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أساااب التف ير ااااطت ااالثتن يااالتف ةببماااالتف زبفااالتيف ب  ااالتيزااا ت ااا ت

ت.ف جفهمطالتف افبالتم قتعللتفنتف فيغاطفت
ت

 *خدغلة أمحد أمحد السياغي .د.أ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

تف ف خص
 
  ت تيدددأ  لسدددلليأ اللدىيددد  لددد و ة ادددل الملافظدددل ال ل دددل    ل  دددل ت ددد  ال راسدددل  لددد  ت ددد    هددد  ت

الد وق  ي لسدلليأ اللدىيد   و دد عد د  دن   وت    ،  للج هفرظل الي نيل   تال  ن األع    ل  األدا 
و ، ا2004/2005وةللال  دي ال دلا ال راسدي  (ةللال  416وتىفات عينل ال راسل  ن )، ال لغي ات

و لسددددل  اا النلددددأ ال مفظددددل وال لفسدددد لت ، ا2009وةللاددددل  ددددي ال ددددلا ال راسددددي  ( ةللاددددل  456)
 عددد  الددل   تددا اللف ددا  لدد  ، واالا  ا ددلت ال  يلرظددل وت  يددا اللاددلظن واقلاددلر بددديتي  واقلاددلر )ت(

 : له هل
، الل كيادددي ،الددفاي ي، ال   دددي)ا  2005/ 2004جددلت ت تيددأ األسدددلليأ  ددي ال دددلا ال راسددي  -

، الل كيادي، ال   دي)ا2009/ 2008وجلت ت تيأ األسلليأ  دي ال دلا ال راسدي ( ال مللي، الل  ي ي
، الل  ي ددددي، الددددفاي ي، الل كيادددي، ال   ددددي)  ددددل  وت تياهددددل  ددددي ال دددل ين ( ال مدددللي، الل  ي ددددي، الدددفاي ي
 .(ال مللي
ي األسد ف  الل كيادي و دد  د ا   ويدل  2009/ 2008لظه ت النلل   ال ل ل  لل لا ال راسدي  -

و دددي األسددد ف  ال مدددللي لىدددللح ،  لغيددد   لدددلفو ت  ددديا األ  لىدددللح  لدددلفو ال    دددل ا ع ادظدددل
ي األسدد ف  و ددد  لغيدد  النددف   دد ك ددل ظهدد ت  دد وق،  ال لددلفو الجددل  ي و ددل  ددفق الل  دديا الجددل  ي

و ددد  لغيدد    وق، ك ددل ظهدد ت  ددي األسدد ف  الل كياددي لىددللح ا اددل و دد ،الل  ي ددي لىددللح الدد كفر
 دي األسد ف  ال مدللي  لظضدل   وظهد ت  د وق، الل ىص  ي األس ف  الدفاي ي لىدللح التلدا ال   دي

 ي األس ف  الل  ي ي و د  ك ل ظه ت   وق،  لىللح ال ظف(   ظنل، رظف)و د  لغي   ىلن ا يل ل 
 .، قلص( لىللح ال  ارس ال ل ل لغي  اف  ال  رسل ) ىف ي

 .تيل األسلليأ و د ج يع ال لغي ات ي   لا ت ه  النلل     ويل   -
 
 
 
 كلية الًتبية، جامعة تعز، اجلمهورية اليمنية.*
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 :ةاملقدم -1

إذل أن احلاجلة ماةلة لعيعيل  الالدرات اعبدايفيلة ت ذواتنلا، ل ل   (641، 3002) اذلويدي ومجل  يشري
لوضللا اعاسللان يفلللت يفعبللات  هلل ا الاللدرات ال امنللة نعللاج ملل  ادلعبييللىل ت الًتبيللة إذل م للايفية اجلهللد

كعسللابا ال يييللات اليللاحلة ا ات الًتبويللة مهللام تزويللد ال اللل  و إيفملال العالل ، ولاللد أاللاط ااعمللا ت ادل ةسلل
 لعيعي  يفمليات العي ري يفرب طرائق و أةالي  ووةائط جتعلا ييع  ما وهبا اهلل لا م  قدرات. 

بع للاري لللدط األطيللال بيمللا قبلل  ادلدرةللة (أاللا غللل  تنميللة العي للري اا 4 -2، 3006)راشللد،  ويلل كر
اابعدائية ةواء داخ  األةرة أو ت مدارس رياض األطيال مل  خل ل أاشل ة مععلددة يالوم طلا ال يل  بعلد 

 .         وبيئيا   واجعمايفيا   هتيئة ادلناخ ادلناة  لا ايسيا  
دل يالدم يفلملاء  إذل أالا يفللت ملدط  سلىل يفاملا    (Mayer, 1992)ت hamfuryعليلري كملا يشلري 

، ذلللل ا االللال شلللام    اللللنيل العيبلللريال مللل  خللل ل أيفملللاذلو ت رللللال العي لللري وااةلللعدال ملللا يع ينلللا بهملللا  
 ق اليت يععىل اجعيازها لعحايق ذ لك اليهو.ئاواقعيرت يفلت ال ر 
اذللللللدح أكلللللب  اكعسلللللاب األطيلللللال والشلللللباب اعةلللللًتاتييبيات  أن (3، 3004) حبيللللل  كملللللا أوضللللل 
ري وذلك م  خ ل إكساطو الادرة يفلت الاراءة اجليدة، والالدرة يفللت الععبلري اجليلد، والالدرة ادلبعلية للعي 

يفلت إكمال العي ري، والادرة يفلت اختاذ الارار، والادرة يفلت ادلواءمة بىل اخليارات ادلبعلية، مث يًتت  يفللت 
، باعضللابة إذل الاللدرة يفلللت ا  جيللد هلل ا الاللدرات الععاملل  اجليللد مللا ادلعلومللات وتوهييهللا وتن يمهللا تن يمللا  

 .واخعيار أاس  قوايفدها واكعشاح األخ اء بيها.    كحيحا   الععام  ما األا مة ادلبعلية وبهمها بهما  
أن موضوع العي ري العلمي ييلرض يفللت اعاسلان ضلرورة اةلعبدام أدوات ( 36، 6440) اجليار وي كد

يفللللت إقامللللة اللللدلي  والربهللللان  كملللا يععمللللد أي لللا  ومالللاييل وخ لللوات ناللللق ادلوضلللويفية وتعسلللو بالشللللمولية،  
واةلللعبدام الللل كاء والعمليللللات العاليلللة ادلبعليللللة، والالللدرة يفللللت اابع للللار واعبلللداع تلللل   اعييبلللة اةللللعبدام 

وتشلللبي  ، وت إدراك ال ليلللات وادليلللاهيو، وت نايلللق األب لللار ومراجععهلللا، األةللللوب العلملللي ت العي لللري
 .عهاادلش  ت ونديد أةالي  معاجل

، مبوضلوع العي لري العلملي وتنميعلااهعموا إذل أن يفلماء الًتبية ويفلو النيل  (6، 3004) حبي  ويشري
بلريط يفلملاء ، حيث ايفعربوا أحد األهداح الًتبوية ت رةو السياةات الععليمية ت اللدول العربيلة واألجنبيلة

                          . الًتبية ويفلو النيل أن موضوع العي ري العلمي هو موضوع السايفة
ن اكعسللاب ادلللععلو تليللات أاآلن  أكللب  واضللحا   أاللا قللد( 614، 3002) اذلويللدي واجلملل  كمللا يللرط  

، مل  ريلاض األطيلال وخ واتا وأدواتا مهمة غل  أن تيعلها ادللدارس وال ليلات واجلمعيلات وبلدءا   ،العي ري
، ش وبلق مع لبلات يفيلر العااالة والعييبلر ادلعلرتويفندما ي عس  اليرد تليات العي ري بإالا يسلع يا أن يعلي
                                                        . يفير النيباح ادلنوط باةعبداما لل و اذلائ  م  ادلعلومات

 أداة لعحلي    (Gregore,1982) كري ور  ا باد ابع رلللللللللة العي ري وأةاليبلللللة لعنميلللللللاألعليا  م  لللللاا  ق
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واليت تييد أن للعا  قنوات يسعاب  ( الادرات الوةي ة)م  ا رية  ا  قا  اأةلوب الععلو والعي ري( )ال ات 
وتعحدد الالدرات ، يف  طرياها ادلعلومات، مث يعرب يفنها بالانوات األيفلت درجة م  حيث اليعالية وال ياءة

 ، عبدام ه ا األةالي ادلعربية )الوةي ة( لدط اليرد باوة وةعة ومهارة اة
أن معربلة الًتبلويىل بل ن النلاس ( (Dunn and Price, 1987, 5دون وبلرس  وت هل ا اليلدد يل كر

وت طريالة تي للريهو يسلايفدهو يفلللت ابع لار ادلنللاخ واخلللربات  ،سلعليلون ت أةللالي  تعلمهلو وت شبيللياهتو
 اليت تشيبا ك  برد أن ػلاق أقيت ما ؽل   م  قدراتا .

 م واللا   63( ظلللط الللععلو يفلللت أاللا اليللورة اللليت تع للون ملل  (Dun &Dun, 1975 ندن ود وييل 
 ألربعة مثريات ت ثر يفلت قدرة اليرد ألن يعمث  وػلعيظ بادلعلومات أو الايو أو احلاائق أو ادلياهيو .

أن أةللوب اللععلو ػللدد ال لرت ادلعميلزة الليت تعيلق ملا خيلائ  ( 603،  3002)كما أوض  ق امي 
واةلعيبابات ال يل  ، ةلًتاتييبيات حل  ادلشل لة وةللوكات اختلاذ الالرارإويع لم  ذللك ، أثناء تعلملاادلععلو 

 . للعوقعات
كنسللل ل و  (Bennet, 1979)وبينللل   (Kuchinsks,1979) كوكنسللل ي  وتوكللل  كللل  مللل 

(Chinsks,1979). كلللرب األثلللر أإذل أن ألةللللوب ادلعللللو ادلعلللرت  ( 666–660، 3002) ق لللامي ت
                          . البيئة الععليمية ومسعوط العحيي  تر م  أي يفام  تخ

، أن اجتاهلات ادلعلملىل ضللو اللربامت الععليميلة ادلبعليلة (Dunn et al , 1979) دون وتخلرون  وتلرط
باعضلابة إذل تي لي ت ال لبلة ت الععامل  ملا ادللواد واألشلياء ا لددة ، وميلادر اللععلو، وأةالي  العلدريل

وتع للم  تي للي ت ال لبلة ال للروح البيئيللة الليت تسللايفد ادلللععلو يفلللت أن ، جللزءا ملل  أةللوب الععللليو تشل  
 .ها إم ااات الععلو إذل أقيت درجةوتسعغ  بي، ي هر أحس  أداء لديا
 د  أن م ابالللة أةللللوب ادلعللللو ت الععلللليو ملللا أةللللوب تعللللو ال الللل  يعللل( 664، 3002ويلللرط ق لللامي )

باللد وجللد يفللدد ملل  البللاحثىل أعليللة دراةللة توابللق ، العحيللي  وت يلل  ال لبللةمللة ملل  أجلل  زيللادة همق للية 
 (Fisher,1979) (dunn&Dunn,1977)أةلللالي  تعللللو ال لبلللة وأةلللالي  تعلللليو ادلعلملللىل وملللنهو

&Fisher,1979) (Ellis, 1979) (Kuchinsks, 1979) (Gregore,1979) 
(Christine,1979) (Bennett,1979). 

( إذل أن ادلعلملىل يععالدون بل ن ال ريالة 661ت )ادليلدر السلابق ،  (Dunn) دون وتوكل  دراةات
  .ل لك وجا ادلعلمون طلبعهو ضلو اتاان ادلعربة بنيل ال رياة ،األك تعلموا طا هي ال رياة األةه  و  اليت
عي لللري أظللللاط ال تشللللا قلللد يللل ثر  ،إن البيئلللة اليمنيلللة ذللللا خيوكللليعها الثاابيلللة وااجعمايفيلللة وااقعيلللادية 

لدط أبنائها، وه ا ما دبا الباحثلة إذل دراةلة أةلالي  العي لري ادلي للة للدط طلبلة الثااويلة العاملة، وأةاليبا 
ألن ه ا ادلرحلة تع ل حييلة م  اخللربات الليت اكعسلبها  ،وقد مت اخعيار العينة م  الثااوية العامة بال ات

 ت البيئة اليمنية.وأةاليبا ط العي ري ال ال  من  طيولعا شلا يع ي م شرا  أب   وأوض  ألظلا
  أهمية الدرادة:  -2

 : منها ما يلييفدة اااط  احلالية تتعمث  أعلية الدراةة 



 أساليب التفكير لدى طمبة الثانوية العامة محافظة تعز في الجمهورية اليمنية ............................... د السياغي
 
 

 11 

أةلللالي  العي لللري ادلي للللة للللدط طلبلللة الثااويلللة ت البيئلللة اليمنيلللة، إذل نديلللد الدراةلللة احلاليلللة  تسلللعت -6
ةلللبة ل بيعلللة ادلشللل  ت الللليت تلللواجههو ت وذللللك ةيسلللايفد يفللللت يفمللل  بلللرامت لعنميلللة أةلللالي  العي لللري ادلنا

  . حياهتو العلمية والعملية
ودلبعلل  ادلراحل   ،ةعسايفد الدراةة احلالية يفلت يفم  برامت تدريبية للمدرةىل العاملىل ت ادليدان -3

ملة ألةلالي  ال لبلة  ءأةالي  للعي ري أكثر بايفلية وم اليت تع ل  ،الععليمية ت أةالي  العدريل ادلناةبة
 ل لبة ت حياهتو الععليمية والعملية. امبا ي م  نايق صلاح  ،خ ل الربامت الععليمية اليت يادموهنا ذلوم  
ةع شللل  يفللل  أحلللد جوااللل  اخللللل  ت بلللطء ظللللو ااعملللا وت لللورا ماارالللة بلللالب د ادلعادملللة، وذللللك  -2

ة ت أةلالي  العي لري ةيسايفد يفلت ت وير رلاات العم  ادليداشل م  خ ل تزويلد العلاملىل بلدورات تدريبيل
 . ادل ئمة ل بيعة ادلش  ت اليت تواجههو ت أيفماذلو

يف  بعض ادل ثرات البيئيلة الليت ، للمهعمىل ت رلال البيئة ااجعمايفية واألةرية يفلميا   ةعع ي م شرا   -4
 قد تسب  قيورا ت إكساب األطيال والشباب أةالي  العي ري ادل ئمة ل بيعلة ادلشل  ت الليت تلواجههو

 . ت حياهتو اليومية والعملية
يد أةالي  العي لري،  الليت واضحة يف  أثر البيئة األةرية وادلدرةية وااجعمايفية ت ند ةةعادم رؤي -1

 . يفنها ةع ش 
ومبلا يعيلق  ، ةعلاي ال وء يفلت ما إذا كان هنلاك الايز ت أةلالي  العي لري وبلق معغلريات الدراةلة  -1

دلللدط جللودة الللربامت ادلادمللة ملل  ادلللدارس  ا  وذلللك ةلليع ي تاييملل، عادمللةمللا أةللالي  العي للري ت البيئللات ادل
وذللللك ةيسلللايفد يفللللت تالللدصل ، ومعربلللة ادلللل ثرات لعشللل   أةلللالي  العي لللري ،احل وميلللة واخلاكلللة مللل  ااحيلللة
 . توكيات مناةبة  ل   منهما

عي للري ةعسللايفد يفلللت بنللاء بللرامت إرشللادية أةللرية ومدرةللية واجعمايفيللة ت أةللالي  تنميللة أةللالي  ال -2
 . ت ضوء اعائت الدراةة وبق مجيا معغريات الدراةة ،لدط األبراد ت البيئة اليمنية

 أهداف الدرادة:  -3

ترتي  أةالي  العي ري لدط طلبة ادلرحلة الثااوية ت زلاب ة تعز باجلمهورية اليمنية مرتبلة مل   حتعر   -6
 .عا  العامىل مت و  3004والعام  3001م األيفلت إذل األدسل ت العا

مهوريلة ح اليروت بىل أةالي  العي ري ما بع لها للدط طلبلة الثااويلة العاملة ت زلاب لة تعلز باجلتعر   -3
 .م3003/3004اليمنية للعام 

مسللللعوط ، العبيلللل ، اللللوع ادلدرةللللة، دلعغللللريات اجلللللنلتبعللللا  ح اليللللروت ت أةللللالي  العي للللري  تعللللر    -2
 .عوط تعليو األبمس، مسعوط تعليو األم، اوع احلي، زل  اعقامة، العحيي 

 : ةحدود الدراد -4

للعللام الدراةللي ، مبحاب للة تعللز ت اجلمهوريللة اليمنيللة، تاعيللر حللدود الدراةللة يفلللت طلبللة الثااويللة العامللة
 . ةاباا  عغريات ادلوضحة ت األهداح ووبق ادل، م 3004/  3003م والعام  3001/ 3001
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 :مصطلحات الدرادة -5

 :أداليب التفكري -5-1

(.  األةلللوب: طريالة مي للة ت العي للري، وهلو لليل قللدرة ل نلا طرياللة  21، 3004) ةلًتاربج يلرط -
مي لة اةعبدام الادرات اليت ؽلعل ها اليرد، والعمييز بلىل األةللوب والالدرة شليء حاةلو، بالالدرة تشلري 

 .ما ئا  شيبيها ػل  اليرد اليت  ية ييالب يشري إذل إذل مدط جودة اليرد ت إم ااية أداء شيء ما و األةلو 
أةلالي  العي لري ب هنلا رلمويفلة مل  ال لرت أو ااةلًتاتييبيات الي ريلة ( 30، 3004) حبي  ويعرح -

وذللك حيلال ملا يواجهلا  ،اليت ايفعاد اليرد يفلت أن يععام  طلا ملا ادلعلوملات ادلعاحلة لديلا يفل  ذاتلا أو بيئعلا
          م  مش  ت.                                                   

، وليل بالدرة، األةلوب ب اا طرياة مي لة ت العي ري نبيعربا( 21،  3004) أما خ ر ودةوقي -
 ب  يفلدة أةلالي  سلعليلة جلدا   واحدا   ول نا يوض  كييية اةعبدام الادرات اليت ظلل ها وهي ليس  أةلوبا  

بلىل   ؤمايالة لليل الالدرة ول ل  اللعحلا هلو تبيملا ، ت ثر يفلت تاييو أداء األبراد يفلت أاا ااتت يف  الادرة 
  .جهوهناأظلاط ه اء األبراد ما ادلهام أو ادلش  ت اليت يوا

ب هنا تلك اليروت بلىل األبلراد ت ( 10، 3004) ق امي ت (Messick,1976)مسيك ويعربها  -
بللراد ت طللرياعهو ت هنللا اثلل  اليللروت ادلوجللودة بللىل األإكمللا ،  والعي للري، والعبيلل ، والعلل كر، أةللالي  اعدراك

بغللض الن للر يفمللا إذا كللان ميللدر هلل ا ادلعلومللات هللو العللادل ، اليهللو واحليللظ والعحويلل  ومعاجلللة ادلعلومللات
 . ا يط باليرد أو اليرد ذاتا

، ال ريالللة الللليت يسلللعاب  طلللا اليلللرد اخللللربة ب هنلللا (Gregorc,1979,234)كري لللور  كملللا يعربهلللا   -
 ا  البلللاحثون أةللللوب العي لللري مرادبللل د  ويعللل، علللارل يلللدرلها ت سلزوالللا ادلعلللرتوبال، ويسللليبلها وؼلزهنلللا، وين مهلللا

                                                 .وألةلوب الععل  
ال ريالة الليت يي للها اليلرد ت حللا دلشل لة أو ): ب هنلا وت    ال راسل ال لليل لسلليأ اللدىي  ا  ظل  

بغلض الن لر يفملا ، احا أو بشلا ت مواجهة تلك ادلش لة أو ادلوقل بيًتت  يفلت ذلك مدط صل، موق  ما
 (.  كاء ب ريؽلعل ا م  قدرات يفالية أو ذ 

: هي الدرجة اليت ػليل  يفليهلا ال الل  ت   أاهل ك ل ت    ال راسل ال لليل لسلليأ اللدىي   ج ا يل  
مل  خل ل قياملا ( اللواقعي، كيلالالًت ، العحليللي، العمللي، ادلثلارل)ك  أةلوب مل  أةلالي  العي لري اخلمسلة 

بإيفادة ترتي  بارات اث  خ وات يعو م  خ ذلا ح  مش لة زللددة ت اخعبلار أةلالي  العي لري الل ي مت 
 ت بياا يفلت يفينة الدراةة احلالية .

 اإلطار النظري والدرادات السابقة:   -6

 الدرادات العربية: -6-1

 رة األةاةية لن رية ح ومة ال ات اليت بسرت أةالي  للللللللالي  ( أن3004) وقيلللللللر ودةلللللي كر خ  -
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هلي ااع اةلات خارجيلة دللا يلدور ت ، العي ري، تن لق م  أن أشل ال احل لو الليت ت هلر ب هنلا غلري مع ابالة
وبالعلارل ب شل ال احل وملة الليت اراهلا هلي ، بهلي اثل  ال لرت البديللة لعن ليو أب لار األبلراد، أذهان الشلعوب

بللاليرع العنييلل ي ينيلل  ( ق للائية، تشللريعية، تنيي يللة)تلل دي ثلل ث وهللائ   باحل ومللة تاريبللا  ، ا ألذهاانللامرايلل
و اليرع الا ائي إذا ما كاا  الاوااىل تني  وياي  ، ادلبادرات والسياةات والاوااىل اليت يسنها اليرع العشريعي

لللزم األبللراد أداء هلل ا الوهللائ  ت كلل لك ي  ،وإذا مللا كاالل  هنللاك ااعهاكللات ذللل ا الاللوااىل، بشلل   كللحي 
وح لو ، واذلرملي، ادلل لي)كما توجد أربعة أش ال حل ومة الل ات العاليلة وهلي ،  تي ريهو ويفملهو اخلاص

وؽليللل  إذل أن  ،دبوع ملل  داخللللاوالشللب  ذو األةللللوب ادلل لللي شللب  مسلللعا  ومللل( واليوضلللوي، األقليللة
، األةلللوب اذلرملي ذو تلدرج هرملي ت األهللداحيال  ت طرياللا حلل  ادلشل لة ، والشلب  ذو  يلدع شليئا  ا

بهللو ، للععايللد ملل  الشللب  ادلل للي وؽليلل  إذل أن ي للون أكثللر قبللوا  ، ويللدرك احلاجللة إذل نديللد األولويللات
أملا الشلب  ذو ، يرت  احلاجة إذل رؤية ادلش  ت م  زوايا مععددة حىت ػلدد األولويات بش   كحي 

مل  أهلداح يفديللدة  أالا ؼلعلل  يفنللا ب الا ؽليل  إذل أن ي لون مللدبويفا   األةللوب األقللي بهلو يشللبا اذلرملي إا
شللا ييعلللا أو ماللدار الوقل  ادلبيلل  ل لل   ا  للليل مع كللد ووهل، يفلللت أهنلا ذات أعليللة معسللاوية يلدركها غالبللا  

مباع يللات ملل  احلاجللات واألهللداح ويعبلل   مللا ي للون مللدبويفا   أمللا الشللب  اليوضللوي بهللو غالبللا  ، مهمللة
 غالبلا   وبهل، أالا يايلدا  طأي ا لام يلر  ويااوم، ؽلي  إذل ربض األا مة وبه، إذل ادلش  ت يفشوائيا   مدخ   
 جزاء سلعلية م  ادلش  ت واألب ار ب رياة مبع رة .أ ي ل 
يي لر  هوأاا إذا ما حاولنا البحلث يفل  األةلباب والعوامل  الليت جتعل  بع ل( 6433) األشولوي كر  -

يا   ت اليت تواجها أو تواجا رلعمعا ويي  إذل ادلسعويات اليت ترضب ةلوب ػلاق لا النيباح ت ح  ادلش
شلل  ييشللون ت  اءلنا دلاذا ينيب  ت احلياة كثلرير بإذا ما تس، اآلخر هوبع وترضي اآلخري ، ت حىل ييش  

 الدراةة والع ل كحي  ؟ ودلاذا ييش  أطباء ما مرضاهو ما أهنو كااوا شلعازي  ت كلياهتو ؟ ودلاذا ػلي 
بعللض ال لبللة ادلوهلللوبىل يفلللت العاللديرات األوذل ت الدراةلللة بينمللا يعسللرب تخلللرون مللنهو ؟ ةللنيبد أن تللللك  
بعض ادلعادات اليت ؽل   العوجا إليها م  خ ل بهو أةالي  العي ري الليت اشلك أهنلا مل  إبلرازات البيئلة 

 . اليت نيط باليرد من  طيولعا
هللروح ح للارية وثاابيللة  ة ال امنللة ا ؽل لل  أن تزدهللر ت( أن ال اقللة البشللري3000) السللرور ويللرط -

ن ال للروح إلعشلليبيا والعنشللئة ال للرورية، للل ا بللهنللا جاجللة إذل الًتبيللة ادلناةللبة اللليت تععمللد يفلللت اإيفايمللة، بلل  
كملا . م  العوام  اذلامة حليز ال ي  ادلوهوب لعنمية الرغبة ت الوكول إذل ال مال د  ااجعمايفية والبيئية تع

راد ت ظلللللو اللللل كاء إذل أن ااا لللل ت واحلريللللة ت اةللللعغ ل البيئللللة يلللل ثر بللللاط   (3006) ةللللليمان وأمحللللد يشلللري
 وادلواه . 

 ال راسلت األجنايل: -6-2
أن ال يل    Harrison & Bramson (1982)هاريسلون وبرمسلون  للللللللللللللدد أوضللللللل ا اليلللللوت ه -
  ةًتاتييبيات بع هر لدياحيث تنمو لديا ه ا اع، اتييبيات اليت ؽل نا ختزينهاةًت م  اع   يفددا  للللللللللللللللي عس
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  . خ ل مرحليت ادلراهاة والرشد كنماذج أةاةية ت حياتا
(. أن أثر البيئة يبدأ م  بدايلة ةل  ال يوللة األوذل  44، 6443) راشلاحلو  ت( وذكر )كاغان وموس -

لوالدي  ومسعواعلا الععليمي إذل حد كبري، والسب  هنا لليل وحىت ة  الرشد، ويرتبط ذلك مبسعوط ذكاء ا
                                                                                    . ، ب  بسب  قدرة الوالدي  يفلت إثراء قدرات العيوت العالي وتشيبيعهاوراثيا  
مثللل      يفللدة عغللريات للليت يسللعبدمها اليللرد تعلل ثر مب( أن أةللالي  العي للري ا3004) ةللًتاربج كمللا ي كللد -

 .( الثاابة، واجلنل، والعمر، وأةالي  ادلعاملة الو الدية، والععليو والعم )
أالا بإم لان ( 621 -621، 3002اذلويلدي ومجل ، )(ت 6434) اي رةلونوت ه ا اليدد يل كر  -

رات العاليللة للمععلمللىل، وذلللك ملل  خلل ل ادل ةسللة الًتبويللة ملل  خلل ل مواقلل  الللععلو والععللليو تنميللة الاللد
ال علل  ادلدرةللية، وأةللالي  العللدريل، وا للو العاللوصل، وخلللق بيئللة كلليية ومدرةللية مناةللبة، ويفليللا بللإن هلل ا 
الالللول يع لللم  إم اايلللة تنميلللة العي لللري مللل  خللل ل ادلنهلللاج الدراةلللي، ويفلللرب اليللليوح ادلبعليلللة، وت مجيلللا 

  ادلوضويفات الدراةية.                   
حيللث ههللرت ا ريللات جديللدة منهللا ا ريللة  ، عغلريتبل  إن الن للرة دليهللوم اللل كاء والاللدرات العاليللة قللد  -

لللل كاءات ادلععللددة اللليت يفللارض ملل  خ ذلللا وبشللدة ب للرة ادليهللوم ادلوحللد  ( (Gardner,1983كاراللدر 
أن هل ا  Kristen (1995) كرةعىل  باد بين  دراةة، رلمويفة م  ال كاءات انهيف لل كاء واةعبدم بدا  

كمللا أهنللا تسللايفدهو ت كللياغة ادلنللاهت و اةللعبدام ،  الن ريللة مييللدة للمعلمللىل ت تنميللة ذكللاءات ت ميلل هو
 . طرت العدريل اليت تلال احعياجاهتو وميوذلو واةععداداهتو ادلبعلية

أاللا ملل  خلل ل هلل ا ااجتللاا ؽل لل  تيللميو دليلل   Bowen et al (1997)بللاون وتخللرون ويلل كر  -
، ةًتاتييبيات تسايفدهو يفلت العحديد الواض  لألهداح الًتبويةإطو يفلت اةعبدام  دلسايفدة ط للمعلمىل

 . تنمية ال ات لديهويعزز و ، وي ش  يف  ت لعاهتو
، Hine & Hendircks(1996)هلللاي  وهنلللدري ل ومي لللر ةلللعرياربك  كملللا أوضللل  كللل  مللل  -

Meker (1996) ،Sternberg (1996). 
وذلللك ملل   ،خلللق مشلل  ت واقعيللة تاللوم يفلللت إغلللاد حلللول إبدايفيللة ذلللا)اجتللاا أن العللادل قللد بللدأ ي خلل  ب

   . خ ل أاش ة يفملية تععمد يفلت األداء اليعلي لألطيال
( يفل  6441) ت  حبي   Harrison & Newman (1982)هارةيون وايوم  وت ش  ا رية  -

كمللا أهنللا توضلل  مللا إذا  ،  لوكا اليعللليوطبيعللة اارتباطللات بينهللا وبللىل ةلل، أظلللاط العي للري اللليت يي لللها اليللرد
 ،وت بلىل األبللراد ت أظللاط العي للريظلللو اليلر  يلةكملا أهنللا تشلرح كيي،  كاال  هل ا األظلللاط ثابعلة أم قابللة للعغيللري

العواكل  لبنلاء )وقد كن  العي ري ت ه ا الن ريلة إذل  سلة أةلالي  يوضلحها العي لري الًتكيلال  ويع لم  
والع للا إذل ، والالدرة يفللت تركيل  األب لار ادلبعليلة، يفما ييعلا اآلخرون ااما  أب ار جديدة وأكيلة سلعلية 

وإتالان الوضلوح ، واللربط بلىل وجهلات الن لر الليت تبلدو مععارضلة، أب   وجهات الن ر اليت قد تعي  حلوا  
 . بيما يلي( واابع ارية وامع ك ادلهارات اليت توك  ل لك
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 وادلي  إذل العوجا ادلسعابلي ، ات ا ر سلعلية جتاا األشياءلللللللللوي  وجهللللللللت )  لللللللالعي ري ادلثارل: ت م -6
وتركيللز ااهعمللام يفلللت مللا هللو مييللد ، وااهعمللام باحعياجللات اليللرد ومللا هللو مييللد لللا، والعي للري ت األهللداح

األب لار وادلشلايفر  ويلعو بل ل أقيلت ملا ؽل ل  دلرايفلاة، وزلور ااهعمام هو الاليو ااجعمايفيلة، للناس وااعما
، اآلخري بلللللوادليللللل  للثالللللة ، كملللللا يع لللللم  ت لللللوي  معلللللام ت ويف قلللللات ميعوحلللللة،  وااايعلللللاات والعواطللللل 

 .ويفدم اعقبال يفلت ااادات ميعوحة اليراع(، مش  هتويفرض الناس ت  إذلوااةعمعاع 
ادلباشلللرة العحالللق شللللا هلللو كلللحي  أو خلللاط  بالنسلللبة للبلللربة الشبيلللية )العي لللري العمللللي: يع لللم   -3

والعيلللوت ت إغللللاد طلللرت جديلللدة لعمللل  األشلللياء بااةلللععااة بلللادلواد اخللللام ادلعاحلللة والللليت ت ، وحريلللة العيبريللل 
والبحث ، اهعمام بالعم  واجلواا  اعجرائيةاو ، ويع م  ك لك تناول ادلش  ت بش   تدرغلي، ادلعناول

 (.والاابلية للع ي ، يف  احل  السريا
، مواجهلللة ادلشللل  ت جللرص وب ريالللة منهيبيللة وااهعملللام بالعياكلللي ) للم  ي: ويعالعي للري العحليلللل -2

، ومجا أكرب قدر شل ل  مل  ادلعلوملات ملا يفلدم ت لوي  الن لرة الشلمولية، والعب يط جرص قب  اختاذ الارار
العالل شل، وإم اايللة العبللزي  وإم اايللة الاابليللة للعنبلل  ، وااهعمللام بالن ريللات والعن للري يفلللت حسللاب احلاللائق

  .(ت توضي  األشياء حىت ؽل   الوكول إذل اةعنعاجات ةهامواع، احل و يفلت األشياء ت إطار يفامو 
هي ما وأن األشياء احلاياية أو الواقعية ، اايفعماد يفلت ادل ح ة والعيبري )العي ري الواقعي: ويعين  -4

 .(طلربا ت حياتنا الشبيية مث  ما اشعر با والمسا واراا واشما
رية )هاريسون( أن ه ا األةالي  هي بئات أةاةية لل رت ادلييدة لإلحساس باآلخري  وقد أكدت ا 

، العي لري الًتكيلال اأةللوب ملاأهن( Harrison & Bramson (1982)هارةلون وبرامسلون ويل كر . والعلادل
ان عوجهللي العي للري العحليلللي والللواقعي بهمللا اأمللا أةلللوب، عوجللا قللوي ضلللو الايمللة والعي للري اللل ا الوادلثللارل ذو 

 . قوي وواض  ضلو احلاائق والعي ري الوهييي والش لي بش  
وقد أوضح  ه ا الن رية  أن اليروت ت السي رة النييية للمخ تسب  أو تنعت أو ت دي إذل بروت ت 

 . ي ت حاياية ت أةالي  العي ريوهو ما ي دي إذل تي، وت ادلدخ  إذل تناول ادلش  ت ،العي ري
ةلللًتاتييبيات إةلللي رة النيللل  األيسلللر إذل اةلللعبدام أن تللل دي ( 6433)ون وبرامسلللون ويعوقلللا هاريسللل

ةًتاتييبيات العي ري إي  األؽل  باد ت دي إذل اةعبدام أما ةي رة الن، العي ري العحليلي والعي ري الواقعي
 . الًتكيال والعي ري ادلثارل

ليهللا إالن ريللة اللليت اةللعندت امسللون( وهللي إذل أن ا ريللة )هاريسللون وبر ( 3004) حبيلل  كمللا يشللري -
، الدراةة احلالية قد أوضح  أن )األةلوب الًتكيال( ي   ك ق  أةللوب مل  الناحيلة اااعشلارية بلىل األبلراد

 ت حلىل كلان األةللوب األكثلر ااعشلارا  ، أما األةلوب األكثر ااعشارية ت أوروبلا بهلو )األةللوب العحليللي(
                                       .  يع ءم ما ااعمعات الشرقية والعدي  ت مير هو )األةلوب ادلثارل( وهو ما 

 
 



 5102-العدد الثاني  -.............................المجمد الثالث عشر مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 11 

إةلللًتاتييبية : للميلللاهيو وهلللي بروالللر( األربلللا) ةللًتاتييبياتإبهلل ا وقلللد مت ربلللط أةلللالي  العي لللري اخلملللل 
                          . لت ادلغامرةالًتكيز يفإةًتاتييبية ، الًتكيز احل رإةًتاتييبية ، اااعااء الناج إةًتاتييبية ، اليح  الدقيق

تي لري قلائو يفللت ): أاا ؽل   ركد أةلالي  العي لري باألةلالي  العاليلة دون تاريخ() طا وتخرونوي كر 
العي للري )و( وبيللا يياللد كللاحبا الاللدرة يفلللت مواجهللة يفواملل  العاييللد الثاللات بللرؤط واضللحة، احللللول الوةللط

ويعملل  يفلللت ، مط يفلللت مجللا أشللعات ملل  ادلبللادئ وااجتاهللات وادليللاهيووياللوم هلل ا الللن، الاللائو يفلللت الًتقيللا
باي  الثاابة ت ااعما الواحد ملا قلد يًتتل  يفللت توقد ي هر اعييبة ، العولي  بينها دون ه و أو اةعيعاب

ويركللز يفلللت تيسللري ال للواهر بعواملل  خارجللة يفلل  ، العي للري اخلللرات)و( مللا يسللمت بادلراهاللة الي ريللة، اةللعمرارا
 .(وهو يسعند إذل يفل  ذاتية ت م  داخ  اليرد األشياء وال واهر، العي ري ادليعابيزياي)و( ععها وأةباطاطبي

بهللي ، (أن كلل  بللرد لديللا أةللالي  خاكللة ت إدراك ادلواقلل  واألشللياء 604، 3002) ق للاميوي كللد  -
دمة ت ااةلعيبابة دلثلل  ةلًتاتييبيات ادلسلعبيلدرك طلا األبلراد ادلوضللويفات واع ق ادلبعليلة اللليتائلتع لم  ال ر 
يفملية اعدراك م  العمليات العالية ادلعربيلة الليت يعحلدد يفللت أةاةلها أةللوب تن ليو  د  وتع، ه ا ادلدركات

ةواء كان تن يو تلك الع قات يلعو ت إطلار ا لرة  كليلة شلاملة ، الع قات ادلع منة ت موق  م  ادلواق 
دلنحلللت الللل ي يسلللعبدما اليلللرد ت تن للليو الع قلللات ومعاجللللة وا .أو ت إطلللار ا لللرة نليليلللة، لعناكلللر ادلوقللل 

 . ادلعلومات يفلت مدط واةا ت حاات سلعلية يسمت أةلوبا  
أةالي  العي ري ادلي لة للدط يفينلة م والة ح تعر  اليت هدب  إذل ( 6441)وتوكل  دراةة حبي   -
وتوكل  إذل وجود بروت  ،لعربيةم  أيف اء هيئة العدريل ت إحدط يفشرة كلية جبمهورية مير ا 360م  

وكل لك وجلود اتيلات ت بعلض األةلالي  ، ت أةالي  العي ري للدط أيف لاء هيئلة العلدريل وبلق العبيل 
وأن بروبي  العي ري السلائد للدط أةلات ة اجلامعلة ، ووجود اخع ح ت أةالي  أخرط، بىل ال كور واعااث

  . والعي ري ادلثارل لدط اعااث، دط ال كورب ان العي ري العحليلي ل، هو العي ري أحادي البعد
اليت هدب  إذل ال ش  يف  اخليائ  البنائية لعي ري ادلعلمىل وادلعلمات، ( 6441)ودراةة حبي   -

، واألزهري، واخلاص، ومعلمة ت مراح  الععليو ادلبعلية بالععليو األمريي معلما   110يفلت يفينة م واة م  
األةللالي  ختعللل  بللاخع ح ادل هلل  والعبيلل  ومسللعوط اخلللربة وادلرحلللة  منهللا أنيفللدة اعللائت  وتوكللل  إذل

كمللا وجللدت أاللا ا توجللد بللروت بللىل ادلعلمللىل وادلعلمللات ت كلل  ملل  العي للري ثنللائي ،  الدراةللية واللوع الععللليو
و إذل أن بروبي  العي ري السائد لدط يفينة ادلعلمات وادلعلمىل ه وتوكل  أي ا  ، البعد والعي ري ث ثي البعد

 .ا العي ري العحليلي لدط العينعىلواحع  العي ري ادلثارل ادلرتبة األوذل ويلي، العي ري أحادي البعد
( هللدب  إذل ال شلل  يفلل  الع قللة بللىل بعللض أةللالي  العي للري لللدط 6434)كلل لك دراةللة قاةللو  -

طلبلللة ( مللل  400)ويفلللدد مللل  ادلعغلللريات الشبيلللية وااجعمايفيلللة وت واللل  العينلللة مللل    ،الشلللباب اجللللامعي
، واةللعبدم  الدراةللة مايللاس هاريسللون برامسللون ألةللالي  العي للري، ال ليللات ادلبعليللة جبامعللة يفللىل  للل
ن ال البللات تيلوق  يفللت ال لبلة ت كلل  إ: منهلايفلدة علائت اوتوكللل  إذل ، مايلاس كاتل  لسلمات الشبيلية
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ادلبعليلللة ت أةللللوب كملللا وجلللدت بللروت داللللة بلللىل طلل ب ال ليلللات ،  ملل  العي لللري ادلثلللارل والعي للري الًتكيلللال
 . العي ري

أن ترتيلل  أةللالي  العي للري اخلمسللة ت أمري للا حسلل  النسلل  اللليت حللاز إذل ( 3001ويشللري حبيلل  )
 مث 5345 يليهلا اللواقعي 21 العحليللي مث 225ادلثارل ): جاءت مرتبة يفلت النحو العارل أةلوبيها ك  ليف

: ةللالي  اخلمسللة حسلل  اسللبها كمللا يللليوت ميللر جللاء ترتيلل  األ، (5665 ويليهللا الًتكيللال30العملللي 
وت ليبيللللا جللللاء ( 515 ويليللللا الًتكيللللال 52 مث العملللللي 62يليهللللا الللللواقعي  5235 مث العحليلللللي 44 ادلثللللارل)

5 ويليللا الللواقعي 31مث ادلثللارل  345العملللي ): ترتيلل  األةللالي  اخلمسللة حسلل  اسللبها يفلللت النحللو العللارل
 .5(52 ويليا الًتكيال 36 العحليلي مث 345

كوهنللا تعلل ثر وتلل ثر ت مسللار ،  يع لل  شلللا ةللبق أن أةللالي  العي للري نعلل  م االلة كبللرية ت ادليللدان الًتبللوي
أن األةللوب اللل ي يسلل ا اليللرد يفنللد مواجهعلا مشلل لة ملا يعوقلل  يفليللا  كمللا،  حيلاة اليللرد العلميلة والعمليللة

ود باليائلدة يفللت ااعملا ويعل، والوكلول إذل النعلائت الل ي نالق طموحاتلا وطموحلات رلعمعلا ،مدط صلاحا
وتللك األةلالي  وتنويفهلا ي عسلبها ، اوأةلاليب وه ا ل  يعل تت إا باعدللام مبهلارات العي لري ادلبعليلة، وت ورا

للل ا ةللع  ، وادلدرةللة، وااعمللا، اليللرد ملل  خلل ل مللا تعللاح لللا ملل  بللرص العللدري  واخلللربة ملل  خلل ل األةللرة
ري لللدط طلبللة الثااويللة العامللة دلعربللة مللا إذا كللان ال لبللة ؽلعل للون الدراةللة احلاليللة إذل اةللعاراء أةللالي  العي لل

ذل ا ريللة برامسللون وهاريسللون اللليت إواللليت اةللعندت  ،العنللوع ت تلللك األةللالي  اللليت تناولعهللا الدراةللة احلاليللة
عالة ومجيعها أةالي  ب( والًتكيال والعحليلي والواقعي، والعملي، ادلثارل)تناول   سة أةالي  للعي ري وهي 

ملا حولل  الدراةلة ك،  ملا موقل  تخلر ءم ما موق  ما بيملا ا يلعيع ءم منها أةلوب ومهمة إا أن ك  
لبيئيللة أم أهنللا ةللائدة للللدط مللا إذا كاالل  تلللك األةللالي  ةلللعبعل  بللاخع ح ادللل ثرات ا حتعللر  إذل احلاليللة 
 .اجلميا
 : فروض الدرادة -7

 :يةتالساباة مت كياغة اليروض اآلات ط ع يفلت اعطار الن ري والدراةم  خ ل اا
، للدط طلبلة ايسلها األداة  ااعما ادليري والليال يفلتيعيق ترتي  األةالي  اخلمسة ما ترتيبها ت -6

 م والعلامىل3004والعلام  3001الثااوية العامة ت زلاب ة تعز باجلمهورية اليمنية لدط يفينيت الدراةة للعام 
 .(مرتبة م  األيفلت إذل األدسلمعا  
 دلعغلري ادلسلعوط الععليملي للألب  للدط طلبلة الثااويلة العاملة ت تبعا  وجود بروت ت أةالي  العي ري  -3

 .زلاب ة تعز باجلمهورية اليمنية
دلعغللري ادلسللعوط الععليمللي لللألم  لللدط طلبللة الثااويللة العامللة ت  تبعللا  وجللود بللروت ت أةللالي  العي للري  -2

 زلاب ة تعز باجلمهورية اليمنية.
 إااث(.، ذكور)دلعغري النوع تبعا  بروت ت أةالي  العي ري وجود  -4
 أديب (.، يفلمي)دلعغري العبي تبعا  وجود بروت ت أةالي  العي ري  -1
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 .( خاص، ح ومي)دلعغري اوع ادلدرةة تبعا  وجود بروت ت أةالي  العي ري  -1
 .منبيض(، يفارل)دلعغري مسعوط العحيي  تبعا  وجود بروت ت أةالي  العي ري  -2
 .(ري ، مدينة)دلعغري زل  اعقامة تبعا  وجود بروت ت أةالي  العي ري  -3
 .(حديث، شعال)دلعغري اوع احلي تبعا  وجود بروت ت أةالي  العي ري  -4
  :إجراءات الدرادة -8
  :أدوات الدرادة -8-1

 : : اةعمارة مجا معلومات يف  ال لبة م  إيفداد الباحثةاألداة األوىل
( ومت تانينا يفلت البيئة 6442)الباحثة يفام  ا أيفدهتيتجعمايفي ااقعيادي الثاات الادلسعوط اا ةاةعبياا

م  يفدد كبري م  األةات ة اخلرباء ادلعبييىل ت كلية الًتبية جبامعلة أةليوط جبمهوريلة  االيمنية ومت ن يمه
 (.6444) ت السياغي يفلت البيئة اليمنية اوثباهت اكدقه مير العربية، كما مت اةعبراج

 : (6430) اخعبار أةالي  العي ري م  إيفداد برامسون وتخرون: داة الاانيةاأل
حيلث ، وملا يعبعهلا مل  يفبلاراتكابلة قلام  بًتمجلة ادلواقل    إذ( 3004) حبي أيفدا يفلت البيئة ادليرية  

وذلللك بواقللا ، ملل  ادلواقلل  اليوميللة اللليت تواجللا اليللرد  ا  موقيلل 63يفبللارة موزيفللة يفلللت  40يع للون ادلايللاس ملل  
حيث يعرب ك  ح  يف  أحد أةلالي  ، ل لك ادلوق  ح    ااث  ك  يفبارة منه، ل يفبارات ل   موق  

ةللًتاتييبيات اويالليل ااخعبللار  سللة أةللالي  أةاةللية للعي للري أو ، العي للري اخلمسللة اللليت يايسللها ااخعبللار
كما أهنا تن وي يفلت  ،وااعشارا   وه ا األةالي  أكثر يفماا  ، البحث يف  حلول ادلش  ت اليت تواجا اليرد

واألةللوب ، واألةللوب العمللي، واألةللوب ادلثلارل، األةللوب ال ملي): أةل بلسليية وايسلية يفريالة وهلي
،ويهدح ادلاياس إذل زلاولة قياس أةلوب العي ري السائد وادلي   لدط اليرد ( واألةلوب الواقعي، العملي

ر ال مي دلدط تي ي  األبلراد ومليلهو اةلعبدام وذلك م  خ ل العادي، ت مواجهة مواق  احلياة اليومية
 .لي  العي ري اليت يايسها ادلاياسأحد أةا
 :  تىييف االقلالر ع   الايمل الي نيل -8-2
 :الصدق -
ملحق( ت ه ا النلوع مل  اليلدت مت يفلرض ادلايلاس يفللت صدق احملكمني )الظاهري(**)  -1

وقلد ، هلو حلول ملدط وضلوح العبلارات ومناةلبعها( م  ا  مىل ادلعبييىل ت يفلو اللنيل عبلداء ترائ1)
بادلايللاس كمللا ةللبق قللد مت تانينللا ت يفللدد ملل  البلللدان ، حللازت مجيللا الياللرات يفلللت اتيللات مجيللا ا  مللىل

علا وبل لك وجلد أن ادلايلاس يعم، العربية اليت تشًتك ما البيئة اليمنية ت كثري مل  اخليلائ  اةليما اللغويلة
 .ريبدرجة يفالية م  اليدت ال اه

 .مىل ت اخعبار أةالي  العي ريأمساء اخلرباء ا  
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 جامعة تعز .، كلية اآلداب،  أةعاذ يفلو النيل، ** أ.د /قبي  كودي -6
 .جامعة كنعاء، كلية اآلداب،  أةعاذ يفلو النيل ادلشارك، ** أ.د /يفلي ال ارت -3
 .تعز جامعة، كلية الًتبية،  أةعاذ يفلو النيل الًتبوي ادلسايفد، ** د /حيدر الع ار -2
 .جامعة تعز، كلية الًتبية،  أةعاذ يفلو النيل الًتبوي ادلسايفد، ليلت كرصل** د / -4
 .جامعة تعز، كلية الًتبية،  **د/ كادت الشمريي /أةعاذ يفلو النيل الًتبوي -1
 : يف الدرادة احلالية (البناء)صدق االتساق الداخلي  -2

وكاالل  النعللائت  ، اخلمسللة األةللالي اةللعبراج هلل ا النللوع ملل  اليللدت مت إغلللاد معللام ت اارتبللاط بللىل
 :العارل( 6)يفلت النحو ادلبىل ت اجلدول 

 (  1ج ول )
   ل الت االرتالط  ين لسلليأ اللدىي  ال  لل  ع   ضهل

 واقعي نليلي يفملي مثارل تركيال معام ت اارتباط
 **-0,342 **-0,242 *-0,60 **-0,303   6 تركيال
 **-0,323 **-0,646 **-0,202 6     مثارل
 **-0,616 **-0,323 6   يفملي
 *-0,66 6       نليلي
 6        واقعي
    0.01* دالة يفند مسعوط    0.06دالة يفند مسعوط  -**

  ول نهللا ضللعيية جللدا  0,06( أن هنللاك يف قللة ارتباطيللا ةللالبة دالللة يفنللد مسللعوط 6يع لل  ملل  اجلللدول )
( وبىل )العحليلي واللواقعي(  أةلويب العي ري )الًتكيال والعمليوبىل، بيما بينهابىل أةالي  العي ري اخلمسة 

، وه ا اارتباطات السالبة تشلري إذل أالا كلملا ارتيلا مسلعوط أحلدعلا يلنبيض اآلخلر. 0,01يفند مسعوط 
 .   أةلوب مسعا  يف  اآلخرب، ن األةالي  معمايزةأل، وه ا النعائت ت كد كدت ااخعبار

  : الابات -
وطالبة مت اةعبراج  معام  اارتباط ب رياة أليا  ببلل  معامل   ( طال 300خعبار يفلت )د ت بيق اابع

وبعلد العيللحي  بسلبريمان وبللراون بللل   0.014وبللل  معامل  اارتبللاط بالعيبزئلة النيلليية ، 0.030اارتبلاط 
 .وب لك مت  الع كد م  أن ااخعبار كاحل للع بيق ت البيئة اليمنية   0.023معام  اارتباط 

 :رادةعينة الد -8-3
، احل وميلة واخلاكلة، ىل والبنلاتنلمت اخعيار العينة م  طلبلة الثااويلة العاملة مبحاب لة تعلز مل  ملدارس الب 

ويفلللت النحللو ادلوضلل  ت اجلللدول  ، بال رياللة العشللوائية، وملل  الريلل  وادلدينللة وملل  األحيللاء احلديثللة والشللعبية
 العارل: ( 3)
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 ( 2)ج ول 
 د ال ينل  لأ  لغي ات ال راسللع اد ل  ا

حي  ري  مدينة أديب يفلمي خاص ح ومي بنات بنىل العام
 حديث

حي 
 اعمجارل قدصل

3001 360 301 331 620 202 604 242 14 314 613 461 
3004 620 331 233 633 224 662 244 602 623 263 411 
 323 420 403 621 141 331 141 303 114 443 230 ن االعام
 األداليب اإلحصائية: -8-4
  ،للوكول إذل اعائت الدراةة احلالية مت اةعبراج معلام ت اارتبلاط بلىل أةلالي  العي لري ليلدت البنلاء 

كملا مت اةلعبدام نليل  العبلاي  األحلادي ،  كما مت اةعبراج النس  ادلئوية دلعربة ترتي  األةالي  اخلمسلة 
( ت)ومت حساب ادلعوة ات وااضلرابات ادلعياريلة وقيملة ، اةةدلعربة اليروت بىل األةالي  ت معغريات الدر 

ادلبلىل ت اجللزء  ويفللت النحلو العلارل، وك لك عغلاد اليلروت ت ادلعغلريات، واخعبار شيييا دلعربة اجتاا اليروت 
 .اخلاص بالنعائت

 : النتائج وتفسريها -9
معللللا  م والعللللامىل 3003/3004و العللللام الدراةللللي  3004/3001اعللللائت طلبللللة العللللام الدراةللللي : أوا 

ويفللت النحلو العلارل ادلبللىل  ،حيلث مت اةلعبراج اعائيبهلا بالنسلبة لًتتيلل  األةلالي  مل  حيلث العي لي  باللط
 : ت اعييبة اليرض األول

 ااعملللا أالللا )يعيلللق ترتيللل  األةلللالي  اخلمسلللة ملللا ترتيبهلللا ت: اعييبلللة اليلللرض األول الللل ي يلللن  يفللللت 
مرتبة م  معا  م والعامىل 3004والعام  3001لدط يفينيت الدراةة للعام سها اياألداة   ادليري والليال يفلت
وللعحاللق ملل  اليللرض احلللارل مت حسللاب النسل  ادلئويللة  وكمللا هللي موضللحة ت اجلللداول  ( األيفللت إذل األدسل

 : العالية
 ( 3)ج ول 

  تال  ن األع    ل  األدا    ل  وال ل ين  2009وال لا  2005ت تيأ لسلليأ اللدىي  ل و ل  اد ال ينل ل  لا 
 . لأ النلأ ال مفظل

 أةللللللللللالي  العي ري والنس  ادلئوية العام الدراةي ---البيااات  
 م  3004/ 3001 اليمين

 العدد
 العملي
461 

 الواقعي
461 

 الًتكيال
461 

 العحليلي
461 

 ادلثارل
461 

 645 305 305 305 365 النس  ادلئوية
 م 3003/  3004 اليمين

 العدد
 العملي
411 

 الًتكيال
411 

 الواقعي
411 

 العحليلي
411 

 ادلثارل
411 

 645 305 305 305 365 النس  ادلئوية
 ادلثارل العحليلي الواقعي الًتكيال العملي معا3004و  3001 اليمين
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 323 323 323 323 323 العدد
 645 305 305 305 365 النس  ادلئوية

يفللت إذل األدسل ةالي  جاءت مرتبة مل  حيلث الشلعبية والشليوع ومل  األأن األ( 3)يع   م  اجلدول 
 : يفلت النحو اآل

وهلل ا  ،والعللامىل معللا    3004و العللام 3001ن األةلللوب العملللي جللاء ت ادلرتبللة األوذل ت العللام إ -6
األةللوب ادلرتبلة حعل  بيهلا هل ا ااعملا الليلال وت أمري لا  الليت النعييبة ا تعيلق ملا اعلائت ااعملا ادليلري وا

 الرابعة .
وهل ا النعييبلة ، وت العامىل معا   3004و 3001واألةلوب الًتكيال جاء ت ادلرتبة الثااية ت العام   -3

اللل ي احعلل  بيهللا هلل ا األةلللوب ادلرتبللة ، مللا اعللائت ااعمللا ادليللري وااعمللا الليللال واألمري للي ا تعيللق أي للا  
 اخلامسة .

وتعيلق هل ا  ،معلا  والعلامىل  3004والعام  3001رتبة الثالثة ت العام وجاء األةلوب الواقعي ت ادل  -2
وت ااعمللا ، النعييبلة مللا اعللائت ااعمللا ادليللري واألمري للي اللل ي احعلل  لللديهما هلل ا األةلللوب ادلرتبللة الثالثللة

 الليال جاء ت ادلرتبة الثالثة .
وتعيلق  ،معلا  وت العلامىل  3004علام وال 3001وجاء األةلوب العحليلي ت ادلرتبة الرابعة ت العام   -4

وا تعيلق ت هل ا األةللوب ملا  ،اعائت األةلوب العحليلي ما اعائت ااعما الليال حيث احع  ادلرتبة الرابعة
واألةلوب ادلثلارل جلاء ت ادلرتبلة اخلامسلة ، اعائت ااعما ادليري ال ي احع  بيا ه ا األةلوب ادلرتبة الثااية

وه ا النعييبة ا تعيق ما اعائت ااعما ادليري وااعملا ، والعامىل معا   3004و 3001واألخرية ت يفامي 
 .الثااية ت ليبيا واليت احع  بيهما األةلوب ادلثارل ادلرتبة األوذل واحع  ادلرتبة  ،األمري ي

 ل بًتتللىل ت ااعمللا اليمللين خللت ترتيبهللا وهلل ا النعللائت تشللري إذل أن األةللالي  اخلمسللة ثابعللة ودل تعغللري 
اا دل تعحاق كحة اليرض األول إوط ا النعائت ب، شلا ي كد يفلت أهنا ةائدة وثابعة، زمنيعىل بينها أربعة أيفوام

 إا ت أةلوب واحد وهو األةلوب الواقعي  .
وقلد يرجلا إذل تل ثري ، ن وادلعلملات ت العلدريلو وقد ترجا ه ا النعائت إذل األةالي  اليت يعبعها ادلعلمل 
كمللا تشللري النسلل  إذل تاللارب بيهللا ،  وقللد ترجللا إذل اليلسللية العامللة للميبعمللا، ي  األةللرة ت العي للريأةللال

بالنسبة للعينة ت ااعما اليمين مااراة بنس  ااعما ادليري والليلال ،شللا يشلري إذل أالا ا توجلد تي لي ت 
تي ي  قلوي  احديد أةلوب ي ون ذدون الوجهة اليحيحة لعوأهنو ييعا ،قوية لدط أبراد العينة ت العامىل

لللت الع للل شللل  يسللعبدمون بئللة ملل  يف، ثري قللوي للشبيللية ذوي العي للي ت الاويللة لللديهو تلل نإ ،لللديهو
وه ا يعين أهنو يسعبدمون األةالي  اليت تععمد يفلت ملا  ،ةًتاتييبيات وأةالي  العي ري بيورة معااربةاع

د والعب ليط والسلري ت خ لوات يفديلدة للوكلول إذل ويبععلدون يفل  األةلالي  الليت تع لل  اجلهل، هو معاح
شلللا يشللري إذل أن بروبيلل  ، احللل  ادلناةلل  ل بيعللة ادلشلل  ت اللليت قللد تللواجههو ت حيللاهتو العلميللة والعمليللة

شلللا يع لللل  ، وهلل ا يعللين أاللا ت للع  لللديهو الاابليللة للعمييللز ،العي للري السللائد لللديهو هللو العي للري ادلسلل  
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لي  العي ري وتي ي هتا حس  ما تع لبا طبيعة ادلش  ت اليت قد تلواجههو ت العدخ  العدريال يفلت أةا
 حياهتو العلمية والعملية.

اعييبة : م باط وهي يفلت النحو العارل3003/3004اعائت اليروض العالية خاكة ب لبة العام الدراةي 
ادلسعوط الععليمي لألب لدط دلعغري   تبعا  وجود بروت ت أةالي  العي ري ): اليرض الثاشل ال ي ين  يفلت

طلبة الثااوية العامة ت زلاب ة تعز باجلمهورية اليمنية( وللعحاق م  كحة اليرض احلارل مت اةعبدام نلي  
دلعغلري مسلعوط تبعلا  وأههرت النعائت  وجود بلروت ت األةللوب الًتكيلال واألةللوب ادلثلارل ، العباي  األحادي

 .عارل اجتاا ه ا اليروتال( 4)وةيوض  اجلدول، تعليو األب
 (4)ج ول 

 الل   ت  يا اللالظن األ لدي  ي الد وق  للنلال ألس ف  اللدىي  الل كياي ولس ف  اللدىي  ال مللي 
 ل لغي  ت  يا األ تا ل  

معوة ات  د.ح رلموع ادلربعات ميدر العباي  األةلوب ادلعغري
 الدالة ح ادلربعات

مسعوط 
تعليو 
 األب

 الًتكيال
 اامويفاتبىل 

 داخ  اامويفات
 ااموع

444,463 
61164,134 
61664,102 

1 
444 
411 

32,230 
24,233 

3,241 0,032 

مسعوط 
تعليو 
 األب

 ادلثارل
 بىل اامويفات

 داخ  اامويفات
 ااموع

423,314 
62630,426 
62144,234 

1 
444 
411 

24,360 
23,626 

3,042 0,012 

 العارل:( 1)اخعبار شيييا وكاا  النعائت يفلت النحو ادلبىل ت اجلدول  ودلعربة اجتاا اليروت مت اةعبدام
 الل   اقلالر بيدي  ل  تلرالت الا  ظل  ي  للفظلت اللدىي  وال لغي ات اللي وج    وق  يهل ( 5)ج ول 

 األكرب األكغر الدالة ااضلراح معوة ات (J)ادلسعوط (I)ادلسعوط األةلوب ادلعغري
تعللللللللللللللللللليو 

 األب
 أمي كيالالًت 

 إيفدادي*
 إيفدادي
 أمي

-3,364 
3,364 

6,666 
6,666 

0,04 
0,04 

-3,42 
0,034 

6,36 
4,24* 

 إيفدادي* الًتكيال
 دبلوم

 دبلوم
 إيفدادي

3,123 
-3,123 

6,666 
6,331 

0,021 
0,021 

0,611 
-4,43 

4,434* 
-0,61 

 ثااوي* الًتكيال
 جامعي

 جامعي
 ثااوي

3,243 
-3,243 

0,431 
0,431 

0,06 
0,06 

0,123 
-4,36 

4,363* 
-0,12 

 جامعي الًتكيال
 إيفدادي*

 إيفدادي
 جامعي

-3,344 
3,344 

0,414 
0,414 

0,002 
0,002 

-4,23 
0,413 

-0,41 
4,230* 

 بوت جامعي الًتكيال
 إيفدادي*

 إيفدادي
 بوت جامعي

-3,223 
3,223 

6,066 
0,066 

0,036 
0,036 

-4,23 
0,210 

-0,21 
4,231* 

تعللللللللللللللللللليو 
 األب

 داديإيف ادلثارل
 جامعي*

 جامعي
 إيفدادي

-3,212 
3,212 

0,444 
3,212 

0,001 
0,001 

-4,23 
0,242 

-0,24 
4,233* 

 إيفدادي ادلثارل
 بوت جامعي*

 بوت جامعي
 إيفدادي

-2,64 
2,646 

6,014 
6,014 

0,002 
0,002 

-1,32 
6,604 

-6,60 
1,323* 
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دلعغللري تعللليو تبعللا  وط اعيفللدادي أن اليللروت ت ادلسللعوط الًتكيللال ليللاحل ادلسللع( ، 1)يع لل  ملل  اجلللدول 
 وأي ا   ،يفما ييعلا اآلخرون وه ا األةلوب يع م  العواك  لبناء أب ار جديدة وأكيلة سلعلية ااما  ، األب

وامللع ك ادلهللارات اللليت توكلل  ، اابع اريللةاحللللول وإتاللان الوضللوح و ، الاللدرة يفلللت تركيلل  األب للار ادلبعليللة
اء ت وارتيايفها لدط أبناء ذوي ادلسعوط اعيفدادي إذل أن اآلب ،بة ب ريةوقد يرجا ذلك إذل أن ادلوه، ل لك

كم لل  ذلل ا اجلواال    ا  يعملون ت اااات ادلهنية اليت تع لل  موهبلة وابع لار  ادلسعوط اعيفدادي وما دواا
ن أل أةلللوب العي للري توهلل ا قللد يلل ثر ، واأليفمللال اليدويللة وادلهنيللة بشلل   يفللام، خاكللة لللدط ادلي للااي يىل

وجاءت اليلروت ، األبناء يسعاون أةالي  تي ريهو م  تبائهو وا ي ىل طو م  ال بار ادلهمىل بالنسبة ذلو
وهل ا م شلرات يفللت ، وهلي اعييبلة من ايلة، ت األةلوب ادلثارل ليلاحل ادلسلعوط اجللامعي وملا بلوت اجللامعي
ووضلا ، وجهلات الن لر والعب ليط للمسلعاب  أاا كلما ارتيا مسعوط الععليو زاد االعزام بادلث  والايو وتاب 

الد نالق جلزء مل  وطل ا النعييبلة ب، خلإوادلن ق واحلوار ......، وااهعمام با ايا وعلوم اآلخري ، األهداح
 .كحة اليرض احلارل

دلعغللري  ادلسلللعوط  تبعللا  )أالللا توجللد بللروت ت أةللالي  العي للري : اعييبللة اليللرض الثالللث اللل ي يللن  يفلللت
 .زلاب ة تعز باجلمهورية اليمنية( لدط طلبة الثااوية العامة تالععليمي لألم 

وأههلللرت النعلللائت أالللا  ،األحلللادي وللعحالللق مللل  كلللحة اعلللائت اليلللرض احللللارل مت اةلللعبدام نليللل  العبلللاي 
وهل ا م شلر يفللت أن تل ثري  ،دلعغلري مسلعوط تعلليو األمتبعلا  توجد بلروت داللة  ت أةلالي  العي لري اخلمسلة ا

ن األب ت ااعمللا ألوهللي اعييبللة من ايللة ، تلل ثري األم بالنسللبة اكعسللاب أةللالي  العي للري األب أيفلللت ملل 
كللون األب ت ،  األبنللاء اي طللاعللد ييتوهللو الاللدوة األوذل اللل ،اليمللين هللو اللل ي ياللود األةللرة ويلل ثر ت أبرادهللا

ادلبعليلللة حلللل  مع لللو األةلللر اليمنيلللة هلللو الللل ي يعمللل  وينبلللرط بالا لللايا الللليت تع لللل  اةلللعبدام األةلللالي  
 ،بللالاوااىل واألا مللة ت يفملللا ومعمسلل ا   بللإذا كللان األب مثاليللا  ، ادلشلل  ت وخت للي ادلواقلل  اللليت تللواجههو

 .نعييبة دل تعحاق كحة اليرض احلارلوط ا ال، ن األبناء يسريون يفلت هنيبا والع ل كحي إب
ذكلور، دلعغلري اجللنل  تبعلا   لي  العي لرياعييبة اليرض الرابا ال ي يلن  يفللت: )أالا توجلد بلروت ت أةلا

ت( وكملا هلو )إااث ( وللعحاق م  كحة اليرض احلارل مت  إغلاد ادلعوةل ات وااضلرابلات ادلعياريلة وقيملة 
 : ( العارل1موض  ت جدول )

  ( 6ج ول )
  ال  (، ذكفر)ل لغي  الجنس تا ل  الد وق  ي لسلليأ 

 الدالة ت()قيمة ح،د  ااضلراح ادلعوةط  يفدد األبراد  اجلنل األةالي  وادلعغريات
دال يفنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد  3،430 414 1،33 11،14  620 ذكور  تركيال

 1،23 12،01 331 إااث 0،06
داللللللللللللللللللللة يفنلللللللللللللللللللد  0,113 414 1,61 14,60 620 ذكور  مثارل

 1,31 13,44 331 إااث 0،06
 غري دال 0,240 414 1,34 11,13 620 ذكور يفملي
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 1,02 14,26 331 إااث
داللللللللللللللللللة يفنلللللللللللللللللد   3,14 414 1,31   14,60 620 ذكور نليلي

 1،31  13,44 331 إااث 0,06
 غري دال 6,204 414 1,61 14,61 620 ذكور  واقعي

 1,23 11,60 331 إااث
 ( ما يلي :1يع   م  اجلدول )

، العملللي ،ادلثللارل)أالا ليسلل  هنللاك بللروت بللىل اللل كور واعاللاث ت ث ثللة ملل  أةللالي  العي للري وهللي  -6
 .( الواقعي
بيما وجدت بلروت بينهلا ت أةللوبىل األول )األةللوب العحليللي( ليلاحل الل كور، وهل ا األةللوب   -3

والعب لليط جللرص قبلل  اختللاذ ، يع للم  مواجهللة ادلشلل  ت جللرص وب رياللة منهيبيللة وااهعمللام بالعياكللي 
دلسلللاعلة ت توضلللي  األشلللياء حلللىت ؽل للل  وا، ويي للل  ااةلللعارار، وإم اايلللة الاابليلللة للعنبللل  والعا ايلللة، الالللرار

وادلي  إذل أب ل  طريالة حلل  ادلشل لة ، والعملية العالية لديا هي العوجيا واعرشاد ،الوكول إذل اةعنعاجات
ون لللليو العالللل  ، والرجللللوع إذل األةللللباب، وادليلللل  إذل العب لللليط اجليللللد لألشللللياء مث العحاللللق منهللللا، ادلعروضللللة
واايفعملاد يفللت البحلث ، ذل الن ريلات ونلري الدقلةإحية يفلميلة وااةلعناد موضوع م  ااوالن رة لل، وادلن ق

وبهو مجيلا ادلعغلريات ا عمل  ت ثريهلا ت ادلوقل ، وقلد يرجلا ذللك إذل أن الل كور ، للعوك  إذل أب   طرياة
 ، ذ الالرارت اختلا، غالبلا  يفلت الع ل م  اعااث ال   يعسريف  ، يعسمون بالع شل والعا اية ت اختاذ الارار
 ،الللليت أجريللل  ت البيئلللة ادليلللرية يفللللت أةلللات ة اجلامعلللات( 6441)وهللل ا النعييبلللة تعيلللق ملللا دراةلللة حبيللل  

وتوكل  إذل أن اسبة ال كور أيفلت م  اعااث ت األةلوب العحليلي، وط ا النعييبة ناق جزء م  كحة 
 اليرض احلارل وهو وجود بروت ت أةلوب واحد باط .

والعمليلللة العاليلللة ت هللل ا النلللوع مللل  ،  )األةللللوب الًتكيلللال( ليلللاحل اعالللاثت كملللا وجلللدت بروقلللا   -2
واللربط بلىل ملا ، أب ل  ويع م  الربط بىل وجهات الن ر اليت قلد تعلي  حللوا  ، أةالي  العي ري هي الع م 

  وهل ا النعييبلة ختعلل، وزلاولة الوكول إذل أب ار جديلدة ختعلل  يفملا ييعللا اآلخلرون، منها يبدو مععارضا  
 حيللث وجللدت بروقللا  ، ( اللليت أجريلل  ت ميللر يفلللت ادلعلمللىل وادلعلمللات6441يفلل  اعللائت دراةللة حبيلل  )

وقد ترجا ه ا النعييبة إذل أن اعااث ت ااعما اليمين دل ييل  ، لديهو ت األةلوب ادلثارل لياحل اعااث
وح لللديه  للوكللول إذل أب لل  بعللد إذل مرحلللة ااةللعا لية العامللة ت العي للري واختللاذ الاللرار، مللا وجللود طملل

 . ايق ذلك النيباح ادلنشودحلع احللول شلا قد غلعله  ي خ ن بوجهات الن ر ادلبعلية
 العبي  دلعغريتبعا  أاا توجد بروت ت أةالي  العي ري ): ة اليرض اخلامل ال ي ين  يفلتلاعييب -4
ضلرابللات ادلعياريللة وقيمللة )ت( أديب ( وللعحاللق ملل  كللحة اليللرض احلللارل مت إغلللاد ادلعوةلل ات واا،  يفلمللي

 ( .2ويفلت النحو ادلوض  ت اجلداول )
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 (  7ج ول )
 (لد ي، ع  ي)ل لغي  لل ىص تا ل  الد وق  ي لسلليأ اللدىي  

 الدالة قيمة ت  ح،د ااضلراح ادلعوةط يفدد األبراد العبي  األةالي  وادلعغريات 
 لغري دا 6,40 414 2,06 12,23 224 يفلمي  تركيال

 2,44 14,31 662 أديب
 غري دال 6,24 414 1,02 13,11 224 يفلمي مثارل

 2,32 16,33 662 أديب
 غري دال 0,61 414 1,33 11,14 224 يفلمي يفملي

 1,23 11,14 662 أديب
 غري دال 0,12 414 1,24 12,43 224 يفلمي نليلي

 1,000 13,41 662 أديب
 0,01نديفدال  6,36 414 1,20 14,42 224 يفلمي واقعي

 1,21 13,63 662 أديب
 ( ما يلي :2يع   م  اجلدول )

، الًتكيال)بروت ت أربعة أةالي  للعي ري بىل طلبة الاسو العلمي وطلبة الاسو األديب وهي ما م   -6
 العحليلي( .، العملي، ادلثارل
وهلل ا النللوع ملل  أةللالي  ، لملليت أةلللوب العي للري الللواقعي ليللاحل طلبللة الاسللو الع وجللدت بللروت -3

 ن احلاائق هي احلاائق .أوشعارا ، العي ري يععمد يفلت العي ري وادل ح ة
يفللللت أن اللللربامت الللليت تالللدمها ادللللدارس تيعالللد دلللل ثرات أو زللللددات تنميلللة  وهللل ا النعلللائت م شلللر واضللل 

اللليت دل األربعللة  ت األةللالي  ( 6441)وهلل ا النعللائت ختعللل  مللا اعللائت دراةللة حبيلل  ، أةللالي  العي للري
للعبيلل  تبعللا  بللروت ت كلل  أةللالي  العي للري وجللود حيللث أوضللح  دراةللة )حبيلل ( ،  هللر بللروت بيهللات

وشللا ي كلد أعليلة اليلروت حسل  العبيل  أن أةلات ة اجلامعلة الل ي  ، لدط أيف لاء هيئلة العلدريل باجلامعلة
 للللللري تاع لللللليها طبيعللللللة ت أةللللللالي  العي لميللللللة ت ااعمللللللا وجللللللدت لللللللديهو بللللللروتؽلثلللللللون أيفلللللللت شللللللرػلة يف

وه ا يسلعديفي ضلرورة إيفلادة الن لر ت اللربامت الدراةلية الليت تالدمها وزارة الًتبيلة والععلليو ت ، اخعياكاهتو
وخاكة ت إيفادة ت هي  ادلعلمىل ل ي يعم نوا م  العدريل مبا ػلالق ت هيل  ال لبلة ت رللال  ،اليم  ل  طا

دروس ب .ا يعيق ما طبيعة ادلش  ت الععليمية اليت تواجههوجس  م ،العنوع ت اةعبدام أةالي  العي ري
 م ءوال ريالة ادلسلعبدمة ت تلدريل اللغلة غلل  أن تللع ،غلل  أن ت لون مناةلبة للعبيل  الرياضليات ملث   

وه  ا ل مان أن يي  ال لبة إذل اكعساب األةالي  اليت توكلهو إذل النعائت اليت  ،ما طبيعة العبي 
ن طلبلة الاسلو العلملي أل ةللوب اللواقعي من الي جلدا  إا أن وجود بلروت ت األ، العاليةما قدراهتو  مء تع

وطلل ا النعييبللة دل تعحاللق كللحة ، يركللزون يفلللت العيبريلل  وادل ح للة واحلاللائق اللليت تع لبهللا طبيعللة ختييللهو
 .ليرض احلارل إا ت جزء واحد باطا

دلعغري  اوع ادلدرةة  تبعا  أةالي  العي ري اعييبة اليرض السادس وال ي ين  يفلت  )أاا توجد بروت ت 
 ح ومي، خاص (وللعحاق م  كحة اليرض احلارل مت إغلاد ادلعوة ات وااضلرابات ادلعيارية وقيمة )ت( 
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 (  .3وكما هو مبىل ت اجلداول )
 ( 8ج ول )

 قلص (،  ىف ي)لنف  ال  رسل تا ل  الد وق  ي لسلليأ اللدىي   
 الدالة قيمة ت  ح،د ااضلراح ادلعوةط يفددا ألبراد ع ادلدرةةاو  األةالي  وادلعغريات

 غري دال 0,33 414 2,62 14,62 233 ح ومي تركيال
 2,14 12,11 633 خاص

 غري دال 0,12 414 1,16 13,03 233 ح ومي مثارل
 1,46 13,14 633 خاص

 غري دال 6,63 414 1,12 11,32 233 ح ومي يفملي
 1,06 11,61 633 خاص

دالللللللة يفنللللللد  3,24 414 1,63  13,36 233 ح ومي نليلي
 1,46 14,21 633 خاص 0,06

 غري دال 0,20 414 1,10 14,21 233 ح ومي واقعي
 1,33 14,24 633 خاص

بروت بىل طلبة ادلدارس احل ومية وادلدارس اخلاكة  ت أربعة أةالي   ما م ( أاا 3يع   م  اجلدول )
ت أةللللوب واحلللد للعي لللري وهلللو  ادلثلللارل( بيملللا وجلللدت بلللروت، اللللواقعي، العمللللي، الًتكيلللال) وهلللي للعي لللري

وه ا النعييبة ت كد النعائت الساباة وهي أن األةالي  األكثر ، )األةلوب العحليلي( لياحل ادلدارس اخلاكة
يعللدون ملل    اللل ي ي للا   لبللة ادلللدارس اخلاكللة  أب ،وا ترجللا لعواملل  اقعيللادية ،ةللائدة لللدط اجلميللا شلليويفا  

وحي  األةلوب ادلثارل  ،ذوي ادلسعويات ااقعيادية العالية حيلوا ت األةلوب العملي يفلت أيفلت شعبية
ادلعلمللىل الل ي  هللو ت الغاللل  األةللوب السللائد قلد ي للون العلل ثري بيلا ملل  اآلبلاء و  كلل لك،  يفللت أقلل  شلعبية

اكة إذل األةلوب العحليلي لياحل طلبة ادلدارس اخل وقد يرجا اليرت ت ،طلبعهو تاألةالي   ون ه ازريفي
يلللرص الشللللا يعلللي  ، ت الغالللل  هلللو مللل  األةلللر ذات ادلسلللعوط ااقعيلللادي العلللارل ادللللدارس اخلاكلللةطلبلللة أن 

، أمللامهو بعنللوع الثاابللة ملل  خلل ل تللوبر إم االلات العنالل  والسللير ةللواء ت بللىل ا اب للات أو خللارج الللوط 
واحليللول يفلللت ادلعلومللات ملل  ميللادرها ، لعللاب اللليت تع للل  العي للري والعب لليطعللاح ذلللو اقعنللاء األي  وأي للا 
وهلللل ا ، وقللللد يرجللللا ذلللللك إذل أن ادللللدارس اخلاكللللة هتللللعو باألاشلللل ة أكثلللر ملللل  ادلللللدارس احل وميللللة، ادلبعليلللة

شللا ي كلد يفللت أن ، األةلوب قد حاز يفلت ثاشل مرتبة م  حيث العي ي  ت ااعما الغلريب وااعملا ادليلري
رض احلارل إا وط ا النعييبة دل تعحاق كحة الي، بيئة الغنية بادلثريات تنمي ه ا النوع م  أةالي  العي ريال

 .ت أةلوب واحد باط
 ري وبق معغري مسعوط ت أةالي  العي  أاا توجد بروت) ي ين  يفلت للللللللللللا والللللللرض السابللللة اليلللللللاعييب

عحاللق ملل  كللحة اليللرض احلللارل مت إغلللاد ادلعوةلل ات وااضلرابللات ادلعياريللة مللنبيض ( ولل، العحيللي   يفللال
  (. 4)وقيمة )ت( وكما هو موض  ت اجلدول 
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 ( 9ج ول )
  ن دض (، عللي)ل للفو الل ىيا تا ل  الد وق  ي لسلليأ اللدىي  

 الدالة قيمة ت  ح  ،د  ااضلراح ادلعوةط  يفدد األبراد مسعوط العحيي  األةالي 
 غري دال  6,26 414 2,31 12,34 326 يفال ركيالت

 1,01 14,31 631 منبيض
 غري دال 6,43 414 1,41 13,14 326 يفال مثارل

 1,24 16,10 631 منبيض
 غري دال  0,31 414 1,13 11,34 326 يفال يفملي

 1,12 11,24 631 منبيض
 غري دال  0,31 414 1,43 13,31 326 يفال نليلي

 1,01 12,24 631 بيضمن
 غري دال 6,02 414 1,23 14,42 326 يفال واقعي

 1,46 11,04 631 منبيض
بروت بىل ال لبة ادلعيوقىل وال لبلة منبي لي العحيلي  ت األةلالي   ما م ( أاا 4يع   م  اجلدول )

اليمنيلة دل هتلدح ت برارلهلا  وه ا النعييبة ت كد النعلائت السلاباة الليت أشلارت إذل أن البيئلة، اخلمسة للعي ري
ال لبللللة ادلعيللللوقىل دل ؼلعليللللوا يفلللل  منبي للللي العحيللللي  ت أةللللالي  ب، ادلبعليلللة إذل تنميللللة أةللللالي  العي للللري

وقللد يرجللا ذلللك إذل أن معيللار العيللوت أو ااطليلاض ت العحيللي  يععمللد يفلللت أةلللوب احليللظ وا  ،العي لري
شلللا يع للل  ضللرورة ، كللحيحا   يت غللل  توهييهللا توهييللا  يععمللد يفلللت العي للري والعمليللات العاليللة األخللرط اللل
وذللك مل  خل ل ،  لرةبأن تالدم لل لبلة منل  ال يوللة ادل إيفادة الن ر ت أةالي  الععليو واللربامت الليت غلل 

ويفم  تغ ية راجعلة لعللك احلللول ، ااهعمام ب ن تع م  مجيا الدروس مش  ت ي ل  م  العلمي  حلها
معهللا، وهلل ا النعييبللة  م ءومبللا يللع ،أثنللاء حلل  ادلشلل  تت ري ت أةللالي  العي للطللدح تدريبللا يفلللت العنللوع 

الليت غلل  أن  ،ت كد حييلة الايور ت العملية الععليمية ودور ادل ةسات الًتبوية ت الايام مبهامها ادل لوبة
ىل ل ي ي واوا قادة ااجح، تورل ااهعمام مببعل  جواا  شبيية ادلععلمىل مبا ي م  كا  شبيياهتو

 . وط ا النعييبة دل تعحاق كحة اليرض احلارل، وبناة اعمعاهتو وليل معاول هدم اعمعاهتو
دلعغلري م لان اعقاملة  أاا توجد بروت ت أةلالي  العي لري وبالا  )اعييبة اليرض الثام  وال ي ين  يفلت: 

عياريللة وقيملللة )ت( مدينللة (وللعحاق ملل  كللحة اليللرض احلللارل زل إغلللاد ادلعوةلل ات وااضلرابللات ادل،  ريلل 
 :العارل ( 60حو ادلبىل ت اجلدول )ويفلت الن

  (10)ج ول 
 رظف (،   ظنل)ل ىلن ا يل ل تا ل  الد وق  ي لسلليأ اللدىي  

 الدالة قيمة ت ح ،د ااضلراح ادلعوةط يفدد األبراد م ان اعقامة األةالي 
 غري دال 0,43 414 2,14 12,44 244 مدينة  الًتكيال

 1,33 14,46 602 ي ر  
دال يفنلللللد   3,26 414 1,62 16,40 244 مدينة ادلثارل
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 0,06 1,33 12,46 602 ري 
 غري دال 6,36 414 1,13 11,21 244 مدينة يفملي

 1,43 14,31 602 ري 
 غري دال 0,03 414 1,34 12,26 244 مدينة نليلي

 1,02 12,31 602 ري 
 غري دال 6,12 414 1,12 14,36 244 مدينة واقعي 

 1,42 12,13 602 ري 
، الًتكيلال)بلروت بلىل طلبلة الريل  وادلدينلة ت أربعلة أةلالي  وهلي:  ملا مل ( أالا 60ع   م  اجللدول )ي

ت أن الثاابلللة والعح لللر ت البيئلللة  أي لللا  وهللل ا النعييبلللة ت كلللد النعلللائت السلللاباة ( اللللواقعي، العحليللللي، العمللللي
شللا  ،ت العي ري هاايسبيبميعهو يسعبدمون األةالي   ،أية أثر يفلت أةلوب تي ري األبراد اليمنية دل تًتك

بىل طلبة الريل  وبلىل  0,06بيما وجدت بروت دالة يفند مسعوط ، يع ل  برامت خاكة ب ةالي  العي ري
اس ت الريل  ن النأل  ا اعييبة من اية أي ا  طلبة ادلدينة ت أةلوب واحد باط وهو )األةلوب ادلثارل(  وه

ازالوا زلاب ىل يفلت الايو وادلثل  أكثلر مل  ادلدينلة الليت طغل  بيهلا ادللادة يفللت الاليو وادلثل ، وهنلا ا بلد مل  
 ت ثي  العويفية حول أعلية العمسك بالايو وادلثل  كثوابل  م لوبلة ت كل  تعام تنلا ل لمان ت لور رلعمعاتنلا

ول لي ييهملوا أالا لليل ادلهلو ، دلثل  ت أذهلان األجيلالوذلك حىت ترتسو أعلية العمسك بالايو وا، عهاوهن 
 ا   لون مبنيليوإظللا الوكلول لألهلداح غلل  أن  ،لةالوكول إذل احللول السريعة والوكول لألهلداح ب يلة وةلي

 . نايق النيباح يفلت ادلدط الاري  والبعيدم  ليرد يعم   ايفلت أةل معينة حىت 
دلعغللري اللوع احلللي  تبعللا  جللد بللروت ت أةللالي  العي للري أاللا تو )اعييبللة اليللرض العاةللا واللل ي بللن  يفلللت 

ت( )شعال (  وللعحاق م  كحة اليرض احلارل مت إغللاد ادلعوةل ات وااضلرابلات ادلعياريلة وقيملة،  حديث
 .( 66)وكما هو مبىل ت اجلدول 

 ( 11ج ول )
 (ب اي،   ظث)ل لغي  اف  ال ي تا ل  الد وق  ي لسلليأ اللدىي  

 الدالة قيمة ت  ح  ،د ااضلراح ادلعوةط يفدد األبراد  احلياوع  األةالي 
 غري دال  0,46 414 2,34 12,22 314 حديث تركيال

 2,22 14,41 613 شعال
 غري دال  0,22 414 1,24 13,26 314 حديث مثارل

 1,13 13,02 613 شعال
 غري دال 0,61 414 1,12 11,14 314 حديث يفملي

 1,30 11,11 613 شعال
 غري دال  6,01 414 1,22 12,11 314 حديث نليلي

 1,03 13,33 613 شعال
 غري دال 0,11 414 1,14 14,16 314 حديث واقعي

 1,22 14,32 613 شعال
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ت أةلللللالي  العي لللللري اخلمسلللللة وبلللللق معغلللللري الللللوع احللللللي       بلللللروت ملللللا مللللل ( أالللللا 66اجللللللدول ) يع للللل  مللللل 
عييبة ت كد النعائت الساباة الليت أشلارت إذل أن األةلالي  ت البيئلة اليمنيلة ةلائدة وه ا الن( شعال، حديث)

 .دل تعحاق كحة اليرض احلارل أي ا  وط ا النعييبة ، بغض الن ر يف  ادلسعويات أو ال روح
م مللللللللا مع للللللللو اعللللللللائت الدراةللللللللة ت العللللللللام 3003/3004وقللللللللد اتيالللللللل  اعللللللللائت الدراةللللللللة  ت العللللللللام 

 (.3001 ،)السياغي . م3004/3001
 :االدتنتاجات  -11

ي كد يفلت أن  ما بيها ت مجيا ادلعغريات إا ت جواا  بسي ة ن األةالي  اخلمسة دل ت هر بروقا  إ -6
وهلل ا ، األةللالي  ةللائدة لللدط مجيللا أبللراد العينللة مببعللل  بيئللاهتو ومسللعوياهتو ااقعيللادية والثاابيللة والعلميللة

، وأن ادليللاهيو العامللة للميبعمللا معااربللة ت مجيللا الشللرائ  ،بللةيشللري إذل أن الثاابللة السللائدة ت ااعمللا معاار 
يشللري إذل ضللع  تلل ثري ادلدرةلللة وادل ةسللات اعيف ميللة ت تنميلللة تنللوع أةللالي  العي لللري لللدط أبللراد العينلللة و 

 العي ي  رغو أعليعا ت ااعما ادلسلو  .ت خاكة األةلوب ادلثارل ال ي احع  ادلرتبة األخرية 
ليلللللي اللللل ي يع للللم  مواجهللللة ادلشلللل  ت جللللرص وب رياللللة منهيبيللللة وااهعمللللام ن األةلللللوب العحإ -3

، وتي للي  ااةللعارار، وإم اايللة الاابليللة للعنبلل  والعا ايللة، والعب لليط جللرص قبلل  اختللاذ الاللرار، بالعياكللي 
العي ي   للدط  تلت ادلرتبة الرابعة م ت توضي  األشياء حىت ؽل   الوكول إذل اةعنعاجات حاز يفاةهواع

وهل ا قلد غلعل  الشلباب  ،م شر يفلت أن األجيال احلالية اي  للعسلرع ت اختلاذ الالراراتوه ا ، يفينة البحث
 .عود بال رر يفليهو ويفلت رلعمعاهتوينيبربون وراء أب ار ومبادئ هدامة ت

ويععاد ، يفينة البحث هو األةلوب العمليت ن أيفلت أةلوب حاز يفلت أيفلت شعبية لدط ال لبة إ -2
ا أوزان معساوية وادلهو واحلاائق والايو يفندهو ذل، األةلوب أن األشياء ندث ب رياة تدرغليةأكحاب ه ا 

وحريللللة العيبريللل  وااةللللععااة بلللاليرص ادلعاحللللة  ،يفللللت العيبربللللة الشبيلللية ادلباشلللرة النعييبلللة ايفعمللللادا   يفنلللدهو
، عللا ملاذا ايعل  تععملد يفللت مبلدأي ةلًتاتييبية ن هل ا اعإأي ، للوكول للح  السلريا الل ي يع ييلون معلا

بهو ، وييًتض ه اء األبراد يفدم وجود قوااىل للح و يفلت طبيعة ادلوق  ا يط با، واايفعماد يفلت ادلوق 
وقللد ترجللا هلل ا ، (ا اولللة واخل لل ) ول للنهو ييهمواللا وؼلربواللا وغلربواللا ،ببسللاطة ا ين للرون للبنللاء ادلن اللي

يفللت تنميلة العي لري ادلعسلرع والسلعي لل سلل  معلا  يط طلو يفملل  النعييبلة إذل أن اللربامت الًتبويلة وااعملا ا ل
وأن ادليهللللوم العلللام للنيبللللاح قلللد ي للللون هلللو الوكللللول لنعييبلللة ترضللللي ، ونايلللق األهللللداح ب يلللة وةلللليلة شل نلللا

هل ا النلوع   يي لبع، وه ا النعييبة اث  خ ورة. الشب  ذاتا بغض الن ر يف  الايو وادلث  وادلياحل العامة
طلبلللة الثااويلللة العاملللة يع ينلللا م شلللرات خ لللرية للمسلللعاب  الللل ي ؽل للل  أن تالللودا هللل ا مللل  األةلللالي  للللدط 

 . األجيال
 : املقرتحات -11

 ت زلاب ات أخرط م  اجلمهورية اليمنية ويفلت بئات سلعلية م  ال لبة.ايسها الدراةة  إجراء -6
 .العبيياتمعات اليمنية وم  سلعل  دراةة أةالي  العي ري لدط أيف اء هيئة العدريل باجلا -3
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 دراةة أةالي  العي ري لدط ادلعلمىل العاملىل ت سلعل  زلاب ات اجلمهورية اليمنية. -2
 .وإرشادية لعنمية أةالي  العي ري يفم  دراةات هتدح إذل بناء برامت تدريبية -4
 للات سلعليلللة ملللا وذلللك باةلللعبدام  زل ،دراةللة بلللروبي ت العي للري للللدط يفينللات مللل  البيئللة اليمنيلللة -1

 .أةالي  العي ري
 : التوصيات -12

أن تعملل  وزارة العوجيللا واعرشللاد يفللرب برويفهللا ادلبعليللة بايفعمللاد مرشللدي  معبييللىل لعويفيللة أبللراد  -6
وغللرس الالليو الدينيللة وتعزيزهللا كثوابلل   ،ااعمللا ب عليللة ا اب للة يفلللت ادلثلل  والالليو كيباالل  مهللو ت تي للريهو

 ل العمسلك طلا ت السللوك الل ي غلل  أن وذلك م  خل ،أةاةية ت ااعما ادلسلو ت م  هن عا وت ورا
 ينعهيبواا ت مواق  احلياة ادلبعلية اليت تواجههو .

تويفيللة ال للوادر الًتبويللة ب عليللة اكعسللاب ال لبلللة لألةللالي  ادلناةللبة ت العي للري وتنويفهللا جسلل  ملللا  -3
 . تع لبا طبيعة ادلش  ت اليت تواجههو

مللا طبيعللة ادلواقلل  اللليت يواجههللا م  ء للري اللليت تللعايفعمللاد بللرامت داخلل  ادلللدارس لعنميللة أةللالي  العي -2
 . ال لبة وذلك م  خ ل العدري  العملي ت ادلواق  الععليمية ادلبعلية وت سلعل  ادلواد والدروس

ل ي تعدرب األجيال اليغرية ، اهعمام الدولة مبحاةبة ادلباليىل وت بيق ةيادة الاااون يفلت اجلميا -4
واحلللًتام ادلثللل  والاللليو كم لللون مهلللو لعللللك  ،الللليت خت لللا للالللوااىل واألا ملللة والشلللابة يفللللت ااعهلللاج األةلللالي 

 الاوااىل واألا مة .
حلول أةلالي  العي لري ادلبعليلة وأعليلة تنميعهلا  يري دريبية للمعلمىل وادلوجهىل وادللدالايام بدورات ت -1

                               . لدط طلبعهو
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