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 ( 0202/ 0/ 8 ، قبل للنشر يف   0254/ 51/4 ) قدم للنشر يف  

 
 ممخص البحث

بة السعخفة وعالقتو بسدتهى الظسهح االكاديسي لظمييجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى ادراؾ ما وراء     
-2102واقترخ البحث عمى طمبة الكميات العمسية واالندانية في جامعة السهصل لمعاـ الجراسي ) الجامعة,
ولتحقق ىجؼ البحث اعج الباحث السقاييذ ( طالبًا وطالبة,  477ة البحث من )( , وتزسشت عيش 2102
وتم , من قبل الباحث ءهمدتهى الظسهح االكاديسي الحي تم بشاو مقياس ادراؾ ما وراء السعخفة    -التالية:

التحقق من صجؽ السقاييذ باعتساد ) صجؽ السحتهى والرجؽ الغاىخي وصجؽ البشاء( وتم حداب القهة 
تبار لكل السقاييذ , التسيدية لفقخات السقاييذ , أما الثبات فتم حدابو بظخيقة إالفا كخونبخ , واعادة االخ

ال يهجج ( وأعيخت الشتائج, SPSSوعهلجت البيانات إحرائيا باستخجاـ الحقيبة اإلحرائية لمعمهـ االجتساعية )
الجشذ  فخؽ ذو داللة احرائية في مدتهى ادراؾ ما وراء السعخفة لجى افخاد عيشة البحث تبعًا لستغيخ

 والتخرص االكاديسي . 
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Abstract 
        The current research aims to identify the level of metacognitive  
awareness  and its relation with the level of students academic ambition  at 
the university level through answering the following questions, The research is 
limited to scientific and humanity college level students in the  University of 
Mosul for the academic year (2012-2013),The sample includes ( 744 ) 
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students distributed ,To achieve the goal of the  research the researcher has 
constructed the following measurements, The validity of the scales has been 
fulfilled with regards to ( face validity, content validity, and construction 
validity )- The discriminability of items has been calculated been by using 
Alpha Kronbouk , and re- test of each Scale- The data have been statistically 
analyzed using (SPSS) and the results showed ,There is no statistically 
significant difference in the level of metacognitive awmareneas of the subjects 
concerning the sex and academic specialization  .  

 -:مذكمة البحث  -اواًل :
يدتصيع مغ خالليا أْف ىع العسميات السعخفية التي أ حج أما وراء السعخفة  إدراؾيسثل مفيػـ     

يفيع اإلنداف العالع السحيط بو ويعسل عمى أف يتػافق سمػكو مع األنساط الدمػكية والستغيخات 
 السؤثخة فييا ومغ البيئة السحيصة بيا .

 وتعج عسمية اإلدراؾ بكػّنيا إحجػ الخبخات الستخاكسة لمحػاس اإلندانية , التي استصاع    
األنداف أف يفيع مغ خالليا سمػؾ ونسط حياتو وحياة االخخيغ في عالسو ومحيصو , واإلدراؾ 

 وسيمة يفدخ بيا األنداف مجسػعة السثيخات تمقفتيا حػاسو وكػف مغ خالليا عالسو السعخفي .
إفَّ السجاالت التي يجب معخفة مدتػياتيا في الطخوؼ االعتيادية تختمف عغ تمظ        

ت التي تختمف في مجسع سخيع التغيخ يتدع باالنفجار السعخفي والتدابق العمسي وتسثل السدتػيا
التصػرات العمسية والسعخفية والتقشية إحجػ أىع الػاجيات الخئيدة ليحه السجتسعات التي باتت اليـػ 

 تذكل مدافة واسعة مغ عالسشا الججيج الستدارع بالتغيخات والتصػرات اليائمة .
 أكثخ  التخصيط التخبػؼ الذسػلي يجب أف يدتيجؼ بشاء مخخجات عسمية التعميع وىع  لحا فأفّ     

 استعجاد قجرات مغ السخخجات التعميسية الدابقة نتيجة الحخكة الدخيعة في التغيخات والحكع اليائل
في التصػرات فزال عغ الى عالسشا الثالث يحتاج إلى قفدات كبيخة واسعة في حقل التعمع والتعمع 

ي تكػف مخخجات التعميع بالسدتػػ القخيب او السصابق والسذابو لسا ىي عميو مخخجات التعميع لك
 في البمجات الستقجمة .

فَّ ي نفديا في الدمغ الدابق بل إ  إفَّ حجود السعخفة وأوجو السعخفة وأشكاليا وأنػاعيا لع تعج ى   
ترػرات مدتقبمية واوجو في  سسو العرخ الحالي ىػ البحث في ما وراء السعخفة لمػصػؿ الى
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البحث العمسي تقتخب مغ حاجة الخياؿ العمسية الػاسع الى التصبيق الفعمي والعمسي بيحه 
فشخػ أفَّ فكخة الػصػؿ الى القسخ في الدمغ الدابق كأنت مغ , السخيالت عمى ارض الػاقع 

ر أصبحت واقعية في الخياالت التي كانت تخاود الكثيخيغ في الدمغ الدابق اال أف ىحه األفكا
الدمغ الحالي مصبقة فعال حتى باتت الخحالت الى القسخ والكػاكب السحيصة باألرض اعتيادية 
وجخبة مغ باب الخياؿ الى الػاقع وميد التصبيق ليحا فأف البحػث التي تتشاوؿ ما وراء السعخفة 

غ الى حاجة التصبيق تدعى الى بشاء إمكانيات تعميسية تػصل ابشاء الجيل الحالي مغ الستعمسي
العمسي الفعمي لسا كاف أمشية في الدابق او أفكارًا خيالية فالحرػؿ عمى األنداف األلي الحؼ يقـػ 
باألعساؿ واألفعاؿ في السػاقع واألماكغ الخصخة أصبح واقعيًا او الكذف عغ الستفجخات او األخح 

سحيصات باتت مغ السيسات بعيشات مغ البخاكيغ أو الكػاكب السحيصة باألرض او أعساؽ ال
 الػاقعية التصبيكية والتي لػال الخياؿ العمسي ما وراء السعخفة لسا ابرخت الشػر . 

ف لعسل الباحث في الجامعة واشالعو عمى السذكالت الكثيخة والكبيخة والستدعة لجػ وقج كا    
مشيا في التشطيع السعخفي الصمبة الستعمسيغ والتي تحتاج إلى امكانيات تعميسية غيخ تقاليجية سػاء 

والتخصيط وفي بشاء الذخرية ما يدتجعي إلى ضخورة التعخؼ عمى القجرات الستػافخة لجػ الصمبة 
في إدراؾ ما وراء السعخفة وعمى الصسػح األكاديسي لجييع وبشاء شخريتيع ومجػ  تفاعميا ما بيغ 

العالقة بيغ ىحه الستغيخات الػاقع السجرؾ والصسػح الستدايج لجؼ فأف الكذف عغ شبيعة ىحه 
سيؤدؼ إلى ضيػر وبشاء نساذج تعميسية غيخ تقاليجية تبتعج عغ جعل عقػؿ الصالبة مجخد مخازف 
لمسعمػمات الى عقػؿ تدتصيع مدج وتفعيل واستثسار السعمػمات وتفعيميا في الػاقع والديصخة 

ة في بشاء الفكخ اإلنداني والتحكع خجمًة لمتقجـ العمسي والحزارؼ واكتذاؼ لالتجاىات الججيج
والتعاير الدمسي والحزارؼ واالستثسار األمثل لصاقات البذخ ولثخوات األرض بسا يحقق 

 السجتسع اإلنداني في السددىخ .
 

 -أىسية البحث : -:ثانياً 
التعمع االنداني مغ السػضػعات التي شغمت باؿ السفكخيغ مشح القجـ حيث تذيخ السرادر      

 وغيخىع كانت ليع السداىسات السيسةالستعجد الى اف الفالسفة القجماء امثاؿ ارسصػ وافالشػف 
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في تفديخ عسمية التعمع مغ خالؿ ما قجمػه مغ اراء وافكار حػؿ شبيعة السعخفة والعقل , فقج 
سصػ الى السعخفة عمى انيا مجسػعة ارتباشات تتذكل وفق لسبادغ التجاور والتذابو نطخ ار 

والتشافخ بحيث تذكل مكػنات العقل , ويخػ اف مرادر ىحه السعخفة ىي االحداسات الستعجدة 
ة وفقا لسبادغ حػؿ االشياء , بحيث تتذكل مشيا االفكار البديصة وتتذابظ لتكػف االفكار السعقج

اف االنداف يػلج وعقمو صفحة ممداء , واف السعخفة مكتدية مغ خالؿ البيئة  جككسا أ ميكانيكية ,
وليدت فصخية , اذ يؤكج افالشػف اف جسيع انساط السعخفة تعج مكػنا فصخيا يػلج مع االنداف , 

   لسا ىػ  التعمع اال استخجاع او تحكخ فيي ليدت متعمسة , ونسا تػجج في عالع السثل وما عسمية
كائغ بالعقل ويعتبخ عسمية التفاعل مع البيئة مجخد مرجر يتيح لمخبخات الحدية في مداعجة     

 ( . ٖٛـ ,صٕٕٓٓاو اعانة العقل في االستجعاء وتػليج ما لجيو مغ معخفة ) الدغػؿ ,
ومغ ىشا تحاوؿ الشطخيات السعخفية تفديخ شخؽ حجوث التعمع , فيي تخػ التعمع انو محاولة     

الفخاد لفيع العالع السحيط بيع مغ خالؿ استخجاـ العسميات السعخفية كاألدراؾ والتفكيخ جادة مغ ا
الستاح لجييع , اذ تخػ اف االفخاد نذيصػف ومبادروف في البحث عغ السعخفة واعادة تختيبيا 
وتشطيسيا بيجؼ فيسيا واتخاذ القخارات السشاسبة حياليا , وتؤكج اف االفخاد لجييع االستعجادات 

لفصخية التي تسكشيع مغ االدراؾ وبشاء االستجابات السختمفة مغ اجل التػافق              ا
 ( .    ٓٗٔ-ٜٖٔـ , صٕٕٓٓ)الدغػؿ , 

واالدراؾ احج اىع مفاتيح التعمع ووسائمو الفعالة كػنو يتصمب ادراكا فعاال لمسثيخات التي       
ومعشى يديل عسمية استخجاعيا في السدتقبل  يدتقبميا الستعمع مغ البيئة السحيصة واعصائيا سسة

, الف التعمع ىػ تغييخ في الدمػؾ الشاتج عغ تغيخ ضخوؼ البيئة السحيصة , ولحلظ يكسغ دور 
االدراؾ في تفديخ تغيخات البيئة ودمجيا مع خبخات الفخد الدابقة بصخيقة تداعج عمى تشسية البشية 

 .  ( ٖٕٔـ , ص ٕٕٔٓالسعخفية لمفخد ) العتـػ , 
واالتجاه السعخفي ىػ االقجـ واالحجث مغ بيغ عشاصخ السجتسع الشفدي , كػف السشاقذات       

حػلو تعػد الى فالسفة اليػناف القجماء , ومع االدراؾ الستدايج باف التعميع عسمية عقمية نذصة فاف 
, وكيف  عمساء الشفذ التخبػؼ اصبحػا ميتسيغ , كيف يفكخ االفخاد وكيف يتعمسػف السفاليع

يحمػف السذاكل , ثع اتدع مجاؿ االىتساـ ليتسثل في كيف يتع تسثيل السعخفة في عقل الستعمع , 
وكيف يتع تكخارىا , كسا اصبح التحكخ والشدياف مػضػعا رئيديا لمبحث في االتجاه السعخفي في 

ة السعمػمات عقج الدبعيشات والثسانيشات مغ القخف الساضي وسيصخت الكيفية التي تتع بيا معالج
, وتشطخ االتجاىات الشطخية السعخفية لمتعمع بانو نتيجة  عمى مػضػع االبحاث والجراسات
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محاوالتشا لفيع العالع مغ حػلشا , ولتحقيق ىحا الفيع فإنشا ندتخجـ كل االدوات العقمية , بسا فييا 
مع االخخيغ ومع البيئة شخؽ التفكيخ , والسعخفة , والتػقع , والسذاعخ واالنفعاالت , والتجاخالت 

كسا تخػ اف الشاس ىع متعمسػف نذصػف يبحثػف عغ السعمػمات الالزمة لحل السذكالت , 
 ( . ٕٙٔـ , ص ٕٔٔٓويجركػف ما يعخفػنو االف لتحقيق وجيات نطخ ججيجة )نػفل وابػ عػاد ,

ة يتزسغ تفكيخ فاذا كانت السعخفة تتزسغ االدراؾ والفيع والتحكخ , نجج اف ما وراء السعخف     
الفخد في تمظ السعخفة وكيفية ادراكو وتحكخه ليسا , وبالتالي تذسل جسيع السعارؼ الستشػعة مغ ما 
وراء االدراؾ وما وراء الفيع وما وراء الحاكخة , وىحا يجؿ عمى اف السعخفة مخحمة تدبق ما وراء 

يا , ولحلظ يذيخ انػر السعخفة , اؼ نحرل بحلظ الى اف ما وراء السعخفة في السختبة العم
الذخقاوؼ كسا جاء في الحاروف , اف السعخفة ىي جسيع العسميات الشفدية التي بػاسصتو يتحػؿ 
السجخل الحدي فيصػر ويختدف لجػ الفخد , الى اف يدتجعي الستخجامو في السػاقف السختمفة 

ما وراء السعخفة حتى في اجخاء ىحه العسميات في غياب السثيخات السختبصة بيا , اما مرصمح 
فيذيخ الى وعي الفخد بالعسميات التي يسارسيا في مػاقف التعمع السختمفة نتيجة حرػلو عمى 
معخفة او معمػمات معيشة تترل بيحه السػاقف , وىشاؾ فخوؽ واضحة بيغ االفخاد في كيفية 

مغ عمساء استخجاميع واستفادتيع مغ السعخفة التي يحرمػف عمييا , وىحا ما يؤيجه الكثيخوف 
الشفذ السعخفي السعاصخوف في اف الفخؽ بيغ الستفػقيغ معخفيا وغيخ الستفػقيغ معخفيا يخجع الى 

 ( .   ٜٚ-ٛٚـ , صٕٛٓٓاختالؼ خرائز ما وراء السعخفة لجػ كل مشيع ) الحاروف , 
 باىتساـ ممحػظ خالؿ الدشػات القميمة الساضيةما وراء السعخفة  حطي مػضػع االدراؾ لقج     

باعتبارىا شخيقة ججيجة في تشسية التفكيخ , واعتبار اف السفكخ الجيج ىػ الحؼ يدتخجـ 
 .(  ٖٚـ , ص ٕٓٓٓاستخاتيجيات ما وراء السعخفة ) وزارة التخبية , 

ى تشسية يحه االستخاتيجيات تجعل الستعمسيغ عمى وعي بتفكيخىع , ووعييع ىحا يداعج عمف      
       ػػػفيع لمسعمػمات ػ افػػزل مغ الاالبجاعي والتحريل وتحقيق مدتػ التفكيخ الشاقج والتفكيخ 

 ( Lindstorm, 1995 b, p28 ) . 
بالتالي فيي كسا انيا تيتع بقجرة الستعمع عمى اف يخصط ويخاقب ويقػـ تعمسو الخاص , و      

دؤولية ب الستعمسيغ لعسميات العمع السختمفة وتدسح ليع بتحسل الستعسل عمى تحديغ اكتدا
              شاء الشػػػػػػػػػػذط لمسعخفةالبػػػػػػػ خفية السختبصة بالتعمع وتديلالسعػػػػػ والتحكع في الػػػػػػػػػػػعسميات

 (Nolen, 2000 b, p5   . ) 



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

56 
 

( اؼ معخفة في االدب  Meta)حػؿ معشى لفع السيتا  اً ونقاش اً ممحػض ىشاؾ ججالً عمسًا اف      
وما   Meta-reasonعغ ما بعج التفديخ والعقل ( ) بيخ(   Perry 1970 )البحثي ولقج حجثيا

  يعدػ الى الحؼ سيتا معخفة لمسرصمح ىحا ال ولكغ اكسل  Meta-thoughtبعج الفكخة 
(Flavell 1967   )وىػ يذيخ الى معخفة الفخد بعسمياتو السعخفية ونػاتجو او أؼ شي  ( )فالفل

وراء التعميع ,  وراء الحاكخة , ما يترل بيا ,  وعمى سبيل السثاؿ اف مشجمج ما وراء السعخفة , ما
  وراء االدراؾ .......الخ . وراء المغة , ما وراء االنتباه , ما ما

يخ عغ سعي الفخد لتحقيق ذاتو وىػ مغ حاجات وذكخ ماسمػ اف مدتػػ الصسػح ىػ تعب     
الشسػ التي تحدغ الحياة وال تعسل عمييا فقط. ويذتسل عمى حاجات االنجاز والقبػؿ واالستحداف 

 ( . ٔٗٗ, ص ٖٜٛٔوالكفاية والتقجيخ واالحتخاـ ) دافيجوؼ, 
 عػامل ىشاؾ أف :لمسجاؿ السعخفي التكػيغ في الجافعة القػػ  أثخ عغ كالمو عشج ليفيغ يحكخ     

 بسدتػػ  سساه فيسا أجسميا وقج السجرسة, في لمتعمع كجوافع تعسل أف شأنيا مغ متعجدة
 الخضا بحالة الفخد يذعخ أف بعج ججيجة, أىجاؼ خمق عمى السدتػػ  ىحا يعسل حيث.الصسػح

 أبعج, أىجاؼ تحقيق في ويصسح السخضي, الذعػر بيحا االستدادة إلى فيدعى,  بالحات واالعتجاد
 الحالة ىحه وتدسى .مشاال وأبعج أصعب تكػف  العادة في أنيا إال األولى عمى متختبة كانت وإف

 فقج :درجات عمى الصسػح أف عمى الديكػلػجية الصسػح دراسة دلت وقج.الصسػح بسدتػػ  العقمية
 اليجؼ, يحجد بحيث القػة؛ مغ درجة عمى يكػف  وقج ىجؼ, بتحقيق لمكياـ رغبة مجخد يكػف 

     راؽ أو عاؿ   الفخد عشج الصسػح مدتػػ  إف يقاؿ الحالة ىحه في , لتحريمو الجدع قػػ  ويعبئ
 ( . ٕٖٚـ , ص ٜٜٓٔ) الغخيب , 

 
  -اىجاؼ البحث : -:لثاً اث

التعخؼ عمى إدراؾ ما وراء السعخفة وعالقتو بسدتػػ الصسػح ييجؼ البحث الحالي      
 االسئمة التالية .  االجابة عغمغ خالؿ األكاديسي لصمبة الجامعة 

ىل ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ إدراؾ ما وراء السعخفة لجػ شمبة السخحمة  -ٔ
  ؟العمسي الجامعية تبعا لستغيخ الجشذ والتخرز 

ىل ىشاؾ فخؽ ذو داللة احرائية في مدتػػ الصسػح األكاديسي لجػ شمبة السخحمة الجامعي  -ٕ
  ؟ ذ والتخرز العمسيتبعا لستغيخ الجش
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ىل ىشاؾ عالقة ارتباشية دالة احرائيًا بيغ إدراؾ ما وراء السعخفة ومدتػػ الصسػح  -ٖ
  ؟األكاديسي لجػ أفخاد عيشة البحث ككل

 

 -حجود البحث : -:ثالثاً 
صل لمعاـ الجراسي العمسية واالندانية لجامعة السػ  كمياتاليقترخ البحث الحالي عمى شمبة      

 .ـ (ٖٕٔٓ -ٕٕٔٓ)
 

 -تحجيج السرظمحات : -:رابعاً 
 عخفو كل من ػػػػػػػػػػػػػ  Metacognition –ما وراء السعخفة  -أ

عسميات تحكع  ابأني -:(  Sternberg & Davidson,1986) ستيخنبخغ وديفيجسهف  -0
األداء عميا وضيفتيا التخصيط والسخاقبة والتقػيع ألداء الفخد في حل السذكمة, وأنيا احج مكػنات 

 (.Sternberg & Davidson, 1986, 226الحكي في معالجة السعمػمات)
مجسػعة مغ الصخائق واالساليب التي تديع في  بأنيا -: (Vanede, 1993فاف ايجي ) -2

 مداعجة األفخاد الستعمسيغ عمى اتخاذ القخارات, واختيار العسميات السشاسبة لمسػقف التعميسي 
     جراتيع والتحكع في شخيقة تفكيخىعوالتقػيع الحاتي والػعي بقووضع اىجافيع الخاصة 

(Vanede, 1993, 38 .) 
مجسػعة مغ الشذاشات يختارىا الفخد ويشطسيا  بأنيا -:( 0994مهسهعة عمم الشفذ ) -2

                          بػاسصة أفعالو بيجؼ انجاز ميسة محجدة أو بمػغ ىجؼ معيغ 
 (. ٕٚٓٔ ص ,ـ ٜٜٚٔ )مػسػعة عمع الشفذ,

ىي التفكيخ في التفكيخ والتي تتزسغ  بأنيا-:( Livingston, 1997ليفشكدتهف ) -7
واخيخًا تقػيع مجػ التقجـ في عسميات التخصيط لمسيسة التي سيقػـ بيا الفخد ثع مخاقبة استيعابو ليا 

 (. ٖٗٗ, ٕٓٔٓ)أبػ جادو ودمحم,  السيسة ىحه
معخفة الفخد ووعيو التاـ بالعسميات السعخفية الحاصمة  بأنيا -:( Huitt, 1997ىهايت ) -5

لجيو ووضائفيا ووقت حجوثيا, وىي تفكيخ الفخد حػؿ تفكيخه ولكي يفكخ بتفكيخه عميو أف يدأؿ 
 (.Huitt, 1997, 2نفدو بساذا أفكخ؟ ولساذا أفكخ؟ وكيف يسكششي أف أغيخ ما افكخ بو ؟ )
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بانيا السعخفة باألنذصة والعسميات الحىشية واساليب التعمع والتحكع  -ـ ( :2115ابخاهيم )  -ٙ
الحاتي التي تدتخجـ فبل واثشاء وبعج التعمع لمتحكخ والفيع والتخصيط واالدارة وحل السذكالت , 

 ( .  ٜ٘ـ, صٕ٘ٓٓوباقي العسميات السعخفية االخخػ ) ابخاليع , 
سيارات الخاصة التي يدتعسميا في التعمع وعي الستعمع بال بأنيا -( :ـ2114أبه رياش ) -4

والتحكع فيو وتعجيل مداره في االتجاه الحؼ يؤدؼ إلى بمػغ األىجاؼ وىي كحلظ وعي الستعمع 
 لجراية في التحكع بسا يقػـ بو مغبشسط تفكيخه عشج الكياـ بسيسات محجدة ومغ ثع استخجاـ تمظ ا

 (. ٖٛ ص ,ـ ٕٚٓٓعسل )أبػ رياش, 
ىي أساليب وميارات ذات مدتػػ عاؿ  مغ التفكيخ متسثمة بقجرة  بأنيا -: (ـ2114صالح ) -8

 استخاتيجياتالصالب عمى اتخاذ القخارات السشاسبة وكيفية وضع األىجاؼ الخاصة والػعي بحكيقة 
تعمسو والتحكع بيا وتغييخ مدار تفكيخه والديصخة عميو والعسل عمى تحديشو بسا يشاسب السيسات 

التعمع الحاتي  قو ومغ ثع تقػيع الشتائج التي يتػصل إلييا اعتسادًا عمى مبجأالسمقاة عمى عات
 (. ٕٚص, ـ ٕٚٓٓ)صالح, 

مجسػعة مغ اإلجخاءات التي يقػـ بيا الفخد لتشطيع عسمية تفكيخه  بأنيا -( :2119اليهسف ) -9
وإدارتيا بسا يدسح لو اإلفادة مغ السعخفة التي يستمكيا مغ خالؿ وعي الفخد بعسميات تعمسو 
               وضبصو ليا وتحكسو بيا وتقػيسيا قبل وأثشاء وبعج انجازه لمسياـ السختمفة 

 (.ٙٔ, ٜٕٓٓ)اليػسف, 

وجيػات الشطػخ  ػحػجإ افتبشى الباحث -إلدراؾ ما وراء السعخفة لمباحث :الشغخي ل التعخيف
 عسمية التفاعليتزسغ  والحؼ Perception Metacognition  ادراؾ ما وراء السعخفة  تعخيف

يتزػسغ السعخفػة التقخيخيػة واإلجخائيػة والذػخشية, وبػيغ  بيغ التقػػيع الػحاتي لمسعخفػة, والػحؼالسدتسخ 
 . الحات والتي تتزسغ التخصيط والتشطيع والتقػيعإدارة 

ىػي وعػي ومخاقبػة الفػخد لجػانػب  -التعخيف االجخائػي لػإلدراؾ مػا وراء السعخفػة لمباحػث :
وتقػاس مػػغ السعخفػة وادارة ذاتيػة وتكػيع ذاتػي لمسعخفػػة ومػا وراء السعخفػة فػي كافػػة مجػاالت الحيػاة , 

جابتػػو عػػغ فقػخات مكيػػاس ادراؾ مػػا وراء السعخفػػة إخػالؿ الجرجػػة التػػي يحرػل عمييػػا الصالػػب أثشػاء 
 . الباحث الحؼ بشاءه

 عخفيا كل من ػػػػػػػػػػػػػػ . Academic Aspiration -الظسهح االكاديسي :-ب
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   السقبل ألدائو بالشدبة الفخد يتخحه الحؼ البياف أو بانيا القخار -ـ ( :0942عبج الفتاح )  -0
 ( . ٛـ , صٕٜٚٔ , الفتاح ) عبج

 إلى الػصػؿ في األفخاد بيغ تفخؽ  ندبياً  ثباتاً  ثابتة سسونيا با -ـ (:0987عبج الفتاح )  -2
 والفذل الشجاح خبخات حدب ويتحجد السخجعي, وإشاره لمفخد, الشفدي والتكػيغ يتفق معيغ مدتػػ 

 ( . ٗٔـ , صٜٗٛٔ الفتاح, ) عبج بيا مخ التي
بانيا ىػ اليجؼ السسكغ الحؼ يزعفو الفخد لشفدو في السجاؿ  -ـ ( :0999ابه ناهية ) -2

االكاديسي , يتصمع اليو ويدعى لتحكيقو بالتغمب عمى ما يرادفو مغ عكبات ومذكالت تشتسي 
الى ىحا السجاؿ , ويتفق ىحا اليجؼ والتكػيغ الشفدي لمفخد واشاره السخجعي , ويتحجد حدب 

س مغ خالؿ مجػ تقجيخ الفخد لحاتو وامكانو في تخصي خبخات الشجاح والفذل التي مخ بيا ويقا
 ( .   ٛـ , صٕٕٔٓالعكبات والسذكالت السختبصة بالسجاؿ االكاديسي )ابػ سعجة , 

 ميشية أو تعميسية مجاالت في لحاتو الفخد يزعيا التي بانيا األىجاؼ -ـ ( :2117باعة )  -ٗ
 أو الفخد بذخرية الخاصة السؤثخات مغ بالعجيج ويتأثخ تحكيقيا ويحاوؿ اقترادية أو أسخية أو

 ( .  ٘ـ , صٕٗٓٓبو ) باضة ,  السحيصة البيئة القػؿ
5- Ryan & Deci (2008)  :- ( بانيا في قدسيغ شسػح داخلIntrinsic aspirations 

( , والصسػح الجاخمي ىػ الحؼ يؤدؼ الى اشباع   extrinsic aspirations( وشسػح خارجي ) 
الحاجات الشفدية االساسية الثالث ) الكفاءة , واالستقالؿ , واالنتساء ( , اما الصسػح الخارجي 

وىػ يعبخ رعغ الدعي وراء االىجاؼ كػسيمة ال تختبط بذكل مباشخ بإشباع الحاجات االساسية                             
 (Ryan & Deci , 2008 ,P 667 . ) 
 

 Kurt Levinتعخيف كيخت ليفيغ  افتبشى الباحث -غخي لمظسهح االكاديسي لمباحث :التعخيف الش
اثخ القػػ الجافعية في التكػيغ السعخفي لمسجاؿ , اف ىشاؾ عػامل مغ شأنيا اف تعسل كجوافع 

 لمتعمع , ومشو عامل الشزج , والقجرة العقمية , الشجاح والفذل , نطخة الفخد الى السدتقبل . 
 

ىحه ىي قجرة الفخد في السػاجو والتغمب عمى  -خائي لمظسهح االكاديسي لمباحث :التعخيف االج
القػػ الجافعية لجسيع السػاقف في الحياة , وتقاس مغ خالؿ الجرجة التي يحرل عمييا الصالب 

 ه الباحث .مكياس الصسػح االكاديسي الحؼ بشاأثشاء إجابتو عغ فقخات في 
 -الجراسات الدابقة :الفرل الثاني 
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بالتفكيخ استخاتيجيات ما وراء السعخفة وعالقتيا ) -:ـ( 2100دراسة الحجيجي ) -0

 (التقاربي والتباعجي لجى طالبات السخحمة اإلعجادية
اسػتخاتيجيات مػا وراء السعخفػة وعالقتيػا بػالتفكيخ التقػاربي عمػى  ىجفت الجراسػة إلػى التعػخؼ       

( ٓٓٙوقػػج اختيػػخت عيشػػة تشاسػػبية عذػػػائية بمغػػت ).   والتباعػػجؼ لػػجػ شالبػػات السخحمػػة اإلعجاديػػة
( مػجارس ٚالخامذ اإلعجادؼ ولمفخعيغ )عمسي, أدبي( مػزعات عمػى )شالبة مغ شالبات الرف 

-ٜٕٓٓيدػػػخ لمعػػػاـ الجراسػػػي )( مػػػغ الدػػػاحل األٗ( مػػػغ الدػػػاحل األيسػػػغ و )ٖثانػيػػػة وإعجاديػػػة )
مكيػػػاس اسػػػتخاتيجيات مػػػا وراء السعخفػػػة الػػػحؼ  , واعتسػػػج الباحػػػث عمػػػى ثػػػالث أدوات ىػػػي.( ٕٓٔٓ
واختبػار التفكيػخ التقػاربي مػغ اعػجاد الباحػث واختبػار ,  (ٕٚٓٓأفخاح إبػخاليع سػعيج صػالح )أعجتو 

.  (ٕٔٓٓ( واسػػتخجمو الػػجليسي )ٜٜٙٔ)التفكيػػخ التباعػػجؼ الػػحؼ اعجتػػو صػػشعاء يعقػػػب التسيسػػي 
(  SPSSوقػػػػج عػلجػػػػػت البيانػػػػات احرػػػػػائيًا باسػػػػتخجاـ الحقيبػػػػػة اإلحرػػػػائية لمعمػػػػػػـ االجتساعيػػػػػة )

,  كغ اسػتخاتيجيات مػا وراء السعخفػةاإلعجاديػة يسػتماف شالبػات السخحمػة ,  وأضيخت الشتائج ما يػأتي
 اف شالبػػػات السخحمػػػة اإلعجاديػػػة,  يسػػػتمكغ قػػػجرات التفكيػػػخ التقػػػاربي اف شالبػػػات السخحمػػػة اإلعجاديػػػة
وراء السعخفػة وجػد عالقة ارتباشية ايجابية بيغ استخاتيجيات مػا ,  يستمكغ قجرات التفكيخ التباعجؼ

وراء السعخفػػػػة والتفكيػػػػخ وجػػػػػد عالقػػػػة ارتباشيػػػػة سػػػػمبية بػػػػيغ اسػػػػتخاتيجيات مػػػػا ,  والتفكيػػػػخ التقػػػػاربي
وجػػػػد فػػػخوؽ فػػػي العالقػػػة بػػػيغ اسػػػتخاتيجيات مػػػا وراء السعخفػػػة والتفكيػػػخ التقػػػاربي وفقػػػًا ,  التباعػػػجؼ
وجػد فػخوؽ فػي العالقػة بػيغ اسػتخاتيجيات مػا وراء ,  فخع )عمسي, أدبي( ولرالح العمسيلستغيخ ال

وفػػي ضػػػء ىػػحه , لفػػخع )عمسػػي, أدبػػي( ولرػػالح العمسػػييػػخ التباعػػجؼ وفقػػًا لستغيػػخ االسعخفػػة والتفك
العسل عمػى تصبيػق بػخامج ارشػادية داخػل ,  حث بعس التػصيات والسقتخحات مشياالشتائج قجـ البا

إجخاء دراسة مساثمػة , سمياتيغ العقمية في عسمية التعمعالرفػؼ تؤدؼ إلى تعديد وعي الصالبات لع
عالقػػػة اسػػػتخاتيجيات مػػػا وراء السعخفػػػة بستغيػػػخات أخػػػخػ لػػػع يتشاوليػػػا البحػػػث الحػػػالي لمتعػػػخؼ عمػػػى 

 ح ( . -ـ , ص جٕٔٔٓ) الحجيجؼ ,  )كالحكاء والتحريل والتفكيخ الشاقج والتفكيخ التأممي(
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)مدتهى الظسهح الكاديسي وعالقتو بحهادث  -ـ( :2100دراسة مغمهـ ) -ٕ
 ( الحياة الزاغظة لجى طمبة الجامعة 

ىجفت الجراسة الحالية التعخؼ عمى مدتػػ الصسػح االكاديسي وعالقتو بحػادث الحياة       
اقترخت عيشة البحث عمى شمبة كمية التخبية  الزاغصة لجػ شمبة الجامعة في محافطة بغجاد .

ابغ الخشج , واعتسج الباحث مكياس مدتػػ الصسػح السعج مغ قبل الباحث , وكحلظ مكياس 
حػادث حياة الزاغصة , وبعج تصبيق السقاييذ وتحميميا استخجـ الباحث الػسائل االحرائية 

تبار التالي لعيشة , وقج تػصل الباحث التالية , اختبار مخبع كاؼ , معامل ارتباط بيخسػف , االخ
الى ابخز الشتائج .انو يػجج فخوؽ بيغ الستػسط الحكيقي لمعيشة والستػسط الفخضي في مدتػػ 
الصسػح االكاديسي لجػ شمبة كمية التخبية في جامعة بغجاد .اف مدتػػ الصسػح االكاديسي يتأثخ 

ؿ نتائج البحث الى التػصيات االتية عكديا بحػادث الحياة الزاغصة , وتػصل الباحث مغ خال
, التأكيج عمى التػجيو واالرشاد الشفدي لتخفيف الزغط الشفدي عمى الصالب نتيجة حػادث 

 ـ ( .ٕٔٔٓالحياة الزاغصة )مطمػـ ,
 
التفكيخ ما وراء السعخفة لجى عيشة من طمبة ) -: ـ (2102دراسة الجخاح وعبيجات ) -2

 ( غيخات في ضهء بعض الستجامعة اليخمهؾ 
 جامعة شمبة لجػ السعخفي وراء ما التفكيخ مدتػػ عمى  تعخؼال إلى الجراسة ىحه ىجفت       

, الجراسي التحريل ومدتػػ  التخرز و الجراسة, وسشة الجشذ, متغيخات ضػء في اليخمػؾ,
 شالبة(  ٛٛ٘)و شالبًا,(  ٗٔ٘) مشيع وشالبة, شالباً  ) ٕٓٔٔ ) مغ الجراسة عيشة تكػنت

 الجراسة كميات فخوع يسثمػف  البكالػريػس, درجة لبخامج األربع الجراسية الدشػات عمى مػزعيغ
 وراء ما التفكيخ مكياس مغ السعخبة الرػرة استخجاـ تع الجراسة, ىجؼ ولتحقيق ةواإلنداني العمسية

  .الجراسة نتائج ضيختأ, 1994 ) وديشدغ لذخاو ,Schraw and Dennison).السعخفي
 وعمى ككل, السكياس عمى السعخفي وراء ما التفكيخ مغ مختفع مدتػػ  عمى العيشة أفخاد حرػؿ

 بستغيخات يتعمق فيسا أّما .السعخفة معخفة ثع السعخفة, وتشطيع السعخفة, معالجة,  أبعاده جسيع
, اختبار شيفو ,  واستخجـ الػسائل االحرائية التالية في معالجة البيانات , الفا كخونبخ الجراسة,

 في إحرائية داللة ذؼ أثخ وجػد , الشتائج كذفت فقج اختبار )ت( , وتحميل التبايغ الخباعي 
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 لمجشذ يعدػ  السعخفة تشطيع و السعمػمات معالجة وبعجؼ السعخفي, وراء ما التفكيخ مدتػػ 
 وراء ما التفكيخ مدتػػ  في إحرائية داللة ذات فخوؽ  وجػد كذفت كسا . اإلناث ولرالح

 .السختفع التحريل ذوؼ  ولرالح الجراسي التحريل لسدتػػ  يعدػ  الثالثة األبعاد وفي السعخفي,
 السعخفي وراء ما التفكيخ مدتػػ  في إحرائية داللة ذؼ أثخ وجػد عجـ, أيزاً  الشتائج أضيخت

 يعدػ  السعخفة تشطيع بعج في إحرائية داللة ذؼ أثخ وجػد ولمتخرز الجراسة لدشة يعدػ 
 ( . ٔـ , صٕٕٔٓ, ) الجخاح وعبيجات , اإلندانية التخررات ولرالح الجراسي, لمتخرز

فاعمية بخنامج ارشادي لتشسية مدتهى الظسهح ) -ـ ( :2102دراسة ابه سعجة )  -7
 االكاديسي لجى طالبات السخحمة الثانهية بسحافغة خاف يهنذ ( 

ىجفت الجراسة الى التعخؼ الى فاعمية بخنامج ارشادؼ لتشسية مدتػػ الصسػح االكاديسي        
لجػ شالبات السخحمة الثانػية بسحافطة خاف يػنذ .ولتحقيق ىحا اليجؼ اختارت الباحثة عيشة 

( شالبة مغ شالبات الرف الحادؼ عذخ آداب , بسجرسة الخشداء الثانػية بشات  ٓٗمكػنة مغ )
ي محافطة خاف يػنذ , لمعاـ الجراسي , وقج تع اختيارىغ مغ افخاد السجتسع االصمي لمجراسة , ف

, المػاتي حرمغ عمى درجات متجنية في مكياس مدتػػ الصسػح االكاديسي , وقج تع تقديسيغ 
( شالبة. وقج استخجمت  ٕٓالى مجسػعتيغ متكافئتيغ , تجخيبية , وضابصة , قػاـ كل مجسػعة )

االدوات التالية , مكياس مدتػػ الصسػح االكاديسي لجػ شمبة السخحمة الثانػية , كسا  الباحثة
بخاوف  –استخجمت االساليب االحرائية التالية , معامل ارتباط بيخسػف , معادلة سبيخماف 

 التشبؤية  , معادلة الفا كخونباخ  , معادلة ماف وتشي ,  اختبار )ت(, اختبار مخبع معامل ايتا .
اضيخت نتائج الجراسة ما يمي . اف مدتػػ الصسػح االكاديسي بأبعاده  ودرجتو الكمية لجػ  وقج

افخاد السجتسع الجراسة , يقع عشج مدتػػ متجف ندبيا الى متػسط .وجػد فخوؽ ذات داللة 
احرائية بيغ متػسط درجات افخاد السجسػعة الزابصة في الكياس البعجؼ عمى مكياس مدتػػ 

يسي. وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسط درجات افخاد السجسػعة الصسػح االكاد
التجخيبية في الكياس القمبي ومتػسط درجات افخاد السجسػعة نفديا في الكياس البعجؼ عمى 
مكياس مدتػػ الصسػح االكاديسي . عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسط درجات 

ياس البعجؼ ومتػسط درجات افخاد السجسػعة نفديا في الكياس افخاد السجسػعة التجخيبية في الك
التتبعي عمى مكياس مدتػػ الصسػح االكاديسي .وجػد فاعمية لمبخنامج االرشادؼ لتشسية مدتػػ 

 ـ ( .ٕٕٔٓالصسػح االكاديسي لجػ افخاد السجسػعة التجخيبية )ابػ سعجة ,
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 فادة من الجراسات الدابقة .مجى االست 
ذات عمػى شػكل جػجاوؿ ثالثػػة واألجشبيػة(  -عػخض الباحػث الجراسػات الدػابقة )العخبيػػةبعػج اف     

العالقػػة بالبحػػث الحػػالي يقػػـػ بسشاقذػػة ىػػحه الجراسػػات مػػغ حيػػث األىػػجاؼ والعيشػػات وأدوات البحػػث 
 .  والػسائل اإلحرائية

بػػػيغ تبايشػػػت الجراسػػػات الدػػػابقة مػػػغ حيػػػث اىػػػجافيا الػػػى التعػػػخؼ الػػػى العالقػػػة  -االىػػػجاؼ : -0
( و دراسة ـٕٔٔٓاستخاتيجيات ما وراء السعخفة وبعس الستغيخات االخخػ مشيا دراسة )الحجيجؼ ,

مشيػػا دراسػػة) مطمػػـػ  وكػػحلظ  الصسػػػح  األكػػاديسي وبعػػس الستغيػػخات االخػػخػ ـ( ٕٕٔٓ)الجػػخاح ,
, اما الجراسػة الحاليػة فقػج اسػتيجفت التعػخؼ عمػى العالقػة ـ( ٕٕٔٓـ( ودراسة)ابػ سعجة ,ٕٔٔٓ,

بيغ إدراؾ ما وراء السعخفة ومدتػػ الصسػح األكاديسي والتعخؼ عمى الفخوؽ تبعًا لستغيخؼ الجشذ 
 والتخرز العمسي لصمبة الجامعة . 

حدب شبيعة البحث وأىجافو. باختمفت الجراسات الدابقة في أعجاد عيشاتيا وذلظ  -العيشة : -2
(  ٕٓٔٔ( الػػى ) ـٕٕٔٓابػػػ سػػعجة ,( فػػي دراسػػة ) ٓٗمػػا بػػيغ )  عيشػػات الجراسػػات تخاوحػػتفقػػج 

 شالبػًا وشالبػػة ( ٗٗٚأمػا الجراسػة الحاليػػة فقػج تألفػت عيشتيػا مػغ )( , ـٕٕٔٓالجػخاح ,فػي دراسػة )
 شمبة جامعة السػصل . مغ 

اسػػػتخجمت بعػػػس الجراسػػػات السػػػشيج الػصػػػفي فػػػي حػػػيغ اسػػػتخجمت  -:مشيجيػػػة البحػػػث -ٖ
حدػب حجػع العيشػة وشبيعػة بدراسات أخخػ السشيج التجخيبي وقج اختمفت في ترػاميسيا التجخيبيػة 

 . أما الجراسة الحالية فقج استخجمت السشيج الػصفي لجراسة العالقات, وأىجاؼ الجراسة 

حثيغ ببشاء أدوات في أدواتيا إذ قاـ بعس البا اختمفت الجراسات الدابقة -: البحث أدوات -7
إلى تعخيب مقاييذ اجشبية  يعبعزخ استخجـ أدوات جاىدة فيسا لجأ األخ يعبعزلبحثيع بيشسا 

ا في الجراسة الحالية فقج قاـ أمَّ ,  وكل ذلظ االختالفات ىػ نتيجة الختالؼ أىجاؼ تمظ الجراسات
 مكياس الصسػح األكاديسي .ما وراء السعخفة ,  مكياس إدراؾقاييذ , بشاء ثالثة مالباحث ب
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 اجخاءات البحثالفرل الثالث 
الحؼ استخجمو وشخيقة تحجيػجه  اجخاءات البحث الفرل الثالثفي  بعج ذلظ افسيتشاوؿ الباحث     

لسجتسػػػػع بحثػػػػو وشخيقػػػػة سػػػػحبو لعيشػػػػة بحثػػػػو ووصػػػػفًا ألدوات بحثػػػػو وشخيقػػػػة اسػػػػتخجاميا والػسػػػػائل 
 -االحرائية السدتخجمة وكسا يمي :

 .مجتسع البحث -:اوالً 
( كميػة ولجسيػع ٕ٘يتكػف مجتسع البحث مغ شمبة جامعة السػصل  ولكافػة الكميػات البالغػة )     

( كميػػة عمسيػػة بمػػم  ٗٔ( شالبػػا وشالبػػة , حيػػث تزػػسشت  )ٖٖٛٔٔالسخاحػػل حيػػث بػػالم عػػجدىع ) 
( شالبا وشالبة  ٕٕٔٚٔ( كمية إندانية وبمم عجدىع ) ٔٔ( شالبا وشالبة , و) ٜٚٓٗٔعجدىع ) 

( بيشسػػػا بمػػػم عػػػجد شالبػػػات الكميػػػات العمسيػػػة  ٓٛٓٛمػػػم عػػػجد شػػػالب الكميػػػات العمسػػػي  ),  حيػػػث ب
( بيشسػا بمػم عػجد شالبػات الكميػات  ٜٓٙٚ( , كحلظ بمم عجد شالب الكميات اإلندػانية )  ٚٔٓٙ)

(    ٓٗٛٚٔ( عمسػػػا اف قػػػج بمػػػم عػػػجد الصػػػالب فػػػي الكميػػػات العمسيػػػة واإلندػػػانية ) ٔٙٗٚاإلندػػػانية )
 . ( ٖٛٚٗٔات العمسية واإلندانية )شالبات الكميحيشسا بمم عجد 

 
 عيشة البحث -:ثانياً 

( شالبػػا  ٖٖٚٔٔوبعػػج تحجيػػج مجتسػػع البحػػث مػػغ شمبػػة الجامعػػة السػصػػل والبػػالم عػػجدىع )      
( شالبػا  ٗٔٔٓٔ( كميػات البػالم عػجدىع ) ٙوشالبة , تع سحب عيشة شبكيػة عذػػائية  تزػسشت )

ات اندػػانية البػػالم عػػجدىع ( كميػػ ٖ( و) ٜٚٔٗة والبػػالم عػػجدىع )( كميػػات عمسيػػ ٖوشالبػػة بػاقػػع )
(ٜ٘ٔٚ ) . 

(  تػػػع سػػػحب عيشػػػة  ٗٔٔٓٔتحجيػػػج عػػػجد الكميػػػات الدػػػتة وعػػػجد شالبيػػػا البػػػالم )  مػػػغ خػػػالؿو     
شبكيػػة عذػػػائية  والتػػي تزػػسشت ثالثػػة اقدػػاـ مػػغ كػػل كميػػة مػػغ ىػػحه الكميػػات الدػػتة البػػالم عػػجدىع          

 . ( شالبا وشالبة ٖٙٓ٘) 
( شالبا وشالبػة قػاـ الباحػث  ٖٙٓ٘االقداـ مغ الكميات الدتة البالم عجدىع ) مغ ثع حجدتو      

ث وقع االختيار عمى الرف الثاني لجسيع االقدػاـ بدحب عيشة شبكية عذػائية مغ الرفػؼ حي
وىحه العيشة تعصي لكل وحجة واحجة مغ السجتسع اإلحرائي فخصة لطيػر نفديا في كل مػخة مػغ 

 (.ٜ٘ـ ,  صٕٗٓٓ( )البمجاوؼ ,ٔ/nمخات االختبار )
(  ٛٙٗٔوبػػحلظ وبعػػج تحجيػػج عػػجد شمبػػة الرػػف الثػػاني ال قدػػاـ الكميػػات والبػػالم عػػجدىع )

% ( مػػغ  ٓ٘لباحػػث عمػػى سػػحب عيشػػة شبكيػػة عذػػػائية مػػغ شمبػػة الرػػف الثػػاني بشدػػبة )اعتسػػج ا
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( شالبًا ٜٕٗ( شالبًا مػزعيغ إلى )ٜ٘ٗ( شالبًا وشالبة , مشيع ) ٗٗٚالعجد الكمي لمصمبة والبالم )
( شالبػػة مػػػزعيغ إلػػى ٕ٘ٛ( شالبػػًا ضػػسغ الكميػػات اإلندػػانية و )٘ٙٔضػػسغ الكميػػات العمسيػػة و )

( شالبػػة ضػػسغ الكميػػات اإلندػػانية بالشدػػبة لمجػػشذ , ٜ٘ضػػسغ الكميػػات العمسيػػة و )( شالبػػة ٜٓٔ)
( ٜٕٗ( شالبػػًا وشالبػػة مػػشيع )ٗٛٗأمػػا بالشدػػبة لمتخرػػز فقػػج بمػػم عػػجد شمبػػة الكميػػات العمسيػػة )

( ٜ٘( شالبػًا ضػسغ الكميػات االندػانية و )٘ٙٔ( شالبة ضػسغ الكميػات العمسيػة و )ٜٓٔشالبًا و )
( شالبػًا وشالبػة , ٕٓٙاإلندانية ,أما شمبػة الكميػات اإلندػانية فقػج بمػم عػجدىع )شالبة مغ الكميات 

 ( يػضح ذلظ .ٔوالججوؿ رقع )
 

 يسثل عيشة التظبيق الشيائي السخحمة الثانية ( 0الججوؿ )
 التخرص

 
 السجسهع أناث ذكهر االقداـ الكميات 

الكميات 
 العمسية

 
0 

 

اقداـ الكميات  كمية العمـػ
 العمسية

 ٕٙ ٖٔ ٖٔ الكيسياء

 ٜٚ ٕٚ ٕ٘ الفيدياء

 ٘ٚ ٕٕ ٖ٘ عمـػ االرض

 
2 

 
 كمية الدراعة

 ٖٔ ٜ ٕٕ عمـػ االغحية 
 ٕ٘ ٓٔ ٘ٔ االرشاد الدراعي 

 ٜٗ ٘ٔ ٖٗ الثخوة الحيػانية 
 
2 

 
 كمية ىشجسة

 ٕٖ ٕٗ ٛ الحاسػب
 ٜٙ ٖٔ ٘ٙ الكيخباء
 ٖ٘ ٕٔ ٗٔ السعسارؼ 

الكميات 
 اإلندانية

 
0 

كمية العمـػ 
 ااالسالمية

اقداـ        
الكميات 
 االندانية

 ٕٚ ٛ ٜٔ الذخيعة
 ٕٓ ٛ ٕٔ الديخة والجراسات الشبػية

 ٕٚ ٗٔ ٖٔ اصػؿ الجيغ 
 
2 

 ٖٖ ٓٔ ٖٕ التخجسة كمية اآلداب

 ٕٔ ٚ ٗٔ المغة التخكية

 ٕٙ ٜٔ ٖٗ عمع االجتساع

 
2 

كمية الفشػف 
 الجسيمة 

 ٕٕ ٔٔ ٔٔ تخبية فشية 

 ٕٙ ٔٔ ٘ٔ رسع
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 ٕٕ ٚ ٘ٔ تسثيل

 ٗٗٚ ٕٓٙ 787 السجسهع

 -أداة البحث : -:ثالثاً 
بأعجاد ثالثة أدوات تتزسغ الكياـ ببشاء استبياف يكيذ  افلتحقيق أىجاؼ البحث قاـ الباحث

كػػػػل جانػػػػب مػػػػغ الجػانػػػػب الثالثػػػػة. ومػػػػغ مخاجعػػػػة الجراسػػػػات الدػػػػابقة واالشػػػػالع عمػػػػى األدبيػػػػات 
 -الستعجد قاـ الباحث بسا يأتي : والشطخيات ووجيات الشطخ

 .مدتهى الظسهح االكاديسي .و بشاء مقياس إدراؾ ما وراء السعخفة   - 0
لػحي مػخة واومدتهى الظسػهح االكػاديسي إدراؾ ما وراء السعخفة  -أعجاد أدوات البحث : -: رابعاً 

 بعجة خظهات .
 -:ومدتهى الظسهح االكاديسيصجؽ أداة إدراؾ ما وراء السعخفة  -ٕ
  -: ومدتهى الظسهح االكاديسي إدراؾ ما وراء السعخفة سقياسل  صجؽ السحتهى   -أ 

بعخض أداة بحثو )السكياس( برػرتيا األولية عمى مجسػعة مغ السحكسػيغ  افولحا قاـ الباحث     
, الكيػاس والتقػػيع وشخائػق التػجريذفي عمػع الػشفذ التخبػػؼ و  األكفاء, مغ أىل الخبخة واالختراص

لغػػخض بيػػاف رأييػػع فػػي مػػجػ صػػالحية فقػػخات السكيػػاس , حيػػث كانػػت مقتخحػػات السحكسػػيغ حػػػؿ  
ة ىػػػي تعػػػجيل بعػػػس مػػػغ الفقػػػخات , وإعػػػادة صػػػياغتيا قدػػػع مشيػػػا .      مجػػػاالت إدراؾ مػػػا وراء السعخفػػػ

عمػػػػى ادراؾ مػػػػا وراء السعخفػػػػة مكيػػػػاس ت عمػػػػى بعػػػػس مػػػػغ الفقػػػػخات  واسػػػػتقخ إذ أجخيػػػػت التعػػػػجيال
حيػث فقػخة ,  ( فقػخة  سػتة واربعػيغأسػتقخ عمػى )بيشسػا مكيػاس الصسػػح االكػاديسي ,  فقخة( يغ)خسد

 . % ( فسا فػؽ كشدبة تعتسج٘ٛندبة اتفاؽ ) افاعتسج الباحث
  -:ومدتهى الظسهح االكاديسي سقياس إدراؾ ما وراء السعخفة صجؽ البشاء ل –ب 

مكيػػػاس ادراؾ مػػػا وراء السعخفػػػة ومدػػػتػػ القػػػػة التسيديػػػة لفقػػػخات  مػػػغ اجػػػل الحرػػػػؿ عمػػػى       
( شالبا وشالبة  ٓ٘ٗعمى عيشة استصالعية بمغت ) السكياسيغ, شبق الباحث  الصسػح االكاديسي 

/ ٖ/ٗمػػغ خػػارج افػػخاد العيشػػة االساسػػية ومػػغ الكميػػات التػػي لػػع تحػػجد ضػػسغ عيشػػة البحػػث , بتػػاريخ 
 . ( يػضح ذلظ  ٕوالججوؿ رقع )  ٖٕٔٓ/ٗ/ٖٓالى  ٖٕٔٓ

 
 .يسثل عيشة التسيد حدب التخرص والجشذ  (2الججوؿ )

 الكميات االندانية العمسيةالكميات  الكميات        
 السجسػعكمية العمـػ كمية كمية التخبية ادارة شب شب  التخرز
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 الدياسية الحقػؽ  االساسية واقتراد اسشاف نيشػػ  الجشذ

 280 22 71 85 40 22 24 العيشة ذكػر
 029 8 28 72 29 27 28 العيشة إناث

 751 27 28 024 001 52 55 السجسػع
220 229 

( , امػا ٕٕٔ( اف عػجد شمبػة الكميػات العمسيػة فػي عيشػة التسيػد بمػم )ٕيتزح مغ الججوؿ رقع )   
( , اما عػجد الصالبػات ٕٔٛبيشسا بمم عجد الصالب )( , ٜٕٕالكميات العمسية فقج بمم عجد شمبتو )

 ( . ٜٙٔفقج بمم ) 
ثػع تختيبيػا تشػػازليغ  وترػحيحيا عمػى وفػق التػجريجات , مػغ يغوبعػج جسػع البيانػات مػغ السكياسػ   

% مػغ العيشػة االسػتصالعية كفئتػيغ ٕٚمغ أعمى درجة الى أوشئ درجة , ثع اعتسج الباحث ندبة 
( فػػػػي كػػػػل فئػػػػة بعػػػػجىا اسػػػػتخخج الباحػػػػث  ٕٔٔاذ اصػػػػبح عػػػػجد افػػػػخاد العيشػػػػة البػػػػالم ), متصػػػػخفتيغ 

تػػيغ مدػػتقمتيغ الستػسػػط الحدػػابي واالنحػػخاؼ السعيػػارؼ لكػػل فقػػخة , ثػػع شبػػق االختبػػار الدائػػي لعيش
(  ٘.ٓوكانت جسيع الكيع الدائية السحدػبة  اكبخ مػغ الكيسػة الدائيػة الججوليػة عشػج مدػتػػ داللػة )

 .( وكانت ذات داللة احرائية   ٜٙ.ٔوالبالغة )
 
 
 
 
  -:ومستوى الطموح االكاديمي  إدراك ما وراء المعرفةثبات مقياس  -
 
 -:ومستوى الطموح االكاديمي  المعرفةإدراك ما وراء إعادة االختبار لمقياس  -أ 

( شالبًا وشالبػة مػغ شمبػة الجامعػة  فػي الكميػات ٓ٘اختيخت عيشة استصالعية مؤلفة مغ )
لمسػػػخة   يغسكياسػػػالعمػػػى عيشػػػة الثبػػػات مػػػختيغ , إذ وشبػػػق  يغالعمسيػػػة واإلندػػػانية , وشبػػػق السكياسػػػ

( ٖٕٔٓ/٘/ٕٚلمسػػػػخة الثانيػػػػة بتػػػػأريخ ) يغسكياسػػػػال( , بيشسػػػػا شبػػػػق ٖٕٔٓ/٘/ٕٔاألولػػػػى بتػػػػأريخ )
والصسػػػػػح إدراؾ مػػػػا وراء السعخفػػػػة  يغمسكياسػػػػلوبمغػػػػت الفتػػػػخة بػػػػيغ التصبيػػػػق األوؿ والتصبيػػػػق الثػػػػاني 

)سػػتة عذػػخ يػمػػا( اسػػتشادا إلػػى مػػا أشػػار أليػػو عػػػدة مػػغ أف الفتػػخة بػػيغ التصبيػػق األوؿ االكػػاديسي 
 ( .ٚٗٔـ , صٜٜٛٔوالثاني يجب أف ألتقل عغ أسبػع )عػدة , 
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وتع حداب معامل ارتباط بيخسػف لمتعخؼ عمى ثبات مكياس إدراؾ ما وراء السعخفة عبخ 
حداب معامل ارتباط بيخسػف لمتعخؼ عمى ثبات مكياس الصسػح ثع  مغو %( , ٛٛالدمغ وبمم )

( , ٜٗٔ:  ٜٚٚٔويعج ىحا السعامل جيجا , )ألبياتي ,  %(ٙٛاألكاديسي عبخ الدمغ وبمم )
 ثابتا.والصسػح االكاديسي إدراؾ ما وراء السعخفة   يغياسولحلظ اعج السك

 
إدراؾ مػػػػػػػػػػػػػا وراء لسػػػػػػػػػػػػػػػػػقياس  ألفا كخونباخاستخخاج الثبات باستخجاـ معادلة  –ب 
  -:ومدتهى الظسهح االكاديسي السعخفة 

عمػػى عيشػػة الثبػػات  يغاعتسػػج الباحػػث عمػػى البيانػػات التػػي حرػػل عمييػػا مػػغ تصبيػػق السكياسػػ
( شالبا وشالبة, وأخزػعت لمتحميػل اإلحرػائي , وأضيػخت الشتػائج ٓ٘األولى والبالم عجد افخادىا )

بيشسػػا مكيػػاس , لسكيػػاس ادراؾ مػػا وراء السعخفػػة  (ٙٛ.ٓأف معامػػل الفػػا كخونبػػاخ لمثبػػات قػػج بمػػم )
معامػػل الثبػػات يعػػج  أؼ أف (٘ٛ.ٓمعامػػل الفػػا كخونبػػاخ لمثبػػات قػػج بمػػم )فػػاف الصسػػػح االكػػاديسي 

ـ ( الػػػػػى اف معامػػػػػل الثبػػػػػات الػػػػػحؼ يدػػػػػاوؼ او يديػػػػػج عمػػػػػى ٜٜٙٔجيػػػػجا. إذ يذػػػػػيخ )عبػػػػػج الخػػػػػالق 
 ( . ٓ٘ـ , صٜٜٙٔ%( يعج مقبػاًل في مثل ىحه السقاييذ, )عبج الخالق, ٓٚ.ٓ)

  -الظسهح الكاديسي لعيشة استظالعية :ادراؾ ما وراء السعخفة و تظبيق مقياس 
وألجل تػػخي أكبػخ بذكل الشيائي ,  يغوثباتو وإعجاد السكياس يغبعج استكساؿ لرجؽ السكياس      

بتػػػػػاريخ  ,  يغقػػػػػجر مػػػػػغ السػضػػػػػػعية فػػػػػي الحرػػػػػػؿ عمػػػػػى إجابػػػػػات جػػػػػادة عمػػػػػى فقػػػػػخات السكياسػػػػػ
( شالبػػًا  ٕٓعمػػى عيشػػة اسػتصالعية بمػػم عػػجدىا )  يغبتصبيػػق السكياسػ افقػاـ الباحثػػ ٖٕٔٓ/ٜ/ٕٕ

اصػػػف وشمػػػب مػػػشيع قػػػخاءة التعميسػػػات والفقػػػخات واالستفدػػػار عػػػغ أؼ غسػػػػض وذكػػػخ بالتشوشالبػػػة 
وقػػػج تسػػػت التعػػػجيالت فػػػي ضػػػػء استفدػػػارات الصمبػػػة  الرػػػعػبات التػػػي تػػػػاجييع أثشػػػاء االسػػػتجابة.

 ٘ٔمػابيغ وكحلظ حداب الػقت الحؼ يدتغخقو الصالب في اإلجابة وكانت تتػخاوح  واستيزاحا تيع
 دقيقة .  ٕٓدقيقة إلى 

 -الظسهح الكاديسي عمى عيشة البحث:ادراؾ ما وراء السعخفة و التظبيق الشيائي لسقياس  -ٚ
وتصبيقػػو عمػػى عيشػػة البحػػث  يغبتػزيػػع السكياسػػ افقػػاـ الباحثػػ,  يغلسكياسػػا يغبعػػج اسػػتكساؿ البػػاحث 

شالبػػػا وشالبػػػة( مػػػػزعيغ عمػػػى سػػػتة  كميػػػة عمسيػػػة وإندػػػانية فػػػي جامعػػػة ) (  ٗٗٚوالبػػػالم عػػػجدىا )
اسػتسارة  غعمػى شمػب اإلجابػة عػ يغ( حيػث نػز السكياسػٕٗٔٓ-ٖٕٔٓالسػصل لمعاـ الجراسي )

ىػػحه ال تدػػتخجـ إال لغػػخض البحػػث  يغ, واف اسػػتسارة السكياسػػ يغالسعػػجة مػػغ قبػػل البػػاحث يغالسكياسػػ
لظ أعصاء تػضيحا لعشػاف البحث وشخيقة اإلجابة وبعػس السعمػمػات , مشيػا حوكالعمسي حرخا , 
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 شيػاخات جيػجا قبػل اإلجابػة ع, وقػخاءة الفقػ يغسكياسػالعجـ ذكخ اسػع السدػتجيب الػحؼ يجيػب عمػى  
لظ يخجى عجـ تخؾ أؼ سؤاؿ دوف أجابو , وأخيخا شمب مغ السدتجيب في نياية االختبار أف ,وكح

شػػيخا واحػػجا ( وذلػػظ   يغيػػحكخ , الجػػشذ , التخرػػز , الكميػػة , التػػاريخ , أسػػتسخ تصبيػػق مكياسػػ
 ؼ األمشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج لمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخو 

 . ( ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٕوحتى  ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٕ)العخاؽ وشششا الحبيب( في تمظ الفتخة وىي مغ تاريخ ) 
 

 الفرل الخابع عخض الشتائج ومشاقذتيا
يتزسغ ىحا الفرل عخضا لمشتائج التي تػصل الييا الباحث مغ خالؿ اىجاؼ البحث وكحلظ     

 ؿ ثالثة مخاحل وعمى الذكل التالي . مشاقذة ىحه الشتائج مغ خال
 الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الوؿ . -أواُل :
) ىل ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في مدتػػ إدراؾ ما وراء السعخفة لجػ شمبة       

 السخحمة الجامعية تبعا لستغيخ الجشذ والتخرز ( ؟ 
العيشة  دلإلجابة عغ ىحا الدؤاؿ استخخج الباحث الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ ال فخا   

في إدراؾ ما وراء السعخفة تبعا لستغيخ الجشذ والتخرز العمسي وادرجة الشتائج في الججوؿ رقع 
 (ٖ . ) 
  

يسثل الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ ألفخاد عيشة البحث في إدراؾ ما  (2الججوؿ رقم )
 وراء السعخفة تبعا لستغيخ الجشذ والتخرز االكاديسي .

 الجشذ        التخرص
 

 إناث ذكهر
 

 الكمي

 
 عمسي

 787 091 297 عجد العيشة
 049,552 048,427 081,120 الستػسط الحدابي
 22,272 20,452 22,224 االنحخاؼ السعيارؼ 

 
 أنداني

 221 95 025 عجد العيشة
 047,711 048,272 040,954 الستػسط الحدابي
 22,522 22,749 28,241 االنحخاؼ السعيارؼ 

 477 285 759 عجد العيشة الكمي
 044,452 048,422 044,078 الستػسط الحدابي
 22,995 20,954 25,080 االنحخاؼ السعيارؼ 
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( أؼ ٕ٘ٚ,ٚٚٔ( اف الستػسػط الحدػابي ال افػخاد العػيغ ككػل بمػم )ٖيتزح مغ الجػجوؿ رقػع )    
%( مغ إدراؾ ما وراء السعخفة الكمي وىحه الشدبة جيجة مػازنة بالستػسط الشطػخؼ الػحؼ ٔٚبشدبة )

كسا يتزح مغ الججوؿ ايزا اف مدتػػ  %( أؼ مدتػػ امتالؾ مشاسب ال افخاد العيشة .ٓٙىػ )
( ٛٗٔ,ٚٚٔغيخ كاف متقاربا عشج الحكػر واالناث , حيث بمم الستػسط الحدابي لمػحكػر )ىحا الست

( , وكحلظ كانت متبايشا بيغ التخرز العمسي ٕٙٚ,ٛٚٔ, بيشسا بمم الستػسط الحدابي لإلناث )
( , حيػػػث بمػػػم الستػسػػػط ٖ٘٘,ٜٚٔواالندػػػاني , اذ بمػػػم الستػسػػػط الحدػػػابي لمتخرػػػز العمسػػػي )

( . وىػحا يعشػي اف مدػتػػ إدراؾ مػا وراء السعخفػة ٓٓٗ,ٗٚٔز االندػاني )الحدابي لجػ التخرػ
كػػاف افزػػل لػػجػ التخرػػز العمسػػي , ويعشػػي اف مدػػتػػ ادراؾ مػػا وراء السعخفػػة كػػاف فػػي اعمػػى 

بيشسػػػػا كػػػػاف لػػػػجػ التخرػػػػز (  081,120حكػر اذ بمػػػػم )لمػػػػمدػػػػتػياتو لػػػػجػ التخرػػػػز العمسػػػػي 
( , فػػػػػي حػػػػػيغ نالحػػػػػع تقػػػػػارب الشتيجػػػػػة بػػػػػيغ التخرػػػػػز العمسػػػػػي  040,954االندػػػػػاني ذكػػػػػػر )

 واالنداني لإلناث . 
ولمتحقػػق مػػغ الدػػؤاؿ إحرػػائيًا شبػػق الباحػػث اختبػػار تحميػػل التبػػايغ الثشػػائي االتجػػاه لستغيػػخؼ     

 ( . ٗالجشذ والتخرز وادرجت البيانات والشتيجة في ججوؿ رقع )
 

ثشائي لإلدراؾ ما وراء السعخفة تبعًا لستغيخي الجشذ يسثل نتائج تحميل التباين ال (7ججوؿ رقم )
 والتخرص

متهسط مجسهع  مجسهع السخبعات درجة الحخية مرجر التباين
 السخبعات

 القيسة الفائية
 الجج ولية السحدهبة

 ٗٛ,ٖ ٕٗٙ,ٓ ٖٜ٘,ٖٙٙ ٖٜ٘,ٖٙٙ ٔ الجشذ
 ٙٗٚ,ٚ ٜٙٔ,ٕٔٗٗ ٜٙٔ,ٕٔٗٗ ٔ التخرص
  ٛ٘ٚ,ٓٚ٘ ٓٔٗ,ٖٜٕٕٔٗ ٔٗٚ الخظاء

   ٖٗٚ الكمي السرحح

( ٕٗٙ,ٓ( اف الكيسة الفائية السحدػبة عشػج متغيػخ الجػشذ بمغػت )ٗيتزح مغ الججوؿ رقع )     
( ٔٗٚ( ودرجػة حخيػة ) ٘ٓ,ٓ( عشػج مدػتػػ داللػة ) ٗٛ,ٖوىي اقل مغ الكيسة الفائية الججوليػة )

. وىػػحا يعشػػي انػػو ال يػجػػج فػػخؽ ذو داللػػة احرػػائية فػػي مدػػتػػ ادراؾ مػػا وراء السعخفػػة لػػجػ افػػخاد 
عيشػػة البحػػث تبعػػًا لستغيػػخ الجػػشذ وبػػحلظ تقبػػل ىػػحه الفخضػػية الفخعيػػة وتػػخفس بػػجيمتيا . فػػي حػػيغ 

ي اكبػػخ مػػغ الكيسػػة ( وىػػٙٗٚ,ٚبمغػػت الكيسػػة الفائيػػة السحدػػػبة عشػػج متغيػػخ التخرػػز العمسػػي )
(  .وىػحا يعشػي انػو يػجػج ٔٗٚ( ودرجة حخيػة )٘ٓ,ٓ( عشج مدتػػ داللة )ٗٛ,ٖالفائية الججولية )
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فػػػخؽ ذو داللػػػة احرػػػائية فػػػي مدػػػتػػ ادراؾ مػػػا وراء السعخفػػػة تبعػػػًا لستغيػػػخ التخرػػػز  ولرػػػالح 
بػػل الفخضػػية الفخعيػػة وتق( , وبػػحلظ تػػخفس ىػػحه ٗٔالتخرػػز العمسػػي والسػضػػحة فػػي الجػػجوؿ )

( اف شمبػػة السخحمػػة الجامعيػػة لػػجييع مدػػتػػ ٕٗ,ٖٕويػػخػ الباحػػث مػػغ خػػالؿ الجػػجوليغ ) بػػجيمتيا .
مغ إدراؾ ما وراء السعخفة يعبخ عغ اف الصمبة في السخحمة الجامعيػة لػجييع قػجرات بذػكل جيػج فػي 

الذػػخشية  التقيػيع الػحاتي لمسػاقػػف التعميسيػة والسػاقػف العامػػة مػغ خػالؿ معػػخفتيع وامػتالكيع السعخفػة
لمسعخفػة والسػاقػف اجخائيػًا , فزػال  عوكحلظ استخجاميع لمسعخفة التقخيخية ومغ ثع محاولػة معالجػاتي

عػػػغ إدارتيػػػع الحاتيػػػة مػػػغ خػػػالؿ ادارة وتشطػػػيع السػاقػػػف وكػػػحلظ تخجيػػػج األىػػػجاؼ وتحميميػػػا ومػػػغ ثػػػع 
او السفيػػـػ التخصػػيط ليػػا مجػػجدا مػػع اضػػافة وتحػػجيث السعمػمػػات والخبػػخات الدػػابقة عػػغ السػاقػػف 

الدابق ومغ ثػع تشطػيسيع لمسػاقػف الججيػجة واعصائيػا معششػا ووصػفا لسػا وراء السعخفػة , الف الصمبػة 
فػػػػي السخحمػػػػة الجامعيػػػػة يستمكػػػػػف قػػػػجرًا كافيػػػػًا مػػػػغ إدراؾ مػػػػا وراء السعخفػػػػة بػػػػاختالؼ تخررػػػػاتيع 

يػحه الشتيجػة لدػيخ تفواف المدتػػ عػالي مػغ السعخفػة والثقافػة . الجراسية او جشديع وذلظ المتمكيع 
ما وراء السعخفة وتصػرىا بذكل تجريجي خػالؿ مخحمػة السخاىقػة حيػث  ميارات إدراؾ بدبب ضيػر 

    ( سػػػشة وتدػػػػتسخ بػػػػالتصػر خػػػػالؿ الدػػػػشػات الالحقػػػػة  ٖٔ-ٔٔأنيػػػا تطيػػػػخ بذػػػػكل واضػػػػح مػػػػا بػػػػيغ )
أف شخائػػػػػػق تعامػػػػػػل  (  عمػػػػػػىFlavellويؤكػػػػػػج فالفػػػػػػل ).  (ٖ٘ٗص ,ـٕٓٔٓ)أبػػػػػػػ جػػػػػػادو ودمحم, 

ججيػجة مػع   ميػارات أنيػع يطيػخوف اؼ  الستعمسيغ مع السيسات التعميسية تختمف بػاختالؼ أعسػارىع
( اف العسميػػات ٕٓٔٓويؤكػػج )جػػخواف, ( .    ٗٔٔ-ٕٔٔـ , صٕٜٜٔ,  Flavell) تقػػجـ العسػػخ

مػع تقػجـ العسػخ, العقمية واألبشية السعخفية تتصػر برػرة مشتطسة ومتدػارعة وتػدداد تعقيػجًا وتذػابكًا 
)جخواف, ما وراء السعخفة مع تقجـ الفخد في الشزج والتعمع  مياراتويشجع عغ ذلظ تصػر استخجاـ 

يتزػػح مػػغ الشتيجػػة ـ ( ٕٔٔٓ.  وتتفػػق ىػػحه الشتيجػػة مػػع دراسػػة )الحجيػػجؼ ,  (ٖٗص, ـ ٕٓٔٓ
لسكيػػاس  السعخوضػػة اف ىشػػاؾ فخقػػًا ذا داللػػة إحرػػائية بػػيغ الستػسػػط الستحقػػق والستػسػػط الفخضػػي

إستخاتيجيات ما وراء السعخفة وكاف الفخؽ لرالح الستػسط الستحقق وىحا مؤشخ عمى امتالؾ افػخاد 
. وكحلظ اتفقػت ىػحه الشتيجػة مػع دراسػة ) الجػخاح , وعبيػجات  العيشة الستخاتيجيات ما وراء السعخفة

 لجػ السعخفي وراء ما التفكيخ في مختفع مدتػػ  عغ عاـ بذكل الجراسة نتائج كذفتـ ( ٕٕٔٓ, 
 التفاعػل نتيجػة يتمقاىػا, التػي بالسعخفػة وعيػاً  أكثػخ الصالػب تجعػل األمػػر ىػحه وكػل الجراسػة, عيشة

 .  العمسية السادة مع السباشخ
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 الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الثاني . -ثانيًا :
ىشػػاؾ فػػخوؽ ذات داللػػة احرػػائية فػػي مدػػتػػ الصسػػػح األكػػاديسي لػػجػ شمبػػة السخحمػػة  ) ىػػل    

 الجامعي تبعا لستغيخ الجشذ والتخرز العمسي ( ؟ 
لإلجابػة عػػغ ىػػحا الدػػؤاؿ اعتسػػج الباحػػث اإلجػخاءات الدػػابقة نفدػػيا فػػي الدػػؤاؿ األوؿ مػػغ حيػػث    

ة فػػػي مدػػػتػػ الصسػػػػح األكػػػاديسي اسػػػتخخاج الستػسػػػط الحدػػػابي واالنحػػػخاؼ السعيػػػارؼ ألفػػػخاد عيشػػػ
 ( . ٘وأدرجت الشتائج في الججوؿ رقع )

يسثل الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ ألفخاد عيشة البحث في مدتػػ  (5الججوؿ رقم )
 الصسػح األكاديسي  تبعا لستغيخ الجشذ والتخرز االكاديسي 

 الجشذ            
 التخرص

 إناث ذكهر
 

 الكمي

 
 عمسي

 787 091 297 العيشةعجد 
 024,541 022,954 021,550 الستػسط الحدابي
 22,822 22,522 22,522 االنحخاؼ السعيارؼ 

 
 أنداني 

 221 95 025 عجد العيشة
 027,209 002,787 020,121 الستػسط الحدابي
 24,125 25,492 25,284 االنحخاؼ السعيارؼ 

 
 الكمي

 477 285 759 عجد العيشة
 022,529 009,811 021,422 الستػسط الحدابي

 25,121 27,297 27,222 االنحخاؼ السعيارؼ  

( اف الستػسػػط الحدػػابي ألفػػخاد عيشػػة البحػػث فػػي مدػػتػػ الصسػػػح ٘يتزػػح مػػغ الجػػجوؿ رقػػع )     
, أؼ اف الشدػػبة الستحققػػة  ( ٖٛٔ( وىػػي اقػػل مػػغ الستػسػػط الشطػػخؼ )ٜٖ٘,ٕٙٔاألكػػاديسي بمػػم )

%( . ويخػ الباحث في ٓٙ%( وىي اقل مغ الشدبة الشطخية والبالغة )٘٘لسدتػػ الصسػح بمغت )
%( ٓٙذلظ اف مدتػػ الصسػح األكػاديسي ألفػخاد عيشػة البحػث ال يخقػى الػى السدػتػػ السصمػػب ) 

اذ بمػم متػسػصيع , شيع فاكثخ وىحا يأتي مغ وجية نطخ الباحث اف أفخاد العيشػة وخاصػة االنػاث مػ
ال عػػػغ اف شمبػػػة الفػػػخع االندػػػاني كػػػاف مدػػػتػاىع اقػػػل مػػػغ اقػػػخانيع فػػػي ( فزػػػٓٓٛ,ٜٔٔبي )الحدػػػا

( . وىػػحا يعشػػي اف مدػػتػػ شسػػػحيع األكػػاديسي لػػجػ االنػػاث  اقػػل ٜٔٙ,ٕٗٔالتخرػػز العمسػػي )
مػػػغ الػػػحكػر فػػػي كػػػال التخرػػػز , وكػػػحلظ شالبػػػات التخرػػػز االندػػػاني كػػػاف مدػػػتػػ شسػػػػحيع 

 يسي اقل مغ اقخانيع في التخرز العمسي ,األكاد
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ومػػغ اجػػل التحقػػق مػػغ ىػػحا الدػػؤاؿ إحرػػائيًا شبػػق الباحػػث اختبػػار تحميػػل التبػػايغ الثشػػائي االتجػػاه 
 ( . ٙلستغيخؼ الجشذ والتخرز وادرجت البيانات والشتيجة في ججوؿ رقع )

ًا لستغيخي يسثل نتائج تحميل التباين الثشائي لمظسهح االكاديسي تبع (2ججوؿ رقم )
 الجشذ والتخرص

متهسط مجسهع  مجسهع السخبعات درجة الحخية مرجر التباين
 السخبعات

 القيسة الفائية
 الجج ولية السحدهبة

 ٗٛ,ٖ ٙٙ,ٖ٘ ٖٜٚ,ٜٕٕٔٔ ٖٜٚ,ٜٕٕٔٔ ٔ الجشذ
 ٜٜٔ,ٕ ٕٛٗ,٘ٛٚٔ ٕٛٗ,٘ٛٚٔ ٔ التخرص
  ٜٚٚ,ٜٙ٘ ٜٜٚ,ٜٖٕ٘ٗٗ ٔٗٚ الخظاء

  ٓٚٛ,ٕٗٔ٘ٙٗ ٖٗٚ الكمي السرحح

( ٙٙ,ٖ٘( اف الكيسة الفائية السحدػبة عشػج متغيػخ الجػشذ بمغػت )ٙيتزح مغ الججوؿ رقع )     
( ٔٗٚ( ودرجة حخيػة ) ٘ٓ,ٓ( عشج مدتػػ داللة ) ٗٛ,ٖوىي اكبخ مغ الكيسة الفائية الججولية )

. وىػػحا يعشػػي انػػو يػجػػج فػػخؽ ذو داللػػة احرػػائية فػػي مدػػتػػ الصسػػػح االكػػاديسي لػػجػ افػػخاد عيشػػة 
( وبػػحلظ تػػخفس ىػػحه ٕ٘البحػػث تبعػػًا لستغيػػخ الجػػشذ ولرػػالح الػػحكػر والسػضػػح فػػي جػػجوؿ رقػػع )

متغيػخ التخرػػز  الفخضػية الفخعيػة وتقبػػل بػجيمتيا . فػػي حػيغ بمغػػت الكيسػة الفائيػػة السحدػػبة عشػػج
( ٘ٓ,ٓ)( عشػػػج مدػػػتػػ داللػػػة ٗٛ,ٖ( وىػػػي اقػػػل مػػػغ الكيسػػػة الفائيػػػة الججوليػػػة )ٜٜٔ,ٕالعمسػػػي )

وىػػحا يعشػػي انػػو ال يػجػػج فػػخؽ ذو داللػػة احرػػائية فػػي مدػػتػػ الصسػػػح ( . ٔ,ٔٗٚودرجػػة حخيػػة )
ػ ويػػخ االكػػاديسي تبعػػًا لستغيػػخ التخرػػز , وبػػحلظ تقبػػل ىػػحه الفخضػػية الفخعيػػة وتػػخفس بػػجيمتيا . 

( اف تفػػػؽ الػػحكػر عمػػى االنػػاث فػػي مدػػتػػ الصسػػػح االكػػاديسي , أؼ ٘,ٙالباحػػث مػػغ الجػػجوليغ )
اف اف الصمبػػة فػػي الجامعػػػة كػػاف لػػجييع مدػػػتػػ دوف الػسػػط مػػغ الصسػػػػح االكػػاديسي , ىػػحا يعشػػػي 

فػػي الشطػػخ الػػى السدػػتقبل وكػػحلظ اكثػػخ انػػجفاعًا لتحقػػق االىػػجاؼ واكثػػخ  أكثػػخ نزػػجاً  ػاكػػانالصمبػػة 
االكػاديسي وكػحلظ اىػجاؼ الصسػػح  في الشطخ الى مفيػـ الشجاح والفذل والػصل الى تحقػق مخونة

بقػجرة  ػف يتستعػ كػانػا كػحلظ ,اقػجر عمػى التفكيػخ فػي الغايػات والػسػائل عمػى الدػػاء  اػ وكان السيشي
وشػعػر الصمبػة  , ايزػاً  الكياـ بتحقيػق اىػجاؼ اكثػخ صػعػبة عكاف في استصاعتيحيث عقميا أعمى 

لصسػػػح مدػػتػىع فػػي العمسػػي تجػػاه ايخفػع مػػغ السدػػتسخ فػػي الحيػػات الجراسػػية والعامػػة وذلػػظ جػاح لشبا
لالنخفػػػاض فػػػي مدػػػتػػ الصسػػػػح االكػػػاديسي لػػػجػ الصالبػػػات التخرػػػز امػػػا بالشدػػػبة االكػػػاديسي . 

االندػػاني يعػػػد الػػى اف عرػػخنا يسػػخ بعػػز معمػمػػاتي وتقشػػي والتػجيػػات نحػػػ اعتسػػاد التكشػلػجيػػا 
ويخػ الباحث في ضل ضخوؼ السجتسع العخاقي مغ بصالة الحياة العمسية والعسمية .  ا فيوتصبيقاتي
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كػػل ىػػحا ادػ الػػى اف الصالػػب مػػغ خػػالؿ تػػأثيخات  األنػػاثوقمػػة تعػػيغ ومحجوديػػة حخكػػة واختيػػارات 
االحػػػػجاث اليػميػػػػة الجاريػػػػة ومػػػػا تػلػػػػجه مػػػػغ ضػػػػغػط وكػػػػحلظ كثػػػػخة عػػػػجد الستخػػػػخجيغ بالشدػػػػبة لعػػػػجد 

فػػي مؤسدػػات الجولػػة وكػػحلظ عمػػى مدػػتػػ السجتسػػع واالسػػخة والتػجػػو الذػػجيج الستعيشػػيغ والحاجػػة  
لإلنداف نحػ العسل وقمتيا حتى في القصاعات العامة وحدب الحاجة كل ىحا ساىع فػي انخفػاض 

ـ(  ٕٔٔٓواف ىحه الشتيجة تتفق مع دراسػة )مطمػػـ ,ػحيغ مقارنة مع اقخانيع الحكػر . مدتػػ شس
تػجػج فػخوؽ اؼ االكاديسي لجػ شمبة كمية التخبية فػي جامعػة بغػجاد  التعخؼ عمى  مدتػػ الصسػح

بػػيغ الستػسػػط الحكيقػػي لمعيشػػة والستػسػػط الفخضػػي لمسكيػػاس ويدػػتجؿ مػػغ ىػػحه الشتيجػػة اف حػػػادث 
شفدػػية اثػػخت عمػػى تصمعػػات واىػػجاؼ ال فجدػػجية وضػػغػشا وآالمػػاال فالحيػػاة ومػػا تخمفيػػا مػػغ آالمػػا

مغ اف الصسػح يتأثخ بالخبخات االجتساعيػة والبيئيػة ( فخـو ) وىحا يتفق مع ما اشار اليو . الصمبة 
( فػػي فاعميػػة بخنػػامج ارشػػادؼ  ٕٕٔٓوكػػحلظ تتفػػق نتيجػػة البحػػث الحػػالي مػػع دراسػػة )أبػػػ سػػعجة , 

لتشسيػػػػة مدػػػػتػػ الصسػػػػػح األكػػػػاديسي لػػػػجػ شمبػػػػة السخحمػػػػة الثانػيػػػػة , ويتزػػػػح اف مدػػػػتػػ الصسػػػػػح 
أبعاده  ودرجتو الكمية لجػ إفخاد عيشة مجتسع الجراسة يقع عشج مدتػػ متجف ندبيا الى األكاديسي ب

ضػػافة الػػى العكبػػات السجرسػػية ىػػي اكثػػخ العكبػػات اإلالستػسػػط , وىػػحا يعشػػي اف العكبػػات الجراسػػية ب
 التي تحج مغ مدتػػ الصسػح األكاديسي . 

 
 . الخابعالشتائج الستعمقة بالدؤاؿ  -: ثالثاً 

)ىػػػل ىشػػػاؾ عالقػػػة ارتباشيػػػة دالػػػة احرػػػائيًا بػػػيغ إدراؾ مػػػا وراء السعخفػػػة ومدػػػتػػ الصسػػػػح      
 .األكاديسي لجػ أفخاد عيشة البحث ككل ( 

لغخض التحقق مغ ىحا الدؤاؿ استخخج الباحػث معامػل االرتبػاط بػيغ مدػتػػ إدراؾ مػا وراء       
( ثع اختبخىػا باسػتخجاـ  ٕٗٓ,ٓباط )السعخفة ومدتػػ الصسػح األكاديسي وبمغت قيسة معامل االرت

 (  ٚاالختبار التائي الخاص لسعامل االرتباط بيخسػف وادرجت البيانات والشتيجة في ججوؿ )
نتائج االختبار التائي لسعامل االرتباط بين مدتهى إدراؾ ما وراء السعخفة (4الججوؿ رقم )

 .  ومدتهى الظسهح الكاديسي
معامل  العجد العالقة 

 االرتباط 
 السالحظ القيسة التائية 

 الجج ولية  السحدهبة 
 غيخ داؿ ٜٙ,ٔ ٖ٘ٙ.ٓ ٕٗٓ.ٓ ٗٗٚ إدراؾ ما وراء السعخفة والظسهح الكاديسي 
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وىػػػي اقػػػل مػػػغ  ( ٖ٘ٙ,ٓ( اف الكيسػػػة التائيػػػة السحدػػػػبة بمغػػػت )ٚيتزػػػح مػػػغ الجػػػجوؿ رقػػػع )    
( وىػػحا يعشػػي انػػو ال تػجػػج عالقػػة  ٘ٓ,ٓ( عشػػج مدػػتػػ داللػػة ) ٜٙ,ٔالكيسػػة التائيػػة الجػػج وليػػة )

ارتباشيػػػة دالػػػة احرػػػائيا بػػػيغ الستغيػػػخيغ , ادراؾ مػػػا وراء السعخفػػػة والصسػػػػح االكػػػاديسي .  ويعػػػدو 
سعخفػػة ومدػػتػػ الباحػػث ىػػحه الشتيجػػة الػػى ضػػعف العالقػػة االرتباشيػػة بػػيغ مدػػتػػ إدراؾ مػػا وراء ال

( المحاف اضيخا تقجـ في مدتػػ إدراؾ ما وراء  ٘( و) ٖالصسػح األكاديسي اذ يتزح مغ الججوؿ )
السعخفػة وانخفػػاض فػػي مدػػتػػ الصسػػػح األكػػاديسي وىػحا مسػػا ولػػج عالقػػة ارتباشيػػة ضػػعيفة . ويػػخػ 

معخفػػة واسػػعة الباحػػث اف لػػجػ شمبػػة الجامعػػة إدراؾ لسػػا وراء السعخفػػة بذػػكل مشاسػػب أؼ اف لػػجييع 
مػػغ خػػالؿ التخصػػيط لمحيػػاة العمسيػػة والعسميػػة فػػي الجراسػػة ومػػا بعػػج الجراسػػة وكػػحلظ تشطػػيع االمػػػر 
الستعمقة بيع بكافة مجاالت الحيات االقترادية واالجتساعية والثقافية , وايزػًا كػاف لػجييع مدػتػػ 

انعكػذ عمػى رؤيػة  جيج مغ تقػيع الػاقع بذكل فعاؿ وجيج والعسل ضػسغ ىػحا السدػتػػ , ىػحا كمػو
الصمبة لمػاقع الحؼ يعاني فػي الكثيػخ مػغ العكبػات التػي تػاجػو الصمبػة مػغ عكبػات دراسػية وعكبػات 

وكػحلظ انخفػاض عػجد الصمػب  غتتعمق بالسدتقبل والعسػل مػع ازديػاد عػجد الصمبػة الستخػخجيغ سػشػيي
 عمى ايجؼ العسل سػاء عمى السدتػػ العاـ لمجولة ومدتػػ القصاع العاـ  . 
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