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  ٢٤٥  

توظيف االنفوجرافيك والحائط الرقمي التعليمي في تنمية التفكير 
االستداللي واالندماج النفسي والمعرفي لدي الطالبات المعلمات 

   االزهر بجامعة
  د / مروة عبد الباسط الصفتي

  ملخص الدراسة
�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي في ت ��ة  ه�ف� ال�راسة ال�ال�ة ال�ع�ف علي أث� ت���ف االنف�ج�اف 

ي واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ل�0 ال/ال.ة ال�عل�ه ,+ل�ة االق�*اد ال� )لي جامعة  ال�ف&�� االس��الل
لى: ت�?لها ع� ة  ال��حلة األو   -االزه� وت; اخ��ار ال�9ار8ات في ال�راسة ال�ال�ة على م�حل��4: 

G ال1�+�م��Fة الخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي ومق�اس  ال�راسة االس�/الع�ة وذل% ل�1اب ال@*ائ
 �اللفLي، وق� بلغ ع�دها (  االن ال8Nاء  ال ف1ي وال�ع�في واخ�.ار  ) Oال.ة معل�ة م�4    ٤٨ماج 

�راسة األساس�ة وRلغ  ) س ة، وال��حلة ال?ان�ة: ت�?لها ع� ة ال  ٢١  -  ٢٠ت��اوح أع�اره4 ما ب�4 (
  ) Oال.ة ٢٠) Oال.ة W�?ل4 ال�V��عة ال�F�V.�ة، و(٢٠إلى ( ) Oال.ة معل�ة؛ ُق1ّ�4  ٤٠ع�دها ( 

) س ة. وO.ق� عل�ه4    ٢١-   W٢٠�?ل4 ال�V��عة الYا,/ة وت��اوح أع�اره4 ج��عًا ما ب�4 (  
ل�ع�في وO.ق� ال�عالVة األدوات اآلت�ة: الخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي ومق�اس االن�ماج ال ف1ي وا

�.F�Vال� ال�V��عة  مال�F�V.�ة على  اخ�.ار0  ,اس�@�ام  إح*ائ�ًا  ال.�انات  ت�ل�ل  وت;  فق".  ان  ة 
) ب�4  ٠.٠١و�F ي  ووF+ل&�1ن. أ�ه�ت ن�ائج ال�راسة وج�د ف�وق دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ ( 

ة ال&ل�ة الخ�.ار ال�ف&��  م��س/ي درجات الق�اس�4 الق.لي وال.ع�_ لل�V��عة ال�F�V.�ة في ال�رج
�0، وفي ال�رجة ال&ل�ة ل�ق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�فياالس��اللي ل*الح الق�اس ال.ع   �و8ل ُ,ع

 �م4 أ,عاده ل*الح الق�اس ال.ع�_. وأ�ه�ت ال �ائج أYWا وج�د ف�وق ذات داللة إح*ائ�ة ع 
/ة في الق�اس ال.ع�0 في  ) ب�4 م��س/ي درجات ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,٠.٠١م��1_ ( 

ة ل�ق�اس االس��اللي ل*الح ال�V��عة ال�F�V.�ة، وفي ال�رجة ال&ل�ال�رجة ال&ل�ة الخ�.ار ال�ف&��  
  �االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في و8ل ُ,ع� م4 أ,عاده ل*الح ال�V��عة ال�F�V.�ة، وفى ض�ء ذل% أوص

ال�ق� وال�ائ"  االنف�ج�اف�%  تق �ة  م4  ,االس�فادة  واالن�ماج  ال.اح?ة  االس��اللي  ال�ف&��  ل� ��ة  ي 
 . ال ف1ي وال�ع�في

  ال&ل�ات ال�ف�اح�ة    
  االنف�ج�اف�% , ال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي , ال�ف&�� االس��اللي,االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في
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The Use of Infographics and PADLET in the Development 
of Reasoning Thinking and Psychological and Cognitive 

Engagement of Female Student teachers at Al-Azhar 
University 

Dr. Marwa Abdel Basset Alsafty 
 

Abstract: 
  The current research aimed at investigating the effect of employing the 
infographic and Padlet on the development of reasoning thinking and 
psychological and cognitive engagement of the female student teachers at 
the Faculty of Home Economics, Al-Azhar University.  The participants 
were selected in two stages: And the psychological and cognitive 
integration scale and verbal intelligence test, the number reached (48) 
female teachers, whose ages range between (20-21) years, and the second 
stage: represented by the basic study sample of (40) female teachers; They 
were divided into (20) female students representing the experimental 
group, and (20) female students representing the control group, all of 
whom ranged between (20-21) years. The following tools were applied to 
them: to test Reasoning thinking and measure psychological and cognitive 
integration. The experimental treatment was applied to the experimental 
group only. The data were analyzed statistically using Mann-Whitney and 
Wilkexon tests. The results of the study showed that there were 
statistically significant differences at the level (0.01) between the mean 
scores of the pre and post measurements of the experimental group in the 
total score of the Reasoning thinking test in favor of the post-
measurement, and in the total score of the psychological and cognitive 
integration scale and each of its dimensions in favor of the post-
measurement. The results also showed statistically significant differences 
at the level (0.01) between the mean scores of the experimental and control 
groups in the post-measurement in the total score of the Reasoning 
thinking test in favor of the experimental group, and in the total score of 
the psychological and cognitive integration scale and each of its 
dimensions in favor of the experimental group, and in light of that The 
researcher recommended making use of infographic technology and the 
digital wall to develop Reasoning thinking and psychological and 
cognitive integration. 
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  مقدمة الدراسة: 
م�1ارعا    م�) هللا ع)وجل ال.�9 ,��)ة العقل وال�ف&� وال��ب� ومع ال�ق�م العل�ي وال�ق ي ال0N أص.ح

�0 مع تل% اسل�ب ال�فl    ,9+ل 8.�� في ش�ي مVاالت ال��اة فق� أص.حVم ��هار غLواالس�
  ال���Wات الع�ی�ة وال��1ارعه في ع*� ال��فn ال�ع�في.

ال�/�رات  ت/لp  م�ا    ومالحقة  وال�9+الت  ال���Wات  تل%  م�اجهة  علي  الق�رة  ال/ل.ه  إك1اب 
العل��ة م4 خالل إك1ابه; ,عr مهارات ال�ف&�� االساس�ه ح�ي ت1اع�ه; علي ح41 االخ��ار  

  )١٩,  ٢٠١٥واص�ار االح+ام ال*���ة (م���,وات@اذ الق�ارات 
  �� الالزمة لل�/�ر ال�ع�في ح�u انه 1Wاع� عليوFع� ال�ف&�� االس��اللي ن�/ا م4 ان�اt ال�ف& 

اك�1اب ال�ع�فة 8�ا ی�ت." ب.عr ال��غ��ات ال ف1�ة والعقل�ة وال��F�Rه فاوص� الع�ی� م4  
�ان ,ال�راسات ب�مج مهاراته في ال�ق�رات ال�راس�ة.  (F١٠٨, ٢٠١٥ز  (  

م4  االدوات ال�YورFة    ) أن تعل�; ال/ل.ه لل�ف&�� االس��اللي Wع�   ١٢١,  ٢٠١٦وأك� (الع )0,  
ال�ع�فة، وت/.�قها في حل ال�9+الت ال��ات�ة ,    ال�ي ت1اع�ه; على اإلن�اج، واالب�&ار،وت���ف 

ال فx ال�ع�في خاصه في  وم4 ه ا فق� حLي ال�ف&�� االس��اللي ,اه��ام ال��F�R�4 وم �L_ عل; 
وراء االح�اث 8�ا انه ی�R"    العق� االخ�� م4 الق�ن اذ ت�Vلي اه���ه  ل�وره في ال�ق�ف علي ما

 �L �العالقات وال p9ف ال/ال�+W ا االس.اب ,ال �ائج وم4 خالله�عل�مات 8�4 ال�ب "Rمات ال�ي ت�
���) وال�ف1�� وال ق� واالس� �اج  وتW p Vق�Yي اس�@�ام الع�ل�ات العقل�ه العل�ا 8ال��ل�ل والفه; وال�

  االراء غ�� ال*���ه. 
ف&�� ال0N ی�.عه ال/الp أث� 8.�� في  ) أن ل �" ال�٢٤٤,  ٢٠٠٢,  وأوضح (ق/امي وع.� ال�ح�4

ت�*�له ال�راسي ف&ل�ا 8ان ن�" ال�ف&�� م�/�را 8ل�ا 8ان ال��*�ل عال�ا فال��*�ل ال�راسي 
ل�ي ی.Nلها 8ل م4 ال�عل; وال��عل; 8�ا أنه ی�ت." ,ال@.�ات ال.�z�ة  ی �ج م4 تفاعل الVه�د الNه �ة ا

  /الp خالل ال��قف ال�عل��ي.ال�ي ی�فاعل معها ال
لNا فق� أوص� الع�ی� م4 ال�راسات ,�Yورة ت ��ة ال�ف&�� االس��اللي ل�0 ال/الب م?ل دراسة  

، ) ٢٠١٢(الغام�0 )،  ٢٠١٢، ( ب4 سل�ان، ) ٢٠١٢ی�نx ،()،   ٢٠٠١كال م4 (الع��.ي ،
)، (ال�ق�� ٢٠١٧،( ع.�� }م��� ، )٢٠١٦ال1�� وح41 ، (، ) ٢٠١١(ع.� ال�اضي وال&.�1ي ،

  ).٢٠٢٠ال ،وال �
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� أن أه; تل% الع�امل هي  Vل ن�ة ال�عل; وال��*�ل�|ث�ه في ع�إلي الع�امل األخ�0 ال �L الRو
)   ٢٥٨, ٢٠١٤ل; بها و0�F ( الف�ل ,ان�ماج ال��عل; مع�ف�ا ونف1�ا في ال.�zة االكادW��ة ال�ي ی�ع

�0 ح�u أك� علي ال�عل; عnF�O 4 أن االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ی�جع ب�ای�ه إلي ج�ن دی
  ن�ماجه  الع�ل ح�u أن ن9اt ال��عل; وع�له في ب�zة ال�عل; YW�4 ا

� علي م.اد{   وال�ع�في ال ف1ي أن اإلن�ماج  Coates, H)  26 ,2007ك�ا ی�ضح(   �1W فه�م�8
وه�ا الهادفة  ال��F�Rه  االن9/ه  في  ال��عل;  وان�ماج  ,�9ار8ة  تق�م  ال�ي  ال. ائ�ة   اء  ب ل��رسة 

�ث  م �Lمي�W ه تفاعل�4 ف�ب  � ال.�zة و~م+انات  جهة م4 وق�راته ال��عل; وس�ات  ودوافع جه
                        . ال��عل; ل�_ ال�عل; ن�اتج ت�1�4 إلى وFه�ف أخ�_  جهة م4 ال�عل; أث اء ع�ل�ة ال�عل���ة

  , tال�1ا) _�F?ل في  ٣٧٣,  ٢٠١٥و�ع�في ی��ماج ال ف1ي وال�ن�ع م4 االرت.اt غ��  ) أن االن
وR�zة ال�عل; ,*فة خاصة وت&�4 أه���ه في   الع0�Y ب�4 ال/الp وال.�zة الVامع�ة ,*فة عامة

و41�F م4  ت�*�له; ال�راسي 8�ا أنه ی �ي االتVاهات ال��ج.ة ل�_ ال/الب ن�� ع�ل�ة ال�عل�;  
لعل�ا وR*فة خاصة  أن م4 شأنه أن ی �ي م4 مهارات ال�ف&�� األساس�ة ومهارات    ال�ف&�� ا

ألساتNة.                                                        مهارات ال�ف&�� ال�أملي وال�ف&�� ال� �Lمي و1Fاع� في ت�1�4 العالقات ب�4 ال/الب وا
   ,��Yوخ ;F�&ال �8� (ع.|Fاه  ١١٢,  ٢٠١٨و�ل م�ت.ة هامه في ال���W ع�في�ماج ال�) أن االن

ة ح�u أنه م/ل.ا هاما ل Vاح ال/الp الVامعي واس���اره فه� ی|ث� في ال��*�ل االكادW�ي  الVامع�
� اال  �ا أنه أح� ال�|ش�ات الهامه ع4 ص�ة ال/الp ال ف1�ة وضعف هNا االن�ماج ماه وFع)زه 8

  دل�ل ع4 حاجات غ�� م9.عه ل�0 ال/الp الVامعي . 
م4    8ال  أوضح    (Collie , Halliman & Martin, 2017)،  (Woolfolk,2013,7)ك�ا 
Kuh,G,2009,684)  (Mahdikhani, Z; Rezaei, A,2015) ((Gillbert, 2007,23) 

اt ب�4 االن�ماج  ,أنه" ,�?ا,ه 98اف ی�ضح حاالت الYعف ل�0 ال/الب ، 8�ا ان ه اك ارت. 
عل; ال�@�لفه  ال�ع�في ,ال�افع�ة ل�0 ال/الب و االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في 1Wاع� في ت ��ة ن�اتج ال� 

 ل�0 ال/الب و W�+ ه; م4 ت/.�n ما تعل��ه في م�اقف ومق�رات م@�لفة ألن ان�ماج ال/الp في 
  ال�عل�; 1Wاع� في اك�1اب اللغه ال?ان�ة ل�Wه.  

ال ف1ي وال�ع�في م|خ�ا ه�فا ن1عي إل�ه ونأمل م4 خالله تع)F) ق�رات ال/الب  لNا أص.ح االن�ماج  
ي ح�ي W*.ح ل�ی ا م�عل��4 ل�0 ال��اه ی��+ �ا م4 م�اك.ه والع�� في وت�ج�هه; ن�� ال�عل; الNات

                                                     م�V�ع Wع��� علي ال�ع�فة         
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 �االن ال�9W 0N�ل علي عالقه  و�9F�ل  ال ف1ي  ,ع�ی4 ه� االن�ماج  وال�ع�في علي  ال ف1ي  ماج 
ان وال�ع; االس�0 وال.ع� ال?اني وه� االن�ماج ال�ع�في و9F�ل االرت.اt  ال�عل; ,ال��عل; ودع; االق� 

  �1ق.ل�ه وال�افع�ة ال@ارج�ة .,األداء ال��رسي وال�/لعات ال�
 Appleton, J; Christenson, S; Kim, D & Reschly, A,2006,437)                                              (

 0�Fی4،  (و� ال�هام على لألداء أه��ة ذات  ال�ع�فة إلى  ال�اجة كان�  أنه إذا) ١٩٠, ٢٠١٩عاب
 ی�ل�  فه� الVامع�ة ال��اة في ال Vاح أه; مق�مات  مW 4ع�  األكادW�ي االن�ماج فإن األكادW��ة

_�             ودراس�ه; جامع�ه; أه��ة ,��_ ال9ع�ر ال/الب  ل
عام وال�ف&�� االس��اللي ,9+ل خاص  م4 خالل ما س.n ی�Yح أه��ة ت ��ة مهارات ال�ف&�� ,9+ل  

االن�ما أه��ة  ,9+ل  وN8ل%  الVامع�ة  ال��حلة  ,9+ل عام ول/الب  لل/الب  وال�ع�في  ال ف1ي  ج 
واش�اكه; في االن9/ه وال�عل; ومع ال�ق�م ال�& �ل�جي   خاص م4 خالل ت�ف�� ب�zة تعل���ة م�ف)ة

  ل�مات ال�ق�مة لل/الب .                وم�V�ع ال�ع�فه ال0N نع�9ه اآلن واالتVاه ن�� ت.1�" ال�ع
8� عل�اء ال فx ان ال�عل; ال�. ي علي ال@.�ات ال�1�ة ه� ال�عل; ال��1�� فالفه; ال&امل   |Fو

�ه ال.*�Fه ال�ي ت��1 ع�ل�ة ال�عل;  م4 خالل ال�س�له ال.*�Fة  ل9ئ مع�4  ی��قف علي ال@.
د إW*اله له; ,9+ل أفYل 8�ا أنها ت�ف�  ال�ق�مة لل/الب ح�u ت�ف� ص�رة ت�سخ ال�ع ي ال��ا

� م4 فاعل�ه ال��رxF وته�ئ ف�ص ج�ی�ة ل��1�� ال� F(ل ف�Yعل; خ.�ات أف�عل�مات لل�ص�ل لل
اس ,اإلضافة إلي أنها تVعل ال�عل; أك�� م�عه وتnF�9 وت)ود م4 خالل اس�?ارة أك.� ع�د م4 ال�� 

  )                                 ٣, ٢٠١٤ع)مي, جاد  ن.�ل(ال��عل; ,ال�غWNة ال�اجعة الف�رFة 
8ل هNا ف�ض علي خ.�اء ال�عل�; ال.�u ع4 االس��ات�V�ات ال��ی?ه في ال�عل�; وال�عل; وال�ي ت�ف�  

لل��عل��4 وت�9قه; وت9.ع اح��اجاته; وF�+4 م4 خاللها االس�فادة م4 ال�ق �ات ب�zة تعل���ة جاذ,ة  
  )  ٢٠٧ ,٢٠١٦ال�& �ل�ج�ة ال��ی?ه  (ع�� , 

تق �ة   ال�� �عة و�ه�ت  ال0N �ه� ح�ی?ا ه� االنف�ج�اف�% ب�*���اته  ال�ق �ات  تل%   �و8ان أح
 �ج م�ئي  ش+ل  إلضفاء  م�اوله  في  ال�� �عه  ب�*���اته  ال�عل�مات االنف�ج�اف�%  لع�ض   �ی

ل; وتV��عها ونقل ال.�انات في ص�رة جNا,ة لل��عل; فهي تع�ل علي تغ��� أسل�ب ال�ف&�� ل�0 ال��ع
تVاه ال�عل�مات ال�عق�ة 8�ا ت1اع� ال�عل��4 والقائ��4 علي الع�ل�ة ال�عل���ة في تق�W; ال�ق�رات 

لNا فق� أوضح (ال�F�V_,  ,أسل�ب ج�ی ال.�u عF�O 4قه  ) أنه ال ١٤,  ٢٠١٤� وجNاب  ب� م4 
ا ت. �ه  ج�ی�ة ل�/.�n هNه ال�ق �ة في خ�مة الع�ل�ة ال�عل���ة ودمVها في ال�ق�رات ال�راس�ة وه�م
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ح�W uق�م ال/الب ب�عل�Wall  Padlet    nال�راسة ال�ال�ة ,االضافة إلي ت/.�n ال�ائ" ال�ق�ي  
  لي االجا,ه ع ها االن9/ه ال�/ل�Rه م ه; عل�ه وN8ل% �Oح األسzلة ال�ي ��Wاج�ن ا

فه� وس�له م��ازة لل��اصل ال�عل��ي وF�+4 االع��اد عل�ها 8ل�ا في ت�ص�ل ال�عل�مات والب� م4  
  (Albers, M, 2014).أن ت�.ع ن��ذج ت*��; م اسp الن9ائها لل�ص�ل إلي اله�ف م ها 

وه اك الع�ی� م4 ال�راسات ال�ي اه��� ,ال�ع�ف علي أه��ة اس�@�ام االنف�ج�اف�% في ال�عل�;  
) ال�ي أشارت إلي أه��ة ت���ف االنف�ج�اف�% في ال��9وعات ( Troutner, 2010م ها دراسة 
) ال�ي أوص� ب�/��F ال� اهج ,�ا 1Wه; في ت ��ة ال�ف&��   Foss, 2014راسة (ال�عل���ة ود 

 ,0�F�Vة ودراسة (الF�*.الت ال�?�م4 خالل ال� �) ال�ي ه�ف� إلي ت ��ة مهارات ٢٠١٤ال اق
) ال�ي اه��� ب� ��ة   Fowler, 2015ت*��; االنف�ج�اف�% ل�0 ال�عل�ات ق.ل ال@�مة ودراسة (

�ي ه�ف� إلي ت ��ة ال�ف&��  ) ال٢٠١٨الل االنف�ج�اف�% ودراسة (أح�� ,ال�ف&�� ال اق� م4 خ
)  ال�ي ه�ف� إلي ٢٠١٩�لي م4 خالل االنف�ج�اف�% ل�0 ال/الب ال�عل��4 ودراسة (ع�� ,ال��ل

ت ��ة مهارات ال�ف&�� ال.*�_ واالس���اع ب�عل; العل�م م4 خالل اس��ات�V�ة مق��حة  قائ�ة علي  
) ال�ي ه�ف� إلي مع�فة  أث� اخ�الف أن�اt االنف�ج�اف�%  ٢٠١٩ة (سال; , االنف�ج�اف�% ودراس

  ت ��ة مهارات ت*��; �ائ ات ال�عل; ال�ق��ة ثالث�ة األ,عاد ل�� Oالب ت& �ل�ج�ا ال�عل�; على 
ولNل% وفي ض�ء الع�ض ال1ابn تق��ح ال.اح?ة ت�رxF مق�ر نF�Lات ال�عل; ال0N ت�رسه        

0N لف�قة ال?ال?ة ,ال9ع.ة ال��F�Rة ,+ل�ة االق�*اد ال� )لي جامعة األزه� والال/ال.ات ال�عل�ات ,ا
ی�Y�4 الع�ی� م4 ال�فاه�; وال�عارف ال��ت./ه ب F�Lات ال�عل; الق�W�ة وال��ی?ه وت/.�قاتها ال��F�Rة  

  واه���ها لل�عل; وال��عل; . 
النف�ج�اف�% ال�عل��ي ب �ع�ة  وم4 ه ا اق��ح� ال.اح?ه ت�رxF مق�ر نF�Lات ال�عل; م4 خالل ا    

  � ��ة ال�ف&�� االس��اللي واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�فيال�ق�ي ل  ال?اب� وال����ك وت���فه مع ال�ائ"
ال�عل��ي ب �ع�ه   ال�عل; م4 خالل االنف�ج�اف�%  ال.اح?ه ت�رxF مق�ر نF�Lات   �وم4 ه ا اق��ح

  �ف&�� االس��اللي واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�فيال?اب� وال����ك وت���فه مع ال�ائ" ال�ق�ي ل� ��ة ال
  مشكله الدراسة  

,+ل�ة   ال�ق�رات  ,عr  ت�رxF خالل م4 ,ال�9+لة .اح?ةال إح1اس ب�أ الVامع�ات  لل/ال.ات 
ال� )لي   ال��F�Rة، وخاصة مق�ر االق�*اد  للف�قة ال?ال?ة ,ال9ع.ة  ال�عل;  �   ح�u  نF�Lات Lالح

ال�فاه�; ال@اصه ,ال�ق�ر وع�م ق�رته4 عوج�د صع�Rه ل�0 ال/ال.ات في اس��عا لي ت�ل�ل  ب 
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 ب�4 أواخ�الفات  ت.ای4 �ق�مة له4  ,9+ل ص��ح ,اإلضافه الي وج�د وتف1�� ورR" ال�عارف ال
ان�.اهه;  في ال/ل.ة األكادW��ة،  واألن9/ة  وال�هام ال�راسة م�ض�عات  على وت�8�)ه; درجة 

 بها واالن9غال وال.�u  ال�راسة م�ض�عات  على 8�)وال��  وااله��ام على االن�.اه  الق�رة ف�ف�ق�ون 
اس�ف1اراً  W+�ن�ا غال.اً  وه|الء ل�یه; ال�راسة م�ض�عات  ح�ل األسzلة وتق�W;  أقل   x�شغف ول 
�  ل�ع�فةF(�عل�مات  م4 ال�االس�/الع  ال pة األن9/ة مع  وتفاعالً  م9ار8ة وأقل وح��Wاألكاد 

  ت�8�)، أو ح�اس أو وعي ب�ون  ع�له; ون |د وF وخارجها، ال�راس�ة القاعات  داخل وال.�?�ة
  - م"!لة ال راسة ال�ال�ة في ال��ال ال�ئ��ى ال�الي اآلت�ة:و�اء عل�ه ت���  .

ما اث� ت,/�ف االنف,ج�اف�* وال�ائ( ال�ق�ي ال�عل��ي في ت���ة ال�ف��� االســ� اللي  
  واالن ماج ال�ف�ي وال�ع�في ؟  

  و�5ف�ع م�ه االس3لة ال�ال�ة
" ال�ق�ي ال�عل��ي في  ل�عل��ي ال� اسp ,اس�@�ام االنف�ج�اف�% وال�ائة ال�*��; ا: ما ص�ر   ١س

االق�*اد   ,+ل�ة  ال�عل�ات  ال/ال.ات   0�ل وال�ع�في  ال ف1ي  واالن�ماج  االس��اللي  ال�ف&��  ت ��ة 
  ال� )لي؟

ل�0 : ما أث� ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي في ت ��ة ال�ف&�� االس��اللي    ٢س
  ال�عل�ات ,+ل�ة االق�*اد ال� )لي ؟  ال/ال.ات 

ث� ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي في ت ��ة االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في : ما أ٣س
  ال�عل�ات ,+ل�ة االق�*اد ال� )لي؟  ل�0 ال/ال.ات 

  أهداف الدراسة:    
  ه�ف� ال�راسة ال�ال�ة ال�ع�ف على 

وا  .١ االنف�ج�اف�%  ت���ف  عليأث�  ال�عل��ي  ال�ق�ي  ل�0    ل�ائ"  االس��اللي  ال�ف&��  ت ��ة 
 .ال/ال.ات ال�عل�ات ,+ل�ة االق�*اد ال� )لي  ,Vامعة االزه�

أث� ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي علي ت ��ة االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في  . ٢
 .ل�0 ال/ال.ات ال�عل�ات ,+ل�ة االق�*اد ال� )لي  ,Vامعة االزه�
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.�n ت�رxF مق�ر نF�Lات ال�عل;  ,اس�@�ام أح� ال���1�ثات ال�& �ل�ج�ة وال�ع��� على  /ت .٣
 ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي.

  أهمية الدراسة: 
  - ت���ل أه��ة ال�راسة ال�ال�ة ف��ا یلي: 

  - أوًال: األه��ة ال�5�6ة:
  .ال/ال.ات  0� ت1ل�" ال�Yء علي أه��ة ال�ف&�� االس��اللي وت ���ه ل  - 
ال�ف&��   -  وهي  مه�ة  ت�F�Rة  م�غ��ات  ح�ل  والع�R�ة  ال��F�Rة  ال�+�.ة  إلي   �رص�  االس��اللي واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في . إضافة 
ت�رpF ال/الب على االس��ات�V�ات ال�عل���ة ال��ی?ة  وال�هارات ال�@�لفة والالزمة ل��اءمة  - 

 .ال��اقف ال�عل���ة
 .ق.ل�ه م�علقة ,��ض�ع االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في�1 إج�اء دراسات ت�F�Rة م - 

ال.اح?�4 الج�اء ,��ث م�ع�دة   -  أمام  ال�Vال  ال�& �ل�ج�ة Wف�ح  ال���1�ثات   �أح ,اس�@�ام 
 وال�ع��� على ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي. 

�ی� الع*� الVم�اك.ة ال�/�رات  ال��ی?ة لل�ص�ل إلي أف&ار ج�ی�ة ت��اشى مع روح  - . 
  -ثان�ا: األه��ة ال�=>�ق�ة: 

,�Vال  -   xFر�ال� ه�zة  ألعYاء  ال�عل��ي  االنف�ج�اف�%  ,اس�@�ام   xFر�لل� ن��ذج   ;W� ت& �ل�ج�ا ال�عل�; ,9+ل خاص وال�|س1ات ال��F�Rة ,*فة عامة. تق
اس�@�ام أح� ال���1�ثات ال�& �ل�ج�ة وال�ع��� ت�ج�ه ن�L م@//ي ال� اهج إلي ض�ورة   - 

 �% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي. النف�ج�اف ى ت���ف اعل
 -   0� ال/ال.ات.ت/.�n أن�اt ت�ر1F�ة ج�ی�ة ت�41 م4 ن�ائج ال�عل; وم4 م0��1 ال�ف&�� االس��اللي ل
ال�ف&�� االس��اللي ل��ق�n أه�اف الع�ل�ة ال�عل��ة وم1اع�ته; علي   -    .م�اجهة ال�9+الت األكادW��ةت ��ة ,عr مهارات 
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 فروض الدراسة  
١ -    �ذ ت�ج م��1_(  ف�وق   �ع  إح*ائ�ًا  دالة  Oال.ات  ٠.٠٥ات  درجات  م��س/ي  ب�4   (

Oال.ات   ل*الح  االس��اللي  لل�ف&��   0�ال.ع الق�اس  فى  والYا,/ة  ال�F�V.�ة  ال�V��ع��4 
 ال�V��عة ال�F�V.�ة. 

٢ -  ) م��1_   �ع  إح*ائ�ًا  دالة  ذات  ف�وق   �Oال.ات  ٠.٠٥ت�ج درجات  م��س/ي  ب�4   (
�0 لل�ف&�� االس��اللي ل*الح الق�اس ال.ع�0.لق�اس�4 الق.لي وال.عV��عة ال�F�V.�ة فى اال�  

٣ - ) م��1_   �ع  إح*ائ�ًا  دالة  ذات  ف�وق   �Oال.ات  ٠.٠٥الت�ج درجات  م��س/ي  ب�4   (
  ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 ال.ع�0 وال��.عي لل�ف&�� االس��اللي. 

م1  - ٤  �ع  إح*ائ�ًا  دالة  ذات  ف�وق   �(ت�ج م��س/��٠.٠٥_  ب�4  Oال.ات  )  درجات  ي 
�V�ا  ال�عه��Vع�في وم�ماج ال ف1ي وال��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة فى الق�اس ال.ع�0 لالن

  ال&لي ل*الح Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة. 
)  ب�4 م��س/ي درجات Oال.ات ال�V��عة  ٠.٠٥ت�ج� ف�وق ذات دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ ( - ٥

ومV��عه�ا ال&لي ل*الح    �ماج ال ف1ي وال�ع�فيالق.لي وال.ع�0 لالن  ال�F�V.�ة فى الق�اس�4
.0�  الق�اس ال.ع

٦ -  ) م��1_   �ع  إح*ائ�ًا  دالة  ذات  ف�وق   �ت�ج Oال.ات  ٠.٠٥ال  درجات  م��س/ي  ب�4   (
ال ف1ي وال�ع�في ومV��عه�ا   ال.ع�0 وال��.عي لالن�ماج  الق�اس�4  ال�F�V.�ة فى  ال�V��عة 

  ال&لي.
  على ال��ود اآلت�ة اق�*�ت ال�راسة ال�ال�ة  الدراسة:حدود  

 .جامعة األزه� ال� )ليح�ود ,F�9ة: Oال.ات الف�قة ال?ال?ه ,ق1; االق�*اد ال� )لي (ال9ع.ة ال��F�Rة) ,+ل�ة االق�*اد   - 
ال�ال�ة   -  ال�راسة  في  ال��1@�مة  ال�راسة  وأدوات  ال�عل;  نF�Lات  مق�ر  م�ض�ع�ة:     .وال�ع�في) االن�ماج ال ف1ي س��اللي ، مق�اس(اخ�.ار ال�ف&�� اال ح�ود 
   .م٢٠٢٠  -٢٠١٩ح�ود زم �ة: الف*ل ال�راسي األول للعام الVامعي   - 
    .ح�ود م+ان�ة: 8ل�ة االق�*اد ال� )لي  جامعة األزه� - 
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  التعريف اGجرائي لمصطلحات الدراسة: 
  االنف,ج�اف�* 

ع.ة  Wع�ف في ال�راسة ال�ال�ة  ,أنه تق �ة ,*�Fه تع�ل علي جNب ان�.اه ال/ال.ات ال�عل�ات ,ال9
ة  ال��F�Rة م4 خالل ع�ض ال�عل�مات ال F�Lة ال��Vدة في ش+ل رس�مات ش�قة ثاب�ة أو م���8
�1�ل م4 خاللها علي ال�ع�فة Fل وYعل�مات ,9+ل أف�عاب تل% ال�عل; اس���ف�1هل علي ال

�مج معها مع�ف�ا   ال�ق�مة Fله و  
  Pad letال�ائ( ال�ق�ي  

�9األن9/ه pF مVاني ع.اره ع4 حائ" اف��اضي ی�; نWع�ف في ال�راسة ال�ال�ة ,أنه ت/.�n و 
ال�/ل�Rه م4 ال/ال.ات ال�عل�ات في مق�ر نF�Lات ال�عل;  وتق�م ال/ال.ات بل*n رس�مات 

ال�لفات ال@اصه ,ال��ض�عات ال�راس�ه عل�ه  االنف�ج�اف�% ال@اصه به4 وأسzل�ه4 عل�ه وم9ار8ه 
ل.ات م4 ق.ل اس�اذ ال�ادة 8�ا ت��9ك زم�التها  ك�ا ی�; اإلجا,ه علي االسzله ال�ي ت�جهها ال/ا

  في ال� اق9ه 
  Reasoning Thinkingال�ف��� االس� اللي 

�م ف�ها الف�د أح� أن�اt ال�ف&�� ل�*ل إلي  @�1W ة�ة عقل�ل�ة  ,أنه ع�راسة ال�ال�Wع�ف في ال
ا ال/ال.ة  اس� �اج حل ل�9+له ما أو ال�*�ل علي مع�فة ج�ی�ة وFقاس ,ال�رجة ال�ي ت�*ل عل�ه

  ال�عل�ه في اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي  
 chological  EngagementCognitive and Psyاالن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في     

  �وتع�فه ال.اح?ه في ال�راسة ال�ال�ة ,أنه 8ل ما ت.Nله ال/ال.ات ال�عل�ات ,ال9ع.ة ال��F�Rة م4 جه
� ف�N ال�هام واألن9/ه ال�/ل�Rه م ه4 وتفاعله4  وOاقة ووق� و~م+ان�ات وم�0 ال�)امه4 وان9غاله4 ب 

 �اف ال��F�Rه وال�عل���ة وFقاس ,ال�رجة ال�ي  مع ال.�zة ال�راس�ه ,+ل ما ت���Fه ,غ�ض ت�ق�n األه
  ت�*ل4 عل�ها في ال�ق�اس  ال�ع� في هNه ال�راسة م4 إع�اد ال.اح?ه

  اGطار النظري للبحث 
  أوال االنف,ج�اف�* ال�عل��ي 

*�رة خ�� م4 ألف 8ل�ه " وق� اس�@�م اإلن1ان ال*�ر م N آالالف ال1 �4   شه��ه "ال  ه اك مق�له
فاالنف�ج�اف�%   واح�ة  ص�رة  خالل  م4  وت�ض��ها  ش�حها   4+�W الفه;  صع.ة  ال�عق�ة  فاالف&ار 
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  �م*/لح مn�9 م4 8ل���4 ه�ا ال�عل�مات وال*�ر فه� Wع ي ال��?�ل ال.*�0 لل�عل�مات وق
  ٪ ٩٠م4 ال��1ق.الت ال�1�ة ل�0 االن1ان في الع� �4 وح�الي  ٪٧٠ح�الي  أث.�� ال�راسات أن  

  ) Yekta,2016, 1698-1706ال� ق�له إلي ال�ماغ معل�مات م�ئ�ة   (م4 ال�عل�مات 
وال.�انات ال�*�رFة    Infographicsوه اك الع�ی� م4 ال�1��ات له ف�/لn عل�ه انف�ج�اف�% 

 Information Designال�عل�مات�ة  *ام�;وال�  Data Visualization"ال�فاعل�ة" 
وان اخ�لف� في ال�ع.�� إال انها اتفق� في ال�ع ي  وق� تع�دت تع�Fفات االنف�ج�اف�% ال�عل��ي 

) ,أنه تل% ال��?�الت ال.*�Fه ل&ل م4 ال.�انات وال�عل�مات (Tolisano, 2012,447فع�فه 
� م4 ت�9قه; لالOالع عل�ها وفه�ها وال�عارف ال�ي W*عp فه�ها ف�?�� ان�.اه ال��عل��4 وت) F

  Vهاز ال.*�0 لل��عل��4.ف�ع�ل علي ت�1�4 اإلدراك ل�یه; وتع)ز ق�رة ال
,0�F�V4 ع�فه (ال�ة إلي ٢٠١٤٬٢٣في ح�) ,أنه ف4 ت��Fل ال.�انات وال�عل�مات وال�فاه�; ال�عق

  اض�ه ص�ر ورس�م 1Wهل فه�ها واس��عابها ب�ض�ح وتnF�9 و�F; ع�ضها ,/�Fقه سل1ه وو 
� ال.*�_ لل�عل�مات أو ا ١١٠, ٢٠١٦واتفn معه; (شل��ت,�1Vع�فه ,أنه ال� u�الف&ار م4  ) ح

  أجل ت�ص�ل معل�مات معق�ة لV�ه�ر ما ,/�Fقة ت1هل له; م4 فه�ها واس��عابها ,�1عه .  
وم4 خالل اإلOالع علي ال�ع�Fفات ال��ع�دة تع�ف ال.اح?ه االنف�ج�اف�% ,أنه أداه ل قل 

وال�عارف م4 خالل تق �ة ,*�Fه تع�ل علي جNب ان�.اه ال�9اه� م4 خالل ع�ض  ال�عل�مات 
ات ال F�Lة ال��Vدة في ش+ل رس�مات ش�قة ف�1هل علي ال��عل; اس��عاب تل% ال�عل�م

�رك Fا و�مج معها مع�ف��1�ل م4 خاللها علي ال�ع�فة ال�ق�مة له ف� Fل وYعل�مات ,9+ل أف�ال
  ماه��ها 

  نف%ج�اف�#االساس الفل�في لال 
الع�4 ل�عالVة  م4 خالل الع�ی� م4 اال,�اث ال�ه��ه ,اال,*ار وال/�ق ال�ي ت�1@�م ف�ها 

ال�عل�مات وه� ما أك� عل�ه العل�اء ,�عه� ماسات�9س�x لل�& �ل�ج�ا ح�u أوض��ا أن ال�ؤFة 
ل  م4 ق�ة ال�خ م�جهة ن�� اال,*ار ,9+ ٪٥٠تع�.� الV)ء األك.� في ف1��ل�ج�ا ال�خ ف��الي 

وأس�ع  م.اش� أو غ�� م.اش� وه� ما VWعل ال�خ Wعالج ال�عل�مات ال�*�رة ,9+ل أقل تعق��ا
م4 معالVه ال *�ص ال��Vده ح�u ی�عامل ال�خ مع ال*�ر 8�فعة واح�ة ب� �ا ی�عامل مع  

  ) ٦٥,  ٢٠١٥ال *�ص ال��Vدة ,/�Fقة خ/�ة م�عاق.ة  (ح1�4 ع.� ال.اس" , 
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  ل�عل��ي اه�اف اس�'�ام االنف%ج�اف�# ا
)  Lamb & Johnson,2014,56  )(Delello & McWhorter, 2014)ت9��8ال م4  

 �  )  ,أن اس�@�ام االنف�ج�اف�% في ع�ل��ي ال�عل�; وال�عل; یه�ف إلي٢٦٤- ٢٦٣, ٢٠١٨, (أح�
 ع�ض ال�عل�مات واالف&ار ,/�Fقه جNا,ه وم L�ه و~�هار العالقات ال�عق�ة وت�1�� .١

 فه�ها
 ال�س�م وال*�ر  ي م4 خالل ت�ع��ها ,جعل ال�عل�مات لها مع .٢
 ت�ف�)ه ال��عل; علي الفه; م4 خالل ال�الحLه وزFادة ق�رته علي االدراك   .٣
 ال1�اح لالف�اد ب��ص�ل أف&اره; ل)مالئه; م4 خالل لق/ات ,*�Fة   .٤
  م1اع�ة ال��عل��4 في ت�1�4 مهاراته; في ال�ف&�� ال ق�0 وال��ل�ل ومهارات ات@اذ  .٥

 p�8ال�� 
 ال��عل��4 ال�عل��ي ل�0  ت ال�*��;خلn مهارا .٦

 pال�اج t.اد{ وال�9و�عه م4 ال��Vافه فه اك م�ول&ي �Wقn االنف�ج�اف�% ال�عل��ي أه
  م�اعاتها ع � ت*���ه 

  م>ادئ ت?��< االنف,ج�اف�*
, ٢٠١٧)  ( ح41, ١,  ٢٠١٤) (ال?قفي ,٢١٤- ٢٠٦, ٢٠٠٨أوضح 8ال م4 ( الع�Rي , 

م�اعاتها ع �  V��عه م4 ال�.اد{ ال�اجp ) أن ه اك م  ٢٩٣,   ٢٠١٩) (رم�د,٩٩
  ت*��; االنف�ج�اف�% W�+4 ت�ض��ها ف��ا یلي 

  دة ال�ي ت�1; ,ال�ض�ح� أن ی�اعي األه�اف ال�عل���ة ال��
   ل�ع4 ال�فاص �أن W+�ن ال����0 ال�ق�م واضح وص��ح عل��ا سل�; اللغه ی.�ع

 غ�� ال�ه�ه 
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   ;4 وخ.�اته��عل��ال Gمع خ*ائ pی� اس 
  (8وله ع �اعلي م�ض� أن ی� � ن رئ�1ي ع واح
  ه�ه واالف&ار الف�ع�1�م4 الف&�ة ال�ئ � ت*���ه ی�.ع ت1ل1ل واح
   ;�ه وسل�0���W علي ن*�ص م�ج)ة W@ل� م4 ال&ل�ات غ�� ال�YورFه ال)ائ

 لغ�Fا
  ;ومالئ pام االل�ان ,9+ل م اس� اس�@
  الف&�ة والغ�ض م ه nق�W ا�لالش+ال , ��Vام ال� االس�@
 ه فيO;   ال.1ا��ة األل� ال�*�ان وت اسقها وجاذب 
  ع�وضه�4 ال*�ر ال�ب ��Vال "Rال� 

  أن%اع االنف%ج�اف�# 
م4 خالل اOالع ال.اح?ه علي الع�ی� م4 ال�راسات واالدب�ات ال�ي اه��� ,االنف�ج�اف�% وج�ت 

  تع�د ت* �فات االنف�ج�اف�% فه اك م4 ص فها م4 ت.عا  
 ض أن�ا. االنف%ج�اف�# م- ح�+ اسل%ب الع� 

   (Lankow, Ritchie & Crooks, 2012  ) (Thomas, 2012, 321) اتفn 8ال م4 
37) , Davidson,R,2014 , خ ي�) (سال;  ١١٥, ٢٠١٦) (شل��ت ,٢١,  ٢٠١٥) ( درو�F وال
,٣٥٠,  ٢٠١٨ )( Damyanov & Tsankov,2018,89 u�% م4 ح�االنف�ج�اف tا�على أن (  

  �?ل في ما یلي ه ت� ح�u أوض��ا ان اسل�ب الع�ض ف��ا یلي:
  عه م4 ال*�ر وال�س�مات��V% ع.اره م�وه� أ,1" أن�اع االنف�ج�اف �االنف�ج�اف�% ال?اب

 ال?اب�ه وق� ی�; ت*���ه ,9+ل أفقي أو رأسي أو ع��د0 أو دائ�_ 
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  ٢٥٨  

   ك����% ال�االنف�ج�اف Motion graphic  عه م4 ال*�ر��Vن م4 م�&�Fو
وق� ت&�ن علي ه�zة ف��ی� م*�ر   ���كوال�س�مات  وال *�ص ال�ئ�1�ه في ش+ل م

ی�ضح عل�ه ال.�انات ,9+ل ج�اف�% م���ك أو ت*�; ال.�انات واالرشادات وال�عل�مات 
 ,9+ل م���ك 

  % ال�فاعلي�االنف�ج�افInteractive Infographic    4 م4 ال�فاعل��عل��+4 ال�ه ی��وف
 مع الع اص� ال��Y� ه في االنف�ج�اف�% س�اء ص�ر او رس�مات 

 االنف%ج�اف�# م- ح�+ ال�'0�1أن�ا . 
ت* �ف االنف�ج�اف�%  Neo,2013,1-4)( (Toth ,2013,449)وأضاف 8ال م4 

  ت.عا لل�@/�" إلي  
  ات�ل�ي للعVFر� Infographic Gradual Operations paceانف�ج�ف�% ال��فn ت

 وف�ه ت*�; ال�عل�مات ,9+ل خ/ي 
  ه���% ال�س�م ال��ض�انف�ج�فInfographic Illustrations   .ه�ح ت�8�ه�; ب��ضFو

 عل��ة وت.1�" ال�عل�مات 
  اني�% ال�س; ال.�انف�ج�فInfographic Chart   رج في�و�Fضح نp1 ال.�انات وال�

 ال��*�ل وال�/�ر في ال.�انات ال�ع�وضه
  جه��% ال9عاع ال�انف�ج�فInfographic Radiation Directed  ه��م في ت �@�1W

 �ع رئ�1ي ی�ف�ع م ه م�ض�عات وع او4F ف�ع�ه م�ض  ال��*�ل وF+�ن ع.ارة ع4
  % العالقات�انف�ج�افInfographic Relations  ها/Rانات ال�ي ت��4 ال.�ب "Rوه� ی�

 عالقات ف��ا ب� ها 
  ;% الق�ائ�انف�ج�فInfographic Menus  1ل1له في��انات ال�ع�ض م4 خالله ال.Fو

 ق�ائ; ت�R/ها العالقات 
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  ٢٥٩  

  ال��ائ� �	انف�ج�فInfographic Maps   ات	خ�ائ� الع�ل �	م في ت�������
 �	�  واالج�اءات /أسل�ب م"*� وال)'ل ال�الي ی�ضح ت�"	ف االنف�ج�اف	� ت�عا لل��

  

  ) ت�"	ف االنف�ج�اف	� ت�عا لل���	� ١ش'ل (
تعل	�ي أو  ) ت�عا لله�ف م"ه فق� �'�ن اله�ف دی"ي أو ٢٠١٦٬١١٤ك�ا ص"فه (شل��ت ,

  L واع�ال . ي أو س	اسي أو صHي وتار�Dي وتGار تق"ي أو ثقافي أو رDاض 
  ) ف�"ف�ه ت�عا لله�ف م"ه إلي ٢٢- ٢١,  ٢٠١٧واخ�لفN معه (أب�ع�D�ان, 

 Lار�Hال �	االنف�ج�اف 
 االنف�ج�اف	� االس�ق�ائي 

 االنف�ج�اف	� ال�عائي 
 االنف�ج�اف	� العالقات العامه

 T�	� االنف�ج�اف	� ال�ف
  ها دراسه Wال مU �اV ال���لفه مU االنف�ج�اف	� م"ت"اولN الع�ی� مU ال�راسات االن وق� 

 Lankow, 2012)   ان�D٢٠١٧) و(أب� الع� Uال مW ه	اه���ا /ال�ع�ف علي فاعل Y	ح (
ال"�� ال\ابN وال���Hك  لالنف�ج�اف	� في ت"�	ه مهارات حل ال��ائل وال��H	ل ال�راسي 

فاع  Uع واسف�ت  واتفقN واالتGاهات  ال���Hك  االنف�ج�اف	�  ال�	�   ل	ة   ) دراسه  معها 
ه�فN إلي ت�Hی� ن�� االنف�ج�اف	� االف`ل ل�"�	ه مهارات ال��ا_"ه ال�ق�	ة    ) ال�ي٢٠١٨,

, aدراسة ( أب� ال�ه Nا اه���W ك�Hال�� �	إلي تف�ق ن�� االنف�ج�اف N٢٠١٨وت�صل  (
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  ٢٦٠  

هارات الفقي وال?اب� ال�أسي في ت ��ه م,ال�ع�ف علي فاعل�ه 8ال م4 االنف�ج�اف�% ال?اب� ا
� ال�راسة فاعل�ة االنف�ج�اف�% االفقي ب� �ا ه�ف� دراسة ت*��; واجهات ال��1@�م وأث�.

, وال9ه�_  االنف�ج�اف�% ٢٠١٨(الع�یل  م4  8ال  فاعل�ه  علي  ال�ع�ف  إلي   �ه�ف  �فق  (
ال�ي درس�  الع��د0 وال�ائ�0 علي ت�*�ل ال�اسp اآللي واسف�ت ع4 تف�ق ال�V��عه  

لي ت��ی� ال �" األفYل م4  ) إ8٢٠١٥�ا ه�ف� دراسة (ال�خ ي    ,االنف�ج�اف�% الع��د0
ال�راسه  إلي فاعل�ه   االنف�ج�اف�% ال?اب� وال����ك ل� ��ة ال�ف&�� ال.*�0 وق� أسف�ت 

) ب� �ا ه��� دراسه (خل�ل ٢٠١٨االنف�ج�اف�% ال?اب� وت�فn معها ن��Vه دراسة (عف�في,
/الب  ��ة ال��*�ل وتعل; ال�Fاض�ات لل��ی� أفYل أن�اt االنف�ج�اف�% ل�) ب�٢٠١٦,

ذو0 اإلعاقة الNه �ة ال.1�/ه وق� ت�صل� ال�راسه إلي تف�ق االنف�ج�اف�% ال�فاعلي یل�ه  
س�ة أن�اع    (Polman, & Gebre, 2015 )ال����ك ث; ال?اب� وق� اس�@�م� دراسة  
إذا 8ان� ن�  لق�اس ما  ال�عل�مات ع�ة االنف�ج�اف�% ت|ث� علي ت*�ر  م4 االنف�ج�اف�% 

�لف ال�راسه ال�ال�ه ع4 ال�راسات ال1ا,قه ب����فها لالنف�ج�اف�% وتفاعل ال��1@�م�4 وت@
ال/ال.ات   0�ل ال�ف&�� االس��اللي  ل� ��ه  ال�عل��ي  ال�ق�ي  ال�ائ"  ال?اب� وال����ك مع 

  ال�عل�ات واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ل�یه4 
  نف%ج�اف�# م- ح�+ اإلع�ادأن�ا. اال 
) علي ال�* �فات ال1ا,قه لالنف�ج�اف�% ت* �فه  ٢٦٨  -٢٦٧,  ٢٠١٨ح�� ,اف� (أوق� أض

  م4 ح�u اإلع�اد إلي 
 االنف%ج�اف�# ال�ع� م- ق6ل ال�عل5 

 ��مه ال�عل; في ال�9ح في ب�اWة ال�9ح او نهای�ه أو أث اءه وق� اه��� الع�ی@�1W u�ح
لع�ض ال&لي والV)ئي ) ال�ي اه��� ب �" ا٢٠١٧اسة (م�سيم4 ال�راسات ,ه م ها در 

  �ق.لي وRع�0  وأسف�ت ال �ائج ع4 تف�ق ال�V��عه ال�F�V.�ة ال�ي درس� ون�" ال��ق�
دراسه  وN8ل%  واالتVاه  ال�راسي  ال��*�ل  في  الV)ئي  ال �"  ع4  ال&لي  الع�ض  ب �" 

لي االنف�ج�اف�% ل� ��ة  ) ح�u اه��� ,ال�ع�ف علي أث� ب�نامج قائ; ع٢٠١٧(إب�اه�; ,
ا ال.�ن ال�ف&��  فاعل�ة  ن�ائVها   �و8ان ال.*�0 ل.*�0  ال�ف&��  ت ��ة  في  امج 
) ال�ي اه��� ب� ��ة ال��*�ل ال�ع�في ,االنف�ج�اف�% ل�O 0الب 8ل�ة  ٢٠١٧و(ح�1نه, 

  ال��R�ة . 
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  ٢٦١  

 االنف%ج�اف�# ال�ع� م- ق6ل ال1الب  
�  وت�ل�لها وت��Fلها إلي انف�ج�اف�% وق� اه�وFع��� علي ,�u ال/الب علي ال�عل�مات  �
) ال�ي ت اول� إع�اد ال/الب ٢٠١٤ل0�F�V ,,عr ال�راسات بهNا ال �" م ها دراسة (ا

لالنف�ج�اف�% ,9+ل ف�د0 وأسف�ت ع4 فاعل��ه ل� ��ة مهارات ت*��; ال@�ائ" االل&ل��ون�ة  
u ه�ف� إلي ت ��ة  ) ح�٢٠١٥ومهارات ت*��; االنف�ج�اف�% وN8ل% دراسة (م *�ر ,

ن�اج االنف�ج�اف�% وعادات العقل م4 خالل ال�عل; ال�عاوني ال   مفاه�; ال��س.ه ال�1اب�ه
  وأسف�ت ع4 فاعل��ه في ت ��ة ال�فاه�; وعادات العقل .

أما ,ال 1.ة لل�راسه ال�ال�ه فق� ج�ع� ب�4 ال �ع�4 ح�u ی�; ت*��; االنف�ج�اف�% م4 
ا ت&لف  8�ا  لل�9ح  ال.اح?ه  ال قاt  ق.ل   rع, في  انف�ج�اف�%  ب�*��;  العل��ة  ل/ال.ات 

  االل&ل��وني ال�عل��يال@اصه ,ال�ق�ر ون�9ه علي ال�ائ" 
وم�ا س.n ی�Yح أن ه اك الع�ی� م4 ال�* �فات ال�ي أ�ه�ت وج�د أن�اt م@�لفه م4  
 االنف�ج�اف�% إال أنه مه�ا ت �ع� األن�اt واخ�لف� ال�* �فات ی.قي ت*��; االنف�ج�اف�% 

  @/�ات ه� األك?� أه��ه وف��ا یلي ت�ض�ح ل�ل% ال
  خ=,ات ت?��< االنف,ج�اف�*

الع�اقي   ) م4  8ال  أوض�ها   �وق الهامه  ال@/�ات  م4  ,ع�د  االنف�ج�اف�%  ت*��;   ��W
,٢٠١٦) (Avanesova,2014,550,;سال)ا یلي ٣٥٣,  ٢٠١٨) و��ف (  

ال.�u ع4 م�ض�عات الف&�ة ف�pV اخ��ار ف&�ة االنف�ج�اف�% ب�قة م4 خالل   .١
 .1" معق�ة ل�ق�W�ها لل��عل; ,9+ل م

 ال.�u ع4 ال.�انات الس�&�ال ب اء الف&�ة  .٢
 ال.�انات وتV��عها ل��ع�;  ت*��; االنف�ج�اف�% بها  .٣
فل��تها   .٤  pVW وال�عل�مات  ال.�انات  م4  هائل  ق�ر  ت�ف�  ف�ع  ال�*��;  ت ق�ح 

 الس�@�اج ما ه� م/ل�ب 
٥.  rم4 خالل االس�عانه ب.ع n�1 ال�    �ال�اW+�وس�ف ال��احه في ح)مة  ال.�امج 

) x�أوفPower point, word, excel ( 
 ال�@/�" ف��; رس; م@/" لالنف�ج�اف�% وت*��; ال9+ل ال@اص ,ه  .٦
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  ٢٦٢  

 األدوات .٧
  اإلخ�اج  .٨

) ح�u أنه  ٢٠١٩وق� ت. � ال�راسه ال�ال�ة ن��ذج االنف�ج�اف�% ال�عل��ي ال�/�ر ل9ل��ت (
�;  �ات ال�*��; ال�عل��ي وال �9 وال�ق��; 8�ا أنه صن��ذج شامل 0���W علي  ج��ع ع�ل

�فn مع O.�عة ال�راسة ال�ال�ة وF�+4 ت�ض�ح  خ*�*ا لالنف�ج�اف�% ال�عل��ي ال9امل وه� ما ی
  ال�*��; ال�عل��ي لل ��ذج  ف��ا یلي 

  م�احل ال���ذج 

 م�حلة ال�راسة وال
	ل�ل وت��ل   -١
  
  
  

  
ي وت���د اح��اجات ال/ال.ات ال�عل�ات في ال�راسة ال�ال�ة في ت ��ة ال�ف&�� االس��الل

واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في في مق�ر نF�Lات ال�عل; وR اء علي ذل% ت; وضع االه�اف 
العامة لل�ق�ر م4 خالل ت�ل�ل ال����0 ال�عل��ي م�ا ساع� علي ت�?�له ,*�Fا ح�u ت;  

الي اج)اء صغ��ه ,��W u�?ل 8ل ج)ء ,انف�ج�اف�% 8�ا ت; خ*ائG   ت�ل�ل ال�ادة العل��ة
  ن9/ة وال�ه�ات ال�عل���ة ال�ق�مة له4  ال��عل��4  وت��ی� اال

 م�حلة ال
���� وت��ل   -٢
ت��ی� االه�اف ال1ل�8�ة ل�ق�ر نF�Lات ال�عل; وم4 ث; ص�اغه ال����0 ال�عل��ي وت��Fله  
والع اص�  واالش+ال  االل�ان  ان  م�اعاه  مع  ع ه  ومع.�ه  واض�ة  ,*�Fة  ع اص�  إلي 

ل.ع� ع4 االل�ان ال1اخ ه ح�ي ال ت&�ن ال�@�ارة ت� اسp ت�F�Rا مع ع� ة ال�راسة وت; ا
وم4 ث; ت; ت��ی� ن�ع االنف�ج�اف�% ال��1@�م في ال����0 ماب�4  م��9ه وم)عVة لل��عل��4  

  ثاب� وم���ك 
  
  

ت�ل�ل  
 االه	اف 

 

ت�ل�ل  
  �ال���
 ال�عل��ي 

ت�ل�ل 
خ
ائ�  
 �� ال�عل

ت�	ی	  
االح��اجات  
 ال�عل���ة 
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 م�حلة االن
اج   -٣
  ح�u ت; ان�اج االنف�ج�اف�% وت���فه في ال����0 العل�ي ال�ق�م لل/ال.ات 

 م�حلة ال
ق���  -٤
ال@.�اء وال��+��4 ل�ق��;    م4 خالل ع�ضه علي مV��عه م4ح�u ت; تق��; االنف�ج�اف�%  

  �ه وم�0 ت�?�له لل����0 العل�ي وت�ق�قه ل�اجات ال��عل��4 م�0 م اس.
  

 م�حلة ال��8 واالس�'�ام   - ٥
في تل% ال��حله ی�; اس�@�ام االنف�ج�اف�% ال�*�; وال@اص ,�ق�ر نF�Lات ال�عل; وع�ضه 

ی� 8�ا  ال��اض�ات  اث اء  ال/ال.ات  ال�ق�ي علي  ال�ائ"  الس�@�ام  ال/ال.ات  ت�ج�ه   ;
ر ووضع االن9/ه ال�/ل�Rه م ه4 عل�ه 8�ا ی�; وضع اسzل�ه4  ال�عل��ي ال@اص ,ال�ق� 

 واس�ف1ارته4 عل�ه  
  Padletثان�ا ال�ائ( ال�ق�ي 

إن ع�ل�ة ال��رxF وال�عل; ال��م ,9+ل عام وفي ال�عل�; الVامعي ,9+ل خاص أص.�� ال ت@ل�  
ال�/.�قات علي  �& �ل�ج�ا ,9+ل 8لي أو ج)ئي و�F; ذل% م4 خالل الع�ی� م4 م4 اس�@�ام ال

اجه)ة ال�اسp أو ال�Vال فLه�ت الع�ی� م4 ال.�امج وال�/.�قات ال�ي ت�1@�م في ال�عل�; علي  
  Edmodoو MOOCوج�جل 8الس و ت�ل��Vام و  س.�ل ال�?ال ال ال�*� م�ونات و ی�ت��ب 

ل;  �N األن9/ه ال��8له لل��ععلي ال��رxF فق" و~ن�ا أYWا ت فول; Wق�*�اس�@�ام ال�& �ل�ج�ا 
ت ف�Nها س�اء ,9+ل ف�د0 أو تعاوني  وه ا ت �قل األن9/ة خارج ج�ران الف*ل ال�راسي ومع  

 n�./ه�ر ت� Padlet ع�وف سا,قا ب�والWall Wisher   "0 علي ح�ائ���W n�./�8
; اس�@�امه ل&�ا,ه االف&ار عل�ه وج�ع اف��اض�ه ل �9 اإلعالنات عل�ه ع.� ال�pF وم4 ث; ت

س�@�امات ال��F�Rه له  وRال�غ; م4 ن�رة ال�راسات ال�ي اه��� ,ه في  ال�الحLات و�ه�ت اال
ح�ود عل; ال.اح?ه فق� أوص� ,عr ال�راسات ,اس�@�امه مع ال��عل��4 في ال��احل ال�عل���ة  

) ودراسة DeWitt,2014ال�@�لفه ,9+ل عام وال��حله الVامع�ه ,9+ل خاص 8�راسه (
)ALIAS, 2015) ودراسة (Sangeetha,2016) ودراسة ((Dunbar,2017  خلف) ودراسة

  ). Abdul Rashid, 2019) ودراسة (٢٠١٩وع.� الف�اح, 
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  ٢٦٤  

,أنه ت/.�n مVاني قائ; علي ال�1W pF�ح لل��1@�م ب Rashid,2019,613  �9 )  وFع�فه (
رؤ�Fها 8ل م4 ل�Wه را," أوع �ان ال�ائ" ال���د .   ال&ل�ات وال*�رومقاOع الف��ی� و�F�+4  م4

ت; تV9�ع ال��ارسات ال�عاون�ة ب�4   2.0 ضح الع�ی� م4 ال.اح?�4 أنه مع �ه�ر ال�pF وق� أو 
) أنها ت1اع� ال��عل��Dewitt, Alias, & Siraj,2015  4ال��عل��4 ,9+ل 8.�� 8�ا أوضح (

  أن�اt م@�لفه وال�عل; ,9+ل أفYل .علي ال��?�ل الفعال لل�ع�فه في العقل م4 خالل 
  لل�ائ( ال�ق�ي   االس�D امات ال�عل���ة

) ان اس�@�امات ال�ائ" ال�ق�ي Fisher,2017,164، ( Sangeetha,2016)ی�0 8ال م4  (
في الف*ل ال�راسي ت&اد ال ت �هي ف��+4 اس�@�امه 8ل�حه ب�Yاء او سVل دائ; وت�ف�� ق اه  

ي اجعة وتل@�G وت/.�n ال قاt ال�ئ�1�ة 8�ا W�+4 اس�@�امه فخلف�ة لالسzله وال�عل�قات وم� 
�ار م�ا 1W�ح ب�ج�د م اق9ات ب�4 األق�ان ح�u أن ال��عل��4 ل�یه;  Vقها علي ال�االن9/ه ب�عل

�ار م4 ق.ل أق�انه;   Vقها علي ال�رة علي ال�ص�ل الف�ر_ لل�دود واالن9/ه ال�ي ت; تعل�الق
  ال قاt اآلت�ة   وF�+4 ت�ض�ح تل% االس�@�امات في

 , ق�م ال/البW u�لة واالس�ف1ارات حzام  األسWال أ�O ار ال1اعه�/�ح االسzله  علي م
 االس.�ع وFق�م ال�عل; ,ق�اءتها واإلجا,ة عل�ها  

   عل; م9+له أو م�ض�ع�ع�ض الW u�4 وال قاش ح�له ح�اء اآلراء ح�ل م�ض�ع مع�إب
4�Rعل; وال/الب و�4 ال�ال قاش ح�له ب ;�F4 و�ه;  معYعRال/الب و 

 �م4 ال ��ة وال&?�راس�عل�مات في ش+ل رس�م ت@/�/�ه ورس�م  تل@�G ال��ض�عات ال
 االنف�ج�اف�% وع�ضها ,*�Fا علي ال�ائ" 

   ;9ار8ه اف&اره�/�وحه للق�اءة ل�ه ال�راس�ع�ض األف&ار ح�ل ال&�p  وال��ض�عات ال
 وأب�ز االق�.اسات ال�ي أعV.�ا بها و�Oح االسzلة وال� اق9ات 

  ه�راس� ن�9 ال�اج.ات ال
  لفات�ل ال��م9ار8ة وت� 
  ال�هاني ;W� رسائل ال9+� لل/الب وال�عل��4 وتق
  وال9+ل ال�الي ی�ضح اس�@�اماته في ال�عل�;  
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) ی�ضح اس���امات الHائ� ال�ق�ي في ال�عل	�  ٢ش'ل (   

�ل�dه م"هU  وق� اس���مN ال�راسة الHال	ة الHائ� ال�ق�ي في م)ارWه ال�ال�ات لألن)�ه ال�
سfله واالجا/ه عل	ها  وفي ال�"اق)ات ح�ل ال��ض�عات ال�راس	ه �Wا اس���م�ه في _�ح اال

   Uه	عل gح الغام	وت�ض 
  أه�ة ال�ائ� ال�ق�ي  

  ل"قاV ال�ال	ة تU�i أه�	ة الHائ� ال�ق�ي ع"� اس���امه تعل	�	ا في ا
 �����	U العالقة ب	U ال�عل� وال��عل� مU خالل ال��اصل ال�Hوالفعال ت 
  اتjواح��ام ال U	ال��عل� Tة ل�	ادة ال�افعDز 
 خارج الف�ل ال�راسي U	قه ب�یله لل��اصل مع ال��علD��/ U	ال�عل� �Dوoت 
  وال�"اق)ات مع زمالئه� �		ه في ال�قWعلي ال�)ار U	ع ال��عل�G(� 
  ه�� م�اع�ة ال��عل�	U علي ال�فi	� وال�ق		� الjاتي ألنف
 Tل� qة ال\قه /ال"ف	ت"�  U	ال��عل� 
   امه� ال�راسيoه وال���"ه� في األن)Hت Tم�ا/عة تق�م اب"ائه� وم� Uلل�ال�ی U'�� 

DEWITT,2015,3)) (Dunbar,2017,27 ) (Fuchs,2014 (  
ل�ق�ي واس���اماته في ال��احل ال�راس	ة ال���لفه  وق� اه��N الع�ی� مU ال�راسات األج"�	ة /الHائ� ا

   Nات ال���لفه فاه��fدراسة (ومع الف( Fuchs,2014   ة مع _الب ال��حلة�	ال�ع�ف علي أه�/
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) مع فzة ال�عاق�Alias,&DeWitt  4  2015االساس�ة في ال�عل�; في ح�4 اه��� ,ه دراسة (  
ال مهارات  وت ��ة  العالي  ال�عل�;  م�حلة  في  دراسة  س�ع�ا  أما  ل�یه;   وال�عل;   ��DeWittاصل 

&Saedah,2015)  الب م�حلة/, �)  (Dunbar,2017سة   ال�عل�; العالي وN8ل% درا) فق� اه��
دراسه   اس�@�م�ه  ب� �ا  ال���س/ه  ال��حلة  في  ,ه   �اه�� مع (Abdul Rashid,2019ال�ي   (

�; اللغه وال�& �ل�ج�ا   ) إلي أه���ه في تعل8Sangeetha,2016�ا اشارت دراسة (  ESLم�عل�ي  
)  ٢٠١٨ن� دراسة ( ع.� الف�اح و خلف ,أما ,ال 1.ة لل�راسات الع�R�ه ففي ح�ود عل; ال.اح?ه 8ا

 �Rقاته ال���إلي ال�ع�ف علي ت/. �Fة في ال��ارس االب��ائ�ة. وم4 ه ا ت.�ز أه��ة ال�راسة ال�ي ه�ف
. xFر�  ال�ال�ه 8أول دراسة ت�1@�م ال�ائ" ال�ق�ي في ال�

  Reasoning ThinkingثالEا ال�ف��� االس� اللي  
�لة أساس�ة ل� ��ه ش@*�ه  ف�د ,9+ل دائ; وم�1�� فه� Wع� وسإن ال�ف&�� ع�ل�ة ی�م�ه ت*احp ال

ال��عل; ف�*.ح ف�دا فعاال في ال��V�ع قادر علي حل ما Wقابله م4 م9+الت س�اء 8ان� ش@*�ة  
�ی?ه ب��رpF ال��عل��4 علي األن�اt ال�@�لفه لل�ف&��  أو م�V�ع�ه. وم4 ه ا 8ان اه��ام ال��R�ة ال�

) أنه Wع��� علي  ٢٠١٦أح� تل% األن�اt ال�ه�ه ف��ضح (ال1�� وآخ�ون ,وFع� ال�ف&�� االس��اللي  
ف��1   n/ �ال u�ال@اصه ح القYاWا  ال.�u ع4 ص�ة  ال��عل; م4 خالله أس1ا عامه في  �م @

وت ال��ل�ل  إلث.ات  ال�ل�ل   �Fتق� علي   �االس� .اW  tع�� علي  والق�رة  ال�ق�مات  م4  ال �ائج   ��ل�
  واالس�ق�اء واالس� �اج . 

  �ف:�� االس��اللي م المفه% 
�ان,Fأوضح 8ال ( ز u�اللي  ح�)، (اب�  ١١١,  ٢٠١٥تع�دت ال�ع�Fفات ال�ي ت اول� ال�ف&�� االس�

,١٢٥,  ٢٠١٦)، (الع )0 ,    ١٠٧,  ٢٠١٤عق�ل,  �ال�ق�� وال �ال, ٣٦١,  ٢٠١٧) ،(أح�  )، (
ه ال�هارات ) ,أنه ن�" أو أسل�ب لل�ف&�� وم�ارس٧٧٧,   ٢٠٢٠) ،(ال�ق�� وال �ال ,٧٧٦,  ٢٠٢٠

ه ح�u ی /�0 علي ن9اOات م�ئ�ة غ�� مل��سه وما نالحLه أو نل�1ه W*ل الف�د م4  االس��الل� 
خالله إلي حل ال�9+له وات@اذ ق�ارأو ال�ص�ل إلي قان�ن عام ,االن�قال م4 الV)ئ�ات إلي ال&ل�ات 

�م ف�ه ال��عل; ال�عل�مات ال���اف�ه ل�Wه و1F�� ف�ه م4@�1W ات و�ال@اص إلي العام    أو م4 ال&ل
ق�اء ) أوم4 العام إلي ال@اص (اس� .اt) 8�ا یه�ف إلي اس� �اج ص�ة ح+; مع�4 م4 أح+ام  (اس�

أخ�0 وأشار إلي �8نه ع�ل�ة عقل�ه م L�ه ی�; ف�ها ت L�; ال�قائF�/, nقة تق�دنا إلي اس� �اج حل  
االس��اللي أYWا    ال�9+له وال�*�ل علي مع�فة ج�ی�ة.و8�ا ان ل&ل شئ ع اص� فإن لل�ف&��
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اته ال�ي pVW ت�اف�ها ح�ي ی��+4 الف�د م4 اس�@�ام تل% الع�ل�ة العقل�ه و9F�ل ال�+�نات م+�ن
  - ال�ال�ة :
  .ه�ه�ه ألداء الR/ل��ه ال�هارات العقل�ال 
 .هR/ل��ة ال�ة واإلج�ائ���ع�فه ال��ض�ال 
  .هاN�/ل�ب ت ف�ه ال�ه�ال 

  م��Fات ال�ف��� االس� اللي
اt ال�ف&�� ی�*ف ,ع�د م4 ال���)ات W�+4 ت�ض��ها ف��ا  �" م4 أن�الس��اللي 8 أن ال�ف&�� ا 

  )٢٠٦, ٢٠٢٠یلى : (خلف ,
 ه�لV�عل�م إلي ال�ه م4 ال�ی�; االن�قال ف 
 ة��یVعل�مات وال�ل�ل واالك�9افات ال�في ال�ص�ل إلي ال � 1Wاع
 اعة وت��اج ل�ل�Vي وج�د م9+له ما ت�اجه الف�د أو الYق�W 
  اج��W فهال pF�Vعقليل� ��لي  � تف&�ع x�ول 
  مات�ال�ق ت�Y� ها  ال�ي  وااللفا�  ال�*/ل�ات  8افة   �ت��ی في  و�F�?ل  ,ال�قة   W��از 

 ال*غ�_ وال&.�0 
  ه دون ال�اجه�م /ق �  ع�ل�ة م /ق�ه ت*�ر ال �ائج ف�ها م4 خالل ال�ق�مات وفn ق�اع

 pF�Vلل� 
ل�0 ال��عل��4 في  لي �ه�ت أه��ة ت ���ه  وRال �L إلي ما س.n ذ�8ه م4 م��)ات ال�ف&�� االس��ال

) ،(صالح  ٢٠٠٤ال��احل ال�@�لفه  وه� ما اه��� ,ه الع�ی� م4 ال�راسات م?ل دراسة (نYال, 
)ال�ي  ٢٠١٦) ،(الع )0 ,٢٠١٣) ، (أب� عق�ل ,٢٠١٢) ، (سل�ان ,  ٢٠١١) ، ( الع��د0 ,٢٠٠٩,

راسة ال�ال�ه ع4  االس��اللي وت@�لف ال� ت اول� فاعل�ة اس��ات�V�ات ت�رxF م@�لفه ل� ��ة ال�ف&��  
ال�راسات ال1ا,قه في اس�@�امها أسال�p ت& �ل�ج�ه لل�ع�ف علي أث�ها في ت ��ة ال�ف&�� االس��اللي  
م4 خالل م9ار8ه ال/ال.ات ال�عل�ات ألف&اره4 وآرائه4 علي ال�ائ" ال�ق�ي وم اق9ه اسzل�ه4  

  واس�ف1ارته4 مع ال�عل; وأق�انه4 . 
  .�رات االه��ام ,ال�ف&�� االس��اللي فق� أوض�ها ف��ا یلي ) م٢٨, ٢٠١٠ضح ( شل.ي,لNا فق� أو 
  الق�ارات ات@اذ   pت�/ل ال�ي  ال��ات�ة  ال��اقف  م4   �الع�ی  �ی�ج  u�ال9@*ي ح ال�.�ر 

 ووضع ال�ل�ل في ض�ء ال�عل�مات ال���اف�ه
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  ا�االج� لل�9اكل   n�ع,  �L ال أنه; 1Wاع�ه; علي   u�اعي  ح�االج� ال�ي  ال�.�ر  ع�ة 
ل��V�ع و�Fلل أح�اثها ف�ف*ل ب�4 الp.1 وال ��Vه وFفه; ع اص� ال��قف Wعاني م ها ا

 م�ا 1Wاع� في ال�ص�ل إلي اس��الالت اج��اع�ة ت�1; ,ال�قة ال 1.�ه 
  ��&ال�ف ب�4  ارت.اO�ة  عالقة  ب�ج�د  ال�راسات   rع,  �أوض�  u�ح ال�عل��ي  ال�.�ر 

ال��غ��ات والع�ل�ات   rعRاللي و�� دراسة ( ال���ر0 ,  العقل�ه األخ�0 فأوض�  االس�
) ب�ج�د عالقه م�ج.ه ب�4 ال�ف&�� االس��اللي وال�افع�ه ن�� ال�عل; 8�ا أن لها دورا  ٢٠١٢

 إVWاب�ا في ح�وث ع�ل�ة ال�عل�;  
  مهارات ال�ف��� االس� اللي 

لل�ف&�� االس��اللي ع�ة مهارات    ٤٧٥,    ٢٠١٦أوض�� دراسه ( ال1�� وح41 , إال أن ) أن 
  ه� أن له ثالث مهارات اساس�ه هي األك?� ت�اوال  

  tاالس� .ا 
  الل االس�ق�ائي� االس�
  االس� �اجي ��ال�ف& 

 0�إال أنه ,ال�غ; م4 ج��ع ال���)ات وال�.�رات ال�ي ت|8� علي ض�ورة ت ��ة ال�ف&�� االس��اللي ل
ال�ف&  وفاعل�ه  مF��1ات  في  ت|ث�  ال�ي  ال�ع�قات   rع, فه اك  W�+4  ��  ال��عل��4  االس��اللي 

 ت�ض��ها ف��ا یلي 
  مع,قات ال�ف��� االس� اللي

   ل*W ال �ائج ال�ي �ال�عل�مات االول�ه ال�ي �W*ل عل�ها الف�د W+�ن لها األث� في ت��ی
 إل�ها

   ق�اراتهRضعف ثقة الف�د ب ف1ه و 
  ال/فل xه في نف�ة للف�د ال�ي تغ�س االس�1الم وال1ل.�اع�ة االج�z9 عه ال��.O 

وال�ع�في      عا  را; ال�ف�ي    Cognitive and Psychologicalاالن�ماج 
Engagement 

إن االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في لل��عل; م4 ال��ض�عات الهامه  ل�ا له م4 تأث�� في دافع�ة ال��عل;  
) ,أنه أح� ن�اتج ال�عل; ال. ائي ح�u ی�8) علي ن9اt  ٢٧٥, ٢٠١٤ن�� ال�عل;  و9F�� ( الف�ل , 

دوره اإلVWابي في ع�ل�ة تعل�ه وN8ل% تفاعله االج��اعي في ال�عل; وق� اك�ت الع�ی� م4  ; و �علال�
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و�Fضح ( عاب�ی4 ,    (Heng, 2014, 180)ال�راسات ارت.اOه ,�@�جات ال�عل; ال��غ�ب ف�ها  
) أنه م4 أه; مق�مات ال Vاح في ال��اة الVامع�ة فه� ی�ل� ل�0 ال/الب ال9ع�ر ١٩١,  ٢٠١٩

أوال�9ار8ه ع�ه جام,أه��ة   ال�مج  ع4  W@�لف  8�ا  االش��اك  االن�ماج ع4  وF@�لف  ودراس�ه;   ;
فاالن�ماج ی�/لp بNل ال��عل; لل/اقه وال�ق� 8�ا ی�/لp م9اع� مع� ه لالش��اك في األن9/ه  
ال ف1ي وال�ع�في فع�فه (الف�ل ,  ال�ع�Fفات ال@اصه ,االن�ماج  ال*ف�ه والالصف�ه  وق� تع�دت 

إج�الي ما W@**ه ال��عل; مO 4اقة وجه� ووق� ودوافع و~م+انات أث اء نه  ,أ  )٢٧٧,    ٢٠١٤
أداء مهام وأن9/ه ال�عل; ح�ي ی��+4 م4 إث�اء معارفه ومهاراته وخ.�اته ل��ق�n أه�اف ال�عل; ال�ي  

,أنه ان9غال ال/الب وال�)امه;   W(Alrashidi, Phan &Ngu, 2016, 41)*.� إل�ها ب� �ا ع�فه  
و  ل��ق�n    عل;ال�,ال�عل�;  األن9/ة  في  وال�9ار8ه  والVامعة  ال��رسة  في  اله�Fه   �وت��ی واالن��اء 

 , tه وع�فه ( ال�1اR/ل��٣٧٨, ٢٠١٥ال �ائج ال  ��ث ف�ه تفاعل ب�4 جه�W مي�L أنه ب اء م, (
ال�عل���ه م4 جهة أخ�0 وFه�ف إلي  ال.�zة  ال��عل; وق�راته م4 جهة و~م+انات  ودوافع وس�ات 

�عل; . وتع�فه ال.اح?ه في ال�راسة ال�ال�ة ,أنه 8ل ما ت.Nله ال/ال.ات ال�عل�ات م4  ال  اتج ت�1�4 ن� 
جه� وOاقة ووق� و~م+ان�ات وم�0 ال�)امه4 وان9غاله4 ب� ف�N ال�هام واألن9/ه ال�/ل�Rه م ه4  

س  وتفاعله4 مع ال.�zة ال�راس�ه ,+ل ما ت���Fه ,غ�ض ت�ق�n األه�اف ال��F�Rه وال�عل���ة وFقا 
, �  رجة ال�ي ت�*ل4 عل�ها في ال�ق�اس  ال�ع� في هNه ال�راسة م4 إع�اد ال.اح?ه.              ال

) أن ه اك خ�x م1ل�ات ل F�Lه االن�ماج W�+4 ت�ض��ها  ١٩٣,  ٢٠١٩و�Fضح ( عاب�ی4 , 
  ف��ا یلي 
  ض�عات��اء وال�ه في م@�لف األش�ة وال ف1�ن� االن�ماج ه� اس�?�ار ال/اقة ال.
 مج ال��رجات م�فاوته 8�ا W@�لف ان�ماج الف�د ت.عا لل��ض�ع ب ب/الی  
  ه�ف�ة و8��8 Gماج ,@*ائ� ی���ع االن
   ض�ع��ا الNمع ه pماج ال/ال� ت� اسp 8��ه تعل; م�ض�ع ما مع 8��ة ان
  ماج ال/الب� ت�ت." 8فاءة ال��ارسة ال�عل���ة ,االن

� أنه ال Wق�*Vماج ن�ن9اt عقلي فق" أو ب�ني فق"   لي  � عوRال �L إلي ال�1ل�ات ال1ا,قه لالن
ال.�zة              الف�د وعلي  تع��� علي  ال/الب و�Fأث� ,ع�امل م@�لفه  ب�4  ف��ا  أنه W@�لف ب�رج�ه  ك�ا 

م4   8ال   ,Gasiewski, Eagan, Garcia, Hertado & Chang, 2012)ف��ضح  
،   (Pilot, Anderson& Hardly, 2017)،  (Chi, 2014, 27-28) و  (231232
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)Gunuc& Kuzu,2014  0 ال/الب م ها�) ,أن ه اك ,عr الع�امل ال�ي ت|ث� في االن�ماج ل
 �ال� اخ داخل ال*ف ال�راسي وال&?افة ال/الب�ة داخل ال*ف ، و دع; اس�قالل�ة ال/الب وت��ی

ها  أدواره; ب�قة وال�غWNة ال�اجعة ال�ق�مة له; م4 ال�عل��4 و�Oق ال��رxF ال� اس.ة فال�& �ل�ج�ا ل
ال�ي  تاث  واالن9/ه  ال/الب  اله��امات  ال�عل��4  دع;  إلي  ,اإلضافة  االن�ماج  علي  إVWابي   ��

W@�ارها ال�عل��4 وال�فاعالت اإلVWاب�ة داخل ال*ف ال�راسي وال&فاءة وال9ع�ر ,االن��اء ,اإلضافة  
  إلي فاعل�ة الNات ال��ر8ة ل�0 ال/الب .  

  أه��ة االن ماج ال�ف�ي وال�ع�في
  �االق م� W+�ن  م4(ن�ماج  8ال   ��9Fو م @فYا  أو   &Fredricks Blumenfeldتفعا 

Paris,2004)و (Parsons, Richey &Parsons,2014  علVW ن م�تفعا�+W ما�) إال أنه ع 
ال/الp أك?� م9ار8ة في الع�ل الV�اعي واس�&�ال ال�هام وال�?اب�ة وت�ج�ه األسzله ع � تع?�ه في  

Yض�عات أو ,ع��ال �ات في مه�ة مع� ه 8�ا W+�ن�ا أك?� م�ونه في ز ال��قعها وتVاو فه; أح
حل ال�9+الت  أما في حالة ان@فاض االن�ماج ف�+�ن الع+x ف�|د0 إلي ع�م إك�ال ال�ه�ه 
ع4   م *�فا  ال1هلة  وال��ض�عات  ال��اقف  مع  وال�عامل   pوال�ع ,ال�لل  و9Fع�  له  ال��8له 

. 0�  ال��ض�عات وال�هام ال�ي ت��اج إلي ت�
    الن ماجأHعاد ا

دراسة   م ه;  األ,عاد  ث ائي  ن��ذج   rال.ع ق�م   u�ح االن�ماج  أ,عاد  في  ال���F�Rن  اخ�لف 
Willms,2003) ا�ماج ه�  )ح�u أوض��ا أن ه اك ,ع�ی4 لالن

   ة��Wاألكاد ��ة وغ��Wل األن9/ه األكاد�9Fال1ل�8ي و � ال.ع
 اء�ل ال9ع�ر ,االن��9Fال ف1ي و �  ال.ع

) إالي ت* �فه;  ألرRعه أ,عاد إال أنها جعل�  (Reeve& Tseng,2011ك�ا اتفق� معه دراسة  
             االن�ماج ,ال�ف�rF ب�یال ع4 االن�ماج األكادW�ي .                                    

فق� ت. � مق�اسا م+�نا م4 خ�1ة أ,عاد Hart, Stewart& Jimerson , 2011) أما دراسة (  
�ماج  ال�عل; واالن�ماج االنفعالي مع ال��رسة واالن�ماج ال�ع�في واالنه; االن�ماج االنفعالي مع  

مق�اسا ت اول�    )٢٠١٧ال1ل�8ي الVه� وال�?اب�ة واالن�ماج ال1ل�8ي الالم هV�ة 8�ا أع�ت (ح1�4,
  u�ماج ح�ف�ه ت* �ف اال,عاد االرRعه .  وRال 1.ة لل�راسة ال�ال�ة فق� ت. � ال�* �ف ال? ائي لالن

  ع� ال�ع�في وال.ع� ال ف1ي  ل�0 ال/ال.ات ال�عل�ات.ت اول� ال.
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  ٢٧١  

  إجراءات الدراسة: 

  منهج الدراسة:       

ال� هج ال�F�V.ي    وال0N ت�اول ال.اح?ة    Experimental Methodاس�@�م� ال�راسة ال�ال�ة 
م4 خالله ال&9ف ع4 أث� م�غ�� تF�V.ي (االنف�ج�اف�% وال�ائ" االل&��وني) في م�غ��4F تا,ع�4  

ا(ال�ف&�� االس��اللي، واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في) في ��وف ت1�/� ال.اح?ة ف�ها على ,عr  ه�
4+�W ال�ي  األخ�_  ال��غ��4F    ال��غ��ات  على  أث�ها  ت��ك  هNه أن  ض."   nF�O ع4  ال�ا,ع�4 

  ال��غ��ات في ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة.  
  التصميم التجريبي للبحث: 

�ة على الق�اس الق.لي وال.ع�_ ل&ل مO 4ال.ات  �F�V.ي في ال�راسة ال�الWع��� ال�*��; ال       
ال ف1ي وال�ع�في  ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة، ح�u ت; ق�اس ال�ف&�� االس��اللي، واالن�ماج 

ل&ل م4 ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة ق�اسًا ق.ل�ًا، ث; n./Wُ ال�عالVه على ال�V��عة ال�F�V.�ة  
n./W على ال�V��عة الYا,/ة، ث; n./W الق�اس ال.ع�_ ال�ف&�� االس��اللي، واالن�ماج  فق" وال  

الYا,/ة وذل% ,ع� ان�هاء ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة و ال ف1ي وال�ع�في على ال/ال.ات في 8ل م4  
 _�ف��ة ال�عالVة على  ال�V��عة ال�F�V.�ة فق"، وp1�F الف�ق ب�4 درجات الق�اس�4 الق.لي وال.ع

(ال�F�V.�ة  في 8 ال�ا,ع�4 ح�u   -ل مV��عة   4F��غ��ال ال�عالVه على  أث�  ل�ع�فة  الYا,/ة ) 
واح�ة تق�F.ًا، م�ا ی��ح    لYا,/ة ق� تع�ض� لع�املWف��ض أن 8ل م4 ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة وا

% لل.اح?ة أن ت�جع الف�ق ب�4 ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة إلى أث� ال��غ�� ال��1قل (االنف�ج�اف� 
وال9+ل ال�الي ی�ضح ال�*��; ال�F�V.ي لل�راسة، ح�u ی�; ت/.�n ال�راسة وفقًا   .وال�ائ" ال�ق�ي)
  لل�@/" ال�الي:  

  
  
  
  

 ءات ال�راسة اج�ا
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  ٢٧٢  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ال�*��; ال�F�V.ي لل.�u ال�ال�ة ٣ش+ل (
  - عينة الدراسة:

ق�*اد ال� )لي (ال9ع.ة ال��F�Rة) ,+ل�ة قام� ال.اح?ة ,اخ��ار Oال.ات الف�قة ال?ال?ة ,ق1; اال     
جامعة األزه� ال�F�9 إلج�اءات ال�راسة ال�ال�ةة. وق� ت; اخ��ار ع� ة ال�راسة   االق�*اد ال� )لي 

  على م�حل��4 
ئG ال1�+�م��Fة ل�ق�اس  : ت�?ل الع� ة االس�/الع�ة وذل% ل�1اب ال@*اال��حلة األولى – 

)    1٤٨ي وال�ع�في، واخ�.ار ال8Nاء اللفLي، وق� بلغ ع�دها (ال�ف&�� االس��اللي واالن�ماج ال ف
  ) س ة ٢١–O٢٠ال.ة م�4 ت��اوح أع�اره4 ما ب�4 (

  

ت���� االدوات 
 ق�ل�ا 

ال����عة  
 ال������ة

ال����عة  
 ال�ا��ة 

  ال�1?قةاس� �ام 
تA�61 اخ�6ار ال�ف:��  ال�قل��!ة

االس��اللي ومق�اس 
وال�ع�في  االن�ماج  

تA�61 ال�عالBة  
ال��B?�6ة 

مقارنة  
 ال��ائج

  A�61ارت��ال�ف:��  اخ
االس��اللي ومق�اس 
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  ٢٧٣  

) Oال.ة م4  ٤٠: ت�?ل الع� ة األساس�ة وRلغ ع�دها في ص�رتها األول�ة (ال��حلة ال�ان�ة –
ان� ع�د ال�9ار8ات  ال?ه ال9ع.ة ال��F�Rة م4 8ل�ة االق�*اد ال� )لي ب �اج، وO8ال.ات الف�قة ال?

O 4ال.ات الف�قة ال?ال?ه W�?ل4 ال�V��عة ال�F�V.�ة  ) Oال.ة م  ٢٠) Oال.ة مق1��4 إلى ( ٤٠( 
) س ة، وان��اف ٢١.٧٦٩) س ة ,���س" ع��0 مق�اره (٢٢–٢١م�4 ت��اوح أع�اره4 ما ب�4 (

ا ب�O (     4ال.ة W�?ل4 ال�V��عة الYا,/ة م�4 ت��اوح أع�اره4 م ٢٠ )، و(٠.٦٤٠٥مع�ار0(
وان��اف   ،) س ة٢١.٣٨٤) س ة ,���س" ع��0 مق�اره (  ٢٢ -٢١( 

�ول ال�الي رق; (.)٠.٥٠٦٣مع�ار0(Vعات  ١وال��V�قًا ل.O 4�حل���أف�اد ال ;Vی�ضح ح ( 
  .ال�راسة

ال�راسة االس�1الع�ة وفى ال��B%ع��- ) ع�د ال1ال6ات ال�8ارHات في ع��ة ١ج�ول (
  ال��B?�6ة والKا;1ة. 

  اإلج�الي  ع�د ال1ال6ات  ن%ع الع��ة   د ال��Oلي ب�%اج الق�Mاكل�ة ا  م
١  
  ٤٠  الع��ة األساس�ة   Rال6ة معل�ة   ٤٨  ع��ة ال�ق��-  ال8ع6ة ال��Q%?ة (الف�قة ال�ال�ه)   

    -ضبط المتغيرات المتدخلة: 

قام� ال.اح?ه ,Y." ال��غ��ات ال���اخلة وال�ي م4 شأنها أن ت|ث� على م�غ��ات ال�راسة   
اللي �غ�� ال��1قل) وه� ال�عالVه ال�F�V.�ه في تأث��ها على ال��غ��4F ال�ا,ع�4(ال�ف&�� االس�� (ال�

   .، االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في)
وال�راسات     0�L ال اإلOار  ت.�4 م4 خالل  وال�ي  ال���اخلة  ال��غ��ات  یلي ع�ض أله;  وف��ا 

  تأث��ًا في ال�راسة.  ال1ا,قة أن لها
  الع�� الOم�ي:  -١

ال�ال�ةة ما ب�4 (    ال�راسة  الع�� ال)م ي ألف�اد ع� ة  ) س ة، وت; ض."  ٢٢- ٢١ی��واح 
ل/ال.ات ال.اق�ات لإلعادة وال�ي ت��اوح أع�اره4 أك?�  الع�� ال)م ي ألف�اد الع� ة وذل% ,اس�.عاد ا

) عاما، وتأتى أه��ة ض." هNا ال��غ�� ل�ا له م4 عالقة ,ال�ف&�� االس��اللي،  ٢٣  -٢٢م4 (
Y�ان ال�&اف| في الع�� ال)م ي ب�4 مV��ع�ي ال�راسة (ال�F�V.�ة والYا,/ة) ح1.� ال.اح?ه  ول

 �Vعة ال���V�ار ال�4 أع�ي.داللة الف�وق ب �Fام اخ�.ار مان و�   F.�ة وال�V��عة الYا,/ة ,اس�@
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  ٢٧٤  

) ن�ائج اخ�6ار مان و?��ي ل�اللة الف�ق ب�- م�%س1ات رتS درجات ال��B%ع��- ٢ج�ول (
6?�Bا;1ة فيال�Kي  �ة وال�  الع�� الOم

  ال��غ�� 
       
  ال�6ان

  
  ال��B%عة 

م�%س0   ن
Sال�ت  

م�B%ع  
Sال�ت  

م��%z   Wق��ة  uمعامل 
  ال�اللة

الع�� 
  الOم�ي 

-   ٦٣.٥٠٠ 154.50 11.88 ٢٠  ال��B?�6ة  
١.٢٥٣ 

٠.٢١٠  
 196.50 15.12 ٢٠  الKا;1ة غ�� دالة 

�ول (         Vح م4 الYة  ٢ی���)) أن قZ(  �ال.ات  � د غO 4�ال)م ي ب ��ا ,ال 1.ة للع�الة إح*ائ
) �)، أ0 أنه ال ت�ج� ف�وق دالة إح*ائ�ا  ١.٢٥٣  -ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة ح�u بلغ

ب�O 4ال.ات ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة في الع�� ال)م ي، م�ا Wع ى أن ه اك تVان1ا ب�4  
  .الع�� ال)م ي في ,/ةم��س/ي رتp ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا

  م�غ�� الIJاء:-٢
        4+�W 8اءNرأت ال.اح?ه أن ال �ن�Lًا ألن ال8Nاء ی|ث� على ال��غ��4F ال�ا,ع�4 لل�راسة، فق

أن W+�ن م4 ال��غ��ات ال���اخلة ال�ي ت|ث� في ال�رجة ال&ل�ة ل&ل م4 ال�ف&�� االس��اللي واالن�ماج  
ال.اح?ة   �قام ال�ر   ال ف1ي وال�ع�في ، ولهNا  ال��غ�� ل�_ مV��ع�ي  (ال�F�V.�ة  ,Y." هNا  اسة 

  �والYا,/ة) م4 خالل ت/.�n اخ�.ار ال8Nاء اللفLي لل��حلة ال?ان�Fة والVامع�ة(إع�اد/ جاب� ع.
)، على ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة، ث; ح1اب داللة  ٢٠٠٧ال���� جاب�، وم���د ع��،  

 �Fو "مان  اخ�.ار  ,اس�@�ام  ب� ه�ا  (الف�وق  ال�الي  �ول Vوال ق��ة  ٣ ى"،  ی�ضح   ( )z  ودالل�ها  (
    اإلح*ائ�ة للف�وق ب�4 ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة في م�غ�� ال8Nاء. 
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  ٢٧٥  

داللة الف�وق ب�� م�,س=ي رتN درجات ال��M,ع��� ال�5�M>�ة  )٣ج ول (
  والQاH=ة على م�غ�� الIJاء 

  ال��غ�� 
       
  ال�6ان

  
  ال��B%عة 

م�%س0   ن
Sال�ت  

�Bع  م%
Sال�ت  U 

 zق��ة 
  W%م��
  ال�اللة

الHYاء  
  اللفZي

 183.50 14.12 ٢٠  ال��B?�6ة  
٧٦.٥٠٠ 

 -
٤١٢.٠  

 
 

٠.٦٨٠  
  غ�� دالة 

 167.50 12.88 ٢٠  الKا;1ة

ــ�ول (         ــ� ال�ــــــ ــح مــــــ ــة (٣ی
!ــــــ ــات z) أن ق��ــــــ ــ�� (ال)ــــــ ــة الفــــــــ�وق بــــــ ) ل�ع�فــــــ
ــ23اء بلغــــــ/ ( ــ� الــــ ــي م
غ�ــــ ــا56ة فــــ ــة وال!ــــ ��7)�ــــ
ــ9ع
�� ال ــي ٠.٤١٢-ال���ــــ ) وهــــ

إح�ـــــائ�ًا م�ـــــا @�ـــــ�� إلـــــى عـــــ�م وجـــــ9د فـــــ�وق بـــــ�� ال���ـــــ9ع
�� ق��ـــــة غ�ـــــ� دالـــــة 
  وه3ا @ع� مEش�ًا على ال
FافE ب�Dه�ا في م
غ�� ال23اء

ــاعي:   -٣ ــادR واالج��ـــ ــ�,S االق�?ـــ ــ�ة ال��ـــ ــة األساســـ ــة ال�راســـ ــار ع�Dـــ ــ� اخ
�ـــ تـــ
ــة K6ل�ـــــــــة  ــ� ال�ـــــــــع)ة ال
�79Lـــــــ ــا56ة) مـــــــ ��7)�ـــــــــة وال!ـــــــ
ــ9ع
�� ال ــات ال���ـــــــ ((ال)ـــــــ

ــ9اج، اال ــي بDـــــ ــاد ال�NDلـــــ ــة تقـــــــارب ق
�ـــــ ــح لل)احPـــــ ــة، وات!ـــــ ــع �6	افQـــــــة الغ��Lـــــ وتقـــــ
��7)�ـــــــــــة 
ال�Tـــــــــــ
S9 االق
�ـــــــــــادS واالج
�ـــــــــــاعي بـــــــــــ�� (ال)ـــــــــــات ال���ـــــــــــ9ع
�� ال

  .وال!ا56ة
  االس��اللي: ال�ف:��  الخ�6ار الق6لي الق�اس -٤

لل�أك� م4 م�_ ت�قn ال�&اف| ب�4 م��س/ي رتp درجات Oال.ات ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة  
ال.اح?ة  الYا,/ة فى  و   �ال.اح?ة اس�@�م  �لل�ف&�� االس��اللي؛ اس�@�م الق.لى  الق�اس 

  ):٤اخ�.ار وFل&��18ن ، وال �ائج ی�ض�ها ج�ول (
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  ٢٧٦  

) ن�ائج اخ�	ار و$ل"�! �ن ل�اللة الف�وق ب�� م��س�ي رت� درجات �ال	ات ٤ج�ول (
  ) ٤٠(ن= �اللياالس�ال�202ع��� ال��0$	�ة وال/ا.�ة فى الق�اس الق	لي لل�ف"�� 

  م���� 
  ال
اللة 

  ق�ة
"U "  

  ق�ة
" Z" 

  م���ع
  ال�ت�

  م��س�
  ال�ت�

  اإلن��اف
  ال�عار� 

  ال���س�
  ال��ابى 

  ال��غ�ات   ال����عة  الع
د 

 1.485 146  غ� دالة
  ال�ف)�   ال���'&ة 20 18.80 2.82 23.2 464

 ال-ا,+ة  20 17.55 2.44 17.8 356 االس�
اللي

) ٠.٠٥) أنه ال ت�ج� ف�وق دالة إح�ائ	ًا ع"� م���L داللة ( ٤(  U ج�ولی�`ح م 
  �	iلي لل�ف�اس الق	ة فى الق�ب	U م��س�ي رتa درجات _ال�ات ال��G�ع�	U ال�D�G�	ة وال`ا/

 االس��اللي. 
 ��Gات ال��ي درجات _ال�ع�	U  وD�ضـــــــح ال)ـــــــ'ل اآلتي األع��ة ال�	ان	ة ل���ســـــــ

  الق�لي لل�فi	� االس��اللي.ال�D�G�	ة وال`ا/�ة فى الق	اس 

درجات �ال	ات ال�202ع��� ال��0$	�ة وال/ا.�ة فى  ) األع�2ة ال	�ان�ة ل��2س�ي ٤ش7ل (  
  الق�اس الق	لي لل�ف"�� االس��اللي 

 ال�"اف@ فى االن�ماج ال<ف ي وال2ع�في: - ١

  aرت م��س�ي   U	ب  xافiال�  yقHت  Lم�  Uم ال��G�ع�	U  لل�أك�  _ال�ات  درجات 
وا ال"ال�D�G�	ة  لالن�ماج  الق�لى  الق	اس  فى  الiلي؛ ل`ا/�ة  وم�G�عه�ا  وال�ع�في  ف�ي 

��ن ، وال"�ائج ی�ضHها ج�ول (W�iلDار و�اح\ة اخ��ال Nاح\ة اس���م�ال N٥اس���م:(  
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  ٢٧٧  

) ن�ائج اخ�	ار و$ل"�! �ن ل�اللة الف�وق ب�� م��س�ي رت� درجات �ال	ات ٥ج�ول (
الق	لي لالن�ماج ال<ف ي وال2ع�في   �20ع��� ال��0$	�ة وال/ا.�ة فى الق�اسال2

 )�2٤٠عه2ا ال"لي (ن=وم0 
  م���� 
  ال
اللة 

  ق�ة
"U "  

  ق�ة
" Z" 

  م���ع
  ال�ت�

  م��س�
  ال�ت�

  اإلن��اف
  ال�عار� 

  ال���س�
  ال��ابى 

  ال��غ�ات   ال����عة  الع
د 

 434. 184  غ� دالة
  االن
ماج ال���'&ة 20 26.55 4.26 19.7 394

 ال-ا,+ة  20 27.85 3.05 21.3 426  ال/ف�ي

 � 222. 192  دالةغ
  االن
ماج ال���'&ة 20 16.05 3.28 20.9 418

 ال-ا,+ة  20 15.20 1.91 20.1 402  ال�ع�في 

 109. 196  غ� دالة
  ال����ع   ال���'&ة 20 42.60 5.92 20.7 414

 ال-ا,+ة  20 43.05 7.10 20.3 406 ال)لي

) ٠.٠٥ف�وق دالة إح�ائ	ًا ع"� م���L داللة (   أنه ال ت�ج�   )٥مU ج�ول (  ی�`ح
الق�لي  الق	اس  فى  وال`ا/�ة  ال�D�G�	ة   U	ع���Gال� _ال�ات  درجات   aرت م��س�ي   U	ب

  لالن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في وم�G�عه�ا الiلي. 
  U	ع���Gات ال��ي درجات _ال�ــ'ل اآلتي األع��ة ال�	ان	ة ل���ســـــــ وD�ضـــــــح ال)ـــــ

 �Gال��  الق�لي لالن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في وم�G�عه�ا الiلي.ة فى الق	اس D�	ة وال`ا/
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  ٢٧٨  

درجات Rال6ات ال��B%ع��- ال��B?�6ة والKا;1ة فى  ) األع��ة ال�6ان�ة ل��%س1ي ٥ش]ل (
  لالن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في وم�B%عه�ا ال:ليالق�اس الق6لي 

م��س/ى   ب�4  ال�&اف|  ی�Yح  ال��ق�م  ال/�ح  خالل  Oاوم4  درجات   pل.ات رت
��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة فى الق�اس الق.لى أ0 أنه ال ت�ج� ف�وق دالة إح*ائ�ا ب�4  ال�V��ع

االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في)؛    –أف�اد ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة في (ال�ف&�� االس��اللي
Vال� ال�V��ع��4  Oال.ات  درجات   pرت م��س/ى  ب�4  الف�وق  إرجاع   4+�Wُ �F.�ة  وعل�ه 

الق�اسوالYا, فى  االس��اللي   /ة  (ال�ف&��  لـ   _�ب�4    – ال.ع وال�ع�في)  ال ف1ي  االن�ماج 
  ال�V��ع��4 إن وج�ت؛ ألث� ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي.

  
  أدوات الدراسة 

  ال'Mائ^ ال��]%م��?ة لالخ�6ار : 
ة)    ت�ج�ة ال6اح�ت8ـــال واور  (إع�اد/       أوال : اخ�6ار ال�ف:�� االس��اللي. - ١

A�١(مل( 
,ع� االOالع علي ال&?�� م4 االدب�ات وال�راســات ال1ــا,قة ال�ي ح*ــل� عل�ها ال.اح?ه وت; اع��اد  

ــال واور ( ــ��اللي ال�ع� م4 ق.ل ت9ـــــــــ ــ�ه�ف   -١) ح�u انه ٢٠١٠اخ�.ار ال�ف&�� االســـــــــ 1Wـــــــــ
  ال��حله الVامع�ة وه� ما ی� اسp مع ع� ه ال�راسة

 ال.اح?ة في هNا ال�Vال �.ارات ال�ي ح*ل� عل�هاأح�ث االخ  - ٢
  ت; تق � ه علي ع� ة ال�راسة  - ٣

یه�ف هNا االخ�.ار إلى ق�اس ال�ف&�� االس��اللي  ل�_ ال/ال.ة ال�عل�ة :  اله�ف م- االخ�6ار  -أ
  .,+ل�ة االق�*اد ال� )لي جامعة األزه�

ــف االخ�6ار:    -ب ســـــــ|اًال ,أرRعة ب�ائل وFأخN ) ٣٥ی�&�ن هNا االخ�.ار م4 ع�د (وصــ
ــ|  ــف� درجة فى حالة اإلجا,ة  ال درجة واح�ة فى حالة اإلجا,ة اكل ســ ــ���ة وصــ ل*ــ

  ) درجة.٣٥ال@اzOة؛ وعل�ه ت.لغ ال�رجة ال هائ�ة لالخ�.ار (
  ص�ق االخ�6ار: -ج

ال��]��- لالوشي  ص�ق   d%��ال� ال�ف&��  :  وص�ق  اخ�.ار  ص�ق  ,�1اب  ال.اح?ة   �قام
 Lawshe Content Validityلالوشي  @�ام ص�ق ال��+��4 وص�ق ال����0  االس��اللي  ,اس�
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  ٢٧٩  

Ratio (CVR)  ) د�) م4 أساتNة ال� اهج  ١٠ح�u ت; ع�ض االخ�.ار في ص�رته األول�ة على ع
� ت�ض��ًا   �Yة تW�ت�ه� ,�ق�مة  ال�*�Fة  م*��Rًا  ,الVامعات   xال ف ال��رxF وعل;  و�Oق 

Fف م ه، وال�ع��ك� م4 صالح��ه وص�قه  � اإلج�ائي ل�*/ل�اته، به�ف ال�أل�Vال ال�راسة، واله
ال�ف&  مف�دات لق�اس  ص�اغة  ومالئ�ة  وض�ح   0�(م ح�ل  مالحLاته;  و~ب�اء   ، االس��اللي   ��

م�0 وض�ح وم اس.ة    -م�0 8فاWة مف�دات االخ�.ار   -م�0 وض�ح تعل��ات االخ�.ار   - االخ�.ار
 ه س�ادت&; ��Wاج الى ذل%).تع�یل أو حNف أو إضافة ما ت�ون   -خ�ارات اإلجا,ة

ل.اح?ة ,�1اب نp1 اتفاق ال��+��4 ال1ادة أعYاء ه�zة ال��رxF ,الVامعات علي  ام� اك�ا ق
كل مف�دة م4 مف�دات االخ�.ار م4 ح�u: م�0 ت�?�ل مف�دات االخ�.ار لق�اس ال�ف&�� االس��اللي  

ل�1اب ن1.ة    Lawshe.  8�ا قام� ال.اح?ة ,�1اب ص�ق ال����0 ,اس�@�ام معادلة الوشي  
ل&ل مف�دة م4 مف�دات اخ�.ار ال�ف&��    Content Validity Ratio (CVR)ص�ق ال����0   

  (In Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5) االس��اللي . 
وت�اوح� نp1 اتفاق ال1ادة أعYاء ه�zة ال��رxF ,الVامعات علي أسzلة اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي  

) ال��+��4   ).٪١٠٠-٨٨.٢٤ب�4  ال1ادة  اتفاق  اتYح  ال�ف&��    8�ا  اخ�.ار  مف�دات  على 
لالوشى   (CVR)). وع4 ن1.ة ص�ق ال����_  ٪�٩٣.١٠٦�اللي  ب 1.ة اتفاق 8ل�ة بلغ� (االس

اتYح أن ج��ع مف�دات اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي  ت���ع ,ق�; ص�ق م���0 مق.�لة، 8�ا بلغ  
اس�فادت    ق� و   .) وهي ن1.ة ص�ق مق.�لة٠.٨٨٥(  م��س" ن1.ة ص�ق ال����0 لالخ�.ار 8+ل

ال.اح?ة م4 أراء وت�ج�هات ال1ادة ال��+��4 م4 خالل تع�یل ص�اغة ,عr مف�دات االخ�.ار  
 .rها على ,عYع, ;W�  ل�*.ح أك?� وض�حًا، و~عادة ت�ت�p ل.عr ال�ف�دات ب�ق

 ال�Mق العاملي: -
ب�4   ات الع�امل) ال�ى ت�ضح ن�" االرت.ا1W Oعي ال��ل�ل العاملى إلى ت��ی� ال��غ��ات ال&ام ة (

�م لل�� م4 8?�ة ال.�انات وتل@�*ها ل���ی� ع�د قل�ل م4 الع�امل @�1Fات، و��غ��م4 ال �الع�ی
 . (SPSS Inc, 2004, P 441)ال�ى تُف�1 ال�.ای4 الُ�الحl فى ع�د أك.� ,+?�� م4 ال��غ��ات  

االس��اللي  ال�ف&��  الخ�.ار  العاملى  ال*�ق  ال.اح?ة  ول�1اب   � ىالعامل ال��ل�ل اس�@�م
 Principal األساس�ة   ال�+�نات  ,/�Fقة   Exploratory factor Analysis االس�&9افى 

Components Method  مع  �Fو�. و�Fضح   Varimx Method الفارF�اكF�/, xقة ال��اور ت
�ول اآلتي ن�ائج ال��ل�ل العاملي االس�&9افي الخ�.ار ال�ف&�� Vاللي. ال�  االس�



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٢٨٠  

  )٤٨(ن=ال�ف:�� االس��اللي   ي االس�:8افي الخ�6ارن�ائج ال��ل�ل العامل )٦ج�ول (
  ق��ة ال��
ع   ال�ف�دة 

  ق��ة ال��
ع   ال�ف�دة   على العامل 
  ق��ة ال��
ع   ال�ف�دة   على العامل 

  ق��ة ال��
ع   ال�ف�دة   على العامل 
  على العامل 

١ 0.542 ١١  0.608 ٢١  0.537 ٣١  0.424 
٢ 0.620 ١٢  0.555 ٢٢  0.540 ٣٢  0.455 
٣ 0.530 ١٣  0.560 ٢٣  0.654 ٣٣  0.609 
٤ 0.548 ١٤  0.454 ٢٤  0.511 ٣٤  0.506 
٥ 0.616 ١٥  0.449 ٢٥  0.628 ٣٥  0.452 
٦  0.553 ١٦  0.589 ٢٦  0.546 

 
٧  0.506 ١٧  0.479 ٢٧  0.528 
٨  0.462 ١٨  0.501 ٢٨  0.456 
٩  0.475 ١٩  0.587 ٢٩  0.391 
١٠  0.488 ٢٠  0.570 ٣٠ 0.470 

 13.96 ال��ر ال�ام� 

ة ال�
ای� � 52.17 ن

�ول ال1ابn أن ج��ع أسzلة االخ�.ار ال.الغ ع�دها (  Vح م4 الYعلى عامل  ٣٥ی� �) س|اًال ت9.ع
) م4 ال�.ای4 فى أداء الع� ة ٥٢.١٧) وف�1 ن1.ة (١٣.٩٦عام واح� بلغ� ق��ة جNره ال&ام4 (

ال�عل�ة ال/ال.ة  اس�@�ام  على  ع.اراته  وت�ل  االخ�.ار،  على  ال�ق&��    االس�/الع�ة   tا�أن  �أح
ص�ل إلي اس� �اج حل ل�9+له ما أو ال�*�ل علي مع�فة ج�ی�ة وFقاس ,ال�رجة ال�ي ت�*ل  لل� 

عل�ها ال/ال.ة ال�عل�ه في اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي وعل�ه Wُ�+4 ت1��ه هNا العامل بـ "ال�ف&��  
 االس��اللي".  

ق���ه تقل  أال   pVW ًا�ال إح*ائ�وال ال�ق.�ل  (   وال�9.ع  ی�Yح ٠.٣٠ع4  �ول    )؛ وعل�ه Vال م4 
�یمتها � ال�ف&�� االس��اللي أ�ه�ت ت9.عات زادت  اخ�.ار  أ,عاد  أن   nعلى )  ٠.٣٠(  نال1اب  

  ، ٢٠٠٢  ال����،  ع.�   وع)ت   ض��ان  ب4  سع�د (  إح*ائ�اً   دالة  ت9.عات   فهي  ولNل%   ال�ح��   العامل
٢٠٦ .(  

ص�ق ,/�ق  االس��اللي  ال�ف&��  اخ�.ار  ص�ق  ح1اب  خالل  وص�ق    وم4  الوشى ال��+��4 
وال*�ق العاملى ی�Yح أن االخ�.ار ت���ع ,�عامل ص�ق مق.�ل؛ م�ا 9W�� إلى إم+ان�ة اس�@�امها  

  في ال�راسة ال�ال�ة، وال�ث�ق ,ال �ائج ال�ي س�1ف� ع ها ال�راسة.
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  ث6ات االخ�6ار: -د
  در ور?�8ــاردســ%ن%�H معامل ث6اتKuder & Richardson   :ال.اح?ة ,�1ــا �ب ث.ات  قام

ل�ف&�� االس��اللي  ,اس�@�ام معادلة 8��در ور9�Fاردس�ن وذل% ,ع� ت/.�n االخ�.ار على ااخ�.ار  
) Oال.ة، ح�u بلغ معامل ث.ات ألفا �8ون.اخ لالخ�.ار 8+ل ٤٨الع� ة االس�/الع�ة ال.الغ ع�دها (

)٠.٧٦٢.(  
  :A�61ال� إعادة  ث6ات  ث.ا   Test- Retestمعامل  ,�1اب  ال.اح?ة   �ال�ف&��  قام اخ�.ار  ت 

,اس�@�ام معامل ث.ات إعادة ال�/.�n وذل% ب�/.�n االخ�.ار على الع� ة االس�/الع�ة  �اللي   االس�
 ) ال�/.�n  ٤٨ال.الغ ع�دها  إعادة  ث.ات  بلغ معامل   u�4، ح�أس.�ع ق�ره  ,فاصل زم ي  ) Oال.ة 

ث٠.٨٣٧لالخ�.ار 8+ل ,ع� ت*���ه ( دال إح*ائ�ًا ع � م**) وه� معامل  0��1 داللة  .ات 
)؛ وعل�ه ی���ع االخ�.ار ب�رجة م�تفعة م4 ال?.ات، م�ا 9W�� إلى إم+ان�ة اس�@�امه في  ٠.٠١(

 ال�راسة ال�ال�ة، وال�ث�ق ,ال �ائج ال�ي س�1ف� ع ها ال�راسة.
�8ون.اخ و~عادة ال�/.�n وم�ا تق�م وم4 خالل ح1اب ث.ات اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي ,/�Fق�ي ألفا  

?.ات، م�ا 9W�� إلى إم+ان�ة اس�@�امه في ال�راسة الخ�.ار ی���ع ب�رجة م�تفعة م4 الی�Yح أن ا 
  ال�ال�ة، وال�ث�ق ,ال �ائج ال�ي س�1ف� ع ها ال�راسة.

ــ ل�1ــــاب ال)م4 الالزم لإلجا,ة على اخ�.ار ال�ف&�� االســــ��اللي  زم- االخ�6ار:   -هــــــــــ
  ات اآلت�ة:ات.ع� ال.اح?ة ال@/� 

 االخ�.ار على n�./ة ا ت; ت�ة االس�/الع �دها (الع�  ) Oال.ة.٤٨ل�ى بلغ ع
 .ال.ة فى اإلجا,ة على االخ�.ارO ت; ح1اب زم4 8ل 
 .ًاW� ت; ت�ت�p زم4 اإلجا,ة ع4 االخ�.ار م4 ق.ل ال/ال.ات ت�ت�.ًا ت*اع
  ) اعى األعلىRــل زم4 اإلر ــ�/الع�ة N8ل% زم4٪٢٧ت; ف*ــــــــــ  ) م4 الع� ة االســــــــــ

 ).٪٢٧اإلرRاعى األدنى (
   اعى األعلى، وال/ال.ات م��س" زمت; ح1ابR4 اإلجا,ة م4 ق.ل ال/ال.ات فى اإلر

 فى اإلرRاعى األدنى.
 .ت; ح1اب ال)م4 الالزم لإلجا,ة ع4 االخ�.ار  

  ) ب�ان ,ال)م4 الالزم لإلجا,ة على اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي .٧و�Fضح ج�ول (
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    الس��الليال�ف:�� ازم لإلجا;ة على اخ�6ار ب�ان ;الOم- الال  )٧(ج�ول 
  م�%س0 زم- اإلرQاعى األعلى  ال��غ�� 

  ) ١٣(ن=
  م�%س0 زم- اإلرQاعى األدنى

  ) ١٣(ن=
  زم- اإلجا;ة 
  ع- االخ�6ار

  دق�قة   ٨٩.١٧  دق�قة  ٩٧.٠٩  دق�قة  ٨١.٢٤  الOم-
)  ٩٠( )أن زم4 اإلجا,ة ع4 اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي  ه�  ٧ی�Yح م4 ج�ول(

  دق�قة تق�F.ًا. 
    )٢(مل�A         ال6اح�ة) /�ي وال�ع�في. (إع�ادمق�اس االن�ماج ال�ف - ٤

یه�ف هNا ال�ق�اس إلى ق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ل�_ ال/ال.ة  اله�ف م- ال�ق�اس:    -أ
  . ال�عل�ة ,+ل�ة االق�*اد ال� )لي جامعة األزه�

ال�ق�اس  -ب وال.��ث  :  وصف  ال�راسات  م4   �الع�ی على  ال.اح?ة   �إOلع ال�ق�اس  هNا  ل. اء 
در  م?ل  وال�ع�في  ال ف1ي  االن�ماج  م�ض�ع   �ت اول ال�ى  واألج .�ة     (2007اسة  الع�R�ة 

(Wysocki, ) ودراسةBradley , 2013 (  
 ) ودراسة  ٢٠١٤) ودراسة (الف�ل  Van Uden, J; Ritzen, H & Pieters, J.2014ودراسة ( 

(Culver,2015), t٢٠١٥ودراسة (ال�1ا  ,��Yوخ ;F�&ال �) ودراسة (ع.�  ٢٠١٨)  ودراسة (ع.
, p/ل�ار,   ٢٠١٩الV امها    ٢٠١٩)  ودراسة (ال�)ك�ا اOلع� ال.اح?ة على ال�قای�x ال�ى ت; اس�@

  ٤٤اس في ص�رته ال�.�ئ�ة م4  فى هNه ال�راسات لق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في. وت&�ن ال�ق�
(ع.ار  و�Fضح ج�ول  ال�ع�في   االن�ماج   �وRع ال ف1ي  االن�ماج   �,ع م4  لق�اس 8ال  ) ع�د ٨ه 

  ال�ف�دات الُ�@**ة أل,عاد االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في فى ص�رته األول�ة.  
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) ع�د ال�ف�دات الُ�'MMة أل;عاد االن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في في  ٨ج�ول (
  ص%رته األول�ة 

 ال�هارات  ع�د ال�ف�دات
 �ماج ال�ف�ي.  االن  ٢٣
 االن�ماج ال�ع�في.    ٢١
  ال��B%ع  ٤٤

  
  ص�ق ال�ق�اس: -ج

 -��[�لالوشي ص�ق ال� d%��وص�ق ال�:  
قام� ال.اح?ة ,�1اب ص�ق مق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ,اس�@�ام ص�ق ال��+��4 وص�ق 

ح�u ت; ع�ض ال�ق�اس في    Lawshe Content Validity Ratio (CVR)ال����0 لالوشي 
) م4 أساتNة م اهج و�Oق ت�رxF االق�*اد ال� )لى ,الVامعات  �١٠رته األول�ة على ع�د (ص

nة (مل�F�*�ف م ه، )  م*�� ٤ال�� ت�ض��ًا ل�Vال ال�راسة، واله �Yة تW�Rًا ,�ق�مة ت�ه�
ال ف1ي   االن�ماج  لق�اس  وص�قه  صالح��ه  م4   �ال�أك به�ف  ل�*/ل�اته،  اإلج�ائي   �Fوال�ع�

م�0 وض�ح   -ال�ق�اس   ء مالحLاته; ح�ل (م�0 وض�ح ومالئ�ة ص�اغة مف�دات وال�ع�في، و~ب�ا 
تع�یل    -م�0 وض�ح وم اس.ة خ�ارات اإلجا,ة   - �ق�اسم�0 8فاWة مف�دات ال  -تعل��ات ال�ق�اس 

 أو حNف أو إضافة ما ت�ونه س�ادت&; ��Wاج الى ذل%).
ال��رxF ,الVامعات علي  وق� قام� ال.اح?ة ,�1اب نp1 اتفاق ال��+��4 ال1ادة أعYاء ه�zة  

كل مف�دة م4 مف�دات ال�ق�اس م4 ح�u: م�0 ت�?�ل مف�دات ال�ق�اس لق�اس االن�ماج ال ف1ي  
ل�1اب   Lawsheوال�ع�في.  8�ا قام� ال.اح?ة ,�1اب ص�ق ال����0 ,اس�@�ام معادلة الوشي  

ال مق�ا   Content Validity Ratio (CVR)����0   ن1.ة ص�ق  مف�دات  م4  مف�دة  س  ل&ل 
  (In Johnston, P; Wilkinson, K, 2009, P5) االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في. 

 �االن�ماج    وت�اوح مق�اس  مف�دات  علي  ,الVامعات   xFر�ال� ه�zة  أعYاء  ال1ادة  اتفاق   p1ن
ال1ادة ال��+��4 على مف�دات مق�اس ٪١٠٠-٨٠ال ف1ي وال�ع�في ب�4 ( اتفاق  ). 8�ا اتYح 

ب  وال�ع�في  ال ف1ي  (االن�ماج   �بلغ 8ل�ة  اتفاق  ال����_  ٪1٩٢.٥٥٩.ة  ن1.ة ص�ق  وع4   .(
(CVR)  ع��ح أن جYق    لالوشى ات�مف�دات مق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ت���ع ,ق�; ص
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  ٢٨٤  

) وهي ن1.ة ص�ق  ٠.٨٢٤م���0 مق.�لة، 8�ا بلغ م��س" ن1.ة ص�ق ال����0 لالخ�.ار 8+ل ( 
    .مق.�لة

) مف�دات،  ٤ال1ادة ال��+��4 م4 خالل حNف ع�د (وق� اس�فادت ال.اح?ة م4 أراء وت�ج�هات  
ل  ال�ق�اس  مف�دات   rاغة ,ع�یل ص�ال�ف�دات  وتع  rل.ع  p�أك?� وض�حًا، و~عادة ت�ت �*.ح 

ب�ق�W; ,عYها على ,عr. 8�ا أع�ت ال.اح?ه تعل��ات ال�ق�اس ال�ي س�ق�م الي ال/ال.ات وت�ج�ه4  
ال0N س�@�اره مع م�اعاة ال�قة ع � االخ��ار   )  امام ال.�یل√,اخ��ار اح� ال.�ائل ب�ضع عالمه(  

,ی /.n علي أح�انا, ال ی /.n علي ت�اما) و�Fضح ج�ول و8ان� ال.�ائل هي ( ی /.n علي ت�اما
   ) ع�د ال�ف�دات الُ�@**ة أل,عاد االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في فى ص�رته ال هائ�ة.٩(

�ي وال�ع�في في  ) ع�د ال�ف�دات الُ�'MMة أل;عاد االن�ماج ال�ف٩ج�ول (
  ص%رته ال�هائ�ة 

 ال�هارات  ع�د ال�ف�دات
 االن�ماج ال�ف�ي.    ٢٠
 االن�ماج ال�ع�في.    ٢٠
  ال��B%ع  ٤٠

 :ق العاملي�Mال  
تل%    ت�Y� هاال�ه�ة األساس�ة لل��ل�ل العاملى هي ت�ل�ل ب�انات ال��غ��ات لل��صل إلى م+�نات  

ن��ذج   العاملى  ال��ل�ل  Wق�م   u�ح م4  ال��غ��ات.  ال ��ذج  هNا  �د ��Fو  ،0�L ال  4F�&ال� ع4 
 ).٤٨٣، ص ٢٠١١العالقات ال@/�ة ب�4 ال��غ��ات (صالح م�اد،

 العاملى ال��ل�ل ول�1اب ال*�ق العاملى ل�ق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في اس�@�م� ال.اح?ة
 Principal األساس�ة   ال�+�نات  ,/�Fقة   Exploratory factor Analysis االس�&9افى 

Components Method  مع �Fو�. 8�ا   Varimx Method الفارF�اكF�/, xقة  ال��اور ت
  �,ارتل اخ�.ار  ال.اح?ة   �أن م*ف�فة    Bartlett's Test of Sphericityاس�@�م م4   �لل�أك

، و8ان� ن��Vة اخ�.ار ,ارتل� (Field, A, 2009, P648)االرت.اt ال ت1او_ م*ف�فة ال�ح�ة. 
Bartlett's Test   م��1_ داللة ( دا � خل� م*ف�فة )، وهNا 9Wُ�� إلى٠.٠١لة إح*ائ�ًا ع 

tمعامالت  م4 االرت.ا tتامة ارت.ا  �أ_ أن م*ف�فة االرت.اt ال ت1او_ م*ف�فة ال�ح�ة وأنه ی�ج
ال��غ��ات فى ال�*ف�فة م�ا  r4 ,ع�ب tا   أساًسا ی�ف� ارت.ا�ً�امسل� أسل�ب  إح*ائً�ا الس�@
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و�Fضح   ال��ل�ل االن�ماج  العاملى.  ل�ق�اس  االس�&9افي  العاملي  ال��ل�ل  ن�ائج  اآلتي  �ول Vال
  ال ف1ي وال�ع�في.
االن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في  ن�ائج ال��ل�ل العاملي االس�:8افي ل�ق�اس  )١٠(ج�ول 

  ) ٤٨(ن=

  ال�ف�دات  م
  ال�&�عات 

العامل 
  األول

العامل 
  ال-انى 

  سي یه�� االسات�ة �ال
�عل
�� علي ال
	��� ال�را ١
  0.568   

  0.600 ت�	� ال�عامالت في ال�ل�ة �الع�الة  ٢
  0.543 ی!() االسات�ة ل'&�انا وآلرائ!ا   ٣
  0.579 اس�
�ع �ال-�ی, مع أسات�تي   ٤
  0.656 ی�عاون معي اسات�تي ح�� اح�اج ال�ه�  ٥
  0.607 �ال(�ق واالنف�اح في ال-�ی, مع!ای�
�ع�ن اسات�تى   ٦
  0.655  ي حل ال
'&الت ال�ي ت�اجه!ى5	اع�نى اسات�تى ف  ٧
  0.678 یه�
�ن مع;� اسات�تي ب!ا علي ال
	��� ال'9(ي أ85ا   ٨
   0.558 أج� ال�ع� م� زمالء ال�ل�ة ع!�ما اح�اجه�  ٩
  A�-5 0.572م زمالئي آرائي و<!(��ن لها  ١٠
  0.579 ص�اقات ق�<ة في Cل��يك�ن)   ١١
١٢  Fه!ي م� زمالئي في �عG'5 0.572 االه�اف ال�ي اسعي ال�ها وج�ت م�  
  0.573 مع;� الJمالء ال یه�
�ن بي   ١٣
  0.614 اشعA دوما �أن ال أح� 5'ع�LAج�د� �ال�ل�ة  ١٤
  0.654 ت	ع�ني م!اق'اتي وأحادیOي مع زمالء ال�ل�ة  ١٥
  0.673 وال�ا� في ال
'اكل ال�راس�ة ال�ي ت�اجه!ي ی�ع
!ي   ١٦
  0.539 ى اخGار� ال�راس�ه دوما یه�� وال�ا� �ال�عAف عل  ١٧
  0.595 ت'Tع!ي االسAة  لل�غلR على ا� صع�Lات دراس�ه  ١٨
  0.551 تV�8 أسAتي �
'اكلي ال�راس�ة وت�ه
!ي �ال8عف   ١٩

�W ل�ج�د اسAتي دوما ع!�ما    ٢٠X0.586  اح�اجه�ا  
١ YLه أرAاض-
 0.562  لها  فه
ي ل�Jداد بGع8ها ال
عل�مات ال�ي ت'Aح في ال



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٢٨٦  

  ال�ف�دات  م
  ال�&�عات 

العامل 
  األول

العامل 
  ال-انى 

 0.680  اب�ل مTه�د  A�GC لفه� ال
�ض�عات ال�ي 5(عR علي فه
ها   ٢
 0.643  اساع� زمالئي في فه� ما 5(عR عل�ه� واAXح عل�ه� اف�ار ج�ی�ة   ٣
 0.662  اتعل� �ال�ل�ة Cل ما ه� مه� ومف��  ٤
 0.617  ع!�ما اع
ل اح(ل علي ن�ائج مAض�ة  ٥
 0.643  �مات ال	ا�قه اق�م بYLA ال
عل�مات ال�Tی�ة  �ال
عل  ٦
 0.604  أسال اسات�تي لفه� ال
�ض�عات ال(عGه   ٧
 0.639  احاول دوما تJ�CA ان�Gاهي في ال
-اضAات  ٨
 0.628  اج�ه� للل�عAف على اوجه ال'Gه واالخ�الف ب�� ال
قAرات ال�راس�ة   ٩
١٠  AGه في ح�اتي الس�ف�� م!ه �'&ل اك
 0.643  أVGX ما اتعل
 0.623  �ي تعل� ع!ها ال�ل�ه هي مات�فع!ي لل�عل� ال
&افآت ال  ١١
 0.652   اتعل� السع� وال�ا� واحقV احالمه� لي   ١٢
 0.442   ال�راس�ة ال
قAرات لفه� م-��a  ج�ی�ة أف�ار AXح في زمالئي أشارك  ١٣
 0.673   أقارن ب�� معارفي ال	ا�قة وماأق�م ب�راس�ه   ١٤
 0.646    أصاب �ال
لل اس��9م AXق م�9لفة لالس��Cار ح�ي ال  ١٥
 0.630   ات�سع دائ
ا �الG-, ع� ال
�ض�عات ال�ي أق�م ب�راس�ها  ١٦
 0.605   أق�م �إنTاز Cل ماه� مcل�ب ب�ون تأج�ل  ١٧
١٨  YLال�اقع  أدرس ما أر� Vالحق AG0.665   م!ه فائ�ة أك 
 0.624   أحقV ذاتي ب�ف�قي ال�راسي    ١٩
 0.641   ه�افي علي ال
	��� ال�راسي ال�Jم �cc9ي ال�ي أضعها ل�-ق�V أ   ٢٠

 9.68 11.02 ال�0ر ال/ام. 
 31.46 35.82 ن�2ة ال��ای. 

 67.28 ن�2ة ال��ای. ال����عي
 

  ی�Kح م- ال�Bول ال�ابA أن:  
ت9.ع   األول  (العامل  ع�د  (٢٠عل�ه  ال&ام4  جNره  ق��ة   �وRلغ مف�دة  ن1.ة  ١١.٠٢)  وف�1   (

ا٣٥.٨٢( الع� ة  أداء  فى  ال�.ای4  م4  ان�ماج  )  وت�ل ع.اراته على  ال�ق�اس،  على  الس�/الع�ة 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٢٨٧  

ال/ال.ة ال�عل�ة في ب�zة ال�عل; وعالق�ها ,أق�انها وأساتNتها وما تق�مه لها األس�ة م4 دع; مع �0  
 1��ه هNا العامل بـ "االن�ماج ال ف1ي".ونف1ي وعل�ه Wُ�+4 ت

) ع�د  عل�ه  ت9.ع  ال?اني  ال&٢٠العامل  جNره  ق��ة   �وRلغ مف�دة   () ن1.ة  ٩.٦٨ام4  وف�1   (
) م4 ال�.ای4 فى أداء الع� ة االس�/الع�ة على ال�ق�اس، وت�ل ع.اراته على 8ل ما ت.Nله  ٣١.٤٦(

  0�وم و~م+ان�ات   �ووق وOاقة   �جه م4  ال�عل�ات  ال�هام  ال/ال.ات   N�ب� ف وان9غاله4  ال�)امه4 
  واألن9/ه ال�/ل�Rه م ه4 ,غ�ض ت�ق�n األه�اف ال��F�Rه وال�عل���ة  

 وعل�ه Wُ�+4 ت1��ه هNا العامل بـ "االن�ماج ال�ع�في".
 ) ق���ه ع4  تقل  أال   pVW ًا�ال إح*ائ�وال ال�ق.�ل  �ول  ٠.٣٠وال�9.ع Vال ی�Yح م4  )؛ وعل�ه 

) ٠.٣٠(  نأ,عاد مق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في أ�ه�ت ت9.عات زادت �یمتها �  ال1ابn أن
إح*ائ�ًا (سع�د ب4 ض��ان وع)ت ع.� ال����،    على العامل ال�ح�� ولNل% فهي ت9.عات دالة

  ). ٢٠٦، ص ٢٠٠٢
وص�ق    خاللوم4   ال��+��4  ص�ق  ,/�ق  وال�ع�في  ال ف1ي  االن�ماج  مق�اس  ص�ق  ح1اب 

املى ی�Yح أن ال�ق�اس ت���ع ,�عامل ص�ق مق.�ل؛ م�ا 9W�� إلى إم+ان�ة  الوشى وال*�ق الع
  ال�راسة. ال�ي س�1ف� ع ها اس�@�امها في ال�راسة ال�ال�ة، وال�ث�ق ,ال �ائج

  ث6ات ال�ق�اس: -د
   Cronbach's alphaألفا �8ون.اخ:  ث.ات معامل 

�ول    ,�1اب قام� ال.اح?ة  Vقة ألفا �8ون.اخ والF�O ام�مق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ,اس�@
ل�ق�اس   ال?.ات  ومعامل  مف�دة  ل&ل  �8ون.اخ"  "ألفا  ,/�Fقة  ال?.ات  معامالت  ق�;  ی�ضح  ال�الى 

 االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في 8+ل.
ل:ل مف�دة ومعامل  ;�1?قة "ألفا �Hون6اخ" ق�� معامالت ال��ات )  ١١ج�ول (

  )٤٨(ن=  ت ل�ق�اس االن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في H]لال�6ا
  ال�ف�دة

  معامل ث�ات 

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

  ال�ف�دة
  معامل ث�ات 

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

  ال�ف�دة
  ث�ات  معامل

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

  ال�ف�دة
  معامل ث�ات 

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

١ 0.805 ١١  0.766 ٢١  0.801 ٣١  0.800 
٢ 0.805 ١٢  0.769 ٢٢  0.795 ٣٢  0.806 
٣ 0.785 ١٣  0.774 ٢٣  0.801 ٣٣  0.794 
٤ 0.782 ١٤  0.766 ٢٤  0.805 ٣٤  0.796 
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  ال�ف�دة
  معامل ث�ات 

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

  ال�ف�دة
  معامل ث�ات 

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

  ال�ف�دة
  ث�ات  معامل

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

  ال�ف�دة
  معامل ث�ات 

  ال�ق�اس فى

  حالة ح�ف ال�ف�دة 

٥ 0.785 ١٥  0.757 ٢٥  0.806 ٣٥  0.801 
٦  0.781 ١٦  0.760 ٢٦  0.804 ٣٦ 0.804 
٧  0.774 ١٧  0.764 ٢٧  0.805 ٣٧  0.803 
٨  0.784 ١٨  0.759 ٢٨  0.802 ٣٨  0.802 
٩  0.767 ١٩  0.761 ٢٩  0.801 ٣٩  0.806 
١٠  0.784 ٢٠  0.773 ٣٠ 0.783 ٤٠  0.794 

 0.808  معامل ث6ات ال�ق�اس H]ل 
|ال م4 أسzلة ال�ق�اس أقل م4 ق��ة ألفا ل�V��ع أسzلة  و~ذا 8ان معامل ال?.ات ,/�Fقة ألفا ل&ل س

�ول، فهNا Wع ي أن ال1|ال هام وغ�ا,ه ع4 ال�ق�اس ی|ث� سل.ًا عل�ه، وأما Vاس 8+ل أسفل ال�ق�ال
�ول،    ق��ة ألفا لالخ�.ار 8+ل أسفل  1Wاو0 إذا 8ان معامل ث.ات ألفا ل&ل س|ال أك.� م4 أو  Vال

،  ٢٠٠٠أو YWُعف م4 ث.ات ال�ق�اس (أح�� غ �; ون*� ص.�0،فهNا Wع ي أن وج�د ال1|ال Wقلل  
١٨٨ (  

�ول ال1ابn أن مف�دات مق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في Wقل معامل ث.اتها ع4  Vح م4 الY�Fو
  ).٠.٨٠٨ق��ة معامل ث.ات ال�ق�اس 8+ل وهي (

  :A�61ال� إعادة  ث6ات  االن�   Test- Retestمعامل  مق�اس  ث.ات  ,�1اب  ال.اح?ة   �ماج  قام
الع� ة   على  ال�ق�اس   n�./ب� وذل%   n�./ال� إعادة  ث.ات  معامل  ,اس�@�ام  وال�ع�في  ال ف1ي 

) Oال.ة ,فاصل زم ي ق�ره أس.�ع�4، ح�u بلغ معامل ث.ات إعادة  ٤٨االس�/الع�ة ال.الغ ع�دها (
معامل ث.ات دال إح*ائ�ًا ع � م0��1  **) وه�  ٠.٨٥١ال�/.�n لالخ�.ار 8+ل ,ع� ت*���ه (

)؛ وعل�ه ی���ع ال�ق�اس ب�رجة م�تفعة م4 ال?.ات، م�ا 9W�� إلى إم+ان�ة اس�@�امه ٠.٠١( داللة
  في ال�راسة ال�ال�ة، وال�ث�ق ,ال �ائج ال�ي س�1ف� ع ها ال�راسة.

�Hون6اخ    وم�ا تق�م وم- خالل ح�اب ث6ات مق�اس االن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في ;�1?ق�ي ألفا
ی���ع ب�رجة م�تفعة م- ال�6ات، م�ا ��8m إلى إم]ان�ة   وlعادة ال�A�61 ی�Kح أن ال�ق�اس

  اس�'�امه في ال�راسة ال�ال�ة، وال%ث%ق ;ال��ائج ال�ي س��ف� ع�ها ال�راسة.
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ت; ت*��ح مق�اس االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في وفقًا ل��رFج ل�+�ت ال?الثى  تM��ح ال�ق�اس:  -هـ
Triple Likert Scale) ول�  االن�ماج ���1قة ع � ت*��ح  مق�اس  ) ال�رجات ال١٢، و�Fضح ج

  ال ف1ي وال�ع�في.
  االن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في مق�اس ال�رجات ال����قة ع�� تM��ح   )١٢(ج�ول 

  ال��غ��ات 
  اإلجا�ة

  ی���7  
  علي ت�اماً 

  ی���7  
  علي أح�انًا  

  ال ی���7
  علي ا>القاً 

  ١  ٢  ٣  درجة ال�ف�دة
  ١٢٠  ال7هائ�ة الع<�ى لل�ق�اس 

  ٤٠  الBغ�A لل�ق�اس ال7هائ�ة 
  

   ال�عالBة ال��B?�6ة ب�%�pف االنف%ج�اف�# وال�ائ0 ال�ق�ي ال�عل��ي: - ٥
  A�٣(مل( 

 ال�ق�ي ت�1 � ال�عالVة ال�F�V.�ة ال��1@�مه في هNه ال�راسة إلى ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ"      
ال�عاص�ة م4 خال ال��F�Rة  ال�9+الت  ل�عالVة  م اس.ة  ال&ل�ة  ال�عل��ي F�/8قة ع�ل�ة  ال �Lة  ل 

  ال�+�نات.لل Lام ال��0�R ,+افة م+�ناته وت�ل�ل م9+الته في ض�ء العالقات ال���اخلة ب�4 تل%  
ولالجا;ة ع- ال�qال االول الdY ی�^ علي " ما ص%رة ال�5��M ال�عل��ي ال��اسS ;اس�'�ام 

�ماج ال�ف�ي وال�ع�في  االنف%ج�اف�# وال�ائ0 ال�ق�ي ال�عل��ي في ت���ة ال�ف:�� االس��اللي واالن
  ل�d ال1ال6ات ال�عل�ات ;]ل�ة االق�Mاد ال��Oلي؟ 

م�اض�ات نF�Lات ال�عل; ال�ق�رة علي ال/ال.ات ال�عل�ات ,الف�قة ال?ال?ة قام� ال.اح?ه ب�*��;  
ح�u    ٢٠١٩وخ/�ات ن��ذج االنف�ج�اف�% ال�عل��ي ال�/�ر ل9ل��ت    ل��احلوفقا    ال9ع.ة ال��F�Rة

ج��ع ع�ل�ات ال�*��; ال�عل��ي وال �9 وال�ق��; 8�ا أنه ص�;     0���W عليأنه ن��ذج شامل  
  مع O.�عة ال�راسة ال�ال�ة  ال�عل��ي ال9امل وهNا ی�فnخ*�*ا لالنف�ج�اف�% 
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  م�احل ال���ذج 

  ) م�احل ال���ذج٦ش�ل رق� (  

  

 م�حلة ال�راسة وال�Eل�ل وت2Dل   - ١

  

  

  

  
ي ال�راسة الHال	ة في ت"�	ة ال�فi	� االس��اللي واالن�ماج  ال�ال�ات ال�عل�ات فوت��Hد اح�	اجات  

لل�ق�ر مU    ال"ف�ي وال�ع�في في مق�ر ن*�Dات ال�عل� وd"اء علي ذل� ت� وضع االه�اف العامة 
  T��Hل ال�	لHيخالل ت�	ل ال�ادة  ال�عل	لHت� ت Y	ا حD��/ له	ة الي   م�ا ساع� علي ت�\	العل�

��\ل Wل جoء /  اجoاء صغ	�ه Y	H/ ی��Hوت  U	ال��عل� االن)�ة    انف�ج�اف	� �Wا ت� خ�ائ� 
  Uة ال�ق�مة له	�	وال�ه�ات ال�عل  

ت�Hی� ال�L��H ال��اد تعل�ه في ض�ء مق�ر ن*�Dات ال�عل�  لل�ال�ات ال�عل�ات /الف�قة ال\ال\ة  
س���ام  ل وال��اد تعل�ه� /ا/'ل	ة االق��اد ال�"oلي (ال)ع�ة ال��D�dة) مU مق�ر الف�ل ال�راسي األو 
    االنف�ج�اف	� والHائ� ال�ق�ي ال�عل	�ي . وت� اخ�	اره  لل���رات اآلت	ة

ت�ل�ل  
 االه	اف 

 

ت�ل�ل  
  �ال���
 ال�عل��ي 

ت�ل�ل 
خ
ائ�  
 �� ال�عل

ت�	ی	  
االح��اجات  
 ال�عل���ة 
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  ٢٩١  

   ق�ر�; ال@اصه ,ال�فاه�عاب ال�0 ال/ال.ات في اس�� وج�د صع�Rه ل
   ح�مة له4  ,9+ل ص�� ع�م ق�رته4 علي ت�ل�ل وتف1�� ورR" ال�عارف ال�ق
  4  أواخ�الفات  ت.ای4  وج�د�ان�.اهه; في  ال/ال.ات  ب  م�ض�عات  على  8�)ه;وت�  درجة 

 على وال��8�) وااله��ام على االن�.اه الق�رة األكادW��ة ف�ف�ق�ون  واألن9/ة وال�هام ال�راسة
   بها واالن9غال وال.�u  ال�راسة م�ض�عات 

 �Vاث اء ال� u�.ع�ي ال��V1ه لل/ال.ات مFر�  Rة وق� ح�دت ال.اح?ة ال����0 العل�ي ال0N س��; ت
ال.اح?ة علي أنوهي ث�ان�ة م�ض�عات م4 م�ض�   �W+�ن    عات مق�ر نF�Lات تعل;  وح�ص

لل�V��ع��4    م���0 ال��ض�عات م�ح�ة ب�4 ال�V��ع��4، ح�u ت; ت�رxF نفx ال����0 ال�راسي
�ول (Vا,/ة  والYة وال�.F�Vض�عات:  ١٣ال���ی�ضح تل% ال (  

  ) ول�  �عل; �اف�% وال@اصه ,�ق�ر نF�Lات ال) قائ�ة ,ال��ض�عات ال�ع�ة ,ال ف�ج ١٣ج
 ض�ع��ال  

  العل; وال F�Lة 
  نF�Lة ث�رن�اW% ال�عل; ,ال��اولة وال@/أ

  نF�Lة االش�اt ال&الس�+ي 
  نF�Lة ال�عل; االج�ائي 

  نF�Lة ال�عل; االج��اعي 
 �  نF�Lة ال�9Vل

  ن��ذج معالVة ال�عل�مات 
  ال F�Lة ال. ائ�ة 

ل��اض�ة ال��ه��Wة  ف&ان ع�د م�اض�ة  ,االضافة الي ا  ١٢ال��ض�عات  خالل  وت; ت�رxF تل%  
  م�اض�ة  ١٣ال��اض�ات 

إعادة ص�اغة مق�ر نF�Lات ال�عل; في ض�ء تق �ة االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي    - ٢
  به�ف ت ��ة ال�ف&�� االس��اللي االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في وذل% م4 خالل ما یلي 
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  ٢٩٢  

في ض�ء ت�ص�ف ال�ق�ر  وم���0 8ل   ه�اف ال1ل�8�ة ال���قع أداؤها م4 ال/ال.ات  ص�اغة األ
 م�ض�ع م4 ال��ض�عات ال�ي س��رس له4  

 ق�ر�ض�عات ال��ة ل�1Fر� إع�اد ال@/" ال�
وت; اع�اد ال@/ة ال��ر1F�ة لل��ض�عات في ض�ء ت�ص�ف ال�ق�ر وااله�اف االج�ائ�ة ال�*اغه  

وال�ائ" االنف�ج�اف�%  ال�F�V.  ب����ف  ال�V��عه  ل/ال.ات  ال�عل��ي  لل/�Fقة ال�ق�ي  ووفقا    �ة  
كل    االع��ادWة لل�V��عه الYا,/ة وت; ع�ضها علي مV��عه م4 ال��+��4 وال@.�اء واس�غ�ق 

  ) دق�قة م�ة 8ل م�اض�ة ١٢٠م�ض�ع  (
 م�حلة ال�5��M وت�8ل   - ٢

0 ال�عل��ي وت��Fله إلي  ت��ی� االه�اف ال1ل�8�ة ل�ق�ر نF�Lات ال�عل; وم4 ث; ص�اغه ال���� 
ومع.�ه ع ه مع م�اعاه ان االل�ان واالش+ال والع اص� ال�@�ارة ت� اسp  ع اص� ,*�Fة واض�ة  

وت; ال.ع� ع4 االل�ان ال1اخ ه ح�ي ال ت&�ن م��9ه وم)عVة لل��عل��4    ال�راسةت�F�Rا مع ع� ة  
� وم���ك  وم4 ث; ت; ت��ی� ن�ع االنف�ج�اف�% ال��1@�م في ال����0 ماب�4 ثاب  

 م�حلة االن�اج   - ٣
  نف�ج�اف�% وت���فه في ال����0 العل�ي ال�ق�م لل/ال.ات ح�u ت; ان�اج اال 

 م�حلة ال�ق��5  - ٤
 0�ح�u ت; تق��; االنف�ج�اف�% م4 خالل ع�ضه علي مV��عه م4 ال@.�اء وال��+��4 ل�ق��; م

  م اس.�ه وم�0 ت�?�له لل����0 العل�ي وت�ق�قه ل�اجات ال��عل��4 
 م�حلة ال��8 واالس�'�ام   - ٥

 �ام االنف�ج�اف�% ال�*�; وال@اص ,�ق�ر نF�Lات ال�عل; وع�ضه علي في تل% ال��حله ی�; اس�@
ال/ال.ات اث اء ال��اض�ات 8�ا ی�; ت�ج�ه ال/ال.ات الس�@�ام ال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي ال@اص 

  س�ف1ارته4 عل�ه  ,ال�ق�ر ووضع االن9/ه ال�/ل�Rه م ه4 عل�ه 8�ا ی�; وضع اسzل�ه4 وا
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  ٢٩٣  

  
  

  

-  : G��E2ص�ق ال 

ال�عال فى  ت� ع�ض  ال�عل	�ي  ال�ق�ي  والHائ�  االنف�ج�اف	�  ت��	ف  على  القائ�ه  ال�D�G�	ة  Gه 
األول	ة على ع�د ( ال�عل	�  ١٠ص�رته  وتi"�ل�ج	ا   qDال��ر ال�"اهج و_�ق  أساتjة   Uة مjأسات  (

  N"�`ة ت�ال�راسة، واله�ف م"ه، /الGامعات ال���Dة م�d�Hًا /�ق�مة ت�ه	� ت�ض	Hًا ل�Gال 
ل اإلج�ائي   �Dة  وال�ع�	ت"� على  وق�رته  ب"ائه  مU صالح	�ه وص�ق  ال�أك�  به�ف  �لHاته، ��

ال�فi	� االس��اللي واالن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في ل�T ال�ال�ة ال�عل�ة /'ل	ة االق��اد ال�"oلي جامعة  
ال�ادة ال�H'�١٤االزه�، وD�ضح ج�ول ( إتفاق   a�القائ� على ت��	ف  ) ن ال��نامج  	U ح�ل 

  ال�ق�ي ال�عل	�ي. االنف�ج�اف	� والHائ� 
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  ٢٩٤  

القائ5  ال��S ال�s%?ة إلتفاق ال�ادة ال��]��- ح%ل ال�عالBة ال��B?�6ة )١٤( ج�ول 
  ) ١٠(ن= على ت%�pف االنف%ج�اف�# وال�ائ0 ال�ق�ي ال�عل��ي

 معای�� ال�C�DE  م
  ع�د 
  م�ات 
 االتفاق 

  ع�د 
  م�ات 

 االخ�الف
  ن�2ة

 االتفاق % 

 ١٠٠ ٠ ١٠ وض�ح األه�اف.  ١
��O.ال��ا�N ب ٢E٩٠ ١ ٩  �. األه�اف وال� 
٣  .A��E2ل2ل ال��7قي لل�� ١٠٠ ٠ ١٠  ال
 ٨٠ ٢ ٨ ال��ا�N ب�. ال��ض�عات.  ٤
 ٩٠ ١ ٩ كفا!ة ال��ة الRم�7ة الُ� ��ة لل�عال�ه ال������ة. ٥
 ١٠٠ ٠ ١٠ ال��ر��2ة وم�O ارت�ا>ها �األه�اف.فعال�ة االس��ات���ات  ٦
٨٠ ٢ ٨ 2� �مة وم�O ارت�ا>ها �األه�اف.فعال�ة ال�سائل ال�عل���ة ال� ٧ 
 ١٠٠ ٠ ١٠ فعال�ة األن&�ة ال� �لفة وم�O ارت�ا>ها �األه�اف. ٨
٩  .O��Eلفة داخل ال�� ٩٠ ١ ٩ ال�/امل ب�. األن&�ة ال� 
١٠  Uال�ق�م.كفا!ة ومالئ�ة أسال� O��Eمة فى ال�� � ١٠٠ ٠ ١٠ ال�ق��C ال�2

  ج القائC على ال�27ة ال/ل�ة لإلتفاق على ال��نام
 % ٩٣ ت��Zف االنف�ج�اف�X والEائN ال�ق�ي ال�عل��ي

�ول ال1ابn أن ن1.ة االتفاق ال&ل�ة م4 ق.ل ال1ادة ال��+��4 علي صالح�ة ال����0 Vح م4 الYی�
) وهى ن1.ة اتفاق  ٪٩٣ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي بلغ� (ال�عل��ي القائ; على  

��9Wُ ا�راسة. م�تفعة؛ م�  إلى صالح�ة ال.�نامج لل�/.�n وال�ث�ق ,ال �ائج ال�ى سُ�1ف� ع ها ال
  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 

ــة ال �ائج ف ــ�� وم اق9ـــ ــة وتف1ـــ ــ�ء ی� اول هNا الV)ء اخ�.ار صـــــ�ة ف�وض ال�راســـ ى ضـــ
 _�L ار الOــة، وال.�  اإل ــ�ات ال�راســــــ ــا,قة، وت@��; ال.اح?ة هNا الV)ء ب��صــــــ ــات ال1ــــــ �ث  وال�راســــــ

ال6اح�ة فى ال��ل�ل اإلحMـــــــــائي لل�6انات لل�أك� م- صـــــــــ�ة ف�وض    تب�اmًة اع���ال�ق��حة.  
  األسال�S اإلحMائ�ة األت�ة: ال�راسة م- ع�مها على
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  ٢٩٥  

 االخ�.ار ه� و�F ى-مان  اخ�.ار ح�Wُ uع�   Mann-Whitney- U Testاخ�.ار مان و�F ي  
ال�عل�ى  االخ�.ار ش�وt ت�اف� حالة ع�م فى م�1قل��4، الخ�.ار"ت" لع� ��4 ال.�یل الالمعل�ى

  ).١٥٧، ٢٠٠٧(أسامة رR�ع،  
ح�Wُ uع� إخ�.ار "وFل&�418" لع� ��4 غ�� م�1قل��4 ب�یال ل L��ه    Wilcoxonاخ�.ار وFل&��18ن  

م4 االخ�.ارات ال�عل��ة م?ل  اخ�.ار "ت" لع� ��4 غ�� م�1قل��4، في حال ع�م ت�قn االف��اضات 
 ). ٢٥٨،  �٢٠١٠�4 (صالح ال�ی4 م���د عالم، ار "ت" لع� ��4 م�ت./الالزمة إلج�اء اخ�. 

إی�ا   م�Rع  ال�أث��   ;Vح(η2)   ي�ال�ق وال�ائ"  االنف�ج�اف�%  ت���ف  تأث��   ;Vح على  لل�ع�ف 
,+ل�ة   ال�عل�ة  ال/ال.ة   0�ل وال�ع�في  ال ف1ي  واالن�ماج  االس��اللي  ال�ف&��  ت ��ة  في  ال�عل��ي 

)، ح�u ی�0 �8ه�4 ١  - V; ال�أث�� م4 (صف�زه�، وت��اوح ق��ة حاالق�*اد ال� )لي جامعة اال 
Cohen (1988)  ) ة��ة (٠.١أن الق��ا تع ي الق� �ب ،rم @ف ��تأث ;V٠.٣) تع ي ح  ;Vح (

 Corder, G; Foreman, D)) حV; تأث�� م�تفع.  ٠.٥تأث�� م��س"، فى ح�4 تع ي الق��ة ( 
2009, 59)   

لل.�انات ح)مة ال.�امج اإلح*ائ�ة للعل�م االج��اع�ة  ل اإلح*ائي  وق� اس�@�م� ال.اح?ة في ال��ل�
)SPSS 20( ة�ات اإلح*ائVعال�ائج وتف���ها، وذل% الج�اء ال��  :وف��ا یلي ع�ض ال
 اخ�>ار ص�ة الف�ض األول:  -١

) دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_  ذات  ف�وق   �ت�ج  " أنه  درجات ٠.٠٥ی G على  ب�4 م��س/ي   ( 
Yا,/ة فى الق�اس ال.ع�0 لل�ف&�� االس��اللي ل*الح Oال.ات �F�V.�ة والOال.ات ال�V��ع��4 ال

  ال�V��عة ال�F�V.�ة". 
مان  اخ�.ار  ال.اح?ة   �اس�@�م الف�ض  هNا  ص�ة  ب�4  -والخ�.ار  الف�وق  داللة  ل�1اب  و�F ي 

لل�ف&��   0�ال.ع الق�اس  فى  والYا,/ة  ال�F�V.�ة  ال�V��ع��4  Oال.ات  درجات   pرت م��س/ي 
ا  االس��اللي.   �قام إی�ا  8�ا  ال�أث�� م�Rع   ;Vل.اح?ة ,�1اب ح(η2)    ��تأث  ;Vلل�ع�ف على ح

ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي في ت ��ة مهارات ال�ف&�� االس��اللي ومV��عها  
  ):١٥ال&لي ل�O 0ال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة، وال �ائج ی�ض�ها ج�ول  (
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  ٢٩٦  

�ن وق�2ة حK0 ال�أث�� ل�اللة الف�وق وحK0 ال�أث��  ن�ائج اخ�	ار و$ل"�!  )١٥( ج�ول 
� م��س�ي رت� درجات �ال	ات ال�202ع��� ال��0$	�ة وال/ا.�ة فى الق�اس ال	ع�M ب�

  )٤٠لل�ف"�� االس��اللي (ن=
ح
	 ال�أث��  

(η2)   �  م��
  ال�اللة 

  ق��ة
"U "  

  ق��ة
" Z" 

ع�
  م
  ال�ت�

  م�س�
  ال�ت�

  اإلن��اف 
  ال�ع�ار� 

  ال��س�
عة  الع�د   ال��ابى�
  ال��غ��ات   ال�

  الق��ة   ال�اللة 

  ال�ف.��   ال�
�-,�ة  20 30.95 1.90 30.45 609 5.439 1  0.01 0.860 م�تفع 
 ال2ا01ة 20 21.75 3.02 10.55 211 االس��اللي

) ب	U م��س�ي  ٠.٠١) أنه ت�ج� ف�وق دالة إح�ائ	ًا ع"� م���L داللة ( ١٥ی�`ح مU ج�ول  (
 aاالس��اللي    رت  �	iلل�ف  Lع��ال الق	اس  فى  وال`ا/�ة  ال�D�G�	ة   U	ع���Gال� _ال�ات  درجات 

 ل�الح _ال�ات ال��G�عة ال�D�G�	ة.
ع��ة ال�	ان	ة ل���س�ي درجات _ال�ات ال��G�ع�	U ال�D�G�	ة وال`ا/�ة  وD�ضح ال)'ل اآلتي األ 

  فى الق	اس ال�ع�L لل�فi	� االس��اللي. 

درجات �ال	ات ال�202ع��� ال��0$	�ة وال/ا.�ة فى  	�ان�ة ل��2س�ي األع�2ة ال )٧(ش7ل   
  الق�اس ال	ع�M لل�ف"�� االس��اللي 

ت��	ف االنف�ج�اف	� والHائ� ال�ق�ي ال�عل	�ي    (η2))أن ح�G تأث	�  ١٥ك�ا ی�`ح مU ج�ول (
Gال� �ال�ات / /ال�قارنة  ال�D�G�	ة  ال��G�عة  _ال�ات   Lل� االس��اللي   �	iال�ف ت"�	ة  ��عة فى 
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  ٢٩٧  

) وهي ق��ة حV; تأث�� م�تفع، أ0 أن ن1.ة ال�.ای4 فى ال�ف&�� االس��اللي  ٠.٨٦٠الYا,/ة بلغ (
  ).٪٨٦ل�ى ت�جع إلى ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" االل&��وني ال�عل��ي هي (وا

  وُت�جع ال.اح?ة هNه ال ��Vة إلى األس.اب اآلت�ة 
ال�ى ت�ع; إس�@�ام -  ال�عل;  الع�ی� م4 نF�Lات  ال�عل���ة    وج�د  الع�ل�ة  اإلنف�ج�اف�% فى 

 معالVة ال�عل�مات.  وال�ى م4 ب� ها: نF�Lة ال9V/ل�، نF�Lة ال��م�) ال? ائى، نF�Lة
جاذب�ة االنف�ج�اف�% وأل�انه ال�� اسقة 8ان له دور هائل في ت�8�) ال/ال.ات ف��ا Wق�م له4  - 

 م4 معل�مات 
� �اج وت�اصل وت .| و~دراك للعالقات م�ارس�ه4 لع�ل�ات العل; ال�@�لفه م4 مالحLه واس - 

 وغ��ها أث اء اس�&9اف االنف�ج�اف�% وتف1��ه .  
 أك.� .  ,1ه�لة ال�فاه�; واك�1اب  وت ��ة الفه; وال��8N ع�ل�ة VWعل أنه - 
 اس�@�ام ال�ائ" ال�ق�ي وال��اصل ب�4 ال/ال.ات وال�عاون وت.ادل األف&ار ب� ه4   - 

�V�ابي علي الVW9+ل إ, x+ا,/ه كل ذل% انعYعة ال��V�ة دون ال�.F�Vعة ال��  
(ع��,  م4  8ال  دراسة  ن�ائج  مع  ال ��Vه  تل%   nة  ٢٠١٦وت�ف�فاعل ع4  ن�ائVها  أسف�ت  ال�ي   (

  ,  �أح�  ) ودراسة  ال.*�0   ال�ف&��  ت ��ة  في  فاعل�ة  ٢٠١٨االنف�ج�اف�%  ع4  أسف�ت  ال�ي   (
�0 اه��� ب� ��ة م�غ��ات م@�لفه  االنف�ج�اف�% في ت ��ة ال�ف&�� ال��ل�لي 8�ا ت�فn مع دراسات أخ

 القائ; ال&�.��ت�_  ال.�نامج  إس�@�ام فاعل�ة على ن�ائVه�ا أ�ه�ت (vanichvasin,2013)    م ها
) ال�ي ا�ه�ت ن�ائVها  ٢٠١٧مف��ة ودراسة (ح�1نة, تعل���ة ,*�Fة ات*ال كأداة  على اإلنف�ج�اف�%

 �  O 0ل.ة 8ل�ة ال��R�ة . ع4 فاعل�ة االنف�ج�اف�% في ت ��ة ال��*�ل واالتVاه ل
 ف�ض الEاني: اخ�>ار ص�ة ال -٢

أنه   (ی G على  دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_  ذات  ف�وق   �ت�ج درجات ٠.٠٥"  ب�4 م��س/ي   (
الق�اس   ل*الح  االس��اللي  لل�ف&��   0�وال.ع الق.لي  الق�اس�4  فى  ال�F�V.�ة  ال�V��عة  Oال.ات 

 ."0�  ال.ع
ال.اح?ة    �اس�@�م الف�ض  هNا  ص�ة  داللة  والخ�.ار  ل�1اب  وFل&��18ن  ب�4  اخ�.ار  الف�وق 

  م��س/ي رتp درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 الق.لي وال.ع�0 لل�ف&�� االس��اللي. 
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  ٢٩٨  

إی�ا   م�Rع  ال�أث��   ;Vح ,�1اب  ال.اح?ة   �قام ت���ف    (η2)ك�ا  تأث��   ;Vح على  لل�ع�ف 
رات ال�ف&�� االس��اللي ومV��عها ال&لي ل�0  االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي ال�عل��ي فى ت ��ة مها

  ): O١٦ال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة، وال �ائج ی�ض�ها ج�ول  (
ن�ائج اخ�6ار و?ل:%�H%ن وق��ة ح5B ال�أث�� ل�اللة الف�وق وح5B ال�أث��   )١٦( ج�ول 
Rال6ات ال��B%عة ال��B?�6ة فى الق�اس�- الق6لى وال6ع�W  م�%س1ي رتS درجات ب�-

 )٢٠(ن=� االس��اللي لل�ف:�
ح
	 ال�أث��  

(η2)  �  م��
  ال�اللة 

  ق��ة
" Z" 

ع�
  م
  ال�ت�

  م�س�ات 
تز�ع   الع�د   ال�ت�

  ال�ت�
  االن"�اف 
  ال�ع�ار� 

  ال��س%
  ال��غ��   الق�اس   ال"�ابى

  الق��ة   ال�اللة 

 3.929 0.01 0.621 م�تفع 

0 
210 

0 
10.5 

ال�ت�  0
 2.82 ال�ال,ة 

1.90 
18.80 
30.95 

  لق,ليا
  ال,ع�/

  ال�ف��0  
ال�ت�  20 االس��اللي

  ال�ج,ة
ال�ت�  0

 ال��عادلة 
) ب�4 م��س/ي  ٠.٠١) أنه ت�ج� ف�وق دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ داللة ( ١٦ی�Yح م4 ج�ول  (

الح  رتp درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 الق.لى وال.ع�_ لل�ف&�� االس��اللي ل*
 ._� الق�اس ال.ع

درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4  و�Fضح ال9+ل اآلتي األع��ة ال.�ان�ة ل���س/ي  
  الق.لى وال.ع�_ لل�ف&�� االس��اللي.
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  ٢٩٩  

درجات �ال	ات ال�202عة ال��0$	�ة فى الق�اس�� ) األع�2ة ال	�ان�ة ل��2س�ي ٨ش7ل (  
  الق	لى وال	ع�M لل�ف"�� االس��اللي 

ئ� ال�ق�ي ال�عل	�ي ت��	ف االنف�ج�اف	� والHا  (η2)) أن ح�G تأث	�  ١٦ا ی�`ح مU ج�ول (ك�
ال�D�G�	ة بلغ (  ال�فi	� االس��اللي ل�L _ال�ات ال��G�عة  ) وهي ق	�ة ح�G  ٠.٦٢١فى ت"�	ة 

تأث	� م�تفع، أT أن ن��ة ال��ایU فى ال�فi	� االس��اللي وال�ى ت�جع إلى ت��	ف االنف�ج�اف	�  
Hي هي (وال�	٦٢.١ائ� ال�ق�ي ال�عل٪  .(  

ى ت��	ف ال�راسة لالنف�ج�اف	�  ح	Y أنها �Wق"	ة ت�اع� علي ت�ت	a وُت�جع ال�اح\ة هjه ال"�	Gة إل 
ال�ادة العل�	ة في الjاك�ة /��ق مع	"ه �Wا ت�اع� علي ال�Hل	ل العقلي لل�عل�مات وت��� ال�عل�مات  

عاوني في اس�i)اف االنف�ج�اف	� وتHل	له وتف�	�ه  ال�عق�ة /اإلضافة إلي ع�ل ال�ال�ات /)'ل ت
لHائ� ال�ق�ي في ال�راسة الHال	ة مU وضع االن)�ه ال��ل�dة مU ال�ال�ات ك�ا أن اس���ام ا

واإلجا/ة عU اس�ف�اراتهU وه� ما ��Hاج م"هU إلي ال�)ارWة ب	U ال�ال�ات وال"قاش وال�عاون في 
ال��� ال�عل�  م�ادر   U	ب واالخ�	ار   YH�ال  �	اإلنف�ج�اف وت��	�  رس�  في  ال�عاون  وjWل�  لفة 

الHا ع��  ال�عل	�ي  وال��اصل  االنف�ج�اف	�  ت��	�  /��ارسة  لل�ال�ات   NHس� �Wا  ال�ق�ي  ئ� 
�	U وت"�	ة مهارات ال�فi	� االس��اللي  Hت Uم �Doاء م�ا ی�وتaD�G أفiار ج�ی�ة وال�عل� مU األخ

  )�٢٠١٥�ر, ل�یهU ، وهjا ما أث���ه .( دراسة مارDان م"
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  ٣٠٠  

) ال�ي  �٢٠١٦ث ال1ا,قة م ها دراسة (ع��, وت�فn هNه ال ��Vة مع ن�ائج الع�ی� م4 ال�راسات وال.�
  , �)  ٢٠١٨أسف�ت ن�ائVها ع4 فاعل�ة االنف�ج�اف�% في ت ��ة ال�ف&�� ال.*�0  ودراسة ( أح�

مع    nت�ف 8�ا  ال��ل�لي  ال�ف&��  ت ��ة  في  االنف�ج�اف�%  فاعل�ة  أسف�ت ع4  أخ�0 ال�ي  دراسات 
) ال�ي اه��� ب� ��ة ال�فاه�; العل��ة  ٢٠١٧اه��� ب� ��ة م�غ��ات م@�لفه م ها دراسة (إب�اه�; ,

( ع�F.ان,   ال�1ائل ودراسة (م�سي،  ٢٠١٧ودراسة  اه��� ,�هارات حل  ال�ي  ال�ي  ٢٠١٧)   (
� ��ة ال�فاه�;  ) ال�ي اه��� ب ٢٠١٩اه��� ,ال��*�ل واالتVاه ن�� ب�zة ال�عل;  ودراسة (ال)ه�اني، 

  العل��ة
 
٣-  :VالEة الف�ض ال� اخ�>ار ص

  G م��1_ ( على  ی �) ب�4 م��س/ي درجات ٠.٠٥أنه " ال ت�ج� ف�وق ذات دالة إح*ائ�ًا ع 
  Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 ال.ع�0 وال��.عي لل�ف&�� االس��اللي". 

وFل&�18 اخ�.ار  ال.اح?ة   �اس�@�م الف�ض  هNا  ص�ة  ب�4  والخ�.ار  الف�وق  داللة  ل�1اب  �ن 
ال�V��ع Oال.ات  درجات   pرت لل�ف&�� م��س/ي  وال��.عي   0�ال.ع الق�اس�4  فى  ال�F�V.�ة  ة 

  ): ١٧االس��اللي ومV��عها ال&لى، وال �ائج ی�ض�ها ج�ول (
Rال6ات   ن�ائج اخ�6ار و?ل:%�H%ن ل�اللة الف�وق ب�- م�%س1ي رتS درجات )١٧( ج�ول 

 ) ٢٠(ن=الق�اس�- ال6ع�d وال��6عي لل�ف:�� االس��اللي  ال��B%عة ال��B?�6ة فى
  م���� 
  ال
اللة 

  ق�ة 
" Z " 

  م���ع 
  ال�ت�

  م��س�ات 
  ال�ت�

  ت�ز�ع ال�ت�   الع
د 
  االن��اف 
  ال�عار� 

  ال���س! 
  ال��ابى 

  ال��غ�   القاس 

 1.298  غ� دالة 
22.50 

55.50 

5.63 

6.94 

 1.90 ال�ت� ال�ال)ة  4

3.62 

30.95 

31.80 

)
  ال)ع

  ال��)عي
 �  ال�ف+
 االس�
اللي 

  ال��ج)ة ال�ت�  8
 ال�ت� ال��عادلة  8

) ب�4 م��س/ي  ٠.٠٥) أنه ال ت�ج� ف�وق دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ داللة ( ١٧ی�Yح م4 ج�ول  ( 
 رتp درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 ال.ع�_ وال��.عى لل�ف&�� االس��اللي. 

ل���س/ي درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4  و�Fضح ال9+ل اآلتي األع��ة ال.�ان�ة  
  ال.ع�_ وال��.عى لل�ف&�� االس��اللي. 
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  ٣٠١  

درجات �ال	ات ال�202عة ال��0$	�ة فى الق�اس�� األع�2ة ال	�ان�ة ل��2س�ي  )٩(ش7ل   
  ال	ع�M وال��	عى لل�ف"�� االس��اللي 

ل"�	Gه إلي أن أح� أه�اف االنف�ج�اف	� ال�عل	�	ة ه� م�اع�ة ال��عل�	U في  وت�جع ال�اح\ه هjه ا
�	U مهاراته� في ال�فi	� ال"ق�T وال�Hل	ل ومهارات ال��W	a وخلy مهارات ال���	� ال�عل	�ي  Hت

وا ال�ال�ات   U	ب ال�)ارWة  ��Hاج  ال�عل	�ي  اإلنف�ج�اف	�  إع�اد  أن   �Wا   U	ال��عل�  Tل"قاش ل�
ا في  وت��	�  وال�عاون  رس�  في  ال�عاون  وjWل�  ال���لفة  ال�عل�  م�ادر   U	ب واالخ�	ار   YH�ل

اإلنف�ج�اف	� وال��اصل ع�� الHائ� ال�ق�ي �Wا س�NH لل�ال�ات /��ارسة ت��	� االنف�ج�اف	�  
�	U وت"�	ة مهارات ال�فHت Uم �Doاء م�ا ی�i	� ال�عل	�ي وتaD�G أفiار ج�ی�ة وال�عل� مU األخ

ل�یه  ال�ال�ات علي  االس��اللي  الHال	ة  شGع  ال�راسة  في   ال�ق�ي  الHائ�  اس���ام  أن  �Wا   U
  �	iعلي ال�ف U	اع�ة ال��عل��ال�)ارWه في ال�ق		� وال�"اق)ات مع زم	الته�W Uا أنه �ع�ل علي م

  U	ال��عل� Tل� qة ال\قه /ال"ف	ه� وت"��  وال�ق		� الjاتي ألنف
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  ٣٠٢  

 ال�اHع:  اخ�>ار ص�ة الف�ض  -٤
  G أنی دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ (على  ذات  ف�وق   �ت�ج  " درجات ٠.٠٥ه  ب�4 م��س/ي   (

وال�ع�في  ال ف1ي  لالن�ماج   0�ال.ع الق�اس  فى  والYا,/ة  ال�F�V.�ة  ال�V��ع��4  Oال.ات 
  ومV��عه�ا ال&لي ل*الح Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة". 

مان  اخ�.ار  ال.اح?ة   �اس�@�م الف�ض  هNا  ص�ة  ل�1اب -والخ�.ار  ب�4    و�F ي  الف�وق  داللة 
لالن�ماج   0�ال.ع الق�اس  فى  والYا,/ة  ال�F�V.�ة  ال�V��ع��4  Oال.ات  درجات   pرت م��س/ي 

إی�ا   ال�أث�� م�Rع   ;Vال.اح?ة ,�1اب ح  �قام 8�ا  ال&لي.  وال�ع�في ومV��عه�ا    (η2)ال ف1ي 
;Vة اال   لل�ع�ف على ح��ي في ت ��ي ال�عل�% وال�ائ" ال�ق�ف االنف�ج�اف�ت�� ��ماج ال ف1ي  تأث�ن

  ) ١٨وال�ع�في ومV��عها ال&لي ل�O 0ال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة، وال �ائج ی�ض�ها ج�ول (
ن�ائج اخ�6ار و?ل:%�H%ن وق��ة ح5B ال�أث�� ل�اللة الف�وق وح5B ال�أث��   )١٨( ج�ول 

Rال6ات ال��B%ع��- ال��B?�6ة والKا;1ة فى الق�اس ال6ع�W ب�- م�%س1ي رتS درجات 
 )٤٠ج ال�ف�ي وال�ع�في وم�B%عه�ا ال:لي (ن=لالن�ما

ح
	 ال�أث��  
(η2)   /  م��

  ال�اللة 
  ق��ة

"U "  
  ق��ة

" Z" 
ع�
  م
  ال�ت�

  م�س%
  ال�ت�

  اإلن"�اف 
  ال�ع�ار� 

  ال��س%
عة  الع�د   ال"�ابى�
  ال��غ��ات   ال�

  الق��ة   ال�اللة 

  االن�ماج �ة ال�
��, 20 52.80 3.17 30.5 610 5.490 0  0.01 0.868  م�تفع 
 ال7ا�6ة 20 28.40 3.38 10.5 210  ال5ف�ي

  االن�ماج ال�
��,�ة  20 48.55 4.30 30.5 610 5.513 0  0.01 0.872  م�تفع 
 ال7ا�6ة 20 16.90 2.71 10.5 210  ال�ع�في

ع  ال�
��,�ة  20 101.35 4.27 30.5 610 5.431 0  0.01 0.859  م�تفع �
  ال�
 ال7ا�6ة 20 45.30 5.16 10.5 210 ال0لي

) ب�4 م��س/ي  ٠.٠١) أنه ت�ج� ف�وق دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ داللة ( ١٨ی�Yح م4 ج�ول  (  
ال ف1ي   لالن�ماج   _�ال.ع الق�اس  فى  والYا,/ة  ال�F�V.�ة  ال�V��ع��4  Oال.ات  درجات   pرت

 ال�F�V.�ة.وال�ع�في ومV��عه�ا ال&لي ل*الح Oال.ات ال�V��عة 
ل9+ل اآلتي األع��ة ال.�ان�ة ل���س/ي درجات Oال.ات ال�V��ع��4 ال�F�V.�ة والYا,/ة  و�Fضح ا

  فى الق�اس ال.ع�_ لالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ومV��عه�ا ال&لي.
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  ٣٠٣  

درجات �ال	ات ال�202ع��� ال��0$	�ة وال/ا.�ة  األع�2ة ال	�ان�ة ل��2س�ي  )١٠(ش7ل   
  في وم�20عه2ا ال"لي�ماج ال<ف ي وال2ع� فى الق�اس ال	ع�M لالن

ت��	ف االنف�ج�اف	� والHائ� ال�ق�ي ال�عل	�ي   (η2)) أن ح�G تأث	�  ١٨ك�ا ی�`ح مU ج�ول (
فى ت"�	ة االن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في وم�G�عها الiلي ل�L _ال�ات ال��G�عة ال�D�G�	ة /ال�قارنة  

)  a	ال��ت على  بلغ  ال`ا/�ة  ال��G�عة  وهي  ٠.٨٥٩- ٠.٨٧٢- ٠.٨٦٨/�ال�ات  أحGام  )  ق	� 
تأث	� م�تفعة، أT أن ن��ة ال��ایU فى االن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في وم�G�عها الiلي وال�ى ت�جع  

)  a	ال��ت على  هي  ال�عل	�ي  ال�ق�ي  والHائ�  االنف�ج�اف	�  ت��	ف  - ٪٨٧.٢- ٪٨٦.٨إلى 
٨٥.٩٪ .(  

والHائ االنف�ج�اف	�  اس���ام  إلى  ال"�	Gة  هjه  ال�اح\ة  وت��	فه�ا وُت�جع  ال�ق�ي   �    qDال��ر في 
) أن اس��ات	G	ات ال�عل� تع� عامال هاما  ٢٦٠,  ٢٠١٤لل��G�عة ال�D�G�	ة فق� أوضح (الف	ل ,

�هل ال�عل�مات ال�ق�مة  �ومxث�ا في االن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في وdال"*� إلي االنف�ج�اف	� ن�G أنه 
ن م��	oة م�ا ی�مج  له ال���لفه وdأل�الل�ال�ات �Wا أنه �ق�مها /)'ل ش	y وجjاب مU خالل أش'ا

�	U العالقة ب	U ال�عل�  Hاع� علي ت��ال�ال�ات وjGDبهU لل�T��H وال�ق�ر �Wا أن الHائ� ال�ق�ي 
وال��عل� مU خالل ال��اصل ال����� والفعال وDع�ل علي زDادة ال�افع	ة ل�T ال��عل�	U واح��ام  

��Dقه ب/ U	ال�عل� �Dوoات  /االضافة إلي تjخارج الف�ل ال�راسي �یله لل��اصل مع الال U	عل��
وG(Dع ال��عل�	U علي ال�)ارWه في ال�ق		� وال�"اق)ات مع زمالئه� �Wا ی"�ي ثق�ه� /أنف�ه� Wل  
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  ٣٠٤  

ال ف1ي   ت ��ة االن�ماج  إلي  أدت  ال�ق�ي  تق ��ي االنف�ج�اف�% وال�ائ"  ال�ي وف�تها  الع�امل  تل% 
  F�V.�ة وال�ع�في ل�0 ال/ال.ات ,ال�V��عة ال�

 
 الف�ض الDامX:  اخ�>ار ص�ة -٥

)  ب�4 م��س/ي درجات ٠.٠٥أنه " ت�ج� ف�وق ذات دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ ( ی G على  
Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 الق.لي وال.ع�0 لالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ومV��عه�ا  

."0�  ال&لي ل*الح الق�اس ال.ع
الف�ض   هNا  ص�ة  وFوالخ�.ار  اخ�.ار  ال.اح?ة   �ب�4  اس�@�م الف�وق  داللة  ل�1اب  ل&��18ن 

م��س/ي رتp درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 الق.لي وال.ع�0 لالن�ماج ال ف1ي  
  وال�ع�في ومV��عه�ا ال&لي. 

إی�ا   م�Rع  ال�أث��   ;Vح ,�1اب  ال.اح?ة   �قام ت���ف    (η2)ك�ا  تأث��   ;Vح على  لل�ع�ف 
ل��ي فى ت ��ة االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ومV��عها ال&لي % وال�ائ" االل&��وني ال�عاالنف�ج�اف�

  ): ١٩ل�O 0ال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة، وال �ائج ی�ض�ها ج�ول ( 
) ن�ائج اخ�6ار و?ل:%�H%ن وق��ة ح5B ال�أث�� ل�اللة الف�وق وح5B ال�أث��  ١٩ج�ول (

وال6ع��B  W?�6ة فى الق�اس�- الق6لىRال6ات ال��B%عة ال� ب�- م�%س1ي رتS درجات
  )٢٠(ن=لالن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في وم�B%عه�ا ال:لي 

ح
	 ال�أث��  
(η2)   �  م��

  ال�اللة 
  ق��ة

" Z" 
ع�
  م
  ال�ت�

  م�س�ات 
تز�ع   الع�د   ال�ت�

  ال�ت�
  االن"�اف 
  ال�ع�ار� 

  ال��س%
  ال��غ��   الق�اس   ال"�ابى

  الق��ة   ال�اللة 

 3.924  0.01 0.620 م�تفع 

0 
210 

0 
10.5 

ال�ت�  0
 4.26 ال�ال,ة 

3.17 
26.55 
52.80 

  الق,لي
  ال,ع�/

االن�ماج 
ال�ت�  20  ال5ف�ي

  ال�ج,ة
ال�ت�  0

 ال��عادلة 

 3.924  0.01 0.620 م�تفع 

0 
210 

0 
10.5 

ال�ت�  0
 3.28 ال�ال,ة 

4.30 
16.05 
48.55 

  الق,لي
  ال,ع�/

االن�ماج 
ال�ت�  20  ال�ع�في

  ال�ج,ة
ال�ت�  0

 ال��عادلة 
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  ٣٠٥  

ح
	 ال�أث��  
(η2)   �  م��

  ال�اللة 
  ق��ة

" Z" 
ع�
  م
  ال�ت�

  م�س0ات 
تز-ع   الع�د   ال�ت�

  ال�ت�
  االن��اف 
  ال�ع�ار� 

  ال��س�
  ال��غ��   الق�اس   ال��ابى

  الق��ة   ال�اللة 

 3.922  0.01 0.620 م�تفع 

0 
210 

0 
10.5 

ال�ت�  0
 5.92 ال�ال,ة 

4.27 
42.60 
101.35 

  الق,لي
  ال,ع��

ع �
ال�
ال�ت�  20 ال.لي

  ال�ج,ة
ال�ت�  0

 ال��عادلة 
) ب	U م��س�ي  ٠.٠١) أنه ت�ج� ف�وق دالة إح�ائ	ًا ع"� م���L داللة (١٩ی�`ح مU ج�ول ( 

رتa درجات _ال�ات ال��G�عة ال�D�G�	ة فى الق	اس	U الق�لى وال�ع�L لالن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في  
.Lع��اس ال	لى ل�الح القiعها ال��Gلي ومiعه�ا ال��Gوم  

ح ال)'ل اآلتي األع��ة ال�	ان	ة ل���س�ي درجات _ال�ات ال��G�عة ال�D�G�	ة فى الق	اس	U  وD�ض
 L لالن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في وم�G�عه�ا الiلي.الق�لى وال�ع� 

درجات �ال	ات ال�202عة ال��0$	�ة فى الق�اس�� ) األع�2ة ال	�ان�ة ل��2س�ي ١١ش7ل (  
  وال2ع�في وم�20عه2ا ال"ليالق	لى وال	ع�M لالن�ماج ال<ف ي 

�عل	�ي ت��	ف االنف�ج�اف	� والHائ� ال�ق�ي ال  (η2)) أن ح�G تأث	�  ١٩ك�ا ی�`ح مU ج�ول (
فى ت"�	ة االن�ماج ال"ف�ي وال�ع�في وم�G�عها الiلي ل�L _ال�ات ال��G�عة ال�D�G�	ة بلغ على  

)  a	أن٠.٦٢٠-٠.٦٢٠- ٠.٦٢٠ال��ت  Tأ م�تفعة،  تأث	�  أحGام  ق	�  فى    ) وهي   Uای�ال� ن��ة 
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  ٣٠٦  

وال�ائ"   االنف�ج�اف�%  ت���ف  إلى  ت�جع  وال�ى  ال&لي  ومV��عها  وال�ع�في  ال ف1ي  االن�ماج 
  ). ٪٦٢-٪ ٦٢- ٪٦٢ل&��وني ال�عل��ي هي على ال��ت�p (اال

وُت�جع ال.اح?ة هNه ال ��Vة إلى ت���ف االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي في ت�رxF ال�ق�ر لل/ال.ات  
ال�عل�مات ,9+ل ش�n وجNاب م4 خالل أش+ال م@�لفه  ال�عل�ات ح�u أن ا النف�ج�اف�% Wق�م 

ه4 لل����0 وال�ق�ر 8�ا أن ال�ائ" ال�ق�ي 1Wاع� علي  وRأل�ان م���)ة م�ا ی�مج ال/ال.ات وNVFب
ت�1�4 العالقة ب�4 ال�عل; وال��عل; م4 خالل ال��اصل ال��1�� والفعال وFع�ل علي زFادة ال�افع�ة  

� ال�عل��F�/, 4قه ب�یله لل��اصل مع ال��عل�4 ل�0 ال��عل��4  Fات  ,االضافة إلي ت)وNواح��ام ال
ال��عل��4 علي ال�9ار8ه في ال�ق��; وال� اق9ات مع زمالئه; 8�ا  خارج الف*ل ال�راسي وV9Fع  

ی �ي ثق�ه; ,أنف1ه; 8ل تل% الع�امل ال�ي وف�تها تق ��ي االنف�ج�اف�% وال�ائ" ال�ق�ي أدت إلي  
االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ل�0 ال/ال.ات ,ال�V��عة ال�F�V.�ة وه� ما 98ف� ع ه دراسة  (  ت ��ة  

(Culver, J,2015  �ا لل� .|  ح�عل; م|ش� دال إح*ائ��عل; وال�4 ال�أن العالقة ب �u أوض�
  ,�0��1 االن�ماج ال ف1ي وال�ع�في لل��عل;.

 اخ�>ار ص�ة الف�ض ال�ادس:  -٦
) ب�4 م��س/ي درجات ٠.٠٥ذات دالة إح*ائ�ًا ع � م��1_ (   ی G على أنه " ال ت�ج� ف�وق 

��.عي لالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ومV��عه�ا  Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 ال.ع�0 وال
والخ�.ار ص�ة هNا الف�ض اس�@�م� ال.اح?ة اخ�.ار وFل&��18ن ل�1اب داللة الف�وق ال&لي".

V�ال.ات الO درجات p4 م��س/ي رت�ماج ب���عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 ال.ع�0 وال��.عي لالن
  ):٢٠ال �ائج ی�ض�ها ج�ول (ال ف1ي وال�ع�في ومV��عه�ا ال&لي ومV��عها ال&لى، و 
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  ٣٠٧  

Rال6ات  ) ن�ائج اخ�6ار و?ل:%�H%ن ل�اللة الف�وق ب�- م�%س1ي رتS درجات٢٠ج�ول (
ال��B%عة ال��B?�6ة فى الق�اس�- ال6ع�d وال��6عي لالن�ماج ال�ف�ي وال�ع�في  

  )٢٠(ن=وم�B%عه�ا ال:لي 
  

 � ��  م
  ال"اللة 

  ق��ة
" Z " 

  م�� ع
  ال�ت$ 

  م� س'ات 
   ز(ع ال�ت$ ت  الع"د   ال�ت$ 

  االن,�اف 
  ال�ع�ار� 

  ال�� س- 
  ال��غ��   الق�اس   ال,�ابى

غ��  
  دالة 

.286 

73.50 

62.50 

10.50 

6.94 
ال�ت$   7

 ال�ال
ة 
3.17 

2.41 

52.80 

52.35 

  ال
ع"3 

  ال��
عي 
  االن"ماج 
  ال6ف�ي 

ال�ت$   9
  ال� ج
ة 

ال�ت$   4
 ال��عادلة 

غ��  
 593.  دالة 

64 

89 

10.67 

8.09 
ال�ت$   6

 ال�ال
ة 
4.30 

6.03 

48.55 

49.75 

  ال
ع"3 

  ال��
عي 
  االن"ماج 
ال�ت$   11  ال�ع�في 

  ال� ج
ة 

ال�ت$   3
 ال��عادلة 

غ��  
 543.  دالة 

90.5 

119.5 

11.31 

9.96 
ال�ت$   8

 ال�ال
ة 
4.27 

6.42 

101.35 

102.1 

  ال
ع"3 

  ال��
عي 
  ال��� ع  
ال�ت$   12 ال�لي 

  ال� ج
ة 

ال�ت$   0
 ال��عادلة 

) ب�4 م��س/ي  ٠.٠٥إح*ائ�ًا ع � م��1_ داللة () أنه ال ت�ج� ف�وق دالة  ٢٠ی�Yح م4 ج�ول (
رتp درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4 ال.ع�_ وال��.عى لالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في  

 ومV��عه�ا ال&لي ومV��عها ال&لى.
ألع��ة ال.�ان�ة ل���س/ي درجات Oال.ات ال�V��عة ال�F�V.�ة فى الق�اس�4  و�Fضح ال9+ل اآلتي ا

 � _ وال��.عى لالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ومV��عه�ا ال&لي.ال.ع
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  ٣٠٨  

درجات �ال	ات ال�202عة ال��0$	�ة فى الق�اس�� ) األع�2ة ال	�ان�ة ل��2س�ي ١٢ش7ل (  
  ال"لي  ال	ع�M وال��	عى لالن�ماج ال<ف ي وال2ع�في وم�20عه2ا

ي ت�رqD ال�ق�ر وُت�جع ال�اح\ة هjه ال"�	Gة إلى ت��	ف االنف�ج�اف	� والHائ� ال�ق�ي ف
لل�ال�ات ال�عل�ات ح	Y أن االنف�ج�اف	� �ق�م ال�عل�مات /)'ل ش	y وجjاب مU خالل 

أش'ال م��لفه وdأل�ان م��	oة م�ا ی�مج ال�ال�ات وjGDبهU لل�T��H وال�ق�ر �Wا أن اس���ام  
ات ال�ق�ي في  ال�راسة الHال	ة  شGع ال�ال�ات علي ال�)ارWه في ال�ق		� وال�"اق)الHائ� 

مع زم	الته�W Uا أنه �ع�ل علي م�اع�ة ال��عل�	U علي ال�ق		� الjاتي ألنف�ه� وت"�	ة ثق�ه�  
�	U العالقة ب	U ال�عل� وال��عل� مU خالل ال��اصل ال����� والفعال Hاع� في ت��م�ا 

ال�افع	ة ل�T ال��عل�	U واح��ام الjات  /االضافة إلي تoو�D ال��عل�	U   وDع�ل علي زDادة
ه ب�یله لل��اصل ف	�ا ب	"ه� ومع معل�	ه� خارج الف�ل ال�راسي Wل تل� الع�امل ال�ي /��Dق

  Tي وال�ع�في ل��وف�تها تق"	�ي االنف�ج�اف	� والHائ� ال�ق�ي أدت إلي ت"�	ة االن�ماج ال"ف
ح	Culver, J,2015  Y)ل�D�G�	ة وه� ما W)فN ع"ه دراسة  ( ال�ال�ات /ال��G�عة ا
���T االن�ماج ال"ف�ي  أوضNH أن العالقة ب	 �/ x�"ا لل�	ش� دال إح�ائxال�عل� وال��عل� م U

  وال�ع�في لل��عل�.
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  ٣٠٩  

  التوصيات 
 ت���ف االنف�ج�اف�% في ت�رxF ال�هارات ال�ي ی�اجه ال/الب صع�Rه بها  .١
�اف�% ال�عل��ي ,أن�اOه ال�@�لفة في ت�رxF ال�ق�رات  ال��سع في اس�@�ام اإلنف�ج .٢

 ال��F�Rة م@�لفة .  
ت�رpF أعYاء ه�zة ال��رxF على ان�اج االنف�ج�اف�% (ال?اب� وال����ك)  .٣

 اس�@�امه في ت�رxF العل�م ال�@�لفه 
حل ال�عل���ة  االه��ام ب�*��; ب�zات ال&��ون�ة ,اس�@�ام االنف�ج�اف�% في ال��ا .٤

 ال�@�لفة. 
اله��ام ب�*��; أن�اt م@�لفة م4 االنف�ج�اف�% ب�*ام�; ,1�/ة م اس.ة  ا  .٥

 لل��عل��4 
 االس�فادة م4 ال�ائ" ال�ق�ي في الع�ل�ة ال�عل���ة وال�عل; ال�عاوني   .٦
 ت���ف ال�ق �ات ال�@�لفة في الع�ل�ة ال�عل���ة  .٧

  المقترحات 
  ل�ة :تق��ح ال6اح�ة الق�ام ;ال�راسات ال�ا

قائ�ة على االنف�ج�اف�% ل� ��ة مهارات ال��رxF ال�@�لفة   ت*��; ب�امج ت�رF.�ة .١
 ل�0 ال/الب ال�عل��4.

الع�ض   .٢  �وت�ق� ال����ك)   /�ال�عل��ي(ال?اب اإلنف�ج�اف�%  ب�4  االخ�الف  أث� 
   علي ال/��ح االكادW�ي واالتVاه ن�� ال�عل;

ال�ق�ي مع   .٣ ال�ائ"  دمج  ال�ف&��  أث�   tا�أن ت�ر1F�ة ح�ی?ة علي  اس��ات�V�ات 
 ال�@�لفة 

فاعل�ة اإلنف�ج�اف�% ال�عل��ي في ت ��ة مهارات ال�ف&�� ال.*�0 ل�_ ال/الب   .٤
  ,ال�ق�رات ال�راس�ة ال�@�لفة. 
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  ٣١٠  

  المراجع 
  أوال المراجع العربية 

 ) إب�اه�;  اإل ٢٠١٧إب�اه�;,رضا  تق �ة  على  قائ;  العل�م  في  تعل��ي  ب�نامج  في  ).أث�  نف�ج�اف�% 
مهارات ال�ف&�� ال.*�0 والقابل�ة لالس�@�ام ل�_ ال�الم�N ال�عاق�4  اك�1اب ال�فاه�; العل��ة وت ��ة  

  ٣٤١, ص ص ٣, الV)ء  ١٧٥, جامعة األزه� ,    م�لة 
ل�ة ال����ةس�عً�ا فى ال��حلة اإلب��ائ�ة ,  
– ٤١١. 

 �. ت*��; ب�zة تعل; ع.� ال�pF قائ�ة على اإلنف�ج�اف�%  )  ٢٠١٨  (أب� ال�هp، م���د م��� أح�
  �وأث�ها في ت ��ة مهارات ت*��; واجهات ال��1@�م ل�_ Oالب ق1;    (األفقي  -ي  ال�أس)ال?اب

 "  ال��ت�� ال�ا�ع والع��ون ل��ع�ة ال����ات ال�����ة ف�ع ال�ل�ج الع��يعل; ال�عل�مات,  
nF�/ارها ال�ة وآفاق اس�?�@Yانات ال�ان، م1ق"  ال.�ع�في", سل/ ة ع�ة    :ن�� ال�&امل ال�ع�ج

م4    .  ٣٩ الع�Rي،    -م��1جع  ال@ل�ج  ف�ع  ال��@**ة    ٣٩- ١ال�+�.ات 
http://search.mandumah.com/Record/870125 

��ة في ت�رxF ال�فاضل وت ��ة ال�ف&��  ). أث� اس�@�ام ال@�ائ" ال�فاه� ٢٠١٣أب� عق�ل,إب�اه�; (
ال?ان�Fة Oل.ه   0�ل فل1/�4,    االس��اللي  العل�ي)  (الف�ع  الع���ة  العامة  ال�امعات  ات!اد  م�لة 

 . ١٢١- ٩٨),ص ص ٣(١١, لل����ة وعل% ال$ف"
ال����ك) في   -). فاعل�ة ت���ف تق �ة االنف�ج�اف�% (ال?اب� ٢٠١٧أب�ع�F.ان,ع.�� ع�� سل�ي ( 

األساسي ,غ)ة,    ات حل ال�1أله ال�راث�ه في العل�م ال��ات�ه ل�O 0ال.ات ال*ف العاش�ت ��ة مهار 
 ,ق1; ال� اهج و�Oق ال��رxF , 8ل�ة ال��R�ة,الVامعة االسالم�ة ,غ)ة . ماج'���

). أث� اخ�الف ن�/ي اإلنف�ج�اف�% ال�عل��ي (الف�د0/ ال�عاوني) م4  ٢٠١٨أح��, إW�ان ع.�هللا (
ل�ة ال�عل�;  في ت ��ة مهارات ال�عل; ال�9ار8ي وال�ف&�� ال��ل�لي ل�_ Oالب 8  (Wiki)خالل ال�F+ي  
 . ١) ,ج٣٧( ١٨٠,جامعة االزه� , م�لة 
ل�ة ال����ةال* اعي , 

)�). م0��1 ال�ف&�� االس��اللي ل�O 0ل.ة ق1; ال�Fاض�ات 8ل�ه ال��R�ة  ٢٠١٧أح��, ب��اء م��
 . ٣٧٨- ٣٥٧,ص ص ٢٢٣,س�اذ, م�لة األاألساس�ه ,الVامعة ال�F�* �1ه 

 , القاه�ة, ال�+�.ة االكادW��ة. SPSSم ب�نامج ال�!ل�ل اإلح�ائي �اس��-ا).٢٠٠٧أسامة رR�ع (
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  ٣١١  

 �وأث�ه  "ال?اب�    /ال�فاعلي    "اس�@�ام اإلنف�ج�اف�%    ).٢٠١٦  (إس�اع�ل، ع.� ال�ؤوف م��� م��
 م�لة ت6$5ل5ج�ا ال����ة ن��ه,    في ت ��ة ال��*�ل ال�راسي ل�_ Oالب ت& �ل�ج�ا ال�عل�; واتVاهاته;

 . ١٨٩ -١١١, ص ص ٢٨م*�، ع  -دراسات و��Rث  -
). أث� اس�@�ام أن��ذج دورة ال�عل; والع�ض ال�.اش� علي ال��*�ل  ٢٠٠٤,/�س , نYال م�ي( 

 , 8ل�ة ال��R�ة , جامعة ,غ�اد . د
�5راه غ�� م$�5رةوت ��ة ال�ف&�� االس��اللي في ال�Fاض�ات , 
) سهام   , .  ٢٠١٤ال?قفي  ناجح)  ل����%  ون�ائح  مفه5مه  االنف5ج�اف��"  . ف? 

http://arinfographic.net/?p=780   
) �). فعال�ة ب�نامج ت�رF.ي مق��ح في ت ��ة مهارات ت*��;  ٢٠١٤ال0�F�V, سهام ب � سل�ان م��

�ون�ة م4 خالل تق �ة اإلنف�ج�اف�% ومهارات ال?قافة ال.*�Fة ل�0 ال�عل�ات ال@�ائ" الNه �ة االل&�
  - ١٣, ص ص  ٤),الV)ء  ٤٥(١ال1ع�دWة,  -س دراسات ع���ة في ال����ة وعل% ال$ف�مة,  ق.ل ال@

٤٧ . 
 �, دراسات في ال�عل�%  معای�� ت*��; اإلنف�ج�اف�% ال�عل��ي  ).٢٠١٧  (ح41، أمل ح1ان ال1�

ص  ٣٥,م*�،عال�امعي .  ٩٦  - ٦٠,ص 
http://search.mandumah.com/Record/861686 

فعال�ة ت*��; ب�zة تعل; ش@*�ة قائ�ة على اإلنف�ج�اف�%    ).٢٠١٧  (ح�1نة، إس�اع�ل ع�� على 
م�لة العل5م ق*ى,  في ال��*�ل ال�ع�في واالتVاه ن��ها ل�_ Oل.ة 8ل�ة ال��R�ة في جامعة األ

وال$ف'�ة مج    ال���A5ة   ،4F��.ص  ٤,ع  ١٨,ال   ٥٧٦  -٥٤٣,ص 
http://search.mandumah.com/Record/879567 

ال��ت&)ات األساس�ة ل�فع�ل االنف�ج�اف�% في ع�ل��ي    )  ٢٠١٥  (ح1�4 م��� أح�� ع.� ال.اس" 
وال�عل;،   االل��6ونيال�عل�;  ال�عل�%  ع م�لة  علي  ١٥,  ,م�اح 

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=494&s
essionID=39  
) �F|ر0, م�). ال�ف&�� االس��اللي ل�O 0ل.ة ال��حلة اإلع�ادWة وعالق�ه ب�افع��ه; ن��  ٢٠١٢ال��

 . ٣٦- ٩, ص ص ٢٠, ع  ت��A5ةم�لة دراسات مادة ال�Fاض�ات , 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٣١٢  

 )  �م�� ,ع��و   �Fودرو  �أح� أماني   , (ال?اب�  ٢٠١٥ال�خ ي  االنف�ج�اف�%   ;W�تق ن�/ا   .( –  
أث�ه�ا في ت ��ة مهارات ال�ف&�� ال.*�0 ل�0 أOفال ال��ح� واتVاهاته;  ال����ك) ع.� ال�pF و 

, ال�عل�;  ت& �ل�ج�ا  و  ال�عل�%  ن��ه  ل�6$5ل5ج�ا  ال���Aة  , ص    ٢,ع٢٥,مج  م*�  ,ال��ع�ة 
 http://search.mandumah.com/Record/699919.  ٣٦٤  -٢٦٥ص 

م�له الرك  ). تق �4 اخ�.ار ال�ف&�� االس��اللي ل�O 0ل.ه الVامعة ,  ٢٠٢٠خلف, لقاء شامل (
 . ٢٢٦  -١٩٥) ,ص ص ٣٨(٣,  للفل'فة والل'ان�ات والعل5م االج��اع�ة

 �ال�فاعلي    /ال����ك    /ال?اب�    "اف�% ال�عل��ي  أن�اt اإلنف�ج�   .(  ٢٠١٦  ) .خل�ل، أمل شع.ان أح�
اءة تعل; ال�Fاض�ات ل�_ تالم�N ال��حلة االب��ائ�ة ذو_ اإلعاقة الNه �ة  وأث�ه في ال��*�ل و8ف   "

- ٢٧٢, ص ص  ٣, ج ١٦٩، ع  م�لة ال����ة لل�!5ث ال���A5ة وال$ف'�ة واالج��اع�ة,  ال.1�/ة  
٣٢١ 

اس�@�ام تق �ة اإلنف�ج�اف�% على تعل; االداء ال�هار0    ) .فعال�ة٢٠١٦(   4درو�F، م��� سال; ح1� 
ال�ع�  ال/�Fل,  وال��*�ل   pال�ث ل�1ا,قة  ال�-ن�ةوال�Aاضة,في  لل����ة  العل��ة  م*�،   ال��لة 

 http://search.mandumah.com/Record/760428. ٣٤٢ -٣١٢, ص ص ٧٧ع
أح�� (رم�   ;�Lالع�اإلل&��وني (ش@*ي،  ٢٠١٩د، رR�ع ع. ال�ع;  اخ�الف ن�"  اج��اعي) ). 

ب.�zة ال��اة ال?ان�ة ثالث�ة األ,عاد وم��1_ دافع�ة ال�عل; (م�تفعة، م @فYة) ل� ��ة مهارات إن�اج  
  , ال�عل�;  تق �ات  ل�_ Oالب  ال�عل��ي  ال���A5ةاالنف�ج�اف�%  س�هاج    ال��لة  جامعة  8ل�ة    -, 

 . ٢٥٣  -٣٤٩,ص ص R��٦١�ة, ال
خ�الف ن�" ال�*��; ال�عل�ماتي (االنف�ج�اف�%)  ) . أث� ا٢٠١٩ال)ه�اني، أح�� علي أح�� الع��0(

,  م�لة 
ل�ة ال����ة في ت�*�ل ال�فاه�; العل��ة في مق�ر األح�اء ل�_ Oالب ال��حلة ال?ان�Fة , 
  t��ة,  -جامعة أس�Rة ال���١٣١- ١١٣), ص ص ٤( 8٣٥ل . 

�ان, عفFز) . lف حاف�ة ن�� تعل; ال٢٠١٥�افع�عل�م ل�O 0ل.ة ): ال�ف&�� االس��اللي وعالق�ه ,ال
- ١٠٧), ص ص ٧(٤,   ال��لة ال���A5ة ال-ول�ة ال�����هال*ف ال@امx في م�افLه �Oل&�م,

١٢١ . 
) �). أث� اخ�الف أن�اt االنف�ج�اف�% علي ت ��ة مهارات ت*��;  ٢٠١٨سال;, م��� أح�� أح�

ال�عل; ,    كائ ات  ال�عل�;  ت& �ل�ج�ا  ل�O 0الب  األ,عاد  ثالث�ة  ال�ال�ق��ة  
ل�ه  ,جامعة  ���هم�لة 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٣١٣  

,ع   �ص  ٢٤ب�رسع� علي  ٣٦٩- ٣٤٧,ص  م�اح 
https://search.mandumah.com/Record/959838 

�و4F ال��ئي القائ; على اإلنف�ج�اف�% وأث�ه في  اس�@�ام ال  .)  ٢٠١٧  (سال;، نهلة ال���لي إب�اه�;�
�د ت ��ة ال�ف&�� اإلVWاV; ال�ا ال�عل�ث    ,  ت6$5ل5ج�ا ال����ة  ,بي ل/الب ت& �ل�ج��Rدراسات و, 

 ٢٨٠  -٢٣٥, ص ص ٣٢م*�، ع 
):م0��1 ال�ضا ع4 خ�مات االرشاد االكادW�ي  ٢٠١٥ال�1اt ,وصل هللا ب4 ع.� هللا ح��ان .(

م�لة 
ل�ة  اج ال ف1ي وال�ع�في ل�O 0الب الVامعة في ض�ء ,عr ال��غ��ات ,  وعالق�ه ,االن�م
 ٤٠٦  -٣٦٧, ص ص  ١٦٥، جامعة األزه�، ع ال����ة

�/ي اإلنف�ج�اف�% ال?اب� وال����ك في ت ��ة  أث� اخ�الف ن  ).٢٠١٨  . (ال1��، ع.� العال ع.�هللا
دراسات    ,م�لة ت6$5ل5ج�ا ال����ة  .ات,  مهارات ال��اO ة ال�ق��ة ل�_ Oال.ات ال�عاه� العل�ا لل�اس 

 . ٥٢- ١,ص ص ٣٥م*�، ع ,و��Rث 
)  ٢٠١٦ال1�� ,فای)ة أح�� وح41 , ح41 ع��ان }م���,اسامة ع�Rي }م��� ,نادWة ع.� ال�Vاد (

ف&�� االس��اللي وم�0 ت�اف�ها ل�0 ال/الب دارسي عل; ال فx ,ال*ف ال?اني ال?ان�0 . مهارات ال�
 .٤٨٤ -٤٥٨),كل�ة ال��R�ة , جامعة أس��t ,ص ص ٤(٢٣,  �ةال��لة العل�العام , 

علي( أش�ف   , ال��أخ�ة,  ٢٠١٠شل.ي  ال/ف�له  م�حلة  في  االس��اللي  ال�ف&��  مهارات  م�لة  ). 
 . ٩١  -٢٧,ص ص ٨١,�$5ف�ه�!5ث 
ل�ة اآلداب جامعة ال

+�.ة  . م*�: مt١  ,  االنف5ج�اف�L م? ال��J�K إلى اإلن�اج. ( 2016 ) شل��ت، م��� ش�قي
 ال�ل% فه� ال�O �ة. 

ال��ت�� العل�ي ال-ولي  ): ن��ذج االنف�ج�اف�% ال�عل��ي ال�/�ر,  ٢٠١٩شل��ت ,م��� ش�قي.(
 *�.,ب�رسع�� ,مال�ام" لل��ع�ة ال���Aه لل5���6ت� ال�عل��ي

فاعل�ة ت*��; تعل��ي    )  ٢٠١٨  (، والع�یل، ع.�هللا خل�فة  .ال9ه�0، سل/ان م��� صالح ال��سي
ال��لة ال-ول�ة للعل5م   ,ال�عل; ال.*�0 ,اإلنف�ج�اف�% على ت�*�ل مادة ال�اسp اآللي  قائ; على

وال$ف'�ة ال.F�9ة  ال���A5ة  وال� ��ة  العل�ي   u�.لل الع�R�ة    , ص ص ١٠م*�،ع    ,,ال�|س1ة 
٢٥٤ -٢٠٣  http://search.mandumah.com/Record/867257 - 
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  ٣١٤  

ائ�ة االس�-الل�ة ال�ارام��Aة والال�ارام��Aة  األسال�M اإلح�).  ٢٠١٠صالح ال�ی4 م���د عالم ( 
 , القاه�ة, دار الف&� الع�Rي.في ت!ل�ل ب�انات ال�!5ث ال$ف'�ة وال���A5ة واالج��اع�ة

االن�ماج ال/البي في ض�ء ال��جهات ال�افع�ة األكادW��ة    .)٢٠١٩ (عاب�ی4، ح41 سع� م���د 
ل; ال��ر8ة ل�_ Oالب ال1 ة األولى ,+ل�ة ال��R�ة جامعة اإلس+ �رFة  ال@ارج�ة" وR�zة ال�ع  -"ال�اخل�ة  

 . ٢٥١- ١٨١, ص ص  ٦١جامعة س�هاج ,  , 8ل�ة ال��R�ة, ال��لة ال���A5ة, 
وت/.�قاته    Pad let Wall) ال�ائ" ال�ق�ي  ٢٠١٩ع.� الف�اح,رؤ_ ع.� ال�ازق وخلف , ه.ة م)عل (

- ٢٠٥, ص ص  ٧,ع  ع���ة للعل5م ال���A5ة وال$ف'�هال��لة الال��F�Rه في ال��ارس االب��ائ�ة,
٢٢٤ . 

الن�ة االكادW��ه وعالق�ها ,+ل م4 االن�ماج ). االف&ار العق٢٠١٩ع.� ال�/لp ,ال1�� الفYالي (
, 8ل�ة ال��R�ة , جامعة  ال��لة ال���A5ةال�ع�في وال�ضا ع4 ال��اة ال�راس�ة ل�O 0ل.ة 8ل�ة ال��R�ة,  

 .٥٠٤-٤٥٥,  ٦٨س�هاج , ع  
) . االن�ماج ال�ع�في وعالق�ه ,�1اس�ة  ٢٠١٨ع.�ال&�F; ,إW�ان صادق و خY�� , أس�اء م�41 ( 

مارس    –,ع�د ی ای�  ٤٦,  ح%ل�ات آداب ع�- ش�1x�ة ل�_ Oل.ة ال�راسات العل�ا ,  ال�عالVة ال�
 . ١٣٩  -١٠٩,ص ص 

) م��� }م���,شاك� جاس;  , س�اح   �,ای�  ٢٠١٧ع.� اس��ات�V�ة  فاعل�ة  ال�ف&��  ).  ت ��ة  في 
  م�لة ال�!5ث ال���A5ة وال$ف'�ه االس��اللي ع � Oال.ات ال*ف ال@امx االدبي في مادة ال�ارFخ ,  

 .٤٧٥  -٤٤٧, ص ص ٥٤,
);F�&ال  �ع. ع��و  االنف5ج�اف�L  ).  ٢٠١٦الع�اقي,  وت���%  ال��انات  وت!ل�ل  ج�ع  , خ5Kات 

 القاه�ة, دار الع�Rي لل �9 وال��زFع. 
 ,ب��وت , دار ال��سف لل �9 وال��زFع.   ٣,t  ال����% ال��اف��ي). ٢٠٠٨الع�Rي, رم)0 (

ال?اب�   "�فاعل ب�4 ن�/ى ت*��; اإلنف�ج�اف�%  ) . ال  ٢٠١٨عف�في، م��� 8�ال ع.� ال�ح�4(  
وأث�ه في ت ��ة مهارات ت*��;    "ال.الد ب�رد، ال�اتx آب    "وم *�ي ال�عل; اإلل&��وني    "وال����ك  

,  ١٧٧، ع  م�لة ال����ة لل�!5ث ال���A5ة وال$ف'�ة واالج��اع�ة ال�عل; ال.*�_ و~دراك ع اص�ه,  
 . ٣٣٩  -٢٥٨, ١ج
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  ٣١٥  

إب�اه�;  �م�� فى :):  ٢٠١٦( ع��,عاص;  االنف�ج�اف�%  على  قائ�ة  مق��حة  اس��ات�V�ة  فاعل�ة 
ال�ف&�� مهارات  وت ��ة  العل��ة  ال�فاه�;  تالم�N    اك�1اب   _�ل العل�م  ب�عل;  واالس���اع  ال.*�_ 

 .٢٦٨-٢٠٧) ,ص ص ٤(١٩  ال��لة ال���Aه لل����ة العل��ةال*ف ال@امx االب��ائى ,  
)�العل�م علي    ) ,٢٠١٦الع )0, م.ارك ب4 غ�ی� سع  xFر�فاعل�ة اس�@�ام ن��ذج وودز في ت

م�لة رسالة ال����ة  لu ال���س" ,  ت ��ة عادات العقل وال�ف&�� االس��اللي ل�0 تالم�N ال*ف ال?ا
  - ١١٩,الV�ع�ة ال1ع�دWة للعل�م ال��F�Rة وال ف1�ه ,جامعة ال�ل% سع�د ,ص ص  ٥٣,  وعل% ال$ف"

١٤٠  . 
م ال 1.ي الس��ات�V�ات ال�عل; الع��n وال1/�ي في ال� .| ,ال��ونة  .اإلسها  )  ٢٠١٤  (الف�ل، حل�ي  

،    ال��لة ال���Aة لل-راسات  ,ب ال��حلة اإلع�ادWةال�ع�ف�ة واالن�ماج ال ف1ي وال�ع�في ل�_ Oال
 .٣٣٤-٢٥٧), ص ص  ٨٣  (٢٤

، ، دار الف&� لل/.اعة  ١، t    عل% ال$ف" العام  .  )٢٠٠٢ق/امي ، ی�سف وع.� ال�ح�4 ع�س ( 
 ، ع�ان االردن 

,دار ال&�اب    ١,t  مهارات ال�ف��6 رؤAة ت��A5ة معاص�ة  ) .٢٠١٥م��� ,آمال ج�عة ع.� الف�اح (
 عي , االمارات الع�R�ة ال����ة.الVام

ح1�4(  وعالق�ه�ا  ٢٠١٧م���د,ح ان  األكادW�ي  ال/��ح  وم0��1  األكادW��ة  الNات  مفه�م   .(
- ٦٠٢) ,٢( ٢٥,    م�لة العل5م ال���A5ة م��لVامعة,  ,االن�ماج األكادW�ي ل�0 ع� ة مO 4ال.ات ا

٦٤٦ 
ن�/ي ع�ض وت�ق�� االنف�ج�اف�%  ). أث� ال�فاعل ب�4 ٢٠١٧م�سي ,أش�ف أح�� ع.� الل/�ف (

ال��حلة  Oالب   0�ل ال�عل;  ب�zه  ن��  واالتVاه  ال��*�ل  علي  االكل��وني  ال�عل;  ب�zة  في 
 ١٢١- ٤٢,ص ص ٢,ع ٢٥,مج م�لة العل5م ال���A5ة ال?ان�Fة,

) ف|اد  ,أم��ة  , سام� م��� وال �ال   �ال��Y� ه في ٢٠٢٠ال�ق� ال�ف&�� االس��اللي  ). مهارات 
م�ض�عا ,غ)ة, م���0  األساسي  وال?ام4  ال1ا,ع  لل*ف�4  اله �سة  اإلسالم�ة  ت  ال�امعة  م�لة 

 . ٧٩٣ - ٧٧١) , ص ص ١( ٢٨, لل-راسات ال���A5ه وال$ف'�ة  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< << <<<<<<E<�‚ÃÖ]OMND<Et<çéÖçèO<DNLNL  
 

  ٣١٦  

ا  ٢٠١٥م *�ر، مارFان م�الد (   أ,عاد ) . أث�  القائ; على ن��ذج  س�@�ام تق �ة اإلنف�ج�اف�% 
ة و عادات العقل ال� �ج ل�_ Oالب ال�عل; ل�ارزان� على ت ��ة ,عr مفاه�; ال��س.ة ال�1اب�

 . ١٦٧-١٢٦,  ٥,ع ٣١م*�، مج  , م�لة 
ل�ة ال����ة �أس�R5 ,كل�ة ال��R�ة
 .دار الف&� الع�Rي ,القاه�ة,١, tب�Tات ال�عل% ال�فاعل�ة) . ٢٠١٤ن.�ل جاد ع)مي.(

  ) �الن�ماج  ). ال�قLه العقل�ة وعالق�ها ,ال�اجه إلي ال�ع�فة وا  ٢٠١٩ال Vار , ح1 ي زF�8ا ال1�
  ), ص ص ١٢٠(٣,  م�لة 
ل�ة ال����ة ب�$هااألكادW�ي ل�O 0ل.ه ال�راسات العل�ا ,+ل�ة ال��R�ة ,  
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