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  الممخص:
إن محاولةةةه  اةةةا الحقةةةان لحه هةةةةه ي  وةةةم االوماج ةةةه وجالمةةةم اللةةةةارل   ا و ةةةت اجومةةةاد   ةةةة  
ال فاءات والم اح ات الو  وعير جن وفرد  والو  محاا الح ا الدرا ة   الةذ  و ف  ر ةه الو  ةن الحةالف 

امحةا الدرا  ةه  أححا حوهدا وحوطور جحدما و ون أح   مع هذ  الي  ه والعالا اللارل  الذي ححن لزءا محم
وا ةةحه و و ةةه ويةةالع س وةةأو  منةةا طحا مةةن ارلطةةاء الوةة  حرو ياةةا  ةة  أح امحةةا الدرا  ةةه ممةةا  ةةد  ةةؤ ر 

طحالةةه   الوةة  وعةةد أقاقةةا لقةةطيا جطةةي    ةةر مةةن لواحةةب ح اوحةةا ومحاةةا احةةم  ةةد  ةةرويط يحقاقةة ه الةةر ض
نَّ مةن اللواحةب الرَّ   لطهيو  وولحب الرَّ ض والووا   مع اآللر ن   قةه الَّوة  وحةدد نةعورحا يةالهيو  أ و واِ 

الةةرَّ ض هةةو مقةةووا ح محةةا اِلدرا ةة  أي  امحةةا واقةةولايوحا لطرَّقةةا   الهادمةةه مةةن الي  ةةه االوماج َّةةه ومن 
لال  ما وا ذ ر  وطل ةت منة طه اليحةث الحةال   ة  إم اح ةه معر ةه طي عةه الح ةا الدرا ة  وحقاقة ه 

يه اللامعه لد اا مقووا اجطي من المووقط من الح ا الدرا ة  ّن ططإ  الر ض وطي عه العال ه ي حاما
 وهو دا  إح ا  ًا.

إحةاث،  وأظاةرت  –جدا ولود  روق ذات داله إح ا  ه    الح ا الدرا   و هةًا لموي ةر الحةوع وذ ةور 
 –الحوا ج أ  ًا ولةود  ةروق ذات دالةه إح ةا  ه  ة  الح ةا الدرا ة  و هةًا لموي ةر الول ةص وإحقةاح  
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Abstracts: 

The attempt of man to understand the reality of his social environment and 

his external world, necessitated his adoption of all the competencies and 

capabilities that express his uniqueness, including cognitive judgment, which 
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provides the opportunity for successful adaptation to this environment and 

the external world of which we are a part. One of the mistakes we make in 

our perceptual judgments, which may negatively affect many aspects of our 

lives, including that it may be related to the sensitivity of rejection, which is 

the basis for the need for acceptance and avoidance of rejection and 

communication with others. And our response to messages coming from the 

social environment, and through what has been mentioned, the problem of 

the current research is summarized in the possibility of knowing the nature of 

perceptual judgment, sensitivity of rejection and the nature of the relationship 

between them. University students have a higher than average level of 

cognitive judgment, which is statistically significant. 

There are no statistically significant differences in the cognitive judgment 

according to the variable of gender (males - females), and the results also 

showed the presence of statistically significant differences in the cognitive 

judgment according to the variable of specialization (human - scientific) and 

in favor of the scientific. 

Keywords: (cognitive judgment, social environment, university students). 

 الفصل األول
 مشكمة البحث 

 

 أو   ح اواا ال وم ه العد د مةن المنة الت  هةد  لةدوحاا  ة  العمة   ار راد والم 
درا  ةةةا إاج هةةةذ  المنةةة الت مةةةحاا حةةةال وح مةةةا ووحوةةة ار ةةةد اءاللامعةةةه ويةةة ن  أوالي ةةةت 

 ار ةرادأيلاا وعورض حلاحاواا ووهدماا و    ح   إزجاجينأحاا واا  هد و ون م در 
طه  لةةةب جطةةة اا اويةةةاع جةةةدة لطةةةوات لطويطةةةب جط اةةةا و  ةةةون ذلةةة  يمعر ةةةه م ةةةدر منةةة 

المن طه ووحد دها وحد دا د  ها واليحث والوه   جن الحطو  المواحةه لطةولطص مةن هةذ  
يد   مهورح والوأح  والوروي  ي  الح ا وجدا  أوالمنا   وي ان المزا ا والع وب ل   ح  

 قرجه الح ا  عد طر هه لاط ةه وةحا جةن جةدا الوف  ةر اللطة   إ دارارح اا    القراع
 .ارح ااال ح ف وجدا و وح الرؤ ا لدا مولذي  والدرا 
ذ وعد جمط ه إ دار ارح اا جمط ه ولود ه أزل ه    ح اة الفرد  ا مه جطي ردود إ

 أ عالةةم لطمو ةةن و  ف ةةه إدرا ةةم لطوا ةةع  يمعحةةي أن الحقةةان  م ةةن ان   ةةدر أح امةةا مةةن
طر هه وف  ر  ذل  معومدا جطي اليحي المعر  ه و دون قايق إحذار لطدوا ع ال امحه من وراء 
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ذ أحاةةا جمط ةةه مر يةةه مةةن الفاةةا والمعر ةةه واقةةو عاب المعطومةةات  لةةذا إالهةةرار   إ ةةدار ةة  
 ةار وا ةحه محاةا اولةاذ آن هذ  العمط ات  ق ؤدي إلي حدوث  ان حدوث أي الوال  ي 

جطةةاء وفقةة رات ر ةةر محطه ةةه ووا ع ةةه  ةةرارات ر ةةر د  هةةه وو نةةو م المةةدر ات الحقةة ه  وا 
 ،.Kassiu, 2001, 269و

قاقةةةة ا  ةةةة  أ عةةةةد مفاوما الدرا ةةةة  ةةةةحاب الوولةةةةم المعر ةةةة  يةةةةان الح ةةةةا أو ةةةةرا 
الوةةةةةة  حرو ياةةةةةةا  ةةةةةة   ارلطةةةةةةاء  وان لةةةةةةزء مةةةةةةن  منةةةةةةا طحا وةةةةةةأو  مةةةةةةن الطي عةةةةةةه الينةةةةةةر ه
وا ةةةحه  أح امحاالدرا  ةةةهحةةةدما و ةةةون يةةةالع س  أححةةةا حوهةةةدا وحوطةةةور جو  أح امحاالدرا  ةةةه

طومةةات معاللةةه المع أقةةال بمةةن  أقةةطوبهةةو  الدرا ةة وياةةذا  ةةالح ا  وا ع ةةه ومحاقةةيه و 
الف ةةةرة ال ةةةح حه الوةةة  و ةةةون يم ايةةةه الح ةةةا  إلةةةيالو ةةةو   ةةةؤ ر جطةةةي  ةةةحاجه الهةةةرار و 

 ،.Exline, 1998, 144   اولاذ  رار و ارل رو ارول
ح ةةا جحةةدما  إ ةةدارومةةن ا  ةةر المنةةا   الوةة  ووالةةم الفةةرد هةةو وةةردد  أح احةةًا  ةة  

 عاح  من اللون والفن  وجحدما وحوايم ملاون حدا ما يعد الح ةا جط اةا ممةا  ةؤ ر هةذا 
الح ةةةا جطةةةي  ةةةحه الفةةةرد الحفقةةة ه.  ارنةةةلاص الةةةذ ن  عةةةاحون مةةةن ال ةةةيوط والوةةةوورات 

ن الح و ةةه وااهومةةاا يالح ةةاة  ويالوةةال   فهةةدون الحفقةة ه ومنةةةاجر الحةةزن واا و ةةاب  فهةةدو 
 ،.ٖٕٓٓوالزرو  الزرولو إدرا  ح ا  إ دارالهدرة جطي 

من لاحب آلر  والم ططيه اللامعه جدد مةن الم ةاجب والوحةد ات ذات العال ةه 
وو ةةةوراواا لةةةذواواا وجال ةةةاواا  وأح امامالدرا  ةةةهالميانةةةرة يوحد ةةةد مةةةو فاا مةةةن الح ةةةاة 

يةةاآللر ن    ةةال جةةن وعا نةةاا مةةع الو ةةع االومةةاج  ر ةةر المقةةاحد يمظةةاهر  الملوطفةةه 
 اةةو  ةة  اليالةةب  عةةد ر ةةر مقةةاحد ور ةةر مةةوفاا لطي عةةه هةةذ  المرحطةةه الوةة   مةةر ياةةا الفةةرد 
ول ا  اا ي فه جامه وهذا  ز د من معاحاواا يقيب  يوط الح اة و ةيوط الدراقةه 

 حةةةاء أوالحهةةد يةةالر ض  والحقةةاس ةةد  ولةةد لةةد اا النةةعور يةةةالهطق والوةةوور واا و ةةاب ممةةا 
نةةةلص  إلةةةيالوعةةةامالت ال وم ةةةه و م ةةةن ان  وحةةةو  مةةةن نةةةلص مقةةةوه   ةةة  المقةةةوهي  

 ،.ٛ  ٕٚٔٓ وقط ااآللر نمعومد جطي 
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  من حه هه وطمس الياحث مةن أن ح اوحةا المعا ةرة لذا وحيع من طه اليحث الحال 
يارحةةداث المؤلمةةةه الوةة  طالةةت نةةرا ف الملومةةع الملوطفةةه ومةةحاا   ططيةةه اللامعةةه مط  ةةه 

ع س قةةطيا    احةةت ذات وةةةأ  ر جطةةة اا ممةةا  ةةحات الوماج ةةه ومعر  ةةةه ةةأدلطواا  ةة  وحةةد 
ملوطةن ارح ةاا جال ةاواا االوماج ةه مةع اآللةر ن  وةؤ ر جطةي جطي أدا اةا ار ةاد م  و 

  ال جةن  احوياهاا لال  أدا اا ار اد م  ونو مو  الدرا  ه لد اا ووعم  جطي ونو ش
االوماج ةةه ولعطةةم  نةةعر لذاوةةم  ةة  ظةة  ال ةةيوطات الحفقةة ه و  ادرا  الطالةةب اللةةامع 

م اح ةه إر  وطل ةت منة طه اليحةث الحةال   ة  ومن لال  ما وا ذ جويار ذات محلف يا
 و :لال  طرح القؤا  اا لدا ططيه اللامعه الدرا  معر ه طي عه الح ا 

 ما هي طبيعة الحكم اإلدراكي لدى طمبة الجامعة؟
 همية البحث:أ

لا ةةة ه مةةةن ل ةةةا ص الحقةةةان الةةةذي م ةةةز  اللةةةالق  الدرا ةةة وعةةةد جمط ةةةه الح ةةةا 
اةةا  ةة  ملوطةةن قةةيحاحم ووعةةالي جةةن يةةا   الملطو ةةات يالعهةة  والعمط ةةات العهط ةةه وووظ ف

  ويالوةال   ة ن  ةدرة الفةرد جطةي وحقة ن الملرلةات ووو ةن إلةي حةد الموا ن الو  ووالاةم
  لةذا  ةان وحقة ن  ةدرة الفةرد جطةي الح ةا محاقةبح ةا  إ دار ي ر جطي  درة الفرد جطي 

ح امةا    ةرة  ة  ملمة  أحنةطه أ عد أمرًا مامًا    ج ر يات   م الفرد مولةذًا  الدرا  
وموايعه  ارح اا دار إإن الهدرة جطي و م ن الهو   ،.۷۰۰۲ح اوم وأيو لادو وحو    

لطةةةوات وحف ةةةةذها وحمةةةة  لةةةدا الفةةةةرد الحقةةةةاس يال ةةةةارة والونةةةو ق وو ةةةةف  جطةةةةي ح اوةةةةم 
 .الح و ه والحناط

ان ار ةراد الةذ ن  وموعةون يح ةا  إلةي، Curtis, 2011و  ما أنةارت حوةا ج دراقةه
إدرا   جاٍ  اقوطاجوا أن  ويطيوا جطي  يوطاا الحفق ه يدرله أجطي مةن أ ةراحاا الةذ ن 

والمو ةن الم ةاح  و م ةه والحهيه الزمح ةه، إدرا  ا واط ا  وهذا  وو ن جطي  موط ون ح ما  
 ،.(Curtis,2011, 56الليرة والقمات النل  ه 

  ال لةةةاي   ةةة  ملوطةةةن الموا ةةةن االوماج ةةةه و ةةةون أن معظةةةا مظةةةاهر القةةةطو ذ إ
لا ةةعه لعةةدة مهو ةة ات وهةة : مةةا  يةةدو الفةةرد جط ةةم  ةة  حظةةر ارلةةر ن  ةةا ول طحةةا لح ةةا 
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اوةم والفلةر ياةا. ارلر ن جط حا  ومةا  وروةب جطةي هةذا الح ةا مةن نةعور الفةرد ياجويةار  لذ
 لاي    عم  ياذ  الحاله جطي وو  د الذات ور ةع ماةارات الووا ة  مةع إ اذا  ان الح ا 

 ةةالح ا الدرا ةة  الحةةاوج جةةن ذلةة  النةةعور لةةم أيعةةاد ،. ٕٔٗ  ٕٙٔٓوحالقةةه  اآللةةر ن
ألال  ةةه ونةةوم  جطةةي   مةةه الةةذات و  مةةه اآللةةر ن و ةة ا ألال  ةةه وم ةةن الفةةرد مةةن جمط ةةه 

او ةةةةةةةه  وووقةةةةةةةا  راراوةةةةةةةم الذإ ةةةةةةةدار ح ةةةةةةةا واولةةةةةةةاذ  ةةةةةةةرار ينةةةةةةة   مو ةةةةةةةوج  ا  وةةةةةةةأ ر ي
 .(Peak,2005,150)يالعهالح ه

 ارقاقة هاللطةوة  عةد  الدرا  ان الح ا  هم ه اليحث الحال    أمما قيق وظار 
لألح ةاا ووحط ة  ووه ة ا الي احةات الوة  ووةو ر  إ ةدارهايالحقةيه لططيةه اللامعةه  ة    ف ةه 

   جمط ةه  ةحع الهةرار والوعامة  مةع الملةاطر ح ةث  ةوا الوعامة  مةع موا ةن  دجما  لاا
 اولةاذ مو ن  ن     م واد د لطفرد   وا الوعامة   ة   ةوء ذلة   أحااجطي  أماال يوط 

 الدرا ة مرحطةه الوه ة ا والووا ة  وه ة ا الح ةا  إلةي  ة   أو أقطوب الولحةب أو اايوعةاد
معر ةةةه القةةةايهه   ودمةةةج الطهةةةه يالح ةةةاة المقةةةوهيط هاطر الموع مةةةا هةةةو موو ةةةع وادرا  الملةةة

معر ةةةةه وةةةةأ  رات  ةةةة  ونةةةة    و اةةةةا إم اح ةةةةه أن   ةةةةون لوطي ةةةةق هةةةةذ  ال يالمعر ةةةةه الحال ةةةةه 
 .المقوهي 

مةةن لاحةةب آلروعةةد الرَّريةةه  ةة  وحه ةةق المهيول ةةه وولحةةب الةةرَّ ض مةةن اآللةةر ن مةةن 
نَّ الوَّو عةةةات ا لمعممةةةه والمو ةةةوجات الاامةةةه ل لةةةر ن  أ هةةةا الةةةدَّوا ع المر ز َّةةةه لأل  ةةةراد  واِ 

م  : حاله الهيو   وولحب الرَّ ض  ون   ار قاس ل  ف ه ِإدرا  الحَّاس والوَّوا   معاةا 
،.  الحالةةه ِإلةةي الهيةةو  وولحةةب الةةرَّ ض وعةةدة حهطةةه ر  قةةة ه Sullivan,1937, 157و

نَّ العام  الرَّ  س ا لَِّذي  حدد الهيو  أ و الرَّ ض لطفرد؛ ل ع ش ح اة ِإ لاي َّه ذات ميًزا  واِ 
هو   ف ه ِإدرا  الفرد و امم واقولايوم لطرَّقا   الهادمه من الي  ه االوماج َّه  ِإذ ولوطن 
جمط ه الوَّعي ر أ ي الوَّفاج  لطرقا   ويعةًا لليرة النَّلص اُرولي    العال ةات االوماج َّةه 

الوَّلريةه اُرولةي  ة  اولةا  الهيةو  ووةأ ر  أ و   ف ه موالاواا    ذلة  الو ةت وجحةدما و ةون
حهةةه لطنَّةةلص ينةة   ِإ لةةاي   يةةالهيو   ةة  حةة ن ووةةأ ر قطيةةةًا جحةةدما  الح ةةاة االوماج َّةةه الالَّ

 ،.Fulya&Dilek, 2018,444 واة ر  اا و
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نَّ هحةا   ةروق ية ن  درا اةا لةم  واِ  و لوطن ار  راد    ردود أ  عةالاا ولةا  الةرَّ ض واِ 
ةةةاي َّه  ِإذ  فقةةةر  ار  ةةةراد ر ةةةر مفاومةةةه؛ يقةةةيب ولةةةود جال ةةةه يةةة ن وحقةةةس الةةةرَّ ض والُع  

 لوحقةةةةةس الةةةةةرَّ ضيع ةةةةةاا هةةةةةذ  االوال ةةةةةات حو لةةةةةه ولةةةةةود جوامةةةةة  ل ح ةةةةةه  أ و ورا  ةةةةةه 
 ،. Butler,etal.,2007,1376و

 أهداف البحث:
 :إلي ادن اليحث الحال  

 لدا ططيه اللامعه. الدرا  الوعرن جطي مقووا الح ا  .ٔ
لةدا ططيةه اللامعةه ويعةا  الدرا ة  ة  الح ةا  الح ا  هالوعرن جطي داله الفروق  .ٕ

 حقاح ،.إ –أحاث، والول ص وجطم   -ع وذ ورلموي ر الحو 
 :حدود البحث
لةةةةةةدا لططيةةةةةةه  الدرا ةةةةةة اليحةةةةةةث الحةةةةةةال  جطةةةةةةي دراقةةةةةةه مفاةةةةةةوا الح ةةةةةةا   هو ةةةةةةر

، ومن  ةال الول  ة ن الحاثالدراقات ال ياح ه من اللحق ن والذ ور   ارحيارلامعه
 .ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓلطعاا الدراق   والحقاح العطم 

 

 تحديد المصطمحات :
 :احث يوحد د م ططحات اليحث اآلو هق هوا الي

  اإلدراكيالحكم :Perceptual judgment :عرفه كل من- 
 ،Mayers-1993و  .ٔ

 ,Mayers, 1993و م ححةو العةالا اللةارل  المحة ط يةموولاةات الفةرد وو ةوراو
4.، 
 ،Kassiu-2001و  .ٕ

الةوج  المو ةوج  وجةدا  إلةيجمط ه اولاذ  رار  طيق جطي معا  ر محةددة وقةوحد 
الحدقة ه يي ةه  أوي  يه الوحط ة  المحطهة  لطمعطومةات الحقة ه  ارح ااالذاو ه    اولاذ 

 .(Kassiu, 2001, 32)المحطق إليالو و  
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و ةةةع الياحةةةث  ةةة  اليحةةةث الحةةةال   هةةةد  الدرا ةةة لطح ةةةا  ماااا التعرياااف النظاااريأ
:  ووولاةةات الفةةرد الوةة   وحاةةا مةةن لةةال  ار  ةةار والمنةةاجر الوةة   مط اةةا الوعر ةةن اآلوةة 

 وعرض لم من العالا اللارل  المحة ط  أووالو   وقاجد  جطي وهو ا مو فا ما  د  والاا
يم   ال جن اقو عايم و امم لطم  رات الو  وح ط يم ووعم  جطي ز ادة معر وم لألنة اء 

 .والمفاه ا،
:  وم ة  يالدرلةه الوة   ح ة  جط اةا المفحةوص اإلدراكيم لمحك اإلجرائيالتعريف 

 طيق    اليحث الحال .الم الدرا  جطي مه اس الح ا 
 الفصل الثاني
 االطار النظري

 :Judgment Perceptionاإلدراكي/ الحكم أوالً 
 :مدخل

 :ياإلدراكسيكولوجية الحكم 
    ةةةرا واليةةةربدا يعةةض الفالقةةةفه مةةةن العةةةرب الوطةةن مفاةةةوا الح ةةةا الدرا ةةة  لةةة

 أو  الو ةد ق أمةا  الدرا   هو و ور الن ء يمةا  ل ةم، يان الح ا ٕٕٔٓوالفاراي  
  أي ان حةد الو ةور ج الذهن جطي ما  عوهد   م يالذهن   او ان   ون ارمر لار ال ه ن

  ٕٕٔٓ  الفةةةاراي الو ةةةد ق  اةةةو الح ةةةا و أمةةةاوهةةةو ح ةةةور  ةةةورة ارنةةة اء  ةةة  العهةةة   
ٕٓ،. 

« ط ةهال اح» ةاحط،  ة  حظر ةه والح ةا الحد  ةه، الوة  أططةق جط اةا يةةوأنار العةالا و
مط ةةةةةه الح ةةةةةا  يةةةةة ن الح ةةةةةا العهطةةةةة  المفاةةةةةوم    أو  يةةةةةان  مةةةةةه  ةةةةةرق  ةةةةة  حهةةةةةد الحا مةةةةةه

الةةذو    ويةة ن   ويةة ن الح ةةا اللمةةال  ا طةةهوهةةو ح ةةا الةةذات الع conceptualالمةةاهوي 
 لميةادئ  و ةع    ل ةع    مة إح ةا  لعهطة  هةو ح ةا    ةالح ا االح ةا الم وةا  ز ه 
 .،ٜ٘  ٜٜٛٔ  اللرلاح لهواجد العطم ه الظواهر هو  واالاو ه والوحا ض
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   هةةد قةةاهمت الدراقةةات الوريو ةةه  ةة  يطةةورت مفاةةوا الح ةةا مةةا  ةة  الهةةرن العنةةر نأ
 الدرا ذ أقةةوفاد جطمةةاء الةةحفس ممةةا وو ةة  إل ةةم الوريو ةةون  ةة  يحةةو اا حةةو  إ  الدرا ةة 

ةةْن يةةدأ ي ةة اره حظر ةةات واولةةاذ الح ةةا  وةةأ ر  الح ةةا إ ةةداروان  الدرا   إذ أحاةةا أو  م 
والعهالح ةةةه  االو ةةةاراتالعال ةةةه  ةةة  وحقةةةس  الم اح ةةةهيعةةةدة موا ةةةفات ول ةةةا ص محاةةةا 

 .،ٖٕ  ٜٚٛٔالعي دي  و
   هةةةد ا ةةةد و طف ةةة  لةةةدا العد ةةةد مةةةن اليةةةاح  ن الدرا ةةة ولهةةةد الوطةةةن مفاةةةوا الح ةةةا 

 لةةةةري  ةةةة  العهةةةة  مةةةةن جمط ةةةةات ذهح ةةةةه وقةةةةيق الهةةةةو   ،   ياحةةةةم مةةةةاWelfel, 1982و
 .،Welfel, 1982, 37والفع و

، هةةةو حالةةةه جهط ةةةه قةةةطو  ه وو ةةةمن الو امةةة  والوةةةوازن Plous, 1993وأنةةةار و
 ,Plousو الحقةةةاح والوفاجةةة  يةةة ن اللواحةةةب العهط ةةةه والولداح ةةةه والدا ع ةةةه  ةةة  ارداء 

  ومةن هةو جمط ةه  امحةا وو ةورحا لطموا ةن (Samson, 2000)وأ ةان.،50 ,1993
 ةةا حعمةة  جطةةي وه ةة ا  امحةةا لوطةة  الموا ةةن محةةاول ن حةة  مةةا حوعةةرض لةةم مةةن موا ةةن  ةة  

 .(Samson, 2000)ح اوحا ال وم ه
الم ةال  الةذي  الحقةاح ، هةو نة   معر ة  مةن ارداء Milner, 2011و وأ ةان

 ال ةةح حه ارح ةةاا ةةدار  لىإ  و ةةذل  الم ةة  ا عمةة  جطةةي الو ةةير ومعر ةةه الةةحفس والعةةال
 .،Milner, 2011,75و

 ح       وء قةطو  الومةاج   الدرا  ، ان الح ا Funder, 2001و را و
جطي قطو  مالحظ   ون     وء  إدرا  ح ا  وا  دارذ  الحظ ان الدرا  إ  مع اري

قةةةطو  الومةةةاج  مع ةةةاري و  ةةةون هةةةذا الح ةةةا  ةةة  حةةةدود المقةةةا ه المدر ةةةه يةةة ن قةةةطو  
قةةةطو  ذ يوطةةةايق الإلمع ةةةاري  يالز ةةةادة والحه ةةةان  المالحةةةظ ويةةة ن القةةةطو  االومةةةاج  ا

ي ح ةا الومةاج  لةم مةا   وان أالمالحظ مع القطو  المع اري   وا اقو عاب هذا القطو 
نةو  ذ مةن المم ةن ان وإ  الدرا  ةه  و الحةظ ان المنةاجر وةؤ ر  ة  ارح ةاا ط م هاس ج

  و ةةد وةةؤ ر اولاهاوحةةا حاولحةةا لاهةةد ن ان ح ةةون مو ةةوج  ن   حوةةي وانمنةةاجرحا الحه هةةه
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و ةةةة  إلةةةةي درلةةةةه الحهةةةة ض   ةةةةد أحاةةةةالدرلةةةةه  الدرا  ةةةةهومنةةةةاجرحا  ةةةة  ونةةةةو م ارح ةةةةاا 
 ،.Funder, 2001,244و

 :اإلدراكيدقة الحكم 
 ةة    وذلةة  مةةن ال ةةروري أن   ةةّون ار ةةراد أح امةةًا د  هةةه جحةةد إدرا اةةا ل لةةر ن

معاا  ةة  الملومةةع يقالقةةه  ةةدر الم ةةان. ولةةذل   وططةةب الح ةةا الدرا ةة  مةةن  وعا نةةوا
 و ةةمن الهةةدرة جطةةي اقةةولداا  ةة   رحةةم الحظةةر والوأمةة   ةة  م وحةةات المو ن الفةةرد إمعةةان

 إ دارأح اا  وحه ق أهدا م والموم طه يالهدرة جطي من المعر ه والوعطا من ليراوم من ال
جةةةةةةةن ارنةةةةةةة اء وارحةةةةةةةداث الوةةةةةةة  وحةةةةةةة ط يةةةةةةةم  ةةةةةةة  ي  وةةةةةةةم وحةةةةةةة  المنةةةةةةة الت وموالاةةةةةةةه 

 .(Milner, 2011, 77)العهيات
 الوفةةاجالت االوماج ةةه وحةةدث يةةدون  ةةراجات حةةادة أو قةةوء  اةةا جحدمةةةا   ةةون 

 اللايةههةذا المو ةوع جحةدما حاولحةا د  هًا  عاًل و احت يدا ه اليحةث  ة   الدرا  الح ا 
اآللر؟ وهةة  هةةو قةةع د أا لةةا ن...ال ،  اةةذا يةةالوةةال :   ةةن  نةةةعر الفةةرد  الوقةةاؤ جةةن 

 م   حوع من ارح اا الو  ح درهةا    موا ن ح اوحا راليًا. وهذا الوفقة ر ذ ةر  دارو ةن 
ات جالم ةةه  ةةة  حظر وةةم جةةن الحنةةوء وااروهةةاء: أن وعي ةةرات الولةةم هةة  وعي ةةر  ٕٚٛٔجةةاا 

ووحهة  حفةةس الحةةاات الولداح ةه.  مةةا ذ ةةر دارو ةن  ةة   وايةةم الوعي ةر جةةن المنةةاجر جحةةةد 
الحقان والح وان  أن وعي رات مع حةه مرويطةه يحةاات ولداح ةه حمةت ووطةورت محةذ  ةد ا 

و ةد أ  ةر   ارجةةداءارز    م ةاًل ال ح ...  ةد   ةون وطةور مةن قةطو  ااحو ةار جطةي 
ذا  ةةان ل ةة  وعي ةةر ولاةة  منةةاجر مع حةةه  و ةةد رلةةف دارون إم اح ةةه وقةةاؤ  آلةةر جمةةا إ

 ,Social Psychology)هةةذا  و ةةا  أن هةةذ  الحةةاات الولداح ةةه واحةةدة جيةةر العةةالا
1980, 125). 

 :اإلدراكيالتوجه المعرفي في تفسير الحكم 
حظةةر ن الوةةايع ن لطحظر ةةه مقةةاحه  ي ةةرة لةةدا آراء الم الدرا ةة احوةة  مفاةةوا الح ةةا 

حاةةا جةةادة مةةا ا اإحةةو  و و حةةم لةةدا الفةةرد   آرا اةةا  وجطةةي الةةررا مةةن الةةوالن المعر  ةةه
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وةرويط مةع  اريعةادمفاةوا معهةد موعةدد  الدرا ة   وهة  ان الح ةا  وفهون  ة  حهطةه مامةه
 .(Staudinger, 2011, 238)يع اا يع ا ين   ا  حدث ي حاا احف ا 

 :الفامال امطططي عةةةه العمط ةةةات العهط ةةةهاللاحةةةب المعر ةةة  و  إلةةةي نةةة ر  طوحةةةد  الدرا 
  و من اللاحب العمط  اولاذ رارات  :ما الح اأ  المح طهومعر هارمورار  رأهم ه  الي  ه

والح ةةةةةةةةا  الدرا  ا يه  ما وعطهيمنةةةةةةةة الوالح اةالحه ه هوالمامه ويالومةةةةةةةةاع الح ةةةةةةةةا مةةةةةةةةع 
ن اولةةاذ  ةةرار دون ، ونةة   اللاحةةب المعر ةة  والعمطةة  معةةا يةةحفس الو ةةت وا  م ةةالدرا ةة 
 ,Sternberg)المعر ةةةه والفاةةةا ال امةةة  لمعطومةةةات الي  ةةةه المح طةةةه يحةةةاو إلةةةيالرلةةةوع 

2001,232. 
  الوةة  الفةةرد ي درا ةةات ةةرويط  الدرا ةة ، ان الح ةةا Emmons, 2003و عوهةةد و

لرا  ةةه وأح امةةا وأمط ةةهووططةةب  امةةا اقةةو حا  ا ومعةةارن    إذ   ةةيف الفةةرد   اةةا وهر ر ةةه وا 
وف  را وأمط ةا ولةدل ا ينة      و ف رلحظر إلي المن الت ين   أ  ر د هجطي ا أ  ر  درة
جحةةةدما  ر ةةةد الوف  ةةةر ينةةة   ح ةةة ا  حوةةةاج إلةةةي وحد ةةةد المنةةة طه الوةةة    الحقةةةان  أ  ةةة 

ي   الحطةو  المم حةه لاةذ   والااا وو م ا لطه لحطاا  و هوا يلمع الم ادر الموعطهه 
جطةةةي الاةةةدن  ولةةةاذ  ةةةرار مةةةن لةةةال  الحفةةةاظحةةة  حاةةةا   وا إلةةةي  حوةةةي  وو ةةة  المنةةة طه

 .(Emmons, 2003, 12)و الحدث ال ارطأالمولم ح ا  المن طه 
 دراسات سابقة

 :اإلدراكي: دراسات تناولت الحكم والً أ
 دراسات عربية:
 (:3002دراسة )خميل،

فااي موقااف  اإلدراكااي)فاعميااة كاال ماان تقاادير الااذات ومفعااوم الااذات عماا  دقااة الحكاام 
 المسايرة االجتماعية(

واةةدن هةةذ  الدراقةةه إلةةي الهةةاء ال ةةوء جطةةي مةةا  حةةدث أ حةةاء الوفاجةة  االومةةاج   
الدراقةةه جطةةي  ألر ةةت ودور موي ةةةرات الةةذات  ةة  لعةة  أح ةةاا الفةةرد الدرا  ةةه أ  ةةر د ةةه 
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،  اقةولدا الياحةث  ة  طاليةا ۷۷  هطالي ۸۳قو ن طةةةةةةةةةةاليا لامع ا من الذ ور والحاث و
  ةاس وهةد ر الةذات اقةولدا مه ةاس  ةوير قةم ث وإجةداد ل طةي جيةد الحم ةد جيةد الحةا ظ، 

،. و ةد  ةما ٜٜٛٔو     اس مفاوا الذات اقولدا مه اس محمود جيد الحط ا محقة  و
المطوم ةةد ا ولاةةاز العةةرض  ألاةةزةوال ةةيط االومةةاج  ياقةةولداا  الدرا ةة مو ةةن الح ةةا 
 ،. وأظارت الحوا ج الدراقه الحال ه: data-showوب ياقولداا الحاق

ف ةة  وهةةد ر الةةذات  ةة  مقةةووا وولةةد  ةةروق ذات دالةةه إح ةةا  ه يةة ن مروفعةة  ومحل .ٔ
ال ةةةور و رة  ةةة  حةةةوج  ماةةةاا المقةةةا ا ةةة الدر  دالةةةه  احلفةةةاض د ةةةه الح ةةةا   رةالمقةةةا
 .،وأن ا 

  ٖٕٓٓولط ةة  أحةم لةا وولةةد  ةروق ية ن الملمةةوجو ن  ة  محة  د ةةه الح ةا الدرا ة   .ٕ
ٔٓ،. 

 (:3002دراسة )رشيد،
جامعاااة لااادى طمباااة ال اإلدراكااايالتساااامع وعهقتاااه بالشاااعور باعتباااار الاااذات والحكااام )

 المتعرضين لمضغوط الصدمية(
الوعةةةرن جطةةةي العال ةةةه يةةة ن الوقةةةامف  والنةةةعور ياجويةةةار  إلةةةيواةةةدن هةةةذ  الدراقةةةه 

طالةةب وطاليةةه  ،ٓٓٗج حةةه الدراقةةه ططيةةه اللامعةةه وألفةةت مةةن و الدرا ةة الةةذات  والح ةةا 
ومه اس النةعور  اقةولدمت الياح ةه مه ةاس الوقةامف إحةاث، ٕٙٓو، ذ ور وٜٗٔيوا ع و

 .الدرا  مه اس الح ا و  ياجويار الذات
 نتائج البحث: 

  أن ملموجةةه الططيةةه مةةن الةةذ ن لةةد اا  ةةيوط  ةةدم ه  و ةةفون يمقةةووا جةةا  مةةن
 الوقامف. 

  و فون يمقةووا جةال  مةن الح ةا لموجه الططيه الذ ن لد اا  يوط  دم ه مأن 
 .الدرا  

 و ةةةفون . أن  ملموجةةةه الططيةةةه الةةةذ ن لةةةد اا أجةةةراض ا ةةةطراب مةةةا يعةةةد ال ةةةدمه 
 يمقووا  ع ن من الح ا الدرا  .
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  أن العال ه ي ن الوقامف والح ا الدرا   لملموجةه ال ةيوط ال ةدم ه ويعةا لطلةحس
 .طرد ه يالحقيه لطذ ور والحاثه  احت دال

  أن العال ه ي ن الوقامف والح ا الدرا   لملموجه  ا طراب ما يعةد ال ةدمه ويعةا
 .،ٕ٘  ٜٕٔٓرن د )لطلحس  احت  داله طرد ه يالحقيه لطذ ور والحاث 

 الفصل الثالث 
  جراءاتمنعجية البحث و  ها 

  :جراءاته  منعجية البحث وا 
  ق عي الياحث من ِلال  هذا الف   إلي جرض محال ه اليحث موم طه يو ن 

 يحةاءالملومع والو ار الع حه  واللراءات المويعه الو  اقوحد إل اةا الياحةث   ة  
    ةةاًل جةةن وحد ةةد الوقةةا   مه ةةاس الح ةةا الدرا ةة و حقاقةة ه الر ض مه ةةاس 

 الح ا  ه المحاقيه المقولدمه    وحط   الي احات.
 أواًل: منعجية البحث 
  اجومد الياحث محاج اليحث الو ف  ااروياط     هةذا اليحةث لمال مةه منة طه

  إذ لدراقةةةه يح ةةةم الحةةةال  وهد م ل وحةةةم أحةةةد أقةةةال ب اليحةةةث العطمةةة  المال مةةةه 
 ور ز اهومامم جطي و ن الظاهرة  ووحد د العال ةات ية ن جحا ةرها  أو ي حاةا 

ووفقة رها ووهو ماةا والو ةو  إلةي وعم مةات وي ن ظاهرة ألرا. ليةرض وحط طاةا 
ذات معحي وز د من الوي ر  ة  الظةاهرة. و عيةر جحاةا وعي ةرًا حوج ةا و م ةا  مةن 

جيةةةد الحفةةة ظ ألةةة  وحد ةةةد حةةةوع ااروياطةةةات والعال ةةةات، يةةة ن الموي ةةةرات وحلمااو
 ،.ٗٙ ٕٓٓٓ  وم طفي

  ًمجتمع البحثثانيا : 
  ٕٕٔٓلطعةةةاا الدراقةةة  و يةةةارارحيططيةةةه لامعةةةه   وحةةةدد ملومةةةع اليحةةةث الحةةةال-

ولطدراقةه ال ةياح ه  هةط ويطةد جةددها  والحقاح ه، للم ع  ط اواا العطم ه ٕٕٕٓ
 .، طالب وطاليهٖٜٖٕٔو
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 طالةةب ٕٕٚٔٔ،  ط ةةه وملمةةوع الططيةةه   اةةاؤٔذ يطةةد جةةدد ال ط ةةات العطم ةةه وإ ،
 الحقةةاح ه ويطةةد جةةدد ال ط ةةات %، مةةن حلةةا الملومعٛٗوطاليةةه ويطيةةت الحقةةيه و

%، مةن ٕ٘، طاليًا وطاليه ويطيت الحقةيه وٜٙٙٔٔ ط ه وجدد الططيه   ااو ،ٛو
 حلا الملومع.

 ةة ، ٜٓ٘ٔ%، يوا ةةع وٜٖ   هةةد يطيةةت حقةةيه الةةذ ور وا   مةةا  لةةص موي ةةر الحةةوعأمَّ
 ، طاليهٖٗٓٗٔ%، ويوا ع ؤٙ  يطيت حقيه الحاث وطالياً 

 : عينة البحثثالثاً 
وا الو ار الع حةه يطر هةه جنةوا  ه طيه ةه وهة  وهةوا يوهقة ا أ  ةراد الملومةع اليحةث 

  ةةةةةةات  و ةةةةةةوا الو ةةةةةةار مةةةةةةن  ةةةةةة    ةةةةةةه يقةةةةةةحب جةةةةةةدد محاةةةةةةا جنةةةةةةوا  ًا أو محوظمةةةةةةًا  إلةةةةةةي
الموحاقيو د الوار الياحث  الث  ارقطوب، وذل  اقولدا الياحث ٜٛ  ٕٙٓٓوالعقان 

 ج حات ليح م وه   ااو :
، طالةةب وطاليةةه مةةحاا ٖٓووو ةةون مةةن ومااات وفعاام العبااارات: عينااة وضااوح التعمي .أ 

 ، طاليه.٘ٔ، طاليًا وو٘ٔو
، طاليةًا وطاليةه ليةرض ٓٓٗ: الو ةرت ج حةه يطةد جةددها و اإلحصاائيعينة التحميل  .ب 

مةةةوزج ن  ارحيةةةارالوحهةةةق مةةةن الل ةةةا ص القةةة  ومور ه لطفهةةةرات مةةةن ملومةةةع لامعةةةه 
  أّمةةةا   مةةةا الحةةةوع اليةةةه وجطةةةي و ةةةق، طٕٗٗ، طاليةةةًا ووٙ٘ٔجطةةةي و ةةةق الحةةةوع يوا ةةةع و

، طاليةًا وطاليةه ٕٜٔ وعطق يالول ص   هد يطد جدد الططيه    الول ص العطم  و
، ٕ، طاليةةةةًا وطاليةةةةه واللةةةةدو  وٕٛٓو الحقةةةةاح ويطةةةةد جةةةةدد الططيةةةةه  ةةةة  الول ةةةةص 

  و ف ذل . 
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(3جدول)  
موزعة بحسب النوع والتخصص  اإلحصائيعينة التحميل   

 نوع التخصص

 

 

العمميالتخصص   

 اسم الكمية
 المجموع الكمي عدد الطمبة

  أ ذ

 92 23 32 العندسة

واالقتصاد اإلدارة  24 27 032 

 023 002 27 المجموع

التخصص 
 اإلنساني

اإلنسانيةالتربية لمعموم   22 22 030 

 42 72 22 اآلداب

 304 032 40 المجموع

 200 322 079 المجموع الكمي

 

، طاليةةةًا وطاليةةةه ليةةةرض اقةةةولراج ٖٓٓالو ةةةرت ج حةةةه يطةةةد جةةةددها و: عيناااة النتاااائج .ج 
، طاليًا ٚٔٔموزج ن جطي و ق الحوع يوا ع و ارحيارحوا ج اليحث من ملومع لامعه 

  أّمةا   مةا  وعطةق يالول ةص   هةد يطةد جةدد الططيةه الحةوع ، طاليه وجطةي و ةقٖٛٔوو
 ةةةة  الول ةةةةص ، طاليةةةةًا وطاليةةةةه ويطةةةةد جةةةةدد الططيةةةةه ٗٗٔ ةةةة  الول ةةةةص العطمةةةة  و

 ،  و ف ذل . ٖ، طاليًا وطاليه واللدو  وٙ٘ٔو الحقاح 
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(2جدول)  

 عينة البحث النعائية موزعة بحسب النوع والتخصص 

 نوع التخصص

 

 

 

 

التخصص 
 العممي

 اسم الكمية
 عدد الطمبة

 المجموع الكمي
 أ ذ

 92 22 32 التربية لمعموم الصرفة

 02 00 4 حاسوب

 93 24 32 العموم

 022 44 79 المجموع

التخصص 
 اإلنساني

اإلنسانيةالتربية لمعموم   34 27 22 

القانون والعموم 
 23 37 02 السياسية

اإلسهميةالعموم   09 37 20 

 079 27 90 المجموع

 200 042 002 المجموع الكمي
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 رابعًا: أداتا البحث:
 :اإلدراكيمقياس الحكم  -

 وصف مقياس الحكم اإلدراكي: .0
الح ةةةا اليحةةةث الحةةةال   ةةةاا الياحةةةث ياليحةةةث جةةةن مه ةةةاس  أهةةةدانليةةةرض وحه ةةةق 

 م ةةةن ان   ةةةون  ةةةالحًا لوطي هةةةم جطةةةي ج حةةةه اليحةةةث الحةةةال  ططيةةةه اللامعةةةه   الدرا ةةة 
  ملوطفةه حفقة ه والوماج ةهجهط ةه و ومحقلا مع ما ووموع يم هذ  النر حه من ل ةا ص 

جدت جطي ج حةات ول ةا ص أ  جدد  ط   من المها  س إالا  لد الياحث  اليحث ويعد
اليحةث الحةال   ويالوةال  ا و ةطف مةع ج حةه  أهةدانو وه س لواحب يع ةدة جةن أملوطفه 

لةةةدا ططيةةةه اللامعةةةه   الح ةةةا الدرا ةةة اليحةةةث الحةةةال   لةةةذل   ةةةرر الياحةةةث يحةةةاء مه ةةةاس 
 :جط م  اا الياحث ياللطوات اآلو هو 

  إلىةةةارطر الحظر ةةةهلموي ر يعةةةد الرلةةةوع عر فةةةم الحظةةةري  الدرا  وووحد ةةةد مفاةةةوا الح ةةةا
الياحث  يويح  الملوطفه الو  ولص المفاوا اردي اتوااطالع جطي  الح ا الدرا  

 الوعر ةةن اآلوةة :الدرا ةة    مةةا و ةةع الياحةةث لح ةةا ولةةم الحظةةر المعر  ةةه لمفاةةوا ا
وقةاجد   ا والوة  مط اة والمنةاجر الوة  ار  ةارمةن لةال  الو   وحاةا  وولاات الفردو

العةالا اللةارل  المحة ط يةم   ةال لةم مةن  وعةرض  أوجطي وهو ا مو فا ما  د  والاا
 لألنةةة اءم  ةةةرات الوةةة  وحةةة ط يةةةم ووعمةةة  جطةةةي ز ةةةادة معر وةةةم لطجةةةن اقةةةو عايم و امةةةم 

 .،والمفاه ا
  الحظر ةةه المعر  ةةه والدراقةةات انةةوهاق الفهةةرات مةةن الم وحةةات القةةطو  ه اجومةةادا جطةةي

 هةةد اططةةع الياحةةث جطةةي جةةدد محاةةا الوةة  ولةةص موي ةةر  يمو ةةوع اليحةةثذات ال ةةطه 
  -الح ا الدرا   م   دراقه:

(Vet l esen, 1994), (Ar del t , 2003), (Paek, 2005), (Cur t i s, 2011), 
(Gol dst ei n, 2015) 



هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 
 

 
 2611 

 فقرات المقياس )صياغة الفقرات( .3
 ةةة   ةةةوء  الدرا ةةة  ةةةاا الياحةةةث ي ةةة اره جةةةددا مةةةن الفهةةةرات الوةةة  وهةةة س الح ةةةا 

الحظر ةةه المعر  ةةه والدراقةةات اللا ةةه يمفاةةوا الح ةةا الدرا ةة  ووعر فةةم الحظةةري لطموي ةةر 
  الدرا  ،  هرة مو ف ه وعير    م ام حاا جن الح ا ٕ٘و    وء ذل  أجد الياحث و

 المه اس.   يحاء  أقطوب الموا ن الطفظ هاجومد الياحث جطي و 

 فقرات(الصدق الظاهري لممقياس )صهحية ال .2
 ةاا الياحةث يعةرض المه ةاس ي ةوروم ارول ةه الة  الوعةرن جطةي  ةالح ه الفهةرات   من

، مح مةةةًا مةةةن ارقةةةاوذة الملو ةةة ن ذوي الليةةةرة  ةةة  ملةةةا  ٕٔ،  هةةةرة جطةةةي وٕ٘اليةةةالد و
ح ةا جطةي لطومالحظاواا حو  المه ةاس  أراءها،.ليداء ٕالعطوا الوريو ه والحفق ه مطحقو

  و ةة   ةةوء مةةا  ةةرر  ،ٖمطحةةق و ألطةةممةةدا مال مةةه المه ةةاس لطيةةرض الةةذي و ةةع مةةن 
%  مةا  ةوق مةن أراء ٓٛ  واجومد الياحث حقةيه يعض الفهرات  اره الليراء وا وعد   

  و د ومةت   مه مريع  اي إ ا ه إلي المح م ن لطداله جطي ال دق الظاهري لطمه اس
،  هرة لوطي هم جطةي ٕ٘اس ل  يف المه اس مو ون من والموا هه جطي لم ع  هرات المه 

 لطفهرات الح ا  ج حه الوحط   
 طريقة تصحيع المقياس .2

 ةةالفهرة الدالةةه جطةةي  يحقةةب ولةةا  الفهةةرات  أوزاحاةةاحةةت يةةدا   هةةذا المه ةةاس  ةة  ا 
هةة  الفهةةرة المعيةةرة جةةن ااولةةا  المولةةب ومةةع الموي ةةر، ُأجط  ةةت الدرلةةه  الدرا ةة الح ةةا 

، ُأجط  ةت لقةمه الح ةا ٕالدرلةه و أما  ،ٖجحد الو ح فو الدرا  الح ا  هالمروفعه لقم
، هة  الفهةرة المعيةرة جةن الدرا ة الفهرة الداله جطي جةدا والح ةا  أما  والمحا د، الدرا  

وياةةذ   ،.ُٔأجط  ةةت الدرلةةه المحلف ةةه جحةةد الو ةةح فو ،ج ةةس الموي ةةرااولةةا  القةةطي  و
لمةةع الةةدرلات جطةةي ال ةة يه قةة وا حقةةاب الدرلةةه ال ط ةةه ل ةة  طالةةب وطاليةةه مةةن لةةال  

هة   الفةردح ة  جط اةا    ومن الحاح ه الحظر ه أن أجطي درلةه  م ةن أن  هرات المه اس
 ،. ٕ٘، وا   درله ه  و٘ٚو
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 :وقت المستغرق لإلجابةعبارات والعينة وضوح التعميمات وفعم ال

 ةةةاا الياحةةةث يةةةألراء الولريةةةه ااقةةةوطالج ه ليةةةرض الوعةةةرن جطةةةي و ةةةوح  هةةةرات 
 المه اس ووعط مات اللايه  يال ا ه إلي معر ه الو ت الالزا لإللايةه جطةي المه ةاس إذ
وةةا إجةةداد وعط مةةات المه ةةاس يأقةةطوب وا ةةف وقةةا  الفاةةا ونةةمطت هةةذ  الوعط مةةات   ةةن 
 هةةوا المقةةول ب جطةةي  هةةرات المه ةةاس والو ةةار اليةةد   الةةذي  ةةرا  محاقةةيا مةةن ولاةةه حظةةر  

  ووا و ع م ا  وو  ح  جطي   ف ةه اللايةه ونم  اللايه لم ع  هرات المه اسوان 
ن   الةةةذي  ةةرا  المقةةةول ب محاقةةيا  وجةةةدا الحالةةه مةةةجطةةي  هةةةرات المه ةةاس والو ةةةار اليةةد 

، ٖٓو ووا وطي ةةق المه ةةاس جطةةي ج حةةه جنةةوا  ه مو وحةةه مةةةنالمقةةول ب أن  ةةذ ر اقةةمم
. و ةةد وةةا حقةةاب الو ةةت لإللايةةه جةةن المه ةةاس مةةن لةةال  حقةةاب مووقةةط طالةةب وطاليةةه

-ٜالو ةةت الةةذي اقةةويرق  ةة  اللايةةه جةةن المه ةةاس إذ وةةراوح مةةدا الو ةةت لإللايةةه يةة ن و
 ، د  هه.ٖٔ، د  هه يمووقط  و ت لإللايه  يطد و٘ٔ

 

 اإلدراكي:لفقرات مقياس الحكم  اإلحصائيالتحميل 

  ول ةةن قةةال ب المحطه ةةه وأح ةةاا الليةةراءالفهةةرات و ةة ارواا ووحهّةةق يار   حوهةةاءاان 
ماما يطيت د َّه ار قال ب المحطه ه وأ ح اا الليراء  أحاا ا ويحةي جةن الولر ةب الم ةداح  

ت العمط ه من اللطوا  . ووعد هذل ب الح ا  هار قا ياقوعما لطمه اس ووحط     هراوم 
  وذل  لط نن جن الل ا ص الق  ومور ه لطفهةرات الوة  ار قاق ه    يحاء أ ّي  مه اس

 ةةةةدق  إلةةةةييةةةةدور   ةةةةؤدي  وهةةةةذا  الفهةةةةرات ذات الل ةةةةا ص الل ةةةةدة الو ةةةةار ةةةة   وقةةةةاجد
ليةةةةرض إلةةةةراء الوحط ةةةة  الح ةةةةا     ،ٗٔٔ  ٜٜٓٔ وآلةةةةرونالمه ةةةةاس و ياوةةةةم وارمةةةةاا 

 ااو : و ق الح ا     اا الياحث يألراء الوحط   الدرا  لفهرات مه اس الح ا 
 عينة التحميل اإلحصائي لمفقرات: .أ 

الحفقةة  جطةةي أن الهةةوة الوم ز ةةه لطفهةةرات ومعةةامالت  ةةد اا   وفةةق أ ةةحاب اله ةةاس
والم ةةري  مةةن أهةةا الل ةةا ص اله اقةة ه الوةة   حييةة  الوحهةةق محاةةا  ةة  المهةةا  س الحفق ه

  طيةق المه ةاس الح ةا الدرا ة  ،  وله اس هاو ن اللا  و ن لفهرات مه ةاسٕٜ ٜٜٜٔ
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  ووعةةد هةةذ  طاليةةه، طالةةب و ٓٓٗج حةةه م وحةةه مةةن و،  هةةرة جطةةي ٕ٘الةةذي  و ةةون مةةن و
  إذ  ةةةةةةرا هحر قةةةةةةون    هةةةةةةرات مه ةةةةةةاس المعوهةةةةةةدات الموحا  ةةةةةةهالع حةةةةةةه محاقةةةةةةيه لوحط ةةةةةة  

Henrysoon    لطفهةةرات  ف ةة   الح ةةا  أن حلةةا الع حةةه المحاقةةيه  ةة  جمط ةةه الوحط ةة
،  ةةةةةةةةةةةرد  ةةةةةةةةةةةوا الو ةةةةةةةةةةةارها يد ةةةةةةةةةةةه مةةةةةةةةةةةن الملومةةةةةةةةةةةع ٓٓ٘و أو، ٓٓٗان ا  هةةةةةةةةةةة  جةةةةةةةةةةةن و

%، مةةن أ ةةراد هةةذ  ٕٚجومةةاد حقةةيه ورن ا  (Henrysoon, 1963, 132)ار ةةط 
الع حه    وحد د الملموجو ن الموطر و ن    الدرله ال ط ةه  حهةق حلمةًا محاقةيًا  ة   ة  

و عد هذا محاقيًا أ  ًا   (Ghiselli, et al., 1981, 434)ملموجه وويا حًا ل دًا ي حاما
الفهةرات مةا ية ن ، الذي  هورح أن   ون حلا ج حه وحط   Nunnall    وء رأي ححط  و

 ,Nunnally)، أ ةةراد ل ةة   هةةرة مةةن  هةةرات المه ةةاس لطوهط ةة  مةةن أ ةةر ال ةةد هٓٔ – ٘و
، أن أ  ة  حلةا لع حةه وحط ة  الفهةرات هةو Anastasiوورا أحقوازي و  (262 ,1978

،  رد إذا ٓٓٔأن   ون       ملموجه من الملموجو ن الموطر و ن    الدرله ال ط ه و
حلةةةةةةةةةةةةا الع حةةةةةةةةةةةةه  ةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةن الملمةةةةةةةةةةةةوجو ن  %، مةةةةةةةةةةةةنٕٚاجومةةةةةةةةةةةةدت حقةةةةةةةةةةةةيه و

 ،.Anastasi, 1988, 23الموطر و نو
 :اإلدراكيالحكم  لمقياسالمؤشرات اإلحصائية  .ب 

أو ةحت اردي ةات العطم ةه أن مةن المؤنةرات الح ةا  ه الوة   حيية  أن  و ةةن 
جوةةدال   الةةذي  م ةةن الوعةةرن ياةةا أي مه ةةاس ووم ةة   ةة  الوعةةرن جطةةي طي عةةه الووز ةةع اا

قةةةطه مؤنةةةر ن أقاقةةة  ن همةةةا الوقةةةط الحقةةةاي  وااححةةةران المع ةةةاري والي ةةةاو  جط ةةةم يوا
،. والوقةةةةةط الحقةةةةةاي  وان  ةةةةةان  عةةةةةرن يأحةةةةةم ملمةةةةةوع  ةةةةة ا ٕٚٔ  ٜٚٚٔوا حاقةةةةة وس  

الةةدرلات مهقةةومًا جطةةي جةةدد وطةة  الهةة ا   ةة ن ااححةةران المع ةةاري ُ عي ةةر جحةةم يأحةةم مهةةدار 
قةةةةاي   واحةةةةم  طمةةةةا  طةةةةت درلةةةةه درلةةةةه اححةةةةران أو ايوعةةةةاد  ةةةة ا الموي ةةةةر جةةةةن الوقةةةةط الح

ااححةةةران المع ةةةاري وا وريةةةت مةةةن ال ةةةفر  د  ذلةةة  جطةةةي ولةةةود حةةةوع مةةةن الولةةةاحس أو 
 الوهارب ي ن   ا درلات الووز ع.
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وان  احةةةةةةةا ُ عةةةةةةةةدان  (Kurtosis)والوفةةةةةةةرطف(Skewness) ةةةةةةةذل   ةةةةةةة ن االوةةةةةةةةواء 
رلةةةه لا ةة و ن مةةن ل ةةا ص الووز عةةةات الو رار ةةه  ح ةةث  نةة ر معامةةة  االوةةواء إلةةي د

ور  ز الو رارات جحد اله ا الملوطفه لطووز ع  ومعام  الوفةرطف إلةي مةدا ور  ةز الو ةرارات 
،   مةةةن المم ةةةن ٔٛ-ٜٚ  ٜٛٛٔ  جوةةةدال  وجةةةودة واللط طةةة  ةةة  محطهةةةه مةةةا لطووز ةةةع اا

  ح ةةث  قةةولدا جةةادٍة الوم  ةةز يةة ن الووز عةةات مةةن لةةال  درلةةه وحةةوع االوةةواء والوفةةرطف
مؤنرات إح ا  ه لطوعي ر جحاما إذ  طما  ان معام  االوواء ومعام  الوفرطف  ر يه من 

   د  هذا جطي ان ن   الووز ع الو راري لطدرلات  ر ياً ال فر قواء  ان موليًا أو قالياً 
 ،.ٕٚٗ  ٕٕٓٓ  من ن   الووز ع ااجودال  وجودة

 ةةة ا الوقةةةط الحقةةةاي  والوقةةة ط  ووهةةةاربح حمةةةا  و  ةةةون الووز ةةةع الو ةةةراري مومةةةا ال
والمحوا   و  ون الووز ع الو ةراري مطوو ةًا قةاليًا أو موليةًا ح حمةا و ةون  ة ا هةذ  المهةا  س 

 ،.ٛٚ  ٜٜٔٔ  ر قون )ال ال ه ا وحطيق مع يع اا اليعض

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الياحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث ياقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوعما  الحه يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه الح ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ه لطعطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا االوماج ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
(SPSS) (Statistical Package for Social Science)   ةة  اقةةولراج وطةة 

 المؤنرات الح ا  ه
 حساب الخصائص السيكومترية لمفقرات:  .ج 

ن الل ةا ص القةة  ومور ه لفهةةرات المه ةاس ونةة   أهم ةةه  ي ةرة  ةة  وحد ةةد  دروةةم إ
،  ومةةن Holden, et al, 1985, 386-389جطةي   ةاس مةا و ةع له اقةم  عةاًل و

الوحهةةق محاةةا  ةة   هةةرات المهةةا  س وهةة  الهةةوة الوم  ز ةةه  الل ةةا ص اله اقةة ه الوةة   حييةة 
،. أن الو ةةةةةةةةةار الفهةةةةةةةةةرات ذات ٘ٚ  ٜٜٚٔطفهةةةةةةةةةرات ومعةةةةةةةةةامالت  ةةةةةةةةةد اا والز يةةةةةةةةةاري  ل

مه ةةةاس  وموةةةع يل ةةةا ص  الل ةةةا ص اله اقةةة ه القةةة  ومور ه المحاقةةةيه  م ةةةن مةةةن يحةةةاء
اقةةب محاةةا   لةذا  لةةب الوحهةق مةةن الل ةةا ص اله اقة ه لطفهةةرات احوهةاء المح  اقة ه ل ةةدة

،.  ةاا Ghiselli, et al., 1981, 421ووعةد   الفهةرات ر ةر المحاقةيه أو اقةويعادها و



هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 
 

 
 2613 

ه وااوقةةةاق الياحةةةث يحقةةةاب الل ةةةا ص القةةة  ومور ه لطفهةةةرات الموم طةةةه يةةةالهوة الوم  ز ةةة
 : ، و ااو الدالط  و دق الفهرات

 .(Discrimination Power of Itemsالقوة التمييزية لمفقرات ) .0
أن حقةاب الهةةوة الوم ز ةةه لطفهةرة وعويةةر مةةن أهةةا ل ا  ةاا اله اقةة ه  ةة  المهةةا  س 

وؤنر جن  درة  هرات المه اس جطي ال نن جةن الفةروق  رحااالحفق ه المرلع ه المع ار 
اله ةةةةةاس  أقاقةةةةةااالل   ةةةةةه والوةةةةة   هةةةةةوا جطةةةةةي  أو ةةةةة  القةةةةةمه  ار ةةةةةرادالفرد ةةةةةه يةةةةة ن 

 ،.Ebel, 1972,399الحفق و

لوم  ز ه لطفهةرة  ةدرواا جطةي الوم  ةز ية ن الف ةه العط ةا والف ةه الةدح ا مةن  ه د يالهوة ا
وم ةةةةةز يةةةةة ن الف وةةةةة ن  أحاةةةةةاار ةةةةةراد إذ أن معامةةةةة  الوم  ةةةةةز العةةةةةال  المولةةةةةب لطفهةةةةةرة  عحةةةةة  

  وهةةةذا  عحةةة  ان الفهةةةرة وقةةةاا إقةةةاامًا  ةةةاجاًل  ةةة   ةةةدرة المه ةةةاس جطةةةي  نةةةن الطةةةر  و ن
 ،.ٖٜٕ  ٜٜٛٔوجودة   الفروق الفرد ه

 طالةةةةب وطاليةةةةه، ٓٓٗالع حةةةةه اليةةةةالد جةةةةددها و أ ةةةةراديعةةةةد وطي ةةةةق المه ةةةةاس جطةةةةي 
  واقةةةولراج الهةةوة الوم ز ةةةه لفهةةرات المه ةةةاس رويةةت درلةةةات وو ةةح ف اقةةةومارات اللايةةه

ا ةة  درلةةه  ط ةةه وحةةددت الملموجوةةان الموطر وةةان  إلةةيالع حةةه مةةن اجطةةي درلةةه  ط ةةه  أ ةةراد
   هد يطد جدد ار راد     ة  ملموجةه موجه%، من    مل ٕٚ ط ه ويحقيه ويالدرله ال

 ةةة  الملموجةةةه  ، طالةةةب وطاليةةةهٛٓٔو ةةة  الملموجةةةه العط ةةةا  و ، طالةةةب وطاليةةةهٛٓٔو
 .الدح ا

، لع حوة ن مقةوهطو ن  ة  حقةاب دالةه الفةروق t-testواقوعم  الياحث االويةار الوةا   و
قةةاس أن   جطةةي أدرلةةات  ةة   هةةرة مةةن  هةةرات المه ةةاس يةة ن مووقةةط  الملمةةوجو ن  ةة 

،  Edwards, 1957,153-154اله مه الوا  ةه المحقةويه وم ة  الهةوة الوم  ز ةه لطفهةرة و
  رن   مواا الوا  ه المحقويه ا يةر ح ا  اً إلم ع الفهرات مم زة ل وحاا داله واو ف أن 
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، وجحةةةد مقةةةووا دالةةةه ٕٗٔ، يدرلةةةه حر ةةةه وٜٙ.ٔمةةةن اله مةةةه الوا  ةةةه اللدول ةةةه الياليةةةه و
 ،٘ٓ ٓو
 الخصائص القياسية )السيكومترية( لممقياس: .7

اولاةةةةت لاةةةةود الماومةةةة ن ياله ةةةةاس الحفقةةةة   ةةةة  اآلوحةةةةه ارل ةةةةرة إلةةةةي ز ةةةةادة د ةةةةه 
المها  س الحفق ه  يوحد د يعض الل ا ص اله اق ه   الق  ومور ه   لطمها  س و هراواا  

لةةراء جمط  ةةه الوةة   م ةةن أن و ةةون مؤنةةرات جطةةي د واةةا  ةة    ةةاس مةةا و ةةعت له اقةةم وا 
،.ومةةةن أهةةةا الل ةةةا ص ٖٙ  ٜٜٜٔيأ ةةة  مةةةا  م ةةةن مةةةن ارلطةةةاء والم ةةةري  اله ةةةاس 

الحفقةةة  همةةةا لا ةةة وا ال ةةةدق اله اقةةة ه لطمه ةةةاس الوةةة  أ ةةةدها الملو ةةةون  ةةة  اله ةةةاس 
مةةةن المهةةةا  س   إذ وعومةةةد جط اةةةا د ةةةه الي احةةةات أو الةةةدرلات الوةةة  حح ةةة  جط اةةةا وال يةةةات

 الياحث من هذ  الل ا ص و ما  ط : لذا وحهق، ٕٕٚ  ٜٜٛٔ  الحفق ه وجيد الرحمن
 :(Validity of the Scaleأواًل: صدق المقياس )

 عةةةد ال ةةةدق مةةةن الل ةةةا ص المامةةةه الوةةة   لةةةب مراجاواةةةا  ةةة  يحةةةاء المهةةةةا  س 
لطاةةةا أالةةةذي  حهةةةق الوظ فةةةه الوةةة  و ةةةع مةةةن  الحفقةةة ه  والمه ةةةاس ال ةةةادق هةةةو المه ةةةاس

 ةةةةةةةةةادرًا جطةةةةةةةةةي وحه ةةةةةةةةةق أهةةةةةةةةةدان محةةةةةةةةةددة  ينةةةةةةةةة   ل ةةةةةةةةةد والدرلةةةةةةةةةه الوةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةون   اةةةةةةةةةا
 .،ٕٔٛ ٕٓٓٓ وجالا

  و ةةةدق مؤنةةةران لط ةةةدق همةةةا ال ةةةدق الظةةةاهري لهةةةد اقةةةولرج لطمه ةةةاس الحةةةال 
 :ف ل  ف ه الوحهق من    مؤنر محاااليحاء  و  ما  أو  وو  

 الصدق الظاهري: -أ

ه طفة هوا هذا الحوع من ال دق جطي مدا وم    المه اس لطم اد ن أو الفروع الملو
   ةةذل  جطةةي الوةةوازن ي حاةةا يح ةةث   ةةيف مةةن المحطهةة  أن لطهةةدرة أو القةةمه الوةة   ه قةةاا

القمه المراد   اقاا وجيد   ون محووا المه اس  اد ًا نر طه ان  م   لم ع الهدرة أو 
 ارقاقةةة ان اللاحةةةب  إلةةةي، Anderson، إذ  نةةة ر احدرقةةةون وٓ٘ٔ  ٜٜٛٔالةةةرحمن  
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لاةةةةةذا ال ةةةةةدق هةةةةةو ان و ةةةةةون الفهةةةةةرات مم طةةةةةه ومحاقةةةةةيه لحطةةةةةاق القةةةةةطو  المةةةةةراد   اقةةةةةم 
وحهةق الياحةث مةن ال ةدق الظةاهري لمه ةاس الح ةا و د  ، Anderson, 1981,136و

جدادمن لال  وحد د الوعر ن  الدرا   الفهرات حقب الوعر ن و ةد وةا وحه هةم جحةدما  وا 
 ه والحفق ه جطي  الح ه الفهرات      اس اوفق الليراء المول  ون    العطوا الوريو 

 .الدرا  الح ا 

 (:Construct Validityصدق البناء ) -ب

ه الوةة  وةةحع س أو وظاةةر  ةة  جالمةةات  ه ةةد ي ةةدق اليحةةاء القةةمات القةة  ولول 
و م ةة  اليحةةاء قةةمه قةة  ولول ه أو  ةةفه أو لا ةة ه ا  م ةةن   لويةةار مةةا أو مه ةةاس مةةاا

حما  قود  جط اةا مةن لةال  ملموجةه  مةن القةطو  ات المرويطةه ياةا مالحظواا ميانرة  واِ 
 .،ٜٕٙ  ٕٕٓٓ ومطحا

  -و د وحهق الياحث من  دق اليحاء من لال  مؤنر ن هما:

  الملموجو ن الموطر و نالوم  ز من لال  إ لاد الفروق ي ن . 
   .جال ه درله الفهرة يالدرله ال ط ه 

 .Scales Reliabilityثانيًا: ثبات المقياس 
 ةة ذا ح ةة  الفةةرد جطةةي حفةةس الدرلةةه وأو درلةةه   د يال يةةات د ةةه المه ةةاس أو اوقةةا م ه ةة

،  ةةة  المه ةةةاس حفقةةةم أو ملموجةةةات مةةةن ارقةةة طه المو ا  ةةةه أو الموما طةةةه جحةةةد  ر يةةةه محاةةةا
يأحةةم جطةةي درلةةه جال ةةه مةةن وطي هةةم أ  ةةر مةةن مةةرة   ححةةا ح ةةن المه ةةاس  ةة  هةةذ  الحالةةه 

  ان الاةةةدن مةةةن حقةةةاب ال يةةةات هةةةو وهةةةد ر ألطةةةاء ،ٔٛٗ  ٕٔٔٓال يةةةات وأيةةةو جةةةالا  
  ،Murphy, 1998, 63المه اس وا وراح طرا ق لطوهط   من هذ  ارلطاء و

 :Test-Retestإعادة االختبار  –طريقة االختبار -
ان من أ قر الطرا ق لطح و  جطي   اقات مو ررة لطملموجه ذاواا من ار راد وله ةاس 

، وليةرض اقةةولراج ٕٕ٘  ٕٕٓٓ وطي ةةق المه ةاس حفقةم مةةرو ن ومطحةا القةمه ذاواةا هةو
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، ٖٓال يات ياذ  الطر هه  هد أج د وطي ق المه اس جطي ج حةه ال يةات الوة  و وحةت مةن و
 ةةةا ُحقةةةب معامةةة   ،  ومةةةًا مةةةن الوطي ةةةق ارو  ٗٔطةةةد وطالةةةب وطاليةةةه ويفا ةةة  زمحةةة  ي

، ٛٛ ٓارويةةةةاط ي رقةةةةون يةةةة ن درلةةةةات الوطي ةةةةق ارو  وال ةةةةاح  ويطةةةةةةةد معامةةةة  اارويةةةةاط و
 لطمه اس

 :  Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ -ب
جيةر مفةردات االويةار  م ةن  ار ةرادان اوقةاق اقةولايات  إلةيوقود هةذ  الطر هةه 

، لةةذا أقةةولرج ال يةةات ياةةذ  ٔٓٔ ٕٗٔٓ وجالاااجومةةاد جط ةةم  ةة  وهةةد ر معامةة  ال يةةات
 ، طالةةةةةةب وطاليةةةةةةه ٓٓٗالطر هةةةةةةه مةةةةةةن درلةةةةةةات اقةةةةةةومارات الع حةةةةةةه ارقاقةةةةةة ه الياليةةةةةةه و

 .،  وهو معام   يات ل د٘ٛ ٓوياقوعما  معادله  روحياخ يطد معام  ألفا و

 :وصف المقياس بصورته النعائية .9
 ،  هةرةٕ٘   اليحث الحةال  ي ةوروم الحاا  ةه مةن و الدرا   وألن مه اس الح ا 

، جطي الوةوال  و ةوا ٔ  ٕ  ٖوأجطاها اروزان و    و    هرة لاا  الث موا ن،ٗمطحق و
درله  ط ه لطمه اس من لال  لمع الدرلات الو   ح   جط اا المقةول ب جةن حقاب 

  لةةةذل   ةةة ن أجطةةةي درلةةةه  م ةةةن أن ار  مةةةن  ةةة   هةةةرة مةةةن  هةةةرات المه ةةةاس ةةة  يةةةد    لوةةة
  وأ ةة  درلةةه  ح ةة  ، درلةةه الوةة  وم ةة  أجطةةي الةةدرلات٘ٚ ح ةة  جط اةةا المقةةول ب و

  ويةةةذل   ةةة ن المووقةةةط اسلوةةة  وم ةةة  أدحةةةي درلةةةه  ط ةةةه لطمه ةةة، درلةةةه وإ٘جط اةةةا هةةة  و
 .، درلهٓ٘الحظري لطمه اس   ون و

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتعا
 و ةةمن هةةذا الف ةة  جر ةةًا لطحوةةا ج الوةة  وةةا الوو ةة  إل اةةا جطةةي و ةةق ارهةةدان 
المحةةةةددة ووفقةةةة ر هةةةةذ  الحوةةةةا ج ومحا نةةةةواا يحقةةةةب الطةةةةار الحظةةةةري والدراقةةةةات القةةةةايهه 
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  ومةةن  ةةا اللةةروج يملموجةةه الةةذي ومةةت دراقةةوم  ةة  اليحةةث الحةةال ول ةةا ص الملومةةع 
 الوو  ات والمهورحات   و م ن جرض الحوا ج  ما  أو :ااقوحوالات و من 

 مستوى الحكم االدراكي لدى طمبة الجامعة. :التعرف عم األولالعدف 

جطةي ج حةه الح ةا اادرا ة   لطوعرن جطةي هةذا الاةدن  ةاا الياحةث يوطي ةق مه ةاس
ويعد ان . ،ٖطالب وطاليه المي حه وفا  طاا    اللدو  القايق و ،ٖٓٓاليحث الياليه و

المووقةةةط الحقةةةاي  لةةةدرلات   ظاةةةر ان لةةةات إلايةةةات ج حةةةه الوطي ةةةق الحاةةةا  حقةةةيت در 
، ٜٕٓ ٔٔ، درله وياححران مع اري  در  وٓٗٚ ٗ٘ج حه اليحث جطي المه اس  د يطد و

رق ي ن المووقط الحقاي  والمووقط الفر ة  الةذي داله الف  ما وا الوعرن جطيدرله  
 ذل . ان و ح ،ٗوالن   و ،ٕٔ  واللدو  و، درلهٓ٘يطد و

 (03جدول )

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لعينة البحث

المووقط  الع حه الموي ر
 الحقاي 

ااححران 
 المع اري

المووقط 
 الفر  

 الداله tاله مه الوا  ه

 اللدول ه المحقويه ،٘ٓ ٓو

الحكم 
 داله ٜٙ ٔ ٕٔٚ ٚ ٓ٘ ٜٕٓ ٔٔ ٓٗٚ ٗ٘ ٖٓٓ االدراكي

 

جحةةةةةد مقةةةةةووا  اإح ةةةةةا   دا  ويةةةةة ن أن الفةةةةةرق  ةةةةةان،  ٕٔيةةةةةالحظر إلةةةةةي لةةةةةدو  و
مةةةةن اله مةةةةه الوا  ةةةةه   يةةةةر، وهةةةة  إٔٚ ٚ،  إذ يطيةةةةت اله مةةةةه الوا  ةةةةه المحقةةةةويه و٘ٓ ٓو

ج حةةةةه اليحةةةةث  ،  وهةةةةذا  نةةةة ر إلةةةةي أنٜٜٕ،  ويدرلةةةةه حر ةةةةه وٜٙ ٔاللدول ةةةةه الياليةةةةه و
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 ةة   هوهةةذا  وفةةق ومامةةا مةةع الوولاةةات المعر  ةة: ةةون مقةةووا ل ةةد مةةن الح ةةا الدرا ةة  موط
لةزء مةن ح ةاة ار ةراد النل ة ه والمعر  ةه   وفق ر الح ةا الدرا ة  والوة  ونة ر إلةي أحةم

 الططيةةةه وأ رونزة اقاقةةةًا  ةةة  جمط ةةةات اولةةةاذ الهةةةرار وا  ةةةدار ااح ةةةاا  ةةةان و ةةةون مومر ةةة
 اويمةةةا  وفةةةق مةةةع منةةةاجرها و ةةةق القةةةطو  ات اح اوحر يةةةيعض  قةةةطو  ات االةةةر ن و  ةةةد
او الو ةةار المطةةيس ور رهةةا  مةةا ان الح ةةا اادرا ةة   االنل ةة ه   الو ةةار نةةر   ح ةةاوا

وقةالموم واقةوهرار   ة  الي  ةه  ويمةا ان  اوا يالقطو  الينري  احم  قاا  ة  حما ةه الفةرد 
ططيةةه اللامعةةه  ةةد و ةةطوا الةةي مراحةة  موهدمةةه مةةن العطةةا والمعر ةةه واادرا  يح ةةث لعطاةةا 
 موط ةةون ح مةةًا ادرا  ةةًا و ولةةذون الهةةرارات ال ةةح حه لولحةةب الو ةةوع  ةة  الفنةة  وا  ةةدار 

ق مةةع دراقةةه لةةب اللامعةةه وهةةذا  وفةةااح ةةاا ال ةةح حه اولةةا  الموا ةةن الوةة  ووالاةةم الطا
 .،ٜٕٔٓورن د  

: التعرف عم  داللاة الفاروق االحصاائية فاي الحكام االدراكاي لادى طمباة ثانيالعدف ال
 –أناااااث( والتخصااااص )عممااااي  -الجامعااااة تبعااااا لمتغياااار النااااوع )ذكااااور

 :نساني(إ

 ناث(:إ -)ذكور تبعا لمنوع .أ 
يألةةذ اقةولايات ج حةةه اليحةث الياليةةه  ةةاا الياحةث ليةرض الوحهةةق مةن هةةذا الاةدن 

  ويعةةد معاللةةه الي احةةات إح ةةا  ا، طالةةب وطاليةةه جطةةي مه ةةاس الح ةةا اادرا ةة   ٖٓٓو
حةاث،اقولرج الياحث مووقةطات درلةات ا ةراد الع حةه جطةي    المه ةاس ويعةا لطحوعوذ ةور وا 

لع حوة ن ولمعر ه الفروق ي ن مووقطات الذ ور وااحاث اقولدا الياحث االويةار الوةا   
 ،.ٖٔما مو حه    اللدو  و و احت الحوا ج   مقوهطو ن
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 (02جدول )

 والمتوسط واالنحراف المعياري تبعا لمنوعالمحسوبة والجدولية القيمة التائية

 متوسطال العدد نوعال المتغير
االنحراف 
 المعياري

مستوى  التائيةقيمة ال
 جدولية محسوبة (0.07)الداللة

الح ا 
 اادرا  

 ٜٗٓ ٔٔ ٗٙ٘ ٗ٘ ٚٔٔ ذ ورال
 ر ر داله ٜٙ ٔ ٕ٘ٔ ٓ

 ٖٗٗ ٔٔ ٕ٘ٛ ٗ٘ ٖٛٔ الحاث

، ا ةير مةن ٕ٘ٔ ٓ وي ن من اللدو  اجال  ان اله مه الوا  ه المحقويه الياليه و
  ،ٜٕٛ، ودرله حر ه و٘ٓ ٓ، جحد مقووا داله وٜٙ ٔاله مه الوا  ه اللدول ه الياليه و

 :والحاثي ن الذ ور  الح ا الدرا  وهذا  عح  احم ا وولد  روق    

و م ةةةةن وفقةةةة ر هةةةةذ  الحو لةةةةه مةةةةن ان الةةةةوالن الحةةةةوع ا  عةةةةد جامةةةة  مةةةةؤ ر جطةةةةي 
 إذ وو ةطت، Zakar(2011 ,الوالن ار راد  ة  الح ةا الدرا ة  وهةذا  وفةق مةع دراقةه

ولةد  ةرق ية ن ططيةه وا   الدرا    جمط ةهإلي إن لالهوماا ارقةري دورًا وا ةحًا و و ةًا  ة
ووفةوق ار ةراد ار يةر قةحا   ا  لوطفون جن الحةاث  ة  الدرا والذ ور   الر ن والمد حه

. مةا ان مةن العوامة  الوة  وةؤ ر (Zakar, 2011, 233)جطي ار ير قحا  ة  الدرا 
ل ةةةةةةةةةةم دراقةةةةةةةةةةه إ جطةةةةةةةةةةي الح ةةةةةةةةةةا الدرا ةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةة  ز ةةةةةةةةةةادة العمةةةةةةةةةةر وهةةةةةةةةةةذا مةةةةةةةةةةا أنةةةةةةةةةةارت

وان   ةزداد يز ةادة العمةرإذ وو ةطت إلةي إن الدرا (Samulesson, 1997)قامول قون
واا و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد ه المحلف ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اا إدرا   ار ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ذوي المقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوو ات

 .،Samulesson,1997,75أ  رو
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 انساني(: -تبعا لمتخصص )عممي .ب 
يألةةذ اقةولايات ج حةةه اليحةث الياليةةه  ةةاا الياحةث ليةرض الوحهةةق مةن هةةذا الاةدن 

  ويعةةد معاللةةه الي احةةات إح ةةا  ا، طالةةب وطاليةةه جطةةي مه ةةاس الح ةةا اادرا ةة   ٖٓٓو
المه ةةاس ويعةةا لطول ةةصوجطم  اقةةولرج الياحةةث مووقةةطات درلةةات ا ةةراد الع حةةه جطةةي 

حقةةاح ، ولمعر ةةه الفةةروق يةة ن مووقةةطات العطمةة  وااحقةةاح  اقةةولدا الياحةةث االويةةار   وا 
 ،.ٗٔما مو حه    اللدو  و و احت الحوا ج   وا   لع حو ن مقوهطو نال

 (02جدول )

 والمتوسط واالنحراف المعياري تبعا لمتخصصالمحسوبة والجدولية القيمة التائية

 متوسطال العدد تخصصال المتغير
االنحراف 
 المعياري

مستوى  التائيةقيمة ال
 جدولية محسوبة (0.07)الداللة

الح ا 
 اادرا  

 ٕٕٚ ٓٔ ٖٓٗ ٙ٘ ٗٗٔ جطم 
 داله ٜٙ ٔ ٕٚٗ ٕ

 ٜٗٛ ٔٔ ٕ٘ٓ ٖ٘ ٙ٘ٔ إحقاح 

، ا يةةر مةةن ٕٚٗ ٕ ويةة ن مةةن اللةةدو  أجةةال  ان اله مةةه الوا  ةةه المحقةةويه الياليةةه و
  ،ٜٕٛ، ودرله حر ه و٘ٓ ٓ، جحد مقووا داله وٜٙ ٔاله مه الوا  ه اللدول ه الياليه و
 ةةة  الح ةةةا اادرا ةةة  يةةة ن الول  ةةة ن العطمةةة  وااحقةةةاح  وهةةةذا  عحةةة  احةةةم وولةةةد  ةةةروق 
مةةةةن هةةةةذ  الحو لةةةةه  و ةةةةف ان ططيةةةةه الول ةةةةص العطمةةةة   ول ةةةةالف الول ةةةةص العطمةةةة  

 موازون يالد ه    ا دار ااح ةاا اادرا  ةه راليةا مةا و ةون طةر هواا  ة  الوف  ةر وهةود  
و عومةةدون الةةي أن  ولحةةب إ ةةدار ارح ةةاا جطةةي ارنةةلاص والموا ةةن الملوطفةةه يوقةةرع 

جطي الد ه    ا دار الح ا  إذ إحم  حاولون  اا موا ن اآللر ن وطرا ق وف  رها أ  ر 
مةةةن الطةةةالب الول ةةةص الحقةةةاح  وذلةةة  مةةةن لةةةال  اقةةةولداا المعر ةةةه الذاو ةةةه وأقةةةال ب 
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الوف  ةةر وهةةا  حظةةرون إن ارقةةاس  ةة  ذلةة  هةةو أن  فاةةا النةةلص ولاةةه حظةةر  اوًا مةةن 
اجطةةةي مةةةن  اادرا ةةة  لةةةدا الطالةةةب العطمةةة  ن مقةةةووا الح ةةةا  اذ الةةةال  الوحط ةةة  الةةةذاو 

الطالب الحقاح  وريما  رلع ذل  إلي ان الح ا اادرا ة   وةأ ر يطي عةه الوف  ةر العطمة  
 ،ٖٕٓٓ  دراقه ولط  والمحاهج العطم ه وولوطن هذ  الحو له مع حو له 

 الم ادر :
لااادى ،االلعيحساساااية الااارفض وعهقتاااه باااالعهج .،ٕٚٓٓو يرحس د ر ةةة   .ٔ

 . نر هالطِّياجهالم ر َّهالمؤسسةالدُّوليَّةلمخدماتالعهجيَّة
عمااااام الااااانفس .،ٕٚٓٓو  محمةةةةةد ي ةةةةةر.حو  و لةةةةةادو   ةةةةةالف محمةةةةةد جط أيةةةةةو  .ٕ

 .  جمان  دار المق رةالتربوي
اثر برنامج تدريبي قائم عم  السموك التوكيدي فاي ،.ٕٙٔٓ. وحالقه   ا زة .ٖ

االتصااال لاادى عينااة ماان المااراهقين رفااع كاال ماان مصاادر الضاابط ومعااارات 
  اللطةةةة ج لطحنةةةةر والووز ةةةةع  جمةةةةان إلةةةةي  دار مةةةةن المحةةةة ط ٔ طالمتمدرسااااين

 .ارردن
: تقديرالذاتمدىالطمبااااااااااااااااةالمتفوقينوغيرالمتفوقين،.ٖٜٜٔ. و موقةةةةةةةةةةةةةةةةيلير   .ٗ

 .ارردناللامعهارردح ه  ٕ العدد:ٕٓمج : .ملطهالدراقات
وحه ةةةق: مالةةةد  لةةةري  الحانةةةر: دار   البرهاااان،.ٕٕٔٓ.وأيةةةو ح ةةةرالفةةةاراي    .٘

 .  ارردنالمنرق لططياجه والحنر  الطيعه ال اح ه  جمان
  التعريفاااات.،ٜٜٛٔو .  جطةةة  يةةةن محمةةةد يةةةن جطةةة  الةةةز ن النةةةر ناللرلةةةاح  .ٙ

ار ال وةةب العطم ةةه لططياجةةه والحنةةر  الطيعةةه ارولةةي  اللةةزء ارو   الحانةةر: د
 ي روت  ليحان

دراسااة تجريبيااة لاابعض المتغياارات .،ٜٚٛٔو .  قةةعد ل ةة ر لطةةنالعي ةةدي .ٚ
     ط ةةةه اآلداب  رقةةةاله مالقةةةو ر ر ةةةر محنةةةورةالماااؤثرة فااااي اتخااااذ القااارارات

 لامعه ييداد.
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فاعميااة كاال ماان تقاادير الااذات ومفعااوم .،ٖٕٓٓ. و  مح ةةر حقةةن لمةةا لط ةة  .ٛ
   ط ةةةه الاااذات عمااا  دقاااة الحكااام اإلدراكاااي فاااي موقاااف المساااائرة االجتماعياااة

 ، ٕٔ -ٓٔ  رقاله مالقو ر محنورة صو  حاة القو سالوري ه  لامعه 
التساااامع وعهقتاااه بالشاااعور باعتباااار الاااذات .،ٜٕٔٓ. و  ماةةةا  ةةةا برنةةة د .ٜ

   ط ةةه والحكاام اإلدراكااي لاادى طمبااة الجامعااة المتعرضااين لمضااغوط الصاادمية
 ،.ٖٓ -ٕ٘طروحه د وورا  محنورة صو   أالوري ه اين رند

الااارفض وعهقتعاااا بصاااورة حساساااية . ،ٖٕٔٓو.  ةةةفا لاقةةةااللحاي   .ٓٔ
  لامعةةةةه ييةةةةداداآلداب   ط ةةةةه الجساااام لاااادى الخاضااااعين لعمميااااات التجمياااال

 .،ٕ٘ -ٖٕوص
طاارق البحااث .،ٕٓٓٓو. لةةالص محمةةد وم ةةطفي حقةة نإ  جيةةد الحفةة ظ .ٔٔ

  والنفسااية والرياضااية ل اإلحصااائي فااي المجاااالت التربويااةالعممااي والتحمياا
   الهاهرة .مر ز ال واب لطحنر

محاهلاليح ف الوري ه ،: ٕٙٓٓو   الف ين حمد  العقان .ٕٔ
 . القعود ه دارالمعر هاللامع ه

: دار   ييةةةدادالتقاااويم والقيااااس،. ٜٜٓٔ  م ةةةطفي وآلةةةرون. ومةةةاالا .ٖٔ
 الح مه.

اإلحصاااء ،. ٜٚٚٔالي ةةاو   جيةةد الليةةار وو  ةةق  وا حاقةة وس  ز ر ةةا. و .ٗٔ
ال ها ةةةه   مطيعةةةه مؤققةةةه الوصااافي واالساااتداللي فاااي التربياااة وعمااام الااانفس

 العمال ه  ييداد.
 اإلحصااااء،. ٜٜٛٔ  أحمةةةد قةةةطمان واللط طةةة    لط ةةة   وقةةةن. وجةةةودة .٘ٔ

 .  جمان: م ويه الف راإلنسانيةالتربية والعموم  لمباحث في
مناهج البحث فاي العماوم النفساية .،ٕٔٔٓو .  رلاء ملاةو أيو جالا .ٙٔ

   الهاهرة .   دار الحنر لطلامعاتوالتربوية
ٔٚ.  
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