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امللخص:
الغرض من هذه الدراسة هو :تحديد مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة الجامعيين تخصص العلوم الحياتية يف جامعة آل البيت،
واستقصاء املساهمات املشتركة واملنفردة ملتغيرات الجنس والعمر واملستوى الدراسي يف هذا املستوى .تكونت عينة الدراسة
من ( )101مئة وطالب واحد من مخت لف السنوات الدراسية األولى ،والثانية ،والثالثة ،والرابعة .ولجمع البيانات استخدم مقياس
الثقافة العلمية الذي تكون من ( )24سؤاال من نوع صح أو خطأ موزعة ىلع ثالثة أبعاد ،هي :املعرفة العلمية ،وفهم طبيعة العلم،
وطرق العلم .ولإلجابة عن اسئلة الدراسة الخمسة ،تم ايجاد املتوسطات الحسابية ،وتطبيق اختبار (ت) لعينة واحدة ،واختبار (ت)
للعينات املستقلة ،وتحليل التباين األحادي ،وتحليل االنحدار املتعدد .وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج كان من بينها أن
مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة الجامعيين تخصص العلوم الحياتية كان ضعيفًا (متدنيًا) باملقارنة مع العالمة املحك التي
حددت من قبل عدد من املحكمين ،وقد تبين أن اداء الطلبة ىلع مقياس الثقافة العلمية يختلف بفرق ذي داللة عن مستوى
املعيار املقبول ( . )% 60وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة ىلع مقياس الثقافة العلمية تعزى
للجنس ولصالح الذكور .كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أداء الطلبة ىلع مقياس الثقافة العلمية تعزى
ن الجنس كان ذا داللة إحصائية وأكثر إسهاما يف االختالفات يف مستوى الثقافة
للعمر ،وللمستوى الدراسي  .وأظهرت النتائج أيضا أ ّ
العلمية لدى الطلبة الجامعيين تخصص العلوم الحياتية.

كلمات مفتاحية :الثقافة العلمية ،طلبة العلوم الحياتية ،جامعة آل البيت.
Level of Scientific Literacy of Undergraduate Biology Students at Al al-Bayt University: Individual and Joint
Contributions of Sex, Age and Level of Study

Abstract:
The purpose of this study was two-fold. Firstly, to determine the level of scientific literacy of Biology undergraduate
students at Al al-Bayt University and secondly to investigate the individual and joint contributions of sex, age and level
of study to the level of scientific literacy of the students. A total of one hundred and one (101) Biology undergraduate
students from across the 1st, 2nd, 3rd and final years, participated in the study. The instrument chosen for this
investigation, was the Basic Scientific Literacy Questionnaire (BSLQ), which consisted of twenty-four (24) ‘True’ and
‘False’ questions. The instrument was found to be reliable with Cronbach Alpha value of 0.74. The contributions of the
variables sex, age range and level of study to the level of scientific literacy, were also analyzed and these were done via
One –Sample (t) test, Independent Sample (t) tests, Analysis of Variance (ANOVA) and Multiple Regression Analysis.
The study results showed low levels of scientific literacy among undergraduate Biology students. There were no
statistically significant differences in the level of scientific literacy based on age range and level of study. However, sex
was found to have contributed most and significantly to variations in the level of scientific literacy of the undergraduate
Biology students.
Keywords: scientific literacy; students of Biology; Al al-Bayt University.
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مقدمة:

ددشع عصع ددذ

يعددا عصع ددذ عصددش يعددصر اصددم و ددذ عصعجدد ،كعص يعدصديصددعص اددع يعددا رييددع و ددذ عص يددعر عص ددع ي ص ك اص د

بعص غصذعت عصا سع وة كعصا عيئة رحصعيعص حصث يطعصععع يدمع بعا يدم بعصا ا من عصاعذاة عصعجاصةص كبعصيثصذ من عص طبصقدعت عص قعصدةص ك دشعص
كجم سع  ،ك سه ،ا حل عصاشكالت عص د يدعيههدع عاليسدع اد ر مكدع ل ودل كرادبس ع يسدع ي دائذ وع عريهدع بطذ قدة مبع دذ ك صدذ
مبع ذ اد
كعالق

د ا عصايدعالت عصتصع صدة عصا ج دةل ك شدها عصاي اعدعت عصاععادذ تددالت بصدذ اد وعع دع عالي اعوصدة كعصسصعسدصة كعصثقعاصدة

عديةص كصاع ع صجعج ،كعص يعدصديصع بعا حعس ،كيد ذ ا

شكصل شه عص تدالت؛ اقا ظهذت دودعت االح عص عجص ،ك طدد ذه

بععمةص كعص ذبصة عصعجاصة كمعع ج عصعجدم ك ا سهع ب عاةص ك سعا عصاسؤكصد كعصاذبد إصا قصصام ك قد ام كإودعد عصعردذ كعص يصدذ اد
إاالحمل

كاد

ددشع عصسددصعتص ركددات يهدددد إاددالح عص ذبصددة عصعجاصددة كمعددع ج عصعجدددم عصععصاصددة وجددا عصاس د قبلص كبعددعر عصاعذاددة مددن حصددث

وععرهع كاهاهعص كعالح عظ وهع كعس اعمهعص كوجا إوعد ادغ معع ج عصعجدم كإاالحهع باع يسعيذ عص طدد عصعجاد كعص يعدصددي

د ئدة

ص تقصدده دداث عصثقعاددة عصعجاصددة  Scientific Literacyهدداث رددصت صج ذبصددة عصعجاصددةل كقددا راددبتع عصثقعاددة عصعجاصددة وع د عذ رسعسددصع
صجعددصر كعصعاددلص كةددذك صجا ددع ن عصددش يعددصر ا د رقددل مددع يطجدده وجصددم ريددم و ددذ عصعجدد ،كعص يعدصديصددعل كعصغعيددة مددن ص د ر ي ددش

عصادع ن من عصثقعاة عصعجاصة ردع سعواه ا اعع عصق عذ عص عربص كعصش يعسي ،مع م طجبعت و ذه (وج ص 2013م)ل
ك  ،عص عبصذ ون م طجس عصثقعاة عصعجاصة

هاث ص ا ت عصعجدم وجا يا بصذ عص ذبدد صن عصعجاصدصن وددي ديهدع ت صدذد Paul

 Dehart Hurdا بتثم عصاعشد ا ميجة عصقصعد عص ذبد ة Educational Leadership

تع وعدع  :مععدا عصثقعادة عصعجاصدة

ا عصااع س عألمذ كصة )(Hurd, 1998ص وجا عصذ  ،من عس اعمم من قبل يصات ديعيع قبل ص بعا سدعدعت اد عصعدعم 1952

ا مقعي تدع وعددع  :عص عجدص ،عصعدعم اد عصعجددمص صج عبصدذ ودن ايدذ عص هد ،عصعدعم صجعجددمص صيعدم صد ،ي دسدع اد مععدعه ادع دسدع بدم صدذد
الحقع ) (Bybee, 1997ل ك عدد م هدم عصثقعاة عصعجاصة ا يشك ه إصا دخدي عصعجد ،عصتدايث اد عصتيدع عصغذبصدة اد عصقدذ عصسدعدس
وشدذ ) ) Hurd, 1998ص معطجقدع مدن ة دة عص صجسددث عصعجاد عصشدهصذ اذيسدصت وصكدد عصدش الحدل عأل اصدة عصق ددة صجعجد ،صيعادة
عصبشددذص كالحددل ر عصعجدد ،يددؤد إصددا تسددصن حصددع ك قددام عألا دذعد ص ماددع ياكددعه ،مددن طبصدده عصاعذاددة عصعجاصددة عألسعسددصة حدددي عألدكعت

عصاس امة ا عصعج ،ودعسطة عالس ق دعر عصا صدا مدن خدالي عص يصدذ عصععقداص ك تجصدل ياصدع ميدعالت عصتصدع )(Hurd, 1998ل كرادبس
ددشع عصغددذس عألسعسد أل يكددد عصشد م مثق ددع وجاصددعل ك كددشعص راددبس م ددطجس عصثقعاددة عصعجاصددة يسد ام وجددا يطددعت كعسددع هدداث
رسعس صج ذبصة عصعجاصة ) (Bybee, McCrae, and Laurie, 2009ل
كصجثقعاددة عصعجاصددة ركيددم م عدداد ص حصددث ر ددع عصددبعث ر عصشد م عصاثقددع وجاصددعص يسد ام عصعجدد ،ودداال مددن عصقصددعم بددمل ك عد

كيهد ددة عصعرد ددذ د ددشهص إ د ددع عصعايد ددا مد ددن عصا عذيد ددع إصد ددا عصثقعاد ددة عصعجاصد ددة بايهد ددع مد ددع ييد ددب ر يعذاد ددم عصاد ددع ن عصعد ددعد حد دددي عصعجد دد،
)(Laugksch, 2000; Hazen, 2002; Ogunkola, 2013ل ا د

دشع عص دادص ودذث دع

 2002) (Hazen,عصثقعادة

عصعجاصددة بايهددع :م د ج مددن عصا ددع ص ،كعص ددع س كعص جس د ة سددعوا عص ددذد وجددا اهدد ،عصقيددعيع عصعجاصددة ا د و دذيع عصتعةددذل كوددذس مصجددذ
) )Miller, 2007ا

سصذه صا طجس عصثقعادة عصعجاصدة بدا عصثقعادة عصعجاصدة ععد اهد ،عصعجد ،كعص يعدصديصدع عصال مدة صجعدصر اد عصاي ادع

عص عذ عت عألخذة عص د

دذد صجثقعادة عصعجاصدة عذ دف يدذة بايهدع :عصاعذادة عصعجاصدة صداة عألادذعدص كعسد اعم جد عصاعذادة ص تايدا عألسدئجة

عص ععو عصتايثص مس طذدع ر عص عذ ف ي يان عصتا عألديا من عص ه،ص كصدصت عصاسد دة عصاثدعص صج هد(Hobson, 2008( ،ل كمدن
عصال مددة الك سددعم عصاعذاددة عصيايددا ص ك سددصذ عصر ددع ذ عصعجاصددةص كعس د الع عألدصددة عصقعراددة وجددا عالس د ع عيعت عت عص ددجة بعصقيددعيع
عصعجاصددةص كاهدد ،عص

ددعرم عصااصد صجعجدد ،شددكل مددن ر ددكعي عصاعذاددة ع يسددعيصة ك تقصقهددعص كعصدددو بكص صددة شددكصل عصعجدد ،صبصئع عددع عصاعديددة

كعص يذ دة كعصثقعاصدةص كعصذ بدة اد عالي دذعا اد عصقيدعيع عصا عجقدة بدعصعج،ص كعألايدع عصعجاصدة اددع ن يعدصر و دذه Cresswell and

))Vayssettes, 2006ل

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

312

مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة الجامعيين تخصص العلوم الحياتية في

سالم الخوالده ،عمر الخوالده

جامعة آل البيت في األردن :المساهمات المشتركة والمنفردة لمتغيرات الجنس
والعمر والمستوى الدراسي

كبدعصذ  ،مدن عداد عص عذ دعت صجثقعادة عصعجاصدةص اييدم ال يد عي عدعا ودام ع دعت وجدا مععدا مدحدا صهدشع عصا هددم (Holbrook

)and Rannikmae, 2009; Laugksch, 2000; Ogunkola, 2013ص كقدا يعد ة صد إصدا إودعد عص

دد عصاسد اذ صهدشع

عصا هد دددم مد ددن ريد ددل مدعكبد ددة عصطبصعد ددة عصايععمصكصد ددة صجعجد دد،ص باد ددع ي يد دداعم مد ددن عصبتد ددد كعالك شد ددعاعت عصاس د د اذ ص هد دد ،عصعد ددعص ،عصطبصع د د
)(Ogunkola, 2013ل كمدع صد ادي عصثقعادة عصعجاصدة عدا رمد عذ بدعصم عأل اصدة ص غجغدل عصعجد ،كعص يعدصديصدع اد
عصتصددع ل مددن يهددة رخددذةص اددي

دل يعيدب مدن يدعيدب

عددعا وددادع مددن عصعدعمددل عص د ييددب رخددش ع بعددصن عالو بددع ؛ مددن ريددل عوطددعر كيهددة يرددذ ددعمجة صهددشع

عصادةدعص ك يان شه عصذة ة مع يج  :مكديعت عصثقعاة عصعجاصةص كمس د عت عصثقعاة عصعجاصةص كعألمد عصا عجقة و تقصه عصثقعاة عصعجاصةل

ك عددا تقصدده عصثقعاددة عصعجاصددة رحددا عأل دداعث عصاهاددة كعصذرصسددصة ص ددا ت عصعجدددمص ك دداث مس د اذ صج ذبصددة عصعجاصددة ا د و دذيع
عصتعةذ يسصذ يعبع إصا يعب مع عصطجبة ا حصع ه ،عصصدمصدةل صدشعص اقدا دائذت وجداع ودا حددي عصعدعص ،وهدشع عص ديدمص كظهدذت حذ دعت
إاالحصة وعصاصة وا ا عص ذبصة عصعجاصة كمعع ج عصعجدم ك ا سهع إصا حص عصديدددص كرادبتع عت ع ادعم كعسدع عصعطدعت صداة دكي

عصععص ،ص إال ع ر  ،كركسدع كئدعره ع ادالح اد عصعجددم وعصاصدع ي اثدل اد عصاشدذكع ()2061ص كعصعجد ،صجياصدعص كمعدعص ،عصثقعادة عصعجاصدةص
كعصاععيصذ عصد عصة صج ذبصة عصعجاصة ))NSESص كعصعج ،كعص يعدصديصع كعصاي اع )(STSص كعصبصئة ) ( (STSEد ص 2010م)ل
يقدام عصاشدذكع ( )2061ة ددة مسد قبجصة وعصاصدة بعصددا عصاداة صتادالح عص ذبددد عصعجاد اد معددع ج عصعجددم ك ا سدهعص اثددل
عصثقعاة عصعجاصة عألسعس ا وععر مقعاا عص ذبصدة مدن مذحجدة دعس عأل دعي كح دا يهعيدة عصاذحجدة عصثعيد دة )(K-12ل ك اثدل عص داعخل
وددصن ددل مددن عصعجدددم كعصذ عةددصعت كعص يعدصديصددع عأل دداعث عصاتد ددة صج ذبصددة عصعجاصددة عص د

تقدده عصثقعاددة صياصددع عألمددذ كصصن ( AAAS,

) 1993; NRC, 1996; NSTA, 2003ل
إةعاة إصا ص مشذكع عصايعي كعص عبع كعص عسصه ) (Scope, Sequence& Coordination (SS&Cعصش كيم إوعد
 :عصبصدصديصعص كعصيصاصعرص كعص ص عرص كوجددم

معع ج عصعجدم صجاذحجة عصثعيد ة ا عصداليعت عصا تا عألمذ كصة ا ر بعة ميعالت رصسصةص

عأل سص ب د تقه إواعد رادذعد مد كدين وثقعادة وجاصدة اكدعه ،بدعصاهن عصاذ بطدة و جد عصايدعالت

عصايج ددت عص ددد ع صجبت ددث عص ددعبع صطكعدياص ددة عصد عص ددة صجعج دددم بامذ ك ددع عصاع ددعيصذ عصد عص ددة صج ذبص ددة عصعجاص ددة

) Education Standards) (NSESعص

)(NAS, 1995ل
Science

ادع قدام

(National

ع قع مدن مشدذكع ( )2061كعص د ظهدذت اد ادصغ هع عصعهعرصدة ودعم  1996ك هداث

إصا تقصه مي اع مثقع وجاصعص حصث قام ة ة مس قبجصة صجثقعاة عصعجاصة صاة عصاي اعص اهد
ك كد قعد ع وجا واجم صي يكد مثق ع وجاصع ا عص
ك ععا بم ع عت وصن عص ذبد صن وجا ئال

بدصن مدع يت عيدم عصاد عج ،صصعدذث ك هد،

دث عصاا سصة عصا ج ة ()NRC, 1996( (K-12ل

عيعت رصسصة صج ذبصة عصعجاصةص ك  :عك سعم عصاعذادةص ك عاصدة عصدشعتص كعص يصدع

مع عصاي اعل كقا رةدعث و دذ عصعدصادة كعصاعجدمع صدة وع د عذ عبعدع ي عجده بيدذك إوداعد ع يسدع صادعيهدة عصتصدع اد ظدل عصعدصادة

(عص وب د ص 2008م)ل ك ددذة ركس ددع ) (Ostعصاشددع إصصددم ا د عص وب د (2008م) ر عصاس د قبل سدددث يكددد صطا دذعد عصاثق ددصن وجاص ددعص
كعصشين يا جيد عصاعذاة كعصاهع عت عص

سعوا  ،ا عصدادي إصا م عد عصاعجدمعت عصا ج ةص كعص دال إصدا عسد ع عيعت كادععوة

عصق عذ عصا املص كعصقا وجا عالخ صع عصاععسب وجا عص عصاين عصش

كعالي اعو ل

دشعص كاد عصدقددع ي سدم ع اددع عصعايددا مددن عصبدذعمج عصاكصصددة بقصددعس عك سدعم عصثقعاددة عصعجاصددة صدداة م جدع ائددعت عصاي اددع مددن
معجاصن ك جبة بعو بع ع ر عصثقعاة عصعجاصة ااع رصسع صج عج،ص كمن شه عصبذعمجص عصبذيعمج عصاكص ص قصص ،عصطجبة ا عصعجدم Program
)for International Student Assessment (PISAص عص عبع صاعراة عص ععك عالق

دعد كعص عاصدةص كعصدش يذ د بشدكل رصسد

وجا عس ذيعع ر كعي عصاعذاة عصا ج ة من عصات دة عص عجصا )(PISA, OECD, 2005ل إةعاة إصدا وذيدعمج عصا عسدة عصاكصصدة اد

عصعجددم كعصذ عةدصعت ) Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) NCES, (2011ص
كعص د د

ذ د د وجد ددا عصاعذاد ددة عصعجاصد ددة ا ددع اد ددع س واجصد ددعص ر إد عا عألسد ددئجة عصعجاصد ددةص ك تاي ددا عألدصد ددة عت عص د ددجةص كعص قصد ددص ،عصعقد ددا

صالس ع عيعت كعص دعال عصعجا )(Fensham and Harlen, 1999; Harlen, 2001; OECD/ PISA, 2005ل
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ك ذة بعيب ك مالةه (  (Bybee et al., 2009ع صجثقعاة عصعجاصة ئالئدة مكديدعت رصسدصةص د  :عصاعذادة عصعجاصدةص كمعذادة

بصعددة عصعجدد،ص ك ددذت عصعجدد،ل ك شددصذ عصاعذاددة عصعجاصددة إصددا مددع يعذاددم عص ددذد بددعصعج،ص كمددع يعذاددم حدددي عصعجدد،ص ك شددال مددع يعذاددم بددعصعج:،
عصتقعرهص كعصا ع ص،ص كعصقدعيصن كعصعرذ عتص كعص عع ف كمع إصا ص ص من حصث اج هع بعصععص ،عصطبصع ص ا حدصن عطدد عصاعذادة حددي
عصعجدد ،وجددا اهدد ،عالس ق ددعر ص ك بصعددة عص سددصذعت عصعجاصددةل عمددع معذاددة عص ددذد بطبصعددة عصعجدد ،ا سدداس ب هدد ،ك ددذح عصاالحرددعت اد عصعجدد،
عصطبصع د ص ك ي ددان ياص ددع عصاب ددعد كعألاي ددع عصا عحص ددةص عص دد
كعص

ق ددام كا د ع صجعج دد ،دس ددصجة صجاعذا ددة م ددن خ ددالي واجص ددة عالس ق ددعرص

عرم عآل صة صجعج ،دةس بصعة عصعج(Parker, Krockove, Laser- Trapp, and Eichinger 2008; Sterling ،

):et al., 2010
 -1عصاعذاة عصعجاصة مؤق ةل
 -2س عا عصاعذاة عصعجاصة إصا عص يذ بل
 -3عصاعذاة عصعجاصة ع صةل

 -4عصاعذاة عصعجاصة ي عج خصعي كإواعع عصعجاعرل
 -5عصاعذاة عصعجاصة

ي عج عصاالحرة كعالس االيل

 -6يس ام عصعجاعر ميادوة م عدوة من عصطذت ا إيذعر عالس ق عر عصعجا ك دصصا عصاعذاةل
 -7عصاعذاة عصعجاصة ي ر ال ي ي ر من عصععحص صن عالي اعوصة كعصثقعاصةل
د ددشع ص كق د ددا د دد ،اد د د

د ددشه عصا عس د ددة بعد د د عصاكدي د ددعت عصثالئد د دة صجثقعا د ددة عصعجاص د ددة عصاق ذح د ددة م د ددن قب د ددل ب د ددعيب كعخ د ددذك

)(Bybee et al., 2009ص ك  :عصعج ،يس ،معر ،من عصاعذاة عصعجاصةص كمعذاة بصعة عصعج،ص ك ذت عصعج،ل

ك شصذ معر ،عصا عسعت عصسعبقة إصا اي مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عألاذعدص اعجا سبصل عصاثعي عظهذت ي عرج د عسة مصجذ

Millerوعم  1980اي مس دة عص عد عص قع صاة جبة عصاذحجدة ع ص عمصدة كعصشدبعم عألمذ كد ( 25سدعة ادعكثذ) )(Miller, 1983
ل كرظهذت عصا عسة عص

قعمع وهع يعمعة ر كيع ا

د سد ) (Tucsonصاا وشدذ ن وعمدع ودام كيددد تسدن اد مسد دة عصثقعادة

عصعجاصددة صدداة عصطجبددة ا د عصيعمعددعت ) .(Impey, Buxner, Antonellis and King 2011كع ددع ت د عسددة عكصددد جذ (

2012

 )Oluwatelure,عصد ددا د دداي مسد د دة عصثقعاد ددة عصعجاصد ددة صد دداة عصطجبد ددة عصيد ددعمعصصصن اد د يصيصذ د ددعل اد ددع ع د ددع ت د عسد ددة ييد ددع

( )Nja,2019عصا ع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

م عص ذبصة عصعجاصة ا يصيصذ ع ع م ايصعل

كرظه ددذت عصا عس ددعت عصعذبص ددة كعصاتجص ددة دداي مس د دة عصثقعا ددة عصعجاص ددة ص دداة عصاعجا ددصن ص كعصطجب ددة عصاعجا ددصنص ك جب ددة عص عج ددص،

عصيد ددعمع ( عص دعصد دداهص 2012؛ عص وب دد ص 2008؛ سد ددالممص 1996؛ عصشد ددهذعي ص 2000؛

)Nja,2019 ; 2017ص اقا يعرت ي عرج شه عصا عسعت وجا وكت ي عرج د عسة ن ) (Chin, 2005عص

مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة الم عصسعة عألكصا ا

جصدعت عصاعجادصن اد

دعيدع

كد عسة عص اعد ص كخطعيبةص كعصسعا (2020م) عص
ك ععكصع د عسعت رخذة وادع من عصعدعمل عص

عص

ر ع ت ي عريهع إصدا ر

دع مقععدعص كد عسدة عصقدبال (  )2018عص د ع دع ت

عصدا ع مسد دة عصثقعادة عصعجاصدة صداة عصبدعت يعمعدة حعردل دع م دسدطعص كد عسدة عصاددمع

ي عريهع عصا ر مس دة عصثقعاة عصعجا صداة عصطجبدة عصيدعمعصصن اد

عصيصالي د د ص

) (Al-Momani, 2016عص د ر دع ت

جصدة عص ذبصدة (ييد عذ ) اد عصااجيدة عصعذبصدة عصسدعددية دع مقبددال ص

ع ع ت عصا د ية مذ عة البععد عصثقعاة عصعجاصة صاة معجا عصعجدمل
ؤئذ ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة معهدع  :د عسدة مصجدذ

ر ع ت إصا ائذ مس دة عصثقعاة عصعجاصة بعاد عصاسعقعت عص

)(Miller, 2007

يا سهع عصطعصب ا د عس مص ك شص عصا غصدذعت عألخدذة

عصعجا ص كعس اعم عصادع د ع صي ذكيصةل ا عصاقعول صد ،يدا د عسدة عمبد ك مالردم

عص ت دصل

) (Impey et al., 2011ودعمال

متادع يؤئذ ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة ص كدواع د عسة عص طعيبة كعمبدسعصا (2002م) شه عصع صيةل

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

314

مستوى الثقافة العلمية لدى الطلبة الجامعيين تخصص العلوم الحياتية في

سالم الخوالده ،عمر الخوالده

جامعة آل البيت في األردن :المساهمات المشتركة والمنفردة لمتغيرات الجنس
والعمر والمستوى الدراسي

كمن خالي عسد عذعس عصا عسدعت عصسدعبقة ياكدن عسد الع يدا عصا عسدعت عصعذبصدة عص د
ع صطجبة عصيعمعصصن

ععكصدع مسد دة عصثقعادة عصعجاصدة وعدا

م عصعجدم عصتصع صةص اع ع ع ت ي عرج شه عصا عسعت عصا اي مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصنص

كاع ياكن عس الع عع س ي عرج شه عصا عسعتص ابعيهع عظهذ ا ا مس دة عصثقعاة عصعجاصدةص كعصدبعث عالخدذ عظهدذ دقدع اد
شع عصاسدة صاة عصطجبةل

كا ةدر مع سبهص كعيطالقع من ر عصعج ،كعص يعدصديصع رادبس مدن عألمدد عصاهادة كعصيدذك ة صيدل ادذد يعدصر اد عصع دذ

عصتعةذ صص دبس مدع عدع يسدعيذ و دذهص مادع يديدب وجدا مؤسسدعت عص عجدص ،مسدعوا عصاد عج ،وجدا عسد صععم مقدمدعت عصثقعادة عصعجاصدةص
كصاتددد رمص ددم عصعجاصددةص اددي يشددذ عصثقعاددة عصعجاصددة وددصن عصشددبعم ياثددل دوعمددة مددن دوعمددعت تسددصن يدوصددة عصتصددع اد عصاي اددع ككسددصجة
صال قعر عصعجا عصاعشددل كير عذ أل إواعد عصطجبة عصيعمعصصن عصاثق صن وجاصعص يعا رم عذ مهاع كرسعسصع كمذ دبع اصدم مدن قبدل عصتكدمدعت
كعصاؤسسددعت عص عجصاصددةص كصعددا عصا عسددعت ا د حدداكد ع ددالع عصبعحددث كوجاددم عص د

ععكصددع تايددا مس د دة عصثقعاددة عصعجاصددة صدداة عصطجبددة

عصيعمعصصن؛ يعرت شه عصا عسة صج عذث وجا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيدعمعصصن

دم عصعجددم عصتصع صدة اد يعمعدة ي

عصبصع ك ائذه وبعث عصا غصذعتل
مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يعا عواعد عصطجبة عصاثق صن وجاصع عم عذ عسعسصع كةذك ع ا

عصطجبة عصثقعاة عصعجاصة كعص يعدصديصة عدع سعوا  ،ا

و ذ عصعج ،كعص يعدصديصعل كعابس من عصيذك باكع ع ي ش

ع ع عصق عذ عت عصاععسبة عص

عسي ،مع و ذ عصثد عصعجاصة كعص يعدصديصةص

كصهشع ي ت  ،وجا عصطجبة عالصاعم بعبععد عصثقعاة عصعجاصةص كعص طد عت عص يعدصديصة عصا سع وة عص
عصب عصصدم ي ت  ،وجصم ر يكد مجاع بابععد عصثقعاة عصعجاصةص كعص طد عت عص يعدصديصة عص

ؤئذ ا حصع ه ،عصصدمصةل كير عذ أل

ؤئذ ا حصع م عصصدمصةص كعيطالقع من ر

إواعد عصطجبة عصيعمعصصن عصاثق صن وجاصعص يعا رم عذ مهاع كرسعسصع مذ دبع اصم من قبل عصتكدمعت كعصاكعرذ عصعجاصةص كمع رظهذ م ي عرج
عصا عسعت عص

ععكصع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة ا عصاذحجة عصيعمعصة ا

ثصذ من وجاع عصععص ،عصا قامة كعصععمصة من ريهع

رديا من عصاس دة عصاطجدم (عص دعصاهص 2012م؛ عص وب ص 2008م؛ سالممص 1996م؛ عصشهذعي ص 2000م؛ عصيصالي ص
2017م؛ )Jenkins, 1994; BouJoude, 1998; Oluwatelure, 2012; Nja, 2019ص كير عذ الخ الث
عصيعمع ا مس دة ئقعا ه ،عصعجاصةص كب سبب عص عع س ا عصع عرج عص

بم من عصا ا من عصبتد كعصا عسعت ا
عص

جبة عص عجص،

داجع إصصهع اع رظهذ م عصا عسعت عصسعبقةص ص كمع عكاع

شع عصادةدع صاع صم من ع اصة ا واجصة عواعد عصاعع ج ك طصطهعص كير عذ صعا عصا عسعت

ععكصع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصنص يعرت شه عصا عسة ص جق عصيدر وجا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة

عصيعمعصصن

م عصعجدم عصتصع صة ل كصاع عو قا مبارصع ر ئاة من عصا غصذعت عصاياد ذعاصة (عص

عص صة) مع ياكن ر

عاي من

مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصنص اع ا عصيعت (عصعدع عالي اعو )ص كعصعاذص كعصاس دة عصا عس اقا حادت مشكجة
عصا عسة بعصسؤعي عصذرصت عآل  :مع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع ا

ةدر بعث عصا غصذعت؟ كا ةدر شع عصسؤعي عصذرصتص حعكصع عصا عسة ع يعبة ون عألسئجة عصبتثصة عآل صة:
 -1مع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

م عصعجدم عصتصع صة ا

عصاس دة صجثقعاة عصعجاصة ون عصاس دة عصاقبدي ذبد ع ()%60؟

 -2ل ي جع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

يعمعة ي عصبصع ؟ ك ل ي جع شع

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع بعخ الث عصيعت (

ذص عيثا)؟

 -3ل ي جع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع بعخ الث عصعاذ(

رقل من  20سعةص  20سعة اعكثذ)؟
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 -4ل ي جع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع بعخ الث عصاس دة

عصا عس ( سعة ركصا ص سعة ئعيصةص سعة ئعصثةص سعة عبعة)؟

 -5مع عصاسع اة عصاش ذ ة كعصاع ذد صا غصذعتص عصيعتص كعصعاذص كعصاس دة عصا عس
عصيعمعصصن

ا

مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع؟

أهداف الدراسة:

هاث عصا عسة إصا مع يج :

 -1عص عذث إصا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة جبة عصاذحجة عصيعمعصة

م ععصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصعل

 -2عص عذث عصا د ية عخ الث مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة جبة عصاذحجة عصيعمعصة
ي عصبصع بعخ الث م غصذعت عصيعتص كعصعاذص كعصاس دة عصا عس ل

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة

 -3عص عذث إصا عصاسع اعت عصاش ذ ة كعصاع ذد صا غصذعت عصيعتص كعصعاذص كعصاس دة عصا عس ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة
م ععصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصعل

صاة جبة عصاذحجة عصيعمعصة
أهمية الدراسة:

عبع ر اصة شه عصا عسة ماع يع :
ر اصة عصادةدع عصش

•

اييم من عصا دقع ر

ععكصمص ك د قصص ،مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن ا عصيجصعت عصعجاصةل صشعص

داذ ي عرج شه عصا عسة صجبعحثصن ا

صاة عصطجبة عصيعمعصصن ا

عصبجاع عصععمصة مقع ية بعصاكي عصا قامةص حصث يعا تقصه عصثقعاة عصعجاصة كعحاع من

عأل اعث عصذرصسصة كعصاهاة عص

ت عج إصا د عسة مس اذ ا ةدر عص طد كعص غصذ عصاس اذ ن حدي عصععص،ل

قا قام ي عرج شه ععصا عسة صجا

•

عصاسعقعت عصيعمعصة ا

شع عصايعي معجدمعت قصاة حدي مس دة عصثقعاة عصعجاصة

صن ا

اص ،عصبذعمج ك طد ذ ع ا عصيعمععت غشية عيعة اصاع ي عجه ب عوجصة

طد ذ عصثقعاة عصعجاصة ك تقصقهع صاة عصطجبة عصيعمعصصنص ك قصص ،عص قام عصاعشدد ا

يشذ

عصثقعاة عصعجاصة صاة ؤالر عصطجبة ا ةدر عص طد ذ عصاس اذ صج عجص ،عصيعمع ل
قا سه ،ي عرج شه عصا عسة ا

•

ديصم يرذ كع اعم عصاسؤكصصن ون إواعد عصبذعمج عصيعمعصة ا عصيجصعت عصعجاصة إصا

ر اصة مس دة عصثقعاة عصعجاصة ا يهعية عصاذحجة عصيعمعصةص ماع قا يسعوا ا

وذعمج يايا سصذ يعبع إصا يعب مع عصع ذ عص يعدصدي كو ذعصعدصاةل

طد ذ عصبذعمج عصتعصصة ك

اص،

حدود الدراسة ومحدداتها:
يق

ذ عاص ،عصع عرج ا ةدر عصاتادعت عال صة:
-

ذت عصا عسة وجا

عق

عصيعمع

جبة عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا

 2020/2019ا يعمعة ي عصبصعل

م عصعجدم عصتصع صة ا

عص

ل عصا عس

عألكي صجععم

بصعة مقصعس عصثقعاة عصعجاصة كخ عر م عصسصكدم ذ ة من اات كئبعتل

 حي ،عصعصعة عصاشع ةالتعريفات االصطالحية واإلجرائية:

الثقافة العلمية ):(Scientific literacy

وذاهع عصايجت عصد ع

صجبتث ا

عمذ كع ) National Research Council (NRC, 1996بايهع معذاة عصا ع ص،

كعصعاجصعت عصعجاصة عصال مة ال ع عصق عذ وجا عصاس دة عصش
كع ع عصادعقع عص

كاهاهع كعصاشع ة بعصشؤك عصاايصة كعصثقعاصة كإالي عيصة كعالق

شال عصععحصة عصعجاصة كعص يعدصديصةل
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كأل ذعس شه عصا عسة عذث عصثقعاة عصعجاصة باس دة إصاعم عص ذد بعصاعذاة عصعجاصة كمع ياعم من عصا ع ص ،كعصعرذ عت عصعجاصة

كاه ،بصعة عصعج،ص ك ذت عصعج،ل ك قعس إيذعرصع بعصعالمة عص

يت ل وجصهع عصطعصب وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصة عصاعا أل ذعس شه

عصا عسةل
منهجية الدراسة واجراءاتها:

منهج الدراسة:

عس ام عصبعحثع عصاعهج عصدا

عص تجصج صاالرم م صاثل دشع عصعددع مدن عصا عسدعتص كعصدش مدن خالصدم عدذث عصبعحثدع إصدا

مسد دة عصثقعاددة عصعجاصددة صدداة عصطجبددة عصيددعمعصصن

ددم عصعجدددم عصتصع صددة اد يعمعددة ي عصبصددع اد عأل د ص كعصددش ياكددن مددن خالصددم

عصت دي وجا معجدمعت يصب ون رسئجة عصبتث دك
مجتمع الدراسة وعينتها:

اخل عصبعحث اصهعل

يد مي اع عصا عسة من ياصع عصطجبة عصيعمعصصن

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع ا عص

ل عصا عس عألكي

من عصععم عصيعمع  2020 / 2019كعصبعصم واد  )500( ،عصب ك عصبةل رمدع رادذعد وصعدة عصا عسدةص اقدا د ،تايدا ع مدن خدالي د دع
ردع عصبتددث (مقص ددعس عصثقعا ددة عصعجاصددة) مس ددتصع وج ددا ( )115عصب ددع ك عصبددةص ك دد ،عس د ذيعع ( )101عس د يعبة كبعس ددبة عس د ذيعع ح ددعص

()%81ل ك د يسددبة عس د ذيعع وعصصددةص كبهددشع وجددم را دذعد وصعددة عصا عسددة ب ددد هع عصعهعرصددة ( )101مئددة ك عصددب كعحددا دد ،وجصهددع إي دذعر
عص تجصالت ع ح عرصة عصدا صة كعالس االصصةل كعصياكي ( )1يبصن د ع راذعد وصعة عصا عسةل

الجدول ( :)1توزيع افراد عينة الدراسة حسب الجنس والعمر والمستوى الدراسي

المتغير
عصيعت

عصعاذ

عصاس دة عصا عس

المستوى

العدد

النسبة المئوية

ذ

41

59ل40

عيثا

60

41ل59

عصايادع

101

%100

عقل من 20سعة

55

46ل54

 20سعة ااكثذ

46

54ل45

عصايادع

101

%100

سعة ركصا

32

69ل31

سعة ئعيصة

26

74ل25

سعة ئعصثة

22

78ل21

سعة عبعة

21

79ل20

عصايادع

101

%100

أداة الدراسة:

صياع وصعيعت عصا عسةص  ،عس اعم ردع عصا عسة عآل صة:

مقياس الثقافة العلمية
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اددع عالس د ععية باقصددعس عصثقعاددة عصعجاصددة مددن إودداعد ددع ذ )(Carrier, 2001ص ك ددد مقصددعس ددعو بعصجغددة ع ييجص ددة
ألسعسدصعت عصثقعادة عصعجاصدة ) Basic Scientific Literacy Questionnaire (BSLQص ذيادم عصبعحثدع
يصص م صجبصئة عال ديصةل ك يد

إصدا عصجغدة عصعذبصدة ك د،

شع عصاقصعس من ( ) 24اقذ من يدع " اس" رك " خطا "ص عس عات إصا مكديعت عصثقعاة عصعجاصة عصثالئة

(عصاعذاة عصعجاصةص ك بصعة عصعجد،ص ك دذت عصعجد )،ل ك داصع عصاقصدعس ب دد م عصعهعرصدةص كعصدش

د ،طبصقدم وجدا رادذعد وصعدة عصا عسدة مدن

قساصن :ع ال عصقس ،عألكي وجا معجدمعت وعمة ون عصا تدعص كع ال عصقس ،عصثعي وجا اقذعت عصاقصعس عصاجته ()1ل
دتصس دشع عصاقصدعس روطصدع والمدة كعحدا وجدا ع يعبدة عص دتصتةص كاد ذ وجدا ع يعبدة عص ع ئدةص كاد

كا

دشع يبجدم

ماة عصعالمعت وجا عصاقصعس من (ا ذ –  )24والمةل
صدق وثبات مقياس الثقافة العلمية

دد ،عص داددل إصددا دالالت اددات مقصددعس عصثقعاددة عصعجاصددة ا د اددد م عصعهعرصددة مددن خددالي اددات عصاتكاددصن حصددث دد ،تكددص،
صن ا معدع ج عصعجددم ك عذرده ا سدهع ص كوداد  )9( ،م

عالخ بع من م

دصن ص ك صد صج اكدا مدن مععسدبة دل اقدذ اصدمص

كعي اعرهع إصا عصايعيص كاصع هع عصجغد ةص اع جب من عصاتكاصن إةعاة رك عايل رك حشث رية اقدذ بداك صدذ مععسدبة مدن كيهدة

يرذ ،ل كقا ركاا ياصع عصاتكاصن بعالح عظ بياصع عص قذعت عصدع د ا عصاقصعسل

كصج تقدده مددن ئبددعت مقصددعس عصثقعاددة عصعجاصددةص بدده وجددا وصعددة عس د طالوصة (متعيددا ) مكديددة مددن ( )24عصبددع ك عصبددة مددن
مي اددع عصا عسددة كمددن خددع ج وصعددة عصا عسددةص كحسددب مععمددل ئبددعت عصاقصددعس بعسد اعم مععدصددة ذكيبددع عص دع صال سددعت عصدداعخج كقددا وجددم
(74ل)0ص ك

قصاة مععسبة ال ذعس شه عصا عسةل

تحديد العالمة المحك

ص تايا عصعالمة عصات

وجا عصاقصعس

جب عصبعحثع من عصاتكاصن اتم اقذعت عصاقصعسص ككةع عصات

عصاقبدي ذبد ع صا دسط ردعر عصطجبة عصيعمعصصن وجا شع عصاقصعسص حصث ع ه عصاتكاد وجا ع
عصعالمة عصيجصة صجاقصعس؛ كعو بذت عصعالمة عصات عص
عصات

(عصاس دة)

يد عصعالمة عصات ( )%60من

قذ عصاس دة عصاقبدي ذبد ع ا ع يعبة ون شع عصاقصعسص كيعرت والمة

م دسطة؛ ك شه عصعسبة ععدي (4ل )14والمة من ( ) 24والمةص كبعص عص

خالصهع مع إ ع ع عصطعصب يا ج عصاس دة عصاقبدي صجثقعاة عصعجاصةل

عو بذت شه عصعالمة عص

ياكن عص قذ ذ من

إجراءات التطبيق:

 ،طبصه عصا عسة ك ع صش ع كاه ع يذعرعت عآل صة:

 -1بعا تايا مي اع عصا عسة كعخ بع راذعد عصعصعة مستصعص  ،طبصه مقصعس عصثقعاة عصعجاصدة وجدا رادذعد وصعدة عصا عسدة باسدعوا
عصا عسعت عصعجصع

جبدة

م معع ج كرسعصصب ا ت عصعجدمل

 -2اع ع عصبصعيعت ع ح عرصة عصاياعة صيل عصب ك عصبة كد ي دم وجدا عصثقعادة عصعجاصدة ك صد اد ةددر م غصدذعت عصا عسدة عصثالئدةص
ك  :عصيعتص كعصعاذص كعصاس دة عصا عس ل

 -3ردخجددع عصبصعيددعت ع ح ددعرصة عص ددعم ا د

عكددذ عصتعسدددمص ك دد ،عس د اعم عصددذ م ع ح ددعرصة صجعجدددم عالي اعوصددة ( )SPSSييددعد

ع ح عرعت عصدا صة كعالس االصصة عصاطجدبة كاقع ص
تصميم الدراسة:

ياعع عصا عسة كاقع ص

اص ،عصا عسة كم غص عذ هع كعصاععصيعت ع ح عرصة عصاععسبةل

اصاهع وجا عصا غصذعت ( عصاس قجة كعص عبعة ) عآل صة:
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عص صة ) عصاس قجةص ك :

أوال :عصا غصذعت ( عص

1ل عصيعت ( عصعدع عالي اعو ) كصم ائ ع :

ذ ص ريثال

2ل عصعاذص كصم ائ ع  :رقل من  20سعة ص  20سعة ااكثذل
3ل عصاس دة عصا عس ص كصم ر بع ائعت

 :سعة ركصاص كسعة ئعيصةص كسعة ئعصثةص كسعة عبعةل

ثانيا :عصا غصذعت عص عبعةص ك ي ،م غص عذ عبعع كعحاع ي اثدل اد مسد دة عصثقعادة عصعجاصدةل كقدا حداد إيذعرصدع ودا يعت عصطجبدة عص د ح دجدع
وجصهع وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصةل

المعالجة اإلحصائية:

ص تجصل وصعيعت عصا عسةص كمن ئ ،ع يعبة ون رسئج هع عص اسةص  ،عس اعم عصذ م ع ح عرصة صجعجدم عالي اعوصة ()SPSS

يذعر عص تجصالت عصدا صة كعالس االصصةل كقا اثجع شه عص تجصالت بعس ذعج عصا دسطعت عصتسعوصةص كعاليتذعاعت عصاعصع ةص ألدعر
م عصعجدم عصتصع صة وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصةل كصتيعبة ون عصسؤعي عألكيص  ،عس اعم

راذعد عصا عسة من عصطجبة عصيعمعصصن

عخ بع (ت)  t-testصعصعة كعحا كعخ بع دالص هع وعا مس دة عصاالصة
عصطجبة عصيعمعصصن

(05ل )α = 0الخ بع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة

م عصعجدم عصتصع صةل كصتيعبة ون عصسؤعي عصثعي كعصثعصث  ،طبصه عخ بع (ت)  t-testصعصع صن مس قج صن

كعخ بع دالص هع وعا عصاس دة () 0.05 = αل كصتيعبة ون عصسؤعي عصذعبع  ،طبصه تجصل عص بعين عألحعد
) ANOVAكعخ بع عصاالصة وعا عصاس دة

(One- Way

()0.05 = αل كصتيعبة ون عصس دؤعي عص ددعمت  ،عس د اعم تجصل عاليتاع

) (Multiple Regression Analysisكعخ بع عصاالصة وعا عصاس دة ))α= 0.05ل

عصا ددعاد

نتائج الدراسة ومناقشتها

أوال :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
يعم عصسؤعي عألكي ا

شه عصا عسة وجا مع يا  :مع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع ؟ ك ل ي جع شع عصاس دة ون عصاس دة عصاقبدي (عصات )؟

م عصعجدم

كصتيعبددة وددن ددشع عصس دؤعي دد ،حسددعم عصا دسددطعت عصتسددعوصة كعاليت عذاددعت عصاعصع ددة صددا يعت عصطجبددة عصيددعمعصصن

عصعجدم عصتصع صة وجا عخ بع عصثقعاة عصعجاصةص كعصياكي ( )2يبصن مج م شه عصع عرجل
الجدول ( )2عصا دسط عصتسعو كعاليتذعث عصاعصع

صا يعت عصطجبة عصيعمعصصن

ددم

م عصعجدم عصتصع صة وجا

مقصعس عصثقعاة عصعجاصة

عصبصعيعت
مس دة عصثقعاة
عصعجاصة

راذعد عصعصعة

رقل د ية

روجا د ية

عصا دسط عصتسعو

101

6

20

12.98

عاليتذعث
عصاعصع
2.42

يالحل من عصياكي ( ) 2ر ماة والمعت عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

عصعسبة ()%
صجا دسط
48.08

م عصعجدم عصتصع صة ذعكح وصن ( )6ك

( )21ا حا ع عألق اص كبا دسط حسعو مقداع ه (98ل )12والمدة كبعسدبة مئد دة (08ل )%48مدن عصعالمدة عصق ددة ( )24وجدا
مقصددعس عصثقعاددة عصعجاصددةص كعيت دذعث معصددع

()2.42ل ك عددا ددشه عصع صيددة دك عصاس د دة عصاقبدددي

حصددث ع عصعالمددة عصاعددعظذ صهددع ك د (4ل )14والمددةل كا د

( عصات د ) ( )%60ص

ددشع ئاددة اددذت ظددع ذ مقدداع ه (42ل )1والمددة كبعسددبة (86ل )%9مددن
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مس دة عصثقعاة عصعجاصة كعصاعصع عصاقبدي ()%60ل كالخ بع دالصة عص ذت عصاالحلص د ،طبصده عخ بدع (ت) صعصعدة كعحدا صاقع يدة ادذكت
عصا دسطعت كعصياكي (  )3يدةس مج م عصع عرجل
الجدول ( )3ي عرج عخ بع (ت) صاقع ية عصا دسط عصتسعو ألدعر جبة عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا

م عصعجدم عصتصع صة وجا

مقصعس عصثقعاة عصعجاصة عصيج بعصعالمة عصات

عاذعد عصعصعة

عصبصعيعت

عصا دسط

عاليتذعث

عصتسعو

عصاعصع

عصثقعاة عصعجاصة

101

98ل12

عصاس دة عصاقبدي ()%60

101

4ل14

42ل2

قصاة (ت)

مس دة عصاالصة

905ل-5

0.000

يرهدذ مدن عصيدداكي ( )3ر عصا دسدط عصتسددعو صعالمدعت عصطجبددة وجدا مقصددعس عصثقعادة عصعجاصددة يقدل وددن عصعالمدة عصاتد ()%60
(4ل )14د يةص ص حصث قصاة (ت) عصاتسدبة سعك

(905ل )-5ك شه عصقصاة صهع دالصة عح عرصة وعا مسد دة عح ادعي (000ل)0ص

ر ر مس د دة ردعر عصطجب ددة ص دد ،ي ددل إصددا عصاس د دة عصاقب دددي ص ددطدعرص كعصددش

(ةعع) مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة جبة عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا

اثج ددم عصعالم ددة عصات د عصاتدداد ص ك ددشع ي دداي وج ددا دداي

م عصعجدم عصتصع صةل

ك اكن ر يع ة شع عص اي إصا ميادوة من عصعدعمل عصا شعبكة كا مقام هع :وام داذ عصاصدي كعال اعمعت عصعجاصة ا
عخ صع عص

عصغعصب صاة ثصذ من عصطجبة ا

م عصيعمع ص أل قبدصه ،اصم يع اا وجا معاي والمع ه ،ا

عصثعيد ة عصععمة

"عص ديصه "لكمثل ص عو اعد عصادعد عصعجاصة ا عصاذحجة عصيعمعصة كب عاة عالحصعر وجا مععيصذ عصات دة عصعجا عص قجصايةص كةعع
عصذكعبط عصبععرصة صجثقعاة عصعجاصة وصعهعص سدعر ا عصسعدعت عصا عسصة ا مذحجة عص عجص ،عصععم رك خالي عصاذحجة عصيعمعصة عألكصاص كبعص عص
اي

تقصه عصثقعاة عصعجاصة ص حصث يع ب عص ذ ص وجا عصاعجدمعت كعصتقعره عصعجاصة كعصعالقعت عص

دك ع ا

بطهع بعص طبصقعت عصا عاد عص
يع ص

ذبط وصعهع دك

ياكن ر يجاسهع عصا عجاد ا حصع ه ،عصصدمصةل

ون ر ع اعم عصطجبة عصبع مع يع ب وجا عصتقعره كعصاعذاة عص

اك حدصهع رسئجة عالم تعيعت عصععمة صجت دي

وجا عصعيعحص ك اتد يهدد  ،وجا ح ل عصاقذ عت عصا عسصة دك عال اعم و عاصة ري سه ،ع صع ا ميعالت عصثقعاة عصعجاصةص كمن
م عد ع عص ع يصة عصا عدوة عصاس يا بع ةعاة إصا وام إصاعم عصيثصذ من ما س عصعجدم ا عصاذعحل عصا ج ة بايعالت عصثقعاة

عصعجاصةل ك شص وام كيدد كبععر مقذ عت د عسصة عجه بطبصعة عصعج ،كبعص م كإق عذ ع وجا عصطجبة عصشين يا سد عص
ا مذحجة عص عجص ،قبل عصيعمع
مالحرة رئذ

كح ا مذحجة عص عجص ،عصيعمع ص عص

عت عصعجاصة

عال واك ع وجا ثقصع عصطجبةص إةعاة إصا مع سبه ياكن

صة عصطعصب ك اسكم باع قاع م كوام قبل مع د ياياص كع وذعس وعم عصبعص بعص عص ال يس صا معم كال يعال

وجا طد ذ ع م ا ميعي عصثقعاة عصعجاصة رك عايجهعص ك شع مع شصذ إصصم عصعرذ ة عصبععرصةل
ك اكن ر

ع ة شه عصع صية إصا ر عص طط عصيعمعصة ال دص مدةدع عصثقعاة عصعجاصة عال اعم عصال مص إ من عصاالحل ريم

ي  ،عص ذ ص وجا عصات دة عص اعذا

كعصا ع ص ،عصعجاصة وهاث عصت دي وجا عصعالمةص اع ر وام كيدد مقذ صجثقعاة عصعجاصة ا

عصيعمععت عأل ديصة عصذساصة كعص عاةص ك ذ ص معع ج عصعجدم ك ا سهع كعالم تعيعت بشكل وعم وجا عصا ع ص ،عصعجاصة عصا
عص ذع عصعجا

ةا

باع ردة إصا شه عصع صيةل

ك ه ي عرج شه عصا عسة مع ي عرج د عسة ل من عص دعصاه (2012م) كد عسة عص وب

(2008م)

كد عسة عصشهذعي

(2002م) كد عسة سالمة ( 1996م) كد عسة عصيصالي (2017م) كد عسة ركصد جذ ) (Oluwatelure, 2012ص كد عسة ييع (Nja,
)2019ل
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كعخ ج ع ي صية شه عصا عسة مع ي عرج د عسة كل من عص وب ( )2011كد عسة شن ) (Chin, 2005كد عسة يع يذ -ركيصل
كمد ع

كعيعيدال ) (Garner-O’Neale et al.,2014ص كد عسة عصادمع

)(Al-Momani, 2016ص كد عسة عصقبال

(2018م)ص حصث ر ع ت ي عرج شه عصا عسعت إصا ر عصطجبة يا جيد مس دة مقبدال (مقععع) من عصثقعاة عصعجاصةل
كقا ع ة شه عصع صية عييع إصا عخ الث وصععت عصا عسة عص

بع ةعاة إصا عخ الث عصادةدوعت عص

ريذ ع وجصهع عصا عسعت كعخ الث ردكعت عصا عسعت عصاس امة

 ،عص عذث وجا مس دة عصثقعاة عصعجاصة اصهع من مثل بصعة عصعج ،كعص يعدصديصع ص كعص ص عر ص

كعصيصاصعر ص كعصعجدم عصتصع صة ك صذ عص كال يعسا ر عصيثصذ من عصطجبة ا عصيعمععت يق

ذك وجا مع يطذح ا عصاذيع عصاع اا من

مت دة وجا ص كبعص عص اه ،صذ مععصد و طد ذ ئقعا ه ،عصعجاصة ماع قا يعذةهع إصا عص ععقم كعصعسصع من معطجه عالح عظ كوام
عصذ بة ا عصبتث واع د يايال
ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها

شه عصا عسة وجا مع يا  :ل ي جع مس دة عص عد عصعجاد صداة جبدة عصاذحجدة عصيعمعصدة عألكصدا

يعم عصسؤعي عصثعي ا

م عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع بعخ الث عصيعت ( ذص ريثا)؟

كصتيعبة ون شع عصسؤعي حسبع عصا دسطعت عصتسعوصة كعاليتذعاعت عصاعصع دة صعالمدعت عصطجبدة وجدا عخ بدع عصثقعادة عصعجاصدة

كاقع صيعسه،ص كعصياكي ( )4يبصن خالاة شه عصع عرجل
الجدول ( )4عصا دسطعت عصتسعوصة كعاليتذعاعت عصاعصع ة كي عرج عخ بع (ت) صعالمعت راذعد وصعة عصا عسة وجا مقصعس
عصثقعاة عصعجاصة كاقع صجيعت

عصبصعيعت

عصيعت

عاذعد عصعصعة

ذ
عصثقعاة عصعجاصة

عيثا

عصا دسط

عاليتذعث

عصتسعو

عصاعصع

41

85ل13

0.254

60

12.38

2.16

يالحل من عصياكي ( )4كيدد اذكت ظع ذ ة ا ردعر جبة عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا

قصاة (ت)

3.132

مس دة عصاالصة

0.002

م عصعجدم عصتصع صة وجا عخ بع

عصثقعاة عصعجاصة كاقع صا غصذ عصيعتل كالخ بع دالصة عص ذكت عصرع ذ ة ا ردعر عصطجبة وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصة كاقع صا غصذ عصيعتص

 ،عس اعم عخ بع (ت) صج ذت وصن عصا دسطعت صجعصععت عصاس قجةل كقا وذةع شه عصع عرج ا عصياكي ()4ل يرهذ من عصياكي ()4

ع قصاة (ت) عصاتسدبة سعك (132ل )3ص ك

قصاة دعصة عح عرصع حصث ع مس دة دالص هع وعا عح اعي (002ل)0ص ك

عقل

من مس دة عصاالصة عصاع اا ))α= 0.05ص ك شه عصع صية عع عس االصصع ع عص ذت عصاالحل ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة كاقع صا غصذ
عصيعت دعي عح عرصعص كص عصس عصطجبة عصش د ل

ع قع ي صية شه عصا عسة مع ي عرج د عسعت ل من (عص دعصاهص ) 2012ص ك شن ) (Chin, 2005كد عسة يع يذ -ركيصل

كعخذك ) (Garner- O’Neale et al., 2014ص حصث رظهذت كيدد اذكت دعصة إح عرصع ا

مس دة عصثقعاة عصعجاصة ع ة

ر ع ت إصا كيدد اذكت دعصة إح عرصع ا

مس دة عصثقعاة عصعجاصة ع ة

صجيعت كص عصس عصش د ل كعخ ج ع ي صية شه عصا عسة مع ي عرج د عسعت ل من عص طعيبة كعمبد سعصا

كقد ايذ ) (Bacanak and Gokdere, 2009عص

()2002ص كبكععا

صجيعت ص عصس ع يع ص اع عخ ج ع مع ي عرج د عسعت ل من عص وب (2011م) ص كعصيصالي ( 2017م)ص كد عسة ييع (Nja,
) 2019عص

ر ع ت إصا وام كيدد اذكت دعصة إح عرصع ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة ع ة صجيعت ل
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كقا يع ة ص إصا شعبم عصرذكث عص عجصاصدة عص د ي عدذس صهدع عصدش د كع يدع
اد عص عجددص ،قبددل عصيددعمع ص ك ددشص

مدن حصدث معدع ج عصعجددم كظدذكث عصاداع س

شددعبم عصرددذكث عص عجصاصددة عص د ي عددذس صهددع عصددش د كع يددع

اد عصيعمعددعتص مددن حصددث عصاسددعقعت

كظددذكث عصيعمعددعتل ك ددشص ع اددعم عصطجبددة بعصا ددع ص ،عصعجاصددة كعص يعدصديصددة ك قددايذ  ،أل اص هددعص اددع ر عصا ددع ص ،عصعجاصددة صددذ م تصد
صيددعت معددصنص كال ق

ددذ مسددؤكصصة يشددذ عصثقعاددة عصعجاصددة ا د ر مي اددع وجددا عصاؤسسددعت عص عجصاصددة بعو بع ددع عصاسددؤكصة عصدحصددا وددن

يشددذ عصثقعاددة عصعجاصددةص حصددث ياكددن صطا دذعد عك سددعم عصاعددع ث كعص ب دذعت خددع ج يطددعت ددشه عصاؤسسددعت مثددل عألسددذ ص ككسددعرل ع وددالم

عصاقذكر كعصاسادوة كعصاذرصةص اع ر مس دة عصثقعاة عصعجاصة ا عصعر ،عص عجصاصة صصسدع مسدؤكصصة وذيدعمج بعصعدم وجدا مسد دة عصاا سدة

رك عصيعمعددةص وددل ياكددن تقصقددم مددن خددالي دمددج عص ب دذعت عصاععسددبة ا د مت دددة ياصددع عصب دذعمج وجددا م جددع
بصعة مدةدوع مل رمع دت عصش د واالصة إح عرصة وجا ع يع

ددع هع ددل حسددب
دع

ا عألدعر وجا عخ بع عصثقعاة عصعجاصةص اقا ي سدذ صد اد ع

عالي اعو ص حصث ياكن عصقدي :ر عصش د كبسبب مكدئه ،خع ج عصاعع ي مدا ر دديص ك عذةده ،صدسدعرل ع ودالم عت عألئدذ عص ثقص د

عصعجا ص ل ص ياكن ر يسه ،ا ع عع مس دة ئقعا ه ،عصعجاصةل
ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها

شه عصا عسة وجا مع يا

يعم عصسؤعي عصثعصث ا

 :ل ي جع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

م

عصعجدم عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع بعخ الث عصعاذ( رقل من  20سعةص  20سعة اعكثذ)؟
كصتيعبة ون شع عصسؤعي حسبع عصا دسطعت عصتسعوصة كعاليتذعاعت عصاعصع ة صعالمعت عصطجبة وجا عخ بع عصثقعاة عصعجاصة ص
كاقع ألواع ،ص كعصياكي ( )5يبصن خالاة عصع عرجل

الجدول ( )5عصا دسطعت عصتسعوصة كعاليتذعاعت عصاعصع ة كي عرج عخ بع (ت) صعالمعت راذعد وصعة عصا عسة وجا مقصعس
عصثقعاة عصعجاصة كاقع صجعاذ

عصبصعيعت

عصثقعاة عصعجاصة

عصعاذ

عاذعد عصعصعة

عصا دسط

عاليتذعث

عصتسعو

عصاعصع

رقل من  20سعة

55

82ل12

0.25

 20سعة ااكثذ

46

12.17

2.32

قصاة (ت)

- 0.375

ي بصن من عصياكي ( )5كيدد اذكت ظع ذ ة ا ردعر جبة عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا

مس دة عصاالصة

0.464

م عصعجدم عصتصع صة وجا مقصعس

عصثقعاة عصعجاصة كاقع صا غصذ عصعاذل كالخ بع دالصة عص ذكت عصرع ذ ة ا ردعر عصطجبة وجا عصاقصعسص كاقع صا غصذ عصعاذص  ،عس اعم

عخ بع (ت) صج ذت وصن عصا دسطعت صجعصععت عصاس قجةل كقا وذةع ي عرج شع عالخ بع ا عصياكي ()5ل يالحل من عصياكي ()5
ع قصاة (ت) عصاتسدبة سعك (375 -ل )0ص ك

قصاة صذ دعصة عح عرصع حصث ع مس دة دالص هع وعا عح اعي (464ل)0ص ك

عكبذ من مس دة عصاالصة عصاع اا ))α= 0.05ص ك شه عصع صية عع

عس االصصع ع عص ذت عصاالحل ا

مس دة عصثقعاة عصعجاصة كاقع

صا غصذ عصعاذ صذ دعي عح عرصعل
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كع قع ي صية شه عصا عسة مع ي عرج د عسعت ل من عصيصالي
) O’Neale et al., 2014عص

(2017م) كد عسة يع يذ -ركيصل كعخذك

ر ع ت إصا وام كيدد اذكت دعصة إح عرصع ا مس دة عصثقعاة عصعجا

ع ة صجعاذل

(Garner-

ك اكن سصذ شه عصع صية و شعبم ظذكث عص عجص ،كعصعال عصا عحة صيال عص ئ صن عصعاذ صنص حصث ي يع ال اع صج عجص،
عصيعمع كع واعد صجاهعة ع هع باعع ج متاد ص كريشطة عجصاصة م اعئجةص كخبذعت ا بصة كعحا ص سدعر ا عصااع س رك ا عصيعمعةل
تث ك شيع وجا عك سعم عصعج ،من قبل ياصع عص ئعت عصعاذ ة وال عس ثععر ا و ذ عصثد

ك صدع عصعرذ عالي اعوصة عصتايثة عص

عصعجاصة كعص يعدصديصةص ايال اع يا عذ ا

ظذكث م قع بةص حصث رابس عال اعم بعص عجص ،ا

عاة عص ئعت عصعاذ ة سدعر بسدعرل

ك اعئل عال اعمعت وعا ال عص ئ صن عصعاذ صن ا عصت دي وجا عصاعذاة من م عد ع عصا ج ة و قعصة حايثة عيع رك قجصاية ماع

ييصه عصهد ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صايهاعل

شعص كقا ع ة شه عصع صية عصا عيت ع عصعاذ ا ائ صن واذ صن اع  20سعة ااقل ص ركثذ من  20سعةص عألمذ عصش

ردة إصا ةصعع بعث عص ذكت ا حعي كيدد عل

رابعاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسيرها
يعم عصسؤعي عصذعبع ا

شه عصا عسة وجا مع يا  :ل ي جع مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

عصتصع صة ا يعمعة ي عصبصع بعخ الث عصاس دة عصا عس ( سعة ركصا ص سعة ئعيصةص سعة ئعصثةص سعة عبعة)؟

م عصعجدم

كصتيعبة ون شع عصسؤعي حسبع عصا دسطعت عصتسعوصة كعاليتذعاعت عصاعصع ة صعالمعت عصطجبة وجا عخ بع عص عد عصعجا ص

كربععده عأل بعة كاقع صجاس دة عصا عس ص كعصياكي ( )6يبصن خالاة عصع عرجل

الجدول ( )6عصا دسطعت عصتسعوصة كعاليتذعاعت عصاعصع ة صعالمعت عاذعد وصعة عصا عسة وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصة كاقع
المستوى الدراسي

صجاس دة عصا عس

أفراد العينة

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

سعة ركصا

32

12.84

2.05

سعة ئعيصة

26

12.69

2.99

سعة ئعصثة

22

13.04

1.96

سعة عبعة

21

13.48

2.42

ي بصن من عصياكي ( ) 6ر م دسط والمعت جبة عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا

م عصعجدم عصتصع صة وجا مقصعس عصثقعاة

عصعجاصة ي جع عخ الاع ظع ذ ع بعخ الث عصاس دة عصا عس ل كالخ بع دالصة عص ذكت عصرع ذ ة ا

ردعر عصطجبة وجا مقصعس عصثقعاة

عصعجاصة كاقددع صجاس دددة عصا عس صجطجبةص دد ،طبصده تجصل عص بعين عألحعد  One Way – ANOVAل كعصياكي ( )7يبصن مج م
عصع عرجل

الجدول ( )7ي عرج تجصل عص بعين عألحعد الخ بع دالصة اذكت عصا دسطعت عصتسعوصة وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصة
كاقع صجاس دة عصا عس

مصدر التباين
وصن عصايادوعت
دعخل عصايادوعت

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسطات المربعات

قيمة (ف)

مستوى الداللة

8.011

3

2.670

0.450

0.718

575.950

97

5.938
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583.960

عصيج

100

يرهذ من عصياكي ( )7ع قصاة (ث) عصاتسدبة سعك (450ل )0ص ك

قصاة صذ دعصة عح عرصع وعا عح اعي كمس دة

دالصة (718ل)0ص ع عيهع عكبذ من مس دة عصاالصة عصاع اا ))α= 0.05ص ك شه عصع صية عع
(عصرع ذ ة) وصن م دسطعت مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

عس االصصع ع

عص ذكت عصاالحرة
صذ دعصة

م عصعجدم عصتصع صة كاقع صاس دع  ،عصا عس

عح عرصعل

ك ه ي صية شه عصا عسة مع ي عرج د عسة ل من يع يذ -ركيصل كعخذك ) (Garner- O’Neale et al., 2014ص

كد عسة ييع )(Nja, 2019ص كد عسة عصيصالي (2017م) عص

ر ع ت إصا وام كيدد اذكت عت دالصة عح عرصة ا مس دة عصثقعاة

عصعجاصة صاة عصطجبة ع ة صجاس دة عصا عس (سعة ركصا ص سعة ئعيصةص سعة ئعصثةص سعة عبعة)ل
كقا يع ة ص إصا شعبم عصرذكث عص عجصاصة عص

ي عذس صهع عصطجبة من م جع عصسعدعت عصا عسصة ا عصيعمععتص من حصث

عصاسعقعت كظذكث عصيعمععتص اقا يج ق عصطجبة من م جع عصسعدعت ا د عسة عصاسعقعت من م جع عصاس د عت ي صية صجاذكية
عص

ي صتهع يرعم عصسعوعت عصاع اا ص كقا يع ة ص رييع إصا عص شعبم ا

عصطذ قة عص قجصاية (عصاتعةذ ) ا ياصع عصاس د عت عصا عسصة عص
صهعص كعص

ال تسن كال ع

ذعره عص ا ت ا عصاذحجة عصيعمعصةص عص

يغجب وجصهع

يكد ويد صئة عص ا ت اصهع يعقال صجاعذاة كعصطعصب مس قبال

عالس ق عر عصعجا ص كعص يذ ب كعصقا وجا ع ع عصق عذ ل رةع إصا ص عص شعبم ا مدعكبة عصطجبة

صج طد عت عصعجاصة كعص يعدصديصة عصتايثة عص

يعجع عصععص ،قذ ة اغصذ اكن عص ذد من عصت دي وجا عصاعذاة دك

ميعصةص ك شع جم باع سعوا وجا عص قع م ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة من م جع عصسعدعت عصا عسصةل

عقصاعت كيهدد

خامساً :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
ي ددعم عصسد دؤعي عص ددعمت اد د

ددشه عصا عس ددة وج ددا م ددع ي ددا  :م ددع عصاس ددع اعت عصاشد د ذ ة كعصاع ددذد صا غصد دذعت عصي ددعتص كعصعا ددذص

كعصاس دة عصا عس ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن

م عصعجدم عصتصع صة؟

كصتيعبة ون شع عصسؤعي عس ام تجصل عاليتاع عصا عاد ) (Multiple Regression Analysisص وجا والمعت عصطجبة

وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصةص كعصياكي ( )8يبصن عصاسع اة عصاش ذ ة صا غصذعت عصيعتص عصعاذص كعصاس دة عصا عس ا مس دة عصثقعاة

عصعجاصة صاة عصطجبةص كعصياكي ( )9يبصن عصاسع اة عصعسبصة صا غصذعت عصيعتص عصعاذص كعصاس دة عصا عس ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة
صاة عصطجبةل

الجدول ( )8عصاسع اة عصاش ذ ة صا غصذعت عصيعتص عصعاذص كعصاس دة عصا عس ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن
م عصعجدم عصتصع صة
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مععمل عال بعا عصا عاد )316 = )Rل0

مذبع مععمل عال بعا عصا عاد )100 = )R2ل0
مذبع مععمل عال بعا عصا عاد عصاعاي )72 = )R2ل0
عص طا عصاعصع

= 33ل2

ANOVA
عصعاد ج

ميادع عصاذبععت د يعت عصتذ ة

عاليتاع 354 Regressionل58

م دسط عصاذبععت قصاة "ث"

3

451ل19

عصبعق Residual

607ل525

97

419ل5

عصيج

96ل583

100

59ل3

مس دة عصاالصة
02ل0

الجدول ( )9عصاسع اعت عصاع ذد صا غصذعت عصيعتص عصعاذص كعصاس دة عصا عس ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن
م عصعجدم عصتصع صة

عصعاد ج

عصاععمالت صذ عصاعصع ة
B

عصاععمالت عصاعصع ة

عص طا عصاعصع

قصاة (ت)

مس دة عصاالصة

Beta
886ل13

0.000

ئعوع

15.065

1.085

- 3.118

0.002

عصيعت

475ل-1

473ل0

- 0.301

0.711

عصعاذ

- 0.318

854ل0

- 0.66

- 0.72

0.407

عصاس دة عصا عس

315ل0

378ل0

0.147

0.833

ي بصن من عصياكي ( )8كيدد والقة إييعوصة ةعص ة وصن عصا غصذعت عصثالئة عصيعتص كعصعاذ كعصاس دة عصا عس بشكل ج ص
حصث رسهاع باع يسب م ( )% 10من عص بعين عصيج عصاالحل ا والمعت عصطجبة وجا مقصعس عصثقعاة عصعجاصةص حصث وجم مذبع مععمل
عال بعا عصا عاد )1= )R2ل0ص ()0. 02=pل
كاع شصذ عصع عرج إصا ر عصا غصذعت عصثال
عح عرصة ا

عصيعتص كعصعاذص كعصاس دة عصا عس

عيع م عبئعت رسهاع عسهعمع ع دالصة

ص عص بعينص "ث "59ل "3ص ()0. 02 = pل كوعا تجصل ع سهعمعت عصاع ذد صا غصذعت عصيعتص كعصعاذص كعصاس دة

عصا عس (عصياكي )9ص صدحل ر عصيعت ع روجا إسهعمعص ك ع دالصة إح عرصةص (
)002ص يجصم عصاس دة عصا عس بعصذ  ،من ريم صذ دعي إح عرصعص

عمع م غصذ عصعاذ ايع رقل عصا غصذعت إسهعمع ك صذ دعي إح عرصعص ( - 0.066 =βص

(- 0.301 =βص 0. = p

( 0.147 =βص )0. 407= pص
)0. 711= pل

ك ه ي صية شه عصا عسة مع ي صية د عسة يع يذ -ركيصل ك مالةه ) (Garner- O’Neale et al., 2014من حصث

عصاسع اعت عصاش ذ ة كعصاع ذد صا غصذعت عصيعت كعصعاذص كعصاس دة عصا عس ا مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبةل
التوصيات

ا ةدر ي عرج عصا عسة ياكن قاي ،عص داصعت عآل صة:
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•

عال اعم و عاصة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة ا
وجا

جصعت عصعجدم من خالي ياصن عصاسعقعت عصيعمعصة مدعد عت عبع ئقعا

يعدصدي ل

•

عص عسصه وصن عصيعمععت عأل ديصة اصاع ي عجه و ياصن خططهع عصا عسصة مدعد عصة با ع ص ،عصثقعاة عصعجاصةل

•

إيذعر عصا ا من عصا عسعت وهاث قصعس عالبععد عصا ج ة صجثقعاة عصعجاصة صاة عصطجبة عصيعمعصصن ا
م جع عص

•

عت كعصسعدعتص كا يعمععت م ج ةل

عص ذ ص وجا عس اعم عس عذ صيصعت عص ا ت عص

ع

عالس ق عر عصعجا ص كعص يذ بص كعصقا

جصعت عصعجدم من

وجا ع ع عصق عذ ا

عصاذحجة عصيعمعصةل

المصادر والمراجع

المراجع العربية:

عص طعيبةص وبا هللا ص كعمبد سعصا ص وباهللال (2002م)ل مس دة عصثقعاة عصعجاصة اع ي عذ ع

جبة جصة عص ذبصة (

كعصذ عةصعت) بيعمعة عصسجطع قعودسل يعمعة عصسجطع قعودسص سجطعة واع ص مؤ م صجبتد

91ل

م عصعجدم

كعصا عسعتص)4(17ص -63

عص دعصا ص سعص،ل (2012م)ل مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة جبة عصسعة إألكصا من عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا كوالق م وبعث عصا غصذعتل
ميجة عصعجدم عص ذبد ة ك عصع سصةل  69 -41 )3( 13ل

عص وب ص الي وبا هللال (2008م)ل مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة معجا عص ص عر ا عصاذحجة عصثعيد ة كوالق م باس دة عصثقعاة عصعجاصة
كعال يع عت يتد عصعج ،صاة جب ه،ل عصايجة عأل ديصة صجعجدم عص طبصقصة117-103 )1(11 .ل

عص وب ص الي؛ ك عصشذعص إو عذ ص،؛ ك عصسالمعتص متاا خصذ ل (2011م)ل مس دة عص عد عصعجا صاة عصاعجاصن عصاج تقصن وبذيعمج
دوجدم عص ذبصة ا عصيعمععت عأل ديصةل ميجة د عسعت (عصعجدم عص ذبد ة)ص )1( 13ص  270 -258ل

د ص وعير ل (2010م)ل عال يع عت عصععصاصة عصاععاذ ا معع ج عصعجدم ك ا سهعل واع  :دع عصشذكت صجعشذ كعص د عص عأل د ل

سالمةص مع د ل(1996م)ل عصثقعاة عصعجاصة صاة جبة جصة عص ذبصة ا يعمعة عصاج سعددل سعصة معيس صذ

معشد ص يعمعة

عصاج سعددص عصااجية عصعذبصة عصسعدديةل

عصشددهذعي ص وددعمذل (2000م)ل مس د دة عصثقعاددة عصعجاصددة صدداة عصاس د د صن عألكي كعص عذبددع مددن عص
كدك وذيعمج ع واعد ا

عاص مل سعصة عص جصج عصعذب ل ()75ص 76-47ل

ددعت عصعجاصددة بكجصددة عص ذبصددة باوهددع

عص دداعد ص كالر؛ كخطعيبددةص وبددا هللا؛ كعصسددعا ص واددعد ل (2020م)ل اهدد ،معجا د عصعجدددم البعددعد عصثقعاددة عصعجاصددة كماع سد ه ،صهددع ا د
ةدر بعث عصا غصذعتل عصايجة عصاكصصة صجا عسعت عص ذبد ة كعصع سصةص )1(8ص 56-41ل

وج ص متاا عصسصال (2013م)ل عص ذبصة عصعجاصة ك ا ت عصعجدمل عصقع ذ  :دع عص يذ عصعذب ل

وصعشص معيل (2008م)ل رئذ وذيعمج ا ب مس عا إصا مشذكع ع االح عص ذبد صج ذبصة عصعجاصة ( )2061ا

عاصة عص عد ذ

عصعجا كاه ،بصعة عصاسعا عصعجا صاة معجا عصعجدم ا ك عصة عصغد عصاكصصة ا عأل د  .ر ذكحة د د عه صذ معشد ص

يعمعة واع عصعذبصة صجا عسعت عصعجصعص واع ص عأل د ل
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م عصطعصبعت كعصاس دة عصا عس ل ميجة
م

م)ل مس دة عصثقعاة عصعجاصة صاة عصبعت يعمعة حعرل كوالق م و2018( عصقبال ص اعي ل
ل564 -545)ص3(32 (عصعجدم عاليسعيصة)ص

يعمعة عصعيعح صالبتع

) صاة جبة عصاذحجة عصيعمعصة عألكصا2061( م)ل مس دة عص عد عصعجا ا ةدر عصاشذكع2017( عصيصالي ص بسامل

ا ت عصعجدم)ل سجسجة
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 دع عص يذ عصعذب ل:  عصع تل عصقع ذ،عصاذعيع ا عص ذبصة كوج
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