػملفالتءلتااعال ػػةل ػػ لتاتابػػؤلبػػماتفت ؽلتأل ػػمديا لل اػػمل
 صػػػػمايملافوػػػػ ل(لإاػػػػ لأاػػػػهليفوػػػػدلتػػػػ  ياللابمشػػػػاللف اػػػػ لدتؿلت0تشػػػػمالتلتااتيوػػػػةل)

ألىضمءاياةلتاتداليسلىا لتاتا ياللاملفالتءلتااعال  للل  ااػمل ماػتلى يػةلتاطماػ ل
ب ىضمءلاياةلتاتداليسلويدىلف ااملزتدلتشويعيـلااطما ل مىدفتلبػ اؾلىاػ ليدالتػهل
ىاػػػ لتاظػػػيـلفاعماوػػػةلتااعال ػػػةلفت ػػػتعماةلتاطماػػػ لبيػػػـلاػػػفلأوػػػؿلتاظػػػيـلفاعماوػػػةل

لتااعمالؼلتات ليقفافتلبدالت تيم
ضكلاام بؽلت قؽلتااالضلتألفؿلوزايملفتا ىليتعاؽلبفوفدل"للتػ  يالتتلدتاػةلفيت

إ صػػػمايملااتفت ػػػؽلتأل ػػػمديا )تااقالالتتلتادالت ػػػيةلللأىضػػػمءلاياػػػةلتاتػػػداليسل(لىاػػػ ل
لتاتا ياللاملفالتءلتااعال  لادىلىياةلتاب طح
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ــة إحصــائيا  ــأثيرات دال ــى " توجــد ت ــانى والــذى يــنص عم وبالنســبة لمفــرض الث
يمى)المقررات الدراسية، الزمالء، أعضاء هيئة التدريس ، األنظمة لمتوافق األكاد

( إلـى 2،2والموائح( عمى اإلنهماك فى التعمم لدى عينة البحث. تشـير النتيجـة )
ــأثير للموجــب مباشــر وكمــى لممقــررات الدراســية وأعضــاء هيئــة التــدريسلوجــود ت

بمشػاللفافوػ لدتؿل(لإاػ لفوػفدلتػ  ياللا3ىا لتإلايامؾل  لتاتعاـل تشياللتااتيوػةل)
ت صػػػػمايملاااقػػػػالالتتلتادالت ػػػػيةلىاػػػػ لتإلاياػػػػمؾل ػػػػ لتاػػػػتعاـل  ااػػػػمل ماػػػػتلتااقػػػػالالتتل
تادالت ػػيةل تتلطبيعػػةلا ببػػةلاااػػتعاـلفت يػػاللتاتامامتػػهلااػػملحشػػؾلأفل اػػؾلي ػػمىدهل
ىاػػػ لتحاياػػػمؾلفتاتعاػػػؽل ػػػ لتعاػػػـلاػػػ هلتااقػػػالالتتلفتتاػػػؽلاػػػ هلتااتيوػػػةلاػػػ لدالت ػػػةل

((Dahlgren & Oberg,2001شػمالتلإاػ لفوػفدلى يػةلطالديػةلبػيفلتاياػمؾلفتاتػ لتل
(لإا لفوفدل4تاط  ل  لتألاشطةلتاتعايايةلفت تاتمىيـلبيمللل املتشياللتااتيوةل)

ت  يالابمشػػػػاللف اػػػػ لدتؿلت صػػػػمايملألىضػػػػمءلاياػػػػةلتاتػػػػداليسلفتإلاياػػػػمؾل ػػػػ لتاػػػػتعاـل
 طبيعةللتااعاـلفى يتهلا لتااتعاـلفامليقفـلبهلدتاؿلتاصؼلي مىدلتااتعاـلىاػ ل

ايامؾلفتح تيالتؽل  لتاتعاـلفتح تاتمعلبمألاشطةلتااطافبةلااهل امليؤ اللتيضملتإل
تشوي لتااعاـلفاتمبعتهلاط بهل  لىاايةلتعاايـلفتايام يـل يهلفتتاؽلا هلتااتيوةل

فتاتػػػ لفضػػػ تل يػػػؼليػػػؤ اللتا ػػػافؾللTimastsuk&Jaanila ,2015)اػػػ لدالت ػػػةل)
لةلتاتعاـلتاتدالي  لاااعاايفل  لتايامؾلط بيـل  لىااي

اامل بؽليتضكلت قؽلتااالضلتا ما لوزايملفتاػ ىليتعاػؽلبفوػفد"للتػ  يالتتلدتاػةل
إ صػػػػمايملااتفت ػػػػؽلتأل ػػػػمديا )تااقالالتتلتادالت ػػػػيةللأىضػػػػمءلاياػػػػةلتاتػػػػداليس(لىاػػػػ ل

 تإلايامؾل  لتاتعاـلادىلىياةلتاب طح
بالنســـبة لمفـــرض الثالـــث والـــذى يـــنص عمـــى " توجـــد تـــأثيرات دالـــة إحصـــائيا 

ــتعمم لــدى عينــة البحــث " تشــير لمتفكيــر مــ اوراء المعرفــى عمــى اإلنهمــاك فــى ال
( الى وجود تأثير مباشر وكمى موجـب دال احصـائيا لمتفكيـر مـا وراء 2النتيجة )

فتشػياللاػ هلتااتيوػةلتاػهل ااػمل ػمفلتااػتعاـليػمدالتللالـتعمم  للاإلنهماكلالمعرفي عمى
  ػػالليػػدالىلىاػػ لتإلاياػػمؾلىاػػ لتاظػػيـلفاعماوػػةلتااعال ػػةلتاتػػ ليتامفايػػمل ااػػمل ػػمفلأ
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لبيملألاهليػمداللىاػ لتاظيايػمل فتح تيالتؽل  لتاتعاـلفتح تاتمعلبمألاشطةلتات ليقـف
فتاطيطيػػػملفتدتالىلفيتػػػهلباوػػػمبل ياػػػمل قػػػفـلبػػػهلاػػػفلتاشػػػطةلف ػػػ اؾل يػػػفليػػػمداللىاػػػ ل
ت ػتادتـلتإل ػػتالتتيويمتلتااام ػػبةلااتعماػػؿلاػػ لتااعػمالؼلفتألشػػطةل ػػؿل اػػؾلي ػػمىدهل

 ػػػػػػػػػتاتمعلبعاايػػػػػػػػػةلتاػػػػػػػػػتعاـلللفتتاػػػػػػػػػؽلاػػػػػػػػػ هلتااتيوػػػػػػػػػةلاػػػػػػػػػ لىاػػػػػػػػػ لتحاياػػػػػػػػػمؾلفتح
فتاتػػػػ ليماػػػػتلبا ػػػػصلتػػػػ  ياللتاتيػػػػمالللFlowerday& Shell ,2015)دالت ػػػػة)

تاافضػػفىمتلفتحاتاماػػمتلتاافيايػػةلىاػػ لتإلاياػػمؾل ػػ لتاػػتعاـلفتتوماػػمتلتات ايػػ ل
فتفصاتلتفلتحاتامامتلتاافيايةلايملت  ياللابمشالليفىلىا ل ؿلافلتإلايامؾل  ل

توماػػػػػمتلتات ايػػػػػ لللبيااػػػػػملتاتيػػػػػماللتاافضػػػػػفعلاػػػػػهلتػػػػػ  ياللابمشػػػػػاللىاػػػػػ لتاػػػػػتعاـلفت
تحاتاماػػػمتلتاافيايػػػةلفتػػػ  ياللغيػػػاللابمشػػػاللىاػػػ لتإلاياػػػمؾل ػػػ لتاػػػتعاـلللفتظيػػػالتل
تاب ػػطلتفلتاتيػػماللتاطػػ  لاافضػػفىمتلتاػػتعاـليوعايػػـلت  ػػاللإيومبيػػةل ػػ لتاافيػػؼل

لتاتعايا ح
ت  يالتتلدتاةللاامل بؽليتضكلت قؽلتااالضلتا ماطلفتا ىليتعاؽلبفوفد"ل

لإ صمايملااتا ياللامفالتءلتااعال  لىا لتإلايامؾل  لتاتعاـلادىلىياةلتاب طح
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 المراجعقائمة 
  -أواًل : المراجع العربية :

 مىايػػػةلتاػػػداجلبػػػيفلت ػػػتادتـلتا ػػػبفالىلتا  يػػػةلفل (ح0214تبػػػالتايـلوبياػػػ ل) (1
يمالتتلتاتا ياللاملفالتءلتااعال  ل  لت صيؿلطابةلت افافويػملتاتعاػيـلا

للتااواػػػػػةللاااعال ػػػػػةلتااالتبطػػػػػةلبايػػػػػمالتتلإاتػػػػػمجلتابالاويػػػػػمتلتاتعايايػػػػػة
لتاتالبفيةللل  ح130-101(للل1)12تألالدايةل  لتاعاـف

(حدايؿلتطبيؽلاقيمسلتاتفت ػؽلاػ لتا يػمىل0220بي اللالفبالتلفل يالؾليفافل) (0
ىػػد تدلىاػػ لىبػػدلتا ػػ ـللتاقػػماالىل:دتاللتاايضػػةلتاوماعيػػةلللتعاليػػ لفتا

 تااصاليةح
(حتقدياللتا تتلفتات يؼلتاادال  لادىلتاطابةلتاػ  فالللل1983وباليؿلاف  ل) (3

 ال ماةلد تفالتىلغياللااشفالىللل ايةلتاتالبيةللوماعةلداشؽل
(حلتات يػػؼلتاوػػػماع لفى يتػػػهلبفويػػةلتاضػػػبطلفبعػػػضل0210 اػػمفلىطػػػم ل) (4

وماعةلتاااؾل–طمابمتل ايةلتاتالبيةلتااتييالتتلتحاالىلادىلىياةلافل
 347ل-305(لل1)13 عفدللل

(حلأ ػػاللبالاػػػماجلا ف ػػ ل ػػ لضػػفءلاظاليػػػةل0229وييػػمفلاف ػػ لت ػػامىيؿل) (5
وماب لتادامغلىا لتاايةلايمالتتلتاتا يالل ةؽلتااعال  لادىلطمابمتل
تاصػػؼلتا ػػمدىلىشػػاللباػػمدىلت افافويػػملتااعافاػػمتلبا م ظػػةلغػػزىللل

ل ايةلتاتالبيةلللتاوماعةلتإل  ايةلغزىال ماةلامو تياللغياللااشفالىلل
(حلأ ػاللطاليقػػةلتح تشػػمؼلتاافوػهل ػػ لتاايػػةلتاتا يػػالل0210اماػدلىبػػدلتاقػػمدالل) (6

 فؽلتااعال  لفتات صيؿلتادالت ػ ل ػ لتااليمضػيمتلاػدىلطابػةلتاصػؼل
تاتم ػػػ لتأل م ػػػ لبا م ظػػػمتلغػػػزىللاواػػػةلوماعػػػةلتااوػػػمبلا ب ػػػمطل

لتإلا مايةلل ل0158-0131(ل9)06)تاعاـف
بػػػػػدلت لأ اػػػػػدلتاافتاػػػػػدىلفلوعاػػػػػالل ماػػػػػؿلتاالبمبعػػػػػةلفلبشػػػػػماللىبػػػػػدلت لاماػػػػػدلى (7

(حلدالوػػػةلإ ت ػػػم لطابػػػةلتا مافيػػػةل ػػػ لا م ظػػػةلوػػػالشل0210تا ػػػايـ)

http://search.mandumah.com/Record/508796
http://search.mandumah.com/Record/508796
http://search.mandumah.com/Record/508796
http://search.mandumah.com/Record/508796
http://search.mandumah.com/Record/508796
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22                                                           DDooii  :: 10.12816/0051203 

اايػػػػػمالتتلتاتا يػػػػػاللاػػػػػملفالتءلتااعال ػػػػػ لفلى يتيػػػػػملباتييػػػػػاللتاوػػػػػاسلفل
تاتاصػػػػػػصلتأل ػػػػػػمديا لفلتات صػػػػػػيؿلللتااواػػػػػػةلتادفايػػػػػػةلتاتالبفيػػػػػػةللل

لح87-73(ل3)1
(حلبعػضلتاعفتاػػؿلتااا ػيةلفتحوتامىيػةل تتلتاصػػاةل1996الشػمدلتاػداايفالىل) (8

لح87-80ل38بماتفت ؽلتادالت  للاواةلىاـلتاااسلل
(حلاقيػػػمسلتاتفت ػػػػؽلتادالت ػػػ لاػػػػدىل1998ز اليػػػملتاشػػػػالبيا لفلاويػػػ لبااقيػػػػهلل) (9

 طابةلتااال اةلتا مافيةلبإامالىلتااويالىلللتاقماالىل:تألاوافلتااصاليةح
دراسـة مقارنـة :لطالبات الجامعة التوافق الدراسي لدىل(ح0226زيمدلبال مت) (12

"حلضـــوء بعـــض المتغيـــرات ػػػ للالمتزوجـــاتفغيػػػالللبـــين المتزوجـــات
لتااا ػػيةلتاعالبيػػةللتػػفاسلل -12)ل0تااواػػةلتحا تالفايػػةلاشػػب ةلتاعاػػـف

ل62-51(لل11
(حل مىايػػػةلااػػػف جلدفالىلتاػػػتعاـل ػػػفؽل0229 ػػػاامفلتا البػػػ لفلاػػػمااللصػػػبالهل) (11

لىاػػػػ لتاايػػػػةلبعػػػػض ايػػػػمالتتلاػػػػملفالتءللتااعال يػػػػػػةل ػػػػ لتػػػػداليسلتاعاػػػػـف
تااعال ػػةلاػػدىلطػػ  لتااال اػػةلتااتف ػػطةحلاواػػةلدالت ػػمتلىالبيػػةل ػػ ل

لح078-039(لل3)3تاتالبيةلفىاـلتاااسللل
(حتاصػػػػػػػ ةلتااا ػػػػػػػيةلفتإلالشػػػػػػػمدلتااا ػػػػػػػ للل0225صػػػػػػػ بلتاػػػػػػػديفلتاعااليػػػػػػػةل) (10

لىامف:تااوتا لتاعالب لاااشالح
(حىاػـلتاػااسلتاتالبػفهللىاػمف:دتالل0226ىبدلتاال افلىدسلفيف ؼليطػما ) (13

لا الحتا
(حا ػػػػػتفىلتاتا يػػػػػاللاػػػػػملفالتءل0211ىبػػػػػدلتاامصػػػػػاللتاوػػػػػالتبلفىػػػػػ ءلىبيػػػػػدتتل) (14

تااعال ػػػػ لاػػػػدىلىياػػػػةلاػػػػفلطابػػػػةلوماعػػػػةلتايالاػػػػفؾل ػػػػ لضػػػػفءلبعػػػػضل
لتاتالبفيةل لح160-145(ل0)7تااتييالتتلللتااواةلتألالدايةل  لتاعاـف

(لحل0227اف ػؽلبشػمالىل)ل-ىبػدلتاامصػالل يػم لتاوػالتبل-ىدامفليف ؼلتاعتفـ (15
 يالل:لاام جلاظاليةلفتطبيقمتلىاايةلللىامفللدتاللتاايةلايمالتتلتاتا
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لتاا يالىلاااشالل
تا ػاب لفى يتػهلبػماتفت ؽلتادالت ػ ل-(حتاتا ياللتإليومب 0213ىاالتءلتاعبيدىل) (16

اػػػػػػػػػػػػػدىلطابػػػػػػػػػػػػػةلوماعػػػػػػػػػػػػػةلبيػػػػػػػػػػػػػدتدلللتااواػػػػػػػػػػػػػةلتاعالبيػػػػػػػػػػػػػةلاتطػػػػػػػػػػػػػفيالل
 ح150-103(ل7)4تاتافؽل

ال ػ ل ػ ل(حلطبيعةلتاع يةلبيفلتاتا ياللاملفالتءلتااع0213ىقيؿلبفل م  ل)ل (17
تااليمضيمتلفتا  مءلتاعمـللادىلت اي لتا ما ػةللاتف ػطلدالت ػةلايدتايػةل

لتإلا مايةلفلتحوتامىيةللل ل11-1لل9بادياةلفالياةلللاواةلتاعاـف
ل

(حلاػػملفالتءلتااعال ػػةل0224فلاصػػطا لا اػػفدلتا ػػمالفا ل)لعمــاد أحمــد عمــى (18
فت ػػػػتالتتيويمتلتاتػػػػ  اللفتادت عيػػػػةلااػػػػتعاـل اتييػػػػالتتلتابؤيػػػػةلاات صػػػػيؿل

مجمــة كميــة التربيــة  تأل ػػمديا لاػػدىلطػػ  لتاتعاػػيـلتا ػػمافهلتاعػػمـلل
لح67-45(ل0)02لبأسيوط 

الت ػػ لاػػدىلتاطمابػػمتلتااتزفوػػمتلفغيػػالل(حتاتفت ػػؽلتاد0222ىفتطػػؼلشػػف تل) (19
تااتزفوػػػػمتلفى يتػػػػهلببعػػػػدىلتا اميػػػػةلتاشاصػػػػيةلفتا يػػػػمتلتإلااعػػػػما ل

 حل99-17(ل1)12لدالت متلاا يةل
(حتأل ػػػماي لتافتاديػػػةلفأ ػػػماي لتايفيػػػةل0213غماػػػ لتابػػػدتاليفلفل ػػػعمدلغيػػػطل) (02

فتات يػػؼلتأل ػػمديا ل ااباػػمتلبما اػػمءىلتا تتيػػةلتأل مديايػػةلاػػدىلطابػػةل
لتاتالبفيةلتاوماعةلت -65(لل1)9ايمشايةلللتااواةلتألالدايةل  لتاعاـف

 ح87
(حاػػمفالتءلتااعال ػػػةلفى يتػػػهلباعمايػػةلتاػػػ تتلفتات صػػػيؿل0227 مطاػػةلتااػػػدا ل) (01

لدالت ػػػػةلىاػػػػ لطػػػػ  لفطمابػػػػمتل ايػػػػةلتاتالبيػػػػةلبوماعػػػػةلطيبةلال ػػػػماةل
لد تفالتىلغياللااشفالىللوماعةلطيبةلتاادياةلتااافالىح

 يالللاامايـلفتطبيقمتللتاعػيف:دتاللتا تػم ل(حتعايـلتاتا1999 ت  لوالفتفلل) (00
لتاوماع ح
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ا ػػػػتفىلتا موػػػةلإاػػػ لتااعال ػػػػةل(حل0211 ػػػالتسلتا اػػػفالهلفلأ اػػػػدلأبػػػفلاػػػالل) (03
فتاتا يػػػػػاللاػػػػػملفالتءلتااعال ػػػػػ لاػػػػػدىلطابػػػػػةلتاب ػػػػػمافاليفسل ػػػػػ لوماعػػػػػةل

(للل6)02ااومبلا ب مطل:لتاعافـلتإلا مايةلللاواةلوماعةلتتايالافؾ
ل1436-1488

(حلتاتا يػػػاللتااػػػملفالتءلتااعال ػػػ لفتا ػػػياللتا ػػػافؾلتااالضػػػ ل0211 اليػػػدىلياػػػمز) (04
 حل049-011ل6لدالت متلاا يةلفتالبفيةل

(حتاصػػػػػػ ةلتااا ػػػػػػيةلف ػػػػػػي فافويةللتإل ػػػػػػ اداليةلللدتالل0222 ػػػػػػفزهلاايػػػػػػؿل) (05
لتااعال ةلتاوماعيةح

حلت ػتالتتيويمتلاػملفالتءل(2006) اتلتاطاػمفهح فزهلىبدلتا  ـلتاشالبيا للى (06
تاا تبةلتاعصػػػاليةلاااشػػػاللتااعال ػػػةلبػػػيفلتااظاليػػػةلفتاتطبيػػػؽللتاااصػػػفالىل

لحفتاتفزي 
(حتف يػػػػدلتاػػػػ تتلفتات يػػػػؼلتأل ػػػػمديا لفى يتيػػػػملبػػػػبعضل0229 ماػػػػؿل تاػػػػفح) (07

تااتييػػالتتلتاديافوالت يػػةلفتاتالبفيػػةلاػػدىلطابػػةلوماعػػةلتااايؿلدالت ػػمتل
 ح719-689(ل8)4اسللىالبيةل  لىاـلتاا

(حا تفىلتاتا ياللاملفالتءلتااعال  لاػدىلطابػةل ايػةلتاتالبيػةل0215اؤهل  فل) (08
 ػػ لوماعػػةلتابم ػػةلبماااا ػػةلتاعالبيػػةلتا ػػعفديةللاواػػةلوماعػػةلتاقػػدسل

لح129-81(ل12)3تاااتف ةلا ب مطلفتادالت متلابتالبفيةلفتااا يةلل
تاػػػػػػااسلل(حتاتاشػػػػػػاةلتإلوتامىيػػػػػػةل)اب ػػػػػػطل ػػػػػػ لىاػػػػػػـ0220امي ػػػػػػةلتاايػػػػػػمؿل) (09

لتإلوتامى ل(لتإل  ادالية:دتاللتااعال ةلتاوماعيةح
(حلتات يؼلتأل مديا لفى يتهلبما امءىلتا تتيةلتاعماةل0212ا ادلبا لامادل) (32

ادىلطابةل ايػةلتاعاػفـلتاتالبفيػةل ػ لوماعػةلآؿلتابيػتلللاواػةلوماعػةل
لتإلا ماية(لل لح430-413(للل0)04تااومبلا ب مطل)تاعاـف

لؿلإا لتاص ةلتااا يةلىامفلدتاللتاا الح(حادا0224ا ادليم ـل) (31
(حتا موػمتلتإلالشػمديةلات ايػ لاال اػةل0214ا ادلا الشلفلت ػامىيؿلااياػة) (30
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دالت ػػةلايدتايػػةللاواػػةل–تاتعاػػيـلتااتف ػػطلفى يتيػػملبتػػفت قيـلتادالت ػػ ل
لح58-39ل6تادالت متلفتاب فطلتإلوتامىيةللوماعةلتافتدهل

 مىايةلت تادتـلت تالتتيويمتلاملفالتءلتااعال ةل  ل   (ح0210االيـلتأل ادىل) (33
تاايػػػػةلبعػػػػضلايػػػػمالتتلتاقػػػػالتءىلتإلبدتىيػػػػةلفأ ػػػػالهلىاػػػػ لتاتا يػػػػالل ػػػػفؽل

لتااواػػةلتادفايػػةلا ب ػػمطللتااعال ػػ لاػػدىلطمابػػمتلتااال اػػةلتااتف ػػطة
لح150-101لل30تاتالبفيةلل

(حى يػةلأ ػماي لتااعمااػةلتافتاديػةلبػماتفت ؽلتادالت ػ ل0213)لامويةلبفلتاػزتفى (34
اػػدىلت ايػػ لاال اػػةلتااتف ػػطلللال ػػماةلامو ػػتياللغيػػاللااشػػفالىللل ايػػةل

لتإلا مايةلفتإلوتامىيةلللوماعةليمصدىلاالبمبلفالياةلح  تاعاـف
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